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 پیشگفتار صندوق کارآفرینی امید

ای و حامی اشتغال جوانان، به ویژه در نواحی روستایی به عنوان یک نهاد توسعه صندوق کارآفرینی امید

افزایی( افراد، رفع فقر و ایجاد اشتغال و کمتر برخوردار، دغدغه توسعه جوامع محلی، توانمندسازی )توان

تلفیق آن  رد مردم وهای خُصندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده مأموریتپایدار در این نواحی را دارد. 

با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای 

ای، توسعه کسب و کارهای های کارآفرینانه، نیازهای منطقهرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیتخُ

IT  های ها و زنجیرهر نظیر خوشهسازی کسب و کارهای بازارمحوهای جهانی شبکهاساس شیوه برمحور؛

 باشد.ارزش در کشور برای اطمینان از پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیالت پرداختی می

رد بازارمحور با روش تأمین کسب و کارهای خُ صندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیدِ حمایت از

های دولتی از تولید در بخش خصوصی بر زنجیره حمایتای را در مانده، وظایف مهم و مغفولiردمالی خُ

های همسو با تأسیس چنین نهادهایی به تالش گذرا. برای تببین این نقش، الزم است با نگاهی ردعهده دا

 .به توسعه پرداخته شود در کشورهای همگن و رو

در کشورهای گوناگون جهان  ،iiردهای حمایتی و ادبیات پیرامونیِ کسب وکارهای خُهای اخیر برنامهسال در

با اهداف کاهش فقر، کمک  ،با ساختار اقتصادی متفاوت رشد چشمگیری داشته است. این کسب و کارها

سیاستگذاری کشورها جایگاه درخوری  درای و مقابله با بیکاری به افزایش تولید کاال و خدمات منطقه

ای کشورها اهمیت دارد که بنیاد یافته است. این شیوه از تأمین مالی تا آنجا در پیشبرد اهداف توسعه

سالی را به نام اعتبارات  ،جایزه صلح اعطا و سازمان ملل ،در نهادینه ساختن آن برای تالشصلح نوبل 

 کند.رد نامگذاری میخُ

د در ردر مقیاس خُ ارآفرینانههای کی امید به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیتصندوق کارآفرین

رد در کشور انجام داده است. از جمله با های خوبی در جهت توسعه فرهنگ اعتبارات خُهای اخیر، فعالیتسال

د. از رد نمایسطح خُ ار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک خوبی به ارتقاء کارآفرینی درزه ۶22بیش از  ایجاد

)در ایران( که اخیرًا در این صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد  ههای بسیار اساسی و نوآورانجمله برنامه

های ارزش، برندسازی و ای، ایجاد زنجیرههای شبکههای انفرادی به پرداختفاز اجرا شده، گذار از پرداخت

وش برندها و مواردی از این دست برای حصول از پایداری کسب و های شبکه فرپرداخت در قالب زیرشاخه

 .باشدو به تبع آن تثبیت چرخه بازپرداخت با توجه به فزونی مستمر دایره تقاضا می کارها

                                                           
i Micro financing 
ii Micro business 



 باشد:به شرح ذیل میهای آینده صندوق برنامه

ق تحق یدر راستا یاز محل مشارکت منابع صندوق توسعه مل ییاشتغال روستا التیتسه یاعطا الف(

 .و برنامه ششم توسعه یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیاهداف و س

 ،یدبنبسته د،یتول ه،یمواد اول نیتأم ،یارزش محصوالت از طراح یهارهیزنج یمال تیو حما یسامانده (ب

 لیذ ییرد خصوصاً در مناطق کمتر برخوردار روستاخُ یو فروش تا بازار در قالب کسب و کارها یابیبازار

 .ییگرا( و بازاریرقابت تی)مزیی گرامنبع یدو راهبرد اصل

توان رقابت و  شیافزا د،یرد و کوچک با هدف توسعه تولخُ یاز کسب و کارها یمال تیو حما تی( تقوج

 "حصولم کیهر روستا "نمودن شعار  یاتیبه منظور عمل ییاستقرار در مناطق روستا تیبا اولو یسازبرند

 ".کارخانه کیهر خانه "و 

تالش در جهت تثبیت و پایدارسازی مشاغل ایجادی متقاضیان تسهیالت به منظور بازگشت منابع به  (د

 .چرخه ارائه وام در صندوق

  .تکنیف یهاشنیکیاپل یریبکارگ قیرد از طرکسب و کار خُ یفضا کپارچهی یسازهوشمند (ه

و...( متقاضیان تسهیالت صندوق از طریق ذینفعان کسب های شغلی )مشاوره، آموزش ارتقای توانمندی (و

 .و کار

 یدیتول یبرندها یندگیفروش و نما ع،یو توسعه شبکه حمل و نقل، توز یسازاز شبکه یمال تیحما ز(

 .رد و کوچکخُ  یدر قالب کسب و کارها یداخل

و  یرد و خانگاشتغال خُمردم نهاد و فعال در حوزه  یهازا و سازماناشتغال یهاهیریاز خ تیحما (ح

 .ییروستا یهادر حوزه یریگبکار

منابع  تیبا استفاده از ظرف یبوم یهاتیها و ظرفتیبر قابل یمبتن یکسب و کارها یفرصت برا جادیا (ط

 و ریفراگ یمال نیاستقرار نظام تام یدر راستا یتخصص یهاصندوق جادیو مشارکت اصناف در ا یمردم

 .و محروم کشور یمناطق مرز یدر روستاها یرد محلخُ یاعتبار یهاتوسعه صندوق

از  یو خارج یداخل یبا صاحبان کسب و کار در جهت حضور موثر در بازارها یو همکار یهمراه (ی

از حضور آنها در  یالتیتسه تیفروش و حما ،یابیخصوصاً در حوزه بازار یکاربرد یهاارائه آموزش قیطر

 .یو خارج یداخل یهاشگاهینما

 سهام بانک عامل. دیخر قیصندوق به جامعه هدف از طر یو بانک یخدمات مال ارائه تیارتقاء ظرف (ک



یکی دیگر از اقدامات مهم صندوق کارآفرینی امید، تولید محتوا و انتقال دانش و تجربه داخلی و جهانی 

ها را )چگونه نوآوری ملت معمای شکوفاییشود. کتاب باشد که شامل ترجمه منابع مفید نیز میمی

ضمن معرفی تجربیات موفق کشورهای مختلف در زمینه نوآوری و فقرزدایی، به  آورد(از فقر بیرون می

ه کنند در حالی کدهد که چرا برخی کشورها مسیر خود را به سوی شکوفایی پیدا میاین سوال پاسخ می

اوت ای متفزمه شکوفایی، فکر کردن به شیوهشوند. در واقع الدیگر کشورها در فقری عمیق پژمرده می

های مرئی فقر، بر روی نوآوری و ایجاد شکوفایی ماندگار بایست به جای تالش جهت کاهش نشانهاست. می

ها را در جاهایی دید که کمتر از همه انتظار آنها را داریم. به عنوان مثال از طریق متمرکز شد. باید فرصت

کنندگان است؛ که به دنبال یافتن راهی جهت ارائه کاال یا خدمات به غیرمصرفهای بازارآفرین نوآوری

ها و یا عدم داشتن افرادی که نیاز به کاال یا خدمتی دارند ولی به دلیل فقر و یا عدم وجود زیرساخت

 مهارت الزم و یا نداشتن وقت کافی، امکان استفاده از آن کاال یا خدمت را ندارند.

فایی با حمایت صندوق کارآفرینی امید و به منظور بهره برداری مسئوالن، دانش پژوهان کتاب معمای شکو

 باشند، ترجمه وو تمامی افرادی که خواستار توانمندسازی افراد و آبادانی و شکوفایی این مرز و بوم می

 در اختیار عالقمندان قرار داده شده است.

هت ج به زبان اصلیتوسط ناشر  برخی کلمات، اصطالحات و نیز جمالتی از کتابالزم به ذکر است 

داده شده قرار  www.Karafariniomid.irآدرس به  سایت صندوق کارآفرینی امیدبرداری در بهره

 است.
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 1 ◈گفتار پیش
 

 گفتارپیش

بودم. کره جنوبی در  iمورمونفرقه دو سال در کره جنوبی مبلّغ مذهبی  به مدت 1۹07من در ابتدای دهه 

های قاره آسیا بود و اثرات ویرانگر فقر را از نزدیک دیدم: برخی دوستان ها یکی از فقیرترین ملتآن سال

د عموالً مجبور بودنهایی را دیدم که مسپردند و خانواده های قابل پیشگیری جانای من به خاطر بیماریکره

ها به مدرسه یا نگهداری از سالمندان خانواده، یکی را انتخاب کنند. بین داشتن غذا سر میز، یا فرستادن بچه

تحمل درد و رنج، بخشی از زندگی روزمره آنها بود. آن تجربه دردناک چنان بر روحیه من تاثیر گذاشت که 

ا ب در دانشگاه آکسفورد، تصمیم گرفتم رشته توسعه اقتصادی برای تحصیل  iiهنگام دریافت بورسیه رودز

تمرکز بر کشور کره جنوبی را انتخاب کنم. من امیدوار بودم با این انتخاب به یک موقعیت شغلی در بانک 

. تالش کنمکره جنوبی دیده بودم  اقامت دربرای حل مشکالتی که در زمان دست یابم و در آنجا  جهانی

اتفاقاً در آن سال خاص که متقاضی پیوستن به بانک جهانی بودم این بانک هیچ شهروند امریکا را استخدام 

های سرنوشت، از دانشگاه هاروارد سر درآوردم و در عوض در رشته کرد. با حذف این گزینه و در پیچ و تابنمی

  نشدنی از آن کشور فقرزده همیشه در ذهن من ثبت شد.واندم. اما تصاویر فراموشدرس خ و کارکسب 

کنم هیچ شباهتی با آن کره جنوبی که در خاطر دارم خوشحالم بگویم امروزه که از کره جنوبی بازدید می

به یکی از  )پس از اقامت کوتاه من در کره جنوبی(، این کشور نه تنها توانسته است ندارد. در این چند دهه

 های مختلف در بینبرانگیز در شاخصهایی احترامثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل شود بلکه به رتبه

ه های خارجی بکننده کمکنیز دست یافته است و از دریافت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نگار امریکایی تا آنجا پیش رفت که کره جنوبی فرید زکریا روزنامه 1.است های خارجی تغییر کردهکننده کمکاهدا

من کاماًل با نظر وی موافق هستم. دگرگونی کره جنوبی در عرض فقط  2.نامید« ترین کشور در جهانموفق»را 

 چند دهه چیزی کم از معجزه ندارد.

ودند ه چند دهه پیش شبیه کره جنوبی بهای دیگری کمتأسفانه چنین دگرگونی شگرفی برای بسیاری از ملت

بسیار  و کشورهای پذیر نبوده است. در نقطۀ مقابل کره جنوبی، کشورهای بروندی، هائیتی، نیجر، گواتماالامکان

ها هایی که سالبه شدت فقیر بودند و هنوز هم بسیار فقیر هستند. آن پرسش 1۹07دیگری را داریم که در دهه 

دهد. چرا ها سال است که ذهنم را آزار میام را برای کمک کردن به کره جنوبی برانگیخت همچنان دهعالقه پیش

 شوند؟که دیگران در فقری عمیق پژمرده میکنند درحالیرا پیدا می برخی کشورها مسیر خود به سوی شکوفایی

پدیده نسبتاً جدیدی است. ثروتمندترین کشورها هم همیشه  روشن است که برای بیشتر کشورها، شکوفایی

اند. برای مثال امریکا را در نظر بگیرید. شاید فراموش کنیم که امریکا دقیقاً چه مسیر درازی را پیموده شکوفا نبوده

داشت.  مرج و است. امریکا مدت زمان نه چندان دوری به شدت فقیر و غرق در فساد بود و حکومتی پر هرج

                                                           
i Mormon missionary 
ii Rhodes scholarship 
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مرگ  3.فقیرتر از آنگوال، مغولستان، یا سریالنکای امروزی بود 18۳7تقریباً با هر معیاری که بسنجیم امریکای دهه 

ـ سه برابر بدتر از نرخ مرگ  1777مرگ به ازای هر  1۳7و میر کودکان در آن زمان تقریباً  کودک به دنیا آمده بود

ـ با توجه به نبود  جامعه امریکا در آن زمان 4. 2716فریقا در سال آ یو میر کودکان در منطقه جنوب صحرا

ـ هیچ شباهتی با آنچه امروز هست نداشت. اما دقیقًا به همین خاطر است که  ها و نهادهای باثباتزیرساخت

ت. سدهد. یافتن مسیری برای بیرون آمدن از فقر، شدنی اهای فقیر در هر جایی امید میداستان امریکا به ملت

   ۳ چگونه؟ که ،ستا پرسش این

کن کنیم و رشد اقتصادی در کشورهای فقیر به کنیم چگونه فقر را ریشهها سال است بررسی و پژوهش میده

درصد  ۳/3۳نرخ فقر مطلق در سطح جهان از  ایم. برای مثال،های واقعی هم بودهوجود آوریم که البته شاهد پیشرفت

چنین آماری به معنای بیرون آمدن از فقر بیش  6.کاهش یافت 271۳درصد در سال  6/۹ به تقریباً 1۹۹7در سال 

احتمال دارد حسی  ،تا کنون است. اما این آمار هر چقدر عالی و چشمگیر باشد 1۹۹7از یک میلیارد نفر از سال 

ـ تقریباً اند اکثریت آنهدهزیرا از بین تقریباً یک میلیارد نفری که از فقر بیرون آم ؛دروغین از پیشرفت به ما بدهد  037ا

 2به کمتر از  1۹۹7درصد در  6/66 کنند. چین توانست نرخ فقر مطلق را ازمیلیون نفرـ در کشور چین زندگی می

این اعداد واقعاً تاثیرگذار هستند. اما در برخی مناطق جهان از قبیل جنوب   0.درصد در زمان حال کاهش دهد

حتی در مورد آنهایی که  8.کنند واقعاً افزایش یافته استکه در فقر مطلق زندگی می صحرای آفریقا، تعداد مردمی

  کنند، ادامه حیات و بقاء هنوز بسیار پرمخاطره است.دهد در فقر مطلق زندگی نمیآمار و ارقام نشان می

فقر وجود ندارد.  رسد هیچ اجماعی در باره چگونگی محوایم، اما به نظر میهایی کردهاگرچه قطعاً پیشرفت

کیفیت )شامل آموزش، خدمات سالمت، حمل و نقل، و نظایر آن( های اجتماعی بیپیشنهادات از اصالح زیرساخت

اما حتی  ۹.کنندتا بهبود نهادها، افزایش کمک خارجی، تقویت تجارت خارجی و بسیاری چیزهای دیگر تغییر می

 نرسیدند با این ارزیابی که پیشرفت خیلی کند بوده است قطعاً موافق هستند.های درست به توافق حل آنهایی که در باره راه
 

 271۳تا  1۹67: تغییرات درآمد سرانه از دهه 1 جدول

 درصد تغییر 271۳سال  1۹67دهۀ  کشور ردیف

   ـ % 33 دالر 31۳ دالر 407 بوروندی 1

   ـ % ۳7 دالر 33۹ دالر 600 جمهوری آفریقای مرکزی 2

  ـ %14 دالر 3۳3 دالر 412 یماالو 3

    ـ % ۳7 دالر 384 دالر 003 گامبیا 4

   ـ % 6۳ دالر 3۹3 دالر 1178 ماداگاسکار ۳

   ـ % 66 دالر 473 دالر 11۹6 نیجر 6

   ـ % 68 دالر 46۹ دالر 1440 لیبریا 0

              ـ % 03 دالر 408 دالر 1042 جمهوری دموکراتیک کنگو 8
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  ـ %26 دالر ۳08 دالر 083 توگو ۹

 ـ % 12 دالر 61۳ دالر 6۹8 افغانستان 17

 ـ % ۹ دالر 62۳ دالر 686 اوگاندا 11

 ـ % 47 دالر 60۳ دالر 1128 سیرالئون 12

 ـ % 12 دالر 07۹ دالر 872 بنین 13

 ـ % ۳3 دالر ۹3۳ دالر 2773 سنگال 14

 ـ % ۳3 دالر 1730 دالر 2270 زیمبابوه 1۳

 ـ % 1۳ دالر 131۹ دالر 1۳4۳ ساحل عاج 16

 ـ % 14 دالر 1471 دالر 1632 غنا 10

   ـ %37 دالر 1۳06 دالر 22۳2 زیمبابوه 18

  ـ % ۳7 دالر 4263 دالر 8۳70 ونزوئال 1۹

 ـ % 12 دالر 2۹۹83 دالر 34780 کویت 27
 

 اند.ایم. ارقام با توجه به نرخ تورم تعدیل شدهگیری کردهمیانگین 1۹67برای محاسبه میزان درآمد سرانه در دهه 

 انداز اقتصادی جهانالمللی پول، پایگاه داده چشممنبع: صندوق بین
 

 

 3/4کشورهای فقیرتر تا کنون، کشورهای ثروتمند در تالش برای کمک به  1۹67به این آمار توجه کنید. از سال 

متأسفانه، بسیاری از مداخالت کشورهای پردرآمد  10.اندای رسمی خرج کردههای توسعهتریلیون دالر به شکل کمک

تأثیری را که امیدوار بودیم بر کشورهای فقیر داشته باشد نداشته است. در واقع، بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان 

 1۹67فقیرتر از سال  271۳کشور در سال  27 کمهم فقیر هستند. بدتر اینکه دستفقیر بودند امروزه  1۹67که در 

     11.نگاه کنید( 1جدول ) به  اند، در عین حال که بیشتر آنها، میلیاردها دالر کمک هم دریافت کردندشده

های با درد و رنج نویسنده همکار ما در نوشتن این کتاب و از دانشجویان پیشین من در هاروارد ، iافوسا اجومو

خیر آشنا است. تجربه عملی وی ما را هشیار  های با نیتبه رغم تالش هااول از شکست خوردنمستقیم و دست

هایی که زمانی امیدبخش بودند و طراحی شدند تا شرایط زندگی کند تا از سردرگمی پیرامون این همه پروژهمی

حروم و تهیدست به ارمغان آورند بدر آئیم. زادگاه افوسا، نیجریه است اما او بیشتر و کاری بهتری برای اقتصادهای م

کرده است. بنابراین در عین حال که با مصیبت فقر در کشورهای  دوران بزرگسالی خود را در امریکا زندگی و کار

 رد سفیدم مسئولیت باروع به خواندن کتاب ای دور از ذهنش شده بود تا زمانی که شرفقیر بیگانه نبود، اما دغدغه

ی انتقادی آن کتاب کرد. این کتاب در واقع متن« تقدیم به»استاد دانشگاه نیویورک و صفحه  نوشته ویلیام ایسترلی

 کها برای کمک به کشورهای محروم است. ایسترلی در این کتاب، در باره زندگی آمارِتهای غربینسبت به تالش

                                                           
i Efosa Ojomo 
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 شد تا از جنگل هیزم جمع کند و سپس بایددختر ده ساله اتیوپیایی نوشت که هر نیمه شب ساعت سه بیدار می

 رفت تا هیزم را در بازار شهر بفروشد و کمک خرج خانواده خود باشد.کیلومترها پیاده می

ر مستحق زندگی دافوسا پس از خواندن داستان زندگی آمارِتک نتوانست آن شب را بخوابد. هیچ کودکی 

نجا فقر ایچنین شرایط دشواری نیست. بنابراین افوسا همراه با تعدادی از دوستانش، سازمان غیرانتفاعی 
های مختلف وطن خود نیجریه را تهیه در بخش را تأسیس کرد، تا پول الزم برای ساختن چاه آب iایستدمی

هنگام بازدید از جوامع فقیر، کمبود آب نخستین »ن گذاشت اش را با من در میاکند. افوسا بعدها تجربه

کنید. آب یعنی زندگی. به همین دلیل این همه پروژه آب در سراسر جهان ای است که به آن برخورد میمسئله

از  هنگام دیدار .«شودبینیم. پیش از هر چیز باید به مردم آب برسانیم. کارهای دیگر پس از آن شروع میمی

نشده، حکمروایی بد، و سایر نماگرهای فقر های آسفالتکیفیت، جادهفقیری با مشاهده آموزش بی هر کشور

کنید. آیا عاقالنه نیست فرض کنیم پاسخی که زنند، حس و حالی مشابه پیدا میکه به شدت توی ذوق می

 کند به فراهم کردن یک یا تمام این چیزها ربط دارد؟مشکل فقر را حل می

هزار دالر پول جمع کند و پنج روستا را شناسایی کرد تا به آنها در ساختن چاه  377ق شد بیش از افوسا موف

های آب برای نخستین کمک کند. روزی که افوسا و حامیان مالی وی به سراغ آن جوامع محلی رفتند تا از چاه آب

ای کنم کمتر منظرهد و حصر بردند. تصور میحهم افوسا و هم ساکنان محلی لذتی بی ،برداری شودبار بهره

 تمیزِ فراوانِ فوران کرده از چاه، در روستایی باشد که قبالً چاه آب نداشته است. برانگیزتر از دیدنِ آبِ شعف

روند. حدود شش ماه پس شوند و رو به ویرانی میها رسیدگی نمیاما با گذشت زمان آشکار شد که این چاه

ختن چاه جدید، با خانه افوسا در ویسکانسین امریکا تماس گرفته شد تا به او اطالع دهند که هیچ آبی از از سا

کرد کسی را در نیجریه پیدا کند تا به آن روستا آید و او از هزاران کیلومتر دورتر باید سعی میچاه بیرون نمی

ی ساخته بود در مناطق روستایی بود، یافتن های آبی که سازمان وبرود و چاه را تعمیر کند. چون همه چاه

تکنیسین ماهری که قطعات یدکی را تهیه کند و به روستا برود همیشه مساله بغرنجی بود. یک مشکل که 

فقر اینجا شد. در حال حاضر فقط یک چاه از پنج چاهی که سازمان شد مشکل بعدی پیدا میبرطرف می
افوسا و دوستانش، که با اشتیاق عزم خود را جزم کرده بودند تا به این  حفر کرده بود هنوز دائر است. ایستدمی

 های اضافی دست کشیدند.شان از ساختن چاهروستاها کمک کنند برخالف میل

المللی محیط داستانی یگانه و استثنایی نیست. بر اساس بررسی مؤسسه بینایستد فقر اینجا میاما تجربه سازمان 

 87هزار چاه خراب و ویران تنها در سرتاسر آفریقا وجود دارد. در برخی جوامع محلی، تا  ۳7 زیست و توسعه بیش از

گذاری کرده بود، متوجه در یکی از روستاهایی که افوسا برای ساختن چاه هدف 12.ها ویران شده استدرصد چاه

                                                           
i Poverty Stops Here (http://www.povertystopshere.org/) 
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ساخته بود، قرار دارد که ایستد یفقر اینجا ممتری از چاهی که سازمان  177شد یک چاه فروریخته دقیقاً در فاصله 

 المللی آن را حفر کرده بود اما پس از مدتی به حال خود رها شده بود.قبالً یک سازمان کمک بین

کمک به برطرف کردن درد و رنج مردم بود، عمیقاً ناامیدکننده  این تجربه برای افوسا، که این همه مشتاق

زریق آور را با تهای دشوار در ذهن او شکل گرفت. اگر این مسائل رنجبا این شکست، برخی پرسش درآمد. از کار

کند؟ چرا برخی توان حل کرد، پس چه چیزی به جای آنها مشکل را حل میخیر نمی منابع مالی و نیت

 ورها بهتر از بقیه کشورها عملخورند؟ چرا برخی کشهای دیگر شکست میرسند و تالشها به نتیجه میتالش

های فقرـ ترین نشانهتر از بقیه افراد تشخیص داد که کاستن از شدت فقرـ یا مشهودکنند؟ افوسا خردمندانهمی

ت. الزمه نیس فقرا به معنای ایجاد شکوفایی شاید مساله اصلی را در بلندمدت حل نکند. کاستن از درد و رنج

ای متفاوت است. امیدواریم این کتاب شیوه فکر کردن شما در باره مساله توسعه ر کردن به شیوهشکوفایی فک

دهید تا به جوامعی که نیاز هایی را که شرح و بسط میحل کنید، و راههایی که مطرح می، پرسشاقتصادی

 یر دهد.حل دارند یاری رسانید، تغیشدید به کمک و ارائه راه 

* * * 

ل قبیچیست؟ برخی متغیرهای جانشین بدیهی و متداول برای شکوفایی، از « شکوفایی»منظور ما از 

دسترسی به آموزش، خدمات سالمت، ایمنی و امنیت، حکمروایی خوب و غیر آن وجود دارد. شاخص شکوفایی 

یست های زکند، چندین سنجه دیگر از قبیل تالشبندی میها رتبهبندیرا در این دسته ملت 148که    iلگاتوم

گیرد. تعجبی ندارد که کشورهایی از قبیل نروژ، زالند نو و فنالند بهترین عملکردها را محیطی را نیز دربرمی

 آفریقای مرکزی در انتهای این شاخص هستند.جمهوری که سودان، یمن و دارند درحالی

ها برای ارزیابی رفاه و بهزیستی اعضای یک جامعه مهم هستند، ما معتقدیم یک با وجودی که این سنجه

باید وجود داشته  iiiو تحرک اجتماعی رو به باال iiمتغیر جانشین حتی مهمتر به نام دسترسی به اشتغال درآمدزا

تی و کنیم که مطابق آن بهزیسرا فرایندی تعریف می« شکوفایی»باشد. بنابراین در راستای اهداف این کتاب، 

 کند.منطقه بهبود پیدا میبرای تعداد هر چه بیشتری از افراد آن  رفاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

بندی بدانیم اما حتماً شکوفاشده طبقه« ثروتمند»این نقطۀ تمایز مهمی است، چون چه بسا برخی کشورها را 

های ، بسترساز آزادیهایی که از موهبت منابع طبیعی ارزشمند برخوردار هستند. شکوفاییتکنیم: مانند ملنمی

شود و به معنای وابستگی کمتر به یک یا دو منبع انحصاری همچون ـ می بیشتر ـ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

های خود را بین برخی از ستند تا ثروتهایی هاینکه برخی کشورها ثروتمندند و دنبال روش نفت است. پس با

گیریم زیرا با وجود این ثروت، نتوانستند فرهنگ پرسشگری، شهروندان خود توزیع کنند آنها را شکوفا در نظر نمی

                                                           
 i  Legatum prosperity index 
 ii Gainful employment  
 iiiUpward social mobility 
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ادی برای اقتص ـ و بازارهای متنوع و متکثر را تشویق و تقویت کنند و این چنین ثروتی به تحرک اجتماعی نوآوری

شان شیا از دست دادن ارزپایان یافتن پس از  ی نتایج الزم را به بار نیاورده است تاهمه منجر نشده است. چنین منابع

 کند.دوامی داشته باشند. اینها همه بیانگر اهمیت درک کردن چیزی است که فقر را ایجاد می در آینده، شکوفایی با

ا هم ب هاروارد بیزینس رویوپیشین  سردبیرمو و کارن دیلون بنابراین من و نویسندگان همکارم، افوسا اوجو

 توانند شکوفا شوند.های فقیر میعهد کردیم تا تحقیق کنیم چگونه ملت

که در  ایشده است اما فکر و اندیشه برای خواندن آسانتر کتاب، متن به شیوه اول شخص )با لحن من( نوشته

د بسیار زیادی محصول همکاری علمی مشترک ما سه نفر است. افوسا الی این صفحات تجسم یافته است تا حالبه

ا کنند جهان راند و من از شراکت و شور و حال آنها که تالش میو کارن به معنای واقعی کلمه نویسنده همکار بوده

 ستید.استان هدانیم بسیاری از شما نیز با اهداف ما شریک و همدمکان بهتری برای زندگی کردن کنند خرسندم. ما می

 .ایماین کتاب را براي چهار نوع ذینفع که در ذهن داشتیم نوشته
 کنند تا جهان را از فقر رهاییمی نخست، کتاب را برای کسانی نوشتیم که در حوزۀ توسعه با پشتکار کار 

 کتاب به شما کمک شده در این کنیم و امیدواریم رویکرد عرضههای شما را تحسین میببخشند. ما تالش
 کنید حل کنید، متفاوت و حتی شاید خالف درک شهودی فکر کنید.کند تا در باره مسائلی که تالش می

 ر های موفق دگذاران، نوآوران و کارآفرینانی نوشتیم که مترصد تأسیس بنگاهدوم، کتاب را برای سرمایه

درآمد و دارای درآمد در کشورهای کم در خلق شکوفاییشما نقشی حیاتی  بازارهای نوظهور هستند. کار

شده در کتاب قرار های مطرحکند. جهان اکنون بیشتر از همیشه به شما نیاز دارد. اما ایدهمتوسط ایفا می

ـ این ایدهنیست شما را به سمت سرمایه ها گذاری در این کشورها فقط با حسی از مسئولیت مدنی پیش براند

 بینند شما ببینید.ای را که شاید دیگران نمیهای بالقوهشوند تا فرصتمطرح می

 هایی هستند که توسعه را در سوم، کتاب را برای سیاستگذارها نوشتیم که دنبال تدوین و اجرای سیاست
بع اتر از شغل کارمندی دولت در کشوری با منشان شتاب ببخشد. معدود مشاغلی در جهان سختکشورهای

اندک وجود دارد. ما امیدواریم با ارائه مدلی برای توسعه که در تئوری ریشه دارد، شما را قادر کنیم تا این 

 ای تبدیل کنید که برای شرایط خاص و یگانه کشورتان مناسب باشند.های توسعهها را به سیاستایده

 ای مانند آمارِتک در هر جای ساله 17ای هآخرین و مهمترین گروهی که این کتاب را برای آنها نوشتیم، بچه
 جهان هستند که سزاوار زندگی بهترند. این کتاب برای ساکنان روستاها در نیجریه نوشته شده است که آب

گر ویرانی آنها بودند. این کتاب را به های افوسا را جشن گرفتند لیکن چند ماه بعد نظارهفوران کرده از چاه

کنند تا امکانات زندگی را برای می کنیم که بدون احساس خستگی کاررانی تقدیم میپدران و ماد
نمیر نیستند. و سرانجام، معمای  و شان فراهم کنند اما قادر به بیرون آمدن از سطح زندگی بخورهایخانواده

شان کنند امیدهایگذرد، احساس میهر روز که می را برای تعداد رو به افزایش جوانانی نوشتیم که شکوفایی

آید. امیدواریم این کتاب کنند عاری از فرصت به نظر میکه در آن زندگی می چون جهانی ؛واهی بوده است

هتر ای بای بهتر در انتظار آنهاست. آیندهاینکه آینده، ور سازدهایشان شعلهبینی را در دلاطمینان و خوش
 در انتظار همه ما است.
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 1فصل 

 اي بر معماي شکوفاییمقدمه

 

های جدی و اهل عمل من را مسخره کردند های جدی آسان نیست و آدمتحمل مسخره شدن توسط آدم

خواستم شبکه مخابراتی در آفریقا ایجاد کنم. آنها گفتند این پروژه ه آنها گفتم میبسال پیش  27هنگامی که 

ی هایدانم چالشکنم. میحال من همچنان به آن فکر میبه دالیل بسیار زیادی هرگز موفق نخواهد شد. با این

  ها را هم ببینند؟توانند فرصتوجود دارد اما چرا آنها نمی

 ـ مو ابراهیم

 ر ایدهطرح مختص

خوریم. کودکانی گرسنه های دردناک فقر در کشورهای فقیر همه جای جهان، یکه میبسیاری از ما با دیدن نشانه

آشامیدنی و بهداشت ناکافی. آینده شغلی ناامیدکننده با جمعیت جوان  آبادهای بدون آبها. حلبیدر گوشه خیابان

نی که برند، کسامیلیون نفر هنوز در فقر مطلق بسر می 0۳7، بیش از نیرو به افزایش. بر اساس آمار بانک جها

خواهیم کمک کنیم. اما آنچه دهند. همه ما میدالر در روز به حیات خود ادامه می ۹/1همچنان با درآمد کمتر از 

گذاری های فقیر با سرمایهـ کمک مستقیم به کشور رسداین مشکالت به نظر می حل برای ترین راهشاید بدیهی

ای که بسیاری از ما دوست داریم، موفق نبوده است. فقط های مرئی فقرـ به آن اندازهدهی به این نشانهبرای سامان

های ها برای حل این مسائل هزینه شده است با پیشرفتکافی است به میلیاردها دالری نگاه کنید که در طی این سال

فقر را برای  ها شاید سنگینیه این نتیجه که یک چیزهایی اصالً درست نیست. این نوع تالشنسبتاً اندک و رسیدن ب

 اما تأثیر زیادی روی وضع وخیم کنونی نگذاشته است.ـ  ای موقتاً کم کرده باشدعده

شد اگر به جای تالش برای کردیم؟ چه میدید متفاوتی نگاه می شد اگر به این مساله از زاویهچه می

د ، به رویکرشدیم؟ برای این کارماندگار متمرکز می های مرئی فقر، روی ایجاد شکوفاییهش نشانهکا

ها را در جاهایی ببینیم که کمتر از شود فرصتنیاز داریم، رویکردی که باعث می iخالف درک شهودی

 همه انتظار داشتیم.

* * * 

می که مو ابراهیم نخستین بار به ذهنش خطور کرد یک شرکت تلفن همراه در ، هنگا1۹۹7در انتهای دهه 

ریقا گفتند مردم آفهمه به من می»آورد ای. او اینک به یاد میگفتند تو دیوانهآفریقا ایجاد کند، مردم به او می

                                                           
i Counterintuitive approach 
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که همگی  . . .های احمق استز دیکتاتور و آدمرسد. اینجا مکانی خطرناک و پر ابه دهانشان نمیدستشان 

  کردند.اش میگذاشت مسخرهدر واقع وقتی او ایده خود را با مردم در میان می« فاسدند.

ق را مدیریت ای موفابراهیم مدیر فنی سابق شرکت بریتیش تلکام، که سپس مستقالً یک بنگاه مشاوره

که بیشتر مردم هرگز از  ریزی کرد تا شبکه ارتباطات را در جنوب صحرای آفریقا ـ جاییکرد، برنامهمی

تلفن استفاده نکرده بودند چه برسد که مالک آن باشندـ از صفر توسعه دهد. قاره آفریقا، که از بازارهای 

کشور دارد. آفریقا با جمعیت کل  ۳4یابد، های تجاری بزرگ ژوهانسبورگ ادامه میمراکش تا مجتمع

لومتر مربعی پراکنده شدند، بیشتر از سه برابر میلیون کی 37بیش از یک میلیارد نفری که در مساحت 

کشور امریکا وسعت دارد. در بیشتر این قلمرو وسیع هیچ زیرساختی برای خطوط تلفن ثابت زمینی 

های تلفن همراه الزم است. های مخابراتی که برای فعالیت شرکتقدیمی وجود نداشت، چه برسد به برج

قیمت ثروتمندان بود، کاالی لوکسی که فقرا توان خریدش زی گرانباهای همراه اسبابدر آن زمان، تلفن

کردند. هنگامی که عده بسیاری، شامل را نداشتند و مهمتر از همه نیازی هم به داشتن آن احساس نمی

های مهم مخابراتی، این فرصت را در آفریقا بررسی مشتریان ابراهیم و همکاران سابق وی در شرکت

 و ها، و حتی عدم دسترسی به آبها، شکنندگی دولته شدت فقر، نبود زیرساختکردند، توجه آنها ب

فقدان خدمات سالمت و آموزش جلب شد. آنها فقر گسترده و محسوسی که در هر جنبه از جامعه نفوذ 

 دیدند.و کارهای جدید را میهای مستعد و بارور برای کسب کرده بود و نه زمینه

دید. او به جای دیدن فقط فقر، های خاص خود، شرایط را جور دیگری میه لطف تواناییاما ابراهیم ب

ای بسیار دور از روستایی که اگر شخصی در فاصله»آورد فرصت را هم دید. ابراهیم اکنون به یاد می

خواست با او صحبت کند گاهی مجبور به سفری هفت روزه برد و میکرد به سر میمادرش زندگی می

شد. پس اگر دستگاهی وجود داشته باشد که وی بتواند همان لحظه با مادرش صحبت کند این خدمت یم

کند؟ و چقدر در وقتش جویی میچقدر در پول خود صرفه برای وی چقدر ارزش دارد؟ او با این کار

رای آنها ها آفریقایی، که بچگونه میلیونبه این نکته توجه کنید که ابراهیم نگفت « شود؟جویی میصرفه
خوردن سه وعده غذا در روز اغلب مثل یک کاالی لوکس است توان پرداخت هزینه خرید و پرداخت 

ها را برای بازاری که وجود ندارد در زیرساخت گذاریتوان سرمایههزینه تلفن همراه را دارند؟ یا چگونه می
های خوب اندکی برایش حل هم تمرکز کرد که راهاو روی تقال برای دستیابی به چیزی م توجیه کرد؟

 وجود داشت. برای ابراهیم، چنین تقالیی نشانگر وجود پتانسیلی عظیم بود.

