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ــه اجــازه انســتیتوت امــور اقتصــادی   ــن کتــاب در افغانســتان ب ــر ای کلیــه حقــوق چــاپ و تکثی
)IEA( کشــور انگلســتان بــه موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان )AELSO( تعلــق 
دارد. هــر نــوع کاپــی بــرداری و تکثیــر الکترونیــک بــدون اجــازه کتبــی ناشــر ممنــوع می باشــد. 

ــی قــرار می گیــرد. متخلــف مــورد پیگــرد قانون
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دیدگاه نارش

موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان )AELSO( یــک 
موسســه غیــر دولتــی، غیــر انتفاعــی،  غیــر سیاســی و غیــر وابســته اســت 
ــی و دانشــمندان شــناخته شــده  کــه توســط جمعــی از متخصصیــن افغان
بیــن المللــی علــوم حقوقــی و اقتصــادی در دســامبر ســال 2009 میــادی 

ــده اســت.  رســماً در افغانســتان ایجــاد گردی
ــی از  ــث یک ــون منحی ــی اکن ــود ال ــاد خ ــدو ایج ــه )AELSO( از ب موسس
ــه  ــدازی برنام ــا راه ان ــای فکــری پیشــتاز در کشــور توانســته اســت ب اتاق ه
ــی  ــای علم ــد برنامه ه ــب، تولی ــر کت ــاپ و نش ــی، چ ــف علم ــای مختل ه
رادیویــی و تحقیقــات پیرامــون معرفــی علمــی ارزش هــای جامعــه بــاز، چــون 
حقــوق بشــر، آزادی هــای فــردی، حاکمیــت قانــون،  اقتصــاد بــازار،  حکومــت 
داری خــوب، دموکراســی، ترویــج فرهنــگ صلــح و همدیگــر پذیــری، مبــارزه 
بــا افراطیــت و ســایر مباحــث علمــی کــه می توانــد اندیشــه های شــهروندان 
افغانســتان را بــه طــرف جهانــی شــدن و همچنــان درک خوبتــر از ارزش های 
ــای  ــد فعالیت ه ــته باش ــام داش ــدس اس ــن مق ــوکات دی ــاز در چ ــه ب جامع

ــت.    ــام داده اس ــی را انج ــل ماحظه ی قاب
ــی  ــون معرف ــی پیرام ــاالت علم ــب و مق ــه و نشــر کت ــه سلســله ترجم ب
ــامی  ــی و اس ــاختار های حقوق ــر س ــاز و زی ــه ب ــای جامع ــی ارزش ه علم
ــه ای  ــوان »مقدم ــت عن ــه تح ــر را ک ــاب حاض ــک کت ــتان؛ این آن در افغانس
ــی از  ــه یک ــر ک ــون باتل ــور ایم ــد و توســط دوکت ــی باش ــی« م ــر کارآفرین ب
ــاز در ســطح  ــه ب ــای جامع ــی ارزش ه ــع  واقع دانشــمندان برجســته و مداف
جهــان مــی باشــند تحقیــق و تحریــر شــده اســت؛ را بــه زبــان دری ترجمــه 
ــرای ارتقــای ســطح علمــی شــهروندان افغانســتان و فارســی  ــه ب نمــوده و ب

ــم.  ــر می نمایی ــاپ و نش ــز چ ــان عزی زبان
ــر  ــه و نش ــا ترجم ــف دنی ــور های مختل ــون در کش ــی اکن ــاب ال ــن کت ای
ــا  ــرای م ــاب خصوصــاً در افغانســتان ب ــن کت ــات ای ــده اســت وموضوع گردی
ــر  ــم و ب ــی بدانی ــات کارآفرین ــون موضوع ــتر پیرام ــا بیش ــد ت ــک می کن کم

ــارزه کنیــم.  ــا شــیوه هــای منطقــی و آســان مب علیــه فقــر ب



ــری را  ــده و موث ــش ارزن ــک نق ــد در افغانســتان ی ــاب می توان ــن کت ــت ای در حقیق
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. 
ــاور هســتیم کــه ترجمــه و نشــر چنیــن کتــب علمــی و ســایر  ــه ایــن ب مــا ب
ارزش هــای مــدرن جوامــع بشــری چــون حقــوق بشــر، حاکمیــت قانــون، حکومــت 
داری خــوب، دموکراســی، صلــح و همدیگــر پذیــری و دیگــر ارزش هــای جامعــه بــاز 
در ارتقــای دانــش اختصاصــی و عمومــی عاقمنــدان 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 واژه هــای ســاده زبــان 
دری اســتفاده شــود و امیدواریــم بــه همــکاری خواننــدگان گرامــی در چــاپ هــای 

بعــدی آن نقیصه هــای کــه اگــر موجــود باشــد را رفــع نماییــم. 
ــی  ــادی و حقوق ــات اقتص ــه مطالع ــم در موسس ــی همکاران ــا دارد از تمام ج
افغانســتان و همچنــان از کمــک و همکاری هــای مســتدام انســتیتوت امــور 
اقتصــادی – لنــدن و شــبکهء بــرای یــک جامعــه بــاز کــه در ترجمــه و چــاپ ایــن 

ــم.  ــی نمایی ــپاس و قدردان ــار س ــد، اظه ــکاری نمودن ــا را هم ــاب م کت
بــا اســتعانت از ذات حــق؛ موسســه مطالعــات اقتصــادی و حقوقــی افغانســتان 
ــرات  ــب و نش ــر کت ــاپ و نش ــه، چ ــله ترجم ــا سلس ــت ت ــم اس )AELSO( مصم
ــش خــود را در  ــد و نق ــه بده ــی افغانســتان ادام ــای مل ــه زبان ه علمــی خــود را ب
ــان در ســطح جهــان ایفــا نمایــد. ارتقــای دانــش علمــی هموطنــان و فارســی زبان

ــوع تعصــب و  ــاری از هــر ن ــی و ع ــاد،  آزاد، مترق ــک افغانســتان آب ــد ی ــه امی ب
خشــونت.                            

با حرمت
محمد خالد رامزی

)AELSO( رئیس اجرائیه موسسه
31 اکتوبر 2021 - انقره، ترکیه



درباره نویسنده

ایمــون باتلــر رییــس موسســه آدام اســمیت اســت، موسســه ی کــه یکــی از اتاق هــای 
فکــر پالیسی ســاز در جهــان اســت. وی دارنــده ی لیســانس در رشــته های اقتصــاد و 
روان شناســی، دوکتــورای فلســفه و دوکتــورای افتخــاری در ادبیــات اســت. در دهــه 
1970 وی  نماینــده واشــنگتن در مجلــس نماینــدگان ایــاالت متحــده بــود و قبــل 
ــه انگلســتان به خاطــر کمــک در تاســیس موسســه آدام اســمیت، در  از بازگشــت ب
کالــج هیلزدیــل و میشــیگان )Hillsdale College & Michigan( فلســفه تدریــس 
ــورج و  ــی ف ــاد آزادی در ویل ــدال آزادی، بنی ــده ی م ــر، برن ــون باتل ــرد. ایم می ک
ــار این هــا ایمــون  ــی تصــدی انگلســتان اســت. درکن ــزه مل ــده ی جای ــان برن هم چن
باتلــر منشــی اســبق انجمــن مونــت پیلریــن)Mont Pelerin Society(  نیــز بــوده 

اســت.
ــورد  ــی در م ــه مقدمه های ــادی اســت، از جمل  ایمــون نویســنده کتاب هــای زی
ــک،  ــن، اف های ــون فریدم ــدان اقتصــاد؛ آدام اســمیت، میلت پیشــگامان و اندیش من
لودویــگ وون میــزس و آیــن رنــد. وی هم چنــان مقاله هایــی در زمینه هــای 
ــا و مکتــب اقتصــاد  لیبرالیســم کاســیک، انتخــاب عمومــی، کارآفرینــی، مگناکارت
اتریشــی، ثــروت متراکــم ملــل، بهتریــن کتاب در مــورد بــازار و مکتب اندیشــه: 101 
اندیشــمند بــزرگ لیبــرال را نوشــته اســت. بنیــاد وی کــه بــه نــام بنیــاد جامعــه ی 
آزاد بــود، در ســال 201۴ برنــده جایــزه فیشــر شــد.  او یکــی از نویســندگان کتــاب 
چهــل قــرن کنتــرل دســت مزد و قیمــت و یــک ســری کتاب هــا در مــورد ضریــب 
هوشــی اســت. باتلــر بــه رســانه های چاپــی، رادیویــی و رســانه های آنایــن کمــک 

می کنــد.

 أ| مقدمهای برکار آفرینی     



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 & Massachusetts(  به عنــوان نخســتین 

صــدای مســتقل بــرای اقتصــاد ســالم و قــوی در ایــاالت متحــده تأســیس شــد.
 امــروز ایــن مرکــز بعضــی از تحقیقــات را نشــر می کنــد، برنامه هــای آموزشــی 
را میزبانــی می کنــد، کتاب هــا را منتشــر می کنــد، کارآمــوزان و پژوهش گــران 
ــی می باشــد. موسســه  ــروژه مال ــان مرکــز باســتیات و پ را حمایــت می کنــد و میزب

تحقیقــات اقتصــادی امریکایــی یــک موسســه خیریــه عمومــی اســت.

مقدمهای برکار آفرینی | ب  
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ایــن کتــاب مدیریــت در مــورد ایــن نیســت  کــه چگونــه خــود را یــک کارآفریــن 
موفــق بســازید، بلکــه ایــن کتــاب  مقدمــه ی اساســی ، در مــورد این کــه کارآفرینــی 
ــت  ــب و حمای ــم آن را ترغی ــه میتوانی ــم و چگون ــاز داری ــه آن نی چیســت، چــرا ب
ــی را در  ــای مهم ــاب نکته ه ــن کت ــران، ای ــت.  بناب ــده اس ــته ش ــم، نگاش کنی
ــوآوری، پیش رفــت، بهــره وری و رشــد  مــورد کارآفرینــی و نقــش آن در تقویــت ن

اقتصــادی  توضیــح میدهــد. 
ــی  ــت کارآفرین ــه اهمی ــت، ک ــن اس ــاب ای ــن کت ــای ای ــی از برازندگی ه یک
کــه تــا کنــون بــه گونــه ی گســترده تبییــن و درک نشــده اســت را واضــح بیــان 
ــورد  ــد. موضــوع کار آفرینــی، در بســیاری از کتاب هــای درســی اقتصــاد م می کن
ــأله  ــی مس ــت حیات ــاب اهمی ــن کت ــا درای ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــم پوش چش
ــده  ــان ش ــهروندان بی ــدگان و ش ــران، مصرف کنن ــه ی کارگ ــرای هم ــی ب کارآفرین

اســت.

 مقدمه

آن چه، این کتاب در باره ی آن نوشته شده است
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 1. Henry Ford, American carmaker

این کتاب برای کیست؟
ــادی،  ــای اقتص ــی را در زمینه ه ــرکت ها ارزش کارآفرین ــران ش ــه مدی ــن ک ــه یقی ب
ســازمانی و سیاســی بــه خوبــی درک می کننــد؛ ولــی مخاطبــان اصلــی ایــن کتــاب 
ــی را  ــوآوری و کارآفرین ــش ن ــد نق ــه می خواهن ــد ک ــانی ان ــادی و کس ــردم ع م
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــان دانش جویان ــد؛ هم چن ــادی درک کنن ــت اقتص در پیش رف
کتاب هــای درســی معیــاری کارآفرینــی  در مــورد میکانیــزم اقتصــادی، بی ثمــری 
و نبــود واقعیــت انســانی هســتند، اســت.گر مــن از مــردم می پرســیدم کــه آن هــا 

1.)Henry Ford( ــر ــب های تیزت ــد اس ــا می گفتن ــتند، آن ه ــی می خواس چ
ــه  ــعه ک ــال توس ــورهای در ح ــدگان کش ــرای خوانن ــد ب ــان بای ــم چن ــن ه ای
ــد  ــا، مول ــوع، پوی ــاز، متن ــر، ب ــز و آزادت ــر متمرک ــد اقتصــاد خــود را کم ت می خواهن
و شــکوفا بســازند، دارای ارزش اســت. در کشــورهای پیش رفتــه، ایــن کتــاب 
ــی نقــش و اهمیــت  ــرای کســانی کــه درگیــر سیاســت های عمومــی هســتند؛ ول ب

کارآفرینــی را در زندگــی اقتصــادی درک نمی کننــد، مفیــد می باشــد.



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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کارآفرینی و نویسنده
ــم  ــردم فراه ــرای م ــد را ب ــای جدی ــای فرصت ه ــان روی ــه کارآفرین ــده ام ک ــن دی م
ــر  ــدی الک ــال 1970 فری ــد. در س ــر می دهن ــا را تغیی ــی آن ه ــد و زندگ می کنن
ــر را  ــا نف ــتاند و میلیون ه ــی را شکس ــای قدیم ــک هواپیم ــل1  ی ــکایترین کارت اس
ــه کــه  ــد را همان گون ــوس اطلــس کــرد و نظریه هــای جدی ــور از اقیان ــه عب ــادر ب ق
ــی و  ــاب جیب ــین حس ــینکلیر2  ماش ــف س ــرد. کای ــرح ک ــتیم مط ــا می خواس م
ــل  ــیقی قاب ــده موس ــونی پخش کنن ــرکت س ــعه داد. ش ــی را توس ــاعت دیجیتال س
حمــل را بــه  نــام  »واک مــن« ایجــاد کــرد. بیــل گیتــس 3 کمپیوتــر را در خانه هــای 
ــش  ــگاه دان ــه پای ــایت ب ــق وبس ــا را از طری ــه ی م ــی۴  هم ــرز ل ــم بین ــا آورد. تی م

ــی وصــل کــرد. جهان
ــری  ــاد دیگ ــای زی ــمول چیزه ــا را به ش ــن چیزه ــی ای ــز5  تمام ــتیف جاب اس
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 می باشــند؛ تــا حــدی همــه ی مــا کارآفرینــان 
ــادی در  ــود اقتص ــرده و از رک ــرت ک ــت مهاج ــتفاده از فرص ــا اس ــن ب ــتیم. م هس
ــدت  ــه ش ــد ب ــای جدی ــه ایده ه ــه ب ــن در زمانی ک ــردم. م ــرار ک ــود ف ــور خ کش
نیــاز بــود از مهاجــرت برگشــتم تــا یــک گــروپ پالیسی ســاز غیرانتفاعــی را شــکل 
ــت  ــورد، موقعی ــن م ــل ای ــی مث ــا نوشــتن مقدمات ــم، ب ــون ســعی می کن دهــم. اکن
دیگــری را احــراز کنــم. مــن یــک تجارت پیشــه نیســتم؛ ولــی هنــوز هــم کارآفرینــی 
می کنــم. کارآفرین بــودن به صــورت ســاده بــه معنــای کســی  اســت کــه می خواهــد 
در زندگــی ســایر مــردم تغییــر ایجــاد کنــد )ســیر ریچــارد برنســون،  بنیا ن گــذار 

گــروپ ویرجیــن6(.
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ــل  ــزم قاب ــک میکانی ــوان ی ــه عن ــاد را ب ــاد، اقتص ــی اقتص ــان اصل ــس جری تدری
پیش بینــی و قابــل کنتــرل فــرض می کنــد. تجربــه بــه مــن یــاد داد کــه ایــن تصــور 
بــا واقعیــت چقــدر فاصلــه دارد. زندگــی واقعــی اقتصــادی مــردم در مــورد مــردم و 
ــه واســطه هدف هــا و اعمــال انســان ها  ارتبــاط بیــن آنهاســت. زندگــی انســان ها ب
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــان ها چیزی س ــی انس ــود. کارآفرین ــته می ش ــرک نگهداش متح
ــر  ــد تفک ــی در فراین ــش کارآفرین ــود. نق ــی انســان ها می ش ــعادت و ترق ــت س تقوی
ــه ی ناخواســته توســط  ــه گون انســان ها مــورد چشــم پوشــی قــرار گرفتــه و بعــد ب
پالیســی بــد کــه بــر همــان مبنــا اســتوار اســت خفــه شــده، نمی گــذارد کــه رشــد 
ــا  ــوزه ی اقتصــادی و سیاســی احی ــی را در ح ــه کارآفرین ــم ک ــاز داری ــا نی ــد. م کن
ــر، موســیقی و  ــت هن ــرای شــناخت و اهمی ــی ب ــا مضمون های ــام دنی ــم. در تم کنی
فلــم وجــود دارد. مــا نیــاز داریــم کــه نقــش و ســهم کارآفرینــی را در زندگــی خــود 

بــه دیــده ی قــدر بنگریــم.

ساختار کتاب
در قــدم نخســت، ایــن کتــاب توضیــح می دهــد کــه چــرا مــا بایــد بــه کارآفرینــی 
ــا  ــوآوری و شــکوفایی چیســت و م ــای کارآفرینــی در ن ــل شــویم، معن اهمیــت قای
چگونــه می توانیــم آن را تشــویق و حمایــت کنیــم؟ ســپس کتــاب بررســی می کنــد 
ــه  ــم و چگون ــر می کنی ــی فک ــی چ ــورد کارآفرین ــوم در م ــورت عم ــا به ص ــه م ک
ــز  ــه چی ــم و چ ــته کنی ــی را برجس ــی کارآفرین ــده ی اصل ــه ای ــم ک ــاش می کنی ت
ــاب  ــن کت ــارم ای ــل چه ــد. فص ــزه می ده ــان را انگی ــی کارآفرین ــورت واقع ــه ص ب
نظریه هــای مختلــف اقتصــادی را در مــورد نقــش کارآفرینــی توضیــح می دهــد؛ در 
حالی کــه دو فصــل بعــدی ایــن کتــاب اهمیــت اقتصــادی و اجتماعــی گســترش آن 

ــد. ــرح می ده ــف ش ــای مختل ــان در صنعت ه را در جه
فصــل هفتــم ایــن کتــاب بیــان می کنــد کــه هرگونــه کارآفرینــی مولــد نیســت. 
کارآفرینــی حتــا می توانــد مضــر باشــد، در صورتــی کــه تمرکــز بــر انحصــار قواعــد 
ــه مشــتریان و مصرف کننــدگان داشــته باشــد. فصــل هشــتم  ــه جــای خدمــت ب ب
ــی را  ــی، کارآفرین ــد و ترق ــرای رش ــه ب ــد ک ــا می خواه ــاب از حکومت ه ــن کت ای

تشــویق و حمایــت کننــد.
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ــر وقت هــا اشــتباه اســت.  جوابــی کــه ممکــن اســت آن هــا دریافــت کننــد، بیش ت
ــی و آزاد  ــاد رقابت ــک اقتص ــط در ی ــی فق ــه کارآفرین ــد ک ــوش می کنن ــا فرام آن ه
ــال  ــه دنب ــا ب ــر م ــه اگ ــریح این ک ــا تش ــاب ب ــن کت ــان ای ــد. در پای ــد می کن رش
مستفیدشــدن از مزیت هــای کارآفرینــی هســتیم و در صــدد از بین بــردن آن 

ــم.  ــه کنی ــای محیطــی را ارای ــد  راهکاره نیســتیم بای

۲. چرا در مورد کارآفرینی توجه داشته باشیم؟

عامل نامرئی تولید
ــد  ــا معتق ــر م ــم. اکث ــر می کنی ــا فک ــه م ــت ک ــر از چیزی س ــی مهم ت کار آفرین
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  
ــه تولیــد نمی شــود،  نشــده ی تولیــد اســت. زمیــن، نیــروی کار و ســرمایه منجــر ب
ــد  ــا نیازمن ــوند. آن ه ــه نش ــه کار گرفت ــه ب ــورت فعاالن ــه ص ــا ب ــه آن ه ــا زمانی ک ت
جهت دهــی و تمرکــز توســط فکــر انســانی - یــک فکــر کارآفریــن اســت چگونگــی 
اســتفاده آن  را بدانــد کــه منجــر بــه تولیــد یــک ارزش شــود. اقتصاد کاســیک چهار 
عامــل اساســی تولیــد را ایجــاد کــرد: زمیــن، نیــروی کار، ســرمایه و کارآفرینــی. بــه 
اســتثنای چنــد مــورد، عامــل آخــر، در یــک اقــدام هدف منــد، از تیــوری اقتصــادی، 

تقریبــاً در اوایــل قــرن بیســتم، حــذف شــد )فریدریــک ســوتیت1 (.
ــا مفهــوم آن  ــه شده اســت، کــه حت ــده گرفت ــان نادی ــع، کارآفرینــی چن در واق
نســبتاً جدیــد اســت. ریشــه های ایــن کلمــه بــه قــرن ســیزدهم بــر می گــردد و از 
واژه ی  فرانســوی )Entrepredre( گرفتــه شــده، بــه معنــای انجــام یا عهده دارشــدن 
کاری اســت. در قــرن شــانزدهم، کارآفرینــی در تجــارت توســط مــردم قابــل اعمــال 
بــود؛ ولــی تــا ســال 1730 اقتصــاددان ایرلندی-فرانســوی بــه نــام ریچــارد کنتلــون2 
ــت تجــارت، ریســک  ــه در مدیری ــرد ک ــه کار ب ــرای کســی ب ــی( را ب واژه )کارآفرین
ــام ژان  ــه ن ــوی ب ــاددان فرانس ــال 1803 اقتص ــد و در س ــل می ش ــی را متقب مال
ــر  ــای مفیدت ــن مورده ــان را در یافت ــدی کارآفرین ــش کلی ــای  3 ، نق ــت س باتیس

Frédéric Sautet .1منابــع توضیــح داد. 
2. Rich¬ard Cantillon 
3. Jean-Baptiste Say



توســعه و پخــش بیش تــر ایــن ایــده در ســال 18۴8 اتفــاق افتــاد، زمانی کــه جــان 
اســتوارت میــل1 ،  اقتصــاددان انگلیســی کارآفرینــان را بــه عنــوان کســانی معرفــی 
کــرد کــه هــم ریســک و هــم مدیریــت یــک تجــارت را متقبــل می شــدند. امــروز 
اقتصــاد دانــان بــر نقــش کارآفرینــان به عنــوان مبتکــران و نــوآوران یــا در تشــخیص 
فرصت هــا یــا پذیــرش ریســک در دنیایــی کــه آینــده ی نامعلــوم دارد، تمرکــز دارد 

و تــاش بــرای توضیــح و تبییــن ایــن مفهــوم ادامــه دارد.

نوآوری و رشد اقتصادی
هیــچ کــدام از پهلوهــای کار آفرینــی در پیش رفــت جامعــه بشــری و رشــد اقتصــادی، 
بــه انــدازه ی نــوآوری مهــم نیســت. پیش رفــت و رشــد بــه ســادگی نتیجــه 
ــوآوری  ــه ی ن ــه نتیج ــت؛ بلک ــد نیس ــده تولی ــده ش ــای دی ــر عامل ه ــال بیش ت اعم
ــان  ــی، کارآفرین ــت اقتصــادی انسان هاســت. در اقتصــاد رقابت مفیدترســاختن فعالی
ــر،  ــای ارزان ت ــد کااله ــت تولی ــه جه ــه صرف ــرون ب ــای مق ــن راه ه ــاش یافت در ت
ــود،  ــتری ش ــذب مش ــه ج ــر ب ــه منج ــمندتر ک ــر و هوش ــر، ظریف ت ــر، مرتب ت بهت
ــت  ــورد پیش رف ــا در م ــال تنه ــوان مث ــه عن ــداوم مواجــه می شــوند. )ب ــا فشــار م ب
تکنالــوژی تیلفــون یــا موتــر فکــر کنیــد و انقــاب و تحول هایــی کــه آن هــا چگونــه 
ــر و  ــای کارآمدت ــن فرایند ه ــرای یافت ــره، ب ــداوم متذک ــار م ــوند(. فش ــد می ش تولی
ــا  ــی م ــتاندارد زندگ ــت را در اس ــد و پیش رف ــن رش ــر- بیش تری ــوالت مؤثرت محص
ــام  ــه ن ــل ب ــی نوب ــاددان امریکای ــال 1950، اقتص ــع در س ــد. در واق ــان می ده نش
رابــرت ســلو2 ، محاســبه کــرد کــه 87 در صــد رشــد قابــل ماحظــه ی اقتصــادی، 
محصــول نوآوری ســت. اکنــون نویســنده ی انگلیســی بــه  نــام مــات ریدلــی3 ، معتقــد 
اســت کــه ایــن رقــم امــروز باالتــر از آن رقم هــای متذکــره اســت. بــه  وجــود آمــدن 
ــد  ــک می کن ــا کم ــه م ــر، ب ــیوه های مؤثرت ــد و ش ــین های جدی ــد، ماش ــواد جدی م
کــه بــا مصــرف وقــت کــم و منابــع کــم نیازهــا و خواســت های خویــش را تامیــن 

کنیــم.
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پیتــر دراکــر1  آمریکایــی، دانش منــد عرصــه ی مدیریــت معتقــد اســت کــه نــوآوری 
ــم  ــد را فراه ــع جدی ــه مناب ــر نمی شــود؛ بلک ــد محصــول بهت ــه تولی ــا منجــر ب تنه
ــا ارزش  می کنــد. کار آفرینــان چیزهــای بــی ارزش ماننــد ســنگ را بــه چیزهــای ب
ــه  ــه نوب ــن ب ــه ای ــد و همین گون ــل می کنن ــر تبدی ــپ کمپیوت ــلیکان چی ــل س مث
ــات و  ــمند، روب ــای هوش ــل تیلفون ه ــر از آن مث ــا ارزش ت ــای ب ــا چیزه ــود حت خ

ــد. ــد می کنن ــین را تولی ــای بی سرنش موتره
ــد نیســت؛ بلکــه  ــزار و وســایل جدی ــق اب ــه خل ــوط ب ــا مرب ــوآوری تنه ــی ن ول
نــوآوری بــر اســاس نظریــه رایدلــی 2 در ســال 2020 )یــک تســاوی بــزرگ( اســت. 
امــروز مــردم در فقیرتریــن کشــورهای دنیــا تیلفــون دارنــد کــه همیــن تیلفــون در 
ــداد  ــرا تع ــه چ ــن اســت ک ــوآوری ای ــد. ن ــم کار می کن ــن کشــورها ه ثروت مندتری
زیــادی از مــردم تحــت فشــار فقــر شــدید قــرار دارنــد و چــرا ایــن فقــر این گونــه 
ــود.  ــا می ش ــی م ــد زندگ ــت و رش ــه تقوی ــر ب ــوآوری منج ــد. ن ــدا می کن ــه پی ادام
ــود  ــوی وج ــه ی ق ــوند، رابط ــاد می ش ــغل هایی که ایج ــداد ش ــوآوری و تع ــن ن بی
دارد. صنعت هــای درحــال رشــد )مثــل آی تــی، هــوش مصنوعــی، وی آر، بیوتیــک، 
ــه  ــد؛ ن ــال رش ــرکت های در ح ــان، ش ــط جوان ــب توس ــچ( اغل ــت، فین ــی هیل تیل
ــد.  ــرار می گیرن ــتقبال ق ــورد اس ــد، م ــده بودن ــیس ش ــًا تاس ــه قب ــرکت های ک ش
ــان  ــای انســانی شــان هم چن ــا ســرمایه و منبع ه ــزرگ، ب ــن شــرکت های ب ــه یقی ب
ــر  ــه خاط ــن  3را ب ــونی واکم ــرکت س ــال ش ــند: طورمث ــن باش ــد، کارآفری می توانن
ــه  ــر و در حــال رشــد هســتند ک ــد، کوچک ت ــن شــرکت های جدی ــا ای ــد؛ ام بیاوری
ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــتغال زایی را ب ــن اش ــوآوری و بیش تری ــن ن بیش تری
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چگونه کارآفرینی را رشد بدهیم؟
ــی تجــارت  شــان در حــال  ــی کارآفرین ــه پویای ــد ک ــران ان ــا نگ ــدادی از غربی ه تع
ــد  ــا تولی ــه، شــرکت ها ب ــا کاهــش یافت ــرخ کســب و کارهــای نوپ کاهــش اســت. ن
ــر  ــرد بیش ت ــد و کارب ــا تولی ــرکت ها ب ــد و ش ــادی دوام می کنن ــدت زی ــر م کم ت
ــادی  ــت اقتص ــه اهمی ــه ب ــا توج ــد. ب ــتخدام می کنن ــری اس ــراد کم ت ــاوری، اف فن
کارآفرینــان در افزایــش بهــره وری از طریــق کاالهــا و فرایندهــای جدیــد و اهمیــت 
اجتماعــی آنــان در بهبــود زندگــی مــا، ایــن پرســش اساســی مطــرح می شــود: آیــا 
ــظ  ــی را حف ــق کارآفرین ــرای رون ــب ب ــرایط مناس ــوز ش ــی هن ــت گزاران غرب سیاس

ــد؟ ــد کنن ــی چــی کار بای ــت کارآفرین ــرای تشــویق و حمای ــا ب ــد و آن ه می کنن
متاســفانه بــرای ایــن پرســش، پاســخ های ســاده وجــود نــدارد. چنــد واقعیــت 
ــی  ــایی کارآفرین ــف و شناس ــرا تعری ــود دارد؛ زی ــه وج ــرای ادام ــوار ب ســخت و دش
دشــوار اســت. ممکــن اســت کارآفرینــی در شــرکت های کوچــک پیــدا شــود ؛ ولــی 
شــمار تجارت هــای جدیــد کوچــک در یــک کشــور معیــار خوبــی بــرای اندازه گیــری 
ــه  کارآفرینــی نیســت. گذشــته از همــه چیــز، تعــدادی زیــادی از رنگ آمیــزان خان
ــه صــورت  ــا ب ــی آن ه ــد؛ ول ــه صــورت مســتقل وجــود دارن ــدگان تاکســی ب و رانن
عــادی کارآفرینــان تلقــی نمی شــوند. ایــن اصطــاح بــرای کســانی بــه کار مــی رود 
ــازمان دهی  ــاره س ــد را دو ب ــای تولی ــد روش ه ــند و بتوانن ــاق باش ــا و خ ــه پوی ک
کننــد و چیزهــای جدیــد تولیــد کننــد. همان گونــه کــه پیتــر دراکــر بیــان 1 کــرد 
کــه تعــداد زیــادی رســتوران های کوچــک در حومه هــای آمریــکا وجــود دارد؛ ولــی 
ــی را  ــروک2 ، محصــول را اســتاندارد ســاخته و انقاب ــد، ری ک ــک دونال صاحــب م
در فراینــد تولیــد محصــول ایجــاد کــرده، از ایــن طریــق بــازار جدیــدی را ســاخته 
ــه در  ــوند.زن و شــوهری ک ــده می ش ــن نامی ــان کارآفری ــل آن ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ان
ــی  ــتوران مکزیک ــک رس ــا ی ــی ی ــواد غذای ــگاه م ــک فروش ــکا ی ــای آمری حومه ه
می گشــایند، بــه یقیــن کــه یــک  خطــر تجارتــی را نیــز می پذیرند        ــ ؛ امــا 

آیــا آن هــا کارآفرینــان هســتند؟
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تمــام کارهایــی کــه آن هــا انجــام می دهنــد، چیزهایــی انــد کــه مــردم قبــًا انجــام 
ــش، و  ــی )پرس ــای مدیریت ــا و تکنیک ه ــتفاده از مفهوم ه ــا اس ــی ب ــد. ول داده ان
ــزار  ــد و اب ــول، فراین ــازی محص ــتاندارد س ــتری(، اس ــرای مش ــخیص ارزش ب تش
ــم مــک  ــل کار انجــام شــده و ســپس تنظی ــه و تحلی ــوزش تجزی ــا آم طراحــی و ب
ــک  ــود بخشــیده و ی ــع را بهب ــرد مناب ــه طــور چشــم گیری عمل ک ــردو ب ــد ه دونال
بــازار جدیــد و یــک مشــتری جدیــد ایجــاد کردنــد. بنابرایــن، ایــن عمــل نمونــه ای 

کارآفرینی ســت.  از 
سیاســت گزاران ممکــن اســت بــا اعطــای قرضــه )سابســیدیز( و ســایر 
ــن ممکــن  ــد. ای ــت کنن ــی را تقوی ــد، کارآفرین ــه همــه شــغل های جدی ــا ب کمک ه
اســت بــه شــکوفایی چنــد کارآفریــن کمــک کنــد؛ ولــی باعــث می شــود کــه پــول 
ــل  ــه در اص ــر ک ــد دیگ ــغل های جدی ــیاری از ش ــت از بس ــدگان در حمای مالیه دهن
ــای  ــغل ها و تجارت ه ــر ش ــرآن، بیش ت ــاوه ب ــدر رود. ع ــه ه ــن نیســتند، ب کارآفری
ــد در  ــغل های جدی ــم ش ــک پنج ــول، ی ــور معم ــه ط ــوند. ب ــق نمی ش ــد موف جدی
ــا در  ــی از آن ه ــاً نیم ــال و تقریب ــی دو س ــوم آن در ط ــک س ــال، ی ــک س ــی ی ط
طــی پنــج ســال ورشکســت می شــوند )دفتــر مدیریــت شــغل های کوچــک ایــاالت 
متحــده 201۴(1 . فقــط تعــداد بســیار اندکــی از  آن هــا موفــق می شــوند. بقیــه ی 
آن بــه دلیل هــای مختلــف و گوناگونــی کــه ممکــن اســت هیــچ ارتباطــی بــا میــزان 
کارآفرینــی یــا نبــودن آن هــا یــا میــزان مفیــد  بودن محصــوالت آن ها نداشــته باشــد، 
ــغل های  ــه ش ــک ب ــر کم ــدگان به خاط ــول مالیه دهن ــر پ ــد. اگ ــت می خورن شکس
ــد  ــت شــغل های جدی ــه موفقی ــه مصــرف برســد، ممکــن اســت منجــر ب ــد ب جدی
شــود و از شکســت آن هــا را نجــات دهــد؛ ولــی متاســفانه، هیــچ روش خاصــی بــرای 
ــه  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــدارد، ب ــد وجــود ن ــق شــغل های جدی ــی رون پیش بین
تاش هــای دولت هــا بــری انتخــاب برنــدگان نیــز طــور معمــول نــاکام بــوده اســت.
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1. (US Small Business Adminis¬tration Office of Advocacy 2014). 
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آزمایش تشویق کننده
ــاش  ــه ت ــت ک ــن اس ــر ای ــرد بهت ــک راهب ــد ی ــد   ان ــان معتق ــی از اقتصاددان برخ
ــان تحــت آن  ــه کارآفرین ــم ک ــم کنی ــا شــرایط درســت و مناســب را فراه شــود ت
ــد کارآفرینــی کــه توســط  ــل شــوند. رون ــه موفقیــت نای ــد و ب شــرایط ظهــور کنن
آن شــرکت ها و محصــوالت نــو یــا شکســت می خورنــد یــا بــه موفقیــت اقتصــادی 
دســت پیــدا می کننــد، یــک فراینــد تکاملی ســت، بــه گونــه دقیــق ماننــد فراینــد 
انتخــاب طبیعــی کــه توســط آن گونه هــای زنــده تکامــل می یابنــد. هرچــه 
ــه  ــت یافتن ب ــرای دس ــری ب ــت بیش ت ــم، فرص ــویق کنی ــر را تش ــش بیش ت آزمای
موفقیــت خواهیــم یافــت. و بــه همــان دلیــل »آزمــون و خطــا«، شکســت آســان تر 

ــود. ــر می ش ــد بارورت ــد – و رون ــود می یاب ــوز بهب ــا هن - ام
در واقــع بیش تــر کارآفرینــان شکســت ها را تجربــه کــرده، پشــت ســر 
گذشــتانده اند. تومــاس ادیســون1  بیــش از هــزار تــاش نامــوق بــرای تولیــد چــراغ 
ــت  ــر را از دس ــا دال ــا Apple و Apple Lisa میلیون ه ــز 2 ب ــیتف جاب ــت. اس داش
ــا از شــرکت خــودش اخــراج شــد. ســر جیمــز دایســون 3 بیــش از پنــج  داد و حت
هــزار نمونــه اولیــه را قبــل از ســاختن جــاروب برقــی بــدون کیســه امتحــان کــرد. 
پیتــر تیــل۴ ، یــک هیــج فنــد )Hedge Fund( را مدیریــت می کــرد و 95 فیصــد 
دارایــی خــود را از دســت داد. وقتــی آمــازون از کتــاب بــه اســباب بــازی منشــعب 
ــد؛  ــرای ذخیره ســازی خری ــازی را ب ــون اســباب ب ــا میلی ــزوس5  ده ه شــد، جــف ب
ــه  ــد ک ــان می آموزان ــه کارآفرین ــا را فروخــت. شکســت ب ــا نیمــی از آن ه ــی تنه ول
کــدام نــوع از فراینــد و کاالهــا کارایــی ندارنــد و از طریــق تجربه هــای گذشــته آن 
می آموزنــد کــه بــازار چــی چیــز می خواهــد. ســایت مزایــده آنایــن بــزوس6  نیــز 

شکســت خــورد؛ ولــی ایــن تجربــه  وی را قــادر بــه توســعه بــازار آمــازون کــرد.
مــن شکســت نخــورده ام. مــن تــازه ده هــزار راه را پیــدا کــردم کــه جــواب و 

ــون( ــاس ادیس ــه نمی دهند.)توم نتیج

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 حالی کــه برخــی از دانش هایــی وجــود دارنــد کــه کارآفرینــی را تشــویق 
می کننــد و هم چنــان کارهایــی وجــود دارنــد کــه مبتنــی بــر حــدس انــد. 
ــه  ــکو ک ــج سانفرانسیس ــی خلی ــه جنوب ــتعار منطق ــام مس ــی1 ، ن ــیلیکون ویل س
ــزاران  ــان و ه ــه در جه ــوژی پیش رفت ــا تکنول ــرکت ها ب ــن ش ــان بزرگ تری میزب
ــاوری اســت-یک داســتان موفقیت آمیــز در زمینــه ی  ــا در زمینــه ی فن شــرکت نوپ
ــد،  ــوده  ان ــد از آن ب ــه تقلی ــادر ب ــراد ق ــداد کمــی از اف ــی تع ــی  اســت؛ ول کارآفرین
هیچ کــس طــور کامــل مطمیــن نیســت کــه چگونــه ایــن امــر اتفــاق افتــاده  اســت. 
ــا  ــی ی ــذاری دولت ــرمایه گ ــاس س ــن براس ــه ای ــد ک ــتدالل می کنن ــان اس کارشناس
ــه بســیاری از خدمــات  خصوصــی ســاخته شده اســت. حضــور شــرکت های قــوی ب
ــپس  ــرد. س ــک ک ــاً کم ــی، قطع ــای دفاع ــرار داده ــی و ق ــاخت های عموم زیرس
ــود. ایــن  ــود، نیــز حیاتــی ب مجــاروت دانشــگاه اســتنفورد 2 کــه نهــاد خصوصــی ب
منطقــه همچنیــن از توانایــی جــذب کارگــران ســیار، بــا تحصیــات عالــی و ماهــر و 
از یــک فضــای پــر رونــق کســب و کار محلــی از جملــه ســرمایه گذاران خطرپذیــر 
ــد و  ــد، بهره من ــا بودجــه و مشــاوره بگیرن ــد از آن ه ــا می توانن ــه شــرکت های نوپ ک
مســتفید شــدند. ســپس کل تاثیــر »دســته بنــدی«، شــرکت های فنــاوری مشــابهی 
کــه وارد ایــن منطقــه شــدند بــه ایجــاد لقــاح ارزش منــد بیــن شــرکت های مختلــف 
کمــک کــرد و تخصصــی را کــه در بــازار کار وجــود داشــت، افزایــش داد. شــاید ایــن 
ــاره  ــرای خلــق دوب همــه یــک تصــادف خــوش قــدم بــود کــه مکان هــای دیگــر، ب

ــد.. ــاش می کردن آن ت

چگونه اقتصاددانان از کارآفرینی غفلت می کنند
اقتصاددانــان اصلــی می تواننــد در مــورد چگونگــی تقویــت رونــد کارآفرینــی 
ــه طــور کامــل از  ــاً ب ــرا آن هــا تقریب ــه کننــد؛ زی ــا ارای ــه م ــی محــدودی ب راهنمای
ــکوفایی  ــد و ش ــرک رش ــوان مح ــه عن ــی ب ــد. کارآفرین ــی می کنن ــم پوش آن چش
اقتصــادی بــرای همــه ی مــا حیاتــی ا ســت. کارآفرینــی ســایر عامل هــای تولیــد را 

در ایجــاد ارزش، تحریــک، هدایــت و ســازمان دهی می کنــد. 