شود که مصرف به  شرایطی گفته میکند. عدمعرضه می  i«مصرفعدم»این تقال اغلب خودش را به شکل 

حل دردسترس  ص از زندگی خود ناامید هستند و راهای خااز امکان پیشرفت در جنبه  iiکنندگان آرزومندمصرف

                                                           
i  Nonconsumption 
ii Would-be consumers 
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ه گذرانند یا راحلی، روزگار می و ارزانی هم برای رفع نیاز آنها وجود ندارد. بنابراین آنها بدون داشتن راه

ارف های متعیابد. نکته مهم اینجاست که شاخصشان ادامه میکنند اما همچنان مشکالتگریزی پیدا می

مصرف توجهی ندارند. اما عدم به این تقال در اقتصاد و کارهای کسب ای ارزیابی فرصتمورد استفاده بر

مصرف، شانس آفریدن یک بازار را دید. بنابراین ابراهیم با پشتوانه مالی بسیار اندک ابراهیم در این عدم

 ت مخابراتی همراه در سراسر آفریقا بنا نهاد.را با هدف آفریدن شرک 13تلو تنها پنج کارمند، شرکت سل

های ضروری برای شبکه تلفن همراه، کاری بغرنج و دشوار بودـ شمار بودند. ایجاد زیرساختموانع بی

دشوار  شد. تهیه سرمایه چنانهای اصلی انجام میهای محلی یا بانککه باید بدون اتکا به پشتیبانی دولت

ها ر میلیونپذیبینیوی و رسیدن به جریان نقدی پیش و کارفقیت مدل کسب بود که حتی پس از اثبات مو

نیاز  کردند. ابراهیم مجبور شد کل سرمایه موردها هنوز هم از دادن وام به او خودداری میدالری، بانک

صنعت مخابرات، نخستین بار بود که در »گوید تهیه کند. او می iتل را با انتشار اوراق سهامبرای سل

های بسیار دیگری کرد. اما این چالش و چالشچنین کاری می« شرکتی در اندازه و مقیاس عملیات ما

که او با آنها مواجه شد مانع وی نشدند. هر جا نیروی برق وجود نداشت او برق تولیدی خودش را در 

پشتیبانی( وجود نداشت او گذاشت؛ هر جا امکانات لجستیکی )خدمات تدارکاتی و اختیار پروژه می

گرفت؛ هر جا آموزش یا خدمات سالمت وجود نداشت او آموزش و لجستیک خودش را به خدمت می

های موقتی ای وجود نداشت او جادهکرد؛ و هر جا جادهخدمات سالمت را برای کارکنان فراهم می

یم با این دیدگاه، روحیه و نیرو کرد. ابراهساخت یا از هلیکوپتر برای انتقال تجهیزات استفاده میمی

 کند تا دیگر مجبور نباشند برایها آفریقایی خلق میگرفت که ارزش بسیار عظیمی را برای میلیونمی

 ارتباط با یکدیگر به زحمت بیفتند. سرانجام او موفق شد.

کنگو،  هر دو، ، ماالویـ شامل اوگاندا کشور آفریقایی 13برداری در تل موفق به بهرهتنها در عرض شش سال، سل

های ابراهیم، عجیب میلیون مشتری به دست آورد. هنگام افتتاح بسیاری از فروشگاه 2/۳ـ شد و  ، و سیرالئونگابن

فق شد که در تل ابراهیم چنان مودیدیم که برای خرید صف کشیده بودند. سلرا می نبود اگر صدها مشتری مشتاق

، وقتی ابراهیم 277۳میلیون دالری رسید. در سال  140میلیون دالری و سود خالص  614، به درآمد 2774سال 

تل ابراهیم در چنین میلیارد دالر به دست آورد. سل 4/3 تصمیم گرفت این شرکت را بفروشد پول هنگفتی به ارزش

 برخی از فقیرترین کشورهای جهان بیرون آورد.مدت کوتاهی، توانست میلیاردها دالر ثروت از درون 

های تلفن تل تنها نوک کوه یخ بود. امروزه آفریقا مقر یک صنعت مخابراتی پیشرفته با شرکتاما سل

، ام.تی.ان، وداکام، تلکام، و ...( است که بیش کام، سافاری کامهمراه بیشمار )شامل گلوباکام، ماروک تله

ها نه تنها میلیاردها دالر از محل کنند. این شرکتن خط تلفن همراه را پشتیبانی میمیلیو ۹6۳از 

                                                           
i Equity financing 
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 2727شود این صنعت در سال بینی میاند بلکه پیشگردآوری کرده  iانتشار اوراق سهام و اوراق بدهی

باشد و  ها داشتهمیلیارد دالر درآمد مالیاتی برای دولت ۳/27 میلیون نفر شغل ایجاد کند، ۳/4برای 

های همراه همچنین تلفن 14.کشورهای آفریقایی بیفزاید میلیارد دالر ارزش به اقتصاد 214بیش از 

ها اکنون از را آزاد کرده است و شرکت iiتک(نهفته در سایر صنایع از قبیل فناوری مالی )فین ارزش

ها ار میلیونکنند، اعتبگزینی برای اعتبارسنجی استفاده میبا تلفن به عنوان جای صورتحساب مکالمه و کار

 توانستند وام بگیرند.شود که سابق بر این نمیفرد اعتباردار تمدید می

ـ و سراسر آفریقاـ بدیهی به نظر برسد، اما  های همراه در سراسر جهانشاید اکنون فراگیرشدن تلفن

 چیزی را دید که دیگران ندیدند.سال پیش، آن 27به خاطر داشته باشید ابراهیم 

حل برای چیزی است که ما آن  بازاری که مو ابراهیم در شرایط دشوار و ظاهراً بعید آفرید بیانگر یک راه

دهد آید اما پژوهش ما نشان مینامیم. چنین چیزی به نظر خالف درک شهودی میمی iiiرا معمای شکوفایی

به فقرا ایجاد نخواهد شد.  غیر نقدیهای صرفا نقدی و سیاری از کشورها با کمکشکوفایی ماندگار در ب

دست خواهد آمد که بازارهایی جدید درون این کشورها هایی بهگذاری در نوآوریشکوفایی ماندگار با سرمایه

ف ر، با هدایم با سرازیر کردن مستقیم حجم عظیمی از منابع به کشورهای فقیما متوجه شده 1۳.آفرینندمی

بهبود نماگرهای فقر از قبیل کیفیت پایین آموزش، خدمات سالمت زیر میانگین، حکمروایی بد، نبود 

دهنده شکوفایی است، شکوفایی واقعی و بادوام ها، و بسیاری نماگرهای دیگر که بهبود آنها نشانزیرساخت

واقعی معمواًل زمانی شروع به ریشه  شود. در عوض ما معتقدیم در بسیاری از کشورها، شکوفاییایجاد نمی

گذاری شود که اغلب به ـ سرمایه ـ نوآوری بازارآفرین کند که در نوع خاصی از نوآوریمی دواندن در اقتصاد

 کند.مداوم عمل می شکل شتابگر و بنیانی برای ایجاد توسعه اقتصادی

از طریق سازمان  های آبهای افوسا در ساختن چاهتل را ایجاد کرد با تالشو ابراهیم که سلرویکرد م

بسیار  سازمانیایستد فقر اینجا میرا مقایسه کنید. سازمان ایستد فقر اینجا میغیرانتفاعی خود، به نام 

ی رای کمک به کشورهای فقیر امروزهایی است که بکوچکتر است اما نماد همان تفکر پشت بسیاری از تالش

 زیرساخت»های های رسمی توسعه به سمت پروژهدرصد کمک 2/18شود. برای مثال تنها تفاده میاس

های آموزشی، سالمت، زیرساخت اجتماعی و که حجم عظیمی از آن در پروژهرود درحالیمی« اقتصادی

های اعطایی کشورهای سازمان همکاری عالوه بر کمک 16.شودمیای متعارف صرف های توسعهسایر پروژه

که بیانگر بیشترین میزان مخارج کمک خارجی است، این الگوی مخارج همچنین دارای  و توسعه اقتصادی

برای  د.کننهای کشورهای فقیر کمک و آنها را تامین مالی میدهی به دیگرانی است که به پروژهاثر عالمت

                                                           
i  Debt financing 
ii  Financial technology 
iii Prosperity paradox 
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 گوید تنها کافی است منابعهای افوسا بود، یعنی همان باوری که میبخش پروژهمثال این الگوی مخارج الهام

 شود.را به یک منطقه محروم هدایت کنیم تا فقر درمان و متوقف 

م بنیان بگذاری ـ های بازارحل و راه بنیان، تأکید را بر نوآوری ـ های متعارف توسعهحل اما اگر به جای راه

ر هایی از نوع ایده افوسا و تمرکز بیشتر بافتد؟ به بیان دیگر اگر تمرکز کمتر بر روی پروژهچه اتفاقی می

حل مساله را در این دید که پول بیشتری تهیه  شود؟ افوسا راههایی از نوع مو ابراهیم بکنیم چه میپروژه

آن  گذاریکتاب کرد که چگونه با آفریدن بازاری که هدف. اما ابراهیم حسابهای بیشتری بسازدکند و چاه

حل کامال  مردمی باشد که مایل به پرداخت قیمت یک محصول هستند، مسائل را حل کند. این دو راه

 طور که پژوهش ما ثابت کرده است هر کدام اثرات بلندمدت بسیار متفاوتی دارند.متفاوت است و همان
 

 ماي شکوفاییدرک مع

ای هاما جعبه ابزار شخصی من برای حل چالش ،درآمد و درآمد متوسط نیستم من کارشناس اقتصادهای کم

کند تا به هستۀ یک مساله نفوذ کنیم. تئوری خوب به هایی است که به ما کمک میسخت متکی بر تئوری

 بردن مهمترین کارها را درک کنیم.ه پیشکند تا ساز و کارهای زیربنایی برای بما کمک می

های انسان برای پرواز کردن نگاه کنید. پژوهشگرهای نخستین، یک برای مثال به تاریخچه تالش

ستن های مردانی که با بهمبستگی قوی بین توانایی پرواز و داشتن بال و پر پیدا کردند. داستان تالش

داشتند به  گردد. آنها آنچه را که باورا سال پیش باز میخواستند پرواز کنند به صدهبه خود می بال

 ها و پرها را کپی کردند.دهد یعنی بالپرندگان اجازه پرواز می

در اختیار داشتن این دو ویژگی، همبستگی قوی ـ رابطه قوی بین دو چیزـ با توانایی پرواز کردن 

از  «iبهترین سرمشق»ن بال به خود، از آنچه معتقد بودند ها تالش کردند با بستداشت. اما وقتی انسان

ه پریدن ها اقدام بترین پرندگان بود پیروی کنند و از باالی کلیسای جامع و با تکان دادن شدید بالموفق

ها با شکست خوردند. اشتباه آنهایی که به خیال خود خلبان بودند این بود که اگرچه پرها و بال . . .کردند

فتدـ شود تا چیزی اتفاق بیـ آنچه واقعاً باعث می علّی بنیانی کردن همبستگی داشتند، اما ساز و کارپرواز 

 کند درک نکردند.که موجودات معینی را قادر به پرواز می

اعث حال باما با این ،های خوبی بودندهای بهتر یا استفاده از پرهای بیشتر اگرچه سرمشقساختن بال

سوئیسی  ـ برنولی ریاضیدان هلندی ش واقعی در پرواز انسان نشدند. گشایش واقعی به دست دانیلگشای

آنچه را به اصل برنولی  1038وی در باره مکانیک سیاالت حاصل شد. او در سال  هیدرودینامیکو کتاب 

ا هوا بلندشدن را تبیین کرد. ممشهور شده است تشریح کرد، یک تئوری که در رابطه با پرواز، مفهوم به 

                                                           
i Best practices 
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یماً توان مستقها و پرها( به علیت )بلندشدن( رسیده بودیم. پرواز مدرن را میاز همبستگی )داشتن بال

 به توسعه و اقتباس این تئوری مربوط دانست.

یمایی پاما حتی چنین جهشی در درک علت پرواز کافی نبود تا پرواز کردن کامالً  قابل اتکا باشد. وقتی هوا

شرایطی که تالشی معین برای پرواز را به شکست تبدیل »شدند بپرسند کرد، پژوهشگران مجبور میسقوط می

پژوهشگران سپس توانستند قواعدی را تعریف کنند که « کرد دقیقًا چه بود؟ باد؟ مه؟ زاویه پرواز هواپیما؟می

اوتی نیز موفق شوند. در واقع، نشانه یک تئوری خوب، کردند تا در هر شرایط متفها باید از آنها پیروی میخلبان

 کند.عرضه می« اگر/آنگاه»های های خود را به شکل گزارهاین است که توصیه

 هایشود تا نظراتم را در باره چالشهستم هر ساله صدها بار خواسته می و کاراز من که استاد مدرسه کسب 

 حال، من قادر بههایی که هیچ دانش خاصی از آنها ندارم بیان کنم. با اینسازمانو کار در صنایع یا خاص کسب 

ن فکر کرد "چه چیزی"ها دارم که به من نه به های فکری هستم، چون جعبه ابزاری از تئوریارائه بینش و جرقه

بندی که برای قالبآموزند. تئوری خوب، بهترین روشی است فکر کردن در باره یک مساله را می "چگونه"بلکه 

عنای ها برسم. استقبال از تئوری به مهایی درست بپرسم تا به مفیدترین پاسخشناسم یعنی پرسشمسائل می

افتادن در دام جزئیات آکادمیک نیست بلکه کاماًل برعکس، تمرکز بر این پرسش به شدت عملی است که چه 

 سته و مرکز اصلی این کتاب جای دارد.و چرا؟ این رویکرد در هـ شود چیزی باعث چه چیزی می

اری از در بسی خواهیم تئوری را به کندوکاو خود برای خلق شکوفاییپس با این تفاصیل، چگونه می

کشورهای فقیر ربط بدهیم و نهایتاً جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم؟ کشش و جاذبه بسیاری از 

د. چه زننده هستننهایت گولها و پرهاـ بیی دارندـ همچون بستن بالچیزهایی که با شکوفایی همبستگ

گذارد تحت تأثیر قرار تمیز در اختیار جامعه محروم محلی می ای که آبکسی با دیدن چاه تازه حفرشده

 های خیرخواهانه به خرج دهیم، چونگیرد؟ اما واقعیت این است که اصالً مهم نیست چقدر تالشنمی

بخشد کند و دوام میاگر نتوانیم به درک و شناخت خود در باره آنچه شکوفایی اقتصادی را خلق می

 بیفزاییم خیلی به کندی پیشرفت خواهیم کرد.

، با بررسی پیشرفت )یا عدم پیشرفت( انواع اقتصادهای ای در باره مسیر رسیدن به شکوفاییما در مطالعه

امل ژاپن، مکزیک، نیجریه، روسیه، سنگاپور، کره جنوبی، امریکا و چندین کشور دیگرـ ـ ش سراسر جهان

 .اندها، اثرات بسیار متفاوتی بر رشد و شکوفایی بلندمدت یک ملت داشتهدریافتیم انواع متفاوت نوآوری

ونه هر کشور چگ کنداما باید روشن کنیم فرایندی که اینجا و در سراسر کتاب توصیف خواهیم کرد تبیین نمی

شکوفاشده از فقر بیرون آمده است. برای مثال، برخی کشورها از قبیل سنگاپور، با دولتی شروع کردند که اولویت 

 که کشورهای دیگر مانند امریکا، پیشروی خود به سمت شکوفاییو خلق ثروت داد درحالی را به توسعه اقتصادی

های خوب باید در بستر خاص خود استفاده کردـ تر شروع کردند. از همه تئوریتر و تدریجیاز زمانی بسیار قبلرا 
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آنها فقط در شرایطی معین مفید هستند. هر کشوری در جهان از نظر اندازه، جمعیت، فرهنگ، رهبری و 

 کند.بازی می هایش با بقیه متفاوت است. این شرایط نقش مهمی در سرنوشت آنهاقابلیت

تر ها، و به طور مشخصگذاری در نوآوریشود سرمایهاما اگر به طور کلی نگاه کنیم، ثابت می

 در کشورهای سراسر جهان است. این های بازارآفرین، مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به شکوفایینوآوری

شکوفا هستند، متکی است تا عناصر کلیدی تئوری  های تاریخی از اقتصادهایی که اکنونکتاب بر روایت

شود که مطابق آن، آفریدن بازارهای جدید چگونه ما را تشریح کند. در این تئوری، فرایندی توصیف می

گذارد. از طریق همین فرایند نیز برخی از فقیرترین کشورهای جهان توانستند بر یک جامعه تاثیر می

 ها شغل برای شهروندان خود بیافرینند.میلیاردها دالر ارزش و میلیون
 

 مسیر نادیده گرفته شده به شکوفایی

ی در بسیار های حیاتی برای ایجاد و تداوم شکوفاییشود که محرکفکر و ذکر ما روی چیزهایی متمرکز می

که های بازارآفرین )گذاری در نوآوریایهایم هستند: یافتن فرصت در تقال، سرماز کشورها که شناسایی کرده

 کند(، و اجرای راهبرد توسعهمحلی کمک می آفرینند که به رشد اقتصادچیزهایی بسیار از جمله مشاغلی می

آنها به  ،شوندهای الزم می)هنگامی که بازارهای جدید متقاضی نهادها و زیرساخت i «نیروی جاذبه»به شیوه 

شوند(ـ که با تفصیل بیشتر در سراسر کتاب در باره آن بحث خواهیم کرد. همه این معه جذب میدرون جا

های متفاوت به وسیله ها و مضامین برای حل معمای شکوفایی ضروری هستند و خواهید دید از دیدگاهایده

 شوند.گذاریم تکرار و بررسی میهایی که در کتاب به اشتراک میها و داستاننوآوری

کنیم صرفاً منظورمان محصوالتی با فناوری پیشرفته یا دارای صحبت می وقتی در باره نوآوری

کند: تغییر فرایندهایی که نیست. تعریف ما از نوآوری به چیزی تقریباً خاص اشاره می iiامکانات متنوع

، مواد و اطالعات را به کاالها و خدماتی ارزشمندتر ، سرمایهها از قبیل نیروی کاریک سازمان انواع نهاده

کاالها و خدمات پیچیده و گران را به محصوالت ساده و  iii «های بازارآفریننوآوری» 10.کندتبدیل می

کنند که آنها را ارزان تبدیل کرده و آنها را قابل دسترس برای بخش جدیدی از مردم یک جامعه می

 .نامیممی iv«کنندگانغیرمصرف»

کنندگان تشکیل شده است. در اقتصادهای شکوفا، کنندگان و غیرمصرفاز دو بخش مصرف هر اقتصاد

 گیرد.کنندگان اغلب پیشی میکنندگان از غیرمصرفدر مورد بسیاری از محصوالت، نسبت مصرف

                                                           
 i “Pull” strategy of development 
 ii  Feature-rich 
 iii Market-creating innovations 
 iv Nonconsumers 
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نیستند  ارادر به این ککنند در مسیری پیشرفت کنند اما قکنندگان کسانی هستند که تقال میغیرمصرف

حلی در  های خوب، از دسترس آنها به دور است. منظور این نیست که راهحل چون به شکل سنتی راه

 های موجود یا وقتحل کنندگان پول کافی برای استفاده از راهآن بازار وجود ندارد، بلکه اغلب غیرمصرف

 از آن محصول را ندارند.نیاز برای استفاده موفق  یا تخصص مورد

های موفق بازارآفرین سه کنند. نوآوریهای بازارآفرین موتور اقتصادی یک کشور را روشن مینوآوری

 آفرینند که به نیرویمی مشاغلیدستاورد متمایز دارند. نخست، آنها با توجه به ماهیت خاصی که دارند 

های جدید را به تولید برسانند، بازاریابی کنند، توزیع کنند و هر چه بیشتری نیاز است تا نوآوری کار

 هر کشور، یک عامل اساسی تعداد مشاغل آفریده شده است. بفروشند. هنگام ارزیابی شکوفایی

های گسترده جمعیت است که آفریده شده در الیه سودهایهای بازارآفرین، دستاورد دوم نوآوری

، خدمات قات برای تامین مالی خدمات عمومی در جامعه شامل آموزش، زیرساختسپس در اغلب او

 شود.سالمت و غیر آن استفاده می

کل جامعه است. همانگونه که نشان خواهیم داد،  فرهنگسرانجام دستاورد سوم آنها پتانسیل تغییر 

رش د و حکمرانی بسیار بد داشتند. اما با گستبیشتر کشورهای شکوفای امروزی یک زمانی فقیر و فاسد بودن

های ها، فرایندی شروع شد که به متحول کردن این اقتصادها کمک کرد. برای نمونه در امریکا نوآورینوآوری

هایی یر)نوآو کداک، و خودروی فورد مدل تی بازارآفرین مانند چرخ خیاطی سینگر، دوربین عکاسی ایستمن

امعه کمک کردند که ج کنیم( به پرورش فرهنگ نوآوریکه به تفصیل در باره آنها در ادامه کتاب صحبت می

کنندگان خدمت امریکا را به شدت تغییر داد. به محض آفریده شدن بازارهای جدیدی که به غیرمصرف

ـ را به  آموزش، نهادها و حتی تغییر در فرهنگ ها،ـ زیرساخت کنند، این بازارها سایر اجزای ضروریمی

تا بقای بازار تضمین شود، که به تفصیل در کل کتاب تبیین خواهیم کرد. « کنندجذب می»طرف خود 

 شود.گونه است که مسیر حرکت جامعه دستخوش تغییر میاین

د دید. نخست در تل انجام داتوان در آنچه ابراهیم هنگام تشکیل شرکت سلعناصر مدل ما را می

، محصولی به طور سنتی گران و پیچیده را چنان ارزان بعیدترین شرایط، او با عملی کردن یک نوآوری

وجوش نببازاری پرج ها نفر توانستند به آسانی به آن دسترسی پیدا کنند. وی با این کارکرد که میلیون

هزاران شغل برای مردم ایجاد کرد بلکه به ایجاد سایر صنایع از قبیل ایجاد کرد که نه فقط مستقیماً 

نیز کمک کرد. دوم، ابراهیم منابعی را که برای ایجاد شرکتش نیاز داشت به  iخدمات مالی و سالمت همراه

سمت خود جذب کرد. چون او فقط آن منابعی را که برای آفریدن یک بازار جدید، بزرگ و سودآور نیاز 

                                                           
i Mobile health بهبود  درمانی به منظور  -های دیجیتال قابل حمل در خدمات بهداشتیکاربرد تلفن همراه یا دستگاه

 رود.شمار میهای سالمت الکترونیکی بهسطح سالمت افراد. سالمت همراه یکی از زیر شاخه
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سمت خود جذب کرده بود در نتیجه شرایطی که به وجود آورد قابل دوام بودند. به دلیل اهمیت این  داشت به

، پردازیم. سومهای هوشمند بکنیم در ادامه بیشتر به آن میگذاریمضمون در کمک به ما که چگونه سرمایه

دل ی مثال، به جای توسعه متل ابراهیم همچنین با تمرکز بر شهروندان محلی توسعه پیدا کرد. براشرکت سل

و کاری که مشتریان ماهانه قبوض تلفن همراه را بپردازند که در کشورهای ثروتمندتر دارای شهروندان کسب 

 پرداخت را وارد بازار کرد. مشتریان جدیدهای پیششود، ابراهیم کارتبا قدرت درآمدی باالتر، اجرا می

خرند که در نهایت به خریدهای بسیار بسنت امریکا  2۳چیزی مانند ها را به مبالغ نااین کارت توانستندمی

 درصد مشاغلی که ایجاد کرد در دست ساکنان اصلی آفریقا است. ۹۹. عالوه بر آن، شدبیشتر منجر 

های ابراهیم شاید غیرعادی به نظر بیاید، خصوصاً امروزه، هنگامی که انتظار داریم که تالشدر حالی

ه گونه کدار بسیاری از کارهایی باشند که ابراهیم برعهده گرفت، همانفقیر عهده های کشورهایدولت

های وی تفاوتی اندک با در بسیاری از کشورهای شکوفا این چنین است؛ نشان خواهیم داد تالش

 تند.ان هسشدر کشورهای های شکوفاییهای بسیاری از نوآورانی دارد که بانی روشن کردن شعلهتالش

ه به خوبی نیاز دارند ک هایبلندمدت تداوم بخشند، نهایتًا به دولت ها به شکوفاییقطعًا برای اینکه ملت

را پشتیبانی کنند. اما نوآوران بازارآفرین کسانی هستند که آتش را روشن  پر و بال بدهند و آن فرهنگ نوآوری

توانند در شعله بدمند. ما معتقدیم در صورت درک این نکته که چگونه ها تنها مید و دولتکننور میو شعله

تواند حکمروایی خوب را مشتعل و تحریک کندـ الگویی که در بسیاری از کشورهای نوآوری بازارآفرین می

 18.شود توانیم کمک کنیم تا شکوفایی بادوام بلندمدت ایجادـ می کنیمشکوفای امروز مشاهده می
 

 راهنماي مطالعه کتاب

آنچه در نگاه اول شاید ناامیدکننده به نظر بیاید، اغلب در واقعیت امر، فرصتی برای آفریدن بازارهای 

کنند،  کنند تا اوضاع را بهترجدید و پررونق است. این بینش نه فقط برای ذینفعانی که فعاالنه تالش می

، بلکه برای و دیگر افراد در حوزۀ توسعه اقتصادی iمردم نهاد(های ها )سازمانها و سمناز قبیل دولت

اند هم مهم است. برای نمونه، به جای اینکه در نوآوران و کارآفرینانی که شاید فرصتی پیش از این ندیده

ان ن مساله به عنومیلیون آفریقایی، تنها فقر عظیم را ببینیم، باید به ای 677نداشتن برق برای تقریبا 

ای نگاه کنیم که منتظر تسخیر و تصرف است. این کمبودها و مشکالت باید فرصت بازارآفرینی گسترده

ا را در های است که ایدهو نه نشانه احتیاط کردن باشند. ما با داشتن چنین روحیه فراخوانی برای نوآوری

 داریم.این کتاب به شما عرضه می

                                                           
i Non-Governmental Organizations (NGOs) 
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دواریم اما امی ،گذاریمای قدم میبه وادی پیچیده کنیم که با نوشتن در باره توسعه اقتصادیک میما در

ای به شما ارائه دهد. گذاریم، دیدگاه تازههایی که در اینجا به اشتراک میها و موردکاویها، داستانمدل

دهیم تا به شما کمک کند با طرز فکر ما ر شرح میاین کتاب از چهار بخش تشکیل شده است که در زی

 آشنا شوید و کاربردهای عملی آن را در جهان دنبال کنید.

ه دهیم چگونکنیم. در اینجا شرح میرا تبیین می شدن اقتصاد برای شکوفا اهمیت نوآوری 1در بخش 

 ماندگار است. نی قوی برای ایجاد و تداوم شکوفاییـ بنیا ـ بازارآفرین نوع خاصی از نوآوری

و فرهنگ خاصی که  چگونه نوآوریکنیم که هایی تشریح میمدل خود را با ارائه مثال ۷در بخش 

 آفریند بر کشورهای امریکا، ژاپن، کره جنوبی و مکزیک تاثیر گذاشته است.می

زارآفرین های باکنیم. در آنجا در باره رابطه بین نوآوریتمرکز می یافتن برای توسعه اکیادرروی موانع  ۷در بخش 

 کنیم.های یک ملت بحث میو توسعه نهادهای خوب، کاهش فساد، و ساخت و نگهداری زیرساخت

صول ا برخی کنیم وبحث می فرایند شکوفاییبه  تبدیل معمای شکوفاییدر باره اهمیت  4در بخش 

 کنیم.را مرور میی این کتاب یدکل

ا را هها و سمن، دولتای کارآفرینانهای توسعهجدید و تالش چندین فرصت بازارـدر پیوست کتاب 

سته ددهند. امیدواریم این پیوست به آن های مختلف جهان تغییر میکنیم که بازی را در بخشترسیم می

ویش خ باره هستند که منابع با ارزشکه در جستجوی فرصت برای متفاوت فکر کردن در این  از خوانندگان

 خرج کنند کمک کند. را کجا و چگونه برای خلق ثروت و ایجاد شکوفایی

رون ارد و به دوجود د تر از رسیدن به شکوفاییدانیم در کشورهای فقیر، معدود موضوعاتی پیچیدهما می

های جدید برای رویارویی با این مسائل گذاریم با امید به اینکه طرز فکر ما محرک روشاین مجادله قدم می

جهان  در تغییر این کتاب، ارزش قائل شدن برای قدرت و پتانسیل نوآوری بطندار و دردناک باشد. در ریشه

 باره باشد.وگویی با ارزش در این آغاز گفت قرار دارد. اما امیدواریم این کتاب
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 ۷فصل 

 ها شبیه هم نیستندهمه نوآوري
 

کنند این است که هر بازاری یک آفریده است. بازار چیزی یکی از مسائلی که مردم کمتر درک می

 1۹ .نیست که بگردیم و آن را پیدا کنیم. بازار باید آفریده شود

 1۹۹1 دـ رونالد کوز، برنده نوبل اقتصا

 طرح مختصر ایده

را درک  های یک جامعهبسیاری از ما، ارزش ساختن نهادهای قوی و بسط و گسترش زیرساخت

دانیم نوآوری مهم است اما چون برایمان کامالً روشن نشده است. ما می کنیم. اما نقش نوآوریمی

آنچه به فهم عمومی تبدیل نشده این است که چگونه  ،تی داردنوآوری برای افراد متفاوت معانی متفاو

ه سه نوع بندی نوآوری بونگی طبقهگذارند. در این فصل چگمی انواع متفاوت نوآوری اثرات متفاوتی بر اقتصاد

ها و اقتصادها را اندهیم و اثر متفاوت هر کدام بر سازمرا شرح می ـ iiiو بازارآفرین iiبخش، کارآیی iبخشتداومـ 

ها اهمیت دارند، اما نگهداشتن یک اقتصاد، همه نوآوری  ivوجوشپرجنبکه برای کنیم. درحالیتبیین می

کند، به این شکل که بنیانی قوی ـ نقشی چشمگیر ایفا می ـ نوآوری بازارآفرین نوع خاصی از نوآوری

های زیاد درون وقتی کشوری داریم که با وجود انجام فعالیتسازد. می فراهم  vاقتصادی مداوم برای شکوفایی

ال ما معتقدیم احتمدر عوض  ،شود، مشکل این کشور شاید رشد اقتصادی نباشدمرزهای خود، شکوفاتر نمی

 دارد مشکل نوآوری داشته باشد.

* * * 

های بزرگ گاهی گونه شرکتتا کنون، که در آن توضیح دادم چ viمعضل نوآورهااز زمان انتشار کتاب 

نها ام تا به آکرده شوند، من با صدها شرکت کارها کر و کور میاوقات در برابر تهدید وارده از سوی استارتاپ

تر و ارزان 27 آفرینتحول های خاص خود برآیند. در بطن آن کتاب، تئوری نوآوریکمک کنم از پس معضل

و شوند، قادر است کسب شوند یا نادیده گرفته میمی دهیکنندگان که زیادی خدمتمصرف به بخشی از

 تر را به چالش بکشد و نهایتاً آن صنعت را از نو شکل دهد.شدهکارهای جاافتاده و تثبیت

                                                           
i  Sustaining 
ii  Efficiency 
iii Market-creating 
iv Vibrant 
v  Sustained economic prosperity 
vi Innovator’s dilemma 
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ها و سایر بخش و کارام را منتشر کردم، این تئوری در مجامع کسب در چندین دهه پس از زمانی که ایده

هایی در باره تئوری خودم و چگونگی شامل آموزش و خدمات سالمت ریشه دوانید. به این جهت، مرتب با پرسش

دانم هرگز کارشناس خاصِ هیچ صنعتی شوم. درحالی که میپیچ میهای متفاوت، سؤالکاربرد آن در صنعت

ها دارم مراجعه کنم تا به بقیه کمک ابزاری که از تئوریتوانم به جعبه ام که همواره مینخواهم شد، متوجه شده

 .دیدها، مسائل را به شیوه جدیدی ببینند ها و زاویهکنم از میان مجموعه متفاوتی از عدسی

 ای که از بنیانگذاران، بنگاه مشاوره iچند سال پیش، پس از سخنرانی در کنفرانس مدیران عامل در اینوسایت

درست زاویه دیدها برای شروع به  ودم، یک مدیر اجرایی اظهارنظری کرد که اهمیت استفاده از مجموعهب آن

 را در نوآوریگونه ، گروه تحقیق و توسعه هر کرد. او گفت در شرکت ماحل یک مساله را به من گوشزد می

ه وجود دارد ک متفاوتی از نوآوری کند. اما بر اساس ارائه شما متوجه شدم انواعبندی مییک رده یکسان طبقه

کنند. ما نیازمند تجدید ساختار تحقیق و توسعه در رسد هر کدام، اهداف متفاوتی را دنبال میبه نظر می

اهیم از خوخواهیم به آن برسیم تأمل و تفکر کنیم. اگر واقعاً میمان هستیم تا واقعاً در باره آنچه که میسازمان

 « مان رشد کنیم پس نباید آنها را صرفاً پدیده یکدست و واحدی ببینیم.هایوآوریطریق ن

 وجود ها پژوهش دریافتیم سه نوع نوآوریها شبیه هم نیستند. ما طی سالحق با آن مدیر بود. همه نوآوری
ها ذاتًا بد یا خوب ام از انواع نوآوریکدبخش و نوآوری بازارآفرین. هیچبخش، نوآوری کارآییدارد: نوآوری تداوم

ا ایفا همتبخشی به رشد خود دارند هر نوعی از نوآوری نقشی بیهایی که سعی در تداومنیستند اما برای سازمان
 21.کندمی

کردم تا رشد آینده فکر می نظر این مدیر در باره انتخاب نوع درست نوآوری در حینی که به اظهار
های تر این بینش پی بردم. هنگام صحبت در باره همه فعالیتتش تضمین شود، به کاربرد گستردهشرک

وآورانه های نرا بکنیم و همه فعالیت افتد تمایل داریم همین کاراتفاق می که درون یک اقتصاد اینوآورانه
برای ارزیابی توان نوآوری یک کشور از متغیرهای جانشین کنیم. بندی میرا اغلب به شیوه یکسانی دسته

گذاری در تحقیق و توسعه، و کیفیت نهادهای علمی پژوهشی استفاده مانند گواهی ثبت اختراع، سرمایه
گذارند، آیا منطقی نیست ها میها تاثیری متفاوت بر سازماناما اگر هر کدام از انواع نوآوری 22.کنیممی

 23نوآوری نیز اثرات متفاوتی بر اقتصادها بگذارند؟ که انواع متفاوت

 تعریف( درون خودشان عمومی و خصوصیهای )اقتصادها عمدتًا بر حسب بنگاهاز این گذشته، 
یعنی تغییر فرایندهایی که یک سازمان ؛ ـ با توجه به تعریفی که در فصل گذشته کردیم نوآوری  24.شوندمی

ـ همان کاری های بیشتر تبدیل می، سرمایه، مواد و اطالعات را به محصوالت و خدمات دارای ارزشنیروی کار کند
دهند. توجه دارید که نوآوری را با اختراع، یعنی فرایند آفریدن چیزی کامالً جدید که ها انجام میکه بیشتر بنگاه

 ها اغلب از کشوری به کشور دیگر و از بنگاهی به بنگاهیهرگز پیش از آن وجود نداشته است، اشتباه نگیریم. نوآور

                                                           
i Innosight  
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کنیم شوند. بنابراین واحد تحلیل ما، نوآوری است و تالش میشوند، و لحظه به لحظه بهتر میدیگر قرض داده می
 2۳.دگذارنیز تاثیر می بفهمیم چگونه نوع، مقیاس و اثرگذاری نوآوری بر یک شرکت، بر کلیت اقتصاد

آیا چنین کاری صرفًا یک تفکیک آکادمیک است که در جهان واقعی اهمیتی ندارد؟ نه به هیچ وجه. 
چیزهایی است که باعث وقوع رخدادهای دیگر  تمرکز من در کالس درس همیشه در باره اهمیت درک آن

 شود و بررسی چرایی آنها.می

م و سپس ایستبا خودکار یا تکه گچی در دست می برای فهماندن این نکته به دانشجویان، هر ترم سر کالس
شدن و برداشتن آن از زمین با کنم. درحین خماندازم و افتادنش را بر کف کالس تماشا میآن را به زمین می
ش خود دهد و کاردانید من چقدر از نیروی جاذبه متنفرم. اما جاذبه اهمیتی نمیالبد می»کنم خودم غرولند می

نکته اینجاست که ما چه آگاهانه یا ناآگاهانه در باره جاذبه فکر کنیم، جاذبه همیشه کار خودش را « کند.را می
توانیم نیروی آن را در خدمت کند. اما اگر آگاهانه در باره آن فکر کنیم و طرز کار جاذبه را بیاموزیم، میمی

نیز صادق است. اگر ما درک کنیم چه نوع  نوآوری اهداف و مقاصد خود بکار گیریم. همین طرز فکر در باره
ها توانیم آن نوآوری را برای اهداف خود بکار گیریم. دانستن این تفاوتشود، مینوآوری باعث چه اتفاقاتی می

 26.دشومداوم منجر می چیزی است که به توسعه اقتصادیگام نخست و حیاتی در درک آن
 

 بخشهاي تداومنوآوري

و معمواًل مشتریانی را هدف قرار  ،های موجود در بازارحل یعنی هر نوع بهبود در راه ؛بخشهای تداومنوآوری
دهند که انتظار عملکرد بهتری از کاال یا خدمت را دارند. دوستانم که در صنایع کاالهای مصرفی می

ـ هنگامی می i«معرفی شناسه جدید محصول برای درج در خبرها»را  ، نوآوریکنندمی شده کاربندیبسته نامند
گانی کنندشود تا بتوان شور و هیجان را در مصرفکه طعم، رنگ یا ویژگی جدیدی به محصول موجود اضافه می

محصول  ،ای لیپتونای کیسهاند. کافی است به برند چشان بودهایجاد کرد که پیش از این هم خریدار محصول
کم های روی زمین طعم چای لیپتون وجود دارد یا دستشرکت یونیلیور فکر کنید. امروزه تقریباً به اندازه آدم

های دیگر مانند چای یخ سبز، هایی مانند چای سبز ماچا و نعنایی تا طعمشود. از طعماین گونه احساس می
ترش محصوالت جدید و موجود است تا مقدار هر چه بیشتری از بازار موجود نوشیدنی این برند در حال گس

بخش هستند. آنها چیزی های تداومکم سهم بازارش را حفظ کند. اینها نوآوریچای را تصرف کندـ یا دست
ینی زنیستند که برای جلب مشتری جدید نوشیدنی چای به سمت بنگاه طراحی شده باشند؛ آنها ماهیت جایگ

دارند. این نوع نوآوری برای برند لیپتون و مشتریان آن مهم است تا بدانند شرکت دچار کهنگی و روزمرگی 
 . 20نوشان جدید نخواهد آفریدنشده است. اما طعم جدید چای ترش توت و تمشک الزاما بازاری از چای

ونده شگرم شوند. صندلیفروخته میبخش اغلب در ازای درآمد بیشتر و حاشیه سود باالتر های تداومنوآوری
در خودرو ایده خوبی است خصوصاً اگر خودروسازان بتوانند چنین خودروهایی را در ازای پول بیشتر به ما بفروشند 

                                                           
i SKUS for news 
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بخش، کیفیت محصوالت های تداومنوآوری

بخشند و کسانی را هدف موجود را بهبود می

گیرند که توان خرید محصول در بخشی می

خاص از اقتصاد را دارند. وقتی آن بخش اشباع 

بخش اغلب اثر های تداومشود، نوآوریمی

 .کنندینی در مصرف پیدا میجایگز

ها در حدی شوند. این ایدهگذاری میهایی معموالً به سمت مشتریان موجود خریدار خودرو هدفاما چنین نوآوری
 کردند وادار به خرید خودرو کنند.که از اسب برای حمل و نقل استفاده مینیستند که مردمی را 

بخش همه جا حضور دارند و در واقع عنصری حیاتی در اقتصادهای ما هستند. های تداومنوآوری
 ها و کشورها اهمیت زیادی دارد تا قدرت رقابتی خود را حفظ کنند. امابرای شرکت این نوع نوآوری

است.  بخش بسیار متفاوتبازارآفرین و کارآیی گذارد نسبت به دو نوع نوآوریمی تاثیری که بر اقتصاد
ندرت نیاز  دهند، بهشده گسترش می بخش را در بازاری اشباعهای تداومها نوآوریهنگامی که شرکت

کنند چون در حال ی و تولید پیدا میبه ساختن نیروهای محرکه جدید برای فروش، توزیع، بازاریاب
شده هستند. در نتیجه وقتی تقریبا تثبیت شده از جامعه به شیوهفروش به بخش نسبتاً شناخته

کنیم، اثری بسیار متفاوت روی های بازارآفرین مقایسه میبخش را با نوآوریهای تداومنوآوری
 دارند.زایی، ایجاد سود و تغییر فرهنگ در یک منطقه اشتغال

مرکز را در نظر بگیرید که هر دایره بیانگر بازاری متفاوت است که از اعضای متفاوت سه دایره هم
شود. امیدواریم با این مثال ساده تصویری، نکته مدنظر ما به آسانی فهمیده در یک جامعه تشکیل می

یانگر گان است. بازار ب بکنندترین مصرفشود. بازار الف بیانگر کوچکترین، ثروتمندترین و پرمهارت
کنندگان است. به همین نحو، بازار پ بیانگر ای بزرگتر اما با ثروت و مهارت کمتر از مصرفمجموعه

کنندگان است که کمترین میزان ثروت و درجه مهارت را دارند. ایجاد بزرگترین بخش از مصرف
وجه به اندازه بازارـ به معنای فروش بدون ت ـ iمرکزبخش در هر کدام از دوایر همهای تداومنوآوری

 کنندگان در آن بازار خاص است.محصوالت بیشتر به همان مصرف
 

 

 : مثالی ساده از بازارها1 شکل   
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ایش گر های ثروتمندتر اقتصادها به سمت فروش به بخشامالً قابل درک است که بسیاری از شرکت

ها و مزایای جدید به محصول )یا خدمت( موجود، بتوانند به ند با افزودن ویژگیپیدا کنند چون امیدوار

شوند و بخش به مقداری رشد منجر میهای تداومفروش و سودآوری بیشتر خود ادامه دهند. نوآوری

بینید اثرگذاری این رشد با توجه به تعداد طور که میکنند اما همانپذیر میتوسعه را امکان

شود. همچنین رقابت برای جذب مشتری در بخش شده محدود میگذاریگان در بخش هدفکنندمصرف

ن خود کنندگاهای دیگر نیز برای جذب این مصرفثروتمند بسیار شدیدتر است، چون بسیاری از شرکت

مشتری جدید جذب کند، اما  بخش، یکتداوم زنند. هر از گاهی، احتمال دارد نوآوریو آتش می را به آب

ت، های متفاوها برای مشتریان هر بخش یا دایره فروشمعموالً چنین چیزی اتفاقی نادر است، چون شرکت

 28.مشخصاً باید راهبرد متفاوتی تهیه و تدوین کنند

 مثال تفصیلی زیر را مالحظه کنید.
 