1. Silicon Valley 
2. Stanford University
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بــا ایــن وجــود اقتصاددانــان برجســته بــه نــدرت از ایــن عمل کــرد مهــم 
ــوان  ــه عن ــاد، ب ــی اقتص ــای درس ــد. در کتاب ه ــی می کنن ــده قدردان تحریک کنن
ــورد  ــی در م ــت. توضیح های ــی ا س ــل انتزاع ــده ای طورکام ــک ای ــرکت ی ــال، ش مث
ــد، شــرکت ها  ــا به وجــود آمدن ــه آن ه ــد، چگون ــه چــرا شــرکت ها وجــود دارن این ک
ــدف  ــد، ه ــی می کنن ــر و ترق ــه تغیی ــا چگون ــد، آن ه ــوع ان ــف و متن ــدر مختل چق
آن هــا بــرای بنیان گذارانــش چیســت، کارگــران و مشــتریان و حتــا چرایــی 
شکســت آن هــا، وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، انســان ها و ذهن هــای کارآفریــن 
ــه  ــان ب ــه صــورت کل و کارآفرین ــر خــارج شــده اند. انســان ها ب ــل از تصوی طورکام
صــورت خــاص، کلیــد فهــم زندگــی اقتصــادی هســتند. آن هــا هســتند کــه عمــل و 
تجــارت را بــه حرکــت می آورنــد. زمیــن، ســرمایه و حتــا کار هیــچ چیــزی بــاارزش 
ــک  ــه ی ــانی ب ــر انس ــطه ی فک ــه واس ــا ب ــه این ه ــا زمانی ک ــد، ت ــد نمی کنن را تولی
ــه  ــا زمانی ک ــت، ت ــگ اس ــط ری ــگ فق ــوند. ری ــی نش ــدف جهت ده ــا ه ــمت ب س

ــد.  ــل نکن ــری تبدی ــای کمپیوت ــا چیپ ه ــت ی ــکل کانکری ــه ش ــان ها آن را ب انس
ــه  ــا زمانی ک ــتند ت ــرف هس ــای بی مص ــط تجهیزه ــرمایه ای فق ــای س کااله
بــرای تولیــد چیزهــای بــا ارزش بــه کار نرونــد. حفــر نهــر آب کاری بیهــوده اســت؛ 
ــن  ــا تامی ــاورزی ی ــای کش ــاری زمین ه ــا آبی ــه ی ــا در تخلی ــه م ــه ب ــر این ک مگ
ــد. پیــش از این کــه  ــا تامیــن هدف هــای دیگــر کمــک کنن پایه هــای ســاختمان ی
بتوانیــم اقتصــاد را درک کنیــم، بایــد انگیزه هــا و تعامل هــای انســانی را درک 
ــردم  ــرای م ــاد ب ــی« اقتص ــاده »میکانیک ــه س ــک نمون ــف، درک ی ــا تاس ــم. ب کنی
نســبت بــه توضیح هــای پیچیــده ی بشــری ســاده تر و آســان تر اســت. درک 
ــی از  ــای خیال ــل« دنی ــای کام ــد »بازاره ــان مانن ــی آس ــاب درس ــای کت مفهوم ه
ــرای  ــارت ب ــه تج ــان ک ــندگان یک س ــداران و فروش ــان و خری ــوالت یک س محص
آن هــا رایــگان و بــدون هزینــه اســت، درک آن ســاده تر از تغییــر و چرخــش و تنــوع 
ــا تاســف  ــد. ب ــی ان ــر واقع ــم و غی ــا عقی ــن مفهوم ه ــی ای ــای واقعی ســت؛ ول بازاره
ــا  ــا ب ــه م ــی ک ــد جای ــاد می کن ــدون نقــص« پیش نه ــازار ب ــده »ب ــر، ای ــا بیش ت حت
بازارهــای واقعــی بــر می خوریــم کــه دارای نقــص انــد، بایــد مداخلــه کنیــم و بــرای 

ــدون نقــص باشــد.  ــد ب ــازار نمی توان ــی ب ــم. ول ــاش کنی ــع نقــص آن ت رف
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اگــر زندگــی اقتصــادی مــا کامــل می بــود، هیچ کــس دلیلــی بــرای نــوآوری، عرضــه 
یــا فــروش یــا خریــد کــدام محصــول نخواهــد می داشــت؛ زیــرا آن هــا نمی توانســتند 
چیــزی را پیش رفــت بدهنــد. بــه هیــچ بــازاری نیــاز نخواهــد بــود و هیــچ بــازاری 
ــود و نقــص در زندگــی  ــن کمب ــع ای ــد داشــت. در واق به صــورت کل وجــود نخواه
اقتصــادی ا ســت کــه باعــث می شــود مــردم عمل هــای موثــری را در پیــش گیرنــد 
و بــه تجــارت کاالهــا بیــن هــم بپردازنــد و فــردا شــرایط دو بــاره متفــاوت خواهــد 
بــود. بــازار پاســخ ده شــرایط در حــال تغییــر اســت. جریــان دایمــی تغییــر تقاضــا 
ــت  ــت از حرک ــچ وق ــتند و هی ــا هس ــمار پوی ــات بیش ــا و خدم ــه ی کااله و عرض
ــان، مــازاد، کمبــود و فرصتهــای دیگــر را طــور دقیــق  نمی افتنــد. خــود ایــن جری
ماننــد گرداب هــا و گردا ب هایــی کــه در یــک جریــان کوهســتانی بــا ســرعت زیــاد 
ــای  ــا عمل کرده ــه ب ــتند ک ــان هس ــن کارآفرین ــد. ای ــان می ده ــوند، نش ــاز می ش ب
ــام  ــرای انج ــد. ب ــر می کنن ــد پُ ــوالت جدی ــه و محص ــا پروس ــا را ب ــان گرداب ه ش
ــات و  ــیاء، خدم ــوآوری اش ــا ن ــا ب ــوآوری هســتند. آن ه ــد ن ــا نیازمن ــن کار، آن ه ای
ــًا تصــور آن را  ــا قب ــه حت ــد ک ــردم ایجــاد می کنن ــرای م ــد را ب ــای جدی انتخاب ه
ــات  ــدون معلوم ــد ب ــام می دهن ــا را انج ــام این ه ــان تم ــد. کارآفرین ــم نمی کردن ه

ــد. ــور می کنن ــی آن را تص ــای درس ــه کتاب ه ــع ک جام
 آن هــا قبــًا در ایــن مــورد نمی دانســتند کــه کــدام رونــد عملــی، ســودمند یــا 
چــی محصوالتــی را بــا کــدام کیفیــت و قیمــت می خواهنــد. وظیفــه ی همــه آن هــا 
دریافــت حدس هــای اســت؛ البتــه در مــورد بســیاری از کارآفرینــان موفــق، آن هــا از 
ــرای ســرمایه گذاری  ــد. کارآفرینــان ریســک می کننــد، ب حدس هــا الهــام گرفتــه ان
ــروژه ی  ــرای پ ــا را ب ــایر منبع ه ــرمایه و س ــرو و س ــت، نی ــد، وق ــم می گیرن تصمی
ــوند  ــه می ش ــان مواج ــدم اطمین ــا ع ــه ب ــه زمانی ک ــد، البت ــرف می کنن ــان مص ش
ــد  ــدگان چــی خواه ــار مصرف کنن ــاب و انتظ ــود، انتخ ــد ب ــه خواه ــده چ ــاز آین نی
بــود. به عنــوان مثــال چــی کســی خــواب دیده اســت کــه تقریبــاً نیمــی از جمعیــت 
جهــان می خواهنــد یــک گوشــی هوش منــد داشــته باشــند، مهــم نیســت کــه یــک 

ــد.  ــد بخرن گوشــی هوش من



دفتــر  مرجــع،  کتاب هــای  اطلس هــا،  دایرة المعارف هــا،  تولیدکننــده  کــدام 
بــزرگ  دســتگاه های  دوربین هــا،  حســاب،  ماشــین  روزنامه هــا،  خاطره هــا، 
پیش بینــی می کننــد کــه تجــارت برخــی از ابزارهــای جیبــی ازبیــن مــی رود؛ ولــی 
ــه ای از  ــن پیش زمین ــن چنی ــه خطرانداخت ــردازان، ب ــه ی برخــی از نظریه پ ــه گفت ب

ــی ا ســت.  ــق کارآفرین ــف دقی ــان، تعری ــدم اطمین ع

اهمیت رقابت
ــت  ــده اس ــناخته ش ــی ش ــای اصل ــی از حالت ه ــت یک ــی رقای ــای درس درکتاب ه
ــی  ــد؛ ول ــزرگ وجــود دارن ــداران و فروشــندگان ب ــادی از خری کــه در آن تعــداد زی
آن چــه دانش منــد اتریشــی بــه نــام هایــک 1 دریافتــه، رقابــت یــک تفکــر بهتــر در 
ــرآن، رقابــت رونــدی اســت کــه  ــد فعــال و جــاری  اســت. عــاوه ب مــورد یــک رون
در آن کارآفرینــان و کارآفرینــی نقــش حیاتــی را بــازی می کننــد. هایــک، رقابــت را 
یــک پروســه ی کشــفی می نامــد. هــر وقتی کــه کارآفرینــان بــا تقاضاهــای متغییــر 
ــات  ــا معلوم ــد، آن ه ــع برمی خورن ــن مناب ــا و تامی ــر در قیمت ه ــتریان، تغیی مش
جدیــد را کشــف می کننــد راه هــای بهتــر و ارزان تــر تولیــد کاالهــا و خدمــات را پیــدا 
ــایی  ــر شناس ــوت واضح ت ــتریان را به ص ــت ها و ذوق مش ــا، خواس ــد و نیازه می کنن

می کننــد. 
ــته های  ــن خواس ــرعت ممک ــه س ــه ب ــی ک ــت، کارآفرینان ــار رقاب ــت فش تح
ــود و فرصــت  ــازاد، کمب ــد. م ــز حــق بیمــه دارن ــد نی ــرآورده می کنن مشــتریان را ب
ــا و  ــی آن ه ــی و پیچیدگ ــی پویای ــه طبیع ــد، نتیج ــود دارن ــازار وج ــه در ب همیش
ــه  ــه ب ــت ک ــا و قیمت هاس ــه، تقاض ــق در عرض ــدم تطاب ــه و ع ــان های روزان نوس
ناچــار بــا آن مواجــه می شــوند. بــه کارآفرینــان به خاطــر جلوگیــری از مــازاد، رفــع 
ــای  ــازاد و کمبوده ــی م ــده و پیش بین ــای پیش آم ــا و اســتفاده از فرصت ه کمبوده

ــود.  ــاداش داده می ش ــا، پ ــاح آن ه ــرای اص ــی ب ــدام قبل ــده و اق آین
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ــان  ــر آن رقیب ــد در غی ــل کنن ــریع عم ــد س ــان بای ــازار، کارآفرین ــت ب  تحــت رقاب
ــد  ــتفاده خواهن ــرت اس ــی و مس ــا خوش ــا ب ــاداش از فرصت ه ــب پ ــر کس به خاط
ــود،  ــاح می ش ــرعت اص ــه س ــق ب ــدم تطاب ــی، ع ــازار رقابت ــن، در ب ــرد؛ بنابرای ک
ــت  ــزان دول ــط برنامه ری ــازار توس ــورت اداره ی ب ــه در ص ــریع تر از آن چ ــیار س بس
ــه ی  ــا عاق ــک از آن ه ــد و هیچ ی ــاق می افت ــران اتف ــلطه انحصارگ ــت س ــا تح ی
چندانــی بــه انجــام چنیــن کاری ندارنــد. هرچــه رقابــت بیش تــر باشــد، کارآفرینــان 
ــد در  ــد، بای ــل کنن ــکاف ها عم ــردن ش ــایی و برطرف ک ــریع تر در شناس ــد س بای
ــز  ــا نی ــدم تعادل ه ــاح ع ــوند و در اص ــر ش ــده دقیق ت ــای آین ــی تقاض پیش بین
مبتکرانــه و بــا تخیــل قــوی عمــل کننــد. آن هــا ســریع تر بــه نیازهــای واقعــی مــردم 
پاســخ دهنــد و هرچــه در ایــن زمینــه بهتــر عمــل کننــد، عمل کــرد آن هــا باعــث 
ــا  ــوان بق ــی به عن ــس از کارآفرین ــود. هیج ک ــه می ش ــت کل جامع ــدن وضعی بهترش
صحبــت نمی کنــد؛ ولــی ایــن بــه گونــه ی دقیــق همــان چیزی ســت کــه هســته و 

ــاپ(1 .  ــادی ش ــذار ب ــک بنیانگ ــا رودی ــد. )آنیت ــرورش می ده ــر خــاق را پ تفک
رقابــت می توانــد به عنــوان 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 
ــان  را  ــای ش ــه نیازه ــد ک ــاب می کنن ــی را انتخ ــداوم محصوالت ــورت م ــه به ص ک
ــری  ــخص دیگ ــر ش ــد. اگ ــرآروده کن ــت ب ــن قیم ــن ارزش و پایین تری ــا باالتری ب
بتوانــد کاالی بهتــر یــا ارزان تــری تولیــد کنــد کــه ارزش بهتــری بــه آن هــا بدهــد، 
می توانــد تامین کننــدگان فعلــی خــود را کنــار گذاشــته و بــه جــای آن پــول خــود 
ــروف  ــول مع ــه ق ــد. ب ــد کن ــده ی جدی ــد و تامین کنن ــول جدی ــرف آن محص را ص
یــک تلــه ی مــوش بهتــر بســازید دنیــا راهــی را بــه  ســمت دروازه ی شــما خواهــد 
ــت. از  ــراع اس ــرف اخت ــش از ص ــزی بی ــی چی ــت کارآفرین ــد موفقی ــود، هرچن گش
ــه ی  ــه تل ــد ب ــه ی نظام من ــه گون ــا ب ــت، منبع ه ــازار رقاب ــاب ب ــد انتخ ــق فراین طری
موش هــای بهتــر و ســایر اســتفاده های بی شــمار دیگــر از کاالهــا و خدمــات 

ــد.  ــردم دارن ــرای م ــن ارزش را ب ــه بیش تری ــوند ک ــت می ش هدای
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ــد،  ــرف می کنن ــه ی مص ــای روزان ــدگان در معامله ه ــه مصرف کنن ــی 1 ک ــر پن ه
ماننــد یــک رای در صنــدوق رای گیــری عمــل می کنــد. در واقــع هرکــدام این هــا 
ــد شــود.  ــدازه ای تولی ــه چــه ان ــد کــه هــرکاال و خدمــت ب ــان می گوی ــه کارآفرین ب
ــه  ــا و محصــوالت شــان را ب ــه منبع ه ــد ک ــان کمــک می کن ــه کارآفرین ــر ب ــن ام ای
ــا  ــه آن ه ــان ب ــن هم چن ــد. ای ــن ارزش را دارن ــه بیش تری ــد ک ــت دهن ــمتی جه س
ــن  ــاارزش بهتری ــد محصــوالت ب ــرای تولی ــد و ب ــوآوری کنن ــه ن ــد ک کمــک می کن
ــای موجــود و  ــه منبع ه ــن می شــود ک ــد. نتیجــه ای ــال کنن ــد را دنب ــای جدی راه ه
در دســت رس تــا جایــی کــه ممکــن اســت بــه  صــورت موثــر مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرنــد، ارزش افزایــش پیــدا می کنــد و تمــام جامعــه از آن مســتفید می شــوند. 
در دموکراســی سیاســی، آرا فقــط بــرای نامــزدان اکثریــت مطــرح اســت و یــا پــان 
ــر اســت. آرایــی کــه توســط  اکثریــت در جهت دهــی و رقــم زدن امــور جامعــه موث
ــت  ــتقیم تح ــورت مس ــت را به ص ــد، سیاس ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــت م اقلی
نفــوذ قــرار نمی دهنــد؛ ولــی در بــازار هیــچ نظــری بیهــوده نیســت. هــر پنــی کــه 

ــد تولیــد دارد. ــر رون ــوان تاثیرگــذاری را ب ــه مصــرف می رســد ت ب

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 می ســپارد. در یــک 
ــا به صــورت  ــت آن ه ــی در حقیق ــد، ول ــد یک ســان ان ــع، تولی ــل و جام ــت کام رقاب
واضــح یک ســان نیســتند. تنــوع و انتخابــی را کــه مــا در کاالهــای روزمــره داریــم 
در نظــر بگیریــد، ماننــد: نوع هــای مختلــف چــای، نــان، پاپــوش، کاه، چوکــی، موتــر 
ــوزش  ــح، آم ــک داری، تفری ــو، بان ــش م ــل آرای ــف مث ــات مختل ــا مســکن؛ و خدم ی
ــدل  ــت، م ــوان پذیرف ــا. می ت ــی حیوان ه ــات درمان ــا خدم ــپورت ی ــغلی، ترانس ش
ــزی  ــرای فکرکــردن طرح ری ــک بحــث نظــری ا ســت کــه ب ــت کامــل، فقــط ی رقاب
شده اســت. بــا تغییــردادن واقعیــت تنــوع و پیچیدگــی فعالیت هــای اقتصــادی، ایــن 
ــه  ــد. ب ــویق می کنن ــتباه را تش ــای اش ــده و نظره ــا ش ــی م ــه گمراه ــر ب ــر منج ام
گونــه ی مثــال مــردم را بــه ایــن نتیجــه می رســاند کــه داشــتن بیــش از تولیــد یــک 
جنــس، چــون موتــر، مــواد کیمیایــی، چیــپ، لبــاس یــا هرچیــز  دیگــر، بایــد بــی 

فایــده باشــد.
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ــد  ــزرگ بای ــک شــرکت ب ــاس اقتصــادی، ی ــی مقی  در نتیجــه براســاس صرفه جوی
ــه شــرکت های کوچــک  ــر نســبت ب ــا قیمــت ارزان ت ــه تولیــد محصــوالت ب ــادر ب ق
ــرای  ــازی ب ــد باشــند و نی ــد واح ــی بای ــان سیســتم های توزیع ــن زم باشــد. در عی
ــان  ــوالت یک س ــت محص ــدا از تقوی ــال، ج ــن ح ــا ای ــد. ب ــی نباش ــات رقابت تبلیغ
ــوالت  ــه محص ــد ک ــان می خواه ــی از کارآفرین ــی رقابت ــت زندگ ــده، واقعی بی فای
ــاوت  ــوالت متف ــه محص ــا ارای ــد ب ــان می خواهن ــد. کارآفرین ــد کنن ــاوت تولی متف
ــذب  ــرده، ج ــل ک ــود متمای ــوی خ ــه س ــان را ب ــتریان رقبی ــر، مش ــر و بهت ازران ت
ــتریان را  ــه مش ــه توج ــد ک ــد کنن ــی را تولی ــد محصوالت ــا می خواهن ــد. آن ه کنن
ــه  ــد. در نتیج ــد کنن ــی عاقه من ــای مصرف ــه نمونه ه ــا را ب ــد و آ ن ه ــب کنن جل
ــد؛  ــذت می برن ــوالت ل ــاد در محص ــوع زی ــتریان از تن ــه مش ــم ک ــه می توانی گفت
ــت  ــا قیم ــف ب ــطح های مختل ــف در س ــکل های مختل ــن ش ــد از بی ــرا می توانن زی
ــر،  ــه  از موت ــه این کــه دو نمون و کیفیــت متفــاوت، یــک انتخــاب داشــته باشــند  ن

ــند. ــان باش ــم یک س ــی باه ــایل آرایش ــا وس ــر ی کمپیوت
ــر  ــا برگ ــه ی ــوس مالت ــا ج ــوپ ی ــل س ــتندارد؛ مث ــر اس ــی در ظاه ــا محصوالت حت
ــی  ــد درحال ــرار می گیرن به صــورت مختلــف بســته بندی شــده، مــورد داد و ســتد ق
کــه مــا حتــا نمی خواهیــم لبــاس، پاپــوش، ســاعت یــا آرایــش مــوی شــبیه کســی 
دیگــر داشــته باشــیم. بــا ایــن وجــود مــدل رقابــت کامــل، تنــوع را نادیــده گرفتــه، 
ــوآوری و  ــی ن ــد و در جهت ده ــی را در تولی ــت کارآفرین ــش و اهمی ــن رو نق از همی

ــرد. ــده می گی ــری، نادی ــت بش پیش رف
در دنیــای واقعــی رقابــت زیــادی وجــود دارد؛ ولــی کارآفرینــان تــاش 
ــا در  ــد. آن ه ــرای مشــتریان عرضــه کنن ــان را ب ــه محصــوالت یک س ــد ک نمی کنن
ــد بداننــد کــه مشــتریان چــه نوعــی از محصــوالت را ترجیــح می دهنــد.  تــاش ان
ایــن کار، کارآفرینــان را بــه نــوآوری ناگزیــر می کنــد محصوالتــی را عرضــه کننــد 
ــف های  ــه کش ــان ب ــد کارآفرین ــن فراین ــتند. در ای ــی آن هس ــردم متقاض ــه م ک
ــره وری  ــد، به ــعه می دهن ــد را توس ــتم های جدی ــد، سیس ــت می یابن ــد دس جدی
ــوند.  ــی می ش ــت و ترق ــث پیش رف ــش داده، باع ــد، ارزش را افزای ــد می دهن را رش
ــیم و  ــی باش ــه کارآفرین ــد متوج ــه بای ــی هســتند ک ــای مهم ــه دلیل ه ــا هم این ه

ــم. ــاش کنی ــم و تشــویق آن ت ــرای فه ب
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۳ . دیدگاه های مختلف کارآفرینی
ساختار، نقش ها و ویژگی ها

بیش تــر مــردم کارآفرینــی را در یکــی از ایــن ســه عرصــه فکــر می کننــد: به عنــوان 
یــک تجــارت مشــخص، به عنــوان یــک شــغل مشــخص یــا به عنــوان یــک نگــرش 
ــای  ــن دیدگاه ه ــه ای ــد. ارزش دارد ک ــد ان ــراد از آن بهره من ــی اف ــه برخ ــاص ک خ
مشــترک را بیش تــر توســعه داده، مــورد بررســی قــرار دهیم.نوعیــت تجــارت: اغلــب 
ــان  ــی از اقتصاددان ــد. برخ ــاوی می دانن ــا مس ــارت نوپ ــا تج ــی را ب ــردم کارآفرین م
ــک  ــه در ی ــد ک ــر می گیرن ــاخص در نظ ــک ش ــوان ی ــا را به عن ــرکت های نوپ ش
ــت. اول،  ــتباه اس ــک اش ــن ی ــود دارد. ای ــی وج ــی کارآفرین ــه میزان ــه چ ــور ب کش
ــادی کافه هــا، ســالون های  ــا لزومــاً کارآفرینــی نیســت. تعــداد زی یــک تجــارت نوپ
ــوند؛  ــدازی می ش ــال راه ان ــی ها هرس ــویی ها و روزنامه فروش ــکه ش ــی، خش خال کوب
ــرد. دوم این کــه  ــام ب ــه  عنــوان کارآفرینــی ن ــوان از آن هــا ب ــه ســختی می ت ــی ب ول
ــن درســت  ــد. ای ــروع کن ــد را ش ــک تجــارت جدی ــد ی ــاً نبای ــن لزوم ــک کارآفری ی
ــا  ــق  نوآروی ه ــان را از طری ــارت ش ــد تج ــح می دهن ــراد ترجی ــر اف ــت بیش ت اس
بــدون رضایــت شــرکای شــان توســعه دهنــد و پــاداش موفقیــت شــان را به دســت 
ــی  ــد، کارآفرین ــم می توانن ــد ه ــده ان ــیس ش ــًا تاس ــه قب ــرکت هایی ک ــد. ش آورن
داشــته باشــند؛ بــه  گونــه ی مثــال: فــورد در حــال توســعه دادن برنامه هــای تولیــد 
ــورهای  ــرای کش ــی را ب ــایت خدمات ــازون وب س ــت. آم ــگ آن اس ــر و پارکین موت
ــزار  ــه ســخت اف ــی ام1  هــوش مصنوعــی را نســبت ب ــد. آی ب دیگــر ایجــاد می کن
ــای  ــعه موتره ــال توس ــوگل در ح ــت،  گ ــرار داده اس ــه ق ــورد توج ــزار م ــرم اف و ن
ــعه  ــزرگ در توس ــرکت های ب ــت. ش ــی اس ــای فضای ــین و تحقیق ه ــدون سرنش ب
نوآوری هــای کارآفرینــی و داشــتن منابــع بــرای حمایــت از آن هــا و افزایــش آن هــا 
حتــا در ســطح جهانــی، می تواننــد مفیــد و اثرگــذار باشــند. شــغل آزاد هــم یــک 
شــاخص خــوب بــرای کارآفرینــی نیســت2.  بازهــم تعــداد زیــادی از مــردم داشــتن 
ــه  ــد ک ــان را کســانی می دانن ــد و کارآفرین ــی می کنن ــی تلق ــغل آزاد را کارآفرین ش
دارای شــغل آزاد هســتند. الزامــاً هیــچ کــدام از آن هــا درســت نیســت. افــرادی کــه 
ــن  ــول کارآفری ــی، طورمعم ــدگان تاکس ــل رانن ــتند؛ مث ــغل های آزاد هس دارای ش

ــوند. ــده نمی ش نامی

18| مقدمهای برکار آفرینی     

1. IBM
2. Henrekson and Sanandaji.



 هیــچ یــک از راهنمایــان سیاســت، دلقک هــا، طراحــان جواهــرات، مربیــان 
شــخصی، روزنامه نــگاران، صفــاکاران، باغبانــان، مســئووالن حیوانــات اهلــی و 
خانگــی و معلمــان موســیقی، دارای شــغل آزاد نیســتند. بنابرایــن، تعــداد کســانی 

ــت. ــی نیس ــرای کارآفرین ــی ب ــار خوب ــتند، معی ــغل آزاد هس ــه دارای ش ک
در واقــع ایــن می توانــد در تضــاد بــا آن باشــد. نظــارت بــر کارآفرینــی جهانــی 
ــن   ــدارد. در ای ــاط ن ــغل آزاد ارتب ــا ش ــی ب ــت کارآفرین ــه فعالی ــد ک ــان می ده نش
ــه  گونــه ی مثــال: شــغل های آزاد در یــک  زمینــه دلیل هــای زیــادی وجــود دارد؛ ب
کشــور ممکــن اســت نشــان دهــد کــه تعــدادی کمــی از افــراد در آ ن جــا انگیــزه، 
منابــع یــا فرصتــی دارنــد کــه از کار به عنــوان یــک بــازرگان تنهــا منصــرف شــوند 
و در عــوض تجــارت موفــق و رو بــه رشــد خــود را ایجــاد کننــد. یــا ممکــن اســت 
ــر  ــان فک ــد تجارت ش ــورد رش ــا در م ــد، حت ــغل های آزاد ان ــه دارای ش ــرادی ک اف
ــای  ــد. زیربن ــرای عملی کــردن آن ندارن ــی ب ــرا آن هــا ســرمایه ی کاف ــد؛ زی نمی کنن
ــک  ــد ی ــعه و رش ــت توس ــن اس ــل( ممک ــل و نق ــات و حم ــل ارتباط ــف )مث ضعی
تجــارت را در یــک محــل دشــوار ســازد و یــا ممکــن اســت قاعده هــا و مقرره هــای 
ــه  ــن هم ــه ارزش ای ــد ک ــته باش ــود داش ــران وج ــتخدام دیگ ــایی در اس طاقت فرس
درد ســر را نداشــته باشــند. برخــی از فقیرتریــن کشــورها دارای بلندتریــن ســطحی 
ــج کشــاورزی  ــط تروی ــا فق ــه این ه ــد ک ــن نشــان می ده از شــغل آزاد هســتند. ای
معیشــتی یــا شــغل های خانگــی ا ســت. اگــر بــر ایــن واقعیــت تاکیــد داشــته باشــیم، 
آمــار نشــان می دهــد کــه هرچــه تعــداد افــراد دارای شــغل آزاد در یــک کشــور زیــاد 

باشــند، تعــداد میلیادرهــا کــم خواهــد بــود.1
ریشــه ی بســیاری از سیاســت های عمومــی بــد، در آمیــزش کارآفرینــی 
ــداد  ــر در تع ــی بهت ــاخص کم ــت ش ــن اس ــت. ممک ــا اس ــغل های آزاد و نوپ ــا ش ب
ــد  ــورد رش ــاد و رک ــی زی ــردش مال ــا گ ــد ب ــریع الرش ــوان و س ــرکت های ج )ش
درآمــد(2   یــا حتــا  3)شــرکتهای نوپــا بــا ارزش بیــش از یــک میلیــار دالــر( باشــد. 
بــا وجــود ایــن، معیارهــای ذکرشــده  فقــط بــر موفقیــت اندکــی تمرکــز دارنــد کــه 

ــد.  ــئت می کن ــی نش ــد کارآفرین از فراین
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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



آن هــا کارآفرینــی را در مقیــاس بــزرگ روی دســت می گیرنــد؛ زیــرا آن هــا برخــی 
ــزرگ  ــرکت های ب ــه در ش ــد ک ــده می گیرن ــه ای را نادی ــای کارآفرینان از فعالیت ه
ــرانجام  ــه س ــه ای را ک ــخصی کارآفرینان ــای ش ــان تاش ه ــد هم چن ــاق می افت اتف
بــه ناکامــی منجــر می شــود. ایــن معیارهــا نمی تواننــد به صــورت درســتی 
ــه  ــف، مقایس ــای مختل ــف در زمان ه ــورهای مختل ــن کش ــی را بی ــزان کارآفرین می
ــات،  ــای مالی ــف در زمینه ه ــای مختل ــا و مقرره ه ــورها قانون ه ــون کش ــد، چ کنن
زیرســاخت ها و بــازار ســرمایه دارنــد. ایــن عامل هــا حتــا بــه مــرور زمــان در عیــن 
ــان  ــوری کارآفرین ــر کش ــر و ه ــر عص ــت در ه ــن اس ــد. ممک ــر می کن ــور تغیی کش
ــه شــرکت های  ــی احتمــال تبدیل شــدن آن هــا ب ــادی وجــود داشــته باشــند؛ ول زی

ــد.  ــه مــوارد دیگــری بســتگی دارن ــری ب ــا ارزش میلیــارد دال ــا ب نوپ

ــودن یــک شــرکت  ــرای تعریــف کارآفریــن، مدیــر و مالک  ب شــغل: روش دیگــر ب
کوچــک اســت. بنابرایــن تعــداد مدیــران مالــک می تواننــد به عنــوان یــک معیــار در 
نظــر گرفتــه شــوند کــه بــه چــه میــزان کارآفریــن وجــود دارد. ایــن تعریــف حداقــل 
ــد و در  ــان کار می کنن ــای کارآفرین ــی مغزه ــه بعض ــد ک ــان می ده ــا اطمین ــه م ب
ــه  ــن درســت اســت ک ــی هســتند ای ــع تجارت ــت مناب صــدد ســازمان دهی و مدیری

بیش تــر کارآفرینــان مدیــر مالــک یــا شــریکان تجارتــی هســتند.
ــه طــور  ــه نظــر می رســد. مــا ب ــاز هــم ایــن تعریــف خیلــی عــام و وســیع ب ب
ــت،  ــترش آن نیس ــر گس ــه فک ــز ب ــه هرگ ــگاهی را ک ــک فروش ــک ی ــول مال معم
ــا کســی را در  ــاد م ــه احتمــال زی ــم. ب ــن توصیــف نمی کنی ــک کارآفری ــوان ی به عن
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 بزرگ تــر و 
بهتــر کنــد. عــاوه برایــن، همــه کارآفرینــان مالــک نیســتند. ممکــن اســت بســیاری 
از کارمنــدان شــرکت های بــزرگ باشــند؛ برخــی ممکــن اســت افــراد خــاق باشــند 
ــراد،  ــی از  اف ــد. برخ ــذار می کنن ــران واگ ــه دیگ ــود را ب ــارت خ ــت تج ــه مدیری ک
ــرای محصــول  ــی ب ــه کســی می گوینــد کــه تولیــد محصــول و بازاریاب ــن ب کارآفری
برایــش یــک وظیفــه و پیشــه باشــد. آن هــا یکــی پــس از دیگــری نــوآوری ایجــاد 
ــدی را  ــغل های جدی ــدام، ش ــری هرک ــرای پیگی ــت ب ــن اس ــا ممک ــد. حت می کنن
ــله ای  ــان سلس ــا آن  را کارآفرین ــه م ــت ک ــان چیزی س ــا هم ــد. این ه ــروع کنن ش

می نامیــم.
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 مثال هــای این هــا: اســتیف جابــز )اپــل، نکســت، پیکســر(، ایلــون موســک )اســپس 
ــرژن  ــرژن موزیــک، وی اکــس، تیســا، ســولر ســیتی(، ســیر ریچــارد برانســون )وی
آتلنتیــک، ویــرژن ریــل( و ســیر جیمــز دایســون )جــاروب برقــی، تصفیه کــن هــوا، 
ماشــین لباس شــویی، موخشــک کن، گــروپ(1 . ولــی مثال هــای دیگــر هــم وجــود 
ــا نمایــش چــت  ــرا وینفــری را نیــز در آن گنجانیــد: وی ب ــوان اپ ــد. حتــا می ت دارن
تلویزیونــی در ایــاالت متحــده مشــهور بــود، وی شــرکت  Harpo Productions را 
بــرای بهره بــرداری از حقــوق تاســیس کــرد. شــبکه  Oprah Winfrey را، راه انــدازی 
ــرای بســیاری از  کــرد و یکــی از بنیان گــذاران ایســتگاه کیبــل اکســیژن اســت.  ب
چنیــن کارآفرینــان ســریالی، کــه در حــال حاضــر میلیــاردر هســتند، پــاداش مالــی 
دیگــر مهــم نیســت. بــه ســادگی بــه نظــر می رســد کــه آن هــا چیزهــای جدیــدی 

ــد. ــان می کنن را امتح
طــرز فکــر: آیــا کارآفرینــی ذهنــی و فکــری اســت کــه کارآفرینــان را از دیگــران 
ــکار  ــه خاقیــت، ابت ــردم ب ــر م ــان، اکث ــگام صحبــت از کارآفرین ــد. هن جــدا می کن
ــرای  ــخ ب ــزم راس ــا، ع ــه فرصت ه ــبت ب ــیاری نس ــی، هوش ــت و جوی تازگ و جس
ــا تجــارت و محصــوالت آن، تعهــد یــک  برهــم زدن نظــم موجــود، درک شــخصی ب
جانبــه بــه ســبک، کیفیــت و مدیریــت آن فکــر می کننــد. در کنــار ایــن ویژگی هــا، 
اعتمــاد بــه نفــس، تجربــه، توانایــی چنــد وظیفــه ای و تمایــل بــه پذیــرش ریســک 

نیــز بســیار مهــم انــد. 2
ــد و یــا همــه ای شــان  همــه کارآفرینــان ایــن ویژگی هــای شــخصیتی را ندارن
ایــن ویژگی هــا را بــه  صــورت مســاوی و یک ســان ندارنــد. نــوآوران و فرصت طلبــان 
ــم  ــی ه ــتند و مدیران ــی هس ــا صابت ــران ب ــه مدی ــد ک ــود دارن ــتعدادی وج ــا اس ب
هســتند کــه بــازار را بــه  درســتی درک نمی کننــد. ســیلیکان ویلــی افــراد وسواســی 
ــه  ــی ک ــران رده  باالی ــد و مدی ــت نمی توانن ــردم را مدیری ــه م ــد ک ــادی را دارن زی
ــه ی اول  ــز نمون ــازار را درک نمی تواننــد. ممکــن اســت اســتیف جاب محصــوالت و ب
باشــد و جــان اســکالی کــه بــرای مــدت کوتاهــی او را از اپــل بیــرون کــرد، مــورد 

دوم باشــد.
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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.



 اســتیف جابــز می گویــد: »مــن متقاعــد شــده ام نیمــی از آن چــه کــه کارآفرینــان 
ــا موفــق جــدا می کنــد، پشــتکار محــض است«.مشــکل دیگــر  ــراد ن موفــق را از اف
ــت.  ــوار اس ــان ها دش ــر انس ــرز تفک ــای ط ــری ویژگی ه ــه اندازه گی ــت ک ــن اس ای
ــددی و  ــورت ع ــراد را به ص ــزم اف ــا ع ــت ی ــا خاقی ــیاری، ی ــوان هوش ــه می ت چگون
رقمــی مشــخص کــرد؟ به عنــوان راهــی بــرای دانســتن میــزان کارآفرینــی مــا یــا 
ــی آن  ــب ماندگ ــت عق ــث تقوی ــت باع ــن اس ــی ممک ــت های عموم ــه سیاس این ک
ــی در  ــن ویژگ ــن، صــرف داشــتن ای ــاوه برای ــد. ع ــی نمی کن شــود، کمــک چندان
مــردم شــاخصی بــرای موفقیــت آن هــا به عنــوان کارآفریــن نیســت. آن هــا ممکــن 
ــوان  ــز ت ــی هرگ ــند؛ ول ــته باش ــه داش ــی و خاقان ــای برجســته، تخیل اســت ایده ه
ــا  ــوب نداشــته باشــند. ی ــت مطل ــه وضعی ــت موجــود ب توســعه کار خــود را از حال
ــی  ــود راض ــت خ ــا موفقی ــا ب ــد ت ــد دهن ــود را رش ــرکت های خ ــا ش ــن  آن ه ممک
باشــند ولــی بــاز هــم افــراد جســور، خــاق و دارای قــوه تخیــل دیگــری از آن هــا 
ــر در  ــرعت بیش ت ــد س ــان نیازمن ــی کارآفرین ــاد رقابت ــد. در اقتص ــبقت می گیرن س

عمــل هســتند تــا در صــدر قــرار گیرنــد.

اندازه شرکت و کارآفرینی
بــزرگ در مقابــل کوچــک: جــوزف شــومپیتر اقتصــاددان سیاســی اتریشــی در 
ــوآوری در  ــه ن ــر ب ــی منج ــزرگ کارآفرین ــرکت های ب ــه ش ــرد ک ــر می ک ــدا فک ابت
ــدان آگاه و سیســتم های  ــا از ســرمایه، کارمن ــرا آن ه ــد شــد؛ زی ــی خواهن کارآفرین
بازاریابــی و توزیــع بــرای موفقیــت در محصــوالت جدیــد برخــوردار هســتند.1  ولــی 
ــوالد،  ــد ف ــی مانن ــی فعل ــای صنعت ــیاری از فناوری ه ــرد، بس ــق ک ــه تحقی زمانی ک
ــط  ــتند فق ــه داش ــای ک ــرمایه گذاری ه ــاس س ــه مقی ــت ب ــرق و نف ــوجات، ب منس

ــد. ــن کن ــا را تامی ــای آن ه ــت نیازه ــرمایه های کان می توانس س
نتیجــه گرفــت کــه شــرکت های کوچک تــر می تواننــد  بعــد شــومپیتر 
ــه  ــر باشــند و از همیــن لحــاظ احتمــال این کــه نســبت ب ــر و چابک ت انعطاف پذیرت
ــام  ــی ویلی ــاد اســت.اقتصاددان آمریکای ــر باشــند، زی ــزرگ کارآفرین ت شــرکت های ب
باومــول2  بــا ایــن اســتدالل کــه بنیادی تریــن و مخل تریــن نوآوری هــا مربــوط بــه 

ــرد. ــت ک ــا اســت، موافق شــرکت های نوپ
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 شــرکت های بــزرگ نیــز می تواننــد کارآفریــن باشــند؛ ولــی آن هــا تمایــل بــه تولیــد 
ــد. دلیل هــای زیــادی وجــود دارد کــه چــرا شــرکت های  نوآوری هــای بیش تــر دارن
ــه  ــد ک ــرمایه گذاری کنن ــود س ــد موج ــوط تولی ــترده در خط ــور گس ــزرگ به ط ب
ممکــن اســت باعــث شــود آن هــا بــه عــوض جاگزینــی آن هــا بــا چیزهــای جدیــد، 
ــودن  در مــورد  بهبــود محصــوالت و فرآیندهــای موجــود تمرکــز کننــد. متعهــد  ب
بــه فنــاوری تولیــد موجــود، ممکــن اســت آن هــا را بــه پذیرفتــن روش هــای جدیــد 
ــزرگ  ــرکت های ب ــان در ش ــرای کارآفرین ــی را ب ــا زندگ ــه موضوع ه وا دارد. این گون
ــود را در  ــان، کار خ ــیاری از کارآفرین ــورت، بس ــن ص ــا در ای ــد. حت ــوار می کن دش
ــت  ــک صنع ــورد ی ــا در م ــه آن ه ــی ک ــد، جای ــاز می کنن ــر آغ ــرکت های بزرگ ت ش
ــه  ــد ک ــوه ای را ببینن ــای بالق ــاید فرصت ه ــد و ش ــات کســب می کنن ــاص اطاع خ

ــدازی مســتقل از آن هــا اســتفاده کننــد. ــا راه ان می تواننــد ب

ــر  ــت، اکث ــود آن اس ــر از خ ــور آن پیچیده ت ــد تص ــده: هرچن ــل پیچی عوام
ــه گفته هــای مشــاوران  ــق ب ــا شکســت مواجــه می شــوند. مطاب ــا ب شــرکت های نوپ
ــرکت  ــزار  ش ــر 17 ه ــان ه ــرکت از می ــک ش ــط ی ــو 1 فق ــن و ک ــی بی بین الملل
ــل،  ــد. در مقاب ــد کن ــد رش ــر می توان ــون دال ــرمایه ی 500 میلی ــا س ــی ب آمریکای
ــد حــدود 1  ــتفاده می کنن ــی اس ــارت اصل ــه از تج ــت ک شــرکت های مســتقر و ثاب
بــر 8 درصــد فرصــت ایجــاد تجــارت جدیــد را در مقیــاس بــزرگ آن دارنــد. ایــن 
ــر  ــدود 2000 براب ــزرگ ح ــرکت ب ــک ش ــت در ی ــانس موفقی ــود ش ــث می ش باع
بیش تــر 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.)  Harvey Mackay( .ــد ــور نمی توان ــد، تص ــپری کردهباش ــرکت س ش
همان گونــه کــه شــومپیتر بیــان کــرد، کارمنــدان مزدبگیــر شــرکت های بــزرگ 
ــردی  ــد راهب ــزرگ نیازمن ــرکت های ب ــی ش ــند؛ ول ــن باش ــد کارآفری ــم می توانن ه
هســتند کــه از آن هــا حمایــت کننــد. ســرمایه گذاران شــرکت های بــزرگ از طریــق 
ــای مشــتریان شــان  ــل از نیازه ــره خــود ممکــن اســت طورکام ــای روزم فعالیت ه
آگاه باشــند و آن هــا هنــوز هــم نیازمنــد ایــن هســتند کــه از شــرکت خــود بخواهنــد 

ــا از ایده هــای آن هــا حمایــت کننــد.  ت
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1. Bain and co.
2. Harvey Mackay, US businessman and columnist.



ــوآوری  ــه ن ــی ب ــد، بازاریاب ــود را در تولی ــای خ ــد فرایند ه ــزرگ بای ــرکت های ب ش
ــان  ــا و کارکن ــد ســاختارها، پروژه ه ــای هم ســویی تایی ــه معن ــن ب ــد. ای وصــل کنن
اســت. ایــن به معنــای فرهنگ ســازی اســت کــه از چنــد ایــده و آزمایــش اســتقبال 

می کنــد.

ــرکت های  ــیاری از ش ــن، بس ــه ای ــه ب ــک: باتوج ــزرگ و کوچ ــرکت های ب  ش
ــی  ــد. برخ ــدا می کنن ــعه پی ــر توس ــی کوچک ت ــای کارآفرین ــا فعالیت ه ــزرگ ب ب
در  کــه  دانش جویانــی  یــا  نوپــا  شــرکت های  بــرای  را  نــوآوری  رقابت هــای 
ــک  ــا کم ــه آن ه ــر ب ــن ام ــد. ای ــازمان دهی می کنن ــتند، س ــت هس ــتانه ی فراغ آس
ــوآوران را به طــرف خــود  می کنــد کــه فناوری هــای آینــده را شناســایی نمــوده و ن
ــزرگ، برنامه هــای  ــر و داده هــای ب بکشــانند. به عنــوان مثــال، نوآوری هــای مثــل اب
ــه  ــازه ک ــن ت ــادی ذه ــداد زی ــن داشــتن تع ــد، بنابرای ــی دارن ــر بی پایان ــکان پذی ام
ــد  ــه متعه ــه این ک ــت، ن ــد اس ــد، ارزش من ــی کار کنن ــن موضوع های ــون چنی پیرام
بــه یــک روی کــرد واحــد شــرکتی باشــید. بــا وجــود ایــن ، تــاش بــرای شناســایی 
ــر  ــک کمت ــا ریس ــار ب ــک قم ــا ی ــاالی آن ه ــرمایه گذاری ب ــده و س ــوآوران آین ن
ــند  ــرکت هایی باش ــال ش ــه دنب ــوض ب ــن   در ع ــزرگ ممک ــرکت های ب ــت. ش اس
ــر هســتند و ممکــن تجــارت خــود  ــازار نزدیک ت ــه ب ــه عرضــه محصــوالت ب ــه ب ک
ــوان »تســریع  ــه عن ــزرگ ب ــد. برخــی از شــرکت های ب ــل کنن ــا تکمی ــت ی را تقوی
کننــده« عمــل می کننــد بــا ارایــه مشــوره و ســرمایه، رشــد  شــرکت های کوچــک 
ــد در ازای  ــکان می ده ــا ام ــه آن ه ــر ب ــن ام ــند. ای ــرعت می بخش ــن را س کارآفری
مشــاوره، ســرمایه گذاری، یــک سیســتم بازاریابــی آمــاده و اغلــب بــا درک بهتــری از 
ــای  ــا پیش نهاد ه ــا ی ــران، فرآیند ه ــه بســیاری از مبتک ــه ی مشــتری نســبت ب عاق
ــد«  ــه رش ــزرگ از »محفظ ــرکت های ب ــایر ش ــد. س ــا دهن ــود را ارتق ــول خ محص
ــد  ــه امی ــد، ب ــاد می کنن ــده را ایج ــای مختل کنن ــه ایده ه ــد ک ــتبانی می کنن پیش
ایجــاد چیــز جدیــدی کــه پیش نهادهــای موجــود آن هــا را تکمیــل کنــد. به عنــوان 
ــی« و  ــای حرکت ــه »راه حل ه ــود را در ارای ــده خ ــیتروئن 1 آین ــال  PSAپژو-س مث
ــن منظــور  ــه ای ــد را ب ــای جدی ــعه ایده ه ــد و توس ــر می دان ــط ســاخت موت ــه فق ن

)International Bussiness Machines)  (IBM) .تشــویق می کننــد
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ــد  ــارت می بین ــه تج ــات ب ــده خدم ــوان ارایه کنن ــود را به عن ــده خ ــان آین هم چن
ــزرگ  ــرکت های ب ــه ش ــارکتی ب ــن مش ــین چنی ــازنده ماش ــک س ــه ی ــبت ب نس
ــف  ــرده، از طی ــه ک ــد را تصفی ــای جدی ــه پیش رفت ه ــد ک ــکان را می ده ــن ام ای
ــری  ــک کمت ــه و ریس ــا هزین ــه ب ــد، هم ــتفاده کنن ــا اس ــترده تری از ایده ه گس

ــد.  ــام دهن ــان انج ــن اســت خودش ــه ممک ــه آن چ نســبت ب

نوع های کارآفرینان
کارآفرینــان انفــرادی و گروهــی: کارآفرینــان همیشــه مدیــر مالک نیســتند که 
بــه تنهایــی کار کننــد. همان گونــه کــه دیده ایــم، ممکــن اســت کارآفرینــان توســط 
ــرکت های  ــوآوران ش ــن ن ــا ممک ــی آن ه ــوند؛ ول ــتخدام ش ــزرگ اس ــرکت های ب ش
ــرکت های  ــا ش ــل ب ــع متقاب ــر مناف ــه به خاط ــند ک ــد باش ــال رش ــک و درح کوچ
ــتقل هــم همیشــه بــه تنهایــی کار  بــزرگ همــکاری می کنند.کارآفرینــان مس
نمی کننــد. بســیاری از آن هــا به صــورت مشــترک کار می کننــد، مثــل جــری 
پیــج و ســیرجی بریــن، اســتیف جابــز و اســتیف وونزیــاک در اپــل، بیــل هیلویــت 
ــن و  ــد از بی ــن فیل ــری گری ــن و جی ــن کوه ــکارد، بی ــکارد از هیلویت-پ ــف پ و دی
جــری، ویلیــم پراکتــر و جیمــز گمبــل از پراکتــر و گمبــل1 . مزیــت ایــن کار ایــن 
ــری  ــل دیگ ــی مکم ــف؛ ول ــای مختل ــت مهارت ه ــن اس ــریکان ممک ــه ش ــت ک اس
بــرای پوشــاندن کمبودهــای یک دیگــر ارایــه و یــک دوســت حیاتــی بــرای آزمایــش 

ــند. ــته باش ــا داش ایده ه
 در ســایر موردهــا گروهایــی از افــراد بــا هــم جمــع می شــوند کــه یــک شــرکت 
ــارکت  ــد مش ــان می توانن ــرکت ها خودش ــا ش ــد دهند.حت ــد و رش ــیس کنن را تاس
کارآفریــن را شــکل دهنــد؛ به عنــوان مثــال همــکاری اپــل بــا ماســترکارت به خاطــر 

ایجــاد مفهــوم کارآفرینــی، اپــل پــی2 .
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ــی  ــای پول ــش منبع ه ــرای افزای ــدی را ب ــتم های جدی ــت سیس ــن اس ــا ممک آن ه
ــگاه ها و  ــد. دانش ــعه دهن ــران توس ــه امدادگ ــک ب ــا کم ــذا ی ــن غ ــد تامی ــه مقص ب
ــق  ــد تحقی ــای جدی ــه زمینه ه ــتند ک ــان هس ــز کار افرین ــک نی ــای اکادمی نهاده
ــی  ــای عموم ــا را در بحث ه ــه ایده ه ــت ک ــان سیاس ــد. کارآفرین ــاد می کنن را ایج
ــن  ــی را تامی ــع عموم ــود، مناف ــع خ ــای مناف ــد و به ج ــق می کنن ــی تزری و مردم
می کننــد. همچنیــن زبــان مشــترک و عامیانــه، کارآفرینــی را محــدود بــه 
فعالیتهــای بشردوســتانه نمیکنــد. مــا حتــا می توانیــم از افــرادی صحبــت کنیــم کــه 
ــه  ــای هوش مندان ــی برنامه ه ــای مالیات ــا قانون ه ــا ی ــه مقرر ه ه ــت یابی ب ــرای دس ب
ــن  ــر ای ــا را به خاط ــت آن ه ــن اس ــه ممک ــد. گرچ ــرح می کنن ــه« را ط »کارآفرینان
کارشــان تحســین نکنیــم. بــا دقــت در  محاوره هــای روزانــه درخواهیــم یافــت کــه 

ــود دارد.  ــا وج ــراف م ــوم آن در اط ــن مفه ــی در عام تری کارآفرین

نــوآوران و مدیــران: کارآفرینــان بــرای موفقیــت بایــد قــادر بــه انجــام کارهایــی 
ــازار  ــای ب ــورد فرصت ه ــودن در م ــا آگاه ب ــه ی ــای نوآوران ــتن ایده ه ــش از داش بی
باشــند. در واقــع آن هــا بایــد رویــای شــان را بــه واقعیــت مبــدل کننــد. ایــن بــدان 
ــه راه می اندازیــم؛ بلکــه آن را  ــه تنهــا یــک شــرکت اقتصــادی را ب معناســت کــه ن
بــه ثمــر می رســانیم عــاوه از ایــن بــرای رســیدن بــه موفقیــت  تــاش مدیریتــی 
زیــادی نیــز الزم اســت. حداقــل، ایــن امــر نیازمنــد آن اســت کــه آن هــا منبع هــای 
ــر  ــه چشــم انداز شــان ب چــون کارمنــدان و ســرمایه را تهیــه کننــد و به خاطــر ارای
ــه خاطــر  ایــن منبع هــا تمرکــز داشــته باشــند.  آن هــا ممکــن اســت دیگــران را ب
ــرای  ــا ب ــای آن ه ــد و از توانایی ه ــتخدام کنن ــی  اس ــای مدیریت ــتن مهارت ه داش
ــا،  ــا مقرره ه ــاق ب ــد ثبــت شــرکت، اخــذ جــواز، انطب ــات، مانن ــه جزئی رســیدگی ب
تحقیــق در مــورد بازارهــا یــا مذاکــره بــا تامین کننــدگان ســرمایه، صاحــب زمیــن 
و کارمنــدان، اســتفاده کننــد؛ ولــی آن هــا هنــوز بایــد مدیــران را راهنمایــی کننــد، 
ــی از آن  ــد، درک ــد کار کنن ــه می خواهن ــازاری ک ــد و در ب ــد کنن ــا را توحی منبع ه
داشــته باشــند. بــا در نظــر داشــت ایــن موردهــا، کارآفرینــان مدیــر هــم می باشــند.

کارآفرینــان غیرتجارتــی: اقتصاددانــان تمایــل دارنــد کــه به صــورت طبیعــی در 
مــورد کارآفرینــان و کارآفرینــی در تجــارت و تنظیمــات تجارتــی فکــر کننــد. برخــی  
معتقــد انــد کــه دســت یابی بــه ســود مالــی بخــش اساســی در تعریــف کارآفرینــی 
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بــه زبــان ســاده و عامیانــه، مــا از کارآفرینــی به عنــوان چیــزی کــه در محیط هــای 
غیــر تجــاری نیــز پیــدا می شــود صحبــت می کنیــم. مــا از کارآفرینــان اجتماعــی 
صحبــت می کنیــم، کســانی کــه در مــورد راه حل هــا بــرای مشــکل های اجتماعــی، 
ــرای  ــه  دســت آوردن چیــزی ب ــرای ب ــه ب فرهنگــی و محیطــی تحقیــق می کننــد، ن
ــال  ــی؛ طورمث ــای غذای ــن بانک ه ــکیل و تامی ــه تش ــت ب ــن اس ــا ممک ــود. آن ه خ
ایجــاد اشــکال جدیــد مســکن کــم هزینــه یــا راه هــای بهتــری را بــرای دست رســی 

مــردم بــه خدمــات صحــی و آموزشــی  بــه هــدف کاهــش فقــر، ابــداع کننــد. 

کارآفرینان افراد غیرمعمولی هستند
ــه  ــا توجــه ب ــادر اســت. ب ــر بســیار ن ــک ام ــی ی ــان، کارآفرین ــر کارآفرین ــرای اکث ب
ــاب  ــودن آن اجتن ــوند، نادرب ــه رو ش ــا آن روب ــد ب ــی بای ــان تجارت ــه کارآفرین آن چ
ــد  ــی تولی ــد و چگونگ ــده ای در تولی ــای پیچی ــا انتخاب ه ــا ب ــت. آن ه ــر اس  ناپذی
مواجــه می شــوند. لزومــاً همــه ای افــراد توانایــی موفقیــت در ایــن عرصــه را ندارنــد.

گرایــش کارآفرینــی: ایــن ایــده کارآفرینــی بــه معنــای دورشــدن از محصــوالت 
ــوآوری؛  ــه ن ــا ب ــه تنه ــر ن ــن ام موجــود و روش هــای موجــود انجــام کارهاســت. ای
بلکــه بــه جمــع آوری منبع هــا نیــز نیــاز دارد. تــا زمانی کــه کارآفرینــان بــازار را بــه 
ســادگی دنبــال نکننــد، نمی تواننــد بــه ســادگی از آن چــه دیگــران در ایــن زمینــه 
ــد ســاختارهای جدیــدی  ــرداری کننــد؛ بلکــه مجبــور ان انجــام می دهنــد نســخه ب
ــه  ــورد این ک ــد، در م ــک بپذیرن ــد ریس ــر ان ــا ناگزی ــد. آن ه ــداع کنن ــود اب از خ
ــتریان  ــرای مش ــا ب ــول آن ه ــه محص ــا این ک ــد ی ــا کار می کن ــاختار آن ه ــا س آی
ــودن و  ــوآوری، فعال ب ــب ن ــن ترکی ــان از ای ــود. اقتصاددان ــد ب ــذاب خواه ــده ج آین
ــه  ــان ب ــد.1  کارآفرین ــاد می کنن ــی ی ــش کارآفرین ــوان گرای ــه عن ــک پذیری ب ریس
تمــام ایــن ســه ویژگــی نیــاز دارنــد. شــرکتی کــه بــا اخــذ قرض هــای زیــاد ریســک 
ــن«  ــول »کارآفری ــد، طورمعم ــد نمی کن ــد تولی ــز جدی ــچ چی ــی هی ــرد؛ ول می پذی
ــرداری  ــخه ب ــران نس ــط از دیگ ــه فق ــرکتی ک ــه ش ــان ب ــود. هم چن ــی نمی ش تلق
ــا فناوری هــای ابتــکاری  ــه برخــی از محصــوالت ی ــه  صــورت آگاهان می کنــد کــه ب
را ایجــاد کنــد، نمی تــوان نســبت بــه ایــن شــرکت عنــوان کارآفرینــی را بــه کار بــرد.  
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ــان  ــی از اقتصاددان ــا، برخ ــن نکته ه ــن ای ــا در نظرگرفت ــی: ب ــد کارآفرین رون
ــده؛  ــه تنهــا شــامل انتخاب هــای پیچی ــک فراینــد می داننــد کــه ن کارآفرینــی را ی
ــد در صــورت  ــه بای ــده اســت ک ــای پیچی ــی از گزینه ه ــک رشــته ی طوالن ــه ی بلک
ــپس  ــی و س ــا آگاه ــن کار ب ــوند. ای ــام ش ــتی انج ــه  درس ــن، ب ــت کارآفری موفقی
تغییــرات  از  ناشــی  مثــال  )به عنــوان  شناســایی فرصت هــا شــروع می شــود 
تکنولوژیکــی، اجتماعــی، نظارتــی یــا بــازار( ســپس بــا ایجــاد یــک دیــدگاه در مــورد 
این کــه آیــا ایــن فرصت هــا ارزش اســتفاده را دارنــد یــا خیــر. حــدس زدن در مــورد 
ــازار آینــده و تقاضــای مشــتری، ارزیابــی ریســک ها و هزینــه ی اســتفاده  جایــگاه ب
از فرصــت ممکــن اســت ارزش داشــته باشــد یــا خیــر، آیــا )به عنــوان مثــال، زمــان، 
تــاش فکــری و فزیکــی و پــول( بــرای انجــام ایــن کار ارزش دارد؟. ســپس شــامل 
ــت آوردن،  ــایی، به دس ــتفاده، شناس ــای اس ــوالت و فرآینده ــن محص ــعه بهتری توس
جمــع آوری منابــع الزم؛ ایجــاد و راه انــدازی ســرمایه گــذاری جدیــد، تمرکــز ایــن 
منابــع بــر ارایــه ایــن چشــم انــداز، طراحــی محصــول و بازاریابــی می شــود. ســپس 
ــر اســاس آن پیش رفــت کنــد.  کارآفریــن بایــد موفقیــت اولیــه را کســب کنــد و ب

ــد. ــت کن ــعه را مدیری ــرده، توس ــدی ک شــرکت را مقیاس بن
 هــر شــرکت کارآفریــن بایــد بــه تغییــر نتایــج، بازارهــا، شــرایط عرضــه و تقاضا، 
مالیــات، مقرره هــا و نهادهــا، پاســخ ارایــه کنــد. در هــر مرحلــه بایــد بررســی شــود 
ــازمان  ــی س ــه خوب ــده و ب ــرمایه گذاری ش ــی س ــه خوب ــود ب ــای موج ــه منبع ه ک
یافته ا نــد. ایــن کار ســریع و آســان نیســت مهــارت در تســلط بــر تمــام مرحله هــای 
ــط  ــه فق ــل باشــد ک ــن دلی ــه همی ــر معمــول نیســت. ممکــن اســت ب ــک ام آن ی
ــد و  ــروع می کنن ــدی را ش ــال کار جدی ــک س ــای کاری در ی ــد از نیروه 1-2 درص
ــراد کــه  ــد. از همیــن رو تعــداد کمــی از اف ــر آن هــا شکســت می خورن چــرا بیش ت
به عنــوان کارآفرینــان موفــق می شــوند، بــرای همــه ی مــا حیاتــی و مهــم هســتند. 
ــا توســعه  ــا ب ــت و بازدهــی تمــام اقتصــاد می شــوند. آن ه ــا باعــث رشــد رقاب آن ه
ــک  ــادی کم ــد اقتص ــه رش ــر، ب ــر و ارزان ت ــوالت بهت ــد و محص ــای جدی فناوری ه
ــازار بــه  می کننــد. آن هــا تامین کننــدگان موجــود را بــرای شــکل گیری یــا تــرک ب

ــانند.  ــش می کش چال
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ــا بهــره وری کمتــر از بــازار  ــا بهــره وری بیش تــر وارد بــازار شــده و ب شــرکت هایی ب
ــرای  ــر و مناســب تر ب ــد موثرت ــی شــرکت ها می توان اخــراج می شــوند و ترکیــب کل
ــاه  ــش رف ــز باعــث افزای ــش بهــره وری و تمرک ــن افزای ــازار باشــد. ای واقعیت هــای ب

ــه می شــود.  ــرای هم ب

ذهن کارآفرین
بنابرایــن، چــه چیــز باعــث می شــود 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 می خواهنــد رییــس خــود باشــند آزادی 
و اســتقال را کــه ایــن کارآفرینــی بــه ارمغــان مــی آرود، دوســت دارنــد. دیگــران بــه 
ــت  ــه خاقی ــد ک ــد را دوســت داشــته و می بینن ســادگی هیجــان شــروع کار جدی

آن هــا درســت بــوده  اســت.

ــک،  ــه ریس ــبت ب ــن نس ــای کارآفری ــه ذهن ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــخصیت: ب ش
ــوه  ــان بالق ــان و کارآفرین ــع، کارآفرین ــد. در واق ــت دارن ــر فرص ــر ب ــز بیش ت تمرک
ممکــن اســت بیــش از حــد خوش بیــن باشــند. ناظــر جهانــی کارآفرینــی گــزارش 
ــان  ــک کار آس ــروع ی ــد ش ــر می کنن ــا فک ــد آمریکایی ه ــه ۴0 درص ــد ک می ده
ــک  ــد ی ــد کــه می توانن ــا )۴9 درصــد( فکــر می کنن ــاً نیمــی از آن ه اســت و تقریب
ــا  ــغل ها، آن ه ــت در ش ــاالی شکس ــرخ ب ــه ن ــه ب ــا توج ــد.1  ب ــارت را اداره کنن تج

ــد. ــتباه می کنن ــورد اش ــر دو م ــاالً در ه احتم
خاقیــت مهــم اســت؛ ولــی کارآفرینــان موفــق نیــز دارای اخــاق کاری، اشــتیاق و 
جاه طلبــی قــوی هســتند. بســیاری از افــراد دارای اعتمــاد بــه نفــس عالــی، انــرژی 
ــری و  ــری، انعطاف پذی ــه انطباق پذی ــل ب ــا تمای ــتند. آن ه ــری هس ــی رهب و توانای
توانایــی مقابلــه بــا شکســت و اســترس را دارنــد. بــه بــاور اقتصــاددان آمریکایــی  دیر 
ــد  ــی؛ مانن ــی خوب ــای اجتماع ــه مهارت ه ــن ب ــا هم چنی ــکی 2، آن ه ــک کلوس درم
توانایــی ترغیــب و جلــب اعتمــاد دیگــران ماننــد تامین کننــدگان، ســرمایه گذاران، 

همــکاران و مشــتریان نیــاز دارنــد.
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ــی  ــا در انگلســتان، جای ــان خــود ســاخته هســتند. حت ــر کارآفرین ــت: بیش ت وراث
کــه بیش تــر از مکان هــای دیگــر طبقــه اجتماعــی و وراثــت به عنــوان منبــع اصلــی 
ــاندی  ــط س ــدان توس ــده ی ثروت من ــر ش ــت نش ــود. فهرس ــناخته می ش ــروت ش ث
ــن  ــر از ثروتمندتری ــد از 1000 نف ــدود 95 درص ــه ح ــد ک ــان می ده ــز1  نش تایم
ــماری  ــان، سرش ــر جه ــد. در سراس ــاخته ان ــع خودس ــس در واق ــان انگلی کارآفرین
ــم   ــس 2 تنظی ــت اک ــازار ویل ــات ب ــرکت تحقیق ــط ش ــه توس ــا ک ــاالنه میلیادره س
شــده  اســت، حاکــی از آن اســت کــه کمتــر از یــک هفتــم )17 درصــد( میلیادرهــای 
ــا  ــی از آن  ه ــش از نیم ــه بی ــد؛ در حالی ک ــرده  ان ــه ارث ب ــود را ب ــروت خ ــان ث جه
ــراد یــک تجــارت کوچــک  )56 درصــد( خودســاخته هســتند. بســیاری از بقیــه اف
خانوادگــی را بــه ارث برده انــد؛ ولــی بعــد از آن بــدون کــدام شــناخت آن  را تغییــر 
ــد. فهرســت ســاالنه ی میلیادرهــای  ــل شــده ان ــزرگ نای ــه موفقیت هــای ب داده و ب

ــد. ــزارش می ده ــی مشــابهی را گ ــار کل ــس 3، آم فورب

ســود مالــی: میــل بــه ســود مالــی ممکــن اســت عاملــی باشــد کــه در نظریه هــای 
از  بیش تــر  باشــد.  کارآفرینــان  ذهــن  از  مهم تــر  و  ســنگین تر  اقتصاددانــان 
ــه  ــول نیســت؛ بلک ــه پ ــا ب ــی آن ه ــه توجــه اصل ــد ک ــزارش می دهن ــان گ کارآفرین
ــد. از نظــر بســیاری، ســود  ــد دوســت دارن ــه انجــام می دهن ــی را ک ــا چیزهای آن ه
ــا اجتماعــی نباشــد.  ممکــن اســت چیــزی بیــش از نشــانه ی موفقیــت شــخصی ی
ــد،  ــت می آرون ــه  دس ــه ب ــول را ک ــام پ ــد تم ــان نمی توانن ــر کارآفرین ــر اب بیش ت
مصــرف کننــد؛ ولــی بــا وجــود ایــن مشــتاقانه در تولیــد محصــوالت جدید و توســعه 
ــا  ــک بازی ســت ت ــبیه ی ــر ش ــن بیش ت ــا ای ــال هســتند. از نظــر آن ه ــا، فع ابتکاره
پیگیــری مالــی و هیجــان بــازی و رضایــت از موفقیــت بــرای آن هــا پــاداش اســت.

تحصیــات: موفقیــت کارآفرینــی مبتنــی بــر بــر دانــش، فهــم تکنالــوژی، بازارهــا، 
ــهیات  ــد تس ــه نیازمن ــت هم ــوآوری و مدیری ــت، ن ــت. خاقی ــردم اس ــا و م نهاده
فکــری، مبتنــی بــر حقایــق و تجربــه هســتند. بنابرایــن تحصیــات می توانــد یــک 
ــدن  ــرای موفق ش ــان را ب ــد و کارآفرین ــی باش ــت کارآفرین ــت در تقوی ــل مثب عام

کمــک کنــد.
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ــتند و  ــی هس ــات عال ــان دارای تحصی ــه ابرکارآفرین ــد ک ــان می دهن ــا نش آماره
دارای درجــه باالتــر از متوســط هســتند. در ایــاالت متحــده پنــج برابــر بیش تــر از 
ــت  ــد ماهی ــن می توان ــه ای ــد ک ــورا هســتند، هرچن ــراد دارای درجــه دوکت ــه اف بقی
صنایــع فنــاوری مبتنــی بــر دانــش را، کــه در دره ســیلیکون1  و ســایر مناطــق آن 
کشــور بــه وجــود آمــده  انــد، منعکــس کنــد. فقــط 33 درصــد صاحبــان شــغل های 

کوچــک تحصیــات عالــی ندارنــد.

ــی  ــات عال ــر از تحصی ــت بیش ت ــن اس ــه ممک ــن، تجرب ــود ای ــا وج ــه: ب تجرب
ــدرک  ــکا م ــک آمری ــغل های کوچ ــان ش ــد صاحب ــر از 9 درص ــود. کمت ــاب ش حس
ــارک  ــل م ــد )مث ــا کردن ــگاه را ره ــان دانش ــر ابرکارآفرین ــد. بیش ت ــی ندارن تجارت
ذاکربــرگ مؤســس فیســبوک، رالــف لــورن طــراح فیشــن، میشــل دیــل کارآفریــن 
ــس  ــر تراوی ــز و اب ــتیف جاب ــافت، اس ــس مایکروس ــس مؤس ــل گیت ــر، بی کامپیوت
کانیــک 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 
ــد )ماننــد مختــرع ســیر کایــف ســینکلیر، طــراح چینــل کاکــو، ســیر ریچــارد  ان

. 2)IKEA ــذار ــراد بنیانگ ــوار کامپگ ــریال و اینگ ــن س ــون کارآفری برانس
ــان  ــر کارآفرین ــی از اب ــد. برخ ــود دارن ــه وج ــن زمین ــادی در ای ــای زی دلیل ه
ــه  ــه دســت ب ــی ب ــای خوب ــد ایده ه ــاد می گیرن ــی ی ــدازه ی کاف ــه ان در دانشــگاه ب
ــع از  ــه در واق ــرادی ک ــی اف ــوند؛ ول ــل ش ــود تبدی ــه س ــد ب ــه می توان ــد ک می آورن
دانشــگاه فــارغ  می شــوند، بیش تــر از دیگــران ریســک پذیر هســتند. توانایــی 
علمــی ماننــد داشــتن ایــده و توانایــی اداره یــک شــرکت نیســت و ممکــن اســت 
بــرای آن مســاعد و مناســب نباشــد. تحصیل کــردگان طــور معمــول بــه کارآفرینــان 
تبدیــل نمی شــوند، گرچــه فقــط تعــدادی از آن هــا بــه ایــن کار کشــیده می شــوند. 
ــی از  ــه خوب ــه تجرب ــتند ک ــرادی هس ــق اف ــان موف ــر کارآفرین ــل، بیش ت در مقاب

ــد. زندگــی دارن
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 در ایــاالت متحــده، بیــش از نیمــی از آن هــا کــه بیــش از ۴0 نفــر هســتند و تعــداد 
قابــل توجهــی از آن هــا مشــکل های شــخصی؛ ماننــد شکســت در تجــارت یــا طــاق 
را تجربــه کــرده انــد. )در واقــع، حداقــل یــک ســرمایه دار ریســک پذیــر انگلیــس 
ــار مناســبی  ــی معی ــار، از نظــر تجارت ــه بیــش از یک ب ــه طــاق ن ــد اســت ک معتق

بــرای احتمــال موفقیــت یــک بــازرگان اســت(.

عوامل جامعه شناختی
بســیاری از تحلیل گــران اســتدالل کرده انــد کــه عامل هــای جامعه شــناختی 
از جملــه فرهنــگ، دیــن و جمعیت شناســی ممکــن اســت باعــث پیش رفــت 
کارآفرینــی شــود. به عنــوان مثــال، جامعــه ی کــه بــه خــود کمکــی، سخت کوشــی، 
آرزو و شــجاعت ارزش باالیــی می دهــد، ممکــن اســت کارآفرینــان بیش تــری 
نســبت بــه دیگــران تقدیــم کنــد. بــه همیــن ترتیــب، جامعــه ای کــه قهرمانــان را 
ارج می نهــد یــا انگیــزه ای بــرای موفقیــت در افــراد ایجــاد می کنــد، ممکــن اســت 
ــد و  ــک کن ــام کاری را تحری ــن کار در انج ــه بهتری ــل ب ــوه می ــان بالق در کارآفرین
ــد آن  را یــک فرصــت تلقــی  ــه  جــای تهدی جامعــه ای کــه از تغییــر نمی ترســد و ب
ــه  ــد ک ــاد کن ــادی را ایج ــای بنی ــی تغییره ــم نوع ــاز ه ــت ب ــن اس ــد، ممک می کن

ــد. ــد می کنن ــان تولی کارآفرین

ــا: اصــول اخاقــی مشــترک ماننــد صداقــت، احســاس عدالــت و احتــرام  ارزش ه
ــود.  ــی ش ــت کارآفرین ــث پیش رف ــت باع ــن اس ــراد ممک ــت اف ــوق مالکی ــه حق ب
ارزش هــای خانوادگــی نیــز ممکــن اســت کمککننــده باشــند؛ یــک خانــواده قــوی 
ــد،  ــک کن ــره کم ــر مخاط ــغل های پ ــت ش ــن را در مدیری ــت کارآفری ــن اس ممک
ــند.  ــگاه باش ــب فروش ــه مراق ــد ک ــر بده ــواده تذک ــای خان ــه اعض ــه ب ــدون این ک ب
ارزش هــای دینــی هــم می تواننــد مهــم باشــند. جامعه شــناس آلمانــی بنــام ماکــس 
ــادی  ــر اقتص ــا از نظ ــمال اروپ ــتان ش ــورهای پروتس ــه کش ــود ک ــد ب ــر1 ، معتق وب
ــل  ــری قای ــی ارزش مذهبــی بیش ت ــه اقدام هــای دنیای ــا ب ــرا آن ه ــد؛ زی ــر ان موفق ت
انــد. در حالــی کــه دنیــای بعــدی بــدون شــک مهــم بــود، باورهــای دینــی آن هــا 
ــه  ــد ب ــه روش هــای مفی ــن جهــان کــه ب ــرای اســتفاده از منبع هــای ای ــاش ب از ت

ــرد. ــت می ک ــتبانی و حمای ــد، پیش ــک می کن ــران کم دیگ
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ــوان  ــوند. به عن ــی می ش ــان خوب ــب کارآفرین ــت اغل ــای اقلی ــرت: گروه ه مهاج
مثــال در انگلیــس، یــک هفتــم )1۴ درصــد( کارآفرینــان تــازه کار متولــد کشــورهای 
ــا  ــد ب ــغل های جدی ــد( ش ــا )۴9 درص ــی از آن ه ــاً نیم ــتند و تقریب ــی هس خارج
ــه  ــد کشــور خارجــی هســتند1.  ب رشــد ســریع، حداقــل یــک بنیان گــذار آن متول
همیــن ترتیــب در ایــاالت متحــده، تعــداد زیــادی از کارآفرینــان مهاجــر هســتند. 
ــه مهاجــران بیــش از  ــق در ســال 2016 نشــان داده اســت ک ــک تحقی ــع ی در واق
ــه  ــه ارزش آن ب ــرده ک ــاالت متحــده تاســیس ک ــا را در ای ــو پ ــم شــرکت های ن نی
یــک میلیــارد دالــر رســیده  اســت2.  توضیح هــای مختلفــی در ایــن بــاره اریــه شــده 
ــات  ــه اثب ــاز ب ــت نی ــای اقلی ــد گروه ه ــتدالل می کنن ــران اس ــی از ناظ ــت. برخ  اس
خــود دارنــد کــه ایــن امــر آن هــا را بــرای موفقیــت  تحریــک می کنــد. برخــی دیگــر 
اظهــار می دارنــد ایــن »مــرز فرهنگــی« اســت کــه مهاجــران بــا ایده هــای مختلــف 
ــدت  ــنایی طوالنیم ــق آش ــا از طری ــه محلیه ــی را ک ــد فرصتهای ــد و می توانن می آین

از دســت دادهانــد، دریابنــد.

۴. نقش اقتصادی کارآفرینی
تاکنــون مــا از نظــر روش مشــترکی کــه مــردم عــادی در بــاره ی آن فکــر می کننــد، 
بــه کارآفرینــی نــگاه کردیــم. بــا ایــن حــال اقتصاددانــان، کارآفرینــی را بــه شــکل 
دیگــر می بیننــد و نظرهــای خــاص خــود را در مــورد نقــش اقتصــادی کارآفرینــی 
دارنــد. حداقــل کســانی کــه در اصــل بــه ایــن موضــوع فکــر می کننــد ایــن کار را 

می کننــد.

اقتصاد و عدم اطمینان
همان گونــه کــه ذکــر شــد، کتاب هــای اصلــی اقتصــاد، در مــورد موضــوع کارآفرینــی 

حــرف کمــی بــرای گفتــن دارند.
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ــه  ــادت ب ــا حس ــان، ب ــه اقتصاددان ــد ک ــن باش ــاید ای ــر ش ــن ام ــی ای ــل اصل دلی
موفقیــت علــوم طبیعــی، تمایــل داشــته انــد کــه موضــوع خــود را در علــوم طبیعــی؛ 
ماننــد فزیــک و مکانیــک الگــو قــرار دهنــد. در نتیجــه، آن هــا فعالیــت اقتصــادی را 
ــا ســعی  ــد. آن ه ــر شــخصی تصــور می کنن ــای غی ــل نیروه ــش متقاب ــوان کن به عن
ــا و  ــتگی ها، نموداره ــددی، همبس ــای ع ــتفاده از معیاره ــا اس ــج را ب ــد نتای می کنن

ــد. ــح دهن ــا توضی فرمول ه
درحقیقــت، زندگــی اقتصــادی چیزی شــبیه بــه آن نیســت. حتا ســرمایه گذاران 
ــق  ــه طــور دقی ــرح ارز هفتگــی را ب ــا ن ــه ی ــد قیمــت ســهام روزان ــره نمی توانن خب
ــود،  ــترس خ ــای در دس ــام منبع ه ــا تم ــزی ب ــک مرک ــا بان ــد. حت ــی کنن پیش بین
ــد.  ــی کن ــق پیش بین ــور دقی ــه ط ــد را ب ــاه بع ــه م ــادی س ــد اقتص ــد رش نمی توان
چنیــن موردهــا غیــر ممکــن اســت؛ زیــرا زندگــی اقتصــادی یــک میکانیســم غیــر 
شــخصی نیســت. ایــن نتیجــه پیچیدگــی هدف هــای غیرقابــل شــناخت شــخصی و 
ــا شــرایط متفــاوت  ــد کــه هریــک ب ــراد متعــدد ان اقدام هــای مختلــف بی شــمار اف
ــر حادثه هــای طبیعــی و ســایر  ــه رو هســتند. هم چنیــن تحــت تاثی و متغیــری روب
ــا اطمینــان خاطــر پیش بینــی کنیــم، به عنــوان  رویدادهــا ا ســت کــه نمی توانیــم ب

ــا کشــفیات و خــوش شانســی. مثــال ســونامی و خشک ســالی، ی
ــل درک  ــا طورکام ــتند و م ــداوم هس ــان م ــا در نوس ــه بازاره ــی ک از آن جای
ــه در  ــانی ک ــد، کس ــت در می آورن ــه حرک ــا را ب ــی آن ه ــه عامل های ــم چ نمی کنی
ــن  ــه بهتری ــد ک ــد کاری کنن ــان نمی توانن ــد کارآفرین ــتند، مانن ــال هس ــازار فع ب
ــار  ــت 1 اظه ــک نای ــیکاگو، فران ــاددان ش ــه اقتص ــور ک ــد. همان ط ــدس را بزنن ح
ــازار بایــد هــم از ریســک و هــم از عــدم اطمینــان آگاه باشــند.  داشــتند فعــاالن ب
ریســک جایــی ا ســت کــه می توانیــم احتمــال وقایــع خــاص را انــدک تعییــن کنیــم 
)به عنــوان مثــال یــک اپراتــور کازینــو 2 می توانــد شــانس ســودآوری طوالنی مــدت 
ــه در جدول هــای چمــاق از نظــر  ــت و حتــا از طریــق تجرب را روی یــک چــرخ رول
ــی در  ــچ اطاعات ــا هی ــه م ــان جایی ســت ک ــدم اطمین ــد(. ع ریاضــی محاســبه کن

ــیم  ــته باش ــی نداش ــورد پیش بین م
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ــا نگرش هــای اخاقــی کــه در   )به عنــوان مثــال، تغییــر در رویدادهــای سیاســی ی
ــره تجــارت خــارج  ــه  صــورت کامــل از دای مــورد کازینــو توطئــه خواهــد کــرد و ب
ــد و  ــا را بزنن ــن حدس ه ــده، بهتری ــورد آین ــد در م ــان بای ــرد(. کارآفرین ــد ک خواه
ممکــن اســت  آن هــا در مــورد موفقیــت نظرهــای مختلفــی داشــته باشــند.باتوجه به 
ــان کارآفرینــان را در درجــه اول افــرادی می داننــد  ایــن نکتــه، برخــی از اقتصاددان
ــا خطــر و عــدم اطمینــان هدایــت می کننــد. برخــی  کــه منبع هــا را در مواجهــه ب
دیگــر تاکیــد می کننــد کــه کارآفرینــان مســئوولیت خطرهــا و مزیت هــای پیگیــری 
ــا  ــا ب ــی از آن ه ــد. برخ ــده می گیرن ــه عه ــده را ب ــود از آین ــاص خ ــم انداز خ چش
معرفــی نوآوری هایــی کــه نظــم موجــود را بــه چالــش می کشــند، بــر ماهیــت مخــل 
کارآفرینــان تاکیــده کرده انــد. در مقابــل، دیگــران کارآفرینــان را افــرادی می داننــد 
کــه نســبت بــه فرصت هــا هوشــیار هســتند و جــای خالــی را پُــر می کننــد و نظــم 
را در بازارهــا برقــرار می کننــد2.  ارزش ایــن را دارد کــه برخــی از ایــن تفســیرهای 

مختلــف را بررســی کنیــد و دوبــاره بــا رویکــرد کتــاب درســی شــروع کنیــد.

مدل کتاب درسی
ایده هــای اصلــی »رقابــت کامــل« و »تعــادل« )جایــی کــه بازارهــا بــه تعــادل 
کامــل می رســند( نــوآوری و تغییــر را از بیــن می برنــد. در ایــن مدل هــای 
میکانیکــی انگیــزه انســانی، نیــازی بــه محصــوالت یــا فرآیندهــای جدیــد، توضیحــی 
ــچ  ــن هی ــدارد و بنابرای ــد وجــود ن ــا شکســت شــرکت های جدی ــورد ایجــاد ی در م
ــا  ــذر در عرضــه ی ــال زودگ ــه اخت ــدارد. هرگون ــی وجــود ن ــرای کارآفرین ــی ب هدف
تقاضــا خــود را ترمیــم می کنــد و همــه چیــز بــه ســرعت و بــه طــور خــود کار بــه 
ــگ  ــی-آمریکایی لودوی ــاددان اتریش ــه اقتص ــور ک ــی همان ط ــد؛ ول ــادل می رس تع
فــون میــزس 2 اشــاره کــرد، هیــچ دلیلــی بــرای باورکــردن بــه ایــن موردهــا وجــود 
نــدارد. انســان ها اشــتباه می کننــد و براســاس پیش بینی هایــی کــه نادرســت اســت 
عمــل می کننــد. در نتیجــه، بازارهــا هرگــز کامــل و اصــاح نخواهنــد شــد، عــاوه 
ــه  ــا ب ــع شــکاف ها، اصــاح ناســازگاری ها و اصــاح عــدم تعادل ه ــرای رف ــن، ب برای

زمــان و اقدامــات کارآفرینــی نیــاز اســت. 
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حتــا قبــًا هــم ایــن اتفــاق افتــاده، ولــی همــه چیــز دوبــاره پیــش خواهد رفــت و در 
عیــن حــال شــکاف ها و عــدم تطابــق بیش تــر بــاز خواهــد شــد. اگــر بازارهــا کامــل 
می بــود، هیــچ نقشــی بــرای کارآفرینــان، بــرای انجــام کاری وجــود نمی داشــت. تــا 
زمانی کــه هیــچ کــس بــه کمــال نرســد، چــرا بایــد درد ســر دیــد؟ همیــن واقعیــت 
کــه بازارهــا بی عیــب و نقــص نیســتند، همــان چیــزی  اســت که مــردم را بــه فعالیت 
وا مــی دارد، آن هــا بــه امیــد بهبــود زندگــی اقــدام می کننــد. کارآفرینــان ایــن کار را 
ــا شــیوه های مختلــف انجــام می دهنــد: شناســایی عــدم تطابــق عرضــه و تقاضــا،  ب
ــن و ســازماندهی  ــه خطر انداخت ــر و ب ــد و بهت ــا و محصــوالت جدی ایجــاد فناوری ه
ــده  ــاره آین ــاوت در ب ــن قض ــا بهتری ــه ب ــت ک ــتلزم آن اس ــر مس ــن ام ــا. ای منبع ه
نامعلــوم، کار و ســرمایه را بــه  طــور فعــال یک جــا کننــد، تولیــد را مدیریــت کننــد 

و محصــوالت خــود را بــه بــازار عرضــه کننــد. 
ــرار دهنــد، پیچیــده  ــار هــم ق ــد در کن ــی را کــه بای ــن، ورودی های عــاوه برای
اســت. هیــچ دو قطعــه زمیــن یک ســان نیســتند، هیــچ دو کارگــر مهــارت یک ســانی 
ــتند. از  ــض نیس ــل تعوی ــاً قاب ــرمایه ای لزوم ــزات س ــه تجهی ــچ دو قطع ــد، هی ندارن
ــه  ــود، ک ــه می ش ــده گرفت ــی نادی ــای درس ــرت در کتاب ه ــوع و کث ــن رو تن همی
ــه  ــه هم ــا ک ــد، گوی ــت می کنن ــرمایه صحب ــروی کار و س ــودی، نی ــورد موج در م
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــتند. واقعی ــان هس ــا یک س ــا و کمپیوتره ــاورزان، مطبعه ه کش
ــد  ــان بای ــن، کارآفرین ــده، پرمخاطــره نیســت. عــاوه برای ترکیــب منبع هــای پیچی
زمــان، انــرژی و مهارت هــای شــان را ســرمایه گذاری کننــد و آن هــا بایــد دیگــران 

ــا آن هــا یک جــا شــوند. ــد و ب ــر آن هــا اعتمــاد کنن ــد کــه ب را متقاعــد کنن
ــت  ــرای مدیری ــا ب ــد ی ــی نمی کنن ــتی پیش بین ــده را به درس ــا آین ــر آن ه اکث
ــد و  ــی می کنن ــران کوتاه ــه دیگ ــفارش ب ــر س ــا در ام ــد ی ــاش می کنن ــا ت منبع ه
تجــارت آن هــا بــا شکســت روبــه رو خواهــد شــد؛ ولــی ایــن شکســت ها هنــوز درس 
ــا  ــز آن ه ــه موفقیت هــای ناچی ــی ک ــا و دیگــران اســت، درحال ــرای آن ه ــدی ب مفی
موجــب رفــاه عمومــی بــرای مــردم می شــود. 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 می کننــد. بــه هــر حــال، هیــچ یــک 
ــن  ــود را از ای ــر دو خ ــه ه ــر این ک ــد؛ مگ ــه نمی افتن ــت مبادل ــه زحم ــا ب از این ه

طریــق بهتــر بداننــد. 

36| مقدمهای برکار آفرینی     



هرچــه مبادلــه آزاد و گســترده تر باشــد، ارزش بیش تــر ایجــاد می شــود و در سراســر 
جامعــه گســترش می یابــد، چیــزی کــه آدام اســمیت اقتصــاددان اســکاتلندی 250 
ــاد  ــن را ی ــا، راه رفت ــروی از قانون ه ــا پی ــما ب ــرد. ش ــاره ک ــه آن اش ــش ب ــال پی س

ــرد.  ــاد می گی ــادن ی ــا انجــام دادن و افت ــد. شــما ب نمی گیری

کارآفرین؛ اخال گر خاق
ایــده کارآفریــن بــه عنــوان یــک مبتکــر و اخال گــر بــه گونــه اصولــی بــر می گــردد 
بــه جــوزف شــومپیتر60 . بــرای او نقــش کلیــدی کارآفریــن، نــوآوری بــود. ایــن بــه 
معنــای صــرف اختــراع یــا کشــف چیزهــای جدیــد نیســت؛ بلکــه داشــتن ایده هــای 
ــن  ــت. ای ــه اس ــد نوآوران ــر رش ــی ب ــرکت ها مبتن ــکل دادن ش ــی و ش ــد تجارت جدی
فراینــد ممکــن اســت شــامل اســتفاده از ترکیب هــای جدیــد منبع هــا بــرای ایجــاد 
ــات  ــه اطاع ــدام ب ــف و اق ــا کش ــد. ی ــر باش ــد و بهت ــای جدی ــا کااله ــا ی فناوری ه
جدیــد کــه محصــوالت جدیــد را امکان پذیــر می کنــد. یــا ایجــاد بازارهــای جدیــد 
یــا منبع هــای جدیــد. تامیــن هریــک بــه معنــای کنــار گذاشــتن شــیوه رایــج تفکــر 
توســط کارآفریــن و خلــق چیــز جدیــد و متفــاوت اســت. ایــن بــه  معنــای داشــتن 
ــه همــه ی این هــا، شــومپیتر  ــا و توانایی هــای تحقــق آن اســت. باتوجــه ب یــک روی
ــوآوری  ــت. ن ــر داش ــل در نظ ــروی مخ ــک نی ــوان ی ــوآوری را به عن ــی و ن کارآفرین
ــت اقتصــادی  ــرای پیش رف ــی ب ــداوم می شــود، ول ــال م ــث ایجــاد اخت ــداوم باع م

هنــوز حیاتــی اســت. 
ایــن نــه تنهــا دامنــه و کیفیــت محصــوالت در دســت رس مشــتریان را 
ــدی،  ــای جدی ــه و صنعت ه ــام گرفت ــد اله ــای جدی ــه از روش ه ــترش داد؛ بلک گس
حتــا شــاخه های صنایــع را ایجــاد کــرد و ایــن روش هــا و محصــوالت جدیــد خــود 
منبع هــای شــدند کــه کارآفرینــان آینــده می تواننــد از آن هــا بــرای تولیــد کاالهــای 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــپ( ب ــه )چی ــه ریزتراش ــور ک ــد، همان ط ــتفاده کنن ــر اس دیگ

ــدون راننــده مبــدل شــدند. ــرای توســعه موترهــای ب ــر و کمپیوترهــا ب کمپیوت
جــوزف شــومپیتر معتقــد اســت، نکتــه اساســی را کــه بایــد درک کــرد ایــن 

ــه رو هســتیم. ــد تکاملــی روب ــا یــک رون ــا ســرمایه ب اســت کــه در برخــورد ب
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اختــال خــاق: بــه گفتــه شــومپیتر، همان طــور کــه پیشــگامان توســط دیگــران 
نســخه برداری می شــدند، روش هــا و محصــوالت جدیــدی گســترش می یابــد. 
ــه رقابــت نیســتند، شــغل های قدیمــی ممکــن اســت  صنعت هــای قدیمــی قــادر ب
ــروی  ــود نی ــث می ش ــه باع ــت دارد و آن این ک ــک مزی ــن ی ــی ای ــد؛ ول ــن برون ازبی
ــا ارزش باالتــر متمرکــز  کار و ســایر منبع هــا در تولیــد محصــوالت و فرآیندهــای ب

شــوند. شــومپیتر، ایــن رونــد را اختــال خــاق نامیــده اســت.
ایــن عبــارت تاســف آور اســت؛ زیــرا توجــه بــه تخریــب را متمرکــز می کنــد و 
ــت.  ــغل ها اس ــرای ش ــدی ب ــی تهدی ــرمایه داری و کارآفرین ــه س ــد ک ــان می ده نش
شــاید »اختــال خــاق« یــک اصطــاح شــادتر بوده باشــد؛ ولــی شــومپیتر 
ــه ســمت  ــوآوری در کارآفرینــی شــد و منبع هــا را ب ــر پویایــی ن خواســتار تاکیــد ب
ــه  ــا ب ــه بازاره ــاب درســی ک ــر ســوق داد، برخــاف تصــور کت اســتفاده های پربارت

ــد. ــی می مانن ــادل باق ــدار و متع ــی پای ــور طبیع ط
درحالــی کــه تغییــر کارآفرینــی مخــل اســت، بــه نــدرت مخــرب اســت؛ مگــر 
در شــرایط بنیــادی کــه فناوری هــای جدیــد به طــور ناگهانــی کل صنایــع قدیمــی 
را از کار می اندازنــد، به عنــوان مثــال، نقشــه های آنایــن جاگزیــن اطلس هــای 
ــن  ــای کلمــه جاگزی ــا پردازنده ه ــم، ی ــن فیل ــال جاگزی چاپ شــده، عکاســی دیجیت
ماشــین تحریــر. در بیش تــر موردهــا، ســرعت انتقــال کم تــر اســت و تولیدکننــدگان 
ــوری  ــه موت ــایل نقلی ــال، وس ــوان مث ــد. به عن ــل دارن ــرای تعدی ــری ب ــان بیش ت زم
فقــط بــه آرامــی جایگزیــن وســایل نقلیــه حیوانــی می شــوند؛ زیــرا آن هــا هم چنــان 
 گــران باقــی می ماننــد، حداقــل تــا زمانــی کــه نــوآوری دیگــری، رونــد تولیــد انبــوه 
ــیاری از  ــی بس ــم انداز صنعت ــلماً چش ــد. مس ــر کن ــا را ارزان ت ــورد1 ، آن ه ــی ف هرن
کشــورها توســط توده هــای معدن هــا، کارخانــه و بندرهــای متروکــه تغییــر شــکل 
داده اســت، کــه همگــی آن گواهــی بــر »تخریــب ذاتــی« تخریــب خاقانــه شــومپیتر 
ــا ایــن حــال، منافــع خــاق آشــکار پیش رفــت اقتصــادی بایــد در مقابــل  اســت. ب
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.
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کارآفرینان به عنوان کاشف
ــن از ســوی  ــاره نقــش اقتصــادی کارآفری ــدگاه دیگــری، مســلماً ناســازگار در ب دی
ــود.  ــه می ش ــر 62 ارای ــرائیل کرزن ــی اس ــی- امریکای ــته انگلیس ــاددان برجس اقتص
از نظــر کرزنــر1، کارآفرینــی بــه معنــای هوشــیاری نســبت بــه فرصت هــای 
بهره بــرداری نشــده و تــاش بــرای تحقــق ســود اســت. کارآفرینــان بــا هوشــیاری، 
ــد،  ــده ان ــوز ندی ــران هن ــه دیگ ــوند ک ــی می ش ــکاف ها و مطابقت های ــه ش متوج
ــل  ــازار را طورکام ــه شــرایط ب ــی ک ــال قیمت های ــت بخــش، طورمث تقاضــای رضای
منعکــس نمی کننــد و بــا اقــدام بــه ایــن یافته هــا بــه دنبــال ســود خــود می رونــد. 
ــا  ــول آ ن ه ــور معم ــد. ط ــالم می دانن ــادی و س ــر ع ــک ام ــر را ی ــان تغیی کارآفرین
ــی  ــن و کارآفرین ــف کارآفری ــن تعری ــی ای ــد، ول ــاد نمی کنن ــری ایج ــود تغیی خ
اســت، کارآفریــن همیشــه بــه دنبــال تغییــر اســت، بــه آن پاســخ می دهــد و از آن 

ــد.  ــرداری می کن ــره ب ــت، به ــک فرص ــوان ی به عن
بــه نظــر می رســد ایــن نــوع کارآفرینــی نســبت بــه اختــال خــاق شــومپیتر، 
ــکاری  ــوع ابت ــا نب ــراد ب ــداد محــدودی از اف ــه تع ــن ب ــه نظــر می رســد. ای ــادی ب ع
ــکار  ــرای ش ــا هســتیم، ب ــال فرصت ه ــا به دنب ــه م ــع، هم ــد. در واق ــاد نمی کن اعتم
ــرای اشــتغال بیش تــر خــود،  ــا گذرانــدن دوره هــای آموزشــی ب شــغل های بهتــر، ی
ــرد  ــک ف ــط ی ــا فق ــا م ــی وقت ه ــیم. گاه ــیار باش ــی هوش ــت خیل ــا الزم نیس حت
مناســب در مــکان مناســب هســتیم تــا از آن چــه بــه نظــر می رســد اســتفاده کنیــم؛ 
فقــط بایــد فرصــت را غنیمــت بشــماریم. از دیــد کرزنــر، کارآفریــن در درجــه اول 

نــه تنهــا کــه یــک فرصــت ســنج اســت؛ بلکــه یــک تصمیم گیرنــده نیــز اســت.