 و امریکاترین خودربخش در پرفروشتداوم راهبرد نوآوري

معدود خودروهایی در امریکا بیشتر از مدل کمری تویوتا فروش داشتند. در زمان نگارش این کتاب، کمری 

اما با وجود موفقیت چشمگیر  2۹.سال اخیر در امریکا بوده است 27سال از  1۹ترین خودرو در پرفروش

های که نوآوریاست. درحالیتا کنون نسبتاً ثابت باقی مانده  2777کمری، فروش این خودرو از سال 

ن ای ،نگه داشته است آورسال گذشته این شرکت را رقابتی، مناسب و سود 27تویوتا در مدل کمری طی 

 3۹03۹4 تویوتا 1۹۹0ها اثر محسوس زیادی بر افزایش فروش کمری نداشته است. در سال نوآوری

فروخت )بهترین سال برای کمری کمری  380781تویوتا  2710کمری فروخت. بیست سال بعد در سال 

 37.(دستگاه فروخت 403178بود که تویوتا  2770سال 

ها توانست بخش در مدل کمری برای تویوتا خیلی مهم هستند؛ کمری با همین نوآوریهای تداومنوآوری

 نمایانگر سال اخیر باقی بماند. اما نرخ فروش ثابت کمری 27سال از  1۹ترین خودرو در امریکا به مدت پرفروش

اقتصاد »نیست. فروش کمری  موتور جدید رشد برای شرکت تویوتا نیست و نیز بیانگر رشدی جدی در اقتصاد

توان روی مشتریان تویوتا و سایر خودروسازها که از گذشته وجود دارند، را هدف گرفته است. می« مصرف

گذرد فروش کمری درآمدی وزیع موجود به آنها دسترسی داشت. هر سالی که میهای تحساب کرد و با کانال

یدتر شود. کسانی که خیلی ساده، مدل جدکند که اغلب با حفظ مشتریان سابق میسر میمستمر عاید تویوتا می

 کنند.خریداری میاند، و بهتر همان خودرویی را که قبالً مالک آن بوده

گیرد مدل جدیدی از کمری روش قابل اعتمادی است، هر بار که تصمیم میاما چون تویوتا شرکت پرف

وارد بازار کند لزومًا نیازی به ساختن کارخانه تولیدی جدید و استخدام کارکنان کاماًل جدید ندارد. تویوتا 
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کند ایجاد نمی کند، کانال توزیع جدیدروی مدل جدید، کادر فروش جدید استخدام نمی همچنین هنگام کار

لی ساده ها خیکند. شرکت تویوتا همانند بیشتر شرکتگذاری نمییا روی تیم طراحی کامالً جدیدی سرمایه

کند. در نتیجۀ استفاده چند منظوره از منابع و امکانات، از منابع موجود خود برای اهداف مختلف استفاده می

های یا مشتری خیلی زیادی نیاز ندارد. کارخانه های جدید کمری به سرمایهتویوتا هنگام طراحی مدل

 .شودشوند و اندک نیروی کار جدیدی استخدام میجدیدی ساخته نمی
 

 شدهو تثبیت شدهاشباعبخش در بازار رشد تداوم

اقی تفبخش دارند و واقعًا اها ماهیت تداومکمری داستانی غیرمعمول نیست. بیشتر نوآوری خط سیر نوآوری

های های نوآوریـ و مشتریانش است که خواهان محصول یا خدمتی بهتر هستند. مثال خوب برای شرکت

گوشی  گیرند.های هوشمند را دربرمیها تا حافظه بیشتر در تلفنتر در رایانهبخش از پردازشگرهای سریعتداوم

های مربوط به آن ایجاد های هوشمند و اَپنآیفون اولیه یک نوآوری بازارآفرین بود که بازاری جدید برای تلف

، کسانی بودند که توانایی پرداخت 17بخش است. بیشتر مشتریان آیفون یک نوآوری تداوم 17کرد، اما آیفون 

کردند. آنها اینک به امکاناتی مثل تر معاوضه دالر را داشتند و به سادگی مدل جدید را با مدل قدیمی 1777

دسترسی پیدا کردند. یا باشگاه گلف جدید   OLEDسوپر رتینا و صفحه نمایش  تشخیص چهره، نمایشگر

احساس، »بازها کمک کند تا دهد به گلفرا در نظر بگیرید که شرکتش قول می  TaylorMade 0۹7پی

 ۹۹/12۹۹تجربه کنند. قیمت آن هم « بخشندگی و توان کاری را برخالف هر چوگان آهنی دیگری با این قطر

کنندگان بیشتر در سطحی گسترده را به قطعًا مصرف  TaylorMade 0۹7های گلف پیشود. باشگاهدالر می

ند. ککنند و در نتیجه مشاغل جدید زیادی نسبت به تعداد مشاغل موجود خلق نمیسمت این ورزش جلب نمی

 تروجوششرکت را پرجنب پول بیشتری دربیاورد، TaylorMade شود تاقطعاً باعث می 17اما دقیقاً مانند آیفون 

های زند. بنابراین اهمیت نوآوریکند و مهر تأییدی بر جایگاه خود به عنوان بازیگری مطرح در صنعت گلف می

 پوشی نیست.بخش قابل چشمتداوم

شود؛ آنها اغلب در قالب خدمات نیز معرفی در کاال اطالق نمی بخش فقط به نوآوریهای تداومنوآوری

کم هر ماه یک بار پیشنهادی جدید برای استفاده ای نمونه، بانکی که در آن حساب دارم دستشوند. برمی

به این سو وجود داشته است و اینک به بازار  1۹۳7که از سال  فرستد، یک نوآوریاز یک کارت اعتباری می

 ال حاضر بیش از یک تریلیون دالرهای اعتباری در امریکا در حبسیار بزرگی تبدیل شده است: بدهی کارت

است مبلغی که از تولید ناخالص داخلی کشورهای مکزیک، ترکیه و سوئیس بیشتر است. بانک من الزامًا 

ا کند بهای اعتباری بیافریند؛ به جای آن تالش میدهد تا بازاری جدید برای کارتتالشی به خرج نمی

ها و بازپرداخت نقدی هر آنچه خرج نامهتمدید ضمانتفروش خدمات اضافی به من از قبیل بیمه سفر، 

های برنامه کندافتد که اپراتور تلفن همراه من سعی میکنم، پول بیشتری دربیاورد. همین اتفاق زمانی میمی
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تا  اندبخش هستند که طراحی شدههای تداومبزرگتر و بزرگتری را به من بفروشد. همه اینها نوآوری iداده

 تری بفروشند و سود بیشتری از مشتریانی مانند من به دست آورند.خدمات بیش
 

 بخشهاي کارآیینوآوري

کند با منابع کمتر، کارهای بیشتری ها را قادر میگونه که از نامش پیداست شرکتبخش همانکارآیی نوآوری

موجود یا تازه به دست آمده خود تا جایی کنند از منابع ها سعی میبکنند. به بیان دیگر، هنگامی که شرکت

 زیربنایی آنها و مشتریانی که با محصوالت و کارتوانند ارزش و پول بیشتری به دست آورند، مدل کسب که می

د، شونتر میتر و رقابتیکه صنایع پرازدحامماند. در شرایطی گذاری کردند مثل سابق باقی میخود هدف

بخش عموماً نوآوری در های کارآییها حیاتی هستند. نوآوریشرکت iiبخش برای ماندگاریکارآییهای نوآوری

وند تا شبخش باعث میهای کارآییکنند. نوآوریفرایند هستندـ آنها روی چگونگی ساخت محصول تمرکز می

 ها سودآورتر بشوند و از همه مهمتر جریان نقدینگی آزاد شود.شرکت

های افزایش سودآوری و بخش در هر صنعتی وجود دارند و بخش حیاتی در مدیریت اهرمآییهای کارنوآوری

وری سازمان بخش در عین حال که به افزایش بهرههای کارآییحفظ مشتریان در هر سازمانی هستند. اما نوآوری

نتیجۀ  رفکر کنید که دهایی کنند. کافی است به کارخانهکنند همیشه به نفع کارکنان موجود عمل نمیکمک می

. بخش استکارآیی های نوآوریسپاری یکی از نشانهسپاری تعطیل شدند یا تغییر مکان دادند. برونبرون

ها به شده از این نوآوری شوند )مگر اینکه سرمایه آزادزایی نمیبخش به تنهایی باعث اشتغالهای کارآیینوآوری

 .پردازیم(بازارآفرین گسیل داده شود. در ادامه بیشتر به این موضوع میهای سمت توسعه نوآوری

بخش رونق پیدا های کارآییگذاری در نوآوریصنایع استخراج منابع را درنظر بگیرید که با سرمایه

واقعیت این است که نفت، گاز، طال، الماس و بسیاری دیگر از منابعی که استخراج و پردازش  31.کنندمی

هایی هستند. پس طبیعی است که هر مدیر فعال در این صنعت همیشه دنبال راه iiiد کاالهای اولیهشونمی

ود کند و حاشیه سها را کاهش دهد، فرایندی که جریان نقدینگی را آزاد میبگردد تا کارآیی را افزایش و هزینه

 ش عظیم استخراج منابع استدهد. برای یافتن شاهد فقط کافی است به هر ملتی که صاحب بخرا افزایش می

غل هر کند مشادقیق شوید و ارزیابی کنید آیا آن بخش در عین حال که منابع معدنی بیشتری استخراج می

 افزاید یا خیر. برای مثال امریکا را در نظر بگیرید.می چه بیشتری هم به اقتصاد

میلیون  6/8کارمند، مسئولیت تولید تقریبًا هزار  227در صنعت استخراج نفت و گاز حدود  1۹87در سال 

سوم کاهش به تعداد کارکنان این بخش با بیش از یک 2710در سال  32.بشکه نفت در روز را برعهده داشتند

                                                           
i   Data plans 
ii  Viability 
iii Commodities 
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ارقام  33.میلیون بشکه در روز افزایش یافت 3/۹که میزان تولید به بیش از حالیهزار نفر رسید در 146حدود 

های اداره کی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان نیز بهتر از این نیست. بر اساس دادهمربوط به نیجریه، ی

نیجریه را در استخدام خود دارد  صدم درصد از نیروی کارآمار ملی نیجریه، صنعت نفت و گاز تنها حدود یک

درصد درآمدهای دولت را تشکیل  07 درصد درآمد صادراتی نیجریه و بیش از ۹7که این بخش بیش از درحالی

شوند اما به ندرت مشاغل جدیدی هم به بخش باعث آزادشدن جریان نقدینگی میهای کارآیینوآوری 34.دهدمی

کنند هیچ، مشاغل موجود را هم از ها شغل جدید که ایجاد نمیافزایند. در بیشتر موارد، این نوآوریمی اقتصاد

محور است کشورهایی از قبیل نیجریه، ونزوئال،  ـ . به علت ماهیت خاص استخراج منابع که کارآییبرندبین می

عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، قطر و سایرینی که اتکای شدید به استخراج منابع طبیعی دارند برای 

 توانند به این بخش متکی باشند.زایی شهروندان خود نمیاشتغال

کدام ذاتاً برای یک کشور بد بخش مهم هستند و هیچبخش و کارآییتداوم وآوریالبته هر دو نوع ن

های بسیار متفاوتی در تقویت رشد نیستند. در واقع، آنها برای اقتصادهای ما خوب هستند اما نقش

ادها که اقتصبخش درحالیبخش و تداومهای کارآییکنند. نوآوریزایی ایفاء میآور و اشتغالاقتصادی دوام

اد های آتی را آزگذارینیاز برای سرمایه شدت مورددارند، نقدینگی بهنگه می وجوشرا رقابتی و پرجنب

دهند. موتورهای ، موتورهای جدید رشد را به ما نمیاشباع شدهکدام از آنها در بازارهای کنند اما هیچمی

 نامیم.ای بازارآفرین میهجدید رشد نتیجۀ عامل کامالً متفاوتی است که آن را نوآوری
 

 هاي بازارآفریننوآوري

بازارهای  ـ این نوع نوآوری دهد که از نامش پیداستبازارآفرین دقیقًا همان کاری را انجام می نوآوری

آفریند. اما نه هر بازار جدیدی، بلکه بازارهای جدید در خدمت آن مردمی که برای مصرف آنها جدید می

حصولی وجود ندارد یا محصوالت موجود در بازار به دالیل گوناگون ارزان یا در دسترس آنها نیست. هیچ م

بدیل ت دسترسقابل چنان ارزان و هایی، محصوالت پیچیده و گران به محصوالتی به کمک چنین نوآوری

. در برخی موارد، این شوند که تعداد مردم بسیار بیشتری قادر به خرید و استفاده از آنها خواهند بودمی

تل مو ابراهیم یک آفرینند. شرکت سلهایی کامالً جدید از محصوالت را میبندیها حتی دستهنوآوری

ها مشتری جدید ساده و مقرون ـ را برای میلیون ـ خدمات مخابراتی تلفن همراه حل تا آن زمان گران راه

حصوالت و خدماتی را که قباًل اختصاصی )دارای های بازارآفرین مبه صرفه کرد. به عبارتی، نوآوری

 دهند.مشتریان ویژه( بودند در دسترس همگان قرار می

که دردسترس همگانی قرار بگیرد  های آن نوآوریاگرچه دامنه و مقیاس تاثیرگذاری هر بازار جدید به ویژگی

در دسترس همگانی قرار گرفتن خودرو داشت نخواهند  ها آن تاثیری را کهبستگی دارد ـ برای مثال همه نوآوری

 ها مقایسهشود که با انواع دیگری از نوآوریهای بازارآفرین هنگامی ملموس و معنادار میـ تاثیر نوآوری داشت
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جمعی نگاه شوند، بنیانی اساسی برای بسیاری از اقتصادهای های بازارآفرین اگر به صورت دستهشود. نوآوری

 3۳.ها نفر از فقر بیرون بیاینداند تا میلیوناند و در این فرایند کمک کردهامروزی بودهثروتمند 

آفرینند. چون وقتی بازارهایی ها نه فقط بازارهای جدید بلکه مشاغل جدید نیز میاین نوع نوآوری

صول ین محها باید افراد بیشتری استخدام کنند تا اشود، شرکتکنندگان جدید زاده میجدید با مصرف

های بازارآفرین از پتانسیل آفریدن رسانی کنند. نوآوریجدید را تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمت

 نامیم برخوردارند.می چیزی که آن را مشاغل محلی و جهانی
 

 مشاغل محلی و جهانی

ا به یک بازار محلی خدمت کنند. این مشاغل همچنین گوییم که باید آفریده شوند تمی مشاغلی محلیبه آن 

سپاری به سایر کشورها نیستند. برای مثال، مشاغل طراحی، تبلیغات، بازاریابی، به آسانی قابل انتقال یا برون

سه ایمق گیرند. وقتی آنها را با مشاغل جهانیبندی جای میفروش و خدمات پس از فروش معموالً در این دسته

اند اما به آسانی قابل انتقال به نیز در عین حال که مهم مشاغل جهانیکنیم اغلب پردرآمدتر هستند. می

ای و تهیه مند شوند. تولیدات کارخانهها بتوانند از مزیت دستمزد پایین بهرهکشورهای دیگر هستند تا شرکت

هایی که در مدیریت زنجیره تامین با پیشرفت مواد خام احتمااًل از بزرگترین مقصرهای این انتقال هستند.

 رینتهزینهـ یا کم ترین«کارا»سوی مرزهای ملی به جهانی شاهدیم، مشاغل جهانی اغلب با خطر انتقال به آن

 رینهای بازارآفشوند. در نقطه مقابل، مشاغل محلی که برای پشتیبانی از نوآوریمجاور مواجه می ـ بازارهای کار

 36.رندپذیهای دیگر کمتر آسیبتر در مکانبسیار حیاتی هستند در برابر وسوسه وجود دستمزدهای پایین

 آفرینند که هدفش جمعیت انبوه عمدتاً ناتوان از خرید آن محصولها بازار جدیدی میهنگامی که نوآور

کند تا نه فقط آن محصول ـ است این نوآور مجبور است تعداد زیادی نیرو استخدام  کنندگانـ غیرمصرف

مصرفی یا خدمت را تولید کنند، بلکه آن را به دست مشتریان جدید نیز برسانند. هر چقدر بی

کنندگان( بیشتر باشد بازار بالقوه بزرگتر است و بازار بزرگتر به معنای اثرگذاری بیشتر است. )غیرمصرف

ل های بنیادی شامن دارد اغلب باعث ایجاد زیرساختهای بازارآفریتعهد و وفاداری که نوآور نسبت به نوآوری

های دولتی و گذاریها و تنظیمات و مقرراتآموزش، حمل و نقل، ارتباطات، و نهادهایی از قبیل سیاست

 iشود که در بسیاری از جوامع شکوفای امروزی وجود دارند. این فعالیت یک چرخه مطلوبسایر عناصری می

 دهد.د که به گسترش بیشتر بازارهای جدید پر و بال میکندر اقتصادها ایجاد می

 

 

 

                                                           
i Virtuous cycle 
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 شود.مرکز جدید به محصوالت میهای بازارآفرین باعث دسترسی مشتریان دوایر هم: نوآوری2شکل 

ه توسع محلی به های بازارآفرین این است که وقتی کارآفرینانگذاری در نوآوریمزیت دیگر سرمایه

زنند، احتمال زیادی هست که از را به جیب می های موفقیت در این نوآوریپردازند و پاداشها مینوآوری

 07های آتی استفاده شود. به یک نمونه توجه کنید: از بیش از های محلی برای تامین مالی نوآوریاین سود

گذاری مستقیم تریلیون دالر به سمت سرمایه 2شده، کمتر از مدیریت های جهانیتریلیون دالر ارزش دارایی

 30.ماندها در داخل کشور باقی میگذاری شده است و بیشتر این پولخارجی هدف
 

      

 

                                 کندچگونه یک محصول شغل ایجاد می

 

 

 کنند.های بازارآفرین، مشاغل محلی ماندگارتری ایجاد می: نوآوری2جدول 

 مشاغل جهانی

 ای با دستمزد پایینتولیدات کارخانه

 خط مونتاژ

 ها/ مواد خامکنندهتامین

 یمشاغل محل

 تحقیق و توسعه توزیع و لجستیک     فروش و بازاریابی      مدیریت عمومی      خدمات پس از فروش

های بازارآفرین، با نوآوری

تر تر و ارزانمحصوالت ساده

شوند به طوری که تعداد می

افراد بیشتری در هر جامعه 

آنها  ازتوانایی خرید و استفاده 

 کنند.را پیدا می

 

اثر دسترسی همگانی به 

 نوآوری بازارآفرین
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کند که هر کشور های بازارآفرین مشخص نمیگذاری در نوآورییهتوضیح دادیم که سرما 1در فصل 

های ها و سایر پارامترها تفاوتشکوفاشده امروزی چگونه توسعه یافته است. کشورها از نظر اندازه، قابلیت

بازارآفرین  هایکنیم تنها یک راهبرد برای توسعه وجود دارد. اما نوآوریزیادی با هم دارند و ما ادعا نمی

 د.دهندر کشورهای فقیر جهان امروز را به ما ارائه می ها برای ایجاد شکوفایییکی از ماندگارترین راهبرد
 

 هاي بازارآفرینگذاري نوآوريپنج راهنما براي هدف

تکی هستند، د متوانند ببینننگری برای دیدن آنچه دیگران نمیو آینده های بازارآفرین به داشتن بینشچون نوآوری

نگری نگری شناسایی کنیم تا اینکه برای تحقق یافتن آنها به آیندهتر است که آنها را با توجه به گذشتههمیشه آسان

 نانهای عادی و فراگیر برای بیشتر افراد بشود، کارآفریمتوسل شویم. پیش از آنکه خودرو، رایانه و حساب بانکی پدیده

تر ام این است که بیشبردهآفریدند. آنچه که من به آن پیباید بازاری جدید برای این محصوالت و خدمات میابتدا 

گیری، قابل فهم و درک، خصوصاً برای کارشناسان در آن صنعت خاص، نبودند. برای محصوالت جدید در آغاز شکل

داد گزارش را پوشش می 1۹3۹نیویورک  هانیگزارشگر نیویورک تایمز که اخبار نمایشگاه ج 1۹3۹نمونه در سال 

های تلویزیون باید بنشینید و به یک تلویزیون هرگز رقیب جدی رادیو نخواهد شد چون برای دیدن برنامه»کرد 

حال شاید ما  38«صفحه خیره شوید و معلوم است که یک خانواده معمولی امریکایی وقت چنین کاری را ندارد.

 بینی چقدر اشتباه بود. اما بسیاری از ما احتماالً با چنینزنیم )یا آهی از سر ناراحتی بکشیم( که آن پیشپوزخندی ب

های بینی کردند مصرف تلفنسال پیش، عده بسیاری پیش 27ـ به همان ترتیب که  در آن زمان موافق بودیم ارزیابی

 شود.همگانی نمی همراه در آفریقا منحصر به ثروتمندان است و هرگز در آنجا

ید د ها را باید از زاویههای بازارآفرین برویم؟ این نوآوریگذاری نوآوریبنابراین چگونه به سراغ هدف

برای  بینند و همدرستی ارزشیابی کرد، هم برای کارآفرینانی که پتانسیل ساختن چیزی از صفر را می

های خود هستند. رین به درون ترکیب سبد نوآوریهای بازارآفهای موجود که خواهان بردن نوآوریسازمان

و مدیران هنگام فکر کردن در  ویژگی آوردیم که کارآفرینان ۳در اینجا یک چارچوب مرجع مفید شامل 

 شان باشند.باره آفریدن بازارهای جدید باید به دنبال

و کار که امروز های کسب ها و مدلاکثریت نوآوری ـ صرفمگذاري عدمبا هدف و کارهاي کسب . مدل1

اندـ آنهایی که توان خرید محصوالت در آن بازار را دارند. گذاری کردهکنندگان موجود را هدفوجود دارد، مصرف

کننده از اصطالحاتی مانند خیزش طبقه متوسط، افزایش درآمد قابل ها و گزارشات در باره مصرفوقتی در تحلیل

مصرف، شود، اغلب اوقات آنها به الگوهای مصرف موجود اشاره دارند. عدماستفاده می iتصرف، و پاداش جمعیتی

کننده آرزومند به خرید و استفاده از )مصرف( یک محصول موضوعی متفاوت است و عبارت است از ناتوانی مصرف

                                                           
i Demographic dividend 
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های همراه در آفریقا مصرف تلفنرا روی عدمو کار خود تل مو ابراهیم از همان ابتدا، مدل کسب یا خدمت. سل

 گذاری کند.متمرکز کرد به جای اینکه جمعیت برخوردارتر و پولدارتر را هدف

ماً ئشود که ما را به عملکرد بهتر با هزینه دافناوری تواناساز به آن فناوری گفته می ـ iساز. فناوري توانا۷

ارزش را به محصوالتی های کمشود که نهادهسازمانی گفته میرساند. فناوری به هر فرایند درون کمتری می
های تواناساز از قبیل اینترنت، تلفن هوشمند، سامانه تولید تویوتا یا حتی کند. فناوریارزشمندتر تبدیل می

ها فراهم کنند در عین حال که بازارهای توانند مزیت رقابتی برای شرکتعملیات کارای توزیع و لجستیک می
ی برداری کرد تا خدمتبهره ،سیم به سرعت در حال تغییرتل از شبکه فناوری همراه بیسازند. سلیدی میجد

 را به بسیاری از مردم ارائه دهد که تا پیش از آن به اتصاالت سیمی و تلگرافی متکی بودند.

کند. معلوم می شود که ساختار هزینه شرکت راشبکه ارزش به کارهایی گفته می ـ . شبکه ارزش جدید۷

برای مثال، پیش از اینکه محصول از مزرعه به خواربارفروشی برسد ابتدا باید برداشت، فرآوری، انبار، حمل و 
است  ها دربرگیرنده کارهاییبندی، بازاریابی، و بقیه کارها روی آن انجام شود. این شبکه از فعالیتنقل، بسته

 افزاید. چون بیشترم اندکی هزینه به قیمت محصول نهایی مینامیم و هر کداکه زنجیره ارزش محصول می
دهد تا اند ساختارهای هزینه آنها اجازه نمیگذاری کردهکنندگان موجود را هدفو کارها مصرفکسب 

اختار دهد تا سها توانایی میگذاری کنند. آفریدن یک شبکه ارزش جدید به شرکترا هدف کنندگانغیرمصرف
ل قاب کنندگانهای شرکت، هم سودآور و هم برای غیرمصرفحل به نحوی بازتعریف کنند که راههزینه خود را 

تل، تغییر شیوه خرید مکالمات تلفنی به شکل دقیقه های مورد استفاده سلحل خریداری باشد. یکی از راه
یی که با خرید آن هارا گسترش داد )کارت« های رمزدارکارت»برای تلفن همراه بود. این شرکت نه فقط 

ا نیز رسمی در سراسر قاره ر فروشی غیرتوانید مدت زمان معینی به دقیقه مکالمه کنید(، بلکه شبکه خردهمی
 تل کمک کرد تا ساختار هزینه خود را بازتعریف کند. به خدمت گرفت. این روش به سل

کنند اهبرد نوپدید )یا منعطف( استفاده میاز ر اً هنگام آفریدن بازاری جدید، نوآورها نوعـ  راهبرد نوپدید .4

شان چون آنها دنبال بازارهایی هستند که هنوز تعریف نشدند و بنابراین باید از کسانی که به زودی مشتریان
شوند که های سنجیده )یا ثابت( معموالً هنگامی استفاده میشوند چیزهای زیادی بیاموزند. راهبردمی

های مورد باید تمایل به یادگیری و تعدیل راهبرد شناسند. مدیران و کارآفرینانمی ها نیازهای بازار راشرکت
 کند به آنها خدمتنظر خود را بر اساس بازخورد داشته باشند تا از مشتریان جدیدی که شرکت تالش می

 را کرد. تل در کشورهای مختلف این کارگونه که سلکند، چیزهایی بیاموزند همان

غلب کنند او کارهایی که برای آفریدن بازار جدید تالش میکسب  ـ . پشتیبانی مدیریت اجرایی5

 کنند بلکه اغلبگذاری میچون نه فقط بازاری را که از نظر فنی هنوز وجود ندارد هدف ،محبوب نیستند

 نیاز دارند. به همین علت هیچ بانکی دربخش بخش و کارآییهای تداومبه منابع بیشتر نسبت به نوآوری

                                                           
i Enabling technology 
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های موجود امکان بقاء های بازارآفرین بخواهند در سازمانابتدا به مو ابراهیم وام نداد. بنابراین اگر نوآوری
 پیدا کنند، نیازمند پشتیبانی از مدیرعامل یا فرد دیگری در رأس تیم مدیریت اجرایی هستند.

 

 اثر خودروي مدل تی

دا پی خودروی مدل تی های بازارآفرین را بتوان در نوآوریترین مثال از قدرت بالقوه نوآوریشاید روشن
بازی و نماد تشخص برای ثروتمندان را داشتند. حدود یک قرن پیش، خودروها در امریکا حکم اسباب کرد.

ساز در امریکا به ثبت رسیده بود که همگی خودروهای سفارشیهزار خودرو  17کمتر از  1۹77در سال 
شدند برای تشخص اجتماعی نیز بودند. این خودروها همان اندازه که برای استفاده عملی خریداری می

ای وجود داشت تا آسفالته های شخصی(. معدود راهخریدار داشتند )تقریباً شبیه بازار امروزی برای جت
ها بتوانند در آنها رانندگی کنند، اندک جایگاه سوخت وجود داشت تا بتوان مخزن های خودروراننده

شماری امریکایی به حد کافی ثروتمند وجود داشت که توانایی سوخت خودرو را پر کرد و تعداد انگشت
 فورد همه اینها را تغییر داد. مالی خرید خودرو را داشته باشند. اما هنری

هزار در  27ها خودرو خریداری کردندـ تولید ساالنه خودرو از تعداد بسیار زیادی از امریکایی د.ر واقع،
رسیدـ و رونق خودرو به انقالب فرهنگی عظیمی  1۹22میلیون خودرو در سال  2به بیش از  1۹7۹سال 

و  دگی، کارها کجا و چگونه زندر این کشور منجر شد. خودروها روی تصمیماتی همچون اینکه امریکایی
تفریح کنند هم تأثیر گذاشت؛ مدارس و مناطق مسکونی شروع به توسعه یافتن به حومه شهرها کردند. 