ــه  ــم را ب ــازار، نظ ــال در ب ــای اخت ــن به ج ــی: کارآفری ــان و هماهنگ کارآفرین
آن هــا بــاز می گردانــد. بازارهــا بــه  درســتی کار می کننــد؛ ولــی آن هــا هرگــز کامــل 
ــاره ی  ــراد درب ــش اف ــد. ممکــن در دان نیســتند و اشــتباه ها همیشــه اتفــاق می افتن
پتانســیل فناوری هــای جدیــد؛ طــور مثــال ســردرگمی و خــاء در مــورد وضعیــت 
ــم شکســتن نظــم  ــث دره ــه باع درســت عرضــه و تقاضــا وجــود داشــته باشــد ک

کارهــا شــود.
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ــوان  ــه  عن ــه ب ــق را ن ــدم تطاب ــکاف ها و ع ــن ش ــن چنی ــر، کارآفری ــر کرزن از نظ
ــود،  ــر  س ــه  خاط ــد و ب ــودآورنده می دان ــای س ــوان فرصت ه ــه به عن ــکل؛ بلک مش
ــوان  ــد. به عن ــرف کن ــکاف ها را برط ــه ش ــد ک ــک می کن ــع کم ــن در واق کارآفری
مثــال، کارآفرینــان ممکــن اســت متوجــه شــوند کــه قیمت هــای بــازار بــا وضعیــت 
ــی  ــد چیزهای ــه خری ــروع ب ــپس ش ــد و س ــت ندارن ــا مطابق ــه و تقاض ــی عرض واقع
ــی  ــروش چیزهای ــا ف ــت ی ــن اس ــا پایی ــت آن ه ــد قیم ــر می کنن ــه فک ــد ک می کنن
ــورس ســهام  ــد، همــان کاری کــه ب کــه فکــر می کننــد بیــش از حــد قیمــت دارن
ــی  ــا کســب ســود مال ــزه ی آن ه ــد. انگی ــر روز انجــام می دهن ــی ه ــران دارای و مدی
ا ســت؛ ولــی عمل کــرد آن هــا هم چنیــن منجــر بــه افزایــش قیمــت اقــام 
ــر  ــن ام ــود. ای ــران می ش ــد گ ــش از ح ــام بی ــت اق ــدن قیم ــم ارزش و پایین آم ک
ــی  اســت  ــر هنگام ــن بیش ت ــند، ای ــادل برس ــه تع ــا ب ــه قیمت ه ــود ک ــث می ش باع
کــه دیگــران می بیننــد چــه کاری انجــام می دهنــد و از آن تقلیــد می کننــد. 
بنابرایــن از دیــد کرزنــر، کارآفریــن کســی ا ســت کــه هماهنگــی میــان منبع هــای 
ــد.  ــور ایجــاد می کن ــال در ام ــه اخت ــه کســی ک ــد؛ ن ــش می ده اقتصــادی را افزای
وی اظهــار داشــت، اگــر بازارهــا از بیــن برونــد، دلیــل آن ایــن اســت کــه فعــاالن 
ــد.  ــتباه نمی یابن ــح اش ــرای تصحی ــی ب ــتند و فرصت ــاع هس ــزی بی اط ــازار از چی ب
ــر  ــه گســترش آگاهــی بیش ت ــان ب ــن حــال، هوشــیاری و عمل کــرد کارآفرین ــا ای ب
ــا  ــدان آن ه ــا و مقل ــه آن ه ــور ک ــد. همان ط ــک می کن ــی کم ــای واقع از واقعیت ه
ــر و دور  ــتفاده های باارزش ت ــه اس ــا ب ــد، منبع ه ــن می کنن ــاال و پایی ــا را ب قیمت ه

ــوند. ــیم می ش ــم ارزش ترس ــای ک از مورده

کارآفرینان؛ پردازنده های اطاعات
ــاال  ــت ب ــه قیم ــروش ب ــم و ف ــت ک ــه قیم ــد ب ــه خری ــا نیســت ک ــدان معن ــن ب ای
آســان اســت. کارآفرینــان نمی تواننــد همــه چیــز را در مــورد زمــان حــال بداننــد 
ــه ی آن  ــاخت و عرض ــی، س ــن، طراح ــاوه برای ــت. ع ــر اس ــا مبهم ت ــده حت و آین
ــا ی  ــه خ ــد ک ــعی کنن ــد س ــان بای ــن، کارآفرین ــت؛ بنابرای ــر اس ــازار زمان ب ــه ب ب
آینــده ی عرضــه و تقاضــا را پیش بینــی کــرده و پـُـر کننــد. از آن جــا کــه هیــچ کــس 
ــه طــور دقیــق آینــده را پیش بینــی کنــد، کارآفرینــان بایــد در مــورد  ــد ب نمی توان

ــند. ــن باش ــا پیش بی ــد تحول ه ــی رون چگونگ
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هیــچ دیــدگاه و نظــر مشــخص وجــود نــدارد؛ کارآفرینــان مختلــف براســاس میــل 
ــده،  ــان در آین ــدم اطمین ــا از ع ــی آن ه ــر و ارزیاب ــرای خط ــان ب ــای ش و رغبت ه
ــر  ــاع از نظ ــورت اط ــاً در ص ــد. مطمئن ــاذ می کنن ــی را اتخ ــای مختلف موقعیت ه
ــا تحقیــق  ــن، آ ن هــا ممکــن ب ــر اســت. بنابرای آن هــا، احتمــال موفقیــت آن بیش ت
ــوه ای را  ــتری های بالق ــه مش ــد چ ــه بفهمن ــد ک ــرمایه گذاری کنن ــش س و آزمای
ــد چــه گزینه هــای تولیــدی وجــود  ــرای این کــه بدانن ــد. ب ــد انتخــاب کنن می توانن

ــد. ــی خــود را کشــف کنن ــده ی تجارت ــدگاری ای ــداری و مان دارد و پای
ــص،  ــی، ناق ــه غیرقطع ــی ک ــاره ی اطاعات ــد در ب ــان بای ــا همچن ــی آن ه  ول
ــد.  ــم بگیرن ــت، تصمی ــخت اس ــیر آن س ــت آوردن و تفس ــب به دس ــده و اغل پراکن
آن چــه باعــث ســودآوری می شــود ایــن واقعیــت اســت کــه کارآفریــن قیمت هــای 
آینــده ی محصــوالت را بــه طــور صحیح تــر نســبت بــه افــراد دیگــر قضــاوت می کند، 
ــداری می کنــد کــه از  ــا قیمت هایــی خری ــا همــه ی عامل هــای تولیــد را ب برخــی ی

ــه نظــر می رســد. ــازار، خیلــی کــم ب منظــر وضعیــت آینــده ب
ــرژی   ــت، ان ــد اســتفاده های بی شــمار دیگــری از وق ــن بای ــان هم چنی کارآفرین
ــد، در نظــر  ــه فرصــت می نامن ــان آن را هزین و ســرمایه ی خــود، آن چــه اقتصاددان
بگیرنــد و ارزیابــی کننــد کــه کــدام یــک  از اســتراتیژی ها ممکــن اســت مفیدتریــن 
ــان،  ــگ الچم ــی، لودوی ــاددان آلمان ــه اقتص ــور ک ــن ، همان ط ــود ای ــا وج ــد. ب باش
ــا در نظــر داشــت کثــرت هدف هــای انســانی، تعــدد کاالهــای  خاطرنشــان کــرد، ب
ــد  ــف تولی ــای مختل ــا و روش ه ــت آن ه ــب رضای ــرای جل ــد ب ــل تولی ــی قاب احتمال
ایــن کاالهــا وجــود دارنــد1.  انتخــاب بیــن آن هــا کاری ســاده ای نیســت.باتوجه بــه 
تعــدد گزینه هــا، کارآفرینــان بایــد نــه تنهــا کاالهــای جدیــد را؛ بلکــه فناوری هــا و 
فرآیندهــای تولیــد جدیــد را آزمایــش کننــد. آن هــا ورودی هــای مختلــف را ترکیــب 
ــان  ــری را امتح ــای دیگ ــپس ترکیب ه ــد و س ــی می کنن ــج را ارزیاب ــد، نتای می کنن
می کننــد کــه شــبکه های خــود را در تولیــد آن چــه مشــتریان واقعــی خــود 

ــد.  ــه کنن ــه صرف ــرون ب ــد و مق ــد، تولی می خواهن
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 بازهــم امــکان دســت کاری وجــود دارد و تعجــب آور نیســت کــه در ایــن بخــش هــم 
ــان تمــام محصــوالت و فرایند هــای  ــی همــه ی کارآفرین ــرد؛ ول اشــتباه صــورت گی
ــت  ــش به دس ــق آن دان ــد و ازطری ــه می کنن ــی تجرب ــورت رقابت ــف را به ص مختل
ــش  ــاد افزای ــدت کل اقتص ــره وری طوالنی م ــد. به ــدا می کن ــترش پی ــد و گس می آی
می یابــد کــه بــه نفــع همه اســت. بــه عقیــده ی الچمــان، مــا در دنیایــی از تغییرهای 
ــن رو ترکیب هــای ســرمایه همیشــه در حــال  ــم. از ای غیرمنتظــره زندگــی می کنی
تغییــر هســتند، منحــل می شــوند و اصــاح می شــوند. در ایــن فعالیــت، عمل کــرد 

ــم. ــدا می کنی ــان را پی واقعــی کارآفرین

کارآفرینان و عدم اطمینان

 ایــن یــک رونــد مــداوم اســت. کارآفرینــان هرگــز نمی تواننــد یــک محصــول عالــی 
یــا یــک روش تولیــد کامــل را ایجــاد کننــد. همیشــه ممکــن اســت دیگــران از آن هــا 
ــن  ــم ای ــم بگویی ــه می توانی ــزی ک ــن چی پیشــی گیرند و در صــدر باشــند. بیش تری
ــر  ــت کم ت ــا موفقی ــای ب ــوالت و فرآینده ــی، محص ــای رقابت ــه در بازاره ــت ک اس

ــد. 1 ــر می دهن ــوالت موفق ت ــه محص ــود را ب ــای خ ج
الزم نیســت کــه آن هــا بــرای همیشــه مناســب و عالــی باشــند، صــرف بهتــر 
اســت بــا شــرایط بــازار کــه در آن زمــان اتفــاق می افتــد ســازگار باشــند. ولــی بــه 
ناچــار آن شــرایط نیــز تغییــر خواهــد کــرد. تامیــن روغــن یــا مــواد غذایــی ممکــن 
اســت تحــت تاثیــر جنگ هــا یــا خشک ســالی قــرار گیــرد یــا ممکــن اســت تقاضــا 
ــر  ــر و ثروتمندت ــرا جمعیــت پیرت ــد؛ زی ــرای اســکوترهای معلولیــت 2 افزایــش یاب ب
می شــوند. چنیــن تغییراتــی فرصــت را بــرای حضــور ســایر کارآفرینــان و پرکــردن 
ــر هســتند،  ــا همیشــه در حــال تغیی ــه بازاره ــد.از آن جــا ک ــا فراهــم می کنن خاه
ــود را  ــای خ ــن انتخاب ه ــره و نامطمئ ــط پرمخاط ــک محی ــد در ی ــان بای کارآفرین
انجــام دهنــد. ولــی کرزنــر می گویــد کــه منتقــدان وی ایــن خطــر و عــدم اطمینــان 

ــد.  ــده می گیرن را نادی
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کارآفریــن وی بــرای جبــران خاهــا آمــاده اســت؛ ولــی تشــخیص خاهــا قســمت 
ســاده ای اســت. مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه بــرای طراحــی، تولیــد و بازاریابــی 
ــان  ــت. در آن زم ــر اس ــد، زمان ب ــور باش ــدد ام ــازی مج ــه هماهنگ س ــی ک راه حل
ممکــن تغییــرات دیگــری رخ داده باشــد و حــدس کارآفریــن قبــل از تولیــد منســوخ 

شــده باشــد.

کارآفرینان و قضاوت
ــه مشــخصه ی  ــد ک ــاد می کن ــن1 ، پیش نه ــر جــی کای ــی پیت اقتصــاددان آمریکای
ــک  ــا ی ــان ب ــت. کارآفرین ــان اس ــدم اطمین ــت ع ــاوت تح ــی قض ــی کارآفرین اصل
آینــده ی نامعلــوم ســروکار دارنــد و بایــد در نظــر بگیــرد کــه تغییرهــا چگونــه اتفــاق 
ــد،  ــی نمی دان ــورت قطع ــه  ص ــک کار را ب ــه ی ی ــس نتیج ــه هیچ ک ــد؛ البت می افتن
از ایــن رو نیــاز بــه قضــاوت در مــورد آینــده احســاس می شــود. تحقیــق و تجربــه 
ــد اســت قضــاوت  ــس معتق ــه میزی ــه ک ــد همان گون ــان کمــک می کن ــه کارآفرین ب
ــق  ــه از طری ــا اســت ک ــودن نظره ــا و ســاختارمند  ب ــه، مســتلزم قاعده ه کارآفرینان
ــته  ــه داش ــد برنام ــان بای ــود2 . کارآفرین ــه نمی ش ــرا گرفت ــوزش ف ــس و آم تدری
باشــند، بــر منبع هــا تمرکــز داشــته باشــند و محصوالتــی را تولیــد کننــد کــه بــه 
ــه  ــازار چگون ــرایط ب ــه ش ــورد این ک ــدگاه مشــخص در م ــت آن براســاس دی موفقی

تغییــر خواهــد کــرد، امیــدوار باشــند.
ایــن نتیجــه ی همــان تنــوع در دیدگاه هــا اســت کــه کارآفرینــی را بــه 
ــی  ــه هم جوش ــد ک ــر می کردن ــه فک ــر هم ــازد. اگ ــودآور می س ــوه س ــورت بالق  ص
ــه  ــا اســت، هم ــه دنی ــاً آزاد ب ــن و تقریب ــرژی ایم ــتانه ی آوردن ان هســته ای در آس
بــرای ســرمایه گذاری در آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد و ســود بالقــوه ی 
بســیار ناچیــز بیــن آن هــا تقســیم می شــود. ســود قابــل توجهــی بــرای کارآفرینــان 
حاصــل می شــود، تنهــا زمانــی کــه آن هــا قضــاوت درســت را انجــام می دهنــد؛ در 

ــد. ــتباه می کنن ــاوت اش ــران قض ــه دیگ حالی ک

مقدمهای برکار آفرینی | 43  

1. Peter G. Klein.
2. Mises, 1949. 



 همان گونــه کــه میزیــس معتقــد اســت، یــک کارآفریــن نگاهــش در مــورد آینــده 
نســبت بــه دیگــران، متفــاوت اســت. از همیــن رو، کارآفرینــان امــروز قــادر بــه خریــد 
ــر در  ــت بلندت ــا قیم ــات ب ــد خدم ــرای تولی ــه ب ــای کم هزین ــع آوری منبع ه و جم
آینــده هســتند؛ بــدون این کــه افــراد هزینه هــای خــود را پیش نهــاد دهنــد.   
تومــاس واتســون، رئیــس ســابق   ) IBM ) احتمــاالً هرگــز اظهــارات فرض شــده ی 
ــی  ــازار جهان ــان نیــاورد، مــن فکــر می کنــم یــک ب ــر زب خــود را در ســال 19۴3 ب
ــال های  ــارف در س ــدگاه غیرمتع ــک دی ــن ی ــی ای ــت. ول ــر اس ــچ کمپیوت ــرای پن ب
19۴0 و 1950 نبــود. ســپس، کمپیوترهــا تمــام طبقه هــا را اشــغال کردنــد و چنــان 
گــران قیمــت بودنــد کــه تنهــا بزرگ تریــن موسســه ها از عهــده ی خریــداری یــک 
دانــه از آن هــا بــر می آمــد. ظرفیــت آن هــا تــا حــد زیــادی محــدود بــه حــل مســایل 
ریاضــی تخصصــی در نظــر گرفتــه شــده بود. بــا پیش رفــت فنــاوری، دیگــران مثــل 
اســتیف جابــز مؤســس اپــل، یــک رویکــرد بنیــادی را اتخــاذ کــرد، کــه همــه بایــد 
ــان  ــه ی ش ــف روزان ــای مختل ــا در کاره ــند ت ــر باش ــتفاده از کمپیوت ــه اس ــادر ب ق
کمــک کنــد. او هم چنــان ایــن خاقیــت و انگیــزه را داشــت کــه ایــن امــر عملــی 
شــود. همان گونــه کــه IBM تســلط بــر بــازار را از دســت داد، جابــز بــدون در نظــر 
داشــت نظــر و قضــاوت، بــه موفقیــت نایــل آمــد. بنابرایــن، مشــکل اســت کــه یــک 
ــد و  ــن را بفهمن ــک کارآفری ــه ی ــه هم ــورد این ک ــم در م ــدا کنی ــر را پی ــال بهت مث

درک کننــد.

۵. اهمیت کارآفرینی
ــت  ــره وری و هدای ــش به ــد افزای ــی )مانن ــادی کارآفرین ــای اقتص ــی از مزیت ه برخ
منبع هــا بــرای اســتفاده در موردهــای بــا ارزش باالتــر( کــه قبــًا ذکــر شــده انــد. 
ــی مزیت هــای دیگــری هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از نظــر اجتماعــی وجــود  ول

دارد کــه کارآفرینــی بــه همــراه دارد.
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مزیت های اقتصادی
ــد  ــی در تولی ــا توانای ــی ب ــد کارآفرین ــه ش ــه گفت ــور ک ــد: همان ط ــود تولی بهب
بیش تــر، رشــد اقتصــادی را تســریع می بخشــد؛ ولــی هم چنیــن بــا ایجــاد توانایــی 
در تولیــد بهتــر، توســعه اقتصــادی را تشــویق می کنــد. کارآفرینــان به دنبــال 
ــی  ــد کاالهای ــره وری و تولی ــش به ــرای افزای ــد ب ــر تولی ــد و بهت ــوژی جدی تکنال
ــز باشــند. ــر نی ــر و باکیفیت ت ــراوان؛ بلکــه مفیدت ــر و ف ــا ارزان ت هســتند کــه نه تنه

ــراب  ــر خ ــا کم ت ــای م ــد، موتره ــان می دهن ــن را نش ــی ای ــه خوب ــج ب نتای
می شــوند. آن هــا هم چنیــن بــه مــا در مــورد مشــکل های ماشــین خبــر می دهنــد، 
ــر،  ــا کوچک ت ــای م ــوند. کمپیوتره ــارک می ش ــودکار پ ــد و خ ــر ان ــرف ت ــم مص ک
ــر هســتند  ــا ســبک تر و محکم ت ــای م ــر هســتند. بکس ه ســریع تر و شــبکه ای بهت
ــر  ــد. دیگ ــک می کنن ــا کم ــل آن ه ــا را در حم ــه م ــتند ک ــای هس و دارای چرخ ه
ــاز نیســت کــه قلم هــای مــا هــر روز از  ــرا نی ــا لکــه دار نمــی شــود؛ زی انگشــتان م
یــک بوتــل رنــگ پــر شــوند. گرامافون هــای حجیــم جــای خــود را بــه دســتگاه های 
جیبــی کوچــک داده انــد کــه بــه مــا امــکان دست رســی فــوری بــه بهتریــن اجــرای 
بهتریــن نوازنــدگان جهــان را بــا کیفیــت عالــی می دهــد. تلویزیون هــای مــا 
ــی  ــا برق ــدان م ــای دن ــتند. برس ه ــر هس ــفاف و هوش مندت ــک، ش ــر، باری بزرگ ت
ــه. کتاب هــای  ــا ن ــرس می زنیــم ی ــه درســتی ب ــا ب ــد آی ــا می گوین ــه م هســتند و ب
ــد.  ــغال نمی کنن ــا اش ــی م ــدگان جیب ــرای خوانن ــی را ب ــه جای ــچ وج ــه هی ــا ب م
ــا، خودشــان رانندگــی  ــه زودی موتره ــارا نمی ســوزاند. ب شــامپو دیگــر چشــمان م

ــد. ــود می یابن ــز بهب ــر نی ــوالت دیگ ــن محص ــه ی ای ــد و هم می کنن
ــا  ــی آن ه ــه زندگ ــد ک ــه می دهن ــتریان ارای ــه مش ــی را ب ــان کاالهای کارآفرین
کــه  به طــور چشــم گیری، همان طــور  وقت هــا  گاهــی  بهبــود می بخشــد،  را 
ــده کاری را  ــک تولید کنن ــرای ی ــد ب ــی می توان ــات صنعت ــک روب ــد( ی )می گوین
ــرای  ــمعک ب ــروش، س ــرای خرده ف ــد ب ــاب می توان ــته بندی حب ــد، دس ــام ده انج
یــک ناشــنوا یــا یــک مبایــل هوش منــد می توانــد فقــط در مــورد هــر کســی کاری 

ــد. ــدا می کن ــه پی ــه ادام ــت همین گون ــن پیش رف ــد و ای ــام ده انج
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اطاعــات بهتــر: فعالیت هــای کارافرینــان هم چنیــن اطاعاتــی در مــورد 
ــوالت دارای ارزش  ــی از محص ــدام یک ــت و ک ــر اس ــا بهت ــی از فراینده ــه یک این ک
ــب و  ــد ترکی ــای جدی ــش روش ه ــا آزمای ــد. ب ــر می کن ــتند، منتش ــری هس بیش ت
ــا  ــود کیفیــت محصــول، آن ه ــرای کاهــش هزینه هــا و بهب ــا ب اســتفاده از ورودی ه
روش هــای بهتــر کار را بــرای دیگــران نشــان می دهنــد. بــا خریــد منبع هایــی کــه 
فکــر می کننــد ارزش آن هــا کــم اســت یــا فــروش چیزهایــی کــه آن هــا را بیــش از 
ــا  ــا ب ــد. آن ه ــا آگاه می کنن ــن فرصت ه ــران را از ای ــد، دیگ ــد می دانن حــد ارزش من
تهیــه ی محصوالتــی کــه مشــتریان فعاالنــه ترجیــح می دهنــد، بــه دیگــران نشــان 

 دهنــد کــه تقاضــا چیســت.
ــا را  ــت بازاره ــرد و موثری ــل، عمل ک ــات کام ــر اطاع ــر و بیش ت ــش بهت پخ
موفقیــت  از  می کننــد  تــاش  دیگــران  کــه  همان طــور  می بخشــد.  تقویــت 
ــی ماننــد ســرمایه و نیــروی  ــان پیشــگام اســتفاده کننــد، آن هــا منبع های کارآفرین
کار را از ســمت برنامه هــای کــم ارزش بــه ســمت برنامه هــای بــاارزش ســوق 
می دهنــد و بــه تولیــد ارزش بیش تــر از منبع هــای کم تــر کمــک می کننــد.

ــایر  ــعه ی س ــث توس ــان باع ــد کارآفرین ــا تولی ــی وقت ه ــار: بعض ــعه ی آبش توس
تولیدهــا یــا حتــا تمــام صنایــع می شــود. به عنــوان مثــال ریزپردازنده هــا و 
ــه  ــه ب ــد ک ــادر می کنن ــد را ق ــای هوش من ــت و مبایل ه ــی تبل ــای لمس صفحه ه
نوبــه ی خــود برنامه هــای مشــترک مســافربری و بلیط هــای بــدون کاغــذ را ممکــن 

بســازند.
 ظهــور صنعــت فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در هنــد در ســال 1990 نوعــی 
ــای  ــد مرکزه ــد؛ مانن ــغل های جدی ــاد ش ــکان ایج ــود آورد و ام ــه وج ــار را ب آبش
ــزار،  ــخت اف ــبکه ها، س ــد، ش ــازهای جدی ــرای ساخت وس ــا ب ــاد تقاض ــاس و ایج تم
ــتغال را  ــا اش ــه ی این ه ــه هم ــرد ک ــم ک ــداری را فراه ــر و نگه ــزار و تعمی نرم اف
ــی  ــث آگاه ــی باع ــی و بین الملل ــطح مل ــر در س ــاط بیش ت ــد. ارتب ــت کردن تقوی
ــل  ــه نس ــد و ب ــان ش ــه ی خودش ــارج از جامع ــازار خ ــرایط ب ــردم از ش ــر م بیش ت
جدیــدی از کارآفرینــان ایــن امــکان را داد کــه فرصت هــا را نــه فقــط بــه صــورت 

ــد. ــرداری کنن ــد و از آن بهره ب ــی ببیینن ــه جهان ــی؛ بلک محل
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ــد،  ــد در هن ــغلی جدی ــای ش ــود. فرصت ه ــادی نب ــرف اقتص ــت ص ــن پیش رف ای
ــری در  ــی راحت ت ــه زندگ ــرده و ب ــخت دور ک ــاورزی س ــود کش ــردم را از وج م
ــا  ــس مهارت ه ــور تدری ــه منظ ــرورش ب ــوزش و پ ــای آم ــاند. نهاده ــهرها می رس ش
بــرای کارگــران جدیــد، ظهــور یــا توســعه پیــدا کردنــد. صنعت هــای جدیــد کارش 
ــن  ــدون درنظرگرفت ــا ب ــرا آن ه ــرد؛ زی ــروع ک ــی ش ــام طبقات ــردن نظ ــا ازبین ب را ب
ــال،  ــن ح ــتند. در همی ــاز داش ــر نی ــا فک ــارت و  ب ــا مه ــان ب ــه کارکن ــا، ب طبقه ه
ــی  ــاوری معلومات ــاب فن ــد از انق ــی ماندن ــن ســرزمین باق ــه در ای ــا کســانی ک حت
بهره منــد شــدند. زنــان شــغل های جدیــدی ایجــاد کردنــد کــه مبایل هــای همــراه 
ــه  ــای متصــل ب ــا تلیفون ه ــد و ب ــاره می دادن ــران اج ــه دیگ را در روســتای خــود ب
ــاز  ــج، گنــدم، پنبــه، نیشــکر، پی ــت، اکنــون کشــاورزان می تواننــد قیمــت برن انترن
یــا چــای را در بازارهــای کاالهــا کــه صدهــا کیلومتــر دورتــر اســت بررســی کننــد 
و بــه جــای این کــه قبــول کننــد کــه کارگــزاران محلــی چــه پیش نهــادی دارنــد، 

ــد. ــره می کنن ــر مذاک ــای بهت ــرای قیمت ه ب

افزایش بهره وری
ــر،  ــره وری بیش ت ــا به ــد و ب ــرکت های جدی ــور ش ــا ظه ــدت: ب ــعه درازم توس
ــه  ــه طــور موثرتــری ب محصــوالت ارزان تــر و بهتــری تولیــد می شــوند و آن هــا را ب
ــا بهــره وری کم تــر ســهم بــازار  ســمت مشــتریان می رســانند، شــغل های قدیمــی ب
خــود را ازدســت می دهنــد. حتــا ممکــن اســت طورکامــل بــازار را از دســت دهنــد. 
ــن شــرکت هایی  ــد جاگزی ــه ی خــود ممکــن اســت شــرکت های جدی ــه نوب ــی ب ول
ــه اش  ــد. نتیج ــد می کنن ــری تولی ــب موثرت ــه مرات ــوالت ب ــا محص ــه حت ــوند ک ش
بهبــود نظام منــد و درازمــدت در بهــره وری اقتصــادی و ایجــاد ارزش اســت. 
ــه  ــوند ک ــتفاده می ش ــی اس ــرمایه در موردهای ــروی کار و س ــد نی ــی مانن منبع های
ــا اســتفاده از ورودی هــای  ــر و بهتــری ب ــد. محصــوالت بیش ت ارزش بیش تــری دارن

ــوند. ــد می ش ــم و ارزان تولی ک
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انترناســیونالیزم: در واقــع ایــن امــر در ســطح بین الملــل اتفــاق می افتــد. ســرمایه 
مالــی بســیار متحــرک اســت. دیگــر نیــازی نیســت کــه کارآفرینــان بــرای گســترش 
تجــارت خــود پس انــداز کننــد یــا بــه پــول دوســتان و خانــواده یــا ســرمایه گذاران 
ــای  ــد و مهارت ه ــده باش ــدوار کنن ــا امی ــده ی آن ه ــر ای ــد. اگ ــاد کنن ــی اعتم محل
ــد  ــوی برخــوردار باشــند، می توانن ــی داشــته باشــند و از تجــارت ق ــی خوب مدیریت
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 بــه  فــروش برســاند. 
ایــن بــه  ویــژه بــرای کارآفرینــان در کشــورهای فقیرتــر مهــم اســت، جایــی کــه بــه 
ســختی می تــوان بودجــه ی محلــی را به دســت آورد. بــه صــورت بالقــوه ایــن امــکان 
را بــه آ ن هــا می دهــد کــه بــه بودجــه ی مشــابهی دست رســی پیــدا کننــد کــه حتــا 
در ثروتمندتریــن کشــورها در اختیــار کارآفرینــان قــرار دارند.همیــن انترناســیونالیزم 
در مــورد مدیریــت نیــز صــدق می کنــد. ماننــد ســرمایه مالــی »ســرمایه انســانی« 
ــر  ــه ه ــود را ب ــای خ ــد مهارت ه ــاوران می توانن ــران و مش ــت؛ مدی ــرک اس متح
کشــوری کــه مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد، منتقــل کننــد. بازهــم، ایــن امــر بــه 
ویــژه بــرای کارآفرینــان در کشــورهای فقیرتــر کــه ممکــن اســت آمــوزش مدیریتــی 
از پیش رفــت کمــی برخــوردار باشــد و یافتــن مدیــران خــوب، ممکــن اســت دشــوار 
ــر  ــه مدیریــت و مشــاوره بهت ــه ســرمایه، دست رســی ب باشــد. ماننــد دست رســی ب
بــه کارآفرینــان کمــک می کنــد تــا بهــره وری خــود را افزایــش دهنــد و بــا ایــن کار، 

بهــره وری و شــکوفایی جامعــه و کشــور خــود را افزایــش دهنــد.
ــا تمرکــز  ــد. ب ــز وجــود دارن ــعه: مزیت هــای دیگــر اقتصــادی نی ــق و توس تحقی
بــر بهبــود محصــوالت، فرایندهــا، کارآفرینــان طورمعمــول مرکــز تحقیــق و توســعه، 
و  جدیــد  فناوری هــای  جدیــد،  ســرمایه گذاری های  جدیــد،  تفاهــم  ایجــاد 
ــا  محصــوالت جدیــد و هم چنیــن تحقیــق و گشــودن بازارهــای جدیــد، هســتند. ب
ــت  ــن اس ــده ممک ــع تاسیس ش ــان، صنای ــرای محصول ش ــل ب ــت کام ــن رضای تامی
بــه ســقف درآمــد برســند. ولــی کاالهــای جدیــد تقاضــای دســت نخــورده بــازار را 
ــر  ــه محصــوالت بهت ــد. همان طــور ک ــاز می کنن ــر ب ــا ارزان ت ــر ی ــزی بهت ــرای چی ب
بــه وفــور و مقــرون بــه صرفه تــر می شــوند، عمــوم مــردم افزایــش ثــروت را تجربــه 
ــد و  ــد تولیــد فرصت هــای  شــغلی جدی ــی کــه فرایندهــای جدی می کننــد؛ در حال

ــد.  ــاد می کنن ــر را ایج ــد باالت ــم انداز درآم چش
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ــا  ــرکت های نوپ ــک و ش ــغل های کوچ ــد از ش ــغل های جدی ــر ش ــع، بیش ت در واق
ــود.  ــل می ش حاص

فایده های انسانی
ــز دارد.  ــت انســانی نی ــار مزیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی، کارآفرینــی مزی در کن
تمرکــز کارآفرینــان بــر ارایــه محصــوالت جدیــد و بهتــر باعــث می شــود کــه کم تــر 
بــه فناوری هــای قدیمــی و پرمشــغله وابســته شــویم. پــدرکان و مــادرکان مــا هــر 
ــه  ــه خان ــال ســنگ را ب ــه ســطل های زغ ــد ک ــت صــرف می کردن روز ســاعت ها وق
بیاورنــد، آتــش را روشــن کننــد، خاکســتر را تمییــز کننــد و بعــد آن را دفــع کننــد؛ 
ــادرکان  ــدرکان و م ــر نیســت. پ ــچ وجــه زمان ب ــه هی ــدرن ب ــی م ــی مرکز گرم ول
ــو،  ــه شست وش ــک تخت ــا روی ی ــا شســتن لباس ه ــا را ب ــه روزه ــر هفت ــز ه ــا نی م
ــش  ــه روی آت ــی ک ــط اتوهای ــا توس ــردن آن ه ــپس اتوک ــا و س ــک کردن آن ه خش
ــک  ــا خشــک کن اتوماتی ــون م ــا اکن ــاندند. ام ــه مصــرف می رس ــدند، ب ــرم می ش گ
ــده ی  ــا منعکس کنن ــن پیش رفت ه ــن ای ــم. همچنی ــی داری ــر آهن ــای غی و پارچه ه
ــن  ــه ای ــط ب ــا فق ــتند؛ آن ه ــاوری نیس ــر فن ــای اجتناب ناپذی ــی از پیش رفت ه برخ

ــد. ــه ایجــاد کرده بودن ــا را هدف مندان ــان آن ه ــد کــه کارآفرین دلیــل وجــود دارن
ــای  ــا، در بخش ه ــر از پیش رفت ه ــا و بســیاری دیگ ــن پیش رفت ه نتیجــه ی  ای
کشــاورزی، صحــی و خرده فروشــی تــا حمــل و نقــل و موردهــای دیگــر، ایــن اســت 
ــور نیســتیم  ــم. مجب ــرای انتخــاب داری ــا کهکشــانی از کاالهــای متنــوع را ب کــه م
ایــن همــه وقــت را صــرف نگرانــی در مــورد مایحتــاج اولیــه و راحتــی خــود کنیــم. 
ــا کار  ــن ب ــر و هم چنی ــدی بیش ت ــا بهره من ــا را ب ــه کار م ــای کارآفرینان نوآوری ه
دســتی کم تــر و خطــر آســیب دیدگی و وقت هــای فراغــت مــا را بــه وفــور و پــاداش 
ــر  ــاوه ب ــم.  ع ــان می گیری ــود م ــرای خ ــری ب ــت بیش ت ــد و وق ــر می د ه بیش ت
ایــن، شــرکت های کارآفریــن جدیــد، فرصت هــای شــغلی را ایجــاد می کننــد. 
ایــن امــر بــه ویــژه بــرای مهاجــران، اقلیت هــا، جوانــان و زنانــی کــه ممکــن اســت 
توســط کارگــران و مدیــران در صنعت هــای بزرگ تــر و مســتقر مــورد تبعیــض قــرار 
ــداز و  ــه کارگــران اجــازه می دهــد کــه پس ان ــد، بســیار مفیــد اســت.  ایــن ب بگیرن
ســرمایه الزم بــرای بهبــود زندگــی خــود و تحصیاتــی را کــه »ســرمایه ی انســانی« 

ــد. ــع کنن ــود، جم ــر می ش ــتغال بیش ت و  اش
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ــک  ــای خش ــط مزیت ه ــه فق ــت؛ ن ــخصی و انسانی س ــای ش ــه مزیت ه ــا هم  این ه
اقتصــادی. 

مزیت های اجتماعی
کارآفرینــی مزیت هــای اجتماعــی نیــز دارد. جامعهــای کــه دارای تنــوع در 
ــت  ــر از جامعه ای س ــدار و آرام ت ــیار پای ــاالً بس ــت؛ احتم ــی اس ــغل های کارآفرین ش
کــه تحــت ســلطه ی برخــی از صنعت هــای بــزرگ ســنگین قــرار دارنــد، بــرای مثــال 
یــک معــدن بــزرگ، کارخانه هــای فــوالد یــا کارخانــه موتــر ســازی. تغییــر و بهبــود 
ــد و  ــد به صــورت تدریجــی اتفــاق بیفتــد. شــغل ها می تواننــد بیاینــد و برون می توان
کارگــران می تواننــد طبــق انتخــاب خــود از آن بهره منــد شــوند. آن هــا درصــورت 
ــد.  ــی نمی کنن ــترده، زندگ ــی کاری گس ــرس از ب ــلط در ت ــای مس ــقوط کارفرم س
هم چنــان کارآفرینــان موفــق ســرمایه گذاران بزرگــی در امــور خیریــه و پروژه هــای 
اجتماعــی هســتند. البتــه ممکــن اســت انگیــزه ای طورکامــل تجــاری در پــس آن 
ــت را  ــد حســن نی ــه بتوانن ــند ک ــدوار باش ــا امی ــاید آن ه ــد. ش ــته باش ــود داش وج
ــد.  ــا دهن ــران و مشــتریان ارتق ــدگان، کارگ ــن تامین کنن ــه ســمت تجــارت در بی ب
ــد  ــت بتوانن ــن اس ــا ممک ــی، آن ه ــفاخانه های محل ــا و ش ــت از مکتب ه ــا حمای ب
نیــروی انســانی ســالم و ماهرتــری را جــذب کننــد. بــا بهبــود محیــط محلــی، آن هــا 
ممکــن اســت روحیــه ی کارگــران خــود را بهبــود ببخشــند و آن هــا را بــرای مــدت 
ــی،  ــا ممکــن اســت پروژه هــای تحصیــات عال ــد. آن هــا حت ــری حفــظ کنن بیش ت
تحقیــق و توســعه را بــه امیــد کشــف فرصت هــای جدیــدی کــه تجــارت شــان مــی 

توانــد بــه طــور بالقــوه بهــره ببرنــد، ارتقــا دهنــد.
ــه  ــا وجــود ایــن بیش تــر فعالیت هــای خیریــه کارآفرینــان صــرف خیرخواهان ب
اســت. انــدرو کارنگــی1 ، بیش تــر ثــروت خــود را صــرف تاســیس و بهبــود 
ــس2  ــدا گیت ــل و ملین ــاد بی ــق بنی ــرد. از طری ــگان ک ــی رای ــای عموم کتابخانه ه
، کارآفریــن مایکروســافت میلیاردهــا دالــر را بــه کشــورهای فقیرتــر هدایــت 
ــت،  ــاورزی، بهداش ــود کش ــدف بهب ــا ه ــه ب ــق و عرض ــای تحقی ــد، طرح ه می کن

ــر. ــای دیگ ــا و مورده ــرول ماری ــازی، کنت ــه، ایمن س تغذی
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 بســیاری از کارآفرینــان نــه بــه  خاطــر نفــع تجارتــی خــود؛ بلکــه بــه ایــن دلیــل 
ــات و  ــد، تحصی ــود می آورن ــه وج ــا را ب ــه ی آن ه ــاوری پیش رفت ــم و فن ــه عل ک
ــح  ــت توضی ــن اس ــن ممک ــد. ای ــج می کنن ــی تروی ــطح عال ــا را در س پژوهش ه
دهــد کــه چــرا بســیاری از ابرکارآفرینــان امــروزی مجــذوب اکتشــاف های فضایــی 

هســتند.
 چیــزی کــه بیــش از حــد خطرنــاک اســت و نمی تــوان آن را بــه  عنــوان یــک 
ــه   ــان ب ــا، کارآفرین ــا و قرن ه ــی دهه ه ــح داد. ط ــی توضی ــاده ی تجارت ــروژه ی س پ
ــردم را  ــی م ــه زندگ ــد ک ــوده ان ــادی ب ــای بنی طــور نامتناســبی مســؤول نوآوری ه
ــون  ــای؛ چ ــامل مورده ــا ش ــن نوآوری ه ــت. ای ــر داده  اس ــترده تغیی ــور گس ــه ط ب
چاپ خانــه، موتــور بخــار، دســتگاه هــای کارتینــگ، ریســندگی و بافندگــی، تلیفــون، 
ــون، هواپیمــا، شیشه شــناور و کمپیوترهــای خانگــی می باشــد. در  راه آهــن، گراماف
ــه  ــگام کشــف، خــود ب ــان هن ــب مخترع ــان اســت. اغل ــن فهرســت بی پای ــع ای واق
دنبــال چیــزی دیگــری می گشــتند، ماننــد بخــاری مایکــرو ویــف یــا پنــی ســیلین، 
ــث  ــا باع ــی، آن ه ــورت تصادف ــه  ص ــی ب ــو. گاه ــوپر گل ــس و س ــورن فلیک ــا ک حت
ــی و  ــدن زندگ ــاد و متحول ش ــدن کل اقتص ــد، مدرنیزه ش ــای جدی ــاد صنعت ه ایج

ــوند. ــا می ش ــگ م فرهن

نقش اجتماعی سود
ــی  ــود مال ــق س ــن از طری ــان ممک ــر کارآفرین ــه بیش ت ــیم ک ــته باش ــاد داش ــه ی ب
انگیــزه داده شــوند؛ ولــی ایــن بــدان معنــا نیســت کــه آن هــا فقــط از دیگــران دزدی 
کننــد. بــر عکــس، در اقتصــاد بــاز و رقابتــی، کارآفرینــان می تواننــد فقــط از طریــق 
ــق  ــا از طری ــی آن ه ــاداش مال ــد. پ ــول به دســت بیاورن ــران، پ ــه دیگ ــه ارزش ب ارای
ــوالت  ــط محص ــان توس ــه زندگی ش ــتریانی ک ــد، مش ــت می آین ــه  دس ــتریان ب مش
کارآفرینــان بهبــود پیــدا می کنــد و فکــر می کننــد مبادلــه داوطلبانــه ایــن کاالهــا 
بــا پــول، یــک گزینــه ی مناســب و منصفانــه اســت و در ایــن رونــد، کارآفرینــان از 

ــوند. ــه از آن مســتفید می ش ــه هم ــد ک ــردم ارزش را پخــش می کنن ــق م طری
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه ســود، تنهــا ســود مالــی نیســت. ســود مشــتریان 
یــک کارآفریــن در دریافــت محصــول اســت کــه بــرای آن پــول پرداخــت می کننــد 

ــد. ــرای آن پرداخــت می کن ــه ب ــی اســت ک ــر از پول و ارزش آن بیش ت
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ــر  ــما در نظ ــه ش ــت ک ــی اس ــر از ارزش ــای ارزش بیش ت ــه معن ــاً ب ــود صرف  س
ــه های  ــه تراش ــده ب ــی ارزش و بی فای ــای ب ــدن ریگ ه ــل تبدیل ش ــد، مث می گیری
ــح  ــه آ ن  را تقبی ــت ک ــزی نیس ــود چی ــد. س ــد و ارزش من ــد، مول ــری مفی کمپیوت
کنیــم؛ بلکــه چیــزی  اســت کــه بایــد بــه  خاطــر منفعــت اقتصــادی و اجتماعــی آن 
ــا اســتفاده از منبع هــای  ــم ب ــا بتوانی ــرد. اگــر م ــرار گی ــر و اســتقبال ق ــورد تقدی م
ــود  ــا بهب ــه ی م ــی هم ــه ی آن زندگ ــم، در نتیج ــاد کنی ــر ایج ــر ارزش بیش ت کم ت

می یابــد.
از آن جایــی کــه کارآفرینــان ســود مالــی را دنبــال می کننــد، درآمــد بیش تــری 
ــت  ــک فعالی ــد از ی ــد مصــرف کنن ــک تولی ــول خــود را در ی ــه پ ــه این ک نســبت ب
ــد، ایــن انگیــزه ی مالــی اثــر مثبــت اجتماعــی تقویــت  اقتصــادی به دســت می آورن
ارزش هــا را بــه دنبــال دارد، انتخــاب را گســترده می کنــد و محصــوالت را بــرای همه 
افزایــش می دهــد. در واقــع هرچــه ســود بیش تــر باشــد، ســود عمومــی اجتماعــی 
ــت  ــوی ارزش اضافی س ــاخص ق ــک ش ــی ی ــود مال ــود. س ــد ب ــر خواه ــز بیش ت نی
ــن راه  ــن نشــان می دهــد کــه کارآفری ــه  وجــود مــی آورد. ای ــن آن  را ب کــه کارآفری
کاهــش هزینــه را پیــدا کرده اســت کــه منبع هــای پرهزینــه را بــرای اســتفاده های 
ــر،  ــوالت ارزان ت ــه ی محص ــا عرض ــه ب ــی ک ــد و ارزش ــی می کن ــر جهت ده مثمرت
ــه  ــع هرچ ــد. در واق ــش ده ــود را افزای ــد می ش ــر تولی ــت بهت ــا کیفی ــا ب ــراوان ی ف
ــل  ــازار داخ ــد در ب ــان تر می توانن ــان آس ــد، رقیب ــر باش ــر و رقابتی ت ــاد بازت اقتص
شــوند و یــا از آن بیــرون شــوند و هرچــه فشــار بــاالی کارآفرینــان بیش تــر باشــد، 
ــر  ــد. اگ ــش دهن ــوالت را افزای ــش داده و ارزش محص ــا را کاه ــد هزینه ه می توانن
ــه  ــران ب ــه دیگ ــود ک ــن می ش ــد، نتیجــه اش ای ــاکام بمانن ــن عرصــه ن ــا در ای آن ه

ــد. ــود می کنن ــاداش را از آن خ ــده و پ ــدان ش ــحالی وارد می خوش
دوبــاره  نتیجــه ایــن اســت کــه بهبــود در بهــره وری و ایجــاد ارزش بــه  صــورت 
ــا ادامــه ی پیش رفــت، موردهــای کــه روزگاری تنهــا بــرای  متــداوم خواهــد بــود. ب
ــاری،  ــازه، آب ج ــت ت ــد، گوش ــه بودن ــه صرف ــرون ب ــل و مق ــی تجم ــده ی کم ع
گرمایــش خانگــی، بــرق، ماشــین، ماشــین لباس شــویی، کمپیوتــر، بهتــر و ارزان تــر 
ــه آن هــا از طریــق اجتمــاع تکثیــر می شــود، مثــل امــواج  می شــوند. دست رســی ب

ــود.  ــر می ش ــه در حــوض تکثی ک
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محصــوالت ارزان تــر بدیــن معنــا کــه هرکــس پولــی زیــادی را بــرای اشــیای کــه 
ــه ایــن  ــر ارزش قایــل هســتند، مصــرف می کننــد؛ بهبــود کیفیــت ب ــه آن بیش ت ب
ــا  ــی آورد. م ــری به دســت م ــه ارزش بیش ت ــا همــان هزین معناســت کــه هرکــس ب
بایــد از کارآفرینــان بــه خاطــر ایــن پیش رفــت هــا تشــکری کنیــم. آن هــا ممکــن 
ســود مالــی از آن به دســت آورنــد؛ ولــی همــه ی مــا از آن هــا بــه نحــوی بهره منــد 
ــی  ــا خوش شانس ــود را ب ــی خ ــود مال ــت س ــن اس ــا ممک ــا حت ــویم. آن ه می ش
حاصــل کننــد کــه قضــاوت زیرکانــه و ســخت کوشــی؛ ولــی منفعــت اجتماعــی آن 

ــت. ــان اس یک س
در واقــع، تشــخیص این کــه در موفقیــت کارآفرینــان، چقــدر شــانس و چقــدر 
ــه  ــرار اســت شــانس خــوب ب ــر ق ــاش نقــش دارد، دشــوار اســت. اگ قضــاوت و ت
موفقیــت تبدیــل شــود، بایــد بــه  صــورت موثــر بــه  دســت آیــد. بســیاری از مــردم به 
ــادت  ــد، حس ــت می آین ــی به دس ــق خوش شانس ــه از طری ــی« ک ــودهای ناگهان »س
ــر آن  ــا اث ــی تنه ــتند؛ ول ــا هس ــن از آن ه ــتار مالیات گرفت ــا خواس ــد و حت می کنن
ــن  ــه ای ــای ازدســت رفته اســت ک ــان در هشــدار فرصت ه ــداد کارآفرین کاهــش تع
امــر بــه ضــرر تمــام جامعــه اســت. وضعیــت جامعــه بهتــر خواهــد بــود اگــر افــراد 
بیش تــری را بــه فکــر و فعالیــت کارآفرینانــه ترغیــب کنیــم و بــه کســانی کــه ایــن 

ــا از پــاداش ارزش آفرینــی خــود لــذت ببرنــد. کار را می کننــد اجــازه دهیــم ت

۶. گسترش کارآفرینی
ــوار  ــان دش ــر جه ــی در سراس ــزان کارآفرین ــری می ــدازه گی ــی : ان ــور جهان حض
ــرخ  ــا ن ــد شــغل آزاد ی ــم، شــاخص های واضحــی مانن ــه کــه دیدی اســت. همان گون
شــروع کار، کاربــرد زیــادی نــدارد و حتــا در مــورد تعریفــی کــه چــه بایــد کارآفرینی 
ــا  ــه آی ــت ک ــر اس ــک نظ ــن ی ــت. ای ــود اس ــه موج ــث و مناقش ــود، بح ــده ش نامی
کارآفرینــی یــک فعالیــت طــور کامــل تجارتــی اســت یــا »کارآفرینــی اجتماعــی« و 

ــه شــود. ــد در نظــر گرفت ــم بای ــای دیگــر آن ه نوع ه
در وســیع ترین مفهــوم، همــه تــا حــدی کارآفریــن هســتند، همــواره  از مهارت هــا، 
ــن  ــا کم تری ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــود اس ــت رس خ ــای در دس ــا و منبع ه توانایی ه

هزینــه ی زمانــی، مالــی و تــاش، بیش تریــن ارزش را بــرای خــود ایجــاد کننــد. 
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بــا ایــن امتیــاز، فعالیــت کارآفرینانــه را می تــوان در هــر قســمتی از جهــان مشــاهده 
کــرد؛ ولــی همیــن امــر در مــورد کارآفرینــی تجارتــی نیــز صــادق اســت. ایــن امــر 
ــاالت  ــر در ای ــن ام ــر وجــود دارد. ای ــا فقی ــد، متوســط و ی ــر کشــور، ثروت من در ه
متحــده و نــاوری ماننــد ترکیــه، افریقــای جنوبــی و آنگــوال یــا گواتمــاال بــه وفــور 
ــود  ــازاری  وج ــر ب ــای غی ــا در اقتصاده ــی حت ــه ی کارآفرین ــود. روحی ــت می ش یاف
ــق رشــوه  ــن هــدف دور زدن کنترول هــای رســمی از طری ــر ای دارد، اگرچــه بیش ت
یــا تجــارت در بــازار ســیاه اســت.  در حالی کــه رای گیــری روزانــه نشــان می دهــد 
ــرای  ــی ب ــای غیرقانون ــن بازاره ــت. چنی ــر اس ــیار کارآمدت ــای آزاد بس ــه بازاره ک
ــد.  ــان روش کار می کنن ــه هم ــا ب ــه و تقاض ــی عرض ــا و هماهنگ ــال کمبودی ه اتص

تفــاوت در ایــن اســت کــه کارآفریــن آن هــا بایــد آمــاده نقــض قانــون باشــند.