و کارها و صنایع جدیدـ گردشگری، حمل و نقل محصوالت کشاورزی هر چه بیشتر کاراتر شد، و کسب 
ـ ظاهر شدند. صنایع بسیار  سوخت و غیر آن هتلداری، غذاهای آماده، تعمیرگاه خودرو، بیمه خودرو، جایگاه

دیگری تدارک دیده شدند تا ملزوماتی از قبیل فوالد، روغن، رنگ، الوار، سیمان، شیشه و الستیک را مستقیماً 
ه داد چگونهایی کردند که به مردم آموزش میبه خودروسازان عرضه کنند. مدارس فنی شروع به ارائه برنامه

های جدید و وضع قوانین تازه که ر کنند. نهادهای عمومی امریکا هم با ساختن راهخودرو بسازند و تعمی

تر بسازد شروع به واکنش نشان دادن کردند. اما پیش از هر چیزی خودرو ها ایمنرانندگی را برای امریکایی
 .فورد به آفریدن آن کمک کرده بود و بازاری پدید آمد که هنری

 آفرید و اشتغال و درآمد مالیاتی هنگفتی ایجاد کرد، این نوآوریکه بازار جدید  تی عالوه بر مدل
دار مردم برای خرید خودروهای مدل امریکا داشت. با هجوم ادامه دستی عظیمی بر اقتصاداثرات پایین

ها تر کردند. امریکاییتر و فعالوجوشرا حتی کاراتر، پرجنب که این صنعت تی، رقبای جدید هم سربرآوردند
های بیشتر واکنش نشان دهد. همه این اتفاقات شان شدند و دولت مجبور شد با ساختن جادهعاشق خودروهای

میلیون  1۳، این شرکت 1۹20تا  1۹7۹های به چرخه مطلوبی تداوم بخشید که فورد شروع کردـ در سال
های شهری های بیشتر منجر شد که باعث احداث حومهساخت. فروش خودروها به ساختن جادهتی  خودرو مدل

 3۹.گویدـ به جرم و جنایت کمتری انجامیدها به ما میپژوهش –بیشتر شده و مشاغل بیشتری را به دنبال آورد که 
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 : تاثیر مدل فورد تی3 شکل
 

 بینی هنریکاملی بود که از ژرف و کارصرفًا یک خودرو نبود. نوآوری وی مدل کسب  فورد اما نوآوری

گونه که در مورد های بازارآفرین، همانفورد برای آفریدن بازاری کامالً جدید برای خودرو بیرون آمد. نوآوری

محصول واقعی فروخته شده باشد در باره زنجیره ارزش و مدل صادق بود، بیش از آنکه در باره  مدل تی

ها دهد. فورد برای اینکه خودروی تولیدی خود را به میلیونو کاری است که یک نوآور توسعه میکسب 

امریکایی بفروشد، نه فقط مجبور بود محصولی بسازد که به راحتی قابل استفاده باشد و همه مردم توان 

های بسیار دیگری از قبیل جایگاه سوخت و تعمیرگاه، خطوط شند بلکه باید در زمینهخریدش را داشته با

شده روی گذاریآهن برای کمک به حمل و نقل تولیداتش، و یک کارزار تبلیغاتی تهاجمی هدفراه

 کرد.گذاری میهای معمولی که هرگز مالک یک خودرو نبودند نیز سرمایهامریکایی

های گذاری در نوآوریو بازار جدیدی که آفرید موفق بود، اما فورد برای سرمایه مدل تیگرچه 

بخش را نشان دهیم به تجربه فورد های تداومبخش خیلی کند عمل کرد. برای اینکه اهمیت نوآوریتداوم

ت. اما درصد بازار خودرو امریکا تسلط داش 67، شرکت خودروسازی فورد بر 1۹21توجه کنید. در سال 

بخش باعث شد جایگاه خود را از دست بدهد های تداومگذاری در نوآوریکوتاهی این شرکت برای سرمایه

 شده مشاغل آفریده

 طراحی

 آزمایش

 توزیع

 فروش

 تبلیغات

 تعمیرات

 الیتامین م

 منابع انسانی

 مدیریت

 ساز توانا

 هاجاده

 مدارس

 هارستوران

 هاتله

 وساز()ساختسازیساختمان

 حومه شهرها

 گردشگری

 های سوختجایگاه

 پاالیش نفت

 پلیس گشت ایالتی

 تنظیم مقررات خودرو

 تامین مالی خودرو

 شده ازبهره برده

 فوالد

 شیشه

 چوب

 الستیک

 رنگ

 پنبه

 آهنراه

 کشتی
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که هر  شرکت خودروسازی فورد به رتبه سوم در بازار خودرو سقوط کرد. جنرال موتورز 1۹36و در سال 

های های جدید، امکان خرید اعتباری خودرو و رنگسال به مشتریان خود تسهیالت و خدماتی مانند مدل

درصد سهم  2۳که کرایسلر با درصد سهم به شماره یک در بازار تبدیل شد، درحالی 43داد با متفاوت می

بخش برای بخش و کارآییهای تداومطور که قباًل توضیح دادیم نوآوریبه شماره دو جهش کرد. همان

های بازارآفرین سکوهایی وجوش باقی بمانند مهم هستند اما نوآوریجنبها و اقتصادها پرکه شرکتاین

 شود.دهند که رشد آینده بر روی آن ایجاد میرا ارائه می
 

 هاي بازارآفریننیروي نوآوري

 وجوشپرجنبآفرینند یا کنند، و بازارها را میبازی می ها نقشی در اقتصادرحالی که هر کدام از انواع نوآورید

ت های بزرگی از جمعیهای بازارآفرین بطور خاصی قدرتمند هستند زیرا آنها اغلب بخشدارند، نوآورینگه می

کند با یک تقال به پیش بروند. و چون هر کنند که به آنها کمک میگذاری میحل هدف را با ارائه یک راه

گذاری مصرف را هدفآن است، بازاری که عدم شده و مقداربازاری نتیجه عملکرد ارزش محصول فروخته

گذاران، نوآوران و جامعه دارد. به این قضیه این گونه نگاه کند پتانسیل خلق منافع چشمگیر برای سرمایهمی

شده، سه دستاورد متمایز شود، فارغ از محصول یا خدمت فروختهکنید: هر بازار جدید موفقی که آفریده می

تر از همه قابل ردیابی اما احتمااًل قدرتمندترین آنها ییر فرهنگی که مورد آخر مشکلدارد: سود، شغل و تغ

 آفرینند.است. این سه با همدیگر بنیانی مستحکم برای رشد آینده می

ود کم امید به ایجاد سخلق کند یا دست سودبرای اینکه بازاری آفریده شود و سپس تداوم یابد باید 

 کنند.نیاز برای رشد بیشتر در آینده را فراهم می شد. سودها، سوخت مورددر آینده وجود داشته با

شود تا بازار به وعده خویش در ساختن، توزیع کردن، دومین برونداد بازارها است که ایجاد می شغل

ها به مشتریان جدید خود عمل کند. من همیشه احساس حل فروختن، بهبود دادن و فراهم کردن راه

نظر جامعه، ایجاد یک شغل بسیار مهمتر از محاسبه ساده میزان ارزش اقتصادی است. شغل کنم از می

دهد برای خود و دهد. مشاغل به مردم توانایی میداشتن به مردم منزلت اجتماعی و عزت نفس می

یا )کنند کسانی که شاغل هستند وقت ها مکرراً به ما گوشزد میشان غذا تهیه کنند. پژوهشهایخانواده

 47.تمایل( کمتری برای ارتکاب به جرم و جنایت دارند

ود و آن را شاست که بازار جدید باعث این تغییر می تغییر فرهنگیسومین و شاید مهمترین برونداد بازار،  

های بازارآفرین عالوه بر دردسترس همگانی قراردادن محصوالت و خدمات به نحوی که کند. نوآوریتقویت می

شوند کنند، باعث دسترسی همگانی به منافعی مید بسیار بیشتری در جامعه به آن دسترسی پیدا میتعداد افرا

الک های مشود بلکه فرصتآفرینند. این منافع فقط به ایجاد مشاغل محدود نمیکه بازارهای موفق جدید می

مند فهدی از مردم یک منطقه میدارد. وقتی تعداد زیاگذاران و کارکنان عرضه میبودن را نیز اغلب به سرمایه
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شان و کسب جایگاه اجتماعی و هایتوانند شروع به حل بسیاری از مسائل خود )دفاع از خود و خانوادهکه می

ـ یعنی با مشارکت در بازار جدید به شکل سرمایهعزت نفس در جامعه( به شیوه لیدکننده گذار، توای مولد بکنند

رود که شیوه فکر کردن آنها در باره جامعه خودشان نیز تغییر کند. این ی میـ احتمال بیشتر کنندهیا مصرف

 توانند تاثیری مشهودکنند و میهایی است که بازارهای جدید شروع به تغییر فرهنگ جامعه مییکی از روش

 بر یک کشور بگذارند تا شکوفا به نظر برسد.
 

 ها گفته شد و همه کارها انجام شدوقتی همه حرف

ی در و بازار خصوص فضیلت بزرگ بازار آزاد»زمانی گفته بود  برنده جایزه نوبل اقتصاد فریدمن لتونمی

ایم بازارها نیروهای ما متوجه شده 41«کند.این است که مردم را قادر به همکاری اقتصادی با همدیگر می

سازد می تر و شکوفاترتر، باامنیتدی هستند که توانایی دارند بسیاری از عناصری که جوامع را ایمنقدرتمن

ها برای توسعه به درون آن جوامع جذب شوند. به همین دلیل دانستن نقش حیاتی انواع متفاوت نوآوری

 بسیار مهم است. اقتصادی

یر درگ ساختن جوامعهای بازارآفرین، ناخواسته در گذاری در نوآوریبا سرمایه گذاران و کارآفرینانسرمایه

ـ معمواًل اکثریت مردم  کنندگانکنند که به غیرمصرفها بازار ماندگاری خلق میشوند. این نوآوریمی

ر عناصر مهم یک جامعه کند که سایکند. در نتیجه مشاغل و سودهایی ایجاد میکشورهای فقیرـ خدمت می

کنند. این به معنای جذب شدن به درون یک چرخه مطلوب پسندیده است که یافته را تامین مالی میتوسعه

 موفق شود. دهد نوآوریاجازه می

یابد تا مردم بیشتری تر گسترش میتر و ارزانهای بازارآفرین محصوالت سادهکه با نوآوریدرحالی

 های الزم برای ساختن یک اقتصادها، بنیانه گذشته توان خریدش را داشته باشند، این نوآورینسبت ب

شتری شود زیرا درآمد بیآورتر میکنند. به محض اینکه بازارهای جدید آفریده شود اقتصاد تابرا نیز بنا می

کندـ فرایندی که در وایی بهتر ایجاد میها و حتی حکمرها، بیمارستانبرای تامین مالی مدارس، جاده

فورد نخواهند  های بازارآفرین تأثیری مشابه مدل تیادامه کتاب به آن خواهیم پرداخت. ظاهراً همه نوآوری

تواند کشورها را از نظر اقتصادی و های کوچک نیز میدهد حتی نوآوریداشت اما پژوهش ما نشان می

 زند.فرهنگی متحول سا



  11 ◈ سوم: در این تقال ، فرصت هم نهفته استفصل  
 

 
 

 

 ۷فصل 

 در این تقال، فرصت هم نهفته است

 سفر اکتشافی واقعی نه در جستجوی مناظر جدید بودن، بلکه داشتن دیدی جدید است.

 ـ مارسل پروست

 طرح مختصر ایده

 مساله مهم هستند یک های بازارآفرین برای خلق شکوفاییشاید با خود فکر کنید اینکه بگوییم نوآوری

هایی را در جهان تشخیص دهیم، چه برسد که به دنبال آنها برویم، است اما اینکه چگونه چنین فرصت

مساله مهم دیگری است؟ یا اینکه بگویید اگر چنین کاری به این راحتی بود آیا کس دیگری زودتر آن را 

ز خیلی دشواری است. بسیاری ا آنچه به دنبالش نیستید کار« دیدن»داد؟ مساله اینجاست که انجام نمی

ن ها معموالً روی آبینیکنندـ این پیشهای اقتصادی ما هم لزوماً کمکی به این مساله نمیبینیپیش

ترین بخش است، یعنی آنچه های متعارف، مرئیشوند که با کمک سنجهمتمرکز می بخش از اقتصاد

 کاوی برای رسیدنترین رگۀ معدننامیم. اما آنها آنچه را کمتر بدیهی و احتماالً غنیمی« اقتصاد مصرف»

ها در بخش برای دیدن فرصت 42.گیرنداست، در نظر نمی« مصرفاقتصاد عدم»به رشد اقتصادی، یعنی

 تغییر دهید. هستیدمصرف اقتصاد، باید آنچه را دنبالش عدم

* * * 

در نخستین شغل خود که تحلیلگری صنعت بیمه در شهر لندن بود با مشاهده دو جدول در  iلفتلی ریچارد

زده کرد شگفتمنتشر می iiسوئیس ری یک گزارش آماری ساالنه که شرکت بیمه اتکایی سرشناس جهانی

داد که به علت بالیای طبیعی مرده بودند. ن میشد. جدول نخست، آمار تعداد و موقعیت مکانی افرادی را نشا

ر دو فهرست اصالً با همدیگ»آورد ها بود. لفتلی اینک به یاد میجدول دوم هزینه کل پرداختی بیمه در آن مکان

شمار بود. اما این کشورها در هایی مانند بنگالدش، پاکستان و هند بیخواند. تلفات انسانی در مکاننمی

ه لفتلی فکر کرد خیلی احمقانه است ک« بابت بیمه حتی حضور هم نداشتند. "کل پول پرداختی" بندیرتبه

 هایی با بیشترین نیاز به بیمه در جهان، کمترین احتمال بیمه شدن را داشته باشند.آدم

                                                           
i  Richard Leftley 
ii Swiss Re 
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ی داوطلبانه در زامبیا، فرصت ای خود برای انجام کارچند سال بعد، با استفاده از تعطیالت دو هفته لفتلی

پیدا کرد تا این وضع را تغییر دهد. او در بخشی از تجربه کار داوطلبانه خود، در خانه زنی بیوه و کودکش در 

کرد با این درجه از دردناکی زندگی روزانه یک زن روبرو شود: روستایی فقیر ساکن شد. لفتلی اصالً فکر نمی

توانست شکمش را سیر کند. اما لفتلی طی دوره اقامتش فهمید که زندگی ا میاین زن در بهترین حالت تنه

کرد و فرسا نبوده است. این زن بیوه پیش از آن در لوزاکا پایتخت زامبیا زندگی میقدر طاقتوی همیشه این

قیرانه تصادی فکه همسرش نیز محافظ امنیتی بود. آنها توانسته بودند از شرایط اقآموزگار مدرسه بود درحالی

دوران کودکی خود نجات یابند و زندگی نسبتاً راحتی با خانه مناسب و موتورسیکلت برای گشت و گذار داشته 

جاگیر شدن ایدز در زامبیا به نامد همسر این زن در اوج همههای زندگی می«مار و پله»باشند. در آنچه لفتلی 

اده شروع به کار کرد. بیماری همسرش آنچنان شدید شد که این بیماری مبتال شد و چرخه رو به زوال خانو

اندازهای خانواده هم صرف داروهای او شدـ داروهای صنعتی و همچنین توانست کار کند و تمام پسنمی

دادندـ و سرانجام هر چه باقی ماند خرج مراسم تدفین وی شد. که امید دروغین می« فالگیرانی»های نسخه

 اش را از نو شروع کند.شکسته به روستا برگشت تا زندگیدر بغل، درهمای این زن با بچه

از داستان زندگی این زن بیوه عمیقاً متأثر شد و به لندن برگشت تا با استفاده از تخصص  لفتلی

اشتند دای و کارشناسانه خود راهی برای کمک به مردم اقتصادهای فقیر که بیشترین نیاز به بیمه را حرفه

ای خود مطرح کرد، آنها بسیار را برای همکاران بیمه و کارپیدا کند. وقتی او ایدۀ نوع جدیدی از کسب 

ورد که آشبیه مورد مو ابراهیم در یک دهه پیش، با شلیک خنده از او استقبال کردند. او اکنون به یاد می

بیا و فروختن بیمه به کسانی که مبتال به ایدز بودند صحبت آنها به من خندیدند. من در باره رفتن به زام»

 «ام.کردند عقلم را از دست دادهکردم. اما همکارانم فکر میمی

تصمیم به تأسیسش  شرکتی که لفتلی iخندند. در زمان نگارش این کتاب، مایکروانشوراما آنها حاال نمی

ای ثبت نام کرده بود )تنها در های بیمهاقتصادهای نوظهور برای طرحمیلیون نفر را در  ۳6گرفت بیش از 

شمار در های بیمیلیون نفر رسید(؛ او با یافتن فرصت 18شده جدید به تعداد افراد بیمه 2710سال 

بنیادی در مدل  ای را پرداخت کرد ـ و یک نوآوریمیلیون دالر مطالبات بیمه 37مصرف عدم اقتصاد

 های اخیر چهارمصرف به مصرف تبدیل شود. این شرکت که در سالبیمه ایجاد کرد تا عدم و کارکسب 

را دریافت کرده  iiکنندهو کار متحولالمللی، جایزه کسب بار از سوی روزنامه تایمز مالی/ شرکت مالی بین

درصد مشتریان  8۳شود. بیش از  آورشود، سودرد میدرصد بازارهایی که وا 87است موفق شد در 

 ای نخریده بودند.مایکروانشور تا زمانی که این شرکت وارد صحنه نشده بود هرگز محصول بیمه

                                                           
i  Microensure 
ii Transformational business award 
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هایی ها در مکانکندـ توانایی شناسایی فرصتاست که نوآوران بازارآفرین را از بقیه جدا می این همان ویژگی

 وسنگین کردنوارسی و سبک»گوید اکنون می ای وجود ندارد. لفتلیکنندهمصرف رسد هیچکه به نظر می

یوه اما لفتلی و تیم وی به یک فهم شهودی رسیدند که ش« خیلی سختی است. توانید ببینید کارچیزهایی که نمی

ت های صنعت بیمه رقابادیم قرار نیست با غولما تشخیص د»شان را کاماًل تغییر داد. دستیابی آنها به نوآوری

 اعتنایی است. اما آن نوآوریبرای ما روشن شد که رقیب سرسخت ما بی« کردیم.رقابت می iاعتناییکنیم؛ ما با بی

. در آنجا دتواند پیروز شودهد سرانجام میکنندگان بالقوه واکنش نشان میکه به تقالی مصرف ایکامالً فکرشده

ارآفرین ـ نخست برای ک و ثروت های بالقوه برای آفریدن بازارها وجود دارد که به شکوفاییبرخی از بزرگترین توان

 ـ منجر خواهد شد. و سپس، با گذشت زمان برای آن منطقه
 

 داستان دو نوع اقتصاد

توان اقتصادها را بهتر توصیف کرد به نحوی که روی توان بالقوه ه میکنم که چگوناغلب اوقات به این فکر می

از  خیلی ساده یک ملغمه انتزاعی« اقتصاد»آنها برای رشد و توسعه انگشت بگذاریم. برای بسیاری از ما، مفهوم 

ای با انی است که به شیوهو کارها، محصوالت و تبلیغات، قوانین و مقررات و خریداران و فروشندگپول و کسب 

کنیم. بندی میهایی یکپارچه دستههمدیگر تعامل دارند. ما معموالً کشورها و اقتصادهای آنها را به مثابه هویت

ها از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، رشد درآمد سرانه، و حتی ها و تحلیلبینیرو، بسیاری از پیشاز این

 دهند.واحد در جریان است ارائه می ه آنچه در این اقتصاد به شکل کلز باال بآمارهای خاص هر بخش، نگاهی ا

 گویند.بخش و مفید هستند اما همیشه کل ماجرا را به ما نمیها آگاهیاگرچه این نوع تحلیل

 دگانکننبینیم: کشورها از مصرفکنیم جهان را اندکی متفاوت میکه نگاه می از دیدگاه نوآوری

شوند، تمایزی که کمک تشکیل می«( مصرفعدماقتصاد )»کنندگان و غیرمصرف«( مصرف اقتصاد)»

های بازارآفرین شناسایی شود. نگاه به اقتصاد به این شیوه مستعد و بارور برای نوآوری هایمحیطکند می

های مورد استفاده برای ل رشد تولید ناخالص داخلی و سایر سنجهجنجا و کند تا از میان جارکمک می

 تعیین سالمت و توان بالقوه یک اقتصاد عبور کنیم.

شود که درآمد، زمان، و تخصص برای خرید و استفاده از کنندگانی تشکیل میاز مصرف مصرف اقتصاد

بازار را دارند. اقتصاد مصرف آن بخشی از اقتصاد است که اقتصاددانان، محصوالت یا خدمات موجود در 

بینی کنند تا رشد یک محصول یا یک منطقه را پیشکنندگان و مدیران بازاریابی اغلب استفاده میبینیپیش

قوه کند زیرا توان بالری میگذابخش باشد اقتصاد مصرفی را هدفتداوم که نوآوری ترین نوع نوآوریرایج 43.کنند

                                                           
i Apathy 
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هایی پیدا اهتوانید رتان چه کسی است، میدانید مشتریبینیم. وقتی پیشاپیش میبرای رشد را نسبتًا آسان می

  .(44)کنید تا محصوالت یا خدمات بهتری برای او بسازید به طوری که وی برای خرید از شما پول بیشتری خرج کند

بخش های تداومگریزی آن، تمایل به تعقیب نوآوریتوجه به ماهیت ریسکتعجبی ندارد که سرمایه با 

های مالی گذاری داشته باشد چون با استفاده از ابزارها و تئوریبینی سرمایهرا به امید نرخ بازده قابل پیش

 اقتصادای که توان توان بالقوه را دید و درک کرد. برای ارزیابی میزان سرمایهموجود، خیلی آسان می

گذاری مستقیم خارجی را مالحظه کنید. در سال سرمایه های جهانیکند، جریانمصرفی را تعقیب می

گذاری مستقیم خارجی جهانی به تریلیون دالر سرمایه ۳/1تریلیون دالر از مجموع  1/1تقریباً  2716

شور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جریان ک 3۳سمت ثروتمندترین کشورهای جهان یعنی 

کشور از  3۳گذاری مستقیم خارجی فقط به سمت درصد از سرمایه 03به بیان دیگر، بیش از  4۳.یافت

هایی را مالحظه کنید که پس از گذاریکشور جهان جریان یافته است. یا میلیاردها دالر سرمایه 1۹6

کننده تبدیل کرد به درون کننده را به مصرفها غیرمصرفو میلیون که مو ابراهیم یک بازار آفریداین

 صنعت ارتباطات همراه در آفریقا جریان یافت.

های های بازارآفرین نسبت به حتی استوارترین نوآوریایم، پتانسیل نوآوریطور که ما متوجه شدهآن

برای بازاری که هنوز وجود ندارد احساس  بخش بسیار چشمگیرتر هست. اما نوآوریبخش یا تداومکارآیی

متمرکز  iبندی بازاردهد. در باره هنر متعارف توسعه محصول فکر کنید که روی بخشپذیری میریسک

هایی از مشتریان که به حد کافی مشابه هستند و محصول یا خدمتی یکسان برای شود: شناسایی گروهمی

، گذاری استاز آنجا که برای توسعه و بازاریابی محصوالت نیاز به سرمایههمه آنها جذابیت خواهد داشت. 

ی مانند هایشوند. پرسشبندی همگن گرفته میگذاری معموالً بر اساس تصمیمات بخشتصمیمات سرمایه

میانگین مخارج تفریح و سرگرمی در کشور ب »یا « درآمد قابل تصرف مردم کشور الف چقدر است؟»

گذاری را هدایت معموالً تصمیمات سرمایه« آیا مقدار آن در حال افزایش یا کاهش است؟چقدر است و 

گذاران، اغلب برحسب نوع محصول، قیمت فروش، یا ها، تحلیلگران پژوهشی، و سرمایهکند. بازاریابمی

ندی ببخش هایی که مشتریان آنان هستند، بازارها راشناختی افراد یا شرکتهای جمعیتی و روانویژگی

ص توان خیلی آسان تشخیـ فرصتی که می مصرفی است کنند. همه اینها مربوط به تمرکز بر اقتصادمی

 بندی کرد.داد و بخش

 شوند چون که فرضها نفر از مردم از دایره نگاه و مالحظه ما بیرون گذاشته میاما با این روش، میلیارد

عالقه به توسعه محصوالت برای خودشان هستند. تاریخ، بارها به سواد یا بی، بیشود خیلی فقیرگرفته می

 ما نشان داده است که این شیوه تفکر خیلی محدود و بسته است.

                                                           
i Market segmentation 
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شانس رهبری در انقالب تلفن همراه را از دست داد.  iبرای مثال مالحظه کنید چگونه شرکت اِی.تی.اند.تی

ای سرشناس درخواست کرد تا تخمین بزند در آغاز از یک بنگاه مشاوره همین چند دهه پیش اِی.تی.اند.تی

ای تخمین زد که این تعداد ویکم چه تعداد تلفن همراه در جهان وجود خواهد داشت. بنگاه مشاورهقرن بیست

ن وگذاری نکرد چدقیقًا کمتر از یک میلیون عدد است و بنابراین اِی.تی.اند.تی در این صنعت جدید سرمایه

همه  46.اش را تضمین کند و ارزشش را داشته باشدگذاریچنین بازاری به حد کافی بزرگ نبود تا سرمایه

اشاره داشتند. در آن زمان « فرصت پایین»های موجودی که اِی.تی.اند.تی به آنها دسترسی داشت به داده

هیه توانستند از پس هزینه تمیهای تلفن همراه محصولی سنگین، حجیم و گران بودند و بیشتر مردم نگوشی

 کم بر روی کاغذ عاقالنه بود.گذاری نکردن در این صنعت، دستآن برآیند. سرمایه

تقریباً یک  2771اما در زمان حال، تصور مکانی در جهان بدون تلفن همراه ناممکن است. در سال 

شترک تلفن همراه در سطح جهان میلیارد م ۳/0میلیارد تلفن همراه در جهان وجود داشت. امروز بیش از 

ـ یا دهلی نوـ تماس  کافی است سعی کنید با همسفران خود در داخل متروی نیویورک 40.وجود دارد

ها در هر سن و سال و ناممکن است چون متوجه خواهید شد آدم مستقیم چشمی برقرار کنید. این کار

 اند.شان خیره شدهوی صفحه تلفن همراهموقعیت اجتماعی سرشان پایین است و به چیزی ر

وجود دارد. اما  شمار برای نوآوریدهد که چقدر پتانسیل بیمصرف سرنخی قدرتمند را نشان میعدم

 د.بینندیدی جدید برای دیدن چیزهایی است که دیگران نمی مصرف مستلزم نگاه از زاویهتشخیص عدم
 

 شناسایی موانع

مصرف تغییر دهیم؟ همکار من اسکات را به سمت شناسایی منابع مالی زیاد بالقوه عدم چگونه مسیر

، فرینآتحول انداختن نوآوری راهنمای نوآور برای رشد: به کارآنتونی و نویسندگان همکارش در کتاب 

چهار مانع یا محدودیت وجود  مصرف اختصاص دادند. عمدتاًفصلی کامل را به چگونگی شناسایی عدم

حلی که به آنها کمک خواهد کرد تا پیشرفت کنند منصرف  دارد که مردم را از مصرف کردن راه

های موجود در بازار حل کند که عبارتند از مهارت، ثروت، دسترسی و زمان. گاهی اوقات، راهمی

ها حل را از مصرف آن راه کنندگان آرزومندکنند که مصرفهای مشابهی تحمیل میمحدودیت

 48.کنیمدارد. هر کدام را به اختصار بررسی میبازمی

های حل کردن راههای الزم برای مصرفکنندگان، مهارتآید که غیرمصرفخیلی اوقات پیش می مهارت:

ش، سال پی ۳7شوند، ندارند. برای مثال، موجود در بازار را، در عین حال که از مصرف آنها منتفع می

د عمدتاً کردنبا آن به مهارتی عظیم نیاز داشت و آنهایی که از این وسیله استفاده می اندازی رایانه و کارراه
                                                           

i AT&T 
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یلی اندازی یک ماشین خهای عظیم بودند که باید توانایی راههای بزرگ و شرکتهایی در دانشگاهتکنسین

ت و هزینه باالی رایانه، مهارت نداشتن هم یک مانع اضافی داشتند. عالوه بر قیمبزرگ و پیچیده را می

 کرد.برای مصرف ایجاد می

شود که ترین محدودیت قابل شناسایی است. ثروت زمانی محدودیت میثروت معموالً آسان ثروت:

د کنهای موجود در بازار را ندارند که به آنها کمک حل کنندگان توان مالی الزم برای خرید راهغیرمصرف

ا در طی هآی.بی.ام، مایکروسافت و اینتل با انواع نوآوریتا پیشرفت کنند. برای مثال، تا زمانی که اَپل، 

 هااییتر نکرده بودند، بیشتر امریکصرفه به کنندۀ معمولی مقرونزمان، دسترسی به رایانه را برای غیرمصرف

مان یک رایانه به شکل تلفن بیشتر ما در جیبتوانستند رایانه شخصی را خریداری کنند. امروزه نمی

 همراه هوشمند داریم.

حل خاص نفع ببرند اما  کنندگان از مصرف یک راهدسترسی زمانی مانع است که غیرمصرف دسترسی:

های های موجود در دسترس نباشد. مراکز فتوکپی را در بیشتر سازمانحل در مکان یا بستر خاص آنها، راه

ی های مرکزهای بزرگ و خیلی پیچیده برای استفاده کردن، در مکانآورید؟ این ماشینمیبزرگ به یاد 

های گذاشته شده بودند و اگر به یکی از آنها متصل نبودید قادر به پرینت کردن نبودید. اما شرکت کار

د که اکنون در خانه و محل کارمان تری را وارد بازار کردنتر و ارزانتر، سادهکانن و ریکو پرینترهای کوچک

نزل سیم در مهای همراه که به پرینتر بیآنها مانع دسترسی را برطرف کرد. امروزه با تلفن داریم. نوآوری

 توان هزاران صفحه را پرینت کرد.متصل باشند می

حل، به نفع  راههای مرتبط با زمان را هنگامی داریم که استفاده از یک محدودیت زمان:

ام هنوز سالی که عمر کرده 6۳نیاز برای آن بازدارنده است. در  کنندگان است، اما زمان موردغیرمصرف

یک  ابتیدیهای بیماران ام که عاشق انتظار کشیدن یا تلف شدن وقت باشد. درمانگاهبه شخصی برنخورده

 0دهد )در فصل برای درمان دیابت ارائه می حلی یکپارچه زنجیره از مراکز درمانی مکزیکی است که راه

حل به منظور رفع مانع زمان جهت مراجعه بیمار تکمیل  به تفصیل به آن خواهیم پرداخت(، و این راه

ها های موجود برای درمان دیابت در مکزیک مستلزم این است که بیماران به بیمارستانحل شد. بیشتر راه

و با کارشناسان گوناگونی مالقات کنندـ که نیازمند صرف زمان قابل توجهی  های مختلف بروندیا درمانگاه

متفاوت است. بیمار تنها با مراجعه  دیابتیحل درمانگاه بیماران  ها است. راهفقط برای رفتن به آن مکان

ر ه شود. چونموقع و سروقت با چند کارشناس متفاوت در آنجا میبه یک درمانگاه، موفق به مالقات به

یزه دارد کند، درمانگاه نیز انگاندازه درمانگاه، بیماران بیشتری داشته باشد درآمد بیشتری برایش ایجاد می

 معالجه بیماران را با کارآیی انجام دهد.
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 این تقالیی واقعی است

 انجامد یک سرنخ حیاتی است اما تنها چیزی نیست که نوآورهامصرف میشناسایی موانعی که به عدم

کنند اما کننده هستند که برای انجام کاری تقال میباید به دنبالش باشند. مردم به این علت غیرمصرف

 ، گزینه خوبی برای آنها نیست.های دردسترس برای انجام آن کارحل کدام از راههیچ

 های موجود در باره اقتصادزیرا به داده به این دلیل غالبًا شانسی و اتفاقی است ما معتقدیم نوآوری

نچه آنها بینی آکنندگان در گذشته برای پیشمصرفی متکی است، یعنی از اطالعات در باره رفتار مصرف

ها یک موضوع اساسی گم شده است. آنها شود. اما در این دادهدر آینده انجام خواهند داد استفاده می

ابی کنند آنها در آینده چه انتخبینی نمیـ و لزوماً پیش ها را کردندا مردم این انتخابکنند چرتبیین نمی

دهند که اصوالً چرا باید انتخاب کسی نخریدن یک محصول خواهند کرد. آنها این اطالعات را به ما نمی

 مصرف وجود دارد.یا خدمت بوده باشدـ این همان جایی است که اقتصاد عدم

های توان تبیین کرد که چرا انتخابمی "iتئوری کارهایی که باید انجام شود"ر عوض، با ما معتقدیم د

ها توجه و تمرکز خود را بسیاری از بازاریاب 4۹.کنندهایی است که انتخاب میمردم برای خرید همین

ما ا کنندهای مختلف میبندیهای جمعیتی مشتریان یا جای دادن آنها در بخشصرف شناسایی ویژگی

ای آنچه را علت بنیادی انتخاب هر کدام از ما در خرید یک محصول یا خدمت ما معتقدیم چنین شیوه

 توان آن را تبیین کرد.نگاری نمیاست که با جمعیت گیرد. عامل دیگری در کاراست نادیده می

شود. برخی از آنها کارهای کوچک آید که باید انجام ای در زندگی من پیش میکارها و وظایف هر روزه

ی هم شوند. برخبینی ظاهر میو برخی دیگر کارهای بزرگ هستند و برخی کارها به شکلی غیرقابل پیش

دهیم کاری داریم که باید انجام شود دستمان را دراز جزو امور روزمره ما هستند. وقتی ما تشخیص می

انجام شود. وقتی محصولی را  تا به ما کمک کند آن کار کنیممان میکنیم و چیزی را وارد زندگیمی

تا آن کار انجام یا آن مساله حل « کنیماستخدام می»کنیم اساساً چیزی را برای کمک به خود خریداری می

شود. اگر محصولی که استخدام کردیم آن کار را خیلی خوب انجام داد، هنگامی که دوباره به همان کار 

« اخراج»دربیاید آن را  کنیم. و اگر آن محصول افتضاح از آبکنیم همان محصول را استخدام میرد میبرخو

 گردیم تا برای حل کردن آن مساله استخدام کنیم.کنیم و دنبال چیز دیگری میمی

یرم گ، تصمیم میدهم. من یک روز صبح در مسیر محل کاربا یک مثال منظورم را بیشتر توضیح می

سانتیمتر و اندازه کفشم  187سال، قدم  6۳ای از روزنامه نیویورک تایمز را خریداری کنم. سن من نسخه

مان را به دانشگاه بفرستیم. من با خودروی شاسی بلند به هایاست. همسرم و من توانستیم همه بچه 4۹

شود بیرون بروم و کدام از آنها باعث نمیما هیچها و خصوصیات زیادی دارم اروم. ویژگیسر کار می

                                                           
i Theory of jobs to be done 
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را خریداری  نیویورک تایمز بخرم. دالیل من برای خریدن این روزنامه خیلی خاص هستند. من شاید آن

خواهم مجبور به حرف زدن با مسافر وراج کنار کنم چون هنگامی که داخل هواپیما هستم و نمیمی

خرم چون طرفدار تیم بسکتبال م کند. من شاید آن روزنامه را میدستی بشوم نیاز دارم تا سرم را گر

سر یکی از پسرانم در باره شانس تیم مورد  به خواهم به بخش ورزشی آن نگاه کنم و سرهستم و می

 نگاری را در بارههایی که اطالعات جمعیتی یا رواناش برای رسیدن به جام حذفی بگذارم. بازاریابعالقه

های بازار هستندـ به دنبال درک این ها با سایر بخشکنندـ و دنبال یافتن همبستگیری میآومن جمع

دالیل نیستند. آنها آن کاری را که بابت انجامش در آن روز، این روزنامه را استخدام کرده بودم درک 

ارم اصالً هیچ خرم چون وقت کافی برای خواندن آن ندکنند. یا اگر در روزی معین روزنامه را نمینمی

 ای در باره انتخاب من وجود نخواهد داشت.داده

تا زمانی که نفهمید کاری که مشتریان شما محصول یا خدمت شما را برای انجام آن، با وجود تمام 

شما  هایتوانید مطمئن باشید نوآوریکنند چیست، هرگز نمی، استخدام میپیچیدگی و ظرایف آن کار

ای که باید های بازارآفرین موفق از درون کارهای بر زمین ماندهیز خواهند بود یا خیر. نوآوریآمموفقیت

ی هایی داشتند که ناکافحل کنند که تا پیش از این، راهآیند؛ آنها مسائلی را حل میانجام شود بیرون می

ه خواهد با مادرش کهر کسی که می دانستتل میحلی نداشتند. مو ابراهیم در سل بودندـ یا که اصالً راه

کند صحبت کند مجبور است به سفری چند روزه برود تا این تماس در روستایی دورافتاده زندگی می

آن مردمی  دانستدر مایکروانشور می لفتلی حلی ناکافی بود. ریچارد برقرار شود. برای بیشتر مردم این راه

دکی های اننشده بودند گزینهبینیهای خود در برابر مشکالت پیشدانه خواهان حمایت از خانوادهکه نومی

 آشکار نشده است. مصرف دید اقتصاد ها از زاویهداشتند. هیچ کدام از این فرصت

دـ کننده باقی بماننغیرمصرف دادند بدون هیچ محصولی سر کنندـ به شکلمردم در عوض ترجیح می

اندازد که مورد ای راه میآنها را به شیوه که کار« استخدام کنند»به جای اینکه محصول یا خدمتی را 

ای تشخیص داد محصول بیمه وی با سایر محصوالت بیمه رضایت نیست. این اتفاق هنگامی افتاد که لفتلی

ی محصول وی با چیز ،کرد. در واقعیت امراعتنایی رقابت میمحصول  وی با بی ؛کردبت نمیدر آن بازار رقا

کرد. به محض اینکه درک کنیم کار واقعی که مردم به دنبالش هستند تا انجام شود چیست و رقابت نمی

که آن کار کنند به جای اینحل را انتخاب می مصرف، آن مردم زندگی کردن بدون آن راهدر حالت عدم

 مصرف بهرسد. عدمهای بالقوه به نظر میهای موجود حل کنندـ آن بازار ناگهان پر از گزینهرا با گزینه

ری وجود شما، پتانسیل بیگوید در حل یک مشکل به وسیله نوآوریزبان ساده سرنخی است که به ما می

 دارد.
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 «خواهد بیمه بخردشود و بهیچکس صبح از خواب بیدار نمی»

نوآوران باید خودشان را جای مشتریان احتمالی آینده خود بگذارند تا محصولی خلق کنند که بسیار بهتر از  

ه کنند. به محض اینکچیز رقابت میکنندـ حتی وقتی با هیچهای موجودی باشد که مردم استخدام میگزینه

حل خواهند بود تا باعث شود  به حد کافی درک کنند، قادر به خلق یک راه که باید انجام شودرا نوآورها، کاری 

نها حل آ کنند، و در عوض راه« اخراج»اند گریزی را که انتخاب کرده اعتنایی یا هر راهکنندگان، بیغیرمصرف

اند کاچی به از هیچی!(، قدیم گفتهرا استخدام کنند. چنین کاری شاید در ظاهر آسان به نظر برسد )چون از 

ای خود که چه چیز را اخراج و چه چیز را استخدام کند، امر پیچیده گیری مشتری در باره کاراما فرایند تصمیم

و کنند و هر داست. همیشه در لحظه انتخاب دو نیروی متضاد برای تسلط بر درون ما شروع به جنگیدن می

 کنند.حل مناسب، نقش معناداری ایفا می راه« استخدام»در تصمیم ما به 

دـ کنکه وضع موجود وارد می« فشاری»اول از همه،  حل جدید: نیروهاي وادارکنندۀ تغییر به نفع راه

کندـ باید به حد کافی قابل مالحظه باشد تا باعث ای که مشتری برای حلش تالش میسردرگمی یا مساله

ای که فقط آزاردهنده یا پرزحمت باشد در حدی شوند. مساله آن دست به کار شود مشتریان برای رفع

محصول یا خدمت جدید « جاذبه»نیست که باعث شود تا شخص کار متفاوتی انجام دهد. از طرف دیگر، 

باید  م شودحل جدید برای کاری که باید انجا اغواکننده برای حل آن مساله نیز، باید کامال قوی باشد. راه

 شان را بهتر بسازد.هایبه مشتریان کمک کند پیشرفتی بکنند که زندگی

حال عجیب قدرتمند و همزمان فعال وجود دارند دو نیروی دیده نشده، با این نیروهاي مخالف تغییر:

رند. گیکه جلوی پیشرفت مشتری را میگیرند: نیروهایی که بسیاری از نوآورها اغلب آن را نادیده می

 را کند. من عادت دارم فالن کارکنندگان سنگینی میکه بر دوش مصرف« عادات حال حاضر»نخست، 

کم یاد آیم. من آن کار را دوست ندارم اما حاال دستبه این شیوه انجام دهم یا با این مساله کنار می

کنندگان تمایل ماندن در آن م. اینجا همان جایی است که غیرمصرفگرفتم چگونه با آن سروکله بزن

نها کنند. آحل جدید را تقریباً از سر بیرون می ـ فکر مراجعه به راه دارند. با چسبیدن به عادات زمان حال

ند(. آیپاره، قابل تحمل است )در این مورد خیلی ساده با تقالی خود کنار مینشینی با این آتشدانند هممی

من چند سالی زیر بار ارتقای تلفن همراهم نرفتم با وجود اطمینانی که دستیارم در باره همه کارهای 

داد، چون از همان گوشی که داشتم راضی تواند انجام دهد به من میای که تلفن جدید میالعادهخارق

مدل  ترین گیراییداده است علت، عمدتاً به اصلیکانمن برنده جایزه نوبل نشان  طور که دانیلبودم. همان

حل، تا کنون مقداری مقبولیت شهودی هم  گردد که به هیچ فکرکردنی نیاز ندارد و این راهقدیمی برمی

ها به پرهیز از زیان ـ آنگونه که نخستین بار کانمن و اموس تورسکی ثابت ـ تمایل انسان گریزیدارد. زیان

 ۳7.تر از جذابیت سود کردن استناسی دو برابر قویشکردند از نظر روان
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حل جدید، بسیار قوی هستند: اضطراب در باره هزینه  های ناشی از استخدام راهدر رأس همه، اضطراب

زنم احتماالً تواند فرد را از پای درآورد. حدس میها میو یادگرفتن چیزی جدید و اضطراب از ناشناخته

تان خاک ها در جایی از خانهوپرتمراه قدیمی دارید که در کشو یا کمد خرتکم یک گوشی تلفن هدست

رده صرفه است که گوشی کارککنندگان حتی وقتی برایشان بهخورد. امثال شما زیادند. بسیاری از مصرفمی

ه قدیمی اهای همربپردازند، حاضر نیستند از تلفنرا التفاوت آن خود را با گوشی جدیدی معاوضه کنند و مابه

ند نک حل جدید وجود دارد. اگر گوشی جدید یک دفعه کار خود دل بکنند. چرا؟ به علت اضطرابی که در راه

. . .  ؟ اگرشودنشده قرار گرفتم که به گوشی یدک نیاز داشتم چه میبینیشود؟ اگر در وضعیتی پیشچه می

آورندـ کنند که به نفع تغییر، فشار مینیروهایی تمرکز می شود؟ نوآورها در بیشتر اوقات فقط رویچه می

حل جدید برای تقالی مشتری به حد کافی گیرایی دارد تا باعث تغییر موضع  اطمینان یافتن از اینکه راه

 گیرند.شود نادیده میوی بشود، اما نیروهای قدرتمندی را که مانع آن تغییر می

مایکروانشور متوجه شد راهی سخت در پیش دارد. لفتلی و تیم وی مجبور به انجام در شرکت  لفتلی

چندین امتحان شدند تا به محصول پیشنهادی مناسب برسند. مایکروانشور در ابتدا خیلی ساده تمرکز خود 

ی لفروشد خودش تامین ماای که مایکروانشور میرا بر جذب مشتری با پیشنهاد دادن بیمه گذاشت. بیمه

رکت با کند. این شمی گرها کارهای تلفن همراه و فعالترین بیمهکند بلکه به صورت واسطه بین شرکتنمی

دریافت سهمی کوچک از مشترکان موجود و جدید تلفن همراه که ماهانه مبلغ معینی پول صرف خرید 

های بیمه خواهان عالوه، وقتی شرکت کند. بهکنند سود کسب میای مکالمه با تلفن همراه میدقیقه

ه ای و توسعشوند، آنها برخی اوقات با مایکروانشور قرارداد خدمات مشاورهدسترسی به مشتریان جدید می

بندند. این یعنی زحمت شناسایی مشتریان احتمالی و یافتن روشی برای جذب آنها بر دوش محصول می

داد به های تلفن همراه امکان میهایی ساخت که به شرکتنشور برنامهافتد. در آغاز، مایکروامایکروانشور می

نهاد کنند بیمه رایگان پیشپرداختی خود را کمی بیشتر مصرف میهای موبایل پیشمشتریانی که دقیقه

داد نوشتن نام، سن و خویشاوند نزدیک خود دهند. تمام کاری که مشتری برای بیمه شدن باید انجام می

رای مکالمه های بیشتر ببه شکل جایزه بابت خرید دقیقه« رایگان« )»رایگان»ن مشتری بالقوه و بیمه بود. بی

 آمد.با تلفن همراه( دقیقاً سه پرسش قرار داشت. این به نظر روش آسانی می

گونه نبود. این شرکت حتی پس از صرف پول زیاد برای تبلیغات در محصولی که رایگان بود اما این

د(، تر سود کننام مشتریان، از محل فروش محصوالت اضافی و گرانکه امیدوار بود به محض ثبت)شرکت 

نام کند که رخنه کوچکی در این بازار بود. اگرچه هزار مشتری در بیش از یک سال ثبت 17تنها توانست 

اری از بسی نام بیمه را ساده کند اما محصول شرکت برای شرایطی خاص کهمایکروانشور سعی کرد ثبت

. کردمشتریان دارای آن شرایط بودند کاربرد اندکی داشت. این محصول مشکل مشتریان را حل نمی

 گذاری شده بود. لفتلیبازار نوظهور قیمت محصول جدید همان بیمه سنتی بود که برای یک اقتصاد
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قیمت تخفیف های گرانوی مشخصاً برای شرکت در ورزش آورد که به خودگر را به یاد میالزامات بیمه

گذاری کرده بودند هرگز حتی فکرشان هم به چنین چیزهایی کنندگانی که آنها هدفداد. غیرمصرفمی

نوشته شده  آن من مجبور بودم بروشورهایی چاپ کنم که چیزهایی مثل این بر روی»کرد. خطور نمی

 «این واقعاً دیوانگی محض بود. "رپولو.تخفیف به جز چتربازی و وات"بود 

کنند چه کاری انجام دهند باعث که واقعاً سعی می ،کنندگاندید این غیرمصرف اما نگاه کردن از زاویه

ونه فروختن بلکه به چگ فروشند بازاندیشی کنندکه چه چیزی را میو تیمش نه فقط در باره این شد لفتلی

 «خیزد تا خواهان خرید بیمه شود.کس صبح از خواب برنمیهیچ». لفتلی متوجه شد آن هم فکر کنند

ابود شان را نشوند و نگران هستند که نکند آن روز اتفاق بدی بیفتد و زندگیاما آنها از خواب بیدار می

. ریسک گرفتن دکهبروند. ریسک آتش  کند. ریسک مریض شدن در آن روز که باعث شود نتوانند سر کار

ر های روزگارحمیندارشان. ریسک بی و به سرقت رفتن اموال. ریسک آمدن سیل و از بین بردن تمام دار

کار  نبود؛ آن« به من بیمه بفروشید»شد کند. کاری که باید انجام میای شدید به همه وارد میکه ضربه

 با توجه به شرایط خاصی که دارم –ام را دهبه من کمک کنید تا بتوانم خرج خانوا»چیزی مثل این بود 

استراتژی آنها در این مرحله « ـ دربیاورم بدون اینکه نگران چیزهایی باشم که از کنترلم خارج هستند.

حل خودشان را  گرفتند که چگونه پیش از اینکه راهآنها باید یاد می i.تدبیرانه بودپدیدارشونده و نه پیش

 کنند ابتدا بازار را بیافرینند. در مقیاسی بزرگ پیاده

مایکروانشور در واکنش به آنچه آموخته بود باید هرچیزی در باره مدل بیمه سنتی را به کلی تغییر 

 تلیدادند خیلی زیاد بود. لفباید پاسخ می ای که مشتریان برای ثبت نام شدنداد. حتی سه پرسش سادهمی

سه  شدند. اینانستیم ردیابی کنیم که مردم در کجای فرایند از ادامه دادن منصرف میما تو»آورد به یاد می

درآمد، در بسیاری از کشورهای کم« درصد مردم این فرایند را تکمیل نکنند 87شد پرسش باعث می

ها سن قتر وـ مردم بیشت ای نیستساده هایی از قبیل تعیین سن و دانستن خویشاوند نزدیک کارپرسش

هستند و در ساختار فامیلی پیچیده، تعیین خویشاوند نزدیک  دانند یا اهمیتی ندارد چند سالخود را نمی

ی کرد تا بر نیروهااساسی در مدل کسب وکار خود می دشوار است. بنابراین مایکروانشور باید یک نوآوری

 وجود داشت پیروز شود.مخالف تغییر که در ذهن مشتریان احتمالی 

ک گرهای شریکش فقط یافتد؟ مایکروانشور و بیمهاگر از مشتریان اصاًل چیزی نپرسند چه اتفاقی می

های فقره اطالعات در باره هر مشتری دارند: شماره تلفن همراه او. و با همین یک فقره اطالعات، شرکت

پیچ کردن یا نیاز به اثبات چیزی مستقیمًا ی، سوالبیمه قبول کردند بیمه ارائه دهند و بدون هیچ کاغذباز
                                                           

i Deliberate or Emergent strategy  تدبیرانه و پدیدارشونده این است که اولی های پیشتفاوت اساسی بین استراتژی

خواهیم آنچه مطلوب است انجام شود دانیم و میباال و کنترل آگاهانه متمرکز است، یعنی میدهی مرکزی، از بر جهت

 که دومی، بر نظریه یادگیری استراتژیک از پایین تاکید دارد و آزاد، منعطف و آماده برای واکنش و نیز یادگیری است.درحالی



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 46
 

 

  

 و بهای بیمه خیلی عجیچنین کاری برای شرکت»آورد به یاد می به آن شماره تلفن پول بپردازند. لفتلی

ی قابل ابینی و جداول آمارهای بیمهها، پیشندانستن سن مشتری، در صنعتی که بر پایه داده« غریب بود.

ی خرید بیمه به سادگی انتخاب صدا»، کند، فکر واقعًا انقالبی بود. اما با آن نوآوریبینی فعالیت میشپی

بیمه رایگان، ابزار بازاریابی قدرتمندی شدـ به محض اینکه مشتری با مفهوم « زنگ برای تلفن همراه شد.

 تر بود.ای به او نیز آسانمهشد فروش بیمه تکمیلی و سایر محصوالت بیبیمه آشنا می

شرایط چنان عالی شد که مایکروانشور در روز « ما راز سر به مهر را کشف کرده بودیم.»گوید می لفتلی

توانست یک میلیون مشتری ثبت نام کندـ محصولی که هیچ  اول عرضه محصول جدید بیمه عمر در هند

نایی نداشت و فقط به شماره تلفن همراه نیاز داشت. شرکت برای موفقیت به این محدودیت سنی و استث

میلیون مشتری دیگر اضافه شد. لفتلی  1۹بزرگی، که آنها کسب کرده بودند آمادگی نداشت. در سه ماه بعد، 

قاضا برآید. ما اندازی نکرده بودیم تا بتواند از عهده این حجم از تهای الزم را راهما سامانه»کند نقل می

  .«دادیمکردیم و کارها را به شکل دستی انجام میاطالعات را روی دیسک کامپیوتر و فلش ذخیره می

خواهم بگویم موفقیت مایکروانشور آسان به دست آمد. آفریدن بازار در اقتصادهای نوظهور دشوار نمی

تشخیص  و تیمش پیش از آنکه لفتلیاست. مایکروانشور تنها به شکل یک سازمان غیرانتفاعی شروع کرد 

توانند کارها را جلو ها، در یک فرایند بسیار کند نمیدهند که آنها با رشد متکی بر وجوه اهدایی و کمک

 های مالی بودند چندین بار تا مرحله توقفببرند. زمانی که تیم مایکروانشور منتظر تأیید و دریافت کمک

ن بود ها مشتری شد، روشهنگامی که مایکروانشور هر هفته موفق به ثبت نام میلیونفعالیت پیش رفتند. 

ال ما در برای مث»تواند یک استراتژی برای رشد بلندمدت و مداوم باشد. که اتکا به پولدارهای نیکوکار نمی

گر ما خیلی ریم. اباره مذاکره با یک بنیاد بسیار مهم فکر کرده بودیم و اینکه چگونه کل فرایند را پیش بب

گرفتیم. اما احتمال هم داشت در این شش ماه از این شانس بودیم شش ماه بعد یک چک از آنها میخوش

 .«توانستیم مدتی به این حد طوالنی منتظر بمانیمبیرون انداخته شویم. ما نمی و کارکسب 

 رصت بالقوه به شمارش نیامدنی، سرانجام توانستند کنسرسیومیو تیم وی با وجود بازار شفاف و ف لفتلی

نور را جذب کنند و به ، سانالم، امیدیار، شرکت تامین مالی و تله AXAاز پشتیبانان شامل شرکت بیمه 

گذاری انتفاعی تبدیل شوند. شرکت اینک توان مالی داشت تا شروع به تجربه و ایجاد یک سرمایه

 توانستند ببینند.های بیمه در واقع نمیدر بازارهایی بکند که سایر شرکت محصوالت و خدمات جدید

مایکروانشور در هر مکانی، یک تیم محلی را استخدام و مستقر کرد تا عملیات را سرصحنه اداره کنند و 

 یک رشته مشاغل محلی جدید بیافرینند.

گردند یها منیستند. آنها دنبال فرصت هایی برای رشدهای موجود دنبال فرصتمنظورم این نیست که شرکت

کنند متاسفانه اغلب کور بازار، که استفاده می و ابزارهای پژوهش و کارهای موجود کسب واسطه مدلاما به

 صادها را نبینند. گستردگی اقتها انسان، فرصتشود تا در تقالهای میلیونشوند. نگاه یکسویه آنها باعث میمی
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مصرف در بسیاری از مناطق جهان در واقع حکایت از این دارد که با وجود تقالهای اصلی صدها میلیون نفر، عدم

و کار ماندگاری بسازد که برای این تقالهای خاص فکری بکند. تا به حال یک کارآفرین نداشتیم که مدل کسب 

گذاری بکند این است که به محض که این تقال را هدف و کارنکته جالب در باره توسعه دادن یک مدل کسب 

 آید.آمیز مدل، به ناگهان، آن فرصت کامال آشکار و بدیهی به نظر میاجرای موفقیت

 مثال شرکت گاالنز، سازنده لوازم منزل را مالحظه کنید.
 

 ندیدن شما دلیلی بر نبود آن نیست

ه های لوازم منزل در جهان است. گاالنز کزرگترین شرکتلیانگ جائوسیان بنیانگذار گروه گاالنز یکی از ب

سال پیش، به چشم کمتر کسی  2۳سازد، های مایکروویو در جهان را میامروزه تقریباً نیمی از اجاق

 را با تمرکز اصلی چنین امپراتوریاین آمد. این تعداد اجاق مایکروویو خیلی زیاد است. اما جائوسیان می

مزدهای پایین در چین برای صادرات به بقیه جهان بنا نکرد. او ابتدا بر تقالیی که در بر استفاده از دست

 چین دید تمرکز کرد.

هزار  277فقط  1۹۹2این فرصتی بود که رقبای وی در ابتدا نتوانستند ببینند. برای مثال در سال 

. میانگین قیمت یک رفتاجاق مایکروویو در چین فروخته شد که اکثریت آن هم در شهرها به فروش 

دالر در آن زمان( بود، که از توان مالی یک شهروند  ۳77هزار یوان )تقریبا  3اجاق مایکروویو حدود 

ه نیازی دیدند کها اجاق مایکروویو را کاالی لوکسی میرفت. بیشتر چینیمعمولی چینی بسیار فراتر می

یش از حد ب»کنندگان چینی را روویو، غیرمصرفبه آن ندارند و در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان مایک

کنند. بزرگترین تولیدکنندگان اجاق دیدند که حتی به خریدن اجاق مایکروویو فکر هم نمیمی« فقیر

 هزار واحد داشتند. 127ای حدود مایکروویو، برای بازار داخلی چین، فروش ساالنه

های کوچک بدون اجاق دید که در مجموعه آپارتمانمیاما بنیانگذار گاالنز چیز دیگری دید: او مردمی را 

دند که کرکردند. بسیاری از آنها از اجاق رومیزی استفاده میگاز یا با اجاق گازهای جاگیر و سنگین زندگی می

د دیکرد. او تعداد روزافزون مردم چین را میهای تنگ و کوچک آنها را حسابی گرم میبیشتر اوقات آپارتمان

دید آخرین کاری که هر کدام از ساکنان شدند. او همچنین میکنون بیش از همیشه از کمبود وقت کالفه میا که

خواهد انجام دهد آشپزی است که در نتیجه های کوچک بدون تهویه مطبوع و با وقت اندک خود میآپارتمان

 زارآفرین عظیم دید.کند. جائوسیان این تقال را یک فرصت باگرمای بیشتری به اتاق وارد می

شرکت گاالنز تصمیم گرفت روی بازار اجاق مایکروویو در چین متمرکز شود دقیقًا به همان دالیلی که 

تصمیم گرفتند این بازار را نادیده بگیرند. از نظر آنها، تقاضای موجود  شده جهانیبسیاری از برندهای شناخته

 کننده معمولی چینی توانایی خرید آنها را نداشت.ن بودند، و مصرفهای مایکروویو گراکم بود، اجاق
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و کاری را توسعه داد که روی آفریدن یک بازار در چین متمرکز شد. اگرچه بنابراین گاالنز مدل کسب 

مند بودند رهکه بسیاری از دیگر برندها و تولیدکنندگان هم از آن به تر نیروی کارهای پایینگاالنز از هزینه

های هزینه اجاقشد، درست است اگر بگوییم که گاالنز چیزی بیش از یک تولیدکننده کممند میبهره

 کننده معمولی چینی بود.مایکروویو بوده است. گاالنز از صفر شروع کرد اما آنچه در ذهن داشت مصرف

 ده معمولی چینی بشوند مجبورکننگذاری درست مصرفمدیران شرکت گاالنز برای اینکه موفق به هدف

نرخ  1۹۹7بودند متفاوت از سایر تولیدکنندگان مایکروویو در چین فکر کنند. برای مثال، در میانه دهه 

هایی را درصد بود اما گاالنز کارخانه 47برداری از ظرفیت اکثر تولیدکنندگان مایکروویو در چین حدود بهره

برداری از دارایی خود را به حداکثر کرد تا نرخ بهرهفته اداره میروز ه 0ساعت شبانه روز و  24به صورت 

تبلیغاتی  کردند گاالنز کانالکه سایر تولیدکنندگان محصوالت خود را در تلویزیون تبلیغ میدرحالی ۳1.برساند

اره عاتی در بها اطالشرکت« بازاریابی دانشی»را معرفی کند. در « بازاریابی دانشی»را انتخاب کرد تا  روزنامه

کنندگان مصرفهای جدید خود در اختیار چگونگی استفاده از محصوالت شرکت و جزئیاتی در باره مدل

 های رقیبهای تبلیغات و بازاریابی گاالنز را به شدت کاهش داد چون شرکتگذارند. این راهبرد هزینهمی

 کردند.النز برای تبلیغات خرج میکه میزان فروش مشابهی داشتند تقریباً ده برابر بیشتر از گا

ها، عنوان نخستین شرکت که به بسیاری زبان چینییک مقاله در چاینا دیلی، روزنامه محبوب انگلیسی

کنندگان در چین چگونگی استفاده از اجاق مایکروویو را آموزش داده است به گاالنز داد. شرکت از مصرف

گاز مایکروویو در سطح کشور را همگانی کرد. گاالنز شروع به  دانش استفاده از اجاق 1۹۹۳گاالنز در سال 

گفتگو با کارشناس در باره « »راهنمای استفاده از اجاق مایکروویو،»های مخصوص از قبیل انتشار گزارش

روزنامه کرد. آن  1۳7در بیش از « های مختلف با اجاق مایکروویوطرز طبخ خوراکی»و « اجاق مایکروویو 

چگونه »هایی مانند هزار دالر( صرف انتشار کتابچه 121میلیون یوان ) 1داد این شرکت تقریباً  مقاله توضیح

ها نه فقط دانش عمومی مردم چین در باره این تالش ۳2.کرده است« اجاق مایکروویو خوبی انتخاب کنیم

 کرد.مایکروویو را باال برد بلکه آگاهی بیشتری در باره برند گاالنز نیز منتشر می

های جدیدی پرداخت که سایر تولیدکنندگان پیمانکار )که گاالنز همچنین به بسط و گسترش قابلیت

برای تولید مایکروویو قرارداد دارند( و عمدتاً کاالیی را برای صادرات با دستمزد پایین به سایر کشورها 

 دس، فروشنده و کارشناسکردند. گاالنز هر جا به مهنکردند نیازی به بسط دادنش احساس نمیتولید می

های توزیع جدید نیاز داشت آنها را گسترش بازاریابی جدید نیاز داشت آنها را استخدام کرد، هر جا به کانال

، کارخانه یا نمایشگاه فروش نیاز داشت آنها را ساخت. گاالنز برای خدمت به بازار داد و هر جا به دفتر کار

حلی بسیاری ایجاد کند. دقیقاً دو سال بعد از اینکه گاالنز شروع به تولید کرد، چین، مجبور بود مشاغل م

  ۳3.هزار فروشگاه شد ۳صاحب یک شبکه فروش ملی با تقریباً 
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امروز گاالنز بزرگترین مرکز پژوهش و توسعه مایکروویو در جهان را دارد. به عالوه این شرکت فعاالنه 

و مراکز تحقیق و توسعه در چندین کشور از جمله امریکا، ژاپن  در جستجوی شراکت با نهادهای پژوهشی

کشور و منطقه در اطراف جهان دارد. بدیهی  277و کره جنوبی است. گاالنز اکنون مراکز توزیع در تقریباً 

هزینه تمرکز کرده بود مجبور های مایکروویو کماست که اگر گاالنز فقط بر روی تولید و صادرات اجاق

   ۳4.ها را متحمل شودگذاریری از این سرمایهنبود بسیا

مصرف را ببینیم. برای گذاری روی عدمای هدفدهد تا اثر توسعهمثال گاالنز این فرصت را به ما می

هزار نفر  17به بیش از  2773کارمند داشت که این تعداد در سال  27گاالنز فقط  1۹۹3نمونه، در سال 

دستگاه اجاق مایکروویو در روز  477تقریباً  1۹۹3، شرکت گاالنز در سال افزایش یافت. از دیدگاه تولیدی

هزار دستگاه در روز  ۳7خط تولید،  24گاالنز با داشتن  2773کرد؛ در سال در یک خط تولید روانه بازار می

 ید کند.هزار اجاق مایکروویو در روز تول 177کرد. حدود یک دهه بعدتر، گاالنز توانست تقریباً تولید می

میلیارد دالر درآمد به ثبت برساند و  ۳/4توانست بیش از  2713د که در سال گاالنز چنان موفق شده بو

درصد سهم بازار را در بازار مایکروویو  47هزار نفر را استخدام کند. این شرکت اکنون بیش از  47بیش از 

رار ق سیان خیلی راحت در فهرست ثروتمندترین مردم جهاندر اختیار دارد و بنیانگذارش لیانگ جائو جهانی

میلیارد دالر رسیده است. اما ثروت جائوسیان و موفقیت گاالنز بر بنیادی  71/1گرفته که به مبلغ هنگفت 

صرف مآمیز عدمگذاری موفقیتهای بازارآفرین در چین و برای چین بنا شده بود. گاالنز پس از هدفاز نوآوری

 ه موقعیت خوبی برای رفتن به بازارهای جهانی دست یافت.در چین، ب
 

 مصرف همه جا هستعدم

 گذاریمصرف را هدفو کارهایی وجود دارد که عدمبا درک این موضوع که فرصتی گسترده در خلق کسب 

اند، انجام داده 4جدول  ای که کارآفرینانهای بازارآفرین به همان شیوهکنند، امکان توسعه دادن نوآوریمی

ما  ها نفر در جهانهایی که به تقالهای میلیونوجود دارد. نتیجه اینکه بسیاری از نوآورها با ساختن شرکت

 کند شروع به متحول کردن اقتصادهای محلی خود در این فرایند نیز خواهند کرد.رسیدگی می
 

 توان دیدآنچه نمی« دیدن»

ایی باشیم. این قطعاً همان ج مصرف در اقتصاد کند که به دنبال رشد و شکوفاییفهم متعارف پیشنهاد می

 شود. با ابزارهایها برای رشد موجود و جدید تعقیب میشود و فرصتها صرف میاست که اکثریت سرمایه

ی تر ارزیابها آسانستند کامالً قابل درک است که این فرصتها به آنها متکی هپژوهش بازار که شرکت

داریم بهترین فرصت برای روشن کردن موتورهای  مصرف، آنچه را که باورشوند. اما با تمرکز بر عدممی

شود. این موتورهای جدید رشد در مقابل به جوامع کمک ها است، فراهم میجدید رشد برای شرکت
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ای هکند تا در زندگیتا شغل و در نتیجه درآمد فراهم کنند که هر دو نهایتاً به مردم کمک میکند می

 خویش پیشرفت کنند.

 

  مصرف و تاثیرگذاریعدم: 3جدول 
 

 مصرف و تاثیرگذاريعدم سازمان/ نوآوري

Safaricomی پول پلتفرم ـ پیسه/ام

تلفن همراه که ذخیره، انتقال و 

انداز پول بدون داشتن حساب پس

 .کندبانکی را ممکن می

پیسه )پول تلفن همراه( ها تا پیش از امدرصد کنیایی 8۳بیشتر از  مصرف:عدم

سال زمان برد تا نظام بانکی  177به خدمات بانکداری دسترسی نداشتند. بیش از 

 شعبه در این کشور ایجاد کند. 1277تقریباً  کنیا

بیش از دو میلیون  2770پیسه در سال از هنگام به جریان افتادن ام یرگذاري:تاث

میلیارد  ۳/4ا این خدمت در حال حاضر بیش از کنیایی از آن استفاده کردند. ب

پیسه اکنون در سراسر هزار کارگزار ام 47شود. بیش از دالر در ماه پول گردش می

جۀ این خدمت، درآمدشان افزایش یافته است. نتی فعال هستند که در کنیا

توانند به سایر محصوالت خدمات مالی از قبیل وام و ها کنیایی اکنون میمیلیون

 دسترس آنها قرار نداشت. گذشته در بیمه دسترسی یابند. این محصوالت در

 ـ رشته ماکارونی ایندومی/ توالرام

پخت که غذای خوشمزه، ارزان و آسان

در کمتر از سه دقیقه آن را  توانمی

 آماده کرد.

دالر در روز  2ای که با درآمد کمتر از ها میلیون نیجریهبا وجود ده مصرف:عدم

کنند، توانایی مالی خرید سه وعده غذا در روز برای افراد زیادی در این زندگی می

 کشور مشکل است.

در د بسته رشته ماکارونی میلیار ۳/4 ز توالرام اکنون ساالنه بیش ا تاثیرگذاري:

ها هزار کند که دهکارخانه تولیدی را اداره می 13فروشد. این شرکت نیجریه می

گذاری کرده میلیون دالر در نیجریه سرمایه 3۳7اند و بیش از شغل ایجاد کرده

ز اینکه ا کند. تا پیشنیجریه کمک می ها میلیون دالر به اقتصاداست و ساالنه ده

شد یای پیدا متوالرام شروع به فروش رشته ماکارونی در نیجریه کند، کمتر نیجریه

 که نام این غذا را شنیده باشد.

 خدمت تلفنی ـ تل/ تلفن همراهسل

را  که مشتریان goـyouـasـpayهمراه 

های تلفن همراه قادر به خرید دقیقه

 .کندسنت می 2۳با مبلغی به ناچیزی 

د کردنآفریقا زندگی می میلیون نفری که در 877، از 2777در سال  رف:مصعدم

شوند تلفن همراه داشتند. برای میلیون نفر می 27درصد که کمتر از  ۳/2تقریبا 

 3میلیون نفر فقط  ۳۳نمونه در جمهوری دموکراتیک کنگو با جمعیتی بیش از 

ردم نیجریه کمتر از یک میلیون نفر م 126هزار نفر تلفن همراه داشتند. برای 

 میلیون خط تلفن وجود داشت.

میلیارد دالر ساالنه به  1۳7بازار مخابرات در آفریقا امروزه بیش از  تاثیرگذاري:

  ۳/4این صنعت از  2727شود در سال بینی میکند. پیشآفریقا کمک می اقتصاد

 214ت فراهم کند و بیش از میلیارد مالیا ۳/27میلیون شغل پشتیبانی کند، 

گسترش تلفن همراه همچنین  ۳۳.میلیارد دالر ارزش به اقتصادهای آفریقا بیفزاید

پیسه و خدمات بیمه ـها از قبیل پلتفرم پول همراه اماشاعه سایر فناوری
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مایکروانشور را ممکن ساخت. اینک از این ابزار برای پلتفرم آموزشی و نیز ارائه 

 شود. راه استفاده میخدمات سالمت هم

اجاق  گاالنز/ اجاق مایکروویوـ

دالر(  4۳مایکروویو )قیمت تقریبا 

 برای شهروندان معمولی چینی.

، کمتر از یک میلیون اجاق مایکروویو در چین 1۹۹7در ابتدای دهه  مصرف:عدم

 میلیارد نفر بود. 1/1. جمعیت چین در آن زمان بیش از وجود داشت

در چین،  1۹۹7کمتر از یک میلیون مایکروویو در ابتدای دهه از  تاثیرگذاري:

شود. گاالنز میلیون اجاق مایکروویو در داخل چین فروخته می 13امروزه بیش از 

 47درصد سهم بازار اجاق مایکروویو را در اختیار دارد. این شرکت بیش از  43

ر تهویه مطبوع، یخچال، گذاری دهزار نفر را در استخدام دارد و اکنون وارد سرمایه

شویی، و انواع دیگری از لوازم منزل شده است. در نتیجه اشاعه اجاق ظرف

مایکروویو در چین، صنعت غذاهای فریزری نیز رونق گرفته است. برخی برآوردها 

میلیارد دالر رسیده است. در باره  17حکایت دارد که اندازه این بازار به بیش از 

ای که این صنعت ها، و توسعهگذاریی، درآمد، مقرراتورانواع مشاغل، بهره

 کند فکر کنید.پشتیبانی می

/ فناوري فیودورشرکت زیست

انجام  آزمایش ادرار ماالریاـ

آزمایش ماالریا بدون گرفتن خون که 

دالر هزینه دارد و نتیجه را  2کمتر از 

 .دهددقیقه نشان می 27در کمتر از 

میلیون نفر در سطح جهان به ماالریا مبتال  277ساالنه بیش از  رف:مصعدم

شوند. در مناطقی که هنوز خطر ابتال به ماالریا وجود دارد، هر زمان تعداد زیادی می

اند و داروهای کنند ماالریا گرفتهدرنگ فرض میکنند آنها بیاز مردم تب می

ر ست این بیماری، بیماران باید به دکتکنند. برای تشخیص درضدماالریا را مصرف می

مراجعه کرده و آزمایش خون بدهند، کاری که از توان مالی بسیاری از مردم خارج 

 شود.میلیون آزمایش خون در سطح جهان انجام می ۳77است. ساالنه بیش از 

ای ئه شیوهاین مشکل را با ارا آزمایش ادرار ماالریای شرکت فیودور تاثیرگذاري:

ور دار با تصکه دیگر بیماران تبطوریکند؛ بهساده برای تشخیص ماالریا حل می

کنند. اگرچه شرکت فیودور نوظهور است ابتال به ماالریا، به اشتباه خود را درمان نمی

و آزمایش ادرار ماالریا را به تازگی معرفی کرده است اما از مدتها پیش تولید و توزیع 

ها ش را افزایش داده است، بنابراین توانایی انجام این آزمایش را برای میلیوناین آزمای

 نفری دارد که انجام آزمایش ساده ماالریا برایشان مقدور نیست.

شرکت خودروسازي فورد/ مدل 

خودروی نسبتا ارزان برای  فوردـ تی

 هر امریکایی معمولی

زار خودرو در امریکا به ثبت رسیده بود. ه 8تنها  1۹77در سال  مصرف:عدم

رانندگی با خودروهایی که در آن زمان رایج بودند بسیار سخت بود و فقط 

 های ثروتمند توان مالی خرید آنها را داشتند.امریکایی

میلیون خودرو  17شرکت فورد بیش از  1۹24تا  1۹7۹در فاصله  تاثیرگذاري:

ها هزار شغل جدید فورد ده اساس تغییر داد. هنری فروخت که چهره امریکا را از پایه و

رای اجتماعی را ب هایایجاد کرد، دستمزد باالتری نسبت به رقبا پرداخت و برخی برنامه

همچنین محرک و مشوق سایر صنایع از قبیل بیمه،  کارکنان ایجاد کرد. مدل تی

توانستند به مناطق حومۀ شهر ون حاال مردم میتوزیع، و ساختن خانه و جاده شد چ

 نقل مکان کنند. خودروی مدل تی باعث دگرگونی جامعه امریکا شد. 
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EarthEnable کف خاکی فشرده/ 

های سفت و سخت ارزان کف ـ

که یک پنجم سیمان هزینه  قیمتی

 دارند.برمی

ها ین کفها در رواندا کف خاکی دارند. ادرصد خانه 87بیش از  مصرف:عدم

حل کف  ها و سایر حشرات مزاحم هستند. یک راهمکان مساعدی برای پشه

ها خیلی گران است، کشوری که درآمد سیمانی است اما برای بیشتر رواندایی

 دالری دارد. 073سرانه فقط 

گذرد این فقط چند سال می EarthEnableاینکه از تأسیس  با تاثیرگذاري:

هزار روستا  3هزار متر مربع کف در بیش از  ۳7ز شرکت توانسته است بیش ا

 در رواندا فراهم سازد.

/ دیابتیهاي بیماران درمانگاه

درمان راحت و ارزان ـ  درمان دیابت

 دیابت در مکزیک.

امروزه دیابت علت شماره یک مرگ و قطع عضو در مکزیک است، که  مصرف:عدم

به این طرف، تعداد  1۹۹7کند. از سال هزار نفر را تهدید می 87هر سال زندگی بیش از 

میلیون نفر  6/۳بیشتر از سه برابر شده است و از هایی که به دیابت مبتال شدند مکزیکی

االنه ها درمان با هزینه سمیلیون نفر رسیده است. اما برای بیشتر مکزیکی 16به بیش از 

 پر دردسر است. دالر خیلی گران است و نظام عرضه خدمات سالمت نیز خیلی 1777

توانستند هزینه درمان دیابت را از  دیابتیهای بیماران درمانگاه تاثیرگذاري:

پیوسته  هم حل به دالر در سال کاهش دهند. راه 2۳7دالر به تقریباً  1777

درصدی در عوارض جانبی مرتبط با دیابت از قبیل  67آنها همچنین به کاهش 

هزار  ۳7نجر شده است. از بین بیش از کوری، قطع عضو و نارسایی کلیه م

درصد آنان تا کنون مراقبت تخصصی دیابت  ۹۳اند بیماری که آنها درمان کرده

 کنند.دریافت نکرده بودند. آنها در هر سه ماه دو درمانگاه جدید افتتاح می

 نان با کیفیت و ـ گروه بیمبو/ نان

 ارزان.

رد بزرگترین نانوایی جهان، تصمیم بگیتا پیش از اینکه گروه بیمبو،  مصرف:عدم

های معمولی را هدف های مختلف بیافریند که مکزیکییک بازار جدید برای نان

 گرفته بود، پیدا کردن نان ارزان با کیفیت در مکزیک خیلی سخت بود.