وجوه اشتراک و افتراق کشورها
گرچــه کارآفرینــی در همه جــا وجــود دارد؛ ولــی برخــی ازکشــورها در ایــن 
عرصــه برجســته انــد. به عنــوان مثــال، بعضــی از آن هــا تعــدادی زیــادی از 
ــن  ــان گر ای ــت نش ــن اس ــه ممک ــد ک ــد می کنن ــادر را تولی ــای میلی ابرکارآفرین ه
ــتند.  ــی هس ــرای کارآفرین ــبی ب ــای مناس ــی مکان ه ــور کل ــا به ط ــه آن ه ــد ک باش
هانــگ کانــگ، اســرائیل، ایــاالت متحده، ســوئیس، ســنگاپور، نــاروی، ایرلنــد، تایوان، 
ــل  ــورهایی تمای ــن کش ــد. چنی ــری می کنن ــش را رهب ــن بخ ــترالیا ای ــادا و آس کان
ــد و  ــویق می کنن ــت را تش ــه موفقی ــد ک ــاز را دارن ــای ب ــا و نهاده ــتن ارزش ه داش
ــر  ــه خاط ــوند و ب ــق ش ــد موف ــه می توانن ــد ک ــاور کنن ــردم ب ــوند م ــث می ش باع
تاش هــای شــان پــاداش دریافــت می کننــد. بســیاری از آ ن هــا هم چنیــن متعهــد 
بــه حاکمیــت قانــون، دولــت محــدود و حقــوق مالکیــت قــوی هســتند کــه نشــان 
می دهــد ایــن عامل هــا نیــز مهــم هســتند. عــاوه برایــن، بیش تــر آن هــا سیســتم 
ــه اجــازه ی  ــاز ب ــدون نی ــا ب ــد ت ــان اجــازه می دهن ــه کارآفرین ــد کــه ب ــی دارن قانون
برخــی از مقام هــا، آزمایش هــای شــان  را انجــام دهنــد. ایــن دو بــاره ممکــن اســت 
توضیــح دهــد کــه چــرا آن هــا بیش تــر از اکثــر کشــورهای قــاره اروپــا کارآفرین تــر 
ــن  ــون قوانی ــر( چ ــر کارآفرین ت ــن براب ــده، چندی ــاالت متح ــورد ای ــتند )در م هس
ــه آدام  ــی مجــاز اســت. همان طــور ک ــد کــه چــه  فعالیت های ــن میکن خــاص تعیی

ــد.  ــاره می کن ــی اش ــاددان آمریکای ــرر1 ، اقتص تی
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ــراوان  ــزرگ شــده اند، ف ــا شــرکت های ابتــکاری کــه در آن جــا ب ــاالت متحــده ب  ای
ــر، دراپ  ــال، تویت ــوگل، پی پ ــازون، گ ــوب، آم ــو، یوتی ــافت، یاه ــت؛ مایکروس اس
باکــس، فیســبوک، اســنپ چــت، ولــی نام بــردن بیــش از یــک یــا دو مبتکــر قابــل 
مقایســه ی اروپایــی دشــوار اســت. وی ایــن تفــاوت را ناشــی از »نــوآوری غیرمجــاز« 
ــاز  ــچ مجــوز نی ــه هی ــوآوری ب ــدازی ن ــرای راه  ان ــه ب ــی ک ــد، در حال ــکا می دان امری
نیســت.  برخــاف رویکــرد قــاره اروپــا کــه طورکامــل مخالــف بــا تغییــر اســت.اگر 
مــا تمــام وقــت خــود را بــا تــرس دایمــی از وقــوع حالت هــای بدتــر زندگــی ســپری 
ــه چنیــن ترس هایــی سیاســت عمومــی را پیش بینــی کنیــم،  ــا توجــه ب کنیــم و ب
ایــن بــدان معناســت کــه بهتریــن ســناریوها هرگــز بــه وجــود نخواهنــد آمــد. دانش 
ــه تجربه هــای کــه شــامل  ــد می شــوند، از جمل ــه متول و پیش رفــت از طریــق تجرب

ــود دارد. ــیر وج ــن مس ــت ها درای ــتباه ها و شکس ــال اش ــوند و احتم ــر می ش خط
فرهنــگ نیــز مهــم اســت، شــاید فرهنــگ کارآفرینــی کشــورهای تولید کننــده 
ــه  ــر مقابل ــت شــخصی کم ت ــا موفقی ــد و ب ــراه باش ــه هم ــری ب ــتقبال بیش ت ــا اس ب
ــا  ــرد؛ ام ــرار گی ــویق ق ــورد تش ــه م ــراد همیش ــی اف ــرد و جاه طلب ــورت می گی ص
ــا هســتند.  ــن ارزش ه ــز دارای برخــی از ای ــرال نی ــر لیب ــر و کم ت کشــورهای فقیرت
مــردم در خاورمیانــه و افریقــای شــمالی دریــک نظرســنجی گفتــه انــد کــه آن هــا 
فکــر می کننــد کارآفرین شــدن یــک حرکــت شــغلی مناســب اســت؛ در حالــی کــه 
پاســخ دهنــدگان در کارابیــن و امریکایــی التیــن کارآفرینــی را یــک موقعیــت بــاال 

ــد. ــی می دانن ــطوح اجتماع در س
ــد و در  ــه نظــر می رســد امریکایی هــای التیــن تــرس کمــی از شکســت دارن ب
واقــع کارآفرینــی در مکانــی کــه باالتریــن حــد شکســت  کســب و کار وجــود دارد، 
ــی  ــرار داشــته و نشــان می دهــد کــه فرهنــگ قبول ــت ممکــن ق در قوی تریــن حال
شکســت ممکــن اســت مــردم را بــه ریســک کردن و اســتفاده از فرصت هــای بالقــوه 

ترغیــب کنــد. 
ــرد  ــان م ــر کارآفرین ــد. بیش ت ــود دارن ــز وج ــری نی ــب دیگ ــای جال یافته ه
ــن  ــی در ای ــر تجارت ــری جنســیتی در کشــورهای پیش رفته ت ــه براب هســتند، اگرچ
امتیــاز بیش تــر اســت. ممکــن اســت کشــورهای خاورمیانــه و افریقــای شــمالی در 
زمینــه ی کارآفرینــی بین المللــی نمــره ی زیــادی کســب کننــد، شــاید ایــن موفقیــت 

ــار مســیر تجــارت شــان باشــد. ــا در کن ــی آن ه ــت جغرافیای ــل موقعی به دلی
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 در چیــن، فعالیت هــای کارآفرینانــه پــس از مــرگ مائــو رشــد کــرد؛ ولــی اکنــون 
بــه نظــر می رســد کــه گســترش پیــدا کــرده اســت. در مقابــل در ایــاالت متحــده، 
بعــد از بحــران مالــی ســال 2008، کارآفرینــی کاهــش یافــت؛ ولــی بــه زودی بــه 
ــق  ــورت دقی ــه  ص ــد ب ــن رون ــری ای ــدازه گی ــی ان ــرد. ول ــت ک ــی برگش ــت اول حال

دشــوار اســت.

کشورهای درحال توسعه
کشــورهای درحــال توســعه ممکــن اســت مــکان ایــده آلــی بــرای کارآفرینــی بــه 
ــد  ــد کــه می توان ــری دارن ــداز کم ت ــراد و خانواده هــای آن هــا پس ان نظــر نرســند. اف
ــی و  ــای بانک ــود. بخش ه ــتفاده ش ــد اس ــغل های جدی ــترش ش ــاد و گس ــرای ایج ب
مالــی محلــی ممکــن اســت خیلــی پیش رفتــه نباشــند و بودجــه خوبــی هم نداشــته 
باشــند. تامین کننــدگان ســرمایه بین المللــی ممکــن اســت شــرایط محلــی را درک 
نکننــد و از آن چــه می یابنــد محتــاط باشــند. مهارت هــای مدیریتــی و تحصیــات 
ــام  ــن خ ــع ممک ــبکه های توزی ــاخت ها و ش ــد. زیرس ــف باش ــت ضعی ــن اس ممک
باشــند. بــا ایــن حــال، آن هــا نیــز مزیت هایــی دارنــد. بــه عنــوان مثــال، کشــورهای 
در حــال توســعه هزینه هــای زندگــی کم تــری دارنــد. بنابرایــن فرصت هایــی 
ــت و ســایر  ــای تمــاس، حســاب داری، انترن ــه مرکزه ــات از جمل ــه خدم ــرای ارای ب
عمل کردهــای دفتــر کار بــرای شــغل ها و افــراد در کشــورهای ثروت مندتــر وجــود 
ــری در  ــت بیش ت ــت تقوی ــن اس ــاده ممک ــاوری ارزان و س ــه فن ــت یابی ب دارد. دس
ــی توســعه  ــه خوب ــی داشــته باشــد کــه از قبــل ب ــه اقتصادهای بهــره وری نســبت ب

یافتــه انــد. 
ــا  ــوری قیمت ه ــاط ف ــکان ارتب ــد ام ــای هوش من ــال، تلیفون ه ــوان مث به عن
ــاد  ــث ایج ــی باع ــاوری معلومات ــا فن ــد ی ــم می کن ــی فراه ــان محل ــا بازرگان را ب
ــور  ــک کش ــای ی ــدادی از بخش ه ــه تع ــا ک ــود.از آن ج ــد می ش ــای جدی صنعت ه
ــه  ــبت ب ــز نس ــری نی ــوع بیش ت ــند، تن ــغ نباش ــت بال ــن اس ــعه ممک ــال توس در ح
ــی  ــای خدمات ــا و فعالیت ه ــه بازاره ــی ک ــود دارد، جای ــه وج ــک کشــور پیش رفت ی
بــرای آن هــا از تخصــص بیش تــری برخــوردار اســت. ایــن پتانســیل بــه کارآفرینــان 
ــای  ــدازی بنگاه ه ــا راه  ان ــه ب ــد ک ــکان می ده ــعه ام ــال توس ــورهای در ح در کش
اقتصــادی بــا عمل کردهــای متعــدد، ماننــد اســتخراج معــادن، ســمنت و ســاخت و 

ســاز، ریســک را گســترش دهــد. 

56| مقدمهای برکار آفرینی     



ــعه  ــال توس ــورهای در ح ــان در کش ــوه کارآفرین ــای بالق ــر از مزیت ه ــی دیگ یک
ــر1   ــه کرزن ــد. همان طــور ک ــرار دارن ــه ق ــار هم ــا در اختی ــه فرصت ه ــن اســت ک ای
ــد و  ــده  ان ــف نش ــوز کش ــه هن ــد ک ــود دارن ــری وج ــای بیش ت ــد، مورده می گوی
ــاالً  ــن احتم ــًا کشــف شــده  اســت. هم چنی ــه قب ــی وجــود دارد ک ــر موردهای کم ت
ــر  ــان دیگ ــط کارآفرین ــه توس ــد ک ــود دارن ــازار وج ــری در ب ــای بیش ت فرصت ه
ــور  ــک کش ــرعت در ی ــه س ــت ب ــن اس ــه ممک ــور ک ــد، همان ط ــده  ان ــغال نش اش

ــد. ــاق بیفت ــر اتف ــن ام ــرمایه ای ــه س ــی ب ــا دست رس ــد ب ثروت من

کارآفرینی و مهاجرت
ــی به دســت  ــاره ی کارآفرین ــی در ب ــر نظــر ســنجی جهان ــه از ه کشــف دیگــری ک
ــژه ای  ــت وی ــی از اهمی ــتعدادهای خارج ــتقبال از اس ــه اس ــت ک ــن اس ــد ای می آی
ــد  ــان نشــان می ده ــواهد توســط شــبکه ی کارآفرین ــوردار اســت.2 بررســی ش برخ
ــد  در حالی کــه فقــط یکــی از هفــت نفــر )1۴ درصــد( از ســاکنان انگلســتان متول
کشــورهای خارجــی انــد، حــدود نیمــی از آن هــا )۴9 درصــد( از شــرکت های نوپــا، 
ــده  ــف آم ــه از 29 کشــور مختل ــد ک ــک موســس خارجــی دارن ــا رشــد ســریع ی ب
ــکا، آلمــان، روســیه، هنــد، آســترالیا، مکســیکو و ویتنــام،  ــد و ماننــد تنــوع امری ان
مهاجــران یــک و نیــم برابــر بیش تــر از افــراد متولــد انگلســتان احتمــال راه انــدازی، 

ــد.3  ــغل ها را دارن ــت و اداره ی ش مالکی
ــران  ــیاری از مهاج ــه بس ــد ک ــن باش ــن ای ــر ممک ــن ام ــای ای ــی از دلیل ه یک
ــر و  ــا خط ــر ب ــه کشــور دیگ ــا مهاجــرت ب ــًا ب ــی هســتند و قب ــان طبیع کارآفرین
عــدم اطمینــان روبــه رو شــده انــد و اغلــب آن هــا، دوســتان و خانــواده ای کــه آنــان 
را کمــک کنــد، ندارنــد. تمایــل رفتــن آن هــا بــه طــرف یــک زندگــی جدیــد، بیانگــر 
شــجاعت و جاه طلبــی آن هاســت. مهاجــران نیــز بــه احتمــال زیــاد جــوان و پرانــرژی 
ــاوت از  ــود را متف ــده ی خ ــور پذیرفته ش ــا کش ــکان، آن ه ــل م ــس از نق ــتند. پ هس
ــوه ی کار آن  ــورد نح ــش در م ــه پرس ــل ب ــر مای ــد و بیش ت ــی می بینن ــردم محل م
هســتند و قــادر بــه شــناخت فرصت هایــی هســتند کــه ممکــن اســت در اثــر تغییــر 
ایجــاد شــود. به عنــوان مثــال، آن هــا ممکــن اســت ناکارآمــدی و کمبودهــای بــازار 

را تشــخیص دهنــد کــه ســاکنان بومــی آن  را یــک امــر طبیعــی می داننــد. 
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صنعت های متناسب با کارآفرینی
ــی  ــای کارآفرین ــب اقدام ه ــر مناس ــا بیش ت ــی از صنعت ه ــد برخ ــر می رس ــه نظ ب
هســتند و برخــی دیگــر کم تــر. بــه طــور خــاص، کارآفرینــان بیش تــر در 
ــه  ــند، از جمل ــری باش ــرمایه ی کم ت ــد س ــه نیازمن ــوند ک ــدا می ش ــی پی بخش های
انترنــت و خدمــات داده هــا )به عنــوان مثــال برنامه هــای اشــتراک گذاری، نــرم افــزار  
ــاب داری.  ــات حس ــاوره و خدم ــرمایه گذاری، مش ــاوره ی س ــایبری(، مش ــت س امنی
ــرای  ــد ب ممکــن اســت تعجــب آور نباشــد: بدیهــی ا ســت ایجــاد کارآفرینــی جدی
یــک کارآفریــن کــه مســتلزم هزینه هــای ســنگین  باشــد )به عنــوان مثــال ســاخت 
موتــر، کشتی ســازی، خطــوط هوایــی، بهداشــت و درمــان و انــرژی( دشــوارتر اســت، 
ــرکت های  ــروز و ش ــان ام ــر ابرکارآفرین ــد. اکث ــن کار را می کنن ــی ای ــه برخ اگرچ
ــی و  ــور مال ــوژی، ام ــات، بیوتکنول ــاوری اطاع ــر در فن ــریع بیش ت ــد س ــا رش ب
ــغل های  ــن در ش ــاد ای ــال زی ــه احتم ــن ب ــوند. هم چنی ــدا می ش ــی پی خرده فروش
پیــدا می شــوند کــه می تواننــد از طریــق اســتفاده از آن هــا یــک شــرکت بــزرگ بــا 
ــد. ــاد کنن ــی ایج ــانه های اجتماع ــی و رس ــای تامین ــد صندوق ه ــریع مانن ــد س رش

در کشــورهای فقیرتــر، مطابــق نظــارت جهانــی کارآفرینــی، کارآفرینــان 
ــی  ــی و خرده فروش ــده فروش ــا، عم ــد کااله ــروش مانن ــغل های ف ــر در ش بیش ت
ــی  ــی، دارای ــات مال ــه خدم ــا ب ــر، آن ه ــورهای ثروت مندت ــوند. در کش ــده می ش دی
و تجارتــی دســته بندی می شــوند. در میــان بنگاه هــای اقتصــادی کارآفریــن 
ــه؛ در  ــش یافت ــی کاه ــی و خرده فروش ــغل های عمده فروش ــان، ش ــطح جه در س
ــن ممکــن اســت  ــاوری رشــد کرده اســت. ای ــات  شــرکت های فن ــه خدم ــی ک حال
بــه ســادگی نشــان دهــد کــه جهــان در حــال ثروت منــد شــدن اســت و تقاضــای 
ــا  ــود دارد. ی ــد وج ــی بودن ــا تجمل ــی آن ه ــه زمان ــی ک ــرای خدمات ــده ای ب فزاین
ــی  ــرمایه ی کاف ــون س ــابق اکن ــر س ــورهای فقی ــیاری از کش ــردم در بس ــن م ممک
ــاد  ــر، ایج ــای پیش رفته ت ــف بخش ه ــی و کش ــای اصل ــعاب از بخش ه ــرای انش ب
ــان  ــد در سراســر جه ــات( می توان ــاوری اطاع ــات فن ــد خدم ــه )مانن ــد ک ــرده ان ک
بــه بــازار عرضــه و بــه فــروش برســند. به عنــوان مثــال، کوریــای جنوبــی، یکــی از 
فقیرتریــن کشــورهای جهــان در دهــه 1950 بــود ولی اکنــون یکــی از ثروتمندترین 
ــن  ــی اقتصــادی اســت. شــاید ای ــژه در عرصــه ی کارآفرین ــان، به وی کشــورهای جه
بخــش، میزبــان توســعه رو بــه رشــد فــوق العــاده کارآفرینــان آینــده جهــان باشــد.
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ــی از  ــه ی کارآفرین ــوآوری در زمین ــه ن ــی ک ــور، جای ــل کش ــی در داخ کارآفرین
شــرکت های از قبــل تاسیس شــده ناشــی مــی شــود، ســویس، آلمــان و قبــرس در 
اروپــا  نقــش ویــژه  قوی یــی  دارنــد. ایــن ممکــن بــه خاطــر موجودیــت موسســه ها 
ــت داری،  ــات و حکوم ــه مالی ــوط ب ــی مرب ــل قانون های ــد )مث ــاختارهایی باش و س
فشــارهای نظارتــی یــا تامیــن مالــی بانکــی و اوراق بهــادار در مقابــل مالکیت ســهام( 
کــه شــرکت های بــزرگ را نســبت بــه شــرکت های نوپــا ترجیــح می دهنــد. افــرادی 
ــرکت های  ــا کار در ش ــت ب ــن اس ــتند، ممک ــی هس ــه ی کارآفرین ــه دارای روحی ک

ــوند. ــه ش ــری مواج ــیار کم ت ــک بس ــا ریس ــر، ب بزرگ ت

آینده کارآفرینی
همان طــور کــه اشــاره شــد، برخــی از ناظــران غربــی بــر ایــن باورنــد کــه بــا گذشــت 
زمــان افــت زیــادی در پویایــی کســب و کار بــه  وجــود می آیــد. نظرســنجی موسســه 
بروکینگــز 1 در مــورد ایــن موضــوع بــه رونــد نزولــی نــرخ شــروع شــغل های جدیــد 
در امریــکا، همــراه بــا کاهــش نــرخ خــروج شــرکت های موجــود از بــازار اشــاره دارد.

در عیــن زمــان، ســهم اشــتغال ایــاالت متحــده توســط شــرکت های جــوان کاهــش 
یافتــه اســت. از دهــه 1980 ســهم کارگــران شــاغل در شــرکت های نوپــا از 20 بــه 
ــط  ــده توس ــه کار گرفته ش ــهم ب ــه س ــی ک ــت؛ در حال ــش یافته اس ــد کاه 10 درص

شــرکت های بزرگ تــر و بالــغ از ۴0 بــه 50 درصــد رســیده اســت. 2
ــب و کار  ــی کس ــع پویای ــر در واق ــتند و اگ ــی هس ــاخص های ناقص ــا ش این ه
وجــود داشــته باشــد، می توانــد محلــی، موقتــی یــا بــه دلیــل عامل هــای مختلفــی 
باشــد، ماننــد نــرخ بهــره پاییــن کــه بــه شــرکت های غیــر مولــد »زامبــی«3  کمــک 
می کنــد کــه زنــده بماننــد. بــا ایــن حــال بــه طــور کلــی، شــواهد نشــان می دهــد 
ــای  ــایر اقتصاده ــان و س ــاالت متحــده، انگلســتان، آلم ــوری در ای ــد بهره ــه رش ک
پیش رفتــه در حــال ســقوط اســت و کاهــش پویایــی کســب و کار دلیــل اصلــی آن 

اســت.۴
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پــس چــرا ایــن کاهــش؟ بــاز هــم توضیح هــای جاگزینــی وجــود دارنــد.1  برخــی از 
ــا اقتصــاد  افــراد اســتدالل می کننــد  کــه رشــد  کم تــر جمعیــت در کشــورهای  ب
ــان کوچــک بالقــوه  ــه معنــای وجــود تعــداد کارآفرین ــه  ممکــن اســت  ب پیش رفت
ــروع  ــود را ش ــت خ ــا فعالی ــن بخش ه ــوز در تولیدی تری ــا هن ــه آن ه ــد.2  اگرچ باش
ــه  ــد ک ــر می گوین ــی دیگ ــدارد. برخ ــی ن ــت چندان ــأله اهمی ــن مس ــد، ای نمی کنن
ــت را  ــات، رقاب ــاوری اطاع ــه ی فن ــتم های پرهزین ــد و سیس ــت برن ــش اهمی افزای
بــرای شــرکت های نوپــا دشــوارتر می کنــد. )بــه موتورهــای جســت وجوی جهانــی، 
نــرم افزارهــای اداری یــا سیســتم عامل هــای خریــد آنایــن فکــر کنیــد(3 . ولــی در 
واقــع دســت آوردهای حاصــل در مقیــاس زیــاد افزایــش نیافتــه اســت و در صــورت 
وجــود فنــاوری اطاعــات هزینه هــای بســیاری از شــغل های کوچــک را بــه میــزان 

قابــل توجهــی کاهــش داده اســت. ۴
ــه  ــوط ب ــا مرب ــت. مقرره ه ــعت مقرره هاس ــا وس ــط ب ــر، مرتب ــاالً تقصی احتم
ــا  ــذاری(، فراینده ــب گ ــه برچس ــوط ب ــای مرب ــال مقرره ه ــوان مث ــا )به عن کااله
)به عنــوان مثــال روش هــای تولیــد( یــا اشــتغال )به عنــوان مثــال حــد اقــل 
دســت مزد، ســاعت های کار، مرخصــی والدیــن( بــار بیش تــری را نســبت بــه  
ــرکت های  ــد. ش ــل می کن ــک تحمی ــغل های کوچ ــه دوش ش ــزرگ ب ــغل های ب ش
بــزرگ می تواننــد هزینــه ی انطبــاق را بــا تعــداد زیــادی از فــروش تقســیم کننــد، 
ــل اســت  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــن کار را نمی توانن ــا ای ــه شــرکت های نوپ ــی ک در حال
ــرکت های  ــک 2010  5 در ش ــای داد فرن ــر کنترول ه ــررات نظی ــاد مق ــش زی افزای
ــد.  ــش می ده ــر افزای ــرکت های بزرگ ت ــود را در ش ــیه های س ــی، حاش ــات مل خدم
بــه همیــن ترتیــب، در می یابیــم کــه اقتصادهــای بــه طورنســبی کــم، مثــل کوریــای 
جنوبــی، تایــوان، هانــگ کانــگ، تایلنــد و ســنگاپور تعــداد فزاینــده ای از کارآفرینــان 
و ابرکارآفرینــان دارنــد. در مقابــل، در اقتصــاد کنتــرول شــده اروپــا، احتمــاالً نوآوری 

ــود. 6 ــل می ش ــزرگ حاص ــرکت های ب ــل ش ــی در داخ ــق کارآفرین از طری
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ــال جســت وجو شــود،  ــه طــور فع ــت ب ــک صنع ــن اســت توســط ی ــا ممک مقرره ه
ــرد. مقرره هــا  ــرار گی ــان ق ــورد اطمین ــک قاعــده ی م ــوان ی ــا ممکــن اســت به عن ی
ازطریــق صنعــت بــه  دســت می آینــد و بــه  طــور اساســی بــرای منفعــت آن طراحــی 
ــری  ــران بیش ت ــد البی گ ــان می توانن ــزرگ هم چن ــرکت های ب ــود. ش ــرا می ش و اج
ــاد  ــی اعتم ــات تخصص ــه اطاع ــاً ب ــذاران لزوم ــرا قانون گ ــد؛ زی ــداری کنن را خری
می کننــد، زیــرا مســایل نظارتــی پیچیده تــر می شــوند. ولــی ایــن البی گــران 
عاقــه دارنــد کــه رقیبــان را از میــدان دور کــرده و اگــر آن هــا بتواننــد کارآفرینــان 
ــر؛ بلکــه در  ــه در محصــوالت جذاب ت ــرژی خــود را ن ــا ان ــد ت ــازه  کار را وادار کنن ت
برخــورد بــا مقرره هــای طاقــت  فرســا صــرف کننــد کــه از ایــن طریــق منافــع تامیــن 
شــود. بــا وجــود ایــن ، منافــع عمومــی بهتــر از یــک صنعــت قاعده منــد، رخــوت و 
ــا و رقابتــی تامیــن و محافظــت می شــود.  ــاز، پوی بی پاســخ، توســط یــک صنعــت ب
ــند  ــد »س ــت های مانن ــت سیاس ــیر درس ــتن در مس ــد گام گذاش ــر می رس ــه نظ ب
ــرکت های  ــه ش ــه ب ــت ک ــتان اس ــی انگلس ــار مال ــازمان رفت ــی« 1 س ــس نظارت باک
تــازه  تاســیس فیــن تیــک 2 اجــازه می دهــد بــدون تهدیــد بــه تحریم هــای نظارتــی 

ــد. ــش کنن ــی را آزمای ــد تجارت ــای جدی مدل ه

 ۷. کارآفرینی تولیدی و غیرتولیدی

آیا کارآفرینی همیشه مولد است؟
ــا اســت و  ــع م ــه نف ــه ب ــی ک ــه فرصت های ــودن نســبت ب ــد آگاه  ب ــر می رس ــه نظ ب
ــی انســان  ها می باشــد.  ــای طبیعــی و جهان ــه آن، از ویژگی ه ــق ب ــردن مطاب عمل ک
ــدون وقفــه ی هــر  در ســال 1776، آدام اســمیت از تــاش یک نواخــت، مــداوم و ب
ــش  ــه گرای ــرد ک ــتدالل ک ــت و اس ــودش صحب ــرایط خ ــود ش ــرای بهب ــان ب انس
ــزی  ــک چی ــه ی ــا مبادل ــا کاال و ی ــه کاال ب ــری، مبادل ــای بارب ــه موتره ــان ها ب انس
ــه  ــازی ب ــه نی ــت ک ــان ها اس ــت انس ــی در طبیع ــول اساس ــر، از اص ــز دیگ ــا چی ب
توضیــح نــدارد 3 و از طریــق چانه زنــی در بــازار، منفعت هــای شــخصی مــا بــه طــور 
شــگفت آوری، ســود متقابــل را بــه همــراه خواهــد داشــت، ایــن امــر توســط دســت 

ــود. ــت می ش ــی هدای نامرئ
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در بــازار آزاد و رقابتــی چنیــن امــری ممکــن اســت. ولــی زندگــی بــرای انســان ها 
فرصت هــای بســیار زیــادی را فراهــم می کنــد کــه از آن طریــق بتواننــد، وضعیــت 
ــان  ــل. وکی ــای متقاب ــرای منفعت ه ــه ب ــه همیش ــه ن ــد؛ البت ــر کنن ــان  را بهت ش
ــان را از  ــوکان ش ــد و م ــتفاده می کنن ــی اس ــای قانون ــه از خاه ــوش همیش باه
جریمــه نجــات می دهنــد؛ بــدون این کــه کــدام ارزشــی را در جامعــه تولیــد کننــد. 
ــه صــورت  ــان، از فرصت  هــا ب ــدازه کــه کارآفرین ــه همــان ان دزدان ممکــن اســت ب
صادقانــه آگاه هســتند، آن هــا از فرصت هــای مجرمانــه آگاه هســتند. تفــاوت در ایــن 
ــه، ارزش ایجــاد نمی کنــد، بلکــه  اســت کــه در نظرگرفتــن آن فرصت هــای مجرمان

ــد. ــران ســلب می کن ــا را از دیگ ارزش ه

کارآفرینی مولد، غیرمولد و مخرب
ــودمند  ــد و س ــی مول ــر اجتماع ــا، از نظ ــه کارآفرینی ه ــه هم ــت ک ــح اس ــن واض ای
نیســتند. در واقــع، از نظــر بومــول، کارآفرینــی می توانــد مولــد، غیرمولــد یــا مخــرب 
ــی  ــدارد، ول ــود ن ــخصی وج ــرز مش ــچ م ــیم بندی هی ــن تقس ــورد ای ــد.1  در م باش
ــد،  ــاد می کن ــورت کل ارزش ایج ــد به ص ــوع مول ــی از ن ــت کارآفرین ــوان گف می ت
ــد و در  ــک طــرف ارزش ایجــاد می کن ــرای ی ــط ب ــد فق ــوع غیرمول ــی از ن کارآفرین

ــرد. ــن می ب ــرب آن، ارزش را ازبی ــوع مخ ــی از ن ــع کارآفرین واق

62| مقدمهای برکار آفرینی     

1. Baumol, 1990.



ــود  ــرای خ ــم ب ــه ه ــد ک ــانی ان ــد، کس ــای مول ــد: کارآفرین ه ــی مول کارآفرین
ــده  ــم بینن ــد. ارزش در چش ــاد می کنن ــان، ارزش ایج ــتریان ش ــرای مش ــم ب و ه
ــد  ــرای خری ــه ب ــدی ک ــول نق ــش از پ ــن را بی ــول کارآفری ــتریان محص ــت. مش اس
ــد  ــت می کنن ــه دریاف ــی را ک ــان قیمت ــد. کارآفرین ــد، ارزش می دهن آن می پردازن
ــه  ــرای تهی ــد ب ــه بای ــواد( ک ــاش و م ــان، ت ــال، زم ــوان مث ــع )به عن ــش از مناب بی
ــه اســت: هــر  ــن رابطــه  داوطلبان ــل هســتند. ای ــد، ارزش قای ــه کنن محصــول هزین
ــرا  ــد؛ زی ــن کار را نمی کنن ــی ای ــه دور شــوند، ول ــد از معامل ــا می توانن ــک از آن ه ی
ــت  ــن اس ــا ممک ــد. آن ه ــری دارن ــت بهت ــه وضعی ــه مبادل ــد در نتیج ــر می کنن فک
هــر کــدام به خاطــر تامیــن منفعــت خــود، تجــارت کننــد، مشــتری چشــم بــه راه 
محصــول اســت و همیــن گونــه تولید کننــده، منتظــر پــول اســت. ولــی ایــن رونــد 
ــان  ــرف، کارآفرین ــری ع ــد پیگی ــد. در رون ــاد می کن ــر را ایج ــت کلی ت ــک مزی ی
ــد  ــت را رش ــد، پیش رف ــش می دهن ــره وری را افزای ــد، به ــوآوری می کنن ــد ن مول
می دهنــد، گزینه هــای خــود را افزایــش می دهنــد و در نهایــت بــه نفــع کل 

ــه اســت. جامع
کارآفرینــی غیــر مولــد: یــک فــرد می توانــد بــدون ایجــاد ارزش بــرای دیگــری، 
کارآفریــن باشــد. مثــال عــام دیگــر کارآفرینــی مولــد می توانــد اجتنــاب از مالیــات 
ــش  ــورد کاه ــا در م ــد ت ــاورانش را آگاه می کن ــدگان و مش ــه مالیات دهن ــد ک باش
ــه فکــر کننــد. آن هــا  مالیــات از طریــق معیارهــای حســاب داری، به صــورت خاقان
ممکــن اســت پــول را در برنامه هــای بازنشســتگی بــا کمــک مالیــات قــرار دهنــد؛ 
نــه این کــه آن را بــه  عنــوان درآمــد درنظــر بگیرنــد. آن هــا ممکــن اســت به عنــوان 
کارمنــد ایــن کار را ترک کــرده و شــرکتی را بــرای ارایــه خدمــات مشــابه تأســیس 
ــاز  ــرای ب ــود ب ــت های خ ــه خواس ــد ک ــکان را می دهن ــن ام ــا ای ــه آن ه ــد و ب کنن
پرداخــت یــا ســوء اســتفاده از سوبســاید را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. یــا ممکــن 
ــا  ــورهای ب ــه کش ــاال ب ــات ب ــا مالی ــورهای ب ــود از کش ــذب س ــا ج ــا ب ــت آن ه اس
ــرال  ــازون، نتفلیکــس و جن ــل، آم ــه اســتارباکس، اپ ــن، همان طــور ک ــات پایی مالی
موتــورز متهــم شــده اند، بــا انتقــال مجــدد مقــر خــود بــه حــوزه قضایــی بــا مالیــات 

کــم، مســوؤلیت مالیاتــی شــرکت خــود را کاهــش دهنــد.
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ــع  ــه نف ــی ب ــای نظارت ــا و تصمیم ه ــه مقرره ه ــت ک ــری اس ــر، البی گ ــال دیگ مث
شــما گرفتــه شــود. ایــن ممکــن اســت متقاعد کــردن سیاســت مداران بــرای حفــظ 
ــوان  ــد، به عن ــارت باش ــش تج ــرای بخ ــوب ب ــارت مطل ــای تج ــا قانون ه ــات ی مالی
ــه  ــری ب ــل بیش ت ــه تمای ــد ک ــن امی ــه ای ــا ب ــا مقام ه ــدن ب ــا دوست ش ــال ب مث
اعطــای جــواز تجــارت یــا جــواز ســاخت و ســاز دارنــد. بــا گســترش قــدرت دولــت، 
ــی  ــرکت های امریکای ــت، ش ــل شده اس ــم تبدی ــت عظی ــک صنع ــه ی ــری ب البی گ
ــه  ــش از س ــاالنه بی ــات( س ــت و تاسیس ــک، نف ــه، الکترونی ــری دوا، بیم ــه رهب )ب
میلیــارد دالــر بــرای آنهــا هزینــه میکننــد.1  ممکــن اســت قربانیــان قابــل شناســایی 
نباشــند کــه از خــود شــگوفایی محــروم می شــوند، ولــی البی گــران بایــد بــه وضــوح 

فکــر کننــد کــه ایــن بــه طــور گســترده بــه نفــع آ ن هــا اســت.

ــی  ــای کارآفرین ــر از فعالیت ه ــی دیگ ــال، برخ ــن ح ــا ای ــرب: ب ــی مخ کارآفرین
ــد. گــری بیکــر 2،  ــی دارن ــاً قربانیان ــاً بتــوان آن هــا را چنیــن نامیــد، قطع اگــر واقع
ــر مثــل کارآفرینــان  اقتصــاددان امریکایــی اســتدالل می کنــد کــه مجرمــان بیش ت
ــر  ــی و احتمــال موفقیــت را در براب ــاداش احتمال ــا پ ــد، آن ه صــادق عمــل می کنن
خطــر گرفتارشــدن و مجازات کــردن، ارزیابــی می کننــد. آن هــا بــا آگاهــی از فرصــت 
بــرای ســرقت یــا کاه بــرداری از دیگــران، ممکــن اســت از اخــاذی اســتفاده کــرده 
ــول  ــت پ ــدم پرداخ ــورت ع ــد. در ص ــاد کنن ــدا ایج ــرو ص ــرداری و س ــا کاه ب و ی

ــا خشــونت تهدیــد کننــد. حمایتــی، ممکــن اســت تاجــران را ب
ــت  ــدون رضای ــان ب ــا از قربانی ــتند. آن ه ــه نیس ــای داوطلبان ــا معامله ه این ه
آن هــا پــول می گیرنــد. هرچــه ایــن بهره بــرداری وســیع تر شــود، خرابــی و 
تخریــب هــم بیش تــر می شــود. از جملــه انتخــاب و آزادی کم تــر، بهــره وری 

جامعــه. ارزش  ازبین رفتــن  و  کم تــر 
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تاثیر حیاتی قانون ها
اینکــه یــک اقــدام کارآفرینانــه خــاص؛ مولــد، غیرمولــد یــا مخــرب باشــد، بســتگی 
ــه  ــال ، هم ــوان مث ــه عن ــد. ب ــود دارن ــه وج ــن زمین ــه در ای ــی دارد ک ــه قانون های ب
فعالیت هــای غیرقانونــی لزومــاً مخــرب نیســتند. بــه نظــر نمی رســد ارایــه دارویــی 
کــه موجــب نجــات یــک بیمــار صعــب العــاج می شــود ؛ ولــی مرحله هــای رســمی 
اداری خــود را تکمیــل نکــرده باشــد، مخــرب باشــد. یــا زمانــی رژیم های اســتبدادی 
ــوع  ــی را کــه ممن ــه کتاب های ــه  طــور مخفیان ــک فروشــنده ب ــد کــه ی ــج می برن رن
ــه  ــه و داوطلبان ــات آگاهان ــه معام ــد. این گون ــه می ده ــتریان ارای ــه مش ــده ب ش
هســتند هیــچ کســی از آن متاثــر نمیشــود. بــه همیــن ترتیــب، برخــی از فعالیتهــای 
قانونــی ممکــن اســت مخــرب باشــند. به عنــوان مثــال، یــک داکتــر ممکــن اســت 
بــا اســتفاده از عــدم آگاهــی در مــورد وضعیــت صحــی بیمــار، عملیــات مفیــد ولــی 
ــت بدهــد،  ــات رضای ــه عملی ــر ضــروری را انجــام دهــد. بیمــار ممکــن اســت ب غی

ولــی لزومــاً ایــن رضایــت آگاهانــه نیســت.
ــن  ــادی در ای ــاوت زی ــد تف ــود، می توان ــاص موج ــای خ ــا و مقرره ه قانون ه
موضــوع ایجــاد کنــد کــه آیــا انــرژی کارآفرینــی بــه مقصدهــای تولیــدی منتقــل 
می شــود یــا بــه هدف هــای غیرمولــد و مخــرب. به عنــوان مثــال، اگــر مالیــات زیاد و 
پیچیــده باشــد، نبــوغ کارآفرینــی زیــادی بــه جــای ایجــاد ارزش بــا تهیــه محصوالت 
ــورت  ــا )به ص ــرار از آن ه ــا ف ــی( ی ــورت قانون ــری به ص ــر، )جلوگی ــر و ارزان ت بهت
غیرقانونــی( متمرکــز خواهــد شــد. اگــر اســتخدام بــرای کارگــران هزینــه ای نداشــته 
ــت  ــان دریاف ــادی را از کارفرمای ــای زی ــد بازپرداخت ه ــه بتوان ــی محکم ــد؛ ول باش
کننــد، از کارگــران خواســته می شــود کــه ادعاهــای سرســختی را مطــرح کننــد و 
ــا،  ــر مقرره ه ــود. اگ ــوف می ش ــا معط ــری از آن ه ــرای جلوگی ــان ب ــرژی کارفرمای ان
ــر  ــرای تغیی ــی ب ــا الب ــا ی ــرای دور زدن آن ه ــرژی ب ــد، ان ــد کنن ســودآوری را تهدی
آن هــا هدایــت می شــود. بــه همیــن ترتیــب، اگــر فعالیت هــای خاصــی سوبســایدی 
ــرای سوبســاید، اعــم از این کــه هــدف آن را  دریافــت شــود، مــردم روش هایــی را ب

ــد. ــل می کنن ــد، جع ــا نمی کن ــد ی ــن می کن تامی
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دست کاری قانون ها
نتیجــه ی  ناراحت کننــده قانون هــا، مقرره هــای سوبســایدهای1  ناعادالنــه ایــن اســت 
ــا اســتخدام وکیــان، حســاب داران و  ــد ب ــی اغلــب می توانن ــان تجارت کــه کارآفرین
البی گــران بــه جــای انجنیــران، طراحــان، مدیــران و ســایر کارگــران مولــد، درآمــد 
بیش تــری کســب کننــد یــا از هزینه هــای هنگفــت جلوگیــری کننــد. دســت کاری 
ــا البی گــری، اقــدام در محکمــه، تامیــن مالــی سیاســت مداران مطلــوب  قانون هــا ب
ــن  ــه همی ــد، ب ــودآور باش ــیار س ــد بس ــا، می توان ــه مقام ه ــوه دادن ب ــا رش ــا حت ی
دلیــل انــرژی زیــادی صــرف آن می شــود. حتــا در روم باســتان، نســبت بــه تجــارت، 
ــه  ــن رو کســانی ک ــود، از همی ــن ب ــوذ همی ــدرت و نف ــروت، ق ــه ث راه دســت یابی ب
ــه  ــا ب ــد. امپراتورهــا حت ــرار می گرفتن ــد، مــورد توجــه ق ــدرت و نفــوذ بودن دارای ق
متحــدان و عاقه منــدان خــود در موردهــای ضــروری چــون ســاخت و ســاز، حمــل 
ــد،  ــال بع ــزار س ــد. ه ــاری می د ادن ــق انحص ــدن ح ــتخراج مع ــک و اس ــل، نم و نق
اصنــاف قــرون وســطایی انگلیــس بــر دوســتان خــود در دولــت غلبــه کردنــد کــه 
ــان  ــی را کــه وارد تجــارت آن هــا می شــوند محــدود کننــد و رقیب تعــداد کارآموزان
را از شــهرهای دیگــر ممنــوع کننــد. بازرگانــان، کشــاورزان و تولیدکننــدگان بــرای 
محافظــت در برابــر رقابــت ناعادالنــه از جملــه دانه هــای ارزان قیمــت یــا پارچه هــای 
مطبــوع، بــا پادشــاهان البــی می کردنــد. حتــا در نتیجــه دســتکاری قانون هــا یــک 
قــاب جدیــد ذخیرهســازی نیــروی کار ممنــوع شــد. طورمثــال در روم، منشــورهای 

ــد. ــراد و شــرکت ها حــق انحصــاری می دادن ــه اف ســلطتنی ب
ــوم  ــه عم ــا هزین ــانس را ب ــدگان خوش ش ــط تولیدکنن ــی فق ــن امتیازهای چنی
ــم  ــرب ه ــه مخ ــد؛ بلک ــد بودن ــر مول ــا غی ــه تنه ــا ن ــرد. آن ه ــع می ک ــردم، منتف م
ــوآوری  ــد، ن ــکار کردن ــران ان ــرای دیگ ــی را ب ــای کارآفرین ــا فرصت ه ــد. آن ه بودن
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــردم را مجب ــد، م ــش دادن ــره وری را کاه ــد، به ــرکوب کردن را س
ــتعداد را  ــر اس ــد و بیش ت ــر کردن ــت پایین ت ــرش کیفی ــر و پذی ــای باالت قیمت ه
ــی وقتــی ســرانجام  ــد. ول ــه ایجــاد ارزش ســوق دادن ــرداری از قــدرت و ن ــه بهره ب ب
در قــرن هفدهــم و هجدهــم حمایــت از پادشــاهی، کمک هــای مالــی و انحصــاری 
ــرای خویشــتن داری حاصــل شــد. ــاداش کم تــری ب در انگلســتان کاهــش یافــت، پ
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ــل شــد  ــد تبدی ــه مول ــد ب ــان از موضوع هــای غیــر مول  در نتیجــه، توجــه کارآفرین
و باعــث تحریــک نــوآوری، بهبــود کشــاورزی و یــک انقــاب صنعتــی پربــار شــد.

صدور مجوز شغلی
ــد و مخــرب ســاکن و بی حرکــت نیســتند.  ــای غیرمول ــه، کارآفرینی ه ــن هم ــا ای ب
اقتصــاددان امریکایــی میلتــون فریدمــن، مجوزهــای افــراد حرفــه ای مثــل داکتــران 
ــت  ــرای محافظ ــر ب ــن ام ــه ای ــرار داد.1  اگرچ ــی ق ــورد بررس ــاب داران را م و حس
ــا  ــوز ب ــوس دارد. صــدور مج ــه نتیجــه ی معک ــت ک ــن دریاف ــود، فریدم ــردم ب از م
ــان  ــه متخصص ــتند، ب ــن هس ــه تمری ــاز ب ــه مج ــرادی ک ــداد اف ــردن تع محدود ک
اجــازه می دهــد کــه هزینه هــای باالتــری را تحویــل بگیرنــد و خدمــات پایین تــری 
را ارایــه دهنــد. امــروز صــدور مجــوز شــغلی حتــا نســبت بــه زمانــی کــه فریدمــن 
نوشــته بــود، بســیار گســترده اســت. تخمیــن زده می شــود کــه نیمــی از مشــاغل 
در ایــاالت متحــده نیــاز بــه مجــوز دارنــد، از جملــه آرایشــگاه ها، مدیــران مراســم 
ــادی از  ــه تعــداد زی ــن ب ــره. ای ــی، ســوارکاران و غی ــازه، طراحــان داخل تشــییع جن
متخصصــان اجــازه می دهــد کــه خــود را در برابــر  رقابــت محافظــت کننــد. )حتــا 
بیش تــر وقتــی ایــن افــراد حرفــه ای تصمیــم می گیرنــد کــه قانون هــا بایــد باشــند، 
ــرای  ــازار ب ــه ب ــد.( ورود ب ــن کار را می کنن ــان ای ــران و وکی ــال داکت ــوان مث به عن
افــراد خارجــی دشــوارتر می شــود، بــه ویــژه افــراد فقیــر کــه ممکــن اســت توانایــی 

ــند.  ــته باش ــات الزم را نداش ــا و ملزوم ــت هزینه ه پرداخ
کارولینــای شــمالی2  دندان هــای  افتضــاح سفیدشــدن  نمونــه  به عنــوان 
ــتیکی  ــای پاس ــداد جعبه ه ــت. تع ــاده اس ــد س ــک فراین ــا ی ــفید کردن دندان ه س
برداشــته، مقــداری مایعــات در آن هــا ریختــه و ســپس آن هــا را در برابــر دندان هــای 
مشــتری قــرار دهیــد. ایــن نیازمنــد آمــوزش تخصصــی نیســت. ولــی در حالــی کــه 
ــه  ــروع ب ــالون ها ش ــد و س ــای خری ــدان در مرکزه ــفید کننده دن ــای س کلینیک ه
ــز  ــری را نی ــای بیش ت ــه هزینه ه ــوز ک ــدان دارای مج ــران دن ــد، داکت ــور  کردن ظه

ــد. پرداختنــد، اعتــراض کردن
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آن هــا از هیــأت صــدور مجــوز خواســتند کــه دســتور توقــف کلینیک هــای بــدون 
جــواز را صــادر کننــد و بــرای شــان بگوینــد کــه کارشــان را متوقــف کننــد. از آن جــا 
کــه دندان پزشــکان مســتقر بــر هیــأت صــدور جــواز مســلط بودنــد؛ در حالــی کــه 
ــأت  ــمی هی ــای رس ــد از اختیاره ــا می توانن ــد، آن ه ــی ندارن ــا نمایندگ کلینیک ه

ــد.  ــتفاده کنن ــده اس ــت و انتخــاب مصرف کنن ــردن رقاب ــرای خفه ک ــره ب مدی
ــم،  ــاز ه ــت. ب ــول اس ــر معم ــک ام ــان ی ــر جه ــی رانی در سراس ــواز تاکس ج
توجیــه ایــن اســت کــه ایــن امــر بــا اطمینــان از مناســب بودن، راننــدگان، امنیــت 
بیش تــری را بــه مســافران می دهــد، ولــی تاثیــر آن محدودکــردن تعــداد راننــدگان 
و افزایــش قیمت هاســت. به عنــوان مثــال در ســال 1937، نیویــورک، تحــت فشــار 
ــتری  ــذب مش ــود، ج ــردگی ب ــس از افس ــال های پ ــه در س ــی ک ــدگان تاکس رانن
ــرار  ــار ق ــا را تحــت فش ــای وحشــی« 93 آن ه ــه ه ــود. »گرب ــان ســخت ب ــرای ش ب
می دادنــد و صــدور مجــوز را  متوقــف کردنــد. امــروز فقــط 13500 مجــوز شــغلی 
ــرای کابین هــا  یعنــی معــادل دو ســوم اوج دهــه 1930 وجــود دارد، حتــا تقاضــا ب
ــه  ــاعت وار ب ــا را س ــه آن ه ــا ک ــن مدال ه ــان ای ــی صاحب ــت. ول ــه اس ــش یافت افزای

ــد.  ــت دارن ــه روش را دوس ــد، این گون ــاره می دهن اج
ــی  ــای تاکس ــه بازاره ــتراک گذاری ب ــکاری اش ــای ابت ــون برنامه ه ــط اکن فق
ــب در مقام هــای صــدور  ــی ارایه دهنــدگان مســتقر، کــه اغل ســرازیر شده اســت؛ ول
ــال  ــوان مث ــه عن ــد، ب ــت می کنن ــا مقاوم ــل آن ه ــد، در مقاب ــی دارن ــواز نمایندگ ج
ــتراک گذاری  ــای اش ــن رو، برنامه ه ــتند. از ای ــدن هس ــیاه« در لن ــای س »کابین ه
ــر را  ــر و خدمــات فــوق العــاده برت ــرای انتقــال مســافران کــه قیمت هــای پایین ت ب
ــه  ــر را ب ــران اوب ــا مدی ــه حت ــوند. فرانس ــرده می ش ــیه ب ــه حاش ــد، ب ــه می دهن ارای
زنــدان انداخــت، ایــن یعنــی همــان نفــوذ البی گــری شــرکت ها بــر سیاســت مداران.