میلیارد دالر فروش ناخالص  14امروز گروه بیمبو ساالنه بیش از  تاثیرگذاري:

هزار نفر در  128کند و بیش از کشور فعالیت می 22رخانه در کا 16۳دارد که در 

میلیارد  11سازی بازار بیش از سطح جهان را در استخدام دارد. بیمبو با سرمایه

، برند است و محصوالت خود را در اکوادور 177دالر، همچنین مالک بیش از 

ه فروشد. این شرکت حتی بین میکلمبیا و پرو همچنین در امریکا، انگلستان و چ

ترین رده از کارکنان خود دستمزدی بیش از دو برابر حداقل دستمزد در پایین

 پردازد.مکزیک را می

Opticas Ver De Verdad لنز /

لنزهایی به سفارش دکتر ـ  اينسخه

با قیمتی ارزان و خدمات مراقبت 

 های معمولیچشم برای مکزیکی

 

ها دچار نارسایی بینایی هستند و به درصد مکزیکی 43تقریبا  مصرف:عدم

دالر  0۳های موجود که به طور میانگین حل های طبی نیاز دارند. راهعینک

دارند ها عینک نهزینه دارند خیلی گران هستند. بنابراین بسیاری از مکزیکی

 کنند.که یعنی بدون بینایی کافی زندگی می
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تا کنون،  2711نخستین فروشگاه خود در دسامبر از هنگام گشایش  تاثیرگذاري:

Ver De Verdad   هزار آزمایش چشم انجام داده است و بیش از  247بیش از

دالر برای هر فریم،  10هزار عینک فروخته است. با میانگین قیمت تقریباً  1۳7

بینی چشمی را از بین برده است. این شرکت برنامه دارد این شرکت مشکل کم

 ایجاد کند. 2727فروشگاه در سراسر کشور در سال  337بیش از 

خدمات  ارائه ـ مایکروانشور/ بیمه

ا ها نفر که بقیمت به میلیونبیمه ارزان

دالر در روز زندگی  3درآمد کمتر از 

 کنند.می

در بسیاری از کشورهای کم درآمد، بیمه به میزانی بسیار کمتر از حد  مصرف:عدم

درصد  34شود. آمریکای شمالی، اروپای غربی، ژاپن و چین )کمتر از بهینه استفاده می

درصد حق بیمه پرداختی هستند. برای نمونه  81از جمعیت جهان( صاحب بیش از 

درصد است درحالی که آسیا )به استثنای چین  6/1م خاورمیانه و شمال آفریقا تنها سه

ای کسانی که در کشورهای کم درصد حق بیمه پرداختی را دارند. بر 11و ژاپن( تنها 

 ای در شکل معمول آن طراحی نشده بود.درآمد هستند عمال هیچ محصول بیمه

 انداز شرکتیاست؛ این نام غلط ایکنندهمایکروانشور واژه گمراه تاثیرگذاري:

میلیون نفر   ۳7در تنها یک دهه فعالیت خود، بیش از  است که با یک نوآوری

 ، هند، نیجریه و چندین کشور دیگر، کنیاکننده بیمه در بنگالدش، غنارفغیرمص

درصد مشتریان مایکروانشور تا زمانی که این شرکت  8۳را بیمه کرده است. بیش از 

 ای نخریده بودند.وارد صحنه شد هرگز یک محصول بیمه
 

مصرف های بازارآفرین در میانۀ عدممکان توسعه نوآوریهر چقدر هم که خالف درک شهودی ما باشد، ا

توان کوشی نوآورها است که میدر بسیاری از کشورهای فقیر وجود دارد. اغلب از طریق تالش و سخت

ای متفاوت از گذشته را تصور کرد که مصرف را دید، یک تقال را تشخیص داد و آیندهها در عدمفرصت

 در آن کاشته شده باشد. بذرهای شکوفایی

د. دهنو تیم وی در مایکروانشور انجام دادند و همچنان انجام می این دقیقاً همان کاری است که لفتلی

لفتلی پس از اینکه مدتی را در برخی از محالت فقیر داکا پایتخت بنگالدش بسر برد، فرصت برای معرفی 

دن رسید: بیمه بستری شکه شاید برای دیگران غیرقابل درک به نظر میمحصولی دیگر را مناسب دید 

ند، اگر کـ ثبت نام می ـ به رایگان در بیمارستان برای مشکالت بسیار مهم. هر مشتری که در این بیمه

رسد. مهم نیست سن یا وضعیت دالر به دستش می ۳7دو شب یا بیشتر را در بیمارستان سپری کند 

غ ای برایش تشکیل شود مبلنه است، به محض اینکه به تقاضای وی رسیدگی و پروندهسالمت وی چگو

 شود.دالر به شماره تلفن همراه وی واریز خواهد شد و هیچ سوالی از فرد پرسیده نمی ۳7

اش را با مادری به ذهنش رسید که بچه کننده لفتلیایده برای این محصول پس از گفتگوی ناراحت

به خاطر بیماری از دست داده بود. آن زن بچه بیمارش را به بیمارستان محلی آورده بود اما پولی نداشت 

اش دو روز معطل مانده بود بدون اینکه پزشک متخصص تا برای ویزیت به پزشک خصوصی بپردازد و بچه
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ویزیت نخواهد کرد، به اش را او را معاینه کند. وقتی او سرانجام فهمید در آن بیمارستان هیچکس بچه

 اش را درمان خواهند کرد. بله آنها این کاردرمانگاهی خصوصی در انتهای جاده رفت تا ببیند آیا آنها بچه

پرداخت. مادر پرداخت هزینه بستری شدن را به آنها میدالر، یعنی نیمی از پیش ۳کردند اگر زن را می

واند ندارش بت و و بچه را تنها در بیمارستان رها کرد تا با فروش دارمستأصل به سرعت به خانه برگشت 

 پولی تهیه کند. اما وقتی روز بعد به بیمارستان برگشت کودکش مرده بود.

این مادر غمگین حسابی درهم شکسته شده بود. من نیز چنین احساسی داشتم. »آورد به یاد می لفتلی

ام داشتم به این نتیجه رسیدیم که باید این مساله را به نحوی حل کنیم. ما کاری از گفتگویی که با تیم

یف تقالی این زن فراتر از توص« کرد.رسیدیم که این نوع شکست بازار را برطرف میباید به محصولی می

 بود اما فراسوی ترمیم و اصالح نبود.

شوند هنگام ترک درصد بیمارانی که به دالیل مختلف وارد بیمارستان می 24 ، در هندبه گفته لفتلی

ان ( و صورتحساب بیمارستهای ناشی از دستمزد از دست داده )به خاطر غیبت از کاربیمارستان به علت هزینه

لی نهاد محصول اولیه خیروند. مایکروانشور از طریق آزمایش و خطاـ برای مثال ابتدا پیشبه زیر خط فقر می

ها اتکا کردـ سرانجام به محصول بدی را داد یا برای رسیدگی به ادعاها و مطالبات و کاغذبازی به بیمارستان

حل برای بستری شدن در بیمارستان  کند. در این راهای دست یافت که اکنون به مشتریان عرضه میساده

ر یاد گرفت که حتی بیمارانی که ملزم به پرداخت پول نقد ـ مایکروانشو پیش نیستنیازی به پرداخت پول

توانند وام بگیرند و با علم به اینکه آنها توانایی بازپرداخت پرداخت، همانند آن زن بودند هم میبرای پیش

گوید توانستند پول مورد نیاز خود را تهیه کنند. لفتلی اکنون میهر وامی را در عرض چند روز داشتند، می

او در  «دانید که قرار است به چه چیزی برسید.رای رسیدن به محصولی که واقعاً نتیجه بدهد، اصالً نمیب»

آرزوی این است که به آن زن بگوید چگونه گفتگوی آنها باعث شد سرنوشت بسیاری از مردم دیگر که دارای 

های زیادی تالش واده سالمن برای پیدا کردن آن خان»وضعیت دردناک مشابه با وی بودند تغییر کند. 

کنند یها نفر از آن استفاده مکردم تا به آن مادر بگویم تجربه وی باعث شد ما به محصولی برسیم که میلیون

 «های بسیاری را نجات داده است. خیلی دوست دارم شانس این کار را پیدا کنم.و جان

* * * 
چیزهایی ندرت متوجه  ها بهدانیم آدمم. اما میپاسخ نداری ها در جهانها و تالشما برای همه تقال

مصرف های عدمدید جستجوی فرصت شوند که به دنبالش نیستند. ما امیدواریم با نگاه کردن از زاویهمی

دریج تهای بهتر برای اینکه کارها انجام شود، بتوانیم بهحل از طریق تقالی هر روزه مردم و با ساختن راه

آئیم. و در عوض، شروع به آفریدن بازارهایی کنیم که کمک خواهند کرد جوامع  بر مشکالت فائق

حرکت کنند. تقالکننده به سمت شکوفایی
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 به طرف خود بکشیم یا به زور فشار دهیم

 داستان دو راهبرد

 دانم.باره تولید برق می من مدیر شرکت مواد غذایی هستم اما بیشتر از آنکه در باره غذا چیزی بدانم در

 دیپاک سینگال، مدیر عامل توالرام آفریقا ـ

 طرح مختصر ایده

شود تا آنها درآمد و دارای درآمد متوسط هزینه میهر ساله میلیاردها دالر برای کمک به کشورهای کم

شود تا تفاده میتوسعه پیدا کنند. از این منابع مالی عمدتاً برای تزریق منابع به درون کشورهای فقیر اس

ن ها دالر منابع به درون ایآغاز کنند. اما حتی پس از تزریق تریلیون پیشروی خود را به سمت شکوفایی

سال گذشته، کشورهای بسیار زیادی هنوز فقیرند و حتی برخی امروزه فقیرتر از گذشته  07کشورها طی 

 م آن تا این اندازه سخت است؟نیز هستند. چرا رسیدن به توسعه و سپس تداو

ه نادیده گرفت ها یک عنصر حیاتی برای توسعه، یعنی نوآوریما معتقدیم در بسیاری از این تالش

 هایی ظهور و گسترش یابند که منابع مورددواند که نوآوریهنگامی ریشه می شود. توسعه و شکوفاییمی

شامل ) سمت خود بکشانند. به محض معرفی نوآوری جدیدی که برای ذینفعان در اقتصادنیاز جامعه را به 

فظ کنند به حها و دولت( سودآور است، ذینفعان اغلب انگیزه پیدا میها، مشتریگذارها، کارآفرینسرمایه

ها، ش و حتی سیاستها، آموزآن منابعی که نوآوری را به سمت خود کشیده است، از قبیل زیرساخت

دهد که بازاری آماده در انتظار است. ما معتقدیم برای های جذب کردن تضمین میکمک کنند. راهبرد

 شکوفایی بلندمدت و بادوام راهبرد جذب کردن نقش حیاتی دارد.

* * * 

از هالیوود یا تولیدات فیلمی پرسروصدا و پرهزینه  2710 در سال ها در هندترین فیلمیکی از محبوب

و دردسرهای عروسی جوان را مرور ها جذاب بالیوودی نبود. نام این فیلم توالت: داستانی عاشقانه، قضاوت

. اهالی شودکند که هنگام روبرو شدن با این واقعیت که خانواده داماد توالت ندارند گیج و سراسیمه میمی

کردند. کنند و آنهایی که درک نمیکه طرز نگاه وی را درک میشوند کسانی روستا به دو دسته تقسیم می

آورد. سرانجام، شوهر برای همسر محبوب برخورد این دو نگاه هرج و مرج و خنده زیادی را به دنبال می

 کنند.سازد و آنها از آن پس با خوبی و خوشی زندگی میمی خویش یک توالت
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برانگیز باشد اما داستان فیلم آشکارا اعجاب iهای اسلیپر هیتفیلمتوالت: داستانی عاشقانه شاید شبیه 

را برانگیخت، جایی که بیش از نصف خانوارها به توالت دسترسی ندارند. در  شدید مخاطب مدنظر خود در هند

، از هر ده نفری که در یداری نیست. بر اساس آمار بانک جهانموضوع خندهها دسترسی به توالتواقعیت، عدم

آلوده زیرزمینی  ها از مصرف آبمیرند مرگ یک نفر ناشی از عدم رعایت بهداشت و نظافت است. بچههند می

هزار  377گیرند، و اسهال قاتل اصلی کودکان هندی است و هر ساله باعث مرگ بیش از مزمن میهای بیماری

آلوده، معلول و دچار  نتیجۀ مصرف آب نفر دیگر هم به علت رشد ناقص بدنی درها شود. میلیونکودک می

مانند تا از فضای عمومی برای قضای حاجت استفاده شوند. بسیاری از مردم منتظر تاریکی هوا میعضو مینقص

و خشونت علیه زنان کنندـ شرایطی که مشکالت خاص خودش را دارد و نتیجه آن شامل گزارشاتی از تجاوز 

اشت بهد گاندی بوده است. پویش بهداشت بهتر برای این کشور عمیقاً مهم است، آنقدر مهم که زمانی مهاتما

 اعالم کرد.« مهمتر از آزادی سیاسی»را امری مقدس و 

ت حل آنچنان بدیهی اس این راه بیشتری بسازید.های حل به نظر روشن و بدیهی است. توالت البته راه

که نارندرا مودی نخست وزیر کنونی هند با آن موافق است و اعالم کرده است ساختن توالت اولویتی باالتر 

است. دولت هند برای رسیدن « هند را تمیز کنید»از ساختن معبد دارد و بخشی از ماموریت وی با عنوان 

هایی ـ و همچنین برنامه ساخت 271۳و  2714های در سال میلیون توالت را 17به این هدف، بیش از 

دارد. در شرایطی که هند با مشکالت بهداشتی وخیم  271۹میلیون توالت بیشتر تا سال  67برای ساخت 

 ۳6تواند مخالف این تصمیم باشد؟روبرو است چگونه کسی می

، دولت متوجه شد که 271۳سال  شود که ساختن توالت شرط کافی نیست. در میانهاما در عمل آشکار می

دنی هند آشامی شود. چئودری بیرندر سینگ وزیر توسعه روستایی، بهداشت و آبها استفاده نمیاز اکثر توالت

ها هستیم ولی باید کارهای بیشتری انجام شود تا با اینکه اکنون شاهد شتاب در ساختن توالت»متذکر شد 

به چند شکل درآمده است. در « ترغیب کردن»در واقع فعالیت . «لت ترغیب شوندمردم برای استفاده از توا

داوطلب در روستاها گشت « نیروهای خودجوش»هایی از کارکنان دولت و های روستایی هند، تیمبرخی بخش

ای در فضشده، عمومی تازه احداثهای خصوصی یا زنند و کسانی را که قصد دارند به جای استفاده از توالتمی

کوچکتر آموزش داده های کنند. در برخی روستاها نیز به بچهآبرو میباز قضای حاجت کنند مفتضح و بی

رسد قصد رفتن به زمین کشاورزی و قضای حاجت در آنجا را دارند شود تا دنبال کسانی بروند که به نظر میمی

لی متوسل ماهای ستاها برای استفاده از توالت به انگیزهو آنها را لو بدهند. دولت هم برای کمک به برانگیختن رو

به  ها ساخته شود مردمکردیم اگر توالتبرای مدتی طوالنی، فرض می»بینی گفت شده است. سینگ با واقع

                                                           
i Sleeper hit: فروش بسیار باالیی داشته باشند، اما استقبال ناگهانی تماشاگران  رودخرج و گمنامی که انتظار نمیهای کمفیلم

 آورد.از این محصوالت، نام آنها را در سطح وسیعی مطرح کرده و موفقیت باالی مالی را برایشان به ارمغان می
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کنند. اما حال مجبوریم استفاده از توالت را طی یک دوره زمانی پیوسته پایش شکل خودکار از آنها استفاده می

یک  نقدی بدهیم. تنها در این صورت است که این کارهای به شوراهای روستا در هر مرحله پاداش کنیم و

  ۳0«.عادت روزانه خواهد شد

کنند و کودکان خبرچین که افراد را تعقیب، اذیت و شرمنده می« نیروهای خودجوش»آیا باید از 

ز توالت مجانی استفاده کنیم؟ در اینجا مرتکب یک خطای استفاده کنیم؟ یا از مشوق نقدی برای استفاده ا

 برای اجرای یک راه« فشار وارد کردن»خیر باشد،  ها چقدر با نیتشویم. مهم نیست این تالشبزرگ می

ن تواند به چنیگیرند میحل مانند این، بدون درک علل زیربنایی آن که چرا مردم تصمیمات خاصی می

های دردناکی منجر شود. در برخی روستاهای هند که اهالی بابت استفاده نکردن از توالت یکژاندیش

زدـ از ساشدند در واقع شرایط خشکسالی، تمیز نگهداشتن توالت را واقعاً ناممکن میشرمنده و رسوا می

د و مصرف آب برای تمیز شوهمچون آشامیدن و استحمام استفاده می ترکمیاب برای مصارف حیاتی آب

چنان عجوالنه و از سر رفع تکلیف بنا و ها ها، توالتکردن توالت، کاری لوکس خواهد بود. در سایر مکان

نصب شده بودند که در اصل به هیچ جا متصل نبودندـ  و خیلی سریع بسیار بدبو شده و به مکان تجمع 

 ها نخواهد بود.شوند که کسی حاضر به استفاده از آنمگس تبدیل می

پس از سالها تجربه و مطالعه در باره بسیاری از جوامع محلی که با  اقتصادی ، مشاور توسعهکمال کار

شده است. آنها  iمحورـ  این مساله دست به گریبان بودند فردی پیشتاز در رویکرد بهداشت کامل اجتماع

به صِرف ساخت توالت، استفاده از آن تضمین »دهند محور توضیح میـ  ل اجتماعدر تارنمای بهداشت کام

رویکردهای پیشین نسبت به بهداشت، «. شودشود و لزومًا به بهبود بهداشت و پاکیزگی منجر نمینمی

ها اغلب آناما  .گرفتهایی را به عنوان مشوق در نظر میکرد و یارانهاستانداردهای اولیه باالیی را توصیه می

به اقتباس نامتوازن، مشکالت تداوم آن در بلندمدت و استفاده فقط جزئی، منجر شدند. عالوه بر اینها 

 محور ما باور  ـ فرهنگ وابستگی به یارانه را هم ایجاد کرده بودند. در رویکرد بهداشت کامل اجتماع

ما هم چنین کاری  ۳8.افزاری استو عرضه سخت حل یک مساله بهداشتی، صرفاً تدارک نداریم که راه

 آوریم.از عمل کردنش است. دلیلش را اینجا می ترکنیم و البته گفتنش راحتنمی

م، سال فقر دردناک است و تقریباً همیشه خود را به شکل نبود منابع از قبیل مواد غذایی، بهداشت، آب

دهد. از این لحاظ قابل قبول است که در جوامع فقیر نشان میآموزش، خدمات سالمت، و خدمات عمومی 

فرض کنیم فقر عمدتًا مساله کمبود منابع است. بر اساس این فرض، طی چند دهه گذشته، ما یک راهبرد 

 ا نیتبنیان بوده است. ما بـ  ایم که تقریبًا به شکلی انحصاری منابعپرهزینه به نام فشار توسعه را اجرا کرده

را  آوریم تا یک مسالهخیر به منابع در اختیار جوامع ثروتمند که جوامع محلی فقیر فاقدش هستند، فشار می

                                                           
i Community-Led Total Sanitation (CLTS) 
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 به سراسر هند با آهنگی سریع نشانها های فشار آوردن برای استفاده از توالتحل کنیم. اما همانگونه که تالش

گیرند. آنها در بهترین حالت اغلب به شکل موقت ریشه نمیافتند و فشار همیشه جا نمیهای دهد، راهبردمی

خوبی هستند اما های گذاریشوند. مدرسه، بیمارستان، جاده، فرودگاه و حتی توالت همگی سرمایهموفق می

ان هایی خواهند شد که بیشتر از فوایدششوند ناخواسته باعث زیانوقتی با ترتیب و توالی اشتباه ساخته می

جون چانگ اقتصاددان دانشگاه کمبریج این پدیده را در رابطه با ساختن نهادهای به سبک کشورهای است. ها

 کند.کندوکاو می ۳۹لگد زدن به نردبان ثروتمند در کشورهای فقیر در کتاب 

تر بیان کنیم البته که تهیه و تدارک منابع برای آنهایی که محروم از منابع هستند ارزش واقعی روشن

آوریم )وقتی آن منابع را دست میای( که بهبر ارزشی )و فایده اما در بسیاری شرایط، هزینه این کاردارد. 

ر توانیم به آن فککند. به این روش هم میخواهیم درون یک جامعه تزریق کنیم( غلبه میصرفاً و به زور می

ای است که انگار با یک بیماری مزمن مواجه به گونهفشار دادن، نوع برخورد با فقر های کنیم: در راهبرد

رسد هیچ درمانی برای آن وجود ندارد. اما این رویکرد خیلی هستیم که فقط باید مدیریت شود و به نظر می

میلیارد دالری که مردم برای مراقبت از سالمت  0/2درصد از  87به تنهایی، بیش از  پرهزینه است؛ در امریکا

شوند اما معالجه ها دوا و درمان میاین بیماری 67.شودهای مزمن میصرف درمان بیماری کنندخرج می

ای، به معنای درد و رنج کشیدن در تمام عمر رود و این وضعیت برای عدهکامل نشده و بیماری از بین نمی

 ـ با فقر نیز همین کار را بکنیم کنیم راه بهتری وجود ندارد. این امکان هست که است. سخت است که باور

کند، چون به نظر درمان درد با فشار آوردن و تزریق مقدار زیادی منابع، که بیماری را کامال معالجه نمی

ن کند. اما چنیین رویکردی است که حال بیمار را بهتر میتررسد مداوای درد و پذیرایی از بیمار بدیهیمی

 پذیر و شدنی است ببندد.ا را بر آنچه امکانرویکردی احتمال دارد چشم م
 

 فشار دادن یا به طرف خود کشیدن

های مبدعان آن، که معموالً کارشناسانی در یک حوزه خاص فشار اغلب با توجه به اولویتهای راهبرد

یه درآمد توصکنند که برای کشورهای کمهایی را معرفی میحل شوند و راهتوسعه هستند، پیش رانده می

ند شده چیزهای خوبی هستشود. توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از این منابع با زور تزریقمی

شوند. اما متاسفانه این منابع اغلب به درون و اغلب با استقبال گرم مردم کشورهای فقیر هم روبرو می

ال دارد آنچه به عنوان سیاستی شوند که کامالً آماده برای جذب آنها نیست. و احتمبافتاری تزریق می

 خوب شروع شد خیلی سریع به سیاستی عمیقاً ناامیدکننده تبدیل شود.

 فیفا، یکی از معتبرترین رویدادهای که هر چند سال برای میزبانی جام جهانیرا گیری برای مثال، رقابت نفس

کارزارهای  انداختن ملی در سراسر جهان با به راههای گیرد مالحظه کنید. فدراسیونورزشی در جهان درمی

لیاردها ها و حتی میکنند شهروندان کشور خود را قانع کنند خرج کردن میلیونطلبانه تالش میجاهتبلیغاتی 
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دالر از بودجه کشور برای اینکه شهر و منطقه آنها برای میزبانی جام جهانی آماده شود، منافع عظیمی را در 

م اعال شدهکننده هستیم که در آن نام کشور برندهخیرهای اشت. همیشه شاهد یک رویداد رسانهپی خواهد د

اند. چنین طرز فکری که به دست آوردهشود، همراه با غریو و شادی جمعیت ساکنان محلی از این پیروزی می

ر آن منطقه محلی، در حینی که ها دیابد که با سرازیر شدن منابع جدید و احداث زیرساختگونه ادامه میاین

کشند، قطعًا میزان های خود را به رخ جهانیان میشوند و تواناییالمللی آماده میآنها برای چنین رویداد بین

کنند و زیادی بازدیدکننده خارجی خواهند آمد و پول زیادی را جذب خواهند کرد، مشاغل زیادی ایجاد می

 شود.شهر کمک می درنهایت به توسعه اقتصادی

 شود. اولیه هرگز محقق نمیهای کنیم تقریباً آن وعدهاما هنگامی که به واقعیت نگاه می

انگیز انجام داد و دهان منتقدانی کاری شگفت 2717 برای مثال آفریقای جنوبی با میزبانی جام جهانی

ه شود را بست. اما با همموردنیاز و بهبود امنیت نمی اتمام زیرساخت گفتند این کشور موفق بهرا که می

های حمل و نقل، میلیارد دالری را که در بخش 12/3درصد از  17اینها، این کشور در پایان فقط توانست 

ورک تایمز در به گزارش نیوی 61.گذاری کرده بود بازیابی و دریافت کندسرمایهها مخابرات و استادیوم

استادیومی  آن ینترـ که احتماالً برجسته های پس از جام جهانی، بقایای ملموس آن مخارجسال

بدیل ت« بدترین میراث فیفا در آفریقای جنوبی»ـ به نمادی از  چندمنظوره در نزدیکی کیپ تاون است

اور ندتر و تقریباً سفیدپوست مجکه ساکنان ثروتم است بسیار زائد و پرهزینه ایاین ابرسازه»شده است. 

خواهند و همچنین در فاصله بسیار دور از مناطقی است که طرفدارهای فوتبال عمدتاً اصالً آن را نمی

کنند. استادیوم همچنین به بار مالی سنگین بر بودجه عمومی تبدیل سیاه و رنگین پوست زندگی می

تا کنون روی دست این شهر گذاشته  2717سال  میلیون دالری که از 32کم شده است با هزینه دست

تر شهر از قبیل ارائه خدمات بهداشتی و فوریهای توانست به نحوی بهتر در اولویتها میاست. این پول

« ندازد.امسکن برای فقرا هزینه شود که کمبود چنین خدماتی هر چند مدت یکبار اعتراضاتی را به راه می

ـ در آفریقای جنوبی ایجاد نکرد  کم به حد کافیـ دست شد تغییر مطلوبی مخارجی که صرف جام جهانی

و تقریباً بعد از گذشت یک دهه، آفریقای جنوبی هنوز در باالی فهرست کشورهایی با بیشترین نابرابری 

 کنند.درآمد در بانک جهانی قرار دارد و بیش از نیمی از کشور هنوز زیر خط فقر ملی زندگی می

خواهیم نامید تقریباً از هر جهت با راهبرد راهبرد جذب یا به سمت خود کشیدن مقابل، آنچه در نقطه 

گذاری در سرمایه سرمایه ترفشار دادن متفاوت است. برای مثال مورد آموزش، به نحو مشخص به زور

د شوود به سمت یک جامعه جذب می، را در نظر بگیرید که وقتی در واکنش به تقاضاهای موجانسانی

ها د دانشآورد که بتوانکند. چنین تقاضایی را آن اقتصادی به وجود میی ریشه میبیشتر اغلب با موفقیت

 های آموخته شده به دانشجویان را جذب کند.و مهارت
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های آی.تی ی از بزرگترین شرکت، یکiای تاتادر هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره من پس از شروع به کار

هزار کارمند، یکی از بزرگترین  477ای تاتا با تقریبًا جهان، این مساله را به فراست دریافتم. خدمات مشاوره

است. این شرکت طی چند سال گذشته، برای تامین تقاضاهای بسیاری از  کارفرمایان بخش خصوصی در هند

ها، سهولت تحرک، محاسبات ابری، و اینترنت ت دیجیتالی بیشتر شامل تحلیل دادهمشتریان خود، که خدما

و کار خود راه داده است. این شرکت را به درون مدل کسب « آموزش دیجیتالی»کنند، اشیا را درخواست می

 رسدنظر نمی دیجیتالی آموزش داده است و بههای در حیطه فناوری رشته 677هزار کارمند را در بیش از  277

جدید یا های ـ استخدامی ای تاتا شروع به آموزش کارکناناز سرعتش کاسته شود. وقتی خدمات مشاوره

شود. با این شیوه آموزش، پروژه انجام میهای کند این کار معموالً بر اساس تقاضای بازار یا ویژگیموجودـ می

رکت بیند و شد. کارمند متوجه است به چه دلیل آموزش میشودرنگ مرتبط و معنادار مییادگیری تقریباً بی

 62.گذاری کردن برای آموزش چه توجیهی داردکند که سرمایهدرک می

آور دوام های جذب، با گذشت زمان در کمک به شکوفاییپژوهش ما حکایت از این دارد که راهبرد

 مدتر هستند. آبسیار کار

گیرد که به تقالهای برد اغلب از ذهن نوآورهای حاضر در صحنه عمل نشأت مینخست اینکه این راه

های جذب دهند. دوم اینکه، راهبردکنندگان معمولی یا تقاضاهای بازار خاص واکنش نشان میمصرف

یا  گرحمایتتر برای حل مساله هستند به جای اینکه رویکردی دارای رویکرد تحقیقی یا کنجکاوانه

ری حل آورتنده باشند. نوآورها سر صحنه حضور دارند تا مسائل را بیاموزند و سپس به شیوه دوامکناثبات

ت درسهای کنند برخالف حالت فشار دادن، که هر اندازه با نیات خیر باشد، آنها آنچه را معتقدند پاسخ

ای تاتا مشاوره برند. برای مثال در هر فصل سال، خدماتای خاص هستند پیش میبه معماهای توسعه

دهد تا آنها را به سمت سازمان های موردنیاز سازمان انجام مییک بررسی موشکافانه و دقیق از مهارت

 گذاری کند.بکشاند و مطابق آن سرمایه

، بر آفریدن یک بازار، یا نشان دادن واکنش به نیازهای آن بازار قبل از هر چیز، راهبرد جذب، اینکه سوم

پس از آن، این وظیفۀ بازار است تا منابع مورد نیاز برای بقاء را به طرف خود بکشاند. در اصل، کند. تمرکز می

 آیندـ آنها در ابتدا یک راههای جذب از درون نیازی بسیار مهم، برای اینکه کاری انجام شود بیرون میراهبرد

بخشیدن به یک ای آفریدن یا تداومحل هر چند ناقص را به وجود خواهند آورد، چون که این بخشی حیاتی بر

هند. دبخشند و به آنها اجازه ریشه کردن میحل جذب کردن، زندگی می بازار است. تقاضاهای بازارآفرین به راه

 نیجریه مالحظه کنید. العاده یک شرکت تولید رشته ماکارونی را بر اقتصادبرای مثال تأثیر خارق

 

                                                           
i Tata Consultancy Services (TCS) 
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 ه رشته ماکارونی و اهمیت آنمیلیارد بست 5/4

های ماکارونی نیز هست: رشتهها ینترارزشین محصول مصرفی در نیجریه یکی از کمترگویا محبوب

شود، سنت امریکا فروخته می 27آمادۀ مصرف با قیمتی معادل های . این برند در بستهiفوری ایندومی

هزار عضوی با شعباتی در بیش از سه  1۳7باشگاه هواداران شناسند، تقریباً در سراسر نیجریه نامش را می

هزار مدرسه ابتدایی دارد و حامی مالی جوایز روز استقالل برای قهرمانان نیجریه است که دستاوردهای 

 گیرند.کودکان نمونه و شایان تقدیر نیجریه را جشن می

 ند خانگی در نیجریه است.شما احتماالً نام ایندومی را نشنیده باشید اما این نام یک بر

و کار آفریقایی در مدرسه کسب  کار و افتخار یافتم تا در کنفرانس ساالنه باشگاه کسب 2716در سال 

کننده دارد که آن را به بزرگترین کنفرانس دانشجویی شرکت 1۳77هاروارد صحبت کنم. این همایش تقریباً 

ر آفریقا تبدیل کرده است. در سخنانم نیز به توالرام نام شرکت و کار ددر سطح جهان در باره کسب 

های انگیزی که ما آن را بررسی کرده بودیم ارجاع دادم و تنها چیزی که در قبالش دریافت کردم نگاهشگفت

ایندومی را های ماکارونی هایی هستند که رشتهاینها بچه»اما وقتی گفتم  63.تفاوت حضار بودسرد و بی

 خراشهای ماکارونی باعث شد یک سالن با غریو و شادی گوشزده شد. چرا رشتهجمعیت هیجان« ازندسمی

 کند؟پیدا می جمعیت منفجر شود؟ و مهمتر اینکه، چه ارتباطی با توسعه و شکوفایی

ز آور است. توالرام اهای ماکارونی ایندومی در نیجریه انجام داد شگفتآنچه توالرام با استفاده از رشته

گذاری ـ زمانی که نیجریه هنوز تحت حکومت نظامیان بودـ سرمایه1۹88هنگام ورود به نیجریه در سال 

هزار شغل کرده است، شرکت لجستیک ایجاد کرد و ها میلیون دالری برای آفریدن ده 3۳7بیش از 

ساخت. توالرام عالوه بر این، نهادهای آموزشی  هایی شامل تاسیسات برق و فاضالب و تصفیه آبزیرساخت

دالر درآمد ها و میلیون اندسازمان جامعه محلی تامین مالی شدههای که از محل برنامهاست ساخته 

ین شاهد این راهبرد، نقش رهبری این شرکت در توسعه دادن ترمالیاتی نصیب دولت کرد. شاید آشکار

کی در ایالت برداری از بندر عمیق آبی لِلیارد دالری برای ساخت و بهرهمی ۳/1ـ خصوصی  شراکت عمومی

 های ماکارونی ایندومی را بزرگ، پایتخت تجاری نیجریه باشد. بدون اینکه بخواهیم نقش رشتهالگوس

 جلوه دهیم این دقیقا نشان از توسعه است.

ـ و با تولد بازار، منافعی مرتبط با  توان بازار آفریدتوالرام نشان داده است که از چیزی خیلی اندک می

 تواند به توسعه منجر شود.آید که میآن بوجود می

                                                           
i Indomie instant noodles 
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را  اهایتنیده شده است که شاید حتی نیجریه هم ایندومی چنان با جامعه نیجریه درهای ماکارونی رشته

اهای سنتی آنها نبوده است. توالرام تنها در میان غذهای ماکارونی به یاد آورند رشته که متعجب سازد

سال است که شروع به فروش این محصول در کشور کرده است. ردیابی رشد این شرکت فهم  37حدود 

 کند.متعارف در باره توسعه را کامالً دگرگون می

صله فاهای ماکارونی ایندومی در نیجریه را شروع کرد این کشور که توالرام فروش رشته 1۹88در سال 

 ۹1گذاری داشت: نیجریه تحت حکومت نظامیان بود؛ امید به زندگی زیادی با مقصدی برای جذب سرمایه

رسید دالر می 2۳0سال بود؛ درآمد سرانه ساالنه به زحمت به  46میلیون نفر جمعیت آن زمان کشور، 

 ط حدود نیمی از آنها به آبدرصد جمعیت مالک تلفن بودند؛ فق 1دالر امروز(؛ کمتر از  ۳3۳)تقریباً معادل 

درصد  08آور درصد به بهداشت مناسب دسترسی داشتند؛ رقم سرگیجه 30سالم دسترسی داشتند؛ تنها 

برادران هاریش و تار،  و کردند. اما حتی در این شرایط تیرهدالر در روز زندگی می 2جمعیت با کمتر از 

ه ملت با یک محصول ارزان و راحت را دیدند. برای آنها، این فرصتی عظیم برای تغذی iساجین آسوانی

 بیانگر یک فرصت بازارآفرین عظیم بود.

ود شمرغ ترکیب شود و وقتی با یک تخمایندومی در کمتر از سه دقیقه طبخ میهای ماکارونی رشته

هرگز رشته ماکارونی ها یااکثریت نیجریه 1۹88شود. اما در سال هزینه بسیار مغذی میتبدیل به غذای کم

آورد نخورده بودند یا حتی آن را ندیده بودند. دیپاک سینگال مدیر عامل کنونی توالرام آفریقا به یاد می

اما برادران آسوانی متقاعد شده بودند به « فروشیم.بیشتر مردم ابتدا فکر کردند ما داریم به آنها کرم می»

ر توانند یک بازار ددردسر محصولشان، میده این کشور، و تهیه بیشعلت جمعیت رو به رشد و شهرنشین

نگاری نامطلوب نیجریه، آنها روی توسعه یک مدل های جمعیتنیجریه بیافرینند. به جای تمرکز بر ویژگی

 تمرکز کردند که آنها را قادر ساخت تا بازاری برای رشته ماکارونی بیافرینند. و کارکسب 

معمولی که خیلی فقیر بودند توالرام را وادار کرد  نیجریهمردم گذاری نیازهای م به هدفتصمی

تصمیم گرفت تولید رشته  1۹۹۳بلندمدتی در این کشور بکند. این شرکت در سال  هایگذاریسرمایه

مجبور  ، توالرامهایش را بهتر کنترل کند. برای انجام این کارماکارونی را به نیجریه انتقال دهد تا هزینه

ال را به درون عملیات خود بکشاند. سینگ هایی از قبیل برق، مدیریت پسماند، و تصفیه آبشد زیرساخت

من مدیر شرکت مواد غذایی هستم، اما بیشتر از آنکه در باره غذا چیزی بدانم در باره »گوید اکنون می

 «دانم.تولید برق می

نیز شد و در حوزه مهندسی برق « آموزش» و کاریقاً مانند خدمات مشاوره تاتا، وارد کسب توالرام دق

و کار به ارائه خدمات آموزشی پرداخت. توالرام مجبور مرتبط با کسب های و مکانیک، تامین مالی، و رشته

                                                           
i Haresh and Sajen Aswani 
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یه در نیجریه یا وجود نداشت یا های اصلی و اولخاص را بکند چون زیرساختهای گذاریبود این سرمایه

 «فراهم کرد.»ها را کمتر از حد میانگین بود. بنابراین توالرام به جای دولت زیرساخت

حظه آفرید تا شروع به رونق گرفتن کند. برای مثال مال به نوبه خود، فرصتی بیشتر برای شکوفایی این کار

د و کنآموخته اخیر از دانشگاه محلی را به درون عملیات کاری خود جذب میک دانشکنید وقتی توالرام یمی

 وریافتد. نخست اینکه این شرکت بهرهکند چه اتفاقی میبرای کارمندان جدید شغل و آموزش فراهم می

ه ب در نتیجه دهد ودهد. دوم بیکاری را کاهش میوری منطقه را افزایش میدهی، بهرهعملیات خود و با تعمیم

شود چون مردمی که برای تامین نیازهای اولیه خویش تالش طور غیرمستقیم باعث کاهش جرم و جنایت می

سوم به افزایش  64.زنندهای مجرمانه میکنند اگر شغل داشته باشند با احتمال کمتری دست به فعالیتمی

ای این نتایج را باید اهداف اصلی توسعه منطقه کند. همهکننده کمک میمالیات بر درآمد و مخارج بیشتر مصرف

 بود. به رشدشان و کار روبرداری از کسب در نظر گرفت، اما برای مدیران در توالرام این فقط نتیجه طبیعی بهره
 

 درپیسال پی 1۷درصد رشد در  ۷3

 پر رونقی« میرس»نوظهور، اساساً هیچ بخش سوپرمارکت نیجریه مانند دیگر بازارهای نوظهور و پیش

« شتین»یا ـ کننده دربردارنده بسیاری نقاط بالقوه شکست نداشته است، و مسیر از کارخانه به مصرف

راین شوند(. بناببوده است )فرایندی که محصوالت پیش از رسیدن به نقطه فروش دزدیده یا ناپدید می

کت گرفتند. چنین کاری به هیچ وجه گذاری در زنجیره تامین سوپرمارمدیران توالرام تصمیم به سرمایه

گذاری در زنجیره تامین سوپر مارکت نیازمند این بود که توالرام فعالیت سطح پایینی نبود، چون سرمایه

توزیع سراسری و لجستیک کامل ایجاد کند. معنایش این بود که این شرکت انبارهای توزیع  و کارکسب 

صدها کامیون برای ناوگان خویش خریداری کرد و هزاران راننده استخدام  های فروشگاه ساخت،و ویترین

های فروشان در هر دو گروه فروشگاهرشته ماکارونی ایندومی به خردههای کرد که برای فروش کارتن

 مالکیت مستقل و در مالکیت توالرام رانندگی کنند.