بســیاری از مقرره هــا توســط شــرکت های بــزرگ وضــع می شــوند، کســانی کــه 
ایــن امــر را به عنــوان محافظــت از مــردم تبلیــغ می کننــد، ولــی آن هــا )آگاهانــه یــا 

نــا آگاهانــه( از اثــر تعدیل کننــده آن در رقابــت مســتفید می شــوند. 
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ــر  ــل و حداکث ــل ســرمایه، قوانیــن حداق ــی چــون، شــرایط حداق اجــرای مقرره های
ــا  ــه تمــام این ه ــی ک ــا فرایندهای ــد ی ــرای تولی قیمــت و اســتندردهای مشــخص ب
ــا قیمــت ارزان و نــوآوری را بــرای کارآفرینــان تــازه کار و نوپــا دشــوار  تولیدهــای ب
ــرای یــک  ــه ب ــد یــک کار پرهزین ــع، تعییــن مقرره هــا نیــز می توان می کنــد.  درواق
ــد از  ــی می توانن ــه راحت ــر ب ــرکت های بزرگ ت ــد. ش ــب باش ــک رقی ــرکت کوچ ش
پــس چالش هــای حقوقــی برآینــد تــا شــرایط را بــرای شــرکت های جدیــد کــه بــه 
ــای  ــد هزینه ه ــا می توانن ــازند و آن ه ــوار بس ــتند، دش ــتری هس ــذب مش ــال ج دنب
ــا نهادهــای نظارتــی کننــد  بیش تــری را صــرف البــی و توســعه روابــط دوســتانه ب
کــه بــه آن هــا کمــک کنــد تصمیم هــای نظارتــی را بــه نفــع خــود و علیــه رقببــان 

خــود تحریــف کننــد.

ظهور کارآفرینی سیاسی
ایــن درســت اســت کــه شــرکت های فاقــد مقــرره  و کنتــرول نشــده، ممکــن اســت 
ــه همــراه داشــته باشــند، مثــل پیش نهادهــای  ــار اجتماعــی را ب نتیجه هــای زیان ب
گمراه کننــده بــرای مشــتری، تولیــد بــا کیفیــت ضعیــف، قراردادهــای یــک جانبــه 
ــه  ــبت ب ــتریان نس ــی مش ــای منف ــی دیدگاه ه ــون؛ ول ــرایط کاری غیرمص ــا ش ی
ــد  ــی می کنن ــازار معرف ــه ب ــف ب ــد ضعی ــرد و تولی ــا عمل ک ــرکت را ب ــرکت، ش ش
ــرای مشــتریان شــان  ــو را ب ــر و ن ــر کارآفرینــان می خواهنــد، محصــوالت برت بیش ت
ــه آن هــا بهــا قایــل  عرضــه و تولیــد کننــد کــه مشــتریان آن را دوســت دارنــد و ب
ــه  ــل ب ــت و تمای ــد اس ــش از ح ــای بی ــک مقرره ه ــدون ش ــزرگ؛ ب ــر ب ــد. خط ان
مقرره هــای بیــش از حــد کــه تحــت فشــار تولیدکننــدگان بــزرگ رشــد می کننــد  
و آن هــا خــود از آن  بهره منــد می شــوند،. ایــن توســعه ی مقرره هــا، رشــد و رونــق 
ــتفاده از  ــر اس ــن شــرکت ها را درگی ــد، ای ــوار می کن ــا را دش کاری شــرکت های نوپ
فنــاوری کهنــه و قدیمــی می کنــد، رشــد اقتصــادی را عقــب انداختــه و هم چنــان 

ــد. ــب می کنن ــویق و ترغی ــتن داری را تش خویش
ایــن مســأله در تمــام دنیــا یک ســان اســت. چیبــول کوریــای جنوبــی  از مقرره هــا 
و سوبســایدهای دولــت بهره منــد شــد و اقتصــاد کوریــای جنوبــی1 را بــرای ســال ها 

مدیریــت کــرد تــا این کــه رشــوه و فســاد آن هــا آشــکار شــد. 
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الیگارش هــا در روســیه بــا پشــتوانه سیاســی خــود ثروت منــد شــدند؛ ولــی 
ــد.  ــت می آوردن ــزی به دس ــود ارزش ناچی ــای خ ــی از فعالیت ه ــای معمول روس ه
یــک ســروی کارآفرینــان در پولنــد نشــان می دهــد کــه آن هــا بیش تــر از 
ــد توجــه داشــتند. 1 در جاهــای دیگــر  ــه فعالیت هــای مول ــد ب فعالیت هــای غیرمول
در اروپــای غربــی، داســتان بســیار شــبیه هــم اســت. شــرکت ها در ایــاالت متحــده 
ــی  ــان مبلغ ــا همچن ــد، آن ه ــری نمی کنن ــرف البی گ ــر را ص ــا دال ــا میلیاده تنه
زیــادی را مصــرف می کننــد کــه ناظــران قبلــی و وزیــران قبلــی را کنــار خــود در 
بــورد داشــته باشــند. قــدرت حکومتــی کســانی را جــذب می کنــد کــه از ایــن امــر 

مســتفید می شــوند.
بــه صــورت تقریبــی می تــوان گفــت میــزان رشــد اقتصــادی بطی در کشــورهای 
توســعه یافتــه چــون ایــاالت متحــده و اروپا، معلــول ضعــف در کارآفرینی و شکســت 
شــرکت های 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 ارزان تــر را تولیــد کننــد بــه البــی گــری، خویشــتن داری، و دادخواهــی روی 
آورده انــد. منفعت هــای فــردی هــم می توانــد بــرای جامعــه مفیــد باشــد، فقــط در 
صورتــی کــه نهادهــا به صــورت مثبــت مدیریــت شــوند. اگــر کارآفرینــان نباشــند، 
ــد،  ــروز فعالیت هــای غیرمول ــد به دلیــل خویشــتن داری، ب ــا کشــورهای ثروت من حت
ــه  ــش تجرب ــا پی ــی را قرن ه ــیر نزول ــه س ــتان ک ــن باس ــتان و چی ــد روم باس مانن

کردنــد دوبــاره شــاهد خواهنــد بــود.

کارآفرینی و نهادها
مــا چگونــه نهادهــا و مشــوق هایی را ایجــاد کنیــم تــا روحیــه کارآفرینــی را مولــد 
نگهداریــم؟ یــک محیــط بــا ثبــات سیاســی و دست رســی خــوب بــه ســرمایه، بــه 
یقیــن کــه ایــن رونــد را کمــک می کنــد. حــق مالکیــت مصــون، قابــل اعتماد بــودن 
نظــام عدلــی و محدودیت هــای قــدرت سیاســی هم چنــان مهــم بــه نظــر می رســد.

ولــی بایــد گفــت کــه فراهم کــردن ایــن شــرایط کار آســانی نیســت. نهادهــای 
قدیمــی ممکــن اســت مشــوق های ناخوشــایندی را مبتنــی   بــر نظام هــای تاریخــی، 

فرهنگــی و عقیدتــی به وجــود آورنــد.
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ــه از  ــرد ک ــرار می گی ــت ق ــورد حمای ــد از طــرف کســانی م ــن رون   طورمعمــول ای
آن هــا بهره منــد می شــوند و آن هــا کســانی انــد کــه اغلــب در قــدرت هســتند و از 
ــر ســاده نیســت؛  ــک ام ــر ســاختاری ی ــد. تغیی ــه حســاب می آین ــا ب ــه مقام ه جمل
بلکــه یــک امــر بســیار منطقــی اســت؛ همان گونــه کــه کتاب هــای درســی اقتصــاد 

ــد. ــان می کنن بی
ــت  ــت، حال ــرو ریخ ــن ف ــوار برلی ــال 1989 دی ــه در س ــی ک ــال زمان ــور مث به ط
خاصــی به وجــود آمــد کــه بایــد از تاثیرهــای روانــی گذشــته نجــات پیــدا کننــد. 
اکثــر  اقتصاددانــان غربــی از نهادهــای بــازار و اخــاق انتظــار داشــتند کــه به ســرعت 
موفــق شــوند. در بعضــی از مکان هایــی کــه نهادهــای لیبــرال وجــود داشــتند قبــل 
ــن مســأله  ــل اســتونیا و جمهــوری چکســلواکی( ای از اتحــاد جماهــر شــوروی )مث
به صــورت وســیع اتفــاق افتــاده بــود. ولــی در بیش تــر جاهــا، ایــن گــذار پرهزینــه 
بــود. بعضــی کشــورها، مثــل اوکرایــن، راه خویــش را نســبت بــه دیگــران تعقیــب 
ــاً  ــز واقع ــازار( هرگ ــابقه ارزش ب ــدون س ــیه، ب ــل روس ــورها )مث ــایر کش ــد. س کردن
ــان را  ــی ها و مجرم ــدی از الیگارش ــدرت جدی ــه ی ق ــه طبق ــدند؛ بلک ــاح نش اص
ــد  ــوی و نیرومن ــدرت، ق ــای ق ــن و واقعیت ه ــخ، دی ــگ، تاری ــد. فرهن ــاد کردن ایج

ــق اســت. ــی عمی ــد، خیل ــای فاس ــد کننده ی نهاده ــوذ فاس هســتند. نف
ــد  ــه بتوان ــد ک ــات دارن ــه اصاح ــاز ب ــن نی ــه بیش تری ــورهایی ک ــب کش اغل
ــام  ــی را انج ــز اصاحات ــد، هرگ ــدی ســوق دهن ــای تولی ــه هدف ه ــان را ب کارآفرین
ــر قــدرت خــود می ترســند. دیگــران  ــرا مقام هــای حاکــم از تأثیــر ب نمی دهنــد، زی
ممکــن اســت مقیــاس عظیــم اصاحــات مــورد نیــاز را درک نکننــد و بــا ایــن ایــده 
کــه آن هــا می تواننــد بازارهــا را مدیریــت کننــد وهدف هــای تولیــد یــا اشــتغال را 
تعییــن کننــد، متصــل هســتند. ریشــه یابی فســاد کــه جلــو اصاحــات را می گیــرد 
ــد.روحیه  ــوار باش ــت دش ــن اس ــی( ممک ــای عدل ــس و مقام ه ــن پولی ــا در بی )حت
ــرای شــکوفایی و ترقــی  ــه قــوی و گســترده اســت. ایــن نیــروی قــوی ب کارآفرینان
اســت، ولــی مــا نیازمنــد ایجــاد نهادهای ســالم هســتیم کــه آن هــا را در مســیرهایی 
کــه دارای ارزش اجتماعــی هســتند، ســوق دهنــد. عاقانــه نیســت کــه مقیــاس ایــن 

کار را دســت کــم بگیریــم.1 
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۸ . آیا حکومت می تواند کارآفرینی را تقویت کند؟
ــا  ــیاری از دولت ه ــه، بس ــاد و جامع ــرای اقتص ــی ب ــای کارآفرین ــا درک مزیت ه ب
ســعی در تدویــن سیاســت های مشــخصی در جهــت تشــویق و حمایــت آن داشــته 
ــه ایــن دلیــل کــه  ــد، ب ــد. بیش تــر کشــورها در ایــن عرصــه شکســت خــورده ان ان
ــد  ــی فهمیدن ــت نم ــد، درس ــاد کنن ــزی را ایج ــه چی ــه چ ــورد این ک ــا در م آن ه
ــدت، بوروکراتیــک و بی خبــر  یــا این کــه اســتراتیژی های آن هــا بســیار کوتاه م
ــی آن  ــای سیاس ــر روی نتیجه ه ــه بیش ت ــا این ک ــد ی ــازار بودن ــای ب از واقعیت ه
ــند.  ــته باش ــز داش ــای اقتصــادی آن تمرک ــر پیامده ــه ب ــا این ک ــتند ت ــز داش تمرک
ــرای  ــت ب ــای دول ــه تاش ه ــت ک ــد اس ــاروارد معتق ــاددان ه ــر1  اقتص ــوش لرن ج

ــای شکســته اســت. ــی شــبیه، جــاده رویاه ــای کارآفرین ارتق

جاده رویاهای شکسته
به عنــوان مثــال، در ســال 2002، اتحادیــه اروپــا، اســتراتیژی را اتخــاذ کــرده بــودد 
کــه معــروف بــه اســتراتیژی لیســبون2  بــود. ایــن اســتراتیژي مدعــی بــود کــه رشــد 
ــان و پالیســی  ــه خــاق کارآفرین ــه تجــارت و روحی اقتصــادی و شــغلی وابســته ب
ــا  ــه اروپ ــدف اتحادی ــد. ه ــویق می کن ــه را تش ــه آن روحی ــت ک ــه اس اصاح طلبان
ــر  ــی ب ــن اقتصــاد مبتن ــن و پویاتری ــوان، رقابتی تری ــن اســتراتیژی به عن ــق ای از خل
ــرای رشــد، »ســرمایه گذاری در تحقیقــات« و »توســعه  ــوآوری ب دانــش از طریــق ن
کارآفرینــی در فضــای تجارتــی رقابتــی« بــود. بــا ایــن حــال، قبــل از ســال 2010، 
ــت  ــک شکس ــتراتیژی ی ــن اس ــه ای ــد ک ــه بودن ــا پذیرفت ــه اروپ ــای اتحادی مقام ه

عظیــم در پــی خواهــد داشــت.
ــرکت های  ــتراتیژی ش ــه اس ــود ک ــن ب ــی ای ــل اصل ــی: دلی ــتی های پالیس کاس
ــود. هــدف اســتراتیژی ایجــاد  کوچــک را از شــرکت های کارآفریــن تمیــز نکــرده ب
ــن  ــم، ای ــا دیده ای ــه م ــه ک ــی همان گون ــود، ول ــط ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ش
هماننــد کارآفرینــی نیســت و حتــا می توانــد دقیقــاً در تضــاد بــا کارآفرینــی باشــد. 
میــزان کارآفرینــی نــو و مبتکــر در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ماننــد یونــان، 
ــد. اگــر چــه میــزان شــغل  ــگال، در ســطح پاییــن قــرار دارن ایتالیــا، اســپانیا و پرت

آزاد در آن جــا بــاال اســت.
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در همیــن حــال، میــزان شــغل آزاد در ســیلیکون ویلــی، یکــی از پویاتریــن گروه های 
کارآفرینــی جهــان، حــدود نیمــی از حــد اوســط در بقیــه کالیفرنیــا اســت.1 اعانــه، 
یارانه هــا و پایین بــودن مالیــات می توانــد شــغل آزاد را جــذاب بســازد؛ ولــی 
پالیســی هایی کــه شــغل آزاد را تقویــت می کنــد، ممکــن اســت کارآفرینــی را ارتقــا 
ــد کوچــک را مانــدگار می ســازند  ندهــد. اغلــب آن هــا فقــط شــرکت های غیــر مول
ــه کــه  و کارآفرینــان بالقــوه را از توســعه کارآفرینــی دل ســرد می ســازند. همان گون
تینــو ســنندجی پرسشــی را مطــرح می کنــد کــه آیــا مــا می خواهیــم گــوگل و وال 
مارتــس یــا لولــه کش هــا و تعــداد زیــادی از ذخیره هــای خــرده  فروشــی مســتقل 

داشــته باشــیم؟ 2
ــق و توســعه  ــای تحقی ــش هزینه ه ــن خواســتار افزای ــن اســتراتیژی هم چنی ای
عمومــی اتحادیــه اروپــا بــه ســه درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود؛ ولــی هیــچ 
رابطــه ی واضــح بیــن هزینــه ی 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 پیش رفــت و رشــد اقتصــادی کمــک 
ــن مســتلزم مهــارت کارآفرینــی  ــد مقــاوم و جــذاب ســاخته شــوند و ای کننــد، بای

اســت.
ــی پالیســی  ــر حیات ــوان گفــت کــه اســتراتیژی لیســبون تاثی در نتیجــه، می ت
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــاالی کارآفرین ــا( را ب ــات و مقرره ه ــل مالی ــادی )مث اقتص
ــا بازدهــی نامشــخص در آینــده روبــه رو  نداده اســت. کارآفرینــان در حــال حاضــر ب
ــن ریســک  ــد بنابرای ــا را می خورن ــوه ی آن ه ــاال ســود بالق ــای ب هســتند و مالیات ه
ــل  ــان« را تحمی ــر زم ــات ب ــز »مالی ــا نی ــد. مقرره ه ــش می دهن ــرکت را افزای ش
ــر و درحــال رشــد تاثیــر  ــرکت های کوچک ت می کننــد کــه بــه شــدت بــر ش
ــا ســازمان دهی  ــا آن ه ــه ب ــرای معامل ــن شــرکت ها ب ــذارد و ممکــن اســت ای می گ
ــد توســط  ــاوری جدی ــرد فن ــا کارب ــن اســت ب ــا ممک ــی نداشــته باشــند. آن ه خوب

ــد. ــری کنن ــتانداردها، جلوگی ــی اس ــد قدیم ــخص کردن رون مش
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استراتیژی های دیگر
ــه  ــت روحی ــر تقوی ــه  خاط ــت را ب ــدد حکوم ــای متع ــر 1 ابتکاره ــه لیرن ــی ک زمان
ــاه  ــا کوت ــر آن ه ــه بیش ت ــت ک ــرار داد، وی دریاف ــی ق ــورد بررس ــه م کارآفرینان
ــوده  ــران ب ــته دیگ ــتباه های گذش ــرار اش ــرف تک ــا ص ــب  آن ه ــد اغل ــا بودن و نارس
ــه ای  ــی کارآفرینان ــه پویای ــد ک ــاش کردن ــر کشــورها ت ــال: بیش ت ــد؛ به طــور مث ان
ســیلیکون ویلــی را بــاز تولیــد کننــد، ولــی هیــچ چیــزی در آن مقیــاس به دســت 
ــد موفقیــت بــزرگ دبــی را  ــه ســعی کردن نیامــد و چندیــن ایالــت دیگــر خاورمیان
کــه موجودیــت بنــدر طبیعــی آن را بــه یــک مرکــز تجارتــی عظیــم   آزاد مبــدل 
ــه  صــورت  ــود. ب ــرای همــه ی شــان پرهزینــه ب کــرده تکــرار کننــد. ایــن مســأله ب
ــًا  ــه قب ــی ک ــی در جای ــز کارآفرین ــک مرک ــاد ی ــه ایج ــت ک ــوان گف ــح می ت واض
هیــچ وجــود نداشــته باشــد، کاری آســان نیســت. موفقیــت آن هــا اغلــب ترکیبــی از 

ــد. ــردم می باش ــرایط و م ــا، ش جغرافی
ــات  ــه خدم ــد ک ــرده  ان ــاش ک ــان ت ــا هم چن ــن: حکومت ه ــت کارآفری حکوم
مدنــی شــان را کارآفریــن بکننــد، گرچنــد ایــن تاش هــا طورمعمــول بــه شکســت 
مواجــه می شــوند. 2 در اوایــل ســال 2000، تونــی بلیــر، نخســت وزیــر انگلســتان، 
خواســتار خدمــات مدنــی کارآفریــن شــد؛ ولــی همان گونــه ایــزی جیــت به عنــوان 
ــن  ــی کارآفری ــات مدن ــد خدم ــما نمی توانی ــت: »ش ــش گف ــن برای ــک کارآفری ی
داشــته باشــید؛ زیــرا شــما هیــچ رقیبــی نداریــد کــه رقابــت کنــد.« بــدون رقابــت و 
دورنمــای پــاداش بــرای یــک موفقیــت بــزرگ، ممکــن نیســت کــه مامــوران دولتــی 
ــا گذشــت یــک دهــه  هنــوز یکــی از کمیته هــای  بــه کارآفرینــان مبــدل شــوند. ب
ــر  ــر و کارآفرینانه ت ــی نوت ــات مدن ــه خدم ــرای این ک ــتان، ب ــوام انگلس ــس ع مجل

ــد. 3 ــاش می کن ــند، ت باش
ــه  ــنده ب ــک فروش ــد از ی ــتریان نتوانن ــر مش ــرا اگ ــت؛ زی ــم اس ــت مه رقاب
ــت  ــک خدم ــرای ی ــزه ای ب ــچ انگی ــس هی ــد، پ ــه کنن ــر مراجع ــنده ی دیگ فروش
انحصــاری باقــی نمی مانــد، خــواه ایــن خدمــت دولتــی باشــد یــا شــخصی، بــه هــر 
صــورت هیــچ انگیــزه ای بــرای تحقیــق در مــورد راه هــای تولیــد محصــوالت ارزان تــر 

ــد. ــی نمی مان ــر باق و بهت
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ــردی  ــی خــود به صــورت ف ــوران خدمــات مدن ــن یــک حقیقــت اســت کــه مام  ای
نمی تواننــد از یــک نــوآوری موفــق مســتفید شــوند. در بهتریــن حالــت آن هــا ممکن 
ــواع خوشــبختی هایی  ــد انتظــار ان ــی هرگــز نمی توانن ــد؛ ول ــدا کنن ــا پی اســت، ارتق
ــد. احتمــال  ــای آن را در ســر دارن ــی روی ــان تجارت ــه کارآفرین را داشــته باشــند ک
ــا را از  ــانس ارتق ــد و ش ــرار گیرن ــرزنش ق ــورد س ــا م ــه آن ه ــود دارد ک ــاد وج زی
دســت دهنــد. درصورتــی کــه پــروژه بــه مســیر درســت آن پیــش نــرود. در نتیجــه 
می تــوان گفــت انگیــزه ی آن هــا بــرای نــوآوری و پذیــرش ریســک بســیار محــدود 
ــردن  ــرای از بین ب ــت و پشــتیبانی ب ــت حمای ــا، دریاف ــدی آن ه ــت کلی اســت. اولوی

ــت. ــا اس ــر از پروژه ه ــک و خط ریس
بــه هــر صــورت، قبولــی ریســک بــا پــول مــردم یــک مســأله ی بحــث برانگیــز 
ــام  ــر را انج ــرمایه گذاری های پرخط ــه س ــی ک ــی و محل ــای مل ــت. حکومت ه اس
می دهنــد، به صــورت آشــکار مــورد تقبیــح قــرار می گیرنــد؛ ولــی طــور معمــول در 
صــورت موفقیــت ســرمایه گذاری، آن هــا بــه نــدرت مــورد تشــویق و تحســین قــرار 
ــه  ــوند ک ــدود می ش ــی مح ــط مقرره های ــی توس ــات مدن ــع خدم ــد. در واق می گیرن
بــه  صــورت هدف مندانــه طراحــی شــده تــا از قــرار گرفتــن پــول مــردم در معــرض 
ریســک جلوگیــری شــود. طورمعمــول مامــوران دولتــی به صــورت عمــوم ریســک 
پذیــر نیســتند. آن هــا ممکــن وظیفــه ی شــان  ر ا به صــورت واضــح انتخــاب کننــد؛ 

زیــرا آن هــا بیش تــر بــه امنیــت شــغلی ارزش قایــل انــد.

چرا سیاست مداران در امر کارآفرینی سهیم می شوند؟
ایــن کــه چــرا سیاســت مداران عاقــه بــه برانگیختــن کارآفرینــی دارنــد دلیل هایــی 
وجــود دارد کــه قبــًا بیــان شــده انــد. مزیت هــای نــوآوری ماننــد افزایــش ارزش، 
ــای  ــدات و مزیت ه ــد تولی ــتغال زایی، رش ــادی، اش ــد اقتص ــی، رش ــره وری، ترق به
اجتماعــی، هســتند. همان گونــه کــه رشــد یــک محصــول باعــث رشــد محصــوالت 
دیگــر می شــود، هم چنــان باعــث پیش رفــت و افزایــش ارزش در کل جامعــه 
می شــود. بنابرایــن واضــح اســت کــه چــرا حکومــت درصــدد تشــویق کارآفرینــان و 

رشــد کارآفرینــی  اســت. 
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ــکتور  ــک س ــتن ی ــه داش ــند ک ــد باش ــت معتق ــن اس ــا ممک ــن حکومت ه هم چنی
کارآفریــن، یــک موضــوع اســت کــه بــه حیثیــث ملــی ربــط دارد، به ویــژه 
کارآفرینی هایــی کــه منجــر بــه توســعه ی هوش مصنوعــی و انــرژی پایدار می شــوند. 
آن هــا فکــر می کننــد کــه کار ایــن صنعت هــای برجســته و مهــم می توانــد 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 می شــود. بــا چنیــن توجیــه آن هــا ممکــن اســت ســرمایه بــرای پیش رفــت 
را خودشــان، فراهــم کننــد. حکومــت ممکــن اســت احســاس کنــد کــه کارآفرینــان 
تــازه کار، همــه چیــز را در مــورد فنــاوری می داننــد؛ ولــی آن هــا ممکــن اســت یــک 
ــد کــه از  ــع کنن ــا دیگــران را قان ــد ی ــت نتوانن تجــارت را به صــورت درســت مدیری
آن حمایــت مالــی کننــد. بنابرایــن آن هــا نیازمنــد اطاعــات و مشــوره هســتند یــا 
حتــا نیازمنــد کمــک در مذاکــره در مــورد قراردادهــا بــا بخش هــای خصوصــی کــه 
ــه  ــد ک ــد ان ــان معتق ــا هم چن ــتند. حکومت ه ــد، هس ــم می کنن ــرمایه را فراه س
آن هــا می تواننــد یــک ارتبــاط بیــن ســرمایه ی بیــن المللــی و کارآفرینــان محلــی 
ایجــاد کننــد، نــه تنهــا بــا معرفــی آن هــا بــرای فراهم کننــدگان ســرمایه خارجــی 
)کــه تعــداد کمــی از کارآفرینــان تــازه کار در مــورد آن فکــر مــی کننــد(؛ بلکــه در 
برجســته کردن تــدارکات و کاهــش دادن روندهــای اداری کــه در تطبیــق دو مــورد 

فــوق وجــود دارنــد.
ــال و   ــل )ح ــردو نس ــرای ه ــک را ب ــه کم ــت این گون ــن اس ــا ممک حکومت ه
ــن  ــد. هم چنی ــد بدانن ــوی، مفی ــوع و ق ــاد متن ــک اقتص ــاد ی ــر ایج ــده( به خاط آین
ــی از  ــوآوری را یک ــی و ن ــی از کارآفرین ــزان باالی ــتن می ــت داش ــن اس ــا ممک آن ه
ــه  ــا ب ــی از مقام ه ــاش برخ ــن رو ت ــد و از همی ــی بدانن ــت مل ــانه های حیثی نش
ــورت  ــی را به ص ــد و کارآفرین ــویق کنن ــوآوری را تش ــد ن ــه می خواهن ــانی ک کس
جــدی در نظــر می گیرنــد، کمــک خواهــد کــرد. یــا آن هــا ممکــن فکــر کننــد کــه 
ــر  ــرژی بیش ت ــاش، صــرف ان ــد، مســتلزم ت ــک تجــارت جدی ــودن در ی پیش قدم  ب
و زمــان بیش تــر بــرای تحقیــق و توســعه اســت، نســبت بــه کســانی کــه از آن هــا 
کاپــی می کننــد، هرچنــد پیش قــدم  بــودن در ایــن عرصــه، مزیــت اجتماعــی قابــل 

ــه ای دارد. ماحظ
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ــر  ــویق فک ــر تش ــان را به خاط ــد پیش قدم ــت بخواهن ــن اس ــا ممک ــن، آن ه  بنابرای
نورآورانــه ی شــان کمــک کننــد کــه در نتیجــه ی آن مزیــت اجتماعــی کارآفرینــی 

تقویــت شــود.

وسایل سرمایه گذاری عمومی
ــای  ــت و ارتق ــرای تقوی ــا ب ــادی از حکومت ه ــمار زی ــا، ش ــه ی این ه ــود هم ــا وج ب
کارآفرینــی، ســرمایه گذاری های زیــادی کرده انــد. بســیاری از کشــورها دارای 
هســتند-  اجتماعــی«  ثــروت  »صندوق هــای  یــا  حاکمیــت«  »صندوق هــای 
ــهام  ــد س ــی؛ مانن ــای مال ــه در دارایی ه ــی ک ــرمایه گذاری دولت ــای س صندوق ه
ــتد،  ــدوق داد و س ــی و صن ــهام خصوص ــی، س ــا ارز خارج ــا ی ــه، ط و اوراق قرض
ســرمایه گذاری می کننــد. آن هــا اغلــب بــه  عنــوان شــرکت های مــادر بــرای 
ســرمایه گذاری هــای راهبــردی ماننــد حمــل و نقــل هوایــی یــا مشــاغل تاسیســاتی 
ــاروی  ــد ن ــب مانن ــده )اغل ــل های آین ــرای نس ــدت ب ــرمایه ی بلندم ــاد س ــا ایج ی
ــوند.  ــیس می ش ــدود( تاس ــر مح ــا عم ــر ب ــی دیگ ــا برخ ــت ی ــد نف ــل درآم از مح
کشــورهای مصرف کننــده ی کاال نیــز ممکــن اســت از آن هــا بــرای کمــک بــه درآمــد 
یک نواخــت در هنــگام نوســان قیمــت کاالهــا اســتفاده کننــد. گرچــه هــدف کلــی 
ــه  ــت؛ بلک ــدار نیس ــی ناپای ــای عموم ــت هزینه ه ــرای پرداخ ــا ب ــتفاده از آن ه اس
ــه  ــن بودج ــود.از ای ــتفاده می ش ــادآورده اس ــد ب ــش درام ــدف کاه ــه ه ــع ب در واق
ــتفاده  ــی اس ــایر هزینه های ــوزش و س ــعه، آم ــق، توس ــت تحقی ــرای تقوی ــوان ب می ت
ــودن  ــی و قدرت مندب ــزان بزرگ ــی می ــد، ول ــت می کن ــی را تقوی ــه کارآفرین ــرد ک ک
ــی خصوصــی را  ــی کارآفرین ــور مال ــرده و ام ــف ک ــا را تحری ــد بازاره ــا می توان آن ه
ــه بســیار  ــک؛ ن ــن اســت بســیار بوروکراتی ــن ممک ــا هم چنی ــد. آن ه گســترش ده

ــند. ــخص باش ــم و نامش ــای مبه ــفاف و دارای هدف ه ش
 نــه تنهــا بــه دنبــال کســب ســود انــد؛ بلکــه به عنــوان یــک صنــدوق خصوصــی 
می توانــد آن را مــورد هــدف قــرار دهــد، ولــی هم چنــان بــرای هدف هــای سیاســی 
ــورد  ــکل ها در م ــن مش ــد. همی ــت می کنن ــز خدم ــر نی ــده و تغییرپذی ــف  نش تعری
ــرای ارتقــای کارآفرینــی در نظــر  ســایر ســرمایه های عمومــی کــه ممکــن اســت ب
گرفتــه شــوند نیــز وجــود دارد؛ ماننــد یارانه هــا، کمک هــای باعــوض، پروژه هــای 

زیرســاختی و تخفیــف مالیاتــی. 
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ــح  ــور واض ــه ط ــد ب ــا نمی توانن ــا حت ــبون، دولت ه ــتراتیژی لیس ــد اس ــب، مانن اغل
»کارآفرینــی« کــه در تــاش ارتقــای آن اســت، را تعریــف کنــد و نــه موفقیــت خــود 

ــد. ــری کنن ــه آن اندازه گی ــت یابی ب را در دس

موافقان و مخالفان دولت
ــای  ــر تاش ه ــه بیش ت ــت ک ــب نیس ــای تعج ــا، ج ــه ی این ه ــه هم ــه ب ــا توج ب
ــا چنــد مزیــت آشــکار در بخــش  ــاکام اســت، ب ــرای ارتقــای کارآفرینــی ن دولــت ب
ــان داد.  ــأله را نش ــن مس ــوان ای ــادی، می ت ــرکت های اقتص ــوآوری و ش ــت ن تقوی
ــرح  ــوال را مط ــن س ــه ای ای ــن مداخل ــرف داران چنی ــیاری از ط ــال بس ــن ح ــا ای ب
ــرد. ــذار ک ــازار واگ ــه ب ــز را ب ــه چی ــوان هم ــادگی می ت ــه س ــا ب ــه آی ــد ک می کنن

حکومــت و فنــاوری: بــه گفتــه ی آن هــا بــرای مثــال، ســیلیکون ویلــی، صــرف 
ــادی  ــوده اســت. وام هــای دولتــی و کمک هــای زی ــازار ســرمایه داری نب محصــول ب
بــرای ابتکار هــای فنــاوری اطاعــات در نظــر گرفتــه شــده بــود و ســایر پروژه هــای 
ــارت  ــا تج ــد ت ــول دادن ــی پ ــاوری معلومات ــان فن ــرای کارآفرین ــت ب ــی حکوم دفاع
شــان را شــروع کننــد و رشــد دهنــد. ممکــن اســت دانشــگاه اســتنفورد خصوصــی 
ــود  ــی ب ــرای یافتــن محققان ــن مــکان ب ــی در دهــه ی 1950 بهتری ــوده باشــد؛ ول ب
ــه چالش هــای  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــش و ســرویس اطاعات ــه ارت کــه می توانســتند ب

جنــگ ســرد و ناســا بــرای پیــروزی در مســابقه ی فضایــی کمــک کننــد.
ــن قراردادهــا،  ــود و از ای ــن مشــتری آن ب ــاالت متحــده بزرگ تری  حکومــت ای
تولیــد  را  معلوماتــی  فنــاوری  نرم افزارهــای  و  ســخت افزار  کــه  شــرکت هایی 
ــروع  ــارک ش ــرمایه گذاران نیوی ــه س ــی ک ــا زمان ــد. تنه ــود آمدن ــد، به وج می کردن
ــرد.1  ــه ورود ک ــروع ب ــر« ش ــرمایه خط ــوه »س ــد، وج ــا کردن ــدن اتفاق ه ــه دی ب
ــرو  ــرکت های پیش ــه ش ــی را ک ــادی بازارهای ــد زی ــا ح ــت ت ــن، دول ــر ای ــاوه ب ع
ــه  ــکل داد. ب ــد، ش ــت می کنن ــی در آن فعالی ــیلیکون ویل ــی س ــاوری معلومات فن
ــپس  ــد، س ــاز ش ــی آغ ــات نظام ــروژه ی ارتباط ــک پ ــوان ی ــت به عن ــال، انترن هرح
ــه کمپیوترهــای خانگــی گســترش  ــه دانشــگاه ها گســترش یافــت و پــس از آن ب ب
ــت  ــواره )GPS( توســط دول ــی توســط ماه ــی جهان ــس از آن، موقعیت یاب ــت. پ یاف

به وجــود آمــد.
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ــدوز،  ــد. وین ــه  وجــود آم ــت ب ــی دول ــای مال ــا کمک ه ــم گــوگل ب  بودجــه الگوریت
گــوگل مــپ، کلــود و کنفرانــس ویدیویــی؛ همــه این هــا توســط دولــت بــه  صــورت 
ــم  ــاالت متحــده وام نی ــرژی ای ــادی شــروع شــد. تســا 1 از وزارت ان ــی و بنی حیات
ــه پنــج   میلیــارد دالــری دریافــت کــرد و ســایر صنایــع ایلــون ماســک2  نزدیــک ب

ــد. ــت کردن ــی دریاف ــر به خاطــر پیشــتبانی عموم ــارد دال میلی
 حتــا سیســتم ثبــت اختراعاتــی کــه تحــت آن شــرکت های ســیلیکون ویلــی 
ــی از  ــت. برخ ــی اس ــاختار دولت ــک س ــد ی ــت می کنن ــود محافظ ــای خ از اختراع ه
ــازار آزاد اســت،  منتقــدان می گوینــد، ایــن ایــده کــه ســیلیکون ویلــی محصولــی ب
ــات و  ــش مالی ــت کاه ــری در جه ــرای البی گ ــت ب ــه ای اس ــت و بهان ــتباه اس اش

آســان تر. مقرره هــای 

ــا  ــه ارتق ــه وجــود دارد ک ــن نکت ــا ای ــل همــه ی این ه ــه آن: در مقاب ــه علی قضی
و تقویــت شــرکت اقتصــادی کار اصلــی دولــت نیســت و حتــا تاشــی نیســت کــه 
ــعی  ــه س ــد فرانس ــر مانن ــورهای دیگ ــد. کش ــت باش ــوب و دارای صاحی در آن خ
ــود را  ــاوری خ ــای فن ــد و بخش ه ــد کنن ــاز تولی ــی را ب ــیلیکون ویل ــد س کرده ان
ــاد  ــول زی ــرف پ ــی مص ــه ی معمول ــاش، نتیج ــن ت ــد ای ــی مانن ــد، ول ــاد کنن ایج
مالیات دهنــدگان بــرای یــک ســود مبهــم و نامعلــوم اســت. ســرمایه گذاران 
ــت و  ــورد دق ــا را م ــرکت های نوپ ــم انداز ش ــر روز چش ــی ه ــر خصوص مخاطره  پذی
ارزیابــی قــرار می دهنــد، تجربــه و دانــش الزم بــرای ایــن کار را دارنــد و انگیــزه ی 
حرکــت ســریع و تصمیم گیــری درســت را دارنــد. برعکــس، مامــوران دولتــی بیــش 
ــد.  ــه دارن ــی توج ــایل سیاس ــه مس ــند، ب ــته باش ــه داش ــود توج ــه س ــه ب از این ک
آن هایــی کــه به دنبــال دســت یابی بــه هدف هــای خــاص سیاســت عمومــی 
هســتند، تمایــل دارنــد کــه برنامه هــای پشــبتانی خــود را بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 

ــا نباشــد. ــن کار منطقــی باشــد ی ــد، خــواه ای در ذهــن شــان مهندســی کنن
دقیــق  بررســی  بــرای  الزم  تجربــه ی  و  مهــارت  از  هم چنیــن  آن هــا   
ــر برخــوردار نیســتند.  ــد ســرمایه گذاران خطرپذی ــوه همانن ســرمایه گذاری های بالق
ــه ی  ــرای عرض ــان ب ــت ش ــودن حمای ــا کوچک ب ــزرگ ی ــدک از ب ــی ان ــا آگاه آن ه

بیش تــر کاال را در بــازار دارنــد. 
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بنابرایــن ثــروت عمومــی بــه هــدر مــی رود یــا مقــدار بســیار کمــی بــه آن هــا داده 
ــت  ــدان دول ــر، کارمن ــه مهم ت ــد و از هم ــاد کنن ــی ایج ــاوت واقع ــا تف ــود ت می ش
بســیار خوش بیــن هســتند؛ آن هــا بــه نــدرت انتظــار دارنــد ســرمایه گذاری 
ــن  ــا ای ــرکت های نوپ ــر ش ــر بیش ت ــا اگ ــود، حت ــه رو ش ــت روب ــا شکس ــان ب های ش
کار را انجــام دهنــد. ســاختارهای تشــویق کنند ه ی حکومــت و تاجــران بــا هم دیگــر 
همخوانــی نــدارد. کارآفرینــان روی ارزش هــای درازمــدت شــرکت و تجــارت شــان 
تمرکــز دارنــد و بــر برنامه هــای طوالنی مــدت و توســعه ی تولیــدات و روندهایــی کار 
ــا دهه هــا وقــت را بگیــرد. سیاســت مداران  ــا حت می کننــد کــه ممکــن ســال ها و ی
بــه نــدرت فراتــر و دورتــر از چرخــه ی انتخاباتــی فکــر می کننــد آن هــا می خواهنــد 
بــه ســرعت بــه کســب و کارهــای کارآفریــن احتمالــی پــول نقــد بدهنــد، بــه امیــد 
موفقیت هــای ســریع کــه می تواننــد هنــگام رویارویــی بعــدی بــا رای دهنــدگان بــه 
ــق  ــز دقی ــی تمرک ــوان اندک ــن شــتاب زدگی، می ت ــی در ای ــد. ول ــاره کنن ــا اش آن ه
بــر ســاختار، نقــاط قــوت و ضعــف ایــن شــرکت ها، پتانشــیل بــازاری کــه در آن کار 
می کننــد یــا نیازهــای واقعــی آن هــا یــا شــرایط و ضوابطــی کــه بــرای حمایــت از 

هــر دولتــی بــه بهتریــن وجــه آن اعمــال می شــود، وجــود دارد. 
برنامه هــای  و  می شــوند  مواجــه  بن بســت ها  بــا  هم چنــان  دولت هــا 
ــد  ــای ب ــه تصمیم ه ــرد ب ــود منج ــن خ ــه ای ــود ک ــه می ش ــازی گرفت ــه ب ــان ب ش
ســرمایه گذاری و نتایــج ضــد تولیــد می شــود. از ســال 1776، هنگامــی کــه 
ــدازه  ــری براســاس ان ــه کشــتی ماهی گی ــی را ب ــه و کمک های ــت انگلیــس یاران دول
ــز  ــک چی ــن ی ــه ای ــرد ک ــکایت ک ــمیت ش ــرد، آدام اس ــا ک ــان اعط شناورهای ش
ــه  ــری نیســت؛ بلک ــا ماهی گی ــه هدف شــان تنه ــرای شــناورها ک ــی ا ســت ب معمول
بــه دنبــال جایــزه نیــز هســتند. قانــون بشــکه خــوک1 ، جایــی کــه نمایندگان ســعی 
ــز  ــد، نی ــر دهن ــه خودشــان تغیی ــه ســمت منطق ــت را ب ــای دول ــد هزینه ه می کنن
ــزه ی اشــتغال زایی  ــد. انگی ــت نمی کن ــی را تقوی ــای خوب ــول اســت و تصمیم ه معم
هم چنیــن هزینه هــای بیش تــری را صــرف پروژه هــای ازپیش ســاخته می کنــد 
ــرکت های  ــرای ش ــه ب ــی ک ــا و کمک های ــرکت ها، پاداش ه ــر ش ــای موث ــا ارتق ت

ــوند.  ــه می ش ــر گرفت ــط در نظ ــک و متوس کوچ
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ــد  ــه می توانن ــانی ک ــوند، کس ــه می ش ــه گرفت ــه قبض ــر ب ــران بزرگ ت ــط بازیگ توس
تیــم اختصاصــی را درگیــر کننــد تــا البــی کنــد و از آ ن هــا درخواســت کنــد و همــه 
ــا چنیــن طرح هایــی همــراه اســت، مدیریــت کنــد. صمیمیــت  گزارش هــا را کــه ب
و خویشــتن داری صــرف عــدم تعــادل را ایجــاد می کنــد و در موردهایــی کــه دولــت 
ــد  ــدام شــرکت ها بای ــه ک ــه ب ــورد این ک ــری در م ــرای تصمیم گی ــد ب ــان می کن اذع
کمــک شــود، بــه کمــک مشــاوران حرفــه ای نیــاز دارد، بخــش عمــده ای از بودجــه 
ــار ذی نفعــان  ــرار می گیــرد، به جــای این کــه در اختی ــار مشــاوران ق اغلــب در اختی

مــورد نظــر قــرار بگیــرد. 
ــاز اســت.  ــز نی ــی نی ــه ســرمایه ی دولت ــه چــرا ب ــا می پرســند ک تردیدکننده ه
ــز  ــرمایه گذاری مخاطره آمی ــت س ــریع صنع ــترش س ــاهد گس ــر ش ــای اخی دهه ه
خصوصــی بوده ایــم. ســرمایه گذاران مایــل انــد در ازای بازدهــی زیــاد کــه در اغلــب 
ــرکت های  ــه ش ــرمایه ب ــن س ــت، در تامی ــارت اس ــهمی در تج ــامل س ــا ش مورده

جــوان بالقــوه ســریع الرشــد، بــه ســوی خطــر رفتــه و ریســک بپذیرنــد. 1
ــن  ــت، بنابرای ــی شده اس ــون جهان ــر اکن ــک پذی ــرمایه گذاری ریس ــت س صنع
ــه جــای این کــه فقــط مانــع آن شــود، تغییــری  ــد ب ــا یــک دولــت ملــی می توان آی
ــط  ــه توس ــی ک ــرکت های جوان ــد ش ــان می ده ــواهد نش ــد؟ ش ــاد کن ــز ایج نی
صندوق هــای ســرمایه گذاری خصوصــی حمایــت می شــوند، عمل کــرد بهتــری 
ــوم )63 درصــد(  ــدود دو س ــز، ح ــرت انگی ــرز حی ــه ط ــد. ب ــه دارن ــه بقی نســبت ب
شــرکت های کارآفرینــی کــه بــه انــدازه ی کافــی موفــق بــه انجــام یــک پیش نهــاد 
ــق  ــه از طری ــد( ک ــی )0.1 درص ــداد کم ــتند، از تع ــده هس ــاالت متح ــه در ای اولی
ــن ممکــن اســت  ــر تامیــن می شــوند، حاصــل می شــود. 2 ای ســرمایه های خطرپذی
ــادی  ــاش زی ــت و ت ــک پذیر وق ــرمایه گذاران ریس ــه س ــد ک ــل باش ــن دلی ــه ای ب
را بــرای بررســی دقیــق شــرکت هایی کــه در نهایــت در آن ســرمایه گذاری 
می کننــد، اختصــاص می دهنــد، از نزدیــک در مدیریــت آن شــرکت ها حضــور 
ــد. جــای  ــر عمل کــرد آن هــا را حفــظ می کنن ــد و نظــارت دقیــق و مســتمر ب دارن
تعجــب نیســت کارآفرینــان کــه دقــت، مقاومــت و نظــارت ندارنــد، عمل کــرد خوبــی 

ــد. ــام نمی ده ــی انج ــا را به خوب ــن کاره ــم ای ــت ه ــد و دول ــم ندارن ه
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همیشــه یــک کار مهــم بــرای انجــام دادن وجــود دارد. بایــد دروازه هــای فــروش بــاز 
شــوند، یــک خــط اعتبــار خریــد ایجــاد شــود، یــک کارمنــد مهــم جدیــد پیــدا شــود 
ــه  ــک پذیر همیش ــرمایه گذار ریس ــود. س ــه ش ــرا گرفت ــب و کار ف ــک کس ــا تکنی ی
بایــد بــرای مشــاوره، ترغیــب، دل ســردکردن، تشــویق کردن، آمــاده  بــوده و در کنــار 
این هــا بایــد بــرای ســاختن کمــک کنــد و زمینه هــای مــورد نیــاز را فراهــم کنــد. 
ــده و  ــل ش ــی تبدی ــرمایه ی خــاق واقع ــه س ــز، ب ــرمایه های مخاطره آمی ســپس س