گر دانستند اروی بیاید اما مدیران توالرام میهتوالرام در توزیع شاید به نظر زیادهای گذاریسرمایه

نتوانند محصول را به دست مشتری برسانند هرگز موفق نخواهند شد. در بسیاری از کشورهای فقیر، 

 کنندتر کردن محصوالت خود میها زمان خیلی زیادی را صرف اندیشیدن در باره چگونه ارزانشرکت

دن در باره چگونه دردسترس قراردادن محصول خود اختصاص که زمان اندکی را به فکر کردرحالی

ها مربوط است که توزیع را بخشی اساسی از مدل کسب دهند. علت آن تا حدی به تصور این شرکتمی

بینند. اما در این مرحله از توسعه که کشورهای فقیر قرار دارند چنین کاری یک خویش نمی و کار

گذاری در هر و کار بازارآفرین، چیزی مهمتر از سرمایهع برای موفقیت یک کسب ضرورت است؛ در واق

 دو مورد ارزان کردن و دردسترس بودن وجود ندارد.
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درست های حل سازد نوآورها راهپذیر میاز طریق فرایندی که محصول را موجود، ارزان و بنابراین دسترس

 ل راهـ بلکه ک بازارآفرین صرفًا یک محصول یا یک خدمت نیست یآفرینند. پس نوآوربرای بازارهای جدید می

ها برای آفریدن این که برای بنگاه سودآور است. سازمان و کارحل است: محصول یا خدمت همراه با مدل کسب 

ا، شبکه توزیع، لجستیک، فروش و سایر ه، کارخانهشامل ساختن زیرساختحل، هر آنچه الزم باشد  راه

های یک ها هم به نوبه خود بنیان و پایه زیرساختدهند. اینو کار خود را انجام میعناصر مدل کسب 

 .دهدکاری است که توالرام در نیجریه انجام داد و به آن ادامه می ریزند. این همانمنطقه را می

ایندومی را در کنترل خود ماکارونی  هایرای تولید رشتهدرصد مواد ضروری ب ۹2این شرکت اکنون 

ه کنیست کارهایی متفاوت با  کند. این کاربرداری میکارخانه تولیدی در نیجریه بهره 13دارد و از 

  .کردتل یا گاالنز انجام دادند وقتی شرایط انجام چنین کارهایی را اقتضا میفورد، سل شرکت خودروسازی

رود چون که توسعه با توجه به ماهیت آن توالرام سفر سختی را طی کرد و البته چنین انتظاری هم می

توالرام با هر معیاری که بسنجیم پاداشی خیلی شیرین تحویل های گذاریخیلی سخت است. اما سرمایه

این شرکت سالی بیش از حال حاضر شود. در مند میای چشمگیری بهرهدهدـ و نیجریه از منافع توسعهمی

های هکننده رشترا یازدهمین مصرف نیجریهمردم فروشد که میلیارد بسته رشته ماکارونی در نیجریه می ۳/4

شان هم از وجودش خبر سال پیش اصالً روح 37 این مردمماکارونی آماده در جهان کرده است، محصولی که 

کننده انحصاری توزیع 1777در استخدام دارد، زنجیره ارزش با  نفر را 8۳77نداشت. توالرام مستقیماً بیش از 

 فروش آفریده است و درآمد تقریبا یک میلیارد دالری در سال دارد. اینها همه درحالیهزار خرده 677و 

دهد. توالرام همچنین یک شرکت لجستیک ایجاد میلیون دالر مالیات به دولت نیجریه میها که دهست ا

وسیله نقلیه است. این شرکت لجستیکی اکنون هم به توالرام و هم  1777بردار بیش از ک و بهرهکرد که مال

درصد درآمدش را از مشتریان بیرونی به دست  6۳کند که ای خدمات ارائه میهای نیجریهشرکتسایر 

 6۳.های حمل و نقل در کشور استشرکتآورد. امروزه این شرکت یکی از بزرگترین می

شد که گذاری میتری در پیش گرفته بود و فقط زمانی حاضر به سرمایهتوالرام رویکرد متفاوت و رایجاگر 

درصدـ  36کننده ساالنه یافت، احتماالً به رشد خیرهشرایط آماده باشد یا وقتی اوضاع در صحنه عمل بهبود می

شرکت  16از  گذارازار، موفق به جذب سرمایهرسید. این بدرپی نمیسال پی 10در بازاری که ایجاد کردـ به مدت 

های مواد خام مسئول انجام کارهایی مانند کنندگان دیگر و شرکترشته ماکارونی دیگر و بسیاری تامین

ت. فروشی شده اسخرده بندی، آرد، روغن نخل، نمک، شکر، و فلفل قرمز و نیز توزیع، تبلیغات، فروش، وبسته

 اند.هزار شغل دیگر در نیجریه شدهها اعث و بانی ایجاد مستقیم دهها اکنون بهمه این شرکت

 هایی را کهمانند آن بسازد، باید ریسکهای توالرام برای اینکه یک بازار در نیجریه و سایر محیط

میلیارد دالر هزینه  ۳/1کرد. این یکی از دالیل پشت سازی میکنند پیوسته درونیدیگران درک می
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. بود برداری از بندر جدید و عمیق لِکی در ایالت الگوسـ خصوصی برای ساخت و بهره یشراکت عموم

های شرکت کاهش بیشتری خواهد یافت و خدمات به محض اینکه توالرام موفق به ساخت بندر شود هزینه

 دهد.ارائه میها بندری به سایر شرکت

را پیش از « نهادها»و « زیرساختی»های یه بماند تا چالشاگر توالرام قرار بود منتظر دولت نیجر

ماند و احتماالً در نیجریه امروزی های خود حل کند، این شرکت هنوز هم باید منتظر میگذاریسرمایه

 مشغول فعالیت نبود.

رویکرد  2716انکور شارما رئیس پیشین راهبرد شرکتی در شرکت توالرام آفریقا، در فوریه 

خواهیم یک بازار بیافرینیم، هر آنچه هنگامی که ما می»این شرکت را چنین خالصه کرد:  خوداتکایی

دهیم. ما در برخی کشورها مجبور شدیم نیروگاه برق را که برای تضمین موفقیت الزم است انجام می

 ایم تا محصوالتاری کردهگذحمل و نقل سرمایه دالر در زیرساختها بسازیم؛ در دیگر کشورها میلیون

ها مان با کاهش هزینهما برای کنترل سرنوشت توانما از کارخانه به مکان فروش انتقال یابد که با 

دانیم و هر آنچه که برای همگام باشد. ما خود را متعهد به انجام هر کاری در بازاری که وارد شدیم می

 «موفقیت در آنجا الزم باشد انجام خواهیم داد.

سنتی نیست. چگونه  27ک بسته ماکارونی ایندومی چیزی غیر از یک بسته رشته ماکارونی آماده ی

ایندومی اهمیت دارد چون بیانگر های ماکارونی چنین چیزی این همه اهمیت پیدا کرده است؟ رشته

 تبدیل کرد. توان فقر را به شکوفاییمی فرایندی است که از طریق نوآوری

رف مصدهد که وقتی در بستر عدمتوالرام در نیجریه یک اصل بنیادی را نشان میهای گذاریسرمایه

های دارد. این اصل، پتانسیل عظیم نوآوری رود تاثیری قدرتمند بر توسعه و شکوفاییو فقر بکار می

کشاند. عالوه بر این همچنین نشان می را به درون اقتصاددهد که منابع بسیاری بازارآفرین را نشان می

شرط الزم برای موفقیت است. با اینکه برادران آسوانی  سازی نوآوریدهد که در برخی شرایط، محلیمی

عنوان  اریش آسوانیشناسند. در واقع همتولد نیجریه نبودند آنها را بر مبنای فعالیت کاری در نیجریه می

را در ایالت اوگون دریافت کرد و مورد تقدیر قرار گرفت، یکی از باالترین افتخاراتی که جامعه  یس قبیلهئر

 کند.نیجریه اعطا می محلی به یک شخص به دلیل تعهدش به توسعه اقتصادی

جریه کسب کرد شروع به جذب صدها میلیون و موفقیتی که در نیها گذاریتوالرام به علت سرمایه

المللی به نیجریه کرده است. در سال های مهم بینگذاری مستقیم خارجی از طرف شرکتدالر سرمایه

شرکت چندملیتی امریکایی مواد غذایی، نیمی از عملیات توزیع توالرام در نیجریه را به  i، کیلوگ271۳

                                                           
i Kellogg 
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میلیارد نایرا  6دو شرکت یک کارخانه تولید غالت به مبلغ  میلیون دالر خریداری کرد و هر 4۳7مبلغ 

 به خدمت گرفتند. 2710میلیون دالر( را در دسامبر  10)معادل 

 66)نیجریه )ارزش پولی به نایرای نیجریه تاثیر توالرام بر اقتصاد

 میلیارد نایرا ساالنه 241ـ  کل ارزش افزوده به اقتصاد 

 میلیارد نایرا ساالنه 6/0ـ  رآمد کارکناند 

 میلیارد نایرا ساالنه ۳/4ـ  درآمد دولت 

 میلیارد نایرا  07ـ  ایگذاری در بخش تولیدات کارخانهسرمایه 

 80۳7ـ  مشاغل مستقیم ایجادشده  

 428۳7ـ  مشاغل کل ایجادشده در سراسر اقتصاد 

 13ـ  تولیدیهای تعداد کارخانه 

 13ـ  تعداد انبارها 

 2۳77هاـ کنندهتعداد توزیع 

 37777ـ  های فرعیکنندهتعداد توزیع 

 2۹7ـ  فروشیای خردههای زنجیرهو فروشگاهها تعداد شبکه 

 دستگاه 1777و سایر وسایل نقلیه ـ بیش از ها تعداد کامیون 

 16ـ  های رشته ماکارونیتعداد سایر شرکت 
 

 کند دقت کنید:نیجریه جذب می سمت اقتصادهایی که توالرام به و مشخصاً به فعالیت

 تولید برق 

 و فاضالب خانه آبتصفیه 

  میلیارد دالری ۳/1بندر عمیق آبی 

 ـ آموزش فنی ـ تخصصی کارکنان در امور مالی، مهندسی و بازاریابی  آموزش 

 کندنیجریه را اداره می های لجستیک درـ توالرام اکنون یکی از بزرگترین شرکت لجستیک 

 4۳7ـ خرید نیمی از عملیات توزیع توالرام توسط کیلوگ به مبلغ  گذاری مستقیم خارجیسرمایه 

 میلیون دالر

 درصد گروه توالرام است و در طیف  2۳بنیاد توالرام مالک  ـ توسعه اجتماعی پایدارهای پروژه

کند شامل تهیه گذاری میکند سرمایها را منتفع میهایاجتماعی که نیجریههای ای از برنامهگسترده

رس ها، و دادن بوشان را از دست دادند، مراقبت از یتیمهایی که اعضای بدنایدستگاه پروتز برای نیجریه

 ها است.کنند، تنها چند مورد از این برنامهآموزانی که در مدرسه شرکت میتحصیلی به دانش
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 دنقدرت و نیاز به جذب کر

نیجریه پیدا کرد که در  توالرام توانایی جذب کردن و جذب عناصر و اجزای بسیاری را به درون اقتصاد

نهایت بخشی آن بیکم تداومبود یا دستشد، ناممکن صورت و اگر بازار رشته ماکارونی آفریده نمیغیر این

کند که تضمین یک نیروی مغناطیسی عمل می مشکل بود. بازار رشته ماکارونی از برخی جهات، مثل

ها کند تا سایر پروژهآورد، برای دولت درآمد ایجاد میآموختگان دانشگاه را به استخدام درمیدهد دانشمی

ه شوند. هموری باالیی استفاده میبا بهره دهد کهجدیدی را توسعه میهای را تامین مالی کند و فناوری

شوند تا بازار رشته ماکارونی که توالرام آفرید، رشد کند. اگر ه درون اقتصاد کشیده میها باین فعالیت

 کنندگان خدمت کند، چنین بازاریبازاری را بیافرینیم که موفق شود به جمعیت رو به افزایش غیرمصرف

ز و ین همان ساکند. ااحتماالً منابع بسیار دیگری را که یک اقتصاد نیاز دارد نیز به سمت خود جذب می

 حال قدرتمند جذب کردن است.ساده و با این کار

گذاری کند تا بتواند یک ، آموزش، لجستیک، و غیر آن سرمایهمان که چرا توالرام باید در برق، آبپرسش

در  نین شرکتیپاسخ مانده است؟ اگر چبسته رشته ماکارونی به مردم معمولی نیجریه تحویل دهد هنوز بی

کشوری مانند امریکا مشغول به فعالیت بود قطعاً به چنین کارهایی نیاز نبود. پاسخ به این پرسش )که چه وقت 

آن  و کاررسد هسته کسب که به نظر نمیمعینی را درونی و یکپارچه کند درحالیهای یک شرکت باید هزینه

 دهم تبیین کرد.مدیریت که به دانشجویانم آموزش میهای تئوریتوان با یکی از شرکت باشند( را می

د )آنها سازی کنخود را یکپارچه و کارمعینی از مدل کسب های تصمیم به اینکه آیا یک شرکت باید جنبه

را  سپاری کند، بستگی به یک تئوری دارد که آنخودش انجام دهد( یا اینکه باید برون را در سازمان

 قابلهای کنندگان نهادهتواند به تامیننامیم. یک شرکت هنگامی که نمیمی iiو واحدبندی iوابستگیهمبه

دهد. وسعه وابسته )یکپارچه( را تهمو کار بهبینی، قابل گواهی و قابل تصریح وابسته باشد باید مدل کسب پیش

می، مواد خام با کیفیت، یا حتی کارکنان کامالً ئدا هایی عبارتند از دسترسی به برقبرای مثال چنین نهاده

 د کاری که باید انجامتا مطمئن شو به آنها نیاز داردکه سازمان  است یهایچیزشامل همه ها تحصیلکرده. نهاده

 .کننداستخدام می کت راکند تا محصول شررا قانع می مشتریان را به نحو مناسبی انجام دهد. این کار شود

کننده برای انجام دادن کاری که باید به بیان دیگر، اگر شرکت نتواند به یک نهاده خاص از یک تأمین

برای مشتری انجام شود، به نحوی قابل اتکا وابسته باشد، پس شرکت باید عملیات خود را یکپارچه کندـ 

برای مثال، وقتی توالرام شروع به فعالیت در نیجریه  را تولید و مدیریت کند.« هانهاده»خودش همه این 

رد. هایی برقرار کبندی و نیازهای لجستیکی خود با چندین شرکت دیگر شراکتکرد برای کارهای بسته

                                                           
i Interdependence 
ii Modularity   
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رای ها بکنندگان وابسته بود. اما چون این شرکتتوالرام همچنین برای تهیه گندم، آرد، و روغن به تامین

ارچه خود یکپ و کارها را درون مدل کسب ل اعتماد نبودند، توالرام مجبور شد این مؤلفهتأمین و تدارکات قاب

 ها را خودش انجام دهد.و این فعالیت 60کند

ها را توانست این فعالیتها قادر به ارائه قابل اعتماد برای رفع این نیازها بودند، توالرام میاگر سایر شرکت

و بسیاری از جوانب مدل کسب سپاری کند. در این مورد، توالرام مجبور نبود ها برونشرکتبه راحتی به این 

ه کنندگان قابل اعتماد بداد. این شرکت با تأمینرا توسعه می ترخود را یکپارچه کند و مدلی واحدبندی کار

رای نیازهای لجستیک یا حمل و نقل خود با ها در امریکا بکرد که بسیاری شرکتای شراکت میهمان شیوه

د خام و ، مواکنندگان چیزهای دیگری مانند برق، آبشرکت پست امریکا یا فدکس شراکت دارند یا با تأمین

 کنند.غیر آن همکاری می

های ز جنبها هایی قابل اعتماد پیدا کند، تصمیم گرفت بسیاریدقیقاً به این دلیل که توالرام نتوانست شرکت

و دیگر از مدل کسب های سازی کند. پس از اینکه توالرام با موفقیت جنبهخود را یکپارچه و کارمدل کسب 

ها بندی، برق، و سایر را یکپارچه کرد، اتفاق جالبی افتاد. هنگامی که سایر شرکتکار خود شامل لجستیک، بسته

تواند به نحوی قابل اعتماد این خدمات نیاز داشتند متوجه شدند توالرام میکه بسیاری از آنها نیز به این 

تواند این خدمات را به آنها نیز ارائه خدمات را عرضه کند آنها شروع به درخواست از توالرام کردند که آیا می

 کند. به همین سادگی، یک مرکز هزینه به یک مرکز سود برای توالرام تبدیل شد.

 درتی است که در جذب کردن وجود دارد.این همان ق
 

 توالرام زیرساخت نیجریه است زیرساخت

شان باشد یا نوآورهای بازارآفرین هر آنچه را که الزم باشد، چه در حوزه شایستگی )نقاط قوت( اصلی

ه پیش از این قادر بدهند تا بازاری جدید برای خدمت کردن به کسانی بیافرینند که تا نباشد، انجام می

 شرکت کنند فقط برای زیرساختها میاین شرکتهایی که گذاریاند. سرمایهخرید یک محصول نبوده

های شوند. اما شاید از همه مهمتر این باشد که نوآورینیست؛ آنها تبدیل به زیرساخت کشور نیز می

حتی در شرایطی ناامیدکننده ممکن است. این  کنند که نوآوریمیبازارآفرین فرهنگی را به شهروندان القا 

ل ، ارزانتر، و بنابراین قابترهای بازارآفرین، که سادهنکتۀ حیاتی است زیرا غالبا در فرایند توسعه نوآوری

 ر حال حاضر به درونها لزومًا بسیاری چیزها را که دشوند، شرکتتر میبرای جمعیتی گسترده تردسترس

 د.نکنشود جذب میکشورهای فقیر به امید تحریک نوآوری، توسعه و رشد فشار داده می

متاسفانه کشورها به ندرت آماده حفظ کردن چیزهایی هستند که با فشار به درون کشور پیش از اینکه 

نابراین روند. باشته باشد، به جلو میبازاری وجود داشته باشد که متقاضی آنها باشد یا تمایل به جذب آنها را د

ز دست شان را ابینیم، مدارسی با برندی جدید هستند که ارزشفشار میهای نتیجه چیزی که ما با ابتکارعمل
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شود؛ شان مشکل میجدیدی هستند که نگهداریهای دهند؛ جادهمیانگین تحویل می دهند و آموزش زیرمی

اند و سرانجام باعث عقبگرد شده و در نا از کشورهای شکوفا کپی و تقلید کردههستند که عی« نهادهایی»و 

نشدنی از ماند به استثنای احتمااًل جریانی تمامروند. نتیجه اینکه هیچ چیز دائمی باقی نمینتیجه از بین می

ی شدند. تنها در صورتی که بازار خیر اما بدون دوام که برای کمک به کشورهای فقیر طراح با نیتهای پروژه

 این منابع را به سمت خود بکشاند آنها تمایل به دوام آوردن دارند.
 

 رشته ماکارونی؟ اقتصاد
واند تسنتی، هر چقدر که فروشش باال باشد به تنهایی نمی 27ما دچار هیچ توهمی نشدیم؛ یک بسته رشته ماکارونی 

  ه شود.تواند باعث توسعه نیجریریه شود. اما اصولی که پشت موفقیت توالرام قرار دارد مییافتگی نیجباعث توسعه

دید شناسایی فرصت بازارآفرینی گسترده مالحظه  را از زاویه برای مثال مساله رعایت اصول بهداشتی در هند
گذاران اجتماعی، ها، سرمایهمتشکل از شرکت ی، کنسرسیومی جهانiکنید. این همان رویکرد ائتالف گسترده توالت

بازارآفرین به این مساله را سرعت ببخشند. در آنچه های حل کنند راهو کارشناسان بهداشتی است که تالش می
فرصتی  کنندکه ادعا میکند آنها آنچه را یاد می« رعایت بهداشت اقتصاد»که ائتالف گسترده توالت از آن به نام 

اند. در اینجا سه زیربخش از اقتصاد رعایت بهداشت کردهمیلیارد دالر است شناسایی  62که تنها در هند به میزان 
 ایم که از سوی ائتالف گسترده توالت شناسایی شده است:را آورده

 اقتصاد رعایت بهداشت هایزیربخش: 4جدول 
 

 نوع کار شرح موضوع هداشترعایت ب اقتصاد

را متناسب ها محصول و خدمت که توالت نوآوری توالت اقتصاد

 گذاردو درآمدها در اختیار میها با همه محیط

نصب، نگهداری و تعمیر توالت خانگی و 

 عمومی؛ محصوالت بهداشتی

ای منابع توالت )فضوالت انسانی( به سامانه بهداشت چرخشیرعایت  اقتصاد

شود که جایگزین مدیریت سنتی وارد می

 شودفضوالت می

آوری، حمل و نقل، فرآوری جمع

فضوالت انسانی و تبدیل آن به 

محصوالت دیگر مانند کودهای 

 ارگانیک، روغن پروتئین و سایر

 عملیاتی وهای دیجیتالی که کارآییهای سامانه ندرعایت بهداشت هوشم اقتصاد

کند بعالوه و نگهداری را تضمین می حفظ

کننده و اطالعات استفاده مصرفهای بینش

  سالمت

آوری، تحلیل و توزیع جمع

کننده و سالمت؛ های مصرفداده

 هاحسگرها و انتقال داده

 2718منبع: ائتالف گسترده توالت، سال 

                                                           
i Toilet Board Coalition (TBC) 
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 این بزرگترین فرصت در طول یک قرن»مدیر اجرایی ائتالف گسترده توالت معتقد است  هیکس چریل

شود هیکس یادآور می« هوشمند، پایدار و درآمدزا تبدیل شوند. بهداشتی به اقتصادهای است تا سامانه

ولید توانند برای تها میشود که شرکتسانی تولید میتریلیون لیتر فضوالت ان 8/3که هر سال بیش از 

شده، انرژی تجدیدپذیر، کودهای ارگانیک، فرآورده پروتئینی و نظایر آن استفاده کنند. هیکس تصفیه آب

 که مردم درهایی تواند تغییری بنیادی ایجاد کند. کافی است به همه روشواقعاً می نوآوری»گوید می

از درون این سامانه به شکل تصرف منابع زیستی، انرژی، کود،  "فرآورده"حال کندوکاو برای آفریدن 

کند تا سالمت جامعه محلی را به هایی هستند که به ما کمک میپالستیک، پروتئین، حتی تولید داده

دیابی ها را رکند تا دادهکمک میگوید برای مثال، نوآوری او می« شکل دیجیتالی درک کنیم، دقت کنید.

 ها پیش از آنکهها را در یک جامعه شناسایی کند حتی مدتتواند شیوع زودهنگام بیماریکنیم که می

شدت مریض، روبرو شوند. به طور مشابه، کنندگان بهبا هجوم مراجعهها ها و درمانگاهبیمارستان

کند و همچنین بر اری و سالمتی کمک میدهی تصمیمات تج هوشمند به شکلهای فناوری

 توانند در اقتصاد نوظهور رعایتگذارد. به عالوه، صنایع مختلف دیگری نیز میگذاری تاثیر میسیاست

توان یک بازار آفرید و آن هم سایر بازارهای کند که میبینی میبهداشت مشارکت کنند. هیکس پیش

اً حل بازارآفرین شاید دقیق ین فرصت و سپس نوآوری پیرامون یک راهمرتبط را خواهد آفرید. شناسایی ا

 نیاز را به سمت خود بکشاند. بهداشتی به شدت مورد به هند کمک کند تا زیرساخت
 

 بدون تلویزیونهاي بانکداري بدون بانک، فیلم

هد در نقش کارگشا برای تغییر بلندمدت دهای جذب امکان میایم که به راهبردما قدرتی را مشاهده کرده

میلیون نفر در زمانی خیلی  27اجرا شد هنگامی که  عمل کنند. مالحظه کنید چگونه این راهبرد در کنیا

، نظام پیسهـپیسه را برای امور روزمره خود استفاده کردند. تا پیش از امـکوتاه، پلتفرم پول همراه به نام ام

، یعنی 2770داد. همچنین در سال درصد جمعیت کشور خدمات می 1۳ری سنتی در کنیا به کمتر از بانکدا

میلیونی خود داشت. اما  38شعبه بانک برای جمعیت  1777پیسه، کنیا دقیقًا بیش از ـأسیس امتسال 

خود جذب  تها خانوار کنیایی را به سمونمبتنی بر استفاده از تلفن همراه بود، میلی پیسه که یک نوآوریـام

رویکرد سنتی فشار آوردن به معنای  68.دهدمیلیارد دالر معامله در ماه انجام می ۳/4کرد و امروزه بیش از 

افتتاح تعداد بیشتری شعبات بانکی در کنیا بود به این امید که مشتریان بیشتری تشویق و تحریک شوند تا 

ت به بود و تعداد افراد کمتری را نسب تربانکداری موجود بپیوندند. اما چنین طرحی بسیار پرهزینه به اقتصاد

 ی نیاز داشت تا بتواند هر نوع تاثیر جدی بگذارد.ترداد و به زمان طوالنیپیسه پوشش میـام

کوفا ریه یک صنعت فیلم شگویید؟ شاید ندانید اما نیجنیجریه چه می« نالیوود»یا در باره صنعت فیلم 

ها اییمصرف، یعنی آفریقعدم ای برای اقتصادنیجریههای دارد، احتماالً دلیل ندانستن شما این است که فیلم



  70 ◈چهارم: به طرف خود بکشیم یا به زور فشار دهیم فصل  
 

 
 

فیلم  1۳77تولیدشده در سال، آمار های اند. برحسب تعداد فیلمدر غربت، ساخته شدههای و آفریقایی

ه آور در کشوری کایگاه دوم در ساخت فیلم پس از بالیوود هند است، آماری شگفتدهنده جنالیوودی نشان

نالیوود قادر به  6۹.درصد خانوارها تلویزیون دارند 47درصد مردم به برق دسترسی دارند و فقط  67کمتر از 

 هایلمگذاری کرده است. قبل از پیدایش و اشاعه فیمصرف را هدفشکوفا شدن بوده است چون دقیقًا عدم

ایی وجود هکردند. معدود فیلمتولیدی هالیوود و بالیوود تماشا میهای فیلمها ای، بیشتر آفریقایینیجریه

 و تجربیات آنها حرف بزند. به اینها معمولی با در نظر گرفتن فرهنگهای که در باره زندگی آفریقایی داشت

ی با واقعیات زندگی مردم نیجریه نداشتند. نالیوود این را غربی و هندی جالب بودند اما ربطهای فیلمجهت 

 تغییر داد.

شده هالیوود بینیمیلیارد دالری پیش 3۳میلیارد دالری نالیوود در مقایسه با  1درآمد ساالنه تقریباً 

اشته نیجریه ند بازد، اما معنایش این نیست که نالیوود تاثیر مشهودی بر اقتصادرنگ می 271۹در سال 

است. این صنعت در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر را در استخدام دارد که در رتبه دوم پس از بخش 

ط های مربوبه عالوه، نالیوود توانسته است کشور را به سمت حکمروایی بهتر در زمینه 07.کشاورزی است

 ن صنعت که یک منبع اصلی اشتغالبه قوانین سرقت ادبی و حق تکثیر جذب کند. با ارزیابی اهمیت ای

ای شده است شورای توسعه صادرات نیجریه، کمیسیون نیجریههای و درآمد بالقوه از فروش و صادرات فیلم

نند تا کهمکاری میهایی حق نشر و تکثیر نیجریه، و هیات ملی سانسور فیلم و ویدئو اینک در برنامه

 صنعت کاهش دهند. را در این سرقت تکثیر هنری
 

 شودکسی به خاطر ساختن چاه اخراج نمی

رسد جذب و به طرف خود کشیدن، راهبرد موثرتری نسبت به فشار دادن با زور است، پس اگر به نظر می

کنیم؟ چندین دلیل وجود دارد، یکی اینکه کسی های جذب نمیچرا بیشتر منابع خود را وقف راهبرد

شود. به این مثال توجه کنید: کسی بابت ساختن چاه در یک جامعه راج نمیبابت فشار دادن واقعاً اخ

ان ای که از چاه فورتازه از آب یبخشدود تصاویر رضایتعم ،شود. در کشورهای فقیرمحلی فقیر اخراج نمی

م د یا مراسانآموزان با لباس فرم نو مدرسه که در کالس درس جدید پر زرق و برق نشستهکند، دانشمی

 جدید بسیار مجهز وجود دارد.های یا بیمارستانها بریدن روبان برای افتتاح جاده

شده، کودکان در سنین مدرسه که ویرانهای از چاه تربرعکس، همچنین معدود تصاویری ناامیدکننده 

 .زیربنایی به حال خود رهاشده وجود داردهای گردند، یا پروژهدر خیابان ول می

؟ افتاددادیم چه اتفاقی میاگر ما تاکید خود را از فشار دادن زوری به سمت جذب و کشیدن تغییر می

خرج شد  2716های رسمی برای توسعه در سال میلیارد دالری که در کمک 143شد اگر بیش از چه می

هدایت  یط ناخوشایند،مستقیم بازارآفرین در کشورهای فقیر، حتی در شراهای به سمت پشتیبانی از تالش
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 پیسه و سایرـتوانست آفریده شود؛ چه تعداد توالرام، نالیوود، امشد؟ تصور کنید چه تعداد بازار میمی

 توانست آفریده شود.توانستند پدیدار شوند؛ چه تعداد شغل میآفرینندگان بازارهای جدید می

وانستند تافتم که میاد تعداد زیاد پدران و مادرانی میکنم ناخودآگاه به یکه به این مساله فکر میدرحالی

شرافتمندانه و منابع الزم برای تهیه چیزهایی ساده مانند خوراک، خدمات  استطاعت مالی داشته باشند تا کار

 یاحشان داشته باشند. تصور کنید چه تعداد از مردم حسی اهایسالمتی و تحصیالت با کیفیت برای خانواده

 شان در حال پیوستن به تاریخ است.دیدند درد و رنجکردند وقتی که میشده از امید و هدف پیدا می

توانیم به ما نخستین نسل در تاریخ بشر هستیم که می»گوید اغلب می رئیس بانک جهانی کیم جیم

خود را روی پایان دادن به  هایو باشدـ اما اگر ما همچنان تالششاید حق با ا« فقر شدید پایان دهیم.

 نمایی است که وجود دارد.این آن معما یا تناقض 01.فقر متمرکز کنیم این اتفاق نخواهد افتاد
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 5 فصل

 کایامر در ينوآور داستان

و نه سیاسی که خانوارها را از  بودانقالب اقتصادی یک ی در امریکای پس از جنگ داخلی، انقالب قرن
کی، انزوا و مرگ زودرس نجات کندن اعضای خانواده، تاری نشدنی روزانه، جانفرسا و تمامیدی طاقت کار

 02.سال از آن انقالب نگذشته بود که زندگی روزمره به کلی تغییر کرد 177داد. هنوز 

 ـ رابرت گوردن، 

 فراز و فرود رشد امریکا: سطح زندگی امریکا از جنگ داخلی تا کنون

 طرح مختصر ایده

ل است، آمار مرگ و میر کودکان به سا 4۳کشوری را تصور کنید که میانگین امید به زندگی در آن فقط 

هایشان دسترسی کشی داخل خانهلوله درصد مردم به آب ۳رسد و کمتر از تولد می 1777مرگ در  277

درصد درآمدی که به سختی به دست آورده را خرج  ۳2دارند. در این کشور، یک شخص معمولی تقریباً 

 است، و فساد در همه سطوح ـ از دولت محلی گرفته تا فدرالکند. کمک دولت به مردم اندک خوراک می

کننده شانس دستیابی به بیشتر مشاغل خدمات کشوری کند؛ رفاقت و نه شایستگی تعیینـ بیداد می

 توانید نام این کشور فقیر و محروم را حدس بزنید؟است. می

یم اما کنمعموالً به این صورت فکر نمیاین توصیفی از امریکای قرن نوزدهم بود. اگرچه در باره امریکا 

روزی. با های امترین اقتصادنیافتهشدت فقیر بودـ فقیرتر از برخی از توسعه این کشور هم یک زمانی به

ت. اما العاده اسکه امریکا زمانی کجا بود، دگرگونی این کشور به یک ابرقدرت اقتصادی، خارقتوجه به این

ر بطن داستان دگرگونی امریکا نیز همان نیرویی وجود دارد که بسیاری از حین کندوکاو خواهیم دید د

 های بازارآفرین.رسانده است: نوآوری های سراسر جهان را از فقر به شکوفاییاقتصاد

 هایی ناچیز بود، این کشور سرزمینیبا زیرساخت iبا وجودی که امریکا کشوری فقیر، بدون تنظیم مقررات

دیدند که دیگران هیچ چیز ها را در جاهایی میها نوآور و کارآفرینی شد که فرصتمستعد و بارور برای ده

سیار بازارآفرین ب پردازیم که در پشت چندین نوآوریهایی میدیدند. در این فصل به شرح زندگی نوآورنمی

. انینیجی فورد، و آمادئو ، هنریایستمن سینگر، جورج چشمگیر در تاریخ امریکا قرار داشتندـ آیزاک مریت

ت که مند شده اسها کارآفرین بهرهتنه امریکا را توسعه ندادندـ این کشور از نوآوری ده البته این نوآورها یک

ساز فرهنگ نوآوری را ثابت رده است. اما به کمک همدیگر قدرت دگرگونشان زندگی ما را بهتر کهایکار

 ریشه بگیرد و رشد کند. دهد شکوفاییکنند که اجازه میمی
                                                           

i Unregulated 
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در زیرزمین خانه ما یک چرخ خیاطی سینگر مدل قدیمی وجود دارد. یکی از همسایگانم آن را در کنار 

زده و فرسوده شده، اما هنوز تکه د و من نجاتش دادم. چرخ خیاطی زنگ خیابان رها کرده بود تا رفتگر ببر

هستند. این چرخ خیاطی برای من به  های آن به تنهایی یک اثر هنریزیبایی از قطعات ماشین است. پدال

 اش بازگردانم.یک پروژه احساسی شخصی تبدیل شده است تا آن را جال داده و به شکوه گذشته

بینم. این چرخ به من کنم چیزی بیشتر از یک اثر استادانه میقتی به این چرخ خیاطی نگاه میو

کند که نماد چه چیزی است. ایزاک مریت سینگر شاید مشهورترین نوآور امریکایی نباشدـ یادآوری می

کایی بر فرهنگ امریـ اما تاثیر سینگر او حتی اعتبار اختراع این چرخ خیاطی را هم واقعاً کسب نکرده است

 توان نادیده گرفت.را نمی

ها فقیر شاید اکنون به خاطر نیاوریم اما در زمان سینگر، امریکا کشوری شکوفا نبود. نه تنها بیشتر امریکایی

های گاهدر سکونت 03.کردندبودند بلکه عده بسیاری خصوصًا در مراکز شهری در فقر و فالکت زندگی می

شد ها ریخته و رها میها به بیرون آپارتمانشد، زبالهها سرازیر میبزرگ، فاضالب به کوچههای بسیاری از شهر

ها از مدفوع اسب پوشیده شده بود. یک زن معمولی در کارولینای شمالی هر سال حدود تا بگندد، و خیابان

اش فقط برای اینکه آب روزانه خانواده کردبا خود حمل می تن آب 36رفت و بیش از کیلومتر پیاده راه می 2۳7

های امریکا بترسیم و تأسف بخوریم، همه ما شاید از افزایش نرخ جرم و جنایت در برخی شهر 04.را تامین کند

های بسیاری از ماها نه تنها بسیار فقیرتر از ما بودند بلکه ایمنی کمتری نیز داشتند. نرخ جنایت اما پدربزرگ

  0۳.بود 2716بدتر از اکنون یعنی تقریباً دو برابر سال  بسیار 1۹77در سال 

یک کشور فقیر امروزی را داشتند. مقامات  های دولتهای امریکا در قرن نوزدهم بسیاری از ویژگیدولت

جاگیر دست داشتند، گرفتن رشوه از فعاالن اقتصادی مشروع و های محلی، ایالتی و فدرال در فساد همهدولت

های سیاسی اداره شهرها را در دست داشتند سازمان« رؤسای»اندازه شایع بود.  بکار نامشروع، به یکعامالن نا

آوری زباله، و حمل و نقل و غیرمستقیم خدمات شهری از قبیل خدمات عمومی، حمایت و امنیت پلیس، جمع

 .06دادندمیای از آنها در ازای گرفتن رأی فقرا به آنها اعانه کردند. عدهرا کنترل می

وحشتناک بود و حوادث ناشی از کار خیلی عادی بود. تنها در  برای بیشتر مردم، شرایط محل کار

بسیاری از کودکان که برخی حتی  00.خود را از دست دادند معدنچی جان 077، نزدیک به 1۹70دسامبر 

کردند و چندرغاز به آنها ها و معادن شروع مینهخود را در کارخا« کار رسمی»سال بیشتر نداشتند  11

هم وجود داشت که به طرفداری از حقوق کودکان  iکمیته ملی کار کودک 1۹74شد. در سال داده می

کردند. دستمزدی که هزار کودک در معادن زغال سنگ )به شکل قانونی( کار می 14کرد. حدود البی می

ز کودکان بود. دستمزدها در آن زمان، حتی برای مردان که بیشتر شد اندکی بیشتر ابه زنان پرداخت می

                                                           
i National child labor committee 
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کارگران، بیشتر اوقات دست  08.داد تا از فقر و تنگدستی بیرون بیایندگرفتند به ندرت کفاف میپول می

یافتند تا این اعتراضات را فرو نظامی دولتی مأموریت میهای شبهزدند. برخی اوقات نیروبه اعتصاب می