ــی ســازمان های ســرمایه  گــذاری می شــوند.1 باعــث رشــد و موفقیــت مال

ایجاد یک محیط مناسب
لیرنــر بــا بررســی تاش هــای دولــت بــرای رشــد و ارتقــای کارآفرینــی، نتیجه گیــری 
ــت از  ــی درک درس ــودن کارآفرین ــدار ب ــرای پای ــز ب ــن چی ــه مهم تری ــد ک می کن

محیط هــای سیاســی و اقتصــادی اســت.  
ــب از  ــه در مکت ــم و تربی ــه ســواد و تعلی ــه نظــر می رســد ک ــب: ب ــط مناس محی
مهم تریــن عامل هــای ارتقــا و رشــد کارآفرینــی اســت. آمــوزش افــراد را ایــده داده، 
ــرد  ــران، پیش ب ــا دیگ ــاط ب ــای ارتب ــاز در عرصه ه ــورد نی ــی م ــای ابتدای مهارت ه
تجــارت و مدیریــت پــول بــرای افــراد را فراهــم می کننــد. هم چنیــن ممکــن اســت 
ــش  ــد دان ــی، تولی ــی محل ــی و پژوهش ــگاه عمل ــتن پای ــا داش ــی از مورده در برخ
ــه  ــه ای را ک ــواد اولی ــد و م ــب می کن ــود جل ــه خ ــران را ب ــه مبتک ــی ک و ایده های
کارآفرینــان می تواننــد بــه کاربردهــای عملــی تبدیــل کننــد، مفیــد باشــد. دقیــق 

همــان کاری را کــه دانشــگاه اســتنفورد بــرای ســیلیکون ویلــی انجــام داد.
ــتخدام و  ــای اس ــر مقرره ه ــم هســتند.2  اگ ــز مه ــاف   نی ــای کار دارای  انعط بازاره
ــد و  ــاط  اســتخدام می کنن ــا احتی ــان ب ــد، کارفرمای ــه کن ــر هزین ــراد را پ اخــراج اف
ــراد  ــر اف ــل اگ ــد. در مقاب ــی می مانن ــان کار باق ــی در هم ــدت طوالن ــدان م کارمن
ــد،  ــکان کنن ــل م ــر نق ــه ی دیگ ــه وظیف ــه ب ــک وظیف ــی از ی ــه راحت ــد و ب بتوانن
ــد،  ــال رش ــان درح ــد و کارآفرین ــدا می کنن ــود را پی ــب خ ــغل مناس ــاالً ش احتم

ــد.  ــان تر می کنن ــود را آس ــاز خ ــورد نی ــاص م ــتعداد خ ــذب اس ج
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ــن  ــه بی ــد ک ــادر می کن ــران را ق ــاک، کارگ ــر ام ــازار انعظارپذی ــک ب ــن ی  هم چنی
شــغل های جابه جــا شــوند و بــه شــرکت های جدیــد مبتکــر اجــازه می دهــد تــا در 
مکان هایــی جابه جــا و دســته بندی شــوند کــه همــه ی آن هــا از اشــتراک ایده هــا و 
ــق داشــتن اســتانداردهای  ــان از طری اســتعدادها بهره منــد شــوند.کارآفرینی هم چن
ــرای حکومــت و شــرکت های خصوصــی کــه جــذب ســرمایه را از ســایر  ــی ب جهان
ــه  ــل ب ــد تمای ــه بای ــت می شــود. 112البت ــد، تقوی بخش هــای جهــان آســان تر می کن
ــز وجــود داشــته  ــدون بوروکراســی اداری نی ــی ب ــرش ســرمایه گذاری بین ا لملل پذی
ــرمایه گذاری  ــد س ــی می توانن ــای خارج ــه صنعت ه ــه در چ ــد این ک ــد، مانن باش
ــازی  ــدون کاغذب ــا ب ــد. ی ــرمایه گذاری کنن ــد س ــدر می توانن ــه چق ــا این ک ــد ی کنن
ــت(.  ــول اس ــوارد معم ــیاری از م ــا در بس ــه ی آن ه ــه هم ــی )ک ــدف و تهاجم بی ه
ــک  ــق ی ــوان از طری ــا بت ــد وجــود داشــته باشــد ت ــون بای ــت قان ــن حاکمی هم چنی
فراینــد قضایــی مســتقل، قراردادهــا را اجــرا کــرد و ایــن امــر باعــث می شــود کــه 
ــوند و  ــدوار ش ــده امی ــرکت های آین ــرمایه گذاری در ش ــه س ــاره ب ــا دوب خارجی ه
بازارهــای محصــوالت بایــد بــاز باشــد تــا کارآفرینــان از امــکان بازاریابــی محصــوالت 

ــد شــوند. خــود در سراســر جهــان بهره من
ــادی  ــی و اقتص ــای سیاس ــک فض ــاد ی ــر، ایج ــرف دیگ ــب: از ط ــط نامناس محی
ــیب  ــراز و نش ــای ف ــژه چرخه ه ــه وی ــت. ب ــان اس ــان آس ــرای کارآفرین ــب ب نامناس
ــق  ــال های رون ــغل ها در س ــد ش ــش از ح ــترش بی ــا گس ــت. آن ه ــیب زننده اس آس
ــه  ــی ک ــا را هنگام ــای نیروه ــا و تعدیل ه ــی، رخصتی ه ــای واقع ــپس ضرره و س
ــول  ــی طورمعم ــن چرخه های ــویق می کنند.چنی ــت، تش ــدار نیس ــق پای ــر رون دیگ
ــی  ــازی مصنوع ــول و ارزان س ــترش پ ــت در گس ــزی دول ــای مرک ــط بانک ه توس
اعتبــار انجــام می شــود کــه اغلــب بــه منظــور تحریــک رونــق انجــام می شــود؛ امــا 
چنیــن تعدیل هــای مصنوعــی بــه طــور قابــل ماحظــه ای بــا یــک تنظیــم مجــدد 
واقعــی و پرهزینــه بــه همــراه اســت. نــه ماننــد فــرد معتــاد کــه بــه دنبــال مصــرف 
یــک داروی تقویت کننــده اســت. کارآفرینــان نیازمنــد ثبــات اقتصــادی درازمــدت 

می باشــند. 
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ــه  درصورتــی کــه آن هــا بخواهنــد به صــورت موثــر ســرمایه گذاری کننــد و قــادر ب
ــرایط  ــا و ش ــا، مجوزه ــات، مقرره ه ــند. مالی ــازار باش ــده ب ــرایط آین ــی ش پیش بین
ــی  ــا کارآفرین ــد ت ــوار می کن ــان را دش ــرای کارآفرین ــت شــرکت ها ب ــت و مدیری ثب
جدیــدی را تاســیس کننــد و نــوآوری را تحویــل جامعــه دهنــد. بــه همیــن ترتیــب 
ــر  ــه  خاطــر تســلط ب ــه بعضــی شــرکت ها و ســکتورها را ب ــا ک ــا مقرره ه ــات ی مالی
ــش محســوب  ــک چال ــان ی ــرای کارآفرین ــان ب ــد، هم چن ــت می کنن ــران حمای دیگ
ــا البی گرهــا و مدیــران خــود، می تواننــد  می شــود. همیشــه شــرکت های مســتقر، ب
ــا و جدیــد.  ــه شــرکت های نوپ ــد، ن بیش تریــن ســود را از چنیــن طــرف داری بگیرن
ــه  ــد ک ــی کنی ــد پیش بین ــما نتوانی ــر ش ــت اگ ــوار اس ــی دش ــرمایه گذاری منطق س
دولت هــای آینــده از چــه نــوع شــغلی طــرف داری می کننــد یــا در برابــر آن ایســتاد 

می شــوند. 
ــوع  ــر ن ــه ه ــت هایی ک ــا از سیاس ــند ت ــب باش ــد مراق ــن بای ــا هم چنی دولت ه
مذاکــره علنــی را بیــن شــرکت های مختلــف و تامین کننــدگان آن هــا، بیــن 
شــرکت ها وســرمایه گذاران یــا شــرکت ها و مشــتریان و بیــن کارفرمایــان و 
ــاش  ــل ت ــال، برازی ــوان مث ــد. به عن ــری کنن ــد جلوگی ــل می کن ــدان، مخت کارمن
ــد  ــارکت در تولی ــری از مش ــت در واردات و جلوگی ــاد محدودی ــا ایج ــا ب ــرد ت ک
مشــترک بــا تولیدکننــدگان خارجــی، تولیــد ســخت افــزار کمپیوتــری را در داخــل 
ــن کشــور  ــایر شــغل های ای ــث شــد س ــر باع ــن ام ــی ای ــد، ول ــت کن کشــور  تقوی
ــی از رده  ــر فن ــه از نظ ــری و اداری را ک ــزات دفت ــی تجهی ــت جهان ــر قیم دو براب
ــه  ــه زد .1  ب ــل را ضرب ــی برازی ــت کل ــن در رقاب ــد و ای ــد بپردازن خــارج شــده بودن
همیــن ترتیــب، اســتانداردهای تولیــد و مقرره هــای بازاریابــی اغلــب مبتنــی 
ــد را  ــای جدی ــر، تکنالوژی ه ــور موث ــه ط ــتند و ب ــی هس ــای قدیم ــر فناوری ه ب
ــز  ــن بخارپ ــه محصــوالت نیکوتی ــال، در حالی ک ــوان مث ــد. به عن ــی می دانن غیرقانون
ــتند و  ــگرت هس ــر از س ــیار ایمن ت ــا بس ــع گرم ــی( و دف ــگرت های الکترونیک )س
می تواننــد بــه کســانی کــه ســگرت می کشــند، کمــک کننــد کــه ســگرت را تــرک 

ــد. کنن
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از طریــق ناآگاهــی، بــرای دولت هــا آســان اســت کــه کل فراینــد بــازار و کارآفرینــی 
ــت  ــروزی، مدیری ــی ام ــای تخصص ــال، در اقتصاده ــوان مث ــد. به عن ــا کنن را جابه ج
اســتفاده از منابــع بــه معنــای تصمیم گیــری در مــورد تعــداد بی شــاری از منبع هــا 
اســت کــه بــه بهرتیــن نحــو بــرای تولیــد بــه منظــور بــه حداکــر رســاندن ارزش و بــه 
حداقل رســاندن هزینــه اســتفاده می شــود، یــک محاســبه بســیار دشــوار اســت. ایــن 
فقــط در زمان هــای کــه قیمت هــا آزادانــه قابــل جابه جایــی باشــند، قابــل حل اســت. 
بــه کارآفرینــان اجــازه می دهنــد تشــخیص دهنــد چــه منابعــی بازدهــی بیش تریــن 
ارزش را دارنــد و ســپس تولیــد را بــه آن ســمت هدایــت می کننــد. مداخله هــای 
سیاســی کــه باعــث محدودکــردن قیمــت می شــوند و یــا تعییــن حداقــل دســت مزد 
(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 
می دهنــد. بیش تــر پالیســی های ضــد تولیــدی مثــل این هــا از توجــه خــوب ناشــی 
می شــوند؛ ولــی آن هــا بــه آســانی توســط گروهــای ذی نفــع و صنعت هــای گذشــته 
ــه  ــه این گون ــدت ک ــای کوتاه م ــفانه، مزیت ه ــد. متاس ــرار می گیرن ــت برد ق ــورد دس م
و  بلند مــدت  مزیت هــای  از  کم تــر  بســیار  می شــوند،  بهره منــد  آن  از  گروه هــا 
ــر و  ــل پایین ت ــادی را از مح ــای اقتص ــن منبع ه ــت. کارآفری ــه اس ــاد کارآفرینان اقتص

ــد. ــر منتقــل می کن ــر و عمل کــرد بیش ت ــا بهــره وری باالت ــه محــل ب ب

تشویق هدف مند
 برخــی از اقتصــاددان معتقــد انــد کــه دولــت هنــوز در تشــویق نــوآوری و کارآفرینــی، 
ــک تجــارت  ــر ی ــت به جــای مترکــز ب ــد دول نقــش قدرت منــدی دارد. آن هــا می گوین
خــاص یــا تکنالــوژی خــاص، بایــد هدف هــای بســیار وســیع را بــرای جامعــه در نظــر 
ــر  ــان به خاط ــیوه های خودش ــا و ش ــعه ی راه ه ــه توس ــوآوران را ب ــا ن ــد ت ــته باش داش
دســت یابی بــه نتایــج مــورد نظــر، تشــویق کنــد. ایــن هدف هــا ممکــن اســت شــامل 
تحقیقــات فضایــی، توســعه هــوش مصنوعــی یــا فنــاوری انــرژی ســامل، بهبــود 
ــی  ــاره ی چگونگ ــی در ب ــذا، بازاندیش ــع غ ــت و توزی ــا کیفی ــی ی ــای صح مراقبت ه

ــد.  ــر باش ــای دیگ ــا و مورده ــردن اقیانوس ه ــهرها، پاک ک ــی در ش زندگ
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ــت و  ــر اس ــارت موث ــداف، در تج ــی توســط اه ــن مدیریت ــد چنی ــان می گوین حامی
تفکــر نوآورانــه را بــرای حــل مشــکل های بــه ظاهــر دشــوار مدیریتــی یــا تولیــدی 
ــوآوری و  ــویق ن ــرای تش ــاوت ب ــیار متف ــک روش بس ــن ی ــد. 1ای ــویق می کن تش
کارآفرینــی خواهــد بــود و ممکــن اســت بــه خوبــی از بــروز مشــکل های معمــول، 
ــه  ــاال ب ــر از ب ــز بیــش از حــد، سیاســت های انعطاف ناپذی ــی، تجوی کوتاه مــدت گرای
ــه تجــاری  ــر هدف هــای سیاســی و ن پاییــن، خوش بینــی بیــش از حــد و تمرکــز ب

ــت. ــان باقی س ــکل ها هم چن ــال مش ــن ح ــا ای ــد. ب ــری کن جلوگی
ــرد؟  ــم بگی ــی تصمی ــای اجتماع ــورد هدف ه ــد در م ــی بای ــال، ک ــوان مث به عن
ــود  ــای خ ــاره ی هدف ه ــراد در ب ــه اف ــت ک ــن اس ــازار ای ــاد ب ــن اقتص ــک حس ی
ــرای  ــد؛ آن هــا نیازمنــد سیاســت مداران و مقام هــا نیســتند کــه ب تصمیــم می گیرن
ــد و در  ــر دارن ــردم را در نظ ــای م ــان انتخاب ه ــد. کارآفرین ــم بگیرن ــا تصمی آن ه
ــر تحقــق پیــدا می کنــد. ممکــن  ــاز، ایــن امــر به صــورت موث یــک اقتصــاد آزاد و ب
اســت بســیاری از هدف هــای پیش نهــادی، اکتشــافات فضایــی الهــام بخــش باشــد، 
ولــی بــدون تجزیــه و تحلیــل دقیــق هزینــه و ســود آن، از کجــا بدانیــم کــه آن هــا 
ــد؟ ممکــن اســت فرآورده هــای فرعــی تجــاری  ــول و تــاش را دارن ارزش وقــت، پ
ــی مــا  ــه مهتــاب در ســال 1960، ول وجــود داشــته باشــد، ماننــد مســابقه ســفر ب
نمی توانیــم از ایــن اطمینــان داشــته باشــیم )و حتــا در آن صــورت، ایــن پرســش 
ــردن  ــی( ارزش هزینه ک ــای فرع ــرآورده ه ــا )ف ــپین آف ه ــا اس ــه آی ــود دارد ک وج
ــعی  ــه س ــی ک ــرای دولت های ــوردی ب ــت م ــن اس ــی ممک ــه خوب ــادی را دارد(.ب زی
ــد  ــتراتیژی هدف من ــن اس ــد و ای ــته باش ــود داش ــد، وج ــوآوری دارن ــج ن در تروی
ــدگان« در  ــرای »انتخــاب برن ــا تاش هــای شکســت  خــورده ی قدیمــی ب حداقــل ب
ــاوت  ــف متف ــرکت های مختل ــا ش ــا حت ــف ی ــای مختل ــا، بخش ه ــان فناوری ه می
ــت اســت کــه هدف هــا را تنظیــم می کنــد و تصمیــم  ــی هنــوز ایــن دول اســت. ول
ــه  ــد، ن ــرار گیرن ــد مــورد توجــه ق ــه بای ــرد کــه کــدام تاش هــای کارآفرینان می گی
این کــه مشــتریان به صــورت انفــرادی در مــورد آن تصمیــم بگیرنــد. واقعیــت 
ــا  ــاید حت ــتند، ش ــادی نیس ــای اقتص ــای کان، هدف ه ــه هدف ه ــت ک ــن اس ای
هدف هــای مفیــدی هــم نباشــند؛ بلکــه فقــط فهرســتی از خواســت های بــی ارزش 

ــت،  ــده  اس ــه ش ــت مداران تهی ــن فکران و سیاس ــط روش ــه توس ــد ک ان
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ــرادی عــادی ســخت گیر باشــد.  ــاوت از اف آرزوهــا و گزینه هــای آن هــا ممکــن متف
چــرا رویاهــای یــک نخبــه بایــد بــر آرزوهــای دیگــران، غلبــه کنــد؟ 

و ماننــد »انتخــاب«، هدف هــا احتمــاالً بــر اســاس »هیاهــو« پیرامــون مســایل 
ــا  ــه نیازه ــل ک ــن دلی ــه ای ــه ب ــوند، ن ــاب می ش ــی انتخ ــی و سیاس ــاص اجتماع خ
ــه  ــا توج ــی ب ــای سیاس ــد. واقعیت ه ــرآورده کنن ــردم را ب ــی م ــای واقع و هدف ه
ــتند  ــت هس ــی و گران قیم ــزرگ، نمایش ــای ب ــتند، پروژه ه ــه هس ــه ک ــه آن چ ب
ــه  ــوند ک ــاب می ش ــط انتخ ــد و متوس ــک، هدف من ــای کوچ ــن پروژه ه ــه از بی ک
ــوغ  ــه نب ــتند ک ــا می خواس ــر دولت ه ــند. اگ ــته باش ــری داش ــن ارزش بیش ت ممک
کارآفرینــان را بــر ایجــاد منافــع انســانی متمرکــز کننــد، بهتــر بــود شــرایط مناســب 

ــاز نشســته شــوند. ــرای کارآفرینــی را تعییــن کــرده و ب ب

درس هایی از تجربه
جــوش لیرنــر، نتیجــه می گیــرد کــه نقــص  و نارســایی های مکــرر، تــاش 
ــد  ــورها بای ــد. کش ــن می برن ــی را از بی ــت کارآفرین ــرای تقوی ــا ب ــر دولت ه بیش ت
از کاپی کــردن کار دیگــران، طورمثــال تطبیــق کمک هــای مالــی دیگــران و 
یارانه هــای مالیاتــی، اجتنــاب کننــد، زیــرا ایــن سیاســت ها احتمــاالً اشــتباه اســت. 
ــته  ــی داش ــر کارای ــای دیگ ــد در جاه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــردن آن چ ــا کاپی ک حت
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 
ــازار   ــه ب ــد ک ــد بدانن ــا بای ــج اســت. دولت ه ــی یکــی دیگــر از مشــکل های رای محل
ــا آن  ــد و ب ــد آن را درک کنن ــا بای ــد. آن ه ــی ان ســرمایه های ریســک پذیر بین الملل
حرکــت کننــد، بــه جــای این کــه بخواهنــد بودجــه ی عمومــی را بــه آن چــه مــد روز 

ــه نفــع سیاســی خــود پیــدا می کننــد، هدایــت کننــد. ــا ب اســت ی
ــتراتیژی  ــک اس ــد ی ــز می توان ــی نی ــطه های مال ــاوران و واس ــتفاده از مش اس
پرهزینــه و بی اثــر باشــد. اغلــب، بیش تــر وجــوه دولتــی موجــود بــه جــای 
کارآفرینانــی کــه قصــد کمــک بــه آن هــا را دارنــد، بــه دســت مشــاوران می رســد. 
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ــرای ســرمایه گذاران، یکــی دیگــر از  ــد تخفیــف مالیاتــی و کمک هــا ب ــر می گوی لرن
اشــتباه های رایــج اســت. منفعــت آن هــا چنــدان طوالنــی نیســت فقــط تــا زمانــی 

ادامــه دارد کــه ثــروت سیاســت مداران تغییــر بکنــد. 
ــه  ــادگی ب ــه س ــان ب ــرمایه گذاران و کارآفرین ــاورها، س ــای مش ــض انقض ــه مح ب
ــد.  ــابه آن  را می ده ــزی مش ــد چی ــه نوی ــد ک ــری می رون ــای دیگ ــال مکان ه دنب
ــه  ــا ب ــد. آن ه ــتانه آســیب زننده ان ــی دوس ــای مالیات ــژه مشــوق ها و کمک ه ــه وی ب
ــش  ــد بی ــای تولی ــد، تکنیک ه ــاً می خواه ــتری واقع ــه مش ــر آن چ ــز ب ــای تمرک ج
ــت انگلیــس در  ــال، دول ــوان مث ــد. به عن ــران قیمــت را تشــویق می کنن از حــد و گ
ــاد  ــر را پیش نه ــون دال ــغ 120 میلی ــور مبل ــن موت ــه شــرکت دلوری ــال 1970 ب س
ــود،  ــن شــرکت ب ــدازی ای ــه ی راه ان ــر از نیمــی هزین ــغ  بیش ت ــن مبل ــه ای ــرد ک ک
به خاطــر تولیــد مــودل معــروف خــود بنــام »گل وینــگ« 1 در ایرلنــد شــمالی کــه 
ــرای ایــن شــرکت وجــود نداشــت  ــی تقاضــا ب ــود، ول ــاال ب ــی کاری خیلــی ب ــرخ ب ن
ــول  ــف و پ ــی وظای ــه شکســت مواجــه شــد و هــردو یعن ــن رو شــرکت ب و از همی
مالیات دهنــدگان از دســت رفتنــد. یکــی دیگــر از ویژگی هــای جالــب ایــن پرونــده 
کــه بــه آغــاز ایــن بخــش بــاز می گــردد، ایــن اســت کــه دولــت انگلســتان احســاس 
کــرد کــه بایــد بــا مدعــی دیگــر دلــوران 2 دولــت ایرلنــد مطابقــت داشــته باشــد یــا 
از آن پیشــی بگیــرد. تــاش بــرای مطابقــت یــا پیشــی گرفتن انگیزه هــای بــد کــه 
توســط دولت هــای دیگــر ارایــه شــد، روش خاصــی بــود بــرای هــدر دادن پول هــای 

عمومــی بــرای چیــزی کــه هیــچ نتیجــه ی خــوب در پــی نداشــت.

۹. محیط کارآفرینانه
ــا  ــود ت ــام ش ــت آن انج ــت و مثب ــورت درس ــد به ص ــزی می توان ــه چی ــوب چ خ
کارآفرینــی تقویــت شــود و مزیت هــای آن در جامعــه و زندگــی اجتماعــی پخــش و 
توزیــع شــوند؟ ممکــن اســت آغــاز خــوب ایــن باشــد کــه نهادهــای ســایر کشــورها 
ــودن آ ن هــا هســتند و  ــه کارآفرین ب ــق ب ــد کــه همــه مواف ــرار گیرن ــورد توجــه ق م

ــوان آموخــت. ــی از آن می ت ــه چــه درس های ــد ک ــت کنن دق
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چرا ایاالت متحده بسیار کارآفرین است؟
در هــر مقیاســی، ایــاالت متحــده واقعــاً یــک کشــور کارآفریــن اســت. آیــا نهادهــای 

آن کــدام رهنمــا و ســرنخی در مــورد کارآفرینــی بــرای مــا می دهنــد؟

آمــوزش: آیــا نقــاط قــوت آموزشــی و تحقیقــی یــک کشــور می توانــد در 
ــن  ــاالت متحــده بیش تری ــم باشــد؟ ای ــی مه ــوآوری و کارآفرین راســتای تشــویق ن
ــی  ــود دارد، ول ــان را در خ ــر جه ــی برت ــای تحقیقات ــر و نهاده ــگاه های برت دانش
ــه  ــه رابطــه مشــخص و واضــح بیــن کارآفرینــی و هزین ــی هیچ گون به صــورت جهان

ــدارد. ــود ن ــق وج ــاالی تحقی ب
انــدازه بــازار: آیــا انــدازه ی بازارهــای محلــی به عنــوان یــک عامــل همــراه بــا یــک 
ــازار بــزرگ داخلــی می توانــد کارآفرینــان را کمــک کنــد تــا مشــتریان را جــذب  ب
و تعــداد آن را افزایــش دهنــد؟ بــه یقیــن کــه ایــاالت متحــده بــا جمعیــت بیــش از 
325 میلیــون نفــر، یــک کشــور بــزرگ اســت، ولــی بــاز هــم یــک رابطــه ی واضــح 
بیــن انــدازه بــازار داخلــی و میــزان کارآفرینــی وجــود نــدارد. اتحادیــه اروپــا حتــا 
ــی آزادی محصــوالت )و  جمعیــت بیشــتری )۴۴5 میلیــون نفــر( دارد و از جابه جای
در بیش تــر موردهــا، مــردم( در بیــن کشــورهای عضــو از آن لــذت بــرده و مســتفید 
می شــوند. بــا وجــود ایــن، بــر اســاس بیش تــر معیارهــا، اتحادیــه اروپــا نســبت بــه 

ایــاالت متحــده کم تــر کارآفریــن اســت. 
عوامــل دیگــر: اگرچنــد عامــل دیگــر، مهم تــر بــه نظــر می رســند؛ آن هــا شــامل 
ــا،  ــات، مقرره  ه ــگ، مالی ــل، فرهن ــوآوری و عم ــرمایه، آزادی ن ــه س ــی ب دست رس
مدیریــت کیفیــت و نهادهــای قانونــی و ســایر نهادهــای کشــور می شــوند. بنابرایــن 

ــرار دهیــم. ــر مــورد دقــت ق ــا جزئیــات بیش ت ــن عامل هــا را ب ــا ای ارزش دارد ت
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سرمایه، آزادی و فرهنگ
ثــروت و ســرمایه: ایــاالت متحــده یــک کشــورد ثروت منــد اســت کــه از نظــام 
آموزشــی خــوب و نظــام رفاهــی وســیع برخــوردار اســت. تقریبــاً همــه افــراد زمینــه 
ــس  ــرمایه ی الزم از پ ــه س ــی ب ــک کار، دست رس ــروع ی ــرای ش ــی ب الزم تحصیل
ــد  ــرمایه می توان ــه س ــر ب ــی بهت ــد. دست رس ــواده را دارن ــتان و خان ــداز، دوس ان
بخــش عمــده ای از دلیــل تمایــل کشــورهای کارآفریــن بــه کارآفرینــی بیش تــر را 
توضیــح دهــد )گرچــه برعکــس، کشــورهای کارآفریــن بیش تــری بــه تولیــد ثــروت 

بیش تــر روی می آرونــد(.
ــز  ــورها، نی ــایر کش ــه س ــبت ب ــده نس ــاالت متح ــردی در ای ــای ف آزادی: آزادی ه
بیش تــر اســت. آیــا ایــن امــر کارآفرینــان را قــادر بــه تجربــه محصــوالت جدیــد و 
شــیوه های جدیــد انجــام تجــارت می کنــد؟ ایــن آمارهــا قطعــاً 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 اقدام هــای کارآفرینــی قــرار دارنــد.1  براســاس شــاخص آزادی اقتصادی 
ــه  ــا ک ــی آن ه ــی کارآفرین ــورها و پویای ــای آزادی کش ــن نمره ه ــج بی ــاد هریتی بنی
ــوم، اندازه گیــری شــده، یــک همبســتگی قــوی وجــود دارد2   توســط موسســه لگات
ــره  ــای کشــورها در شــاخص آزادی اقتصــادی و نم ــام نمره ه ــن تم ــان بی و هم چن
شــاخص نــوآوری جهانــی کــه توســط دانشــگاه کورنــل و ســازمان جهانــی مالکیــت 
ــن  ــه بیش تری ــی ک ــود دارد. جوامع ــدید وج ــتگی ش ــده، همبس ــری پخش ش فک
ــادل  ــرای تب ــن آزادی ب ــورها بیش تری ــن کش ــد، در ای ــام می دهن ــوآوری را انج ن
ــای  ــا و کالیفورنی ــه برتانی ــود ک ــادی ب ــن آزادی اقتص ــود دارد. ای ــردم وج ــکار م اف
مــدرن، بســتر و منبــع نــوآوری باشــد نــه رهبــران دولــت. ایــن دســتورالعمل دولتــی 
بــود کــه مانــع شــد تــا اســتالین روســیه، مائــو چیــن و موگابــه زیمبابــوه، کانون هــا 

و بســترهای مشــابهی باشــند . 3
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بــه عبــارت دیگــر ایــن فقــط ثــروت نیســت کــه مهــم اســت؛ بلکــه آزادی هــم از 
اهمیــت برخــوردار اســت. به عنــوان مثــال تقریبــاً 35 کشــور هســتند کــه نســبت 
بــه اســتونیا ثروتمندتــر انــد ولــی اســتونیا بــه لحــاظ آزادی و کارآفرینــی، از نمــره 

باالیــی برخــوردار اســت.
ــت.  ــه اس ــن گون ــأله ای ــن مس ــرا ای ــه چ ــد ک ــود دارن ــادی وج ــای زی دلیل ه
ــه زدن  ــرای جرق ــار ب ــدرت شایســته اعتب ــه ن ــت ب ــی1 ، دول طبــق گفتــه مــت ریدل
نــوآوری اســت. وی می نویســد اختراع هــا و اکتشــاف ها بــا موفقیــت و تبــادل 
ــرکت ها،  ــای ش ــوان عضوه ــرادی به عن ــط اف ــه توس ــوند ک ــدار می ش ــکار پدی اف
ــد،  ــور می کنن ــد، ظه ــل می کنن ــی عم ــدان دولت ــا کارمن ــی وقت ه ــا و گاه بازاره
جــا افتــاده می شــوند و بــه زندگــی انســان ها وارد می شــوند. نــوآوری یــک فراینــد 
ــرای  ــردم ب ــه م ــی ک ــد در صورت ــن وجــه کار می کن ــه بهتری ــه ب ــی ا ســت ک انقاب

ــند. ــا، آزاد باش ــام کاره ــد انج ــیوه های جدی ــت وجوی ش جس
ــری  ــم دیگ ــل مه ــز عام ــگ نی ــه فرهن ــه نظــر می رســد ک ــت: ب ــدم محدودی ع
اســت. به عنــوان مثــال، ایــاالت متحــده جایــی ا ســت کــه از کارآفرینــی اســتقبال 
ــرش  ــتن نگ ــه داش ــد ک ــتدالل می کن ــکی2 ، اس ــک کلوس ــردری م ــود. دی می ش
ــد  ــت. وی می گوی ــی ا س ــگی کارآفرین ــوق همیش ــارت، مش ــه تج ــبت ب ــت نس مثب
ــش از  ــتان پی ــارت را در انگلس ــعه ی تج ــورژوا، توس ــای ب ــون ارزش ه ــه هم چ ک
ــروز  ــا ام ــن ارزش ه ــد و عی ــح می ده ــاب توضی ــان انق ــی و در جری ــاب صنعت انق
ــاالت متحــده،  ــوان بخشــی از فرهنــگ ای ــد. 3 به عن ــاالت متحــده وجــود دارن در ای
خــود اصاحــی و خودشــکوفایی مثبــت بــه نظــر می رســد و مــردم آن نســبت بــه 
ــر  ــه نظ ــر ب ــی، بی میل ت ــای دولت ــا و مزیت ه ــورد منفعت ه ــر، در م ــای دیگ جاه
ــه کــه آن هــا در  ــام نیســتند، آن گون ــد ن ــان، ب ــان و ابرکارآفرین می رســند. کارآفرین
بیش تــر کشــورهای سوسیالیســتی انــد، ولــی آن هــا مــورد تشــویق قــرار می گیرنــد 
ــرف  ــدد منص ــاش مج ــودن و ت ــا را از جدی ب ــر، آن ه ــراد دیگ ــت های اف و شکس

نمی کنــد.
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نوآوری بدون مجوز
برخــی از نظام هــای حقوقــی نســبت بــه دیگــران خیلــی بهتــر بــه نظــر می رســند 
ــا  ــی بریتانی ــرف حقوق ــال، در ع ــوان مث ــد. به عن ــویق کنن ــی را تش ــا کارآفرین ت
کارآفرینــی دو برابــر نســبت بــه آلمــان شــایع تر اســت. حتــا ایــن مســأله در بریتانیــا 
ــه  ــر نســبت ب ــر بزرگ ت ــج براب ــه اســکاندیناوی و پن ــر نســبت ب ــر بزرگ ت ســه براب

فرانســه اســت.  1

ــرای ایــن تفاوت هــای  عرف هــای متعــارض حقوقــی: یــک توضیــح احتمالــی ب
ــادی  ــون ع ــاس قان ــر اس ــا ب ــی بریتانی ــنت حقوق ــه س ــت ک ــن اس ــگفت آور ای ش
ــی  ــایل حقوق ــه مس ــخ ب ــت. در پاس ــاال« اس ــه ب ــن ب ــه »از پایی ــت ک ــا شده اس بن
ــر  ــاس نظ ــه اس ــه ب ــوند ن ــه می ش ــا گرفت ــط محکمه ه ــا توس ــر تصمیم ه بیش ت
ــی  ــی اعمال ــه چ ــورد این ک ــیع در م ــیار وس ــای بس ــا. اصل ه ــش داوری مقام ه و پی
ــراد در انجــام  ــه صــورت عمــوم اف ــد. ب ــد، وجــود دارن ــرش ان ــل پذی منطقــی و قاب
ــران  ــه دیگ ــت ک ــا جایی س ــن آزادی ت ــتند، ای ــد آزاد هس ــه می خواهن ــی ک کارهای
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 
ســطل های غذایــی در جاده هــا شــکایت کننــد، از محکمــه خواســته می شــود کــه 

حکمــی را صــادر کنــد. 
ــئت  ــی نش ــون ناپلیون ــا قان ــن ی ــی ژرم ــام روم ــه از نظ ــر ک ــای دیگ عرف ه
گرفتــه اســت، نظــام بــاال بــه پاییــن اســت. تصــور برایــن اســت کــه یــک عمــل در 
ــی اجــازه داده می شــود کــه فقــط مقام هــای حکومــت به صــورت واضــح آن   صورت
ــه کســی  ــن ممکــن اســت ب ــای ویتامی ــال مکمل ه ــوان مث ــد. به عن را اجــازه بدهن
ــی باشــد  ــی ممکــن مســتلزم فرایندهای ــن نظام هــای حقوق ــی ای ضــرر نرســاند؛ ول
ــده،  ــود قاع ــد، درصــورت نب ــه  صــورت واضــح بده ــازه ی عرضــه ی آن  را ب ــه اج ک
قاعده یــی بایــد در ایــن زمینــه ایجــاد شــود. ایــن بوروکراســی مضاعــف، به صــورت 
آشــکارا بــرای نــوآوران بــد اســت و بــرای شــرکت های نوپــا و تــازه دشــوارتر خواهــد 
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــرور کنن ــه ای را م ــزار صفح ــای چنده ــه قانون ه ــود ک ب

ــت دارد. ــترده مطابق ــای گس ــن اصل ه ــا ای ــان ب ــای ش ــه فعالیت ه ــد ک کنن
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ــه  ــا ب ــن نظام ه ــه ای ــه نظــر می رســد ک ــع ب ــی: در واق ــش  بوروکراس افزای
ــا،  ــدگان مقرره ه ــد. تنظیم کنن ــع کنن ــری را وض ــای بیش ت ــم،  قاعده ه ــر نظ خاط
وظیفــه ای نخواهنــد داشــت، کــه بــار تشــریفات اضافــی را ســاده و یــا کــم دهنــد. 
در مقابــل، بــا توســعه و تعمیــق آن،  می تواننــد خــود   را در برابــر حملــه محافظــت 
ــای در حــال  ــی کتاب ه ــد، ول ــش بگذارن ــه نمای ــاش و ارزش شــان  را ب ــد و ت کنن
رشــد قوانینــی کــه ایــن نظام هــای حقوقــی تولیــد می کننــد ممکــن اســت بــه ایــن 
معنــا باشــد کــه نــوآوران مجبورنــد حتــا یــک لشــکر از ناظــران را بــرای راه انــدازی 
یــک تجــارت بــه خدمــت بگیرنــد و درســت همانطــور کــه دولــت اســتبدادی موجب 
آزار و فســاد می شــود، چنیــن سیســتم های حقوقــی محــدود کننــده ای نیــز منجــر 

ــه تولیــد فســاد می شــوند. ب
دســتورالعمل رشــد: عــاوه برایــن، بســیاری از کشــورها بــه طــور فزاینــده ای 
ــا  ــند. دولت ه ــن باش ــت ایم ــار ندام ــا از ب ــد ت ــاذ می کنن ــاط« را اتخ ــل احتی »اص
ــال  ــا هســتند؛ طورمث ــران پیامده ــه نگ ــر ک ــای البی گ ــه گروه ه ــب در پاســخ ب اغل
ــده ی  ــی اصاح ش ــواد غذای ــی م ــای احتمال ــا خطره ــوا ی ــار در آب و ه ــر انتش تاثی
ژنتیکــی، »محدودیت هــای قبلــی« را بــر نوآوری هــا اعمــال می کننــد و ایــن 
ــرار  ــان ق ــده ی کارآفرین ــر عه ــوآوری را ب ــودن ن ــات بی خطــر ب ــر مســوؤلیت اثب ام
می دهنــد کــه دوبــاره نــوآوری و پذیــرش ریســک را تشــویق نمی کنــد. در مقابــل، 
ــویق  ــک پذیری را تش ــوآوری و ریس ــترک المنافع ن ــورهای مش ــر کش ــتم بازت سیس
می کنــد و جــای تعجــب نیســت کــه ایــن کشــورها بــه طــور کلــی نــه تنهــا از آزادی 
ــوردار  ــز برخ ــی نی ــگ کارآفرین ــای لی ــه از جدول ه ــارت؛ بلک ــام تج ــهولت انج و س
ــر اســاس عــرف  ــوآوری ب ــرای تشــویق چنیــن ن هســتند.یک برنامــه ی راهبــردی ب
ــور  ــازه را همانط ــدون اج ــوآوری ب ــود و ن ــاد می ش ــاال ایج ــه ب ــن ب ــی از پایی حقوق
کــه آدام تیــرر 1  اقتصــاددان معاصــر امریکایــی آن را می نامــد، پیــش فــرض قــرار 
ــتقبال  ــت اس ــد و از رقاب ــن می برن ــا را از بی ــرام مانع ه ــن پروگ ــن ای میدهد.هم چنی
می کنــد. به عنــوان مثــال ایــن برنامــه از آزادی بیــان و آزادی عمــل دفــاع می کنــد. 
ــئت  ــی نش ــای عموم ــه از قانون ه ــت ک ــی ا س ــر قانون های ــی ب ــرام مبتن ــن پروگ ای
می گیرنــد تــا از قانون هــای دقیــق و مجوزهــا و هرگونــه محدودیــت در عمــل فقــط 

ــود. 2 ــال می ش ــی اعم ــع عین ــا و مناف ــاس هزینه ه براس
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اهمیت مالیات
ــه آســانی  پرســش  برانگیــز اســت کــه ارزش هــای فرهنگــی، اخاقــی و حقوقــی، ب
ــه در  ــال باشــند. رشــد ســریع تجــارت کارآفرینان ــل انتق ــه کشــورهای دیگــر قاب ب
بعضــی از کشــورهای پساسوسیالیســتی ممکــن اســت پیش نهــاد کننــد کــه آن هــا 
ــا ایــن حــال، یــک چیــز کــه  ممکــن در هرجایــی توســعه یابنــد و رشــد کننــد. ب
ــاالت  ــوب در ای ــبتاً مطل ــی نس ــی و نظارت ــم مالیات ــت، رژی ــان تر اس ــرار آن آس تک
ــن  ــم اســت. ای ــی مه ــان، پالیســی مالیات ــرای کارآفرین ــن، ب متحــده اســت. بنابرای
ــروز  ــر ب ــی بیان گ ــه تنهای ــد ب ــن می توان ــات پایی ــزان مالی ــه می ــد ک نشــان می ده
میــزان باالیــی کارآفرینــی در ایــاالت متحــده امریــکا باشــد. از آن جــا کــه اقتصــاد 
ــر  ــوء تعبی ــا آن را س ــرد ی ــده می گی ــی را نادی ــادی کارآفرین ــد زی ــا ح ــال ت نورم
ــی  ــورد ضعیف ــت، برخ ــری اس ــن تفک ــی از چنی ــه ناش ــت هایی ک ــد، سیاس می کن
ــده  ــرد آن را نادی ــه ف ــر ب ــای منحص ــا و نیازه ــت، ویژگی ه ــن حال دارد. در بهتری

ــد. ــج می کنن ــا را فل ــت، آن ه ــن حال ــد. در بدتری می گیرن

ــر  ــک ام ــوان ی ــرکت ها به عن ــی ش ــای درس ــی: در کتاب ه ــیت مالیات حساس
ارایــه  شــده و دایمــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. کتاب هــای درســی چگونگــی و 
ــه شــرکت ها  ــه چگون ــد ک ــده می گیرن ــدن شــرکت ها را نادی ــه  وجــود  آم ــی ب چرای
ــف  ــر می شــوند و نیازهــای مختل ــه زمین گی ــدا می کننــد، چگون رشــد و توســعه پی
ــاب درســی »شــرکت«  ــف زندگــی شــان چیســت. کت ــا در مرحله هــای مختل آن ه
ــر  ــور ب ــت. تص ــات اس ــایل تاسیس ــی وس ــرکت قدیم ــک ش ــه ی ــبیه ب ــر ش بیش ت
ــل  ــاداش قاب ــه پ ــد ک ــرمایه گذاری می کن ــزی س ــر چی ــرکت ب ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــی  ــش کم ــات نق ــزان مالی ــس می ــد، پ ــن باش ــر چنی ــد. اگ ــد کن ــی تولی پیش بین
ــن هرگونــه افزایــش  ــدون در نظرگرفت ــی ب ــرکت ها در کتاب هــای درس دارد. ش
ــت مزد  ــا دس ــر ی ــای باالت ــورت قیمت ه ــه ص ــران ب ــتریان و کارگ ــه مش ــات ب مالی
پاییــن، بــه کار خــود را ادامــه می دهد.گرچنــد شــرکتهای واقعــی چنیــن نیســتند، 
ــم  ــی و مبه ــر یقین ــای غی ــک دنی ــا در ی ــن، آن ه به خصــوص شــرکت های کارآفری
زندگــی می کننــد. آن هــا به صــورت درســت و دقیــق نمی تواننــد پیش بینــی 

ــود. ــت می ش ــن منفع ــه تامی ــر ب ــان منج ــرمایه گذاری ش ــه س ــد ک کنن
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ــه  ــود عرض ــتری، کمب ــای مش ــر تقاض ــد، تغیی ــت جدی ــمار رقاب ــای بی ش رویداده
ــی  ــان واقعــی و فعل ــه زی ــده را ب ــوه آین ــد ســود بالق ــی می توان ــای مدیریت و خطاه
ــان  ــبه های کارآفرین ــی در محاس ــاوت بزرگ ــات تف ــن رو، مالی ــد. از ای ــل کن تبدی
ــات  ــواد و امکان ــا، م ــرمایه ی آن ه ــرکت ها، س ــاالی ش ــات ب ــد. مالی ــاد می کن ایج
آن هــا، تولیــدات آن هــا، کارگــران شــرکت یــا مشــتریان آن هــا، تمــام این هــا منجــر 
ــیار  ــد بس ــوه بای ــان بالق ــود. کارآفرین ــت می ش ــرر و شکس ــک ض ــش ریس ــه افزای ب
ــام  ــان از انج ــرای اطمین ــرا ب ــد، زی ــود عمل کنن ــغل های خ ــورد ش سرســخت در م
بــازده پــس از پرداخــت  مالیــات، بایــد درآمــد بیشــتری کســب کننــد. عایــدات و 
بــازده یــک امر مســلم و قطعــی نیســتند. در نتیجــه، تعــدادی کم تــری از کارآفرینان 
ــک  ــر ریس ــای پ ــد و نوآوری ه ــه دهن ــود را ادام ــد کار خ ــح می دهن ــوه ترجی بالق
ــده  ــکل های عم ــی از مش ــوان یک ــات را به عن ــان مالی ــد. 1 کارآفرین ــاق نمی افت اتف
ــه شــرکت های  ــا نســبت ب ــوند.  آن ه ــا آن مواجــه می ش ــه ب ــد ک در نظــر می گیرن
ــات  ــاد مالی ــع، بنی ــتند. در واق ــاس هس ــیار حس ــات بس ــزان مالی ــر  و می بزرگ ت
تخمیــن می زنــد کــه افزایــش هــر فیصــد مالیــات در شــرکت های ایــاالت متحــده 
ــوند.   ــد می ش ــرکت های جدی ــداد ش ــت تع ــد ثب ــدن 3.7 در ص ــه کم ش ــر ب منج
درحالــی کــه کاهــش 10 درصــدی نــرخ مالیــات بــر درآمــد، افزایــش 12 درصــدی 

ــراه دارد. 2 ــه هم ــد را ب ــتخدام های جدی اس
برخــی از کشــورها ســعی می کننــد ایــن حساســیت را جبــران کــرده و رشــد 
ــروی کار تشــویق  ــر از نی ــات  دادن ســرمایه بیش ت ــا مالی شــرکت های کوچــک را ب
کننــد، بــه طــوری کــه مالیــات بیش تــر بــر شــرکت های بــزرگ ســرمایه دار تحمیــل 
ــر را  ــرکت های بزرگ ت ــوآوری در ش ــد ن ــف می توان ــار مضاع ــن ب ــود.3ولی ای می ش
ــد.  ــیب بزن ــک را آس ــرکت های کوچ ــد ش ــان می توان ــن هم چن ــرد و ای ــن بب از بی
درآمدهــای شــان بــه درآمــد از کار و ســرمایه به صــورت مرتــب تقســیم می شــوند. 
درآمــد کارآفرینــان تــازه کار اغلــب ســرمایه ی آن هــا نیــز می باشــد، زیــرا آن هــا از 
درآمــد خــود بــرای ســرمایه گذاری مجــدد در تجــارت اســتفاده می کننــد. از ایــن رو 
مالیــات یــک بــار اســت بــاالی چیــزی کــه شــرکت می خواهــد آن  را تقویــت کنــد.
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ــادق  ــادآورده«1  ص ــای »ب ــورد مالیات ه ــر در م ــن ام ــادآورده: همی ــات ب مالی
ــل  ــود حاص ــر س ــه اگ ــت ک ــد اس ــال معتق ــاد نورم ــی اقتص ــه ی اصل ــت. نظری اس
ــدارد.  ــری ن ــرکت ها تاثی ــار ش ــر رفت ــات ب ــد، مالی ــی باش ــی اتفاق از خوش شانس
به عنــوان مثــال، هنگامــی کــه در 2007  قیمــت بشــکه نفــت خــام از 60 دالــر بــه 
1۴0 دالــر در هــر بشــکه افزایــش یافــت )عمدتــا بــه دلیــل آشــفتگی سیاســی در 
خاورمیانــه(، شــرکت های نفتــی دریــای شــمال انگلســتان در کوتــاه مــدت »ســود 
ناگهانــی« کســب کردنــد. گرچــه قیمــت بــه زودی ســقوط کــرد و سیاســت کنــار 
ــه  ــات ب ــن مالی ــد ای ــر کردن ــتان فک ــه داری انگلس ــای خزان ــد، مقام ه ــته ش گذاش
ــه از شــرکت. ــرد، ن ــات می گی ــط از شــانس مالی ــرا فق ــود؛ زی ــی ب ــر خنث لحــاظ اث

ــه  ــد ک ــان می دانن ــتند. کارآفرین ــر نیس ــا و بی اث ــادآورده خنث ــات ب ــی مالی ول
ــاور داشــته باشــند  ــا بدبخــت باشــند. اگــر آن هــا ب آن هــا می تواننــد خوش بخــت ی
ــوب  ــتاوردهای خ ــا دس ــوند؛ ام ــود می ش ــی خ ــد شانس ــای ب ــل ضرره ــه متحم ک
ــا  ــد )و از آن ج ــش می ده ــا را افزای ــر آن ه ــن خط ــد. ای ــت می دهن ــان را از دس ش
ــادآورده خودســرانه هســتند( آن هــا را از عــدم اقــدام اقتصــادی  کــه مالیات هــای ب
ــه  ــری ب ــل بیش ت ــت تمای ــن اس ــا ممک ــال، آ ن ه ــوان مث ــرف می کند.به عن منص
ــه  ــودآوری از هرگون ــد س ــه امی ــند، ب ــته باش ــن داش ــوخت های جاگزی ــد س تولی
ــت  ــاب و امنی ــن انتخ ــردم از ای ــت و م ــن نف ــده در تامی ــی در آین ــال سیاس اخت
ــود؛ مشــکل  ــز آزاد نمی ش ــا خوش شانســی نی ــن، حت ــاوه برای محــروم هســتند. ع
ــه ایــن معناســت کــه تولیــد جدیــد بایــد از جــای دیگــر  تامیــن در یــک مــکان ب
بــه صــورت آنایــن انجــام شــود و شــبکه های توزیــع بایــد برایــن اســاس منحــرف 
شــوند. مالیــات بــادآورده ایــن هزینــه ی اضافــی را نادیــده می گیــرد و کارآفرینــان را 
ــرآن،  از آماده کــردن ایــن پاســخ ها بــه ضــرر مشــتریان منصــرف می کنــد. عــاوه ب
دل ســردی کــه از مالیــات بــادآورده بــه  وجــود می آیــد بــرای شــرکت های کوچــک 
نســبت بــه شــرکت های بــزرگ خیلــی بــزرگ اســت. کارآفرینــان تــازه کار ممکــن 
اســت از لحــاظ دانــش غنــی باشــند و در تشــخیص فرصت هــا هــم خــوب باشــند، 

ــد. ــزرگ دارن ــه شــرکت های ب ــی آن هــا ســرمایه و نقدینگــی کــم نســبت ب ول
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در حالــی کــه یــک شــرکت بــزرگ می توانــد قبضه هــای مالیاتــی غیــر منتظــره را 
بــا فــروش دارایــی یــا فروبــردن در ذخیره هــا جــذب کنــد، شــرکت های کوچک تــر 
ــرای تحویــل نداشــته  ــا پــول نقــد اضافــی ب ممکــن اســت دارایــی قابــل فــروش ی
ــان  ــداز خــود کارآفرین ــب از پس ان ــد اغل ــه دارن ــدی ک باشــند. ســرمایه و وجــه نق
ــن،  ــاوه برای ــود. ع ــرمایه گذاری می ش ــارت س ــه در تج ــود و بافاصل ــل می ش حاص
ــا  ــا ی ــی از بانک ه ــری مال ــی کم ت ــک توانای ــا کوچ ــد ی ــرمایه گذاری های جدی س
ــد. عــاوه برایــن،  ــه منظــور تحقــق پول هــای پیش بینــی نشــده دارن ســهام داران ب
بــرای آن هــا دشــوارتر اســت کــه عملیــات خــود را بــه خطــوط تجــاری تغییــر دهنــد 
ــر  ــرکت های بزگ ت ــرا ش ــند، زی ــره باش ــر منتظ ــات غی ــرض مالی ــر در مع ــه کم ت ک
ــته  ــترش نداش ــرای گس ــری ب ــط دیگ ــچ خ ــت هی ــن اس ــا ممک ــد. آن ه می توانن

ــه هــر حــال نمی خواهنــد کار دیگــری انجــام دهنــد. باشــند و ب
ــر نقــش مهمــی  ــم، ســرمایه های خطرپذی ــهام: همان طــور کــه دیدی ــات س مالی
ــا  ــد. اروپ ــدت دارن ــغل های بلند م ــه ش ــا ب ــرکت های نوپ ــا و ش ــل ایده ه در تبدی
در فعالیت هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر از ایــاالت متحــده عقــب اســت و شــاید 
در نتیجــه در شــرکت های نوپــا و در حــال رشــد شــغل های کارآفرینانــه، حتــا اگــر 
بازارهــای مالــی اروپــا در غیــر ایــن صــورت قــوی هســتند. یــک دلیــل ممکــن اســت 

برخــورد متفــاوت مالیاتــی بــا گزینه هــای ســهام کارمنــدان باشــد. 1
ــور  ــه منظ ــت. ب ــاال اس ــر ب ــد و مبتک ــرکت های جدی ــت در ش ــر شکس خط
مدیریــت خطــر، فراهم کننــدگان ســرمایه ی خطرپذیــر اغلــب موسســان و کارگــران 
کلیــدی را نــه فقــط توســط نقدینگی هــا، بلکــه از طریــق پــس اندازهــا و ذخیره هــا 
ــهام  ــای س ــن گزینه ه ــی در ای ــی پایین ــای مالیات ــر نرخ ه ــد؛ اگ ــت می کنن حمای
وجــود داشــته باشــد، باعــث جــذب بیش تــر ســرمایه گذاری در شــرکت های 
ــه ایــن بخش هــا ســبب تقویــت  کارآفریــن می شــود، جــذب ســرمایه و اســتعداد ب
نــوآوری می شــود. در ایــاالت متحــده مالیــات پاییــن اســت؛ زیــرا درآمــد از 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــرمایه در نظ ــود س ــوان س ــدان به عن ــهام کارمن ــای س گزینه ه
درآمــد را می تــوان بــه تعویــق انداخــت و مالیــات را بــه تعویــق انداخــت تــا زمانــی 

کــه ســهام در نهایــت فروختــه شــوند. 
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در نتیجــه ایــاالت متحــده امریــکا نســبت بــه اروپــا، فعالیت هــای خطرپذیــر زیــادی 
دارد. ایــن امــر بــه نوبــه خــود احتمــال دســت یابی بــه رشــد بــاال را در شــرکت های 
ــه  ــد کارآفرینان ــیع تر رش ــای وس ــن رو، مزیت ه ــد و از همی ــش می ده ــر افزای مبتک
ــبتاً  ــی نس ــش کارآفرین ــد بخ ــود. هرچن ــر می ش ــش و تکثی ــاد پخ ــق اقتص از طری
کوچــک اســت، امــا مزیــت بــزرگ و عمومــی آن می توانــد بــا هزینــه ی بســیار کــم 

مالیاتــی کــه توســط خزانــه داری مــورد چشم پوشــی قــرار دارد، بــه دســت آیــد.

مشــکل های دیگــر مالیــات: از آن جایــی کــه تیــوری اقتصــاد نورمــال 
ــتفاده  ــا اس ــژه آن ه ــای وی ــه و نیازه ــغل های کارآفرینان ــی از ش ــدازه ی کاف ــه ان ب
ــردی و  ــای ف ــول مالیات ه ــادی طورمعم ــت های اقتص ــان سیاس ــد، طراح نمی کن
ــی  ــری کارآفرین ــث خطرپذی ــه باع ــد ک ــع می کنن ــطح هایی وض ــرکتی را در س ش
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــی( ب ــل پیش بین ــر قاب ــر )و غی ــای باالت ــود. مالیات ه ش
خطرهــای پیــش  روی کارآفرینــان را افزایــش و توانایــی شــغل های جدیــد را 
ــان  ــا هم چن ــد. آن ه ــش می ده ــاز کاه ــورد نی ــزار م ــتعداد و اب ــه اس ــرای تهی ب
دست رســی بــه ســرمایه را بــرای شــرکت های نوپــا دشــوارتر می ســازند. بــه  
خاطــر روبه روشــدن بــا ایــن خطرهــا، در دســت رس بودن ســرمایه خطرپذیــر بــرای 
ــاال و  ــات ب ــل پیش بینــی ســرمایه گذاری بســیار حســاس اســت. مالی ســودهای قاب
ــردی  ــک دل س ــن رو ی ــد و از ای ــش می ده ــی را کاه ــی، بازده ــل پیش بین غیرقاب
ــرای کارآفرینــان ایجــاد می کنــد. مالیــات بلنــد، اجتنــاب و طفره  رفتــن  بــزرگ را ب

را تحریــک می کنــد.
ــه در  ــر ک ــرکت های کوچک ت ــا و ش ــرکت های نوپ ــت در ش ــن اس ــن ممک  ای
ــر  ــخت گیرانه تر و کم ت ــی س ــای مال ــاب داری و کنترول ه ــتانداردهای حس ــا اس آن ه
درک شــده  باشــد، بیش تــر محســوس اســت. کارآفرینــان، محققــان و دانش منــدان 
بــا پیوســتن بــه رونــد موســوم بــه فــرار مغزهــا می تواننــد از مالیــات بــاال جلوگیــری 
کننــد و بــه کشــورهایی مهاجــرت کننــد کــه میــزان مالیــات آن هــا پاییــن اســت. 
متاســفانه، ایــن کشــورها بــه مــرور زمــان بــه کشــوری عــاری از اســتعدادها، کم تــر 
پویــا و بــا  فقــدان تخیــل، تــاش، نــوآوری و کمــک بــه رشــد اقتصــادی درخواهنــد 

. مد آ
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هزینه نظم دهنده
مشــخص کردن تاثیــر مالیــات بــاالی شــرکت ها نســبت بــه مشــخص کردن 
ــن  ــا ای ــان  تر اســت. ب ــوند، آس ــه می ش ــا آن مواج ــا ب ــه آن ه ــا ک ــه ی مقرره ه هزین
ــن اســت برخــی از نشــانه های  ــه ممک ــد ک ــاده وجــود دارن ــدام س ــد اق ــال، چن ح
ــد را  ــک شــرکت جدی ــت ی ــه  ثب ــا و هزین ــان، ســندها، مدرک ه ــد زم خشــن، مانن
ــک کســب و کار دشــوارتر باشــد،  ــردن ی ــن هرچــه شــروع ک ــد. بنابرای ــه دهن ارای
تعــدادی اندکــی مــردم میــل بــه انجــام چنیــن کاری خواهنــد داشــت یــا ممکــن 
آن هــا شــرکت را بــه  صــورت غیررســمی ایجــاد کننــد کــه در چــوکات قانــون نباشــد 
کــه ممکــن درایــن صــورت  قــادر نباشــند بــه گونــه ی موثــر فعالیت هــای شــان  را 

انجــام دهنــد.
ــرمایه و  ــت س ــن اس ــرکت ها ممک ــه ش ــن گون ــان ای ــال، صاحب ــوان مث به عن
ــت  ــن اس ــان  ممک ــر زم ــه ه ــد ک ــرا می دانن ــند؛ زی ــته باش ــر داش ــزات کم ت تجهی
مقام هــا )بعضــاً فاســد( می تواننــد شــرکت آن هــا را ببندنــد، امــوال آن هــا را مصــادره 
کننــد و یــا بــه ســرقت ببرنــد. درســال 2003 بــرای راه انــدازی یــک شــرکت جهانــی 
ــه 20 روز  ــدت ب ــن م ــه ای ــال خوش بختان ــه ح ــود ک ــاز ب ــط 50 روز نی ــد اوس ح
تقلیــل پیــدا کــرده  اســت؛ ولــی هنــوز هــم تفاوتــی زیــادی وجــود دارد. در ونزویــا 
ایــن مــدت 230 روز می باشــد. در جمهــوری دموکراتیــک الئــوس 173 روز اســت و 
در کمبودیــا ایــن مــدت 99 روز اســت. در انتهــای دیگــر مقیــاس، شــروع تجــارت در 
ایــاالت متحــده تنهــا چهــار روز طــول می کشــد، دو روز در اســترالیا، کانــادا، هانــگ 
ــد طــول می کشــد. در  ــا و نیوزیان ــک روز در جورجی ــط ی ــگ و ســنگاپور و فق کان
اســتونیا، یــک شــرکت می توانــد به صــورت آنایــن و فــوری تاســیس شــود. بازهــم 
شــیوه واضــح و روشــنی وجــود دارد کــه شــروع یــک تجــارت در کشــورهای آزاد 
ــی  ــن، بط ــر کارآفری ــر آزاد و کم ت ــورهای کم ت ــت و در کش ــریع اس ــن س و کارآفری
و کنــد اســت. هم چنــان ممکــن اســت مطابقتــی وجــود نداشــته باشــد کــه شــروع 
ــا درآمــد بــاال، دو برابــر ســریع تر از جاهــای دیگــر اســت.  تجــارت در کشــورهای ب
ــتند،  ــوردار هس ــری برخ ــد باالت ــه از درآم ــورهایی ک ــم کش ــه دیدی ــه ک همان گون

ــتند.  ــز هس ــر نی ــوم کارآفرین ت ــورت عم به ص
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دشــوار اســت کــه بــار مالــی و حتــا تعــداد مقرر ه هــا را اندازه گیــری کنیــم. اکویــس 
ــاره شــرکت ها،  ــا در ب کامیونیتیــر 1 )مجموعــه قانون هــا و مقرره هــای اتحادیــه اروپ
موسســات خیریــه و اشــخاص( دارای 35 فصــل اســت. بــه طــور رســمی 110هــزار 
ــر  ــه نظ ــد ب ــود. هرچن ــه می ش ــر آن اضاف ــه ب ــاالنه 500 صفح ــه دارد و س صفح
می رســد هیــچ کســی بــا قطعیــت نمی دانــد و برخــی از تخمین هــا دو برابــر آن هــا 
را نشــان می دهــد. همچــون مجموعــه ی مقرره هــای بــزرگ و دســت و پاگیــر بــاالی 
ــا  ــتند ب ــادر نیس ــا ق ــه آن ه ــد ک ــنگینی می کنن ــا س ــک و نوپ ــرکت های کوچ ش
ــند  ــته باش ــت داش ــا مطابق ــد ی ــت کنن ــا موافق ــا و مقرره ه ــه قانون ه ــن مجموع ای
ــه از  ــرکت هایی ک ــه ش ــبت ب ــد( نس ــدن آن را ندارن ــدن و فهمی ــت خوان ــا وق )حت
ــای  ــتن مقرره ه ــتند. داش ــوردار هس ــش برخ ــن بخ ــه در ای ــا تجرب ــای ب بخش ه
ــود.  ــاد می ش ــویق فس ــه تش ــر ب ــک منج ــرکت های کوچ ــاالی ش ــوار ب ــاد و دش زی
ــی( در  ــاد خوش بخت ــامریدهی )بنی ــط س ــروی توس ــال، س ــال در نیپ ــوان مث به عن
ــد  ــی بای ــک محل ــداران کوچ ــه دکان ــد ک ــان می ده ــد، نش ــام ش ــال 2013 انج س
ــش  ــط ش ــد و توس ــتر می کردن ــت و راجس ــی ثب ــف حکومت ــاد مختل ــار نه در چه
نهــاد مختلــف نظــارت می شــدند و بایــد بــا بیــش از 15 قانــون مختلــف مطابقــت 
ــورد  ــه م ــدام از 268 دکان ک ــگفت انگیز هیچ ک ــر ش ــورت غی ــه ص ــتند و ب می داش
ســروی قــرار گرفتــه بــود، ایــن شــرایط الزم بــرای ثبــت را نداشــتند و اکثــر ایــن 
شــرکت های کوچــک بــه صــورت ســاده هــم بــا ایــن مقرره هــا مطابقــت نداشــتند. 
نبــود جــواز کار، قرضه گرفتــن بــرای توســعه تجــارت را بــرای صاحبــان 
شــرکت های کوچــک دشــوار می کنــد و از همیــن رو تجــارت توســعه پیــدا 
ــای تجــارت  ــس و مقام ه ــن حــال، پولی ــا ای ــد. ب ــی می مان ــد و کوچــک باق نمی کن
محلــی، بــه صــورت عــادی صاحبــان دکان را تهدیــد می کننــد کــه دکان های شــان 
ــا از  ــا مقام ه ــد ت ــت کنن ــوه پرداخ ــا رش ــه آن ه ــر این ک ــد؛ مگ ــدود می کنن را مس

ــد. 2 ــر کنن ــرف نظ ــداران ص ــکنی دکان قانون ش
.
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ــال،  ــوان مث ــت. به عن ــعه نیس ــال توس ــورهای در ح ــکل کش ــط مش ــا فق ــن تنه ای
ــه  ــت، ب ــواز اس ــتلزم  1۴ ج ــکو مس ــان فرانسیس ــتورانت در س ــک رس ــودن ی گش
 شــمول برنامه ریــزی، ســاختمان، آتش ســوزی، تســهیات عمومــی و ســایر چیزهــا 
و برخــی شــان هــم نیازمنــد زمــان، تــاش و هزینــه ی مالــی بیش تــر انــد به طــور 
کامــل، تکمیــل کــردن ایــن فرایندهــای مختلــف ممکــن اســت 9 مــاه زمــان ببــرد 
کــه اکثــر هــزاران دالــر هزینــه ی اجــاره در محــل نیــز بــرای کارآفریــن دارد  البتــه 
تــا زمــان دریافــت آخریــن امضــای مجــوز  توســط مقــام، قابــل اســتفاده نمی باشــد.1

ــت محصــوالت  ــه دریاف ــا منجــر ب ــه کاهــش مقرر ه ه ــه می شــود ک ــر گفت اکث
بــا کیفیــت پاییــن در جامعــه می شــود، انحصــار کاری ایجــاد می شــود یــا تاجــران 
ــوده  ــا محیــط را آل ــدان مــزد کــم پرداخــت کــرده ی ــه کارمن ــه ب ــه طــور بدبینان ب
ــق مقرر ه هــای طراحی شــده  ــم دقی ــه تنظی ــات نشــان می دهــد ک ــد. مطالع می کنن
ــد باعــث بهبــود امــور در همــه ی ایــن جبهه هــا و رشــد اقتصــادی در ایــن  می توان
ــا نظــم شــدید دارای  ــد شــود؛ هم چنــان ثابــت شــده اســت کــه اقتصادهــای ب رون

ــر هســتند. ــه a بانظــم کم ت ــری نســبت ب رشــد اقتصــادی کم ت
مقرره هــای خــوب طــرح شــده در هــر حالــت یــک اســتثنا انــد نــه یــک قاعــده. 
بیش تــر مقرره هــا از دســتورالعمل ها و بحث هــای سیاســی ناشــی می شــوند 
ــا  ــر ب ــرکت های بزرگ ت ــر آن، ش ــاوه ب ــادی. ع ــت اقتص ــواهد و عقانی ــا از ش ت
ــه در  ــد ک ــا دارن ــاالی مقرره ه ــب ب ــوذ نامتناس ــری، نف ــزرگ البی گ ــای ب بودجه ه
ــان را در  ــا شرکت های ش ــازد ت ــادر می س ــا را ق ــن آن ه ــد و ای ــل اتخــاذ می کنن عم
برابــر شــرکت های تــازه وارد محافظــت کننــد. نتیجــه ی کاهــش در رقابــت بــه ایــن 
معناســت کــه مشــتریان بایــد محصــوالت کم تــر نــو را بــا کیفیــت پاییــن و قیمــت 
ــد کــه  ــم شــرکت هایی را ندارن ــی تحری ــان آن هــا توانای ــاال قبــول کننــد و هم چن ب

بــه بــاور آن هــا بــه  صــورت ناعادالنــه و غیــر مســؤوالنه تجــارت می کننــد. .
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بــرای مثــال، از آن جــا کــه مقرره هــای ســنگین باعــث کــم ثــروت شــدن شــهروندان 
ــاس، آب و  ــرپناه، لب ــی، س ــه غذای ــواد اولی ــه م ــس از تهی ــس از آن )پ ــود، پ می ش
بــرق و خدمــات بهداشــتی و درمانــی( بــرای بهبــود اســتانداردهای محیــط زیســتی، 
ــنگ  ــال س ــرژی زغ ــرق از ان ــر ب ــد تغیی ــد؛ مانن ــداز می کنن ــری پس ان ــول کم ت پ
ــه از  ــی  اســت ک ــی رقابت ــن فقــط کارآفرین ــر. ای ــر گران ت ــای تجدیدپذی ــه منبع ه ب
طریــق آن ارزش باالتــر و رشــد اقتصــادی تولیــد می شــود و ایــن امــر مــا را قــادر 

ــم. ــار بیایی ــکل ها کن ــه مش ــا این گون ــا ب ــازد ت می س

شرایط مناسب کارآفرینی
کارآفرینــی نــه تنهــا مســتلزم شــرایط مناســب بــرای خــود کارآفرینــان اســت بلکــه 
ــد  ــان نیازمن ــد. کارآفرین ــز می باش ــتریان نی ــران و مش ــرمایه گذاران ، کارگ ــرای س ب
دست رســی خــوب بــه ســرمایه، مهارت هــای مدیریتــی و مشــوره می باشــند. 
کارآفرینــان و مشــتریان شــان هم چنــان نیازمنــد یــک محیــط باثبــات سیاســی و 
ــده  ــن در آین ــورت مطمی ــد به ص ــردم می توانن ــن رو م ــند. از ای ــادی می باش اقتص

ــد. ــرمایه گذاری کنن س
دارایــی و عدالــت: بیــن اســتحکام و امنیــت حقــوق مالکیــت و میــزان کارآفرینــی 
ــه آن  ــر تجــارت ب ــه ه ــی ک ــه ابهام ــا توجــه ب ــت وجــود دارد 1. ب همبســتگی مثب
ــری  ــرای تصمیم گی ــون ب ــت قان ــن و حاکمی ــت ام ــوق مالکی ــود، حق ــه می ش مواج
ــد،  ــرار دهن ــرض ریســک ق ــاش شــان را در مع ــول و ت ــه پ ــورد این ک ــردم در م م
ــده ای  ــرای کشــاورزان فای ــی اســت. به عنــوان مثــال کاشــت یــک محصــول ب حیات
ــلح  ــط دزدان مس ــان را توس ــول ش ــدن محص ــار دزدی ش ــا انتظ ــر آن ه ــدارد اگ ن
داشــته باشــند.نیاز بــرای حقــوق مالکیــت امــن و مصــون، بــه شــمول حــق چــاپ، 
حــق انحصــار، نشــانه های تجارتــی، و ســایر حقــوق معنــوی بــرای کارآفرینــان حتــا 
ــد و  ــر شکســت می خورن ــات خطرپذی ــر معام ــز اســت. بیش ت ــر از همــه چی مهم ت
ــردم  ــر م ــد. اگ ــت نمی آورن ــود به دس ــه س ــرمایه گذاری های کارآفرینان ــر س بیش ت
ــن باشــند  ــد مطمی ــا بای ــه نباشــند، آن ه ــی ریســک های کارآفرینان ــه قبول ــل ب مای

ــد. ــاداش بگیرن ــوند، پ ــق می ش ــه موف ــای ک ــد از عامل ه ــه می توانن ک
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ایــن تنهــا حــرص و آز شــخصی نیســت کــه ملکیــت بایــد در امــان باشــد. در صورت 
تــرس از این کــه دولــت خــود می توانــد بــه  صــورت خودســرانه مالیــات بــر درآمــد 
وضــع کنــد، آن هــا را بــه دلیل هــای سیاســی تعطیــل کنــد و یــا بــه مقام هــا اجــازه 
ــرک  ــود را ت ــغل خ ــر ش ــان کم ت ــد، کارآفرین ــده بگیرن ــوه های فلج کنن ــد رش ده
می کننــد و تجــارت جدیــدی را شــروع می کننــد و آن را از طریــق ســودآوری اداره 
می کننــد. بایــد حاکمیــت قانــون وجــود داشــته باشــد کــه بیــن ســرقت و اســتثمار 
ــراد و  ــثتمار توســط اف ــا ســرقت و اس ــی ب ــا تفاوت توســط سیاســت مداران و مقام ه
باندهــا وجــود نداشــته باشــد، قــوه ی 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 
ــد  ــا نمی توانن ــی آن ه ــد، ول ــما را دزدی می کنن ــال ش ــد. دزدان م ــوه می دانن بالق
شــما را از تجــارت منــع کننــد و یــا شــما را بــه زنــدان بیندازنــد. ایــن امــر آ ن هــا را 
ــدرت  ــا ق ــن دلیل ه ــر همی ــازد بناب ــل می س ــه بی می ــرمایه گذاری کارآفرینان در س
مقام هــای سیاســی بایــد محــدود شــود تــا آن هایــی کــه در قــدرت هســتند نتواننــد 
ــوان  ــد )به عن ــرداری کنن ــران بهره ب ــد و از دیگ ــرانه بزنن ــال خودس ــه اعم ــت ب دس
ــد( و  ــت می کنن ــا مخالف ــا آن ه ــه ب ــی ک ــی گروه های ــادره ی دارای ــا مص ــال، ب مث

حقــوق فــردی و مدنــی مــردم را نادیــده بگیرنــد.

عــدم محدودیــت: عامــل مهــم دیگــر، عــدم محدودیــت در کشــور بــرای ســرمایه 
ــر  ــم بیش ت ــی کردی ــه بررس ــه ک ــت. همان گون ــرت اس ــی و مهاج ــذاری خارج گ
ــرژی  ــه از شــجاعت، ان ــا کســانی هســتند ک ــان، مهاجــران هســتند. آن ه کارآفرین
ــی  ــک زندگ ــد و ی ــرک می کنن ــان را  ت ــن ش ــه وط ــد ک ــوردار ان ــص برخ و تخص
ــی را  ــاد فرصت های ــال زی ــه احتم ــد و ب ــروع می کنن ــر ش ــای دیگ ــد را در ج جدی
ــا فرهنــگ و تخیــل، آن  را  می بیننــد کــه مــردم محلــی بــه دلیــل درگیــر بــودن ب
ــد،  ــذب می کن ــن را ج ــران کارآفری ــه مهاج ــی هایی ک ــد. پالیس ــت می دهن از دس
ــا آن هــا بتواننــد در  ــان باشــد ت ــرای دانش جوی ــزه کاری ب ممکــن اســت شــامل وی
کشــور میزبــان درس بخواننــد و در یــک شــرکت در زمینــه مــورد عاقــه خــود کار 

ــا حتــا کار خــود را شــروع کننــد. کننــد ی
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کشــورهای زیــادی هســتند کــه ویزه هــای ویــژه بــرای کارآفرینــان خارجــی دارنــد 
ــت  ــک سیاس ــد.     ی ــرمایه گذاران دارن ــرای س ــت ب ــژه ی اقام ــای وی ــا ویزه ه و حت
مهاجــرت آزاد کــه هــر کارگــر ماهــر یــا ناخواســته را جــذب و نگــه داری می کنــد، 
بــه طــور نامتناســبی شــانس زیــادی بــرای جــذب افــراد بــا روحیــه کارآفرینــی و بــه 

طــور کلــی، در ارتقــای رفــاه و کاهــش فقــر دارد.

ــت،  ــوق مالکی ــت حق ــت و امنی ــی، ماهی ــرف حقوق ــای چــون؛ ع ــگ: نهاده فرهن
ــا  ــراد ی ــوق اف ــاع از حق ــت، دف ــاالی حکوم ــت ب ــه، محدودی ــوه قضائی ــتقال ق اس
نگــرش در مــورد مهاجــرت، همــه  ی این هــا بخشــی از فرهنــگ اصل هــای اخاقــی 
ــاز تولیــد ایــن اصل هــای عمیــق در بعضــی فرهنگ هــای دیگــر  ــد. ب و اعتقــادی ان

کــه آن هــا بیگانــه هســتند، امــری آســان نیســت.
ــا  ــت. حت ــوی ا س ــا ق ــاً در همه ج ــی تقریب ــه ی کارآفرین ــن روحی ــود ای ــا وج ب
ــرای  ــراد ب ــتند، اف ــخت گیرانه  هس ــای س ــه دارای مقرره ه ــورهایی ک ــر کش در اکث
ــروی از  ــی در پی ــل توجه ــوغ قاب ــود نب ــای خ ــود و خانواده ه ــی خ ــود زندگ بهب
قانون هــای رســمی نشــان می دهنــد. مردمــی کــه به صــورت قــوی در کنــار آمــدن 
بــا مشــکل ها، کاردان و فهیــم هســتند، کارآفرینی شــان به صــورت کامــل آزاد 
می گــردد. بنابرایــن هرچیــزی کــه بتوانــد کارآفرینــی را آزاد بگــذارد و از غیرمولــد 
ــه کنــد.  ــه  جامعــه ارای ــد منفعت هــای بزرگــی را ب ــد تبدیــل کنــد می توان ــه مول ب
ــر و  ــرمایه خطرپذی ــازار  س ــای ب ــای درک واقعیت ه ــه معن ــا، ب ــرای دولت ه ــن ب ای
ــدم    ــا؛ ع ــوزش  و پژوهش ه ــتفاده از آم ــت.  اس ــان اس ــژه ی کارآفرین ــای وی نیازه
ــای  ــدت  به ج ــگاه  طوالنی م ــرمایه خارجــی؛ ن ــران  و  س ــرای مهاج ــت  ب محدودی
اقــدام   ســریع  نــه   مهندســی  بیــش از حــد برنامه هــای حمایتــی؛ جلوگیــری از 
ــورد  ــودن در م ــی؛ محتاط ب ــای مالیات ــف  ه ــه و  تخفی ــای  اولی ــا  و کمک ه یارانه ه

ــران.  ــتباه های دیگ ــری از اش ــاوران و پیش گی مش
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اهمیت مدیریت
چنیــن رویکــردی ممکــن اســت باعــث بهبــود و تقویــت خاقیــت، تولیــد ایده هــا، 
ــا را  ــد ایده ه ــان بتوانن ــه کارآفرین ــرای این ک ــود. 1 ب ــک پذیری ش ــوآوری و ریس ن
ــه تجــارت ســود آور مبــدل کننــد، نیازمنــد مهارت هــای تخنیکــی و توانایی هــای  ب
ــوند  ــق ش ــد موف ــف می توانن ــای مختل ــرکت ها به دلیل ه ــند2 . ش ــازمانی می باش س
یــا شکســت بخورنــد، پــل گراهــام3  هجــده دلیــل  مختلف را برای شکســت مشــخص 
مــی کنــد، ولــی مدیریــت خــوب یــا بــد یکــی از مهم تریــن مورد هــای آن می باشــد. 
اکثــر کارآفرینــان بــا کارشــیوه اداره یــک کار، کنتــرول هزینه هــا، سازگار شــدن بــا 
ــل  ــد. تبدی ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــتری دس ــه مش ــیدن ب ــا رس ــریع ی ــد س رش

ــت خــوب می باشــد. ــی مســتلزم مدیری ــه موفقیــت تجارت ایده هــا ب
ــال، آن هــا ممکــن  ــوان مث ــن هســتند. به عن ــه نوعــی کارآفری ــران خــود ب مدی
ــه  ــد، ب ــت مشــتری ایجــاد کنن ــش رضای ــرای افزای ــکاری را ب ــای ابت اســت روش ه
ــری  ــول ارزش بهت ــا از محص ــن حت ــه کارآفری ــد ک ــد ان ــردم معتق ــه م ــوری ک ط
ــد کــه محصــوالت کهنــه و  دارد آن هــا ممکــن اســت شــیوه های را در پیــش گیرن
ــای  ــان منبع ه ــه کارآفرین ــور ک ــازند و همان ط ــر بس ــذاب و مفیدت ــم ارزش را ج ک
ــر  ــا ارزان ت ــر ی ــوالت بهت ــاد محص ــرای ایج ــد ب ــای جدی ــه روش ه ــدی را ب تولی
ــد  ــب می کنن ــم ترکی ــا ه ــای انســانی را ب ــز منبع ه ــران نی ــد، مدی ــب می کنن ترکی
ــن و  ــن بیش تری ــاد بی ــکاف زی ــر باشند.ش ــتریان جذاب ت ــرای مش ــوالت ب ــا محص ت
ــد.  ــته باش ــادی داش ــای زی ــت دلیل ه ــن اس ــدی ممک ــرکت های تولی ــن ش کم تری
ــده نگــه مــی دارد؛  ــرخ بهــره ی پاییــن کــه شــرکت های »زامبــی« را زن ــه تنهــا ن ن
بلکــه احتمــاالً مقرره هــا، رقابــت ضعیــف یــا تحصیــات ضعیــف از ایــن عوامــل بــه 
شــمار می رونــد. بــا وجــود ایــن ، بیش تــر ایــن شــکاف می توانــد ناشــی از کیفیــت 

ــد.  ــف باش ــغل های مختل ــت در ش مدیری

مقدمهای برکار آفرینی | 105  

1. Dumitriu, 2019.
2. Ward, 2005.
3. Paul Graham, 2006.



ــرد  ــود عمل ک ــرای بهب ــد و ب ــن شــرکت ها، تجــارت خــود را نظــارت می کنن بهتری
و ارتقــا ی محصــوالت و افــرادی کــه بهتریــن موفقیــت را دارنــد و برطــرف کــردن 
ــن  ــم  تولید تری ــه ک ــی ک ــد. در حال ــاش می کنن ــن آن، ت ــورت یافت ــی در ص خراب
شــرکت ها، چنیــن کارهایــی را انجــام نمی دهنــد.139  باتوجــه بــه پاداش هــای 
احتمالــی مدیریــت خــوب، جــای تعجــب اســت کــه رویــه ی خــوب لزومــاً 
ــد، ولــی شــرکت های کــم عمل کــرد حتــا ممکــن اســت متوجــه  گســترش نمی یاب
نشــوند کــه کارهــا را اشــتباه پیــش می برنــد. شــاید مجریــان ضعیــف آن قــدر بــر 
وظیفه هــای اصلــی تولیــد تمرکــز داشــته باشــند کــه وقــت کافــی بــرای تفکــر در 
ــد. شــاید آن هــا نتواننــد تصــور کننــد  ــاره ی مســأله ی مدیریــت گســترده تر ندارن ب
ــا  ــت. آن ه ــود اس ــل بهب ــی قاب ــه راحت ــا ب ــرد آن ه ــی از عمل ک ــه جنبه های ــه چ ک
ــا  ــف نداشــته باشــند ی ــه  صــورت مختل ــا را ب ــزه ی انجــام کاره ممکــن اســت انگی
ممکــن اســت از تغییــر هــراس داشــته باشــند. آن هــا ممکــن اســت تــاش کننــد 
اصاحــات را انجــام دهنــد ولــی بــرای این کــه آن هــا کارایــی داشــته باشــند تــاش 

ــد. ــارزه می کنن و مب
ــت:  ــز اس ــار چی ــد چه ــد نیازمن ــرمایه گذاری جدی ــی در س ــت کارآفرین مدیری
ــژه  ــه وی ــی و ب ــی مال ــد پیش بین ــازار اســت. دوم نیازمن ــر ب ــز ب ــد تمرک اول نیازمن
برنامه ریــزی بــرای گــردش پــول و نیازهــای ســرمایه آینــده اســت. ســوم نیــاز بــه 
ایجــاد یــک تیــم مدیریتــی عالــی قبــل از این کــه ســرمایه گذاری جدیــد واقعــاً بــه 
ــه  ــاً هزین ــد واقع ــه بتوانن ــل از این ک ــا قب ــته باشــد و مدت ه ــاز داش ــورد نی ــک م ی
ــورد  ــری در م ــه تصمیم گی ــاز ب ــن نی ــاز دارد. و ســرانجام، ای ــد، نی ــن کن آن را تامی
کارآفریــن موســس در رابطــه بــا نقــش، حــوزه کاری و روابــط خــودش دارد.شــبکه 
ــه در هندوســتان، دادن  ــد ک ــس، خاطرنشــان می کن ــر انگلی ــاق فک ــان، ات کارآفرین
مشــوره ی ســاده به صــورت رایــگان بــه شــرکت های کوچــک، بهــره وری مدیریــت را 
11 درصــد افزایــش می دهــد. مســلماً موثرتریــن کاری کــه دولــت می توانــد بــرای 
افزایــش موفقیــت کارآفرینــان انجــام دهــد، ممکــن اســت اطمینــان از دست رســی 

آن هــا بــه چنیــن مشــاوره ای باشــد. 
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ــد  ــاش کنن ــد ت ــا بای ــد کــه دولت ه ــاد می کن ــان پیش نه ــن شــبکه هم چن  ای
تــا بــا ترویــج آزمایــش سیســتم ها و روش هــای مختلــف مدیریــت، بــه کارآفرینــان 
در شناســایی بهتریــن ایده هــای مدیریتــی کمــک کننــد. آن هــا هم چنیــن بایــد بــه 
شــرکت ها اجــازه دهنــد یــا آن هــا را تشــویق کننــد کــه بــرای ارتقــای توانایی هــای 
ــبکه های  ــوزی. ش ــق کارآم ــاید از طری ــد، ش ــرمایه گذاری کنن ــود س ــی خ مدیریت
همتــا بــرای اشتراک گذاشــتن روش هــای خــوب نیــز مهــم هســتند. از طریــق ایــن 
روش چیــن هشــت درصــد درآمــد شــرکت ها و ســودآوری و بهــره وری مدیــران، را 

افزایــش داده اســت.

درس ها
ــه  ــد ب ــر شــد، بای ــاب ذک ــن کت ــدای ای ــه در ابت ــی ک ــام دلیل های ــه تم ــاً، ب مطمئن
ــر  ــن ام ــق ای ــت در تحق ــت دول ــن اس ــم و ممک ــت دهی ــی اهمی ــت کارآفرین تقوی
ــک عشــق محکــم و  ــد ی ــن بای ــه ای ــد اســت ک نقــش داشــته باشــد. شــبکه معتق
ــایر  ــا و س ــا، کمک ه ــی، یارانه ه ــای مالیات ــی از امتیازه ــه جریان ــد، ن ــادوام باش ب
ــد،  ــه می کنن ــود بودج ــکایت از کمب ــب ش ــان اغل ــر کارآفرین ــی. اگ ــای مال کمک ه
ــن  ــی بزرگ تری ــن مشــکل مواجــه هســتند. بحــث مال ــا ای ــه کــه همــه ب همان گون
مانــع راه انــدازی شــغل ها نیســت کــه طــور معمــول ســرمایه زیــادی نمی گیــرد. بــا 
ایــن حــال، بودجــه دولــت ایجــاد شــغل های مــازاد را تشــویق می کنــد کــه اساســاً 
ــن  ــد خوش بی ــش از ح ــان بی ــود کارآفرین ــث می ش ــتند و باع ــکار هس ــل ان غیرقاب
ــال  ــه دنب ــن شــغل ها »ســاخته« نمی شــوند؛ بلکــه ب ــا دوام تری ــن و ب باشــند. بهتری
ــه و  ــل یافت ــک تکام ــرکت های کوچ ــدازی ش ــان، از راه ان ــته های مشتریان ش خواس

ــد.  ــد می کنن رش
ایــده ی رایــج دیگــر ایــن اســت کــه دولت هــا بایــد آمــوزش و پــرورش، آمــوزش 
ــت  ــه ایجــاد و تقوی ــا ب ــن مورده ــود ببخشند.مســلماً همــه ی ای ــا را بهب و مهارت ه
شــرکت های کارآفریــن کمــک می کنــد. نیــازی نیســت کــه آن هــا از طــرف 
دولــت آمــاده شــوند کــه تمایــل دارد آن هــا بــه روشــی بســیار بوروکراتیــک تحویــل  
ــد.  ــته باش ــی نداش ــازار هم خوان ــای ب ــا نیازه ــن ب ــه ممک ــی ک ــوند در حال داده ش

ــد. ــی ندارن ــات دولت ــا خدم ــای آموزشــی ب ــه برنامه ه ــازی ب ــان نی کارآفرین
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ــرا  ــد، در محــل کار ف ــای آموزشــی  می آموزن ــه در صنف ه ــر از آن چ ــراد بیش ت  اف
ــی را  ــه کس ــه چ ــر می دانندک ــا بهت ــه مقام ه ــبت ب ــان نس ــد  و کارآفرین می گیرن
بــا چــه شــیوه ای و بــا چــه هدفــی آمــوزش دهنــد. دولــت به جــای ارایــه آمــوزش، 
ــد داده،  ــان  را رش ــانی ش ــرمایه های انس ــه س ــد ک ــازه ده ــان را اج ــد کارآفرین بای
ترویــج کننــد. ایــن ممکــن اســت بــه معنــای ســاختارمندکردن سیســتم مالیاتــی 
ــارت و  ــد.آزادی تج ــانی باش ــرمایه  انس ــعه ی س ــوزش و توس ــت از آم ــرای حمای ب
ــرای گســترش و موفقیــت کارآفرینــی بســیار  ــاز و رقابــت تجارتــی نیــز ب فضــای ب
ــرای ایجــاد بوروکراســی های  ــت ب ــه دول ــازی ب ــد نی ــن رون ــم، ای ــم اســت. بازه مه
شــغل های کوچــک نــدارد. ایــن امــر از آن هــا می خواهــد مانع هــای تجــارت 
بین الملــل را از بیــن ببرنــد، از مهاجــران اســتقبال کننــد، بــه تبعیــض علیــه زنــان و 
اقلیت هایــی کــه ممکــن اســت ایده هــای جدیــدی را در تجــارت وارد کننــد.  پایــان 
ــا و  ــی و مجوزه ــای اجتماع ــنگین، هزینه ه ــای س ــای کار، مالیات ه داده و قانون ه
ــر  ــن تاثی ــه بیش تری ــر ک ــرکت های کوچک ت ــرای ش ــژه ب ــه وی ــر، ب ــای دیگ مورده
ــژه  ــه وی ــا )ب ــا انحصاره ــه ب ــای مقابل ــه معن ــن ب ــد. ای ــد، بزداین ــر تجــارت دارن را ب
ــد  ــای جدی ــا ایجــاد بازاره ــازار ی ــه ب ــای ورود ب ــی( و کاهــش مانع ه انحصــار دولت
اســت. هنگامــی کــه اســکندر بــزرگ بــا فیلســوف عیب جــو دیــدار کــرد )کســی که 
ــکندر از  ــرد( اس ــی می ک ــه زندگ ــک خراب ــرده و در ی ــرار ک ــی ف ــایش دنیای از آس
ــرای  ــی خــود ب ــروی نظام ــروت و نی ــا تمــام ث ــی پرســید، ب ــزرگ یونان فیلســوف ب
شــما چــی کار انجــام داده می توانــم؟ دیــوژن بــه او نــگاه کــرد و بــا دســت تــکان 
ــد  ــاً می خواهن ــا واقع ــر دولت ه ــاب ایســتاد شــو«. اگ ــور آفت ــت: »دور از ن داد و گف
ــا  ــاب آن ه ــور آفت ــر ن ــتادن در زی ــد، ایس ــد کن ــای آن رش ــی و مزیت ه کارآفرین

ــد. ــر می رس ــه نظ ــت ب ــه ای درس توصی
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درباره ی موسسه امور اقتصادی
ایــن موسســه، یــک موسســه خیریــه پژوهشــی و آموزشــی اســت کــه محــدود بــا 
ــع مالــی همــکاران خــود اســت. ماموریــت آن بهبــود درک نهادهــای اساســی  مناب
یــک جامعــه آزاد بــا تجزیــه و تحلیــل و بیــان نقــش بازارهــا در حــل مشــکل های 
اقتصــادی و اجتماعــی  اســت. ایــن نهــاد تحقیقاتــی و پژوهشــی توســط ابزارهــای 

ــی آورد: ــت م ــش را به دس ــل هدف ذی
1 . نشر پروگرام با کیفیت باال؛

2 . کنفرانس  ها، سمینارها، لکچرها و سایر اتفاق ها؛
3. کمک به دانش آموزان مکتب ها و دانشجویان دانشگاه ها؛

۴ . کارگزاری معرفی رسانه ها و حضور در آن.
موسســه مذکــور کــه در ســال1955  توســط آنتونــی فیشــر فقیــد تاســیس شــد، 
یــک نهــاد خیریــه آموزشــی اســت؛ نــه یــک ســازمان سیاســی. ایــن نهــاد مســتقل 
از هرگونــه حــزب یــا گــروه سیاســی  اســت. ایــن موسســه فعالیت هایــی را در نظــر 
ــی در  ــا نامزدان ــی ی ــای سیاس ــت از حزب ه ــبب حمای ــی س ــچ گاه ــه هی ــدارد ک ن
انتخابــات یــا همه پرســی شــود. بودجــه آن از طریــق فــروش نشــریه ها، هزینه هــای 
ــه  ــرآن، موسس ــاوه ب ــود.  ع ــن می ش ــه تامی ــای داوطلبان ــا و کمک ه کنفرانس ه
ــام،  ــگ ه ــا دانشــگاه بوکین ــه  صــورت مشــترک ب ــور، برخــی از نشــریه ها را ب مذک
ــک شــورای مشــاوره ی  ــن موسســه در کار خــود توســط ی ــاند. ای ــه نشــر می رس ب
علمــی برجســته بین المللــی و یــک هیــأت برجســته از همــکاران افتخــاری کمــک 
ــراتی  ــوای نش ــگاهیان، محت ــایر دانش ــراه س ــه هم ــا ب ــود. آن ه ــت می ش و حمای
موسســه را پیــش از نشــر مــرور می کننــد و نظرهــای آن هــا بــه طــور ناشــناس بــه 
ــت  ــه تح ــن موسس ــای ای ــام مقاله ه ــن تم ــود. بنابرای ــل می ش ــندگان منتق نویس
ــوده و توســط مجله هــای معتبــر دانشــگاهی  ــد داوری مســتقل دقیــق ب همــان رون

ــوند. ــتفاده می ش اس
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انتشــارات ایــن موسســه بــا اســتفاده ی گســترده در مدرســه ها و دانشــگاه ها مــورد 
پذیــرش اســت. ایــن انتشــارات هم چنیــن در سراســر جهــان فروختــه می شــوند و 
اغلــب ترجمــه و چــاپ مجــدد می شــوند. از ســال 197۴ موسســه مذکــور بــه ایجــاد 
شــبکه ای متشــکل از صــد موسســه مشــابه در بیــش از 70 کشــور جهــان کمــک 
ــور  ــا موسســه ام ــت مشــترکی ب ــی ماموری کرده اســت. آن هــا مســتقل هســتند، ول
ــادی  ــور اقتص ــه ام ــریه های موسس ــده در نش ــای بیان ش ــد. دیدگاه ــادی دارن اقتص
مربــوط بــه نویســندگان اســت، نــه نظــر موسســه )دیــدگاه شــرکتی یــا ســازمانی 

نیســتند(.
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