ها به اعزام نیروهای شخصی خود برای سرکوب و کار. برخی اوقات تصمیم مالکان ثروتمند کسب بنشانند

گذاشت. این هیچ شباهتی با صلح و ثبات نسبی امریکای امروز ندارد. اعتراضات، کشته هم بر جای می

مانی در این کشور بیش از ومرج بودـ در یک برهه زشد و پر از هرجبه هر جهت اداره می امریکا باری

پیش  11:20بود در اوماها  12هشتاد منطقه زمانی وجود داشت. هنگامی که در شیکاگو ظهر یا ساعت 

  0۹.بعد از ظهر بود 12:31از ظهر و در پیتسبورگ 

ه مریکا کردند )از جملامریکایی شروع به تغییر شرایط و اوضاع و احوال ا اما نسلی از نوآوران و کارآفرینان 

محقق  آهناینکه چگونه در سرتاسر کشور زمان را یکسان نگه دارند، تحولی که به واسطه گسترش خطوط راه

داد محصوالت که اجازه می و کارهای جدید کسب های بازارآفرین و با معرفی مدلشد(، با پیشتازی نوآوری

د. در آن رسید پیروز شدنکننده به نظر میانجام علیه آنچه شاید اختالفاتی گیجتر بشوند، سرآنها ساده و ارزان

ـ انینیجی فورد و آمادئو ، هنریایستمن ـ ایزاک سینگر، جورجکنیمهایی که در این فصل معرفی میروزها، نوآور

ه شان به نتیجه برسد. اما تاثیری کهای بازارآفرینخواستند نوآوریبودند که فقط می هاییکارآفرینان و نوآور

ر ب تر بوده است. محاسبه تاثیرگذاری دقیق این پیشتازان نوآوریامریکا گذاشتند بسیار عمیق آنها بر شکوفایی

 ای که حساب کنیم این تاثیر بسیار زیاد بوده است. وقتیسنجهشکوفایی امریکا تقریباً ناممکن است اما با هر 

شود ینگریم روشن مبخشش بودند مینه تنها به آنچه آنها ساختند بلکه به فرهنگ کارآفرینی که آنها الهام 

های داخلی نه انقالب سیاسی بلکه انقالب اقتصادی بوده است. در انقالب واقعی در امریکا پس از جنگ

 بینیم.های بقای آنها، قصه دگرگونی چشمگیر امریکا را میداستان

، ایستمن های بازارآفرین را شرح خواهیم داد. با جورجهمراه با ایزاک سینگر قدرت عظیم نوآوری

 گذاریبچه فقیر اخراجی از مدرسه که کداک را خلق کرد، بر فرصتی تمرکز خواهیم کرد که در هدف

قدر دقیقاً چ فورد بازخواهیم گشت تا نشان دهیم مدل تی یافت شد. دوباره به داستان هنریمصرف عدم

ه بپول چگونه و اینکه ها های سوخت تا جادهتوانست به درون جامعه امریکا جذب شود. فورد از جایگاه

و تفریح همه ما نقش داشته است. سرانجام  کار، در تغییر شیوه زندگی، کنیمو خرج  یمدست آور

م ـ و تماو کار مسلط بانکداری در آن زمانمدل کسب  جیانینی مالحظه خواهیم کرد که چگونه آمادئو

ن فقیر وام داد های پس از آن تا کنون راـ از بنیاد تغییر داد. بانکی که به مهاجرامان در دههزندگی

کداری های حیاتی بانشود، آفریدن برخی از رویهچیزی شد که اکنون بانک امریکا شناخته میتبدیل به 

دار ها نفر دیگر( اثرات دامنهکنیم. موفقیت این چهار نوآور )و دهکه امروزه همه ما روی آن حساب می

 در امریکا داشت. همانگونه که فرهنگ نوآوری اد جهانیامریکا و حتی اقتص عظیمی بر تمام اقتصاد
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به دنبال خدمت کردن به تعداد هر چه بیشتری از  شروع به پدیدار شدن کرد، فرهنگی که کارآفرینان

 به حرکت درآمد.  کنندگان بودند، چرخه مطلوبی از آفریدن شکوفاییغیرمصرف
  

 آیدصنعت دیگري به دنیا می

ینگر که بینی بود. سهنگامی که ایزاک سینگر جوانی بیش نبود تاثیر او بر جهان شاید سخت قابل پیش

در نیویورک و در یک خانواده فقیر مهاجر آلمانی به دنیا آمد درس نخوانده بود و شغلی بیشتر  1811سال 

وقتی نوزده ساله بود برای دوره کوتاهی در یک تعمیرگاه چرخ خیاطی  87.خواستاز بازیگر شدن نمی

داد، اما وی قصد گذران زندگی کارآموزی کرد که به او امکان شرکت در یک برنامه اضطراری شغلی را می

از این راه را نداشت. او سعی کرد بخت و اقبال خویش را روی صحنه امتحان کند اما موفقیت زیادی 

بندی الگوی یک چرخ خیاطی موجود اینکه یک روز متوجه شد در حال طراحی و سرهم کسب نکرد. تا

اما ناقص است. ایده چرخ خیاطی بر روی کاغذ معنادار بودـ در آن زمان حتی یک خیاط ماهر هم 

کوک در دقیقه با دست بزندـ اما هنوز کسی نتوانسته بود ماشین قابل اتکایی  47توانست بیش از نمی

 کند. ه بتواند خیلی بهتر کاربسازد ک

سینگر فرصت را برای بهبود این ماشین مناسب دید. او با اصالحات و تغییرات مکانیکی که بر روی 

تر و قابل اعتمادتر ساخت. اینک چرخ خیاطی سینگر به هر تر، ارزانچرخ خیاطی انجام داد ماشینی ساده

کوک بزند. یعنی میانگین زمان الزم برای  ۹77اد تا در هر دقیقه دفرد بدون مهارت این توانایی را می

 81.ساعت به فقط یک ساعت کاهش یافت 14کوک زدن یک پیراهن از حدود 

بینی دانستند پیشهای بسیار بیشتری در باره خیاطی و پوشاک میآن دسته از کارشناسان که چیز

خواهد خرید؟ در ظاهر قابل درک نبود،  چه کسی چنین ماشینی را 82.کردند وی شکست خواهد خورد

توانستند پول الزم برای خرید پارچۀ یک پیراهن نو را تهیه کنند های امریکایی که به سختی میخانوار

 ه کارآیا زنان حتی توانایی ب»پرسیدند ها میی را داشتند. بدبینتفننچگونه پول خرید یک چرخ خیاطی 

 «را خواهند داشت؟ انداختن چنین دستگاهی

اما سینگر مأیوس و مرعوب نشد. سرانجام زمانی که شروع به همکاری با وکیل ادوارد کالرک کرد که با هم 

را تاسیس کردند، موفقیت به سراغش آمد. آنها به کمک هم نه تنها در محصول « آی.ام. سینگر و شرکا»شرکت 

توانند کردند تا مطمئن شوند در آن محیط تجاری و حقوقی پرچالش می نیز نوآوری و کاربلکه در مدل کسب 

های جدید، فرستادن کادر فروش و خدمات ها عبارت بود از ایجاد شعبهبرخی از این نوآوری 83.دوام بیاورند

دید اعتبار های طرز استفاده از محصول برای مشتریان و تمپس از فروش به در خانه مردم، برگزاری کالس

دالر بود )معادل  177فروشی چرخ خیاطی معمولی سینگر شان تنگ بود. قیمت خردهبرای مشتریانی که دست
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دالر هر  3دالر و پرداخت ماهیانه  ۳پرداختی به ناچیزی شود(، اما با پیشمی 2710دالر در سال  1477با 

 یک چرخ خیاطی شود. توانست مالکدالر درآمد داشت می ۳77ای که ساالنه خانواده

های عصر مدرن آشنا است اما در زمان سینگر برای امریکایی و کارهای این مدل کسب اگرچه نوآوری

فروش ساالنه این شرکت  18۳8العاده منجر شد. در سال ها به رشدی خارقسابقه بودـ و این نوآوریبی

های های لباس در اندازهابنزر باتریک شروع به فروش الگو یک خیاط به نام 1863هزار واحد بود. در  3فقط 

توانست طرح لباس را کپی کند و در خانه بدوزد، چرخ خیاطی استاندارد کرد، و در نتیجه هر کسی می

ال قرار گرفت. در س ترین چرخ خیاطی امریکا تبدیل شد و در مسیر انحصارگر جهانیسینگر به محبوب

ضا آنچنان باال رفت که سینگر مجبور شد بزرگترین کارخانه چرخ خیاطی امریکا را با ظرفیت تقا 1803

سال بعد، بزرگترین کارخانه چرخ خیاطی اروپا را  17هزار دستگاه در هفته بسازد. این شرکت  0تولیدی 

ان چرخ خیاطی سینگر سرانجام یک سازم 84.کردهزار دستگاه در هفته تولید می 17هم ساخت که 

هزار تا در امریکا  477که ساالنه بیش از نیم میلیون چرخ خیاطی در اروپا و تقریبا  8۳المللی ایجاد کردبین

های فروش، توزیع، تعمیر و نگهداری، با این میزان تولید، تعداد زیادی شغل در بخش 86.کردتولید می

 تولید، تبلیغات، آموزش، حسابداری و فراتر از آن آفریده شد. 

بودـ  تردید حتی بزرگترکه اثر اقتصادی مستقیم سینگر چشمگیر بود، اثر غیرمستقیم آن بیالیدرح

ال، های جدید. برای مثها و صنایع، و نیز تحریک و تشویق به ساختن زیرساختبخشی به سایر نوآوریسرعت

یمانکار تا در نقش پهای کوچکی در فقیرترین محالت نیویورک و شیکاگو شروع به باز شدن کردند فروشگاه

دادندـ می همحور را توسعـ  فرعی برای تولیدکنندگان بزرگ عمل کنند که سیستم تولید استاندارد شده و وظیفه

داد برش دادن و عالمت زدن لباس با اجداد زنجیره تامین امروزی. تمام کاری که تولیدکننده باید انجام می

های کوچک به همراه دستورالعملی که چگونه به فروشگاهبندی و حمل آن طرحی خاص بود و سپس بسته

هتر بیشتر و امید به زندگی ب کردند که به درآمدها در این فرایند شرکت های پارچه را بدوزند. اکثر خانوادهتکه

چرخ خیاطی سینگر همچنین نعمتی غیرمنتظره برای صنعت کمد لباس و جالباسی بود. مردم  80.منجر شد

های خواهند کجا نگهدارند؟ در مرحله اول آنها به کمد لباس و سپس به کمدهای جدید را میساین همه لبا

 .لباس بزرگتری نیاز داشتند. در نتیجه صنعتی دیگر به دنیا آمد

شاید از همه مهمتر انقالبی باشد که چرخ خیاطی سینگر در صنعت پوشاک به وجود آوردـ اندازه این 

 18۹7دو برابر شد و سرانجام به یک میلیارد دالر در سال  1807و  1867های صنعت در فاصله سال

شود(ـ این امکان را به مشتری داد تا با می 2718های سال میلیارد دالر به قیمت 26رسید )که معادل با 

 88.انتهای قرن نوزدهم خرید کند نوظهورهای بزرگ چندبخشی دانستن اندازه قد و قواره خود، در فروشگاه

ین ـ و ایجاد چندفزایش تقاضا برای چرخ خیاطی همچنین باعث رونق گرفتن صنایع فوالد، چوب و پنبها
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ود را توانست اجناس خصنعت دیگر شد. همچنین به نوبه خود بر صنعت کفش تاثیر گذاشت که حاال می

 های بزرگ نیز بفروشد.در این فروشگاه

هایی که ها و نهادآنها شروع به جذب کردن زیرساختهای جدید، با آفریده شدن این صنایع و بازار

های آهن ساخت تا چرخبرای بقا نیاز داشتند به طرف خود نمودند. شرکت آی.ام. سینگر واقعاً خطوط راه

خیاطی شرکت با کارآیی بیشتر حمل و نقل شود؛ شرکت همچنین برای کارخانه خود در شهر پودولسک 

ری آنها گخت که سرانجام برق را به کل شهر عرضه کرد؛ کارگاه ریختهروسیه نیروگاه برق توربینی سا

آهنی کرد؛ و در اسکاتلند ایستگاه راهریسی نزدیک خود تامین میدر مسکو آهن خام برای کارخانه نخ

، ها اتفاق افتاد. در واقعو همه اینها بدون کمک مستقیم دولت 8۹.کندمی ساخت که تا به امروز کار

اقعاً کرد وشرکت آی.ام. سینگر با ایجاد درآمد مالیاتی که هزینه بسیاری از خدمات عمومی را تامین می

 ها کمک کرد.به دولت

ها از دولت فدرال خود انتظار زیادی نداشتند. دولت فدرال امریکا امریکایی 18۹7برای نمونه در سال 

زیاد  کرد و کارهای گمرکی را مدیریت میعرفهداری و تمسائل نظامی، سیاست خارجی، زمین، خزانه

 داد.دیگری انجام نمی

به وجود نیامد(، امور کهنه  1۹13کارگران )که تا سال حمایت از برای مثال هیچ ارگان فدرالی برای 

(، حمل و نقل 1۹6۳(، مسکن و عمران شهری )1۹۳3(، خدمات سالمت و انسانی )1۹37سربازها )

ها به عنوان یک ( وجود نداشت تا کامالً وارد زندگی امریکایی1۹0۹( و آموزش )1۹00انرژی )(، 1۹60)

های دولتی با گذشت زمان و در واکنش به انواع اعتراضات عمومی تشکیل ملت مستقل بشوند. این ارگان

و  مونه وزارت حملشدند و تکامل یافتند، یا امور مربوط به بازار جدید و پررونق را مدیریت کردند. برای ن

فورد به وجود آمد. در بیشتر موارد، ادارات  هنری سال پس از معرفی خودروی مدل تی 67نقل تقریباً 

داشتند اما آنها کوچکتر بودند، اولویت کمتری داشتند و بنابراین نفوذ بسیار  هاییانینیشیپدولت فدرال 

 هایی مانند سینگر اینها اهمیتی نداشت.برای نوآور کردند. اماکمتری کسب می

ها نفر را قادر کرد تا خاطرات با اش میلیونصادق بود که نوآوری ایستمن همین مساله برای جورج

 ارزش را حفظ کنند و به وسیله تصاویر با هم ارتباط برقرار کنند و اتصال یابند.
 

 ـ مجسم کردن آیندهایستمن کداکِ جورج

نشدنی تعطیالت خانوادگی امروزه گرفتن عکس و حفظ خاطرات خیلی ساده است. از تصاویر فراموش

های خیلی دور که هرگز بازدید نکردیم، ما های به اشتراک گذاشته شده با ما از سرزمینگرفته تا عکس

میلیارد عکس بارگذاری  6۳0برخی برآوردها هر سال بیش از شویم. بر اساس هر روزه با تصاویر بمباران می
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دو  ها در هرهایی که انسانتعداد عکس»شود. یک نویسنده وضعیت را به این شیوه بیان کرده است: می

  ۹7«.اندسال قبل گرفته 1۳7گیرند بیشتر از آنی است که در کل دقیقه می

اختراع شده  1837دسترس نبودند. عکاسی در دهه ای قابل ها همیشه در چنین سطح گستردهاما عکس

ای با مهارت زیاد و کسانی محدود سال بعد از اختراعش هنوز عملی بود که به افراد حرفه ۳7بود، اما حتی 

شد که توان مالی پرداخت هزینه باالی آن را داشتند. علت این بود که عکاسی به دانش شیمی و تخصص می

ها عالوه بر دوربین، به تعداد زیادی تجهیزات اضافی مانند عکاس ۹1.های مرطوب نیاز داشتیشگاهدر آزما کار

دوربین نیاز داشتند. عکاسی خیلی گران و  ای، نگهدارنده تصاویر و سه پایهمواد شیمیایی، مخزن شیشه

سترده گ مصرفعدممن کداک را تاسیس کرد و بخش ، شرکت ایستایستمن غیرعملی بود تا زمانی که جورج

 توانیم آن را ببینیم.گذاری کرد که اینک با نگاه به گذشته میعکاسی را هدف

های زمان های مدرسهبه دنیا آمد مدرسه را رها کرد و مطابق با معیار 18۳4ژوالی  12که در  ایستمن جورج

شود که بفهمیم او در خانواده فقیری به دنیا آمد و مجبور رخشانی نداشت. اوضاع زمانی بدتر میخود، اصالً ذهن د

ای را رفهح به پشتیبانی از مادر بیوه و دو خواهرش بود که یکی از آنها بیماری فلج اطفال گرفته بود. ایستمن کار

اش را تامین کند. از طریق این کار و ت مخارج خانوادهتوانساز شغل کارمندی بانک شروع کرد که با پول آن می

ند. کنندۀ آن شدکنندۀ خاطرات، تصاویر و عکاسی، تبدیل به مصرفها غیرمصرفخالقیت وی بود که میلیون

ترش توسعه و گساقتصادی عظیم، آفریدن شغل،  ای که خلق کرد به شکوفاییایستمن و بازار گسترده نوآوری

 صنایع میلیارد دالری شامل تبلیغات و تصاویر متحرک )سینما( منجر شد.

سال داشت، یک همکار به او پیشنهاد داد دوربینی را با خود به تعطیالت پیش رو  23 وقتی ایستمن

نگین، بدقلق و گران هستند ها سزده کرد. اما ایستمن به سرعت آموخت دوربینای که او را ذوقبیاورد، ایده

د تا ش ها نیز گران بودند. بنابراین او دست به کارو اینکه مجموعه ابزارهای موردنیاز برای ظاهر کردن عکس

روشی بهتر برای گرفتن و ظاهر کردن عکس پیدا کند و سه سال را صرف آزمایش کردن آن در پشت میز 

ترین منابع ما، هدفش رسید. ایستمن معتقد بود یکی از با ارزشآشپزخانه مادرش کرد تا اینکه به 

ـ تری از آنها محافظت شود و اینکه یک امریکایی معمولیمان هستند که باید به شیوه آسانتجربیات

 خواهد و نیز با قیمت مناسب را داشته باشد.ـ باید توانایی گرفتن عکس در هر زمان که میکنندهغیرمصرف

ن ایده ای»کداک را تاسیس کند. ایستمن چنین یادداشت کرد  باعث شد تا او شرکت ایستمنهمه اینها 

نبود بلکه قصد  گراوردادیم صرفا خشک کردن صفحه تدریج در ذهن من جوانه زد که آنچه ما انجام میبه

دن با دوربین به راحتی گرفتن مداد در دست کر داشتیم عکاسی را به کاری روزمره تبدیل کنیم . . . تا کار

و کار کاماًل متفاوتی را باعث شد تا او مدل کسب  مصرفعدمگذاری تصمیم ایستمن به هدف ۹2«.بشود

خواستند کرد، اینکه مردم میرا درک می طراحی و اجرا کند. او به شکل شهودی کاری که باید انجام شود

که آنها شاید حتی وقت زیادی صرف حظات با ارزش در زندگی خودشان را ثبت و ذخیره کنند. درحالیل
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ها و امکان به اند نکنند تصور تنظیم کردن دیافراگم دوربین، شکار لحظهنگاه کردن به تصاویری که گرفته

 .سراغ تصاویر رفتن برای آنها کافی بود تا خدمات عکاسی را مصرف کنند

کداک صحنه را برای دگرگون کردن صنعت عکاسی آماده کرد. این دوربین  1888دوربین  دستگاه

تایی برای گرفتن عکس درون آن بود. به محض اینکه  177دالر همراه با یک حلقه فیلم  2۳پسند به مشتری

ها را ظاهر تا در آنجا فیلم فرستادندکداک می شد، مشتریان دوربین را به شرکت ایستمنحلقه فیلم تمام می

اهر کردن ـ ظگردانند. این خدمتهای بیشتر باز کنند و دوربین را با یک حلقه فیلم تازه برای گرفتن عکس

ها دالر هزینه داشت. ایستمن این شعار را سر زبان 17ـ فرستادن با حلقه فیلم جدید خالیعکس و پس

 و کسب و کارش رونق شدیدی گرفت.« مااش با فشار دگمه از شما، بقیه» انداخت 

را با  iسال بعد شرکت کداک دوربین مدل برونی 12در واقع ایده گرفتن عکس چنان رواج یافت که 

سنت هزینه داشت.  1۳دالر امروزی(؛ فیلم دوربین هم  20قیمت یک دالر توسعه داد )معادل با فقط 

  ۹3.جایی شدهمه« iiلحظه کداک»که شعار  کارزار تبلیغاتی به دنبال آن آمد. مدت زیادی نگذشت

جود کرد به ودالر در روز زندگی می موفقیت و ثروتی غیرمنتظره برای مردی که زمانی با کمتر از یک

زمانی کداک صدها میلیون دوربین و فیلم فروخت و صنعتی را که  آمد. طی چند دهه بعد، ایستمن

 ی همیشه متحول کرد.محدود به ثروتمندان بود برا

برای جامه عمل پوشاندن به این رویا، مدل کسب و کاری را توسعه داد که روی اصول اصلی  ایستمن

عنی ، و تبلیغات گسترده. در آن زمان یزیر تمرکز داشت: مشتری، تولید انبوه با هزینه پایین، توزیع جهانی

های درصد از راه 17رفتند و همچنین کمتر از ها دبیرستان مید امریکاییدرص 17کمتر از  18۹7دهه 

فورد ساخته شدند(، و حمل و نقل  هنری امریکا ساخته شده بود )که آنها نیز پس از معرفی مدل تی

راتوری ک و تبدیل آن به امپی هنوز عمومیت نیافته بود. اما این واقعیات ایستمن را از تأسیس کداکانتینر

 های امریکایی در آن زمان باز نداشت.ترین شرکتچند میلیارد دالری و یکی از موفق

های هزار نفر را در استخدام داشت و مجموع فروش ساالنه همه واحد 177، کداک بیش از 1۹66در سال 

میلیارد دالر امروزی(. تاثیر  37از  کرد )معادل با بیشمیلیارد دالر تجاوز می 4کداک در سراسر جهان از 

های موردنیاز برای ظاهر کردن فیلم دوربین تا ها و فناوریبر توسعه امریکا خیلی زیاد بود. از نهاده ایستمن

توانست تاثیرگذاری ایستمن را صنایع چند میلیارد دالری که در نتیجه آن ظاهر شد. کمتر کسی می

 صادق است. مصرفعدمگذاری ما چنین چیزی تقریباً همیشه در مورد هدفا ۹4.بینی کندپیش

                                                           
i Brownie 

ii a Kodak moment شکار کردن و سرعت از دوربین کداک برای انگیزی که عکاس باید به های باارزش و خاطره: لحظه

 ها استفاده کند.عکس گرفتن از آن لحظه
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ا پاافتاده و عادی به نظر برسد، امامروزه گرفتن عکس و حتی ضبط کردن فیلم ویدئویی، شاید پیش

ی های، بازارمصرفعدمگذاری و تصمیم وی به هدف ایستمن گونه نبود. نوآوریسال پیش اصالً این 1۳7

 اند و توسعه بیشتری پیدا کردند. ایستمن با این کارآفرید که بسیاری از دیگر نوآورها آنها را بهبود داده

کار را  وهای کسب ها و فرصتنه تنها ثروت عظیمی برای خودش آفرید بلکه بازاری را نیز آفرید که شغل

 جهان جذب کرد. به سمت بسیاری از مردم در سرتاسر
 

 فورد هنري خودروي مدل تی

میلیارد دالر  1۳7سال قدمت دارد، بیش از  11۳در زمان نوشتن این کتاب، شرکت فورد موتور بیش از 

هزار نفر را در سراسر جهان استخدام کرده است و ارزش  277کند، بیش از درآمد ساالنه ایجاد می

فورد نخستین بار شجاعانه تصمیم گرفت  میلیارد دالر است. اما هنگامی که هنری 277ش بیش از هایدارایی

عرض  بینی کردند درهای معمولی خودرو بسازد، با بدبینی شدیدی مواجه شد. منتقدان پیشبرای امریکایی

من یک خودرو برای »منصرف نشد. او اعالم کرد  اما فورد ۹۳.شودبیرون انداخته می و کارشش ماه از کسب 

عامۀ مردم خواهم ساخت. خودرویی به حد کافی جادار برای هر خانواده اما به حد کافی کوچک برای افرادی 

رانند تا عاشقش بشوند. این خودرو از بهترین مواد ساخته خواهد شد، به کمک بهترین که آن را به تنهایی می

شد. تواند بیندیترین طرحی که مهندسی مدرن میکنیم، پس از تهیه سادهخدام مینیروی انسانی که است

ها اما قیمتش چنان پایین تعیین خواهد شد که هر کسی با حقوقی خوب بتواند مالکش شود ـ و از ساعت

 «اش لذت ببرد.های باز وسیع خدادادی با خانوادهگشت و گذار در فضا

 از رخ دهد، نوآوران ابتدا باید یک جهان متفاوت را تصور کنند، جهانیسای دگرگونبرای اینکه توسعه

ا دشواری نیست که بفهمیم چر توانند تصورش را بکنند. کارهای دیگر نمیپرشده با امکاناتی که خیلی

ی د خودروهایش را معرفبینی فورد احمقانه است. کشور امریکا را هنگامی که فورمنتقدان فکر کردند پیش

دالر  0877حدوداً  2718های تولید ناخالص داخلی سرانه به دالر 1۹77در ابتدای دهه  ۹6.کرد تصور کنید

های معمولی هنوز دالری انگلستان بود، اما زندگی برای امریکایی 8877سطح با تولید شد که تقریباً هممی

ندگی حدود رفت؛ امید به ز؛ کمتر نوجوانی به دبیرستان میدشوار بود. بیشتر مردم به برق دسترسی نداشتند

کم برای خودروها توسعه نیافته بود. در آن زمان، یک ای امریکا دستهای جادهسال بود؛ و زیرساخت 40

ا توانست بر امریکا تاثیر بگذارد رای که خودرو میدید یا شیوهامریکایی معمولی حتی نیازی به خودرو نمی

ه به کردند. بسیار شبیکردند زندگی میرد. بیشتر مردم نزدیک به جایی که کار و تفریح میکدرک نمی

 های ثروتمند توانایی مالی خرید خودرو را داشتند. اما هنریهای نوظهور امروز، فقط امریکاییبیشتر بازار

 فورد عزم خود را جزم کرده بود تا این وضع را تغییر دهد.
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داشت. پدرش مالک یک مزرعه در  به دنیا آمد میلی وافر به نوآوری 1863فورد که در سال  هنری

بود، جایی که فورد چند اختراع عجیب و غریب کرد که برخی از کارهای پرزحمت  دیربورن ایالت میشیگان

ایم، فورد تحصیالت رسمی شان نوشتهها که در بارهساخت. مانند سایر نوآورکشاورزی را آسان می

ب شد. ای بدون اسپس از اینکه فورد شاگرد مکانیک شد، هر چه بیشتر شیفته ساختن کالسکه ۹0.نداشت

کرد تا اینکه شغل تمام  ای کارسال روی چنین وسیله 27او در ساعات بیکاری خود و به مدت بیش از 

یت کار به نام شرکت خودروسازی دیترویی ادیسون را ترک کرد تا به استارتاپی تازهوقتش در شرکت روشنا

بپیوندد. شرکت خودروسازی دیترویت موفق نشد و فورد از شرکت بیرون آمد اما همچنان عزم جزم وی 

 برای ساختن یک شرکت خودروسازی موفق، باقی ماند.

هایویی به نام الکساندر ابر یک خودروساز مشهور اوای در برپس از برنده شدن در مسابقه 1۹73در سال 

گذارها شرکت موتور وینتون، با خودرویی که فورد شخصاً طراحی کرده بود او و گروه کوچکی از سرمایه

ه در امریکا کاشت« دسترسی همگانی به خودرو»های فورد را تشکیل دادند. اینجا همان جایی بود که بذر

 ۹8.شد

های بسیاری گذاری کرده بود، کارمصرف را هدفموفق، که عدم و کارل کسب فورد برای ساختن مد

ی شرکت ونباشد. به بیان دیگر، « هسته اصلی»انجام داد که برای ساخت خودروهای امروزی شاید به نظر 

جذب کند.  سمت خودرسند به مجبور بود منابع و اجزای بسیاری را که امروزه مخارج نامعقول به نظر می

ـ به سمت خود جذب کردن آنچه  شوداما در شرایط خاص ـ خصوصًا شرایطی که بازار جدیدی آفریده می

مری ، اکاری که باید انجام شودآمیز رسد برای جامه عمل پوشاندن موفقیتبه نظر می« منابع غیراصلی»

گردیم نوآورها به سادگی نامیم اما وقتی به آن زمان برمیام عمودی میضروری است. امروزه این کار را ادغ

دانستند. این عمالً کاری است که آن را انجام هر آنچه برای موفقیت در آفریدن بازار جدید الزم بود می

تمرکز کرده بودند و  مصرف فورد انجام داد. چون اکثریت تولیدکنندگان خودرو در آن زمان بر اقتصاد

گذاری کردند، آنها کوچک باقی مانده و مجبور نبودند برای تولید وسایل نقلیه فقط افراد ثروتمند را هدف

 ای را به طرف خود جذب کنند.ساز منابع گستردهسفارشی

ازد. بسازد که کارش را راه بیند های بسیاریانداخت تا چگونه چیزمی برعکس فورد باید فکرش را به کار

های گذاریها در صف طوالنی سرمایهگذاریکارخانه مونتاژ خودرو تنها یکی از سرمایه 1۹27در دهه 

د. کنندگان امریکایی برسانچشمگیری بود که فورد انجام داد تا خودرو تولیدی خود را به دست غیرمصرف

های تولید الوار، معادن زغال سنگ، زمین کاشت د، جنگلهایی بلند برای فوالشرکت فورد همچنین کوره

بری و های چوبهای سوخت، کارخانههای باربری، جایگاهآهن، بنگاهدرخت کائوچو، شرکت راه

. افتادنخستین بار بود که در صنعت خودروسازی این اتفاق می ۹۹.کردسازی را اداره میهای شیشهکارخانه
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د شرکت فورد نبودن ها فقط زیرساختگذارینند این ندیده بود. این سرمایههیچ کس تا آن زمان چیزی ما

 بلکه آنها زیرساخت امریکا نیز شدند.

تعداد  1۹77ـ واقعًا به طور کامل ـ تغییر داد. در سال  فورد مناظر و نمای سرزمین امریکا را مدل تی

سال  17یعنی تنها  1۹17دستگاه بود؛ در سال  8777ت شده بود مجموعًا هایی که در امریکا ثبخودرو

 23بیش از  1۹2۹میلیون شد و در سال  8تعداد خودرو  1۹27هزار رسید، در  4۳8بعد، این عدد به 

مدل تی به دلیلی معنادار برای استقبال و  177.میلیون وسایط نقلیه موتوری در کشور به ثبت رسیده بود

 ۳/2تقریبا  1۹22برای نمونه در سال  های جهان تبدیل شد.در امریکا و سایر بخش پذیرش خودروها

 میلیون از آنها خودروهای مدل تی فورد بودند. 2میلیون خودروی جدید به ثبت رسید که تقریبا 

بود. بسیاری در مزرعه نیاز  های کمتری برای سفر شهری و همچنین کارها به اسبتر شدن خودروبا ارزان

ب های کشاورزیشان مطابقت یابد که نیاز به اسفورد دادند تا با نیاز از کشاورزان نیز تغییرات اساسی در مدل تی

میلیارد دالر را صرف هزینه  2داد. در ابتدای قرن بیستم، امریکا هر ساله بیش از و قاطر را بیشتر کاهش 

شد. برای آهن هزینه مینی حدود همان مبلغی که برای حفظ و نگهداری راهکرد یعها مینگهداری از اسب

کرد. مساله هزار تن مدفوع اسب را جمع می 4۳مثال در شهر نیویورک مدیریت شهری ساالنه باید بیش از 

ها روی هم همه جنگ»جاگیر ـ و مشمئزکننده ـ بود که یکی از حامیان وسایل موتوری ادعا کرد آنچنان همه

د اما آمیز باشاین ادعا شاید اندکی اغراق« گردد.هایی نشده است که منشأ آن به اسب برمیباعث نیمی از مرگ

گذارد. یک منتقد تا آنجا پیش رفت که نظر داد هایی را که در آن زمان وجود داشت به نمایش میقطعًا ترس

خوشبختانه پیش از آنکه « خواهد رسید.های طبقه سوم در منهتن سطح پنجره»مدفوع اسب به  1۹37تا سال 

 171.فورد خیزی بلند برداشت چنین اتفاقی بیفتد خودرو هنری

و خلق یک بازار جدید برای خودرو در امریکا و نیاز بازار به  مصرفعدمگذاری تصمیم فورد به هدف

وسعه امریکا شامل ت کوفاییتوسعه دادن و جذب کردن بیشتر منابع جدید به سمت خود، برای توسعه و ش

های بزرگ: داستان ناگفته از مهندسان، دوراندیشان و ها خیلی حیاتی بود. ارل سویفت در کتاب جادهراه

 6/3درصد از  8فقط  1۹7۹ه در سال کند کهای امریکا را ایجاد کردند تبیین میپیشگامان که ابرشاهراه

های راه»درصد  8و نیمی از « به هر ترتیبی که بود بهبود یافتند»ریکا های اممیلیون کیلومتر جاده

کیلومتر جاده بتنی داشت. اما با فراگیر شدن  1۳هم شنی بودند. در آن زمان، امریکا فقط « بهبودیافته

 اندازه منتفع شدند.ها بیهای بهبودیافته نیز به دنبالش آمدند و امریکاییخودروها، جاده

 هر یک»کند سازی در امریکا بیشمار بود. سویفت خاطر نشان میدی و اجتماعی جادهتاثیر اقتصا

هزار شغل تمام وقت برای یک سال ایجاد  48شد حدودا ها میمیلیارد دالری که صرف ساختن جاده

میلیون بشکه سیمان، بیش از  16کرد؛ کرد و تقریباً حجم عظیم غیرقابل درکی از منابع را مصرف میمی
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های نفتی، زمین کافی برای میلیون لیتر فرآورده 467میلیون کیلو مواد منفجره،  8م میلیون تن فوالد، نی

 172«.میلیون تن نخاله و شن و ماسه را بلعید 06دفن ضایعات و همچنین 

سازی کردند. تا اتوانها ها مهم بودند آنچه حتی مهمتر بود چیزهایی است که جادهاما هر اندازه راه

درصد بود. به محض  ۳0های خوب در امریکا، نرخ حضور در مدارس روستایی حدود از پیدایش راهپیش 

جایی درصد رسید. هزینه جابه 00ها به های خوب ساخته شد، نرخ شرکت روزانه در کالسکه جادهاین

اهشی های مناسب با کهای خراب بود در جادهسنت در جاده 13یک تن بار در هر کیلومتر که حدود 

های حمل و نقل سفرهای بیشتری را ممکن ساخت و تجارت درون سنت رسید. کاهش هزینه 0شدید به 

 173.و بین شهرها رونق گرفت

فورد به درون امریکا کشید. توجه کنید که چگونه  هایی نبود که نوآوریها و منافع همراه آنها تنها چیزاما جاده

ودمندی و س های توسعه، شکوفاییکنندهدرآمدها تاثیر گذاشت که از مهمترین تعیین این شرکت بر دستمزدها و

های خود به راه انداخت، کارها یکنواخت و تکراری فورد خط مونتاژ را در کارخانه وقتی 174.نظام دموکراسی هستند

روز در هفته و به مبلغ بارها به مدت نه ساعت در روز، شش بدون مهارت، کارهای یکسان را بارها و  شد. نیروی کار

دادند. در نتیجۀ یکنواختی کار در شرکت فورد، دالر امروزی( انجام می 67دالر در یک روز )معادل با  34/2تقریباً 

ر درصدی جهش کرد. به این معنا که به ازای ه 307حجم معامالت ساالنه کارخانجات تولیدی فورد با رشد عظیم 

وقفه به فعالیت ادامه دهد. چنین وضعی قابل کرد تا کارخانه وی بییک شغل، فورد باید چهار نفر را استخدام می

دالر در روز را برقرار کرد که مبلغ  ۳دستمزد  حداقل 1۹14دوام نبود. برای مبارزه با این مساله، فورد در سال 

داشتند پنکرد. منتقدان و سایر تولیدکنندگان خودرو میمی پرداختی به کارگران کارخانه وی را دقیقًا دو برابر

فورد با این افزایش دستمزدها دیوانه شده است. سرمقاله اصلی وال استریت ژورنال در آن زمان نتیجه گرفت فورد 

و کارهای همکار خود خیانت کرده بود بلکه کل روحیه تهورآمیزی با چنین کاری، نه تنها به صاحبان کسب 

دو برابر کردن حداقل دستمزد، بدون مالحظه طول خدمت، »کایی را به خطر انداخته بود. این نشریه نوشت امری

 iدر مجاهدت اجتماعی»و افزود که فورد « بکار بردن اصول انجیل یا معنویات در جایی است که به آن تعلق ندارد

مت های فراوان به سمصیبتبه شکل  خویش مرتکب اشتباهات بزرگ و چه بسا جنایت شده است. این اشتباهات

 17۳«.گرددیافته بازمیکند و همچنین جامعه سازماناو و صنعتی که وی نمایندگی می

خوشبختانه فورد با بسیاری از نظرات و احساسات غالب در آن زمان موافق نبود. این تصمیم وی را 

د به مشتریان، به بحث و نقد هایش برای تبدیل کارگران شرکت فورغالبًا به عنوان بخشی از تالش

های باالتر توان مالی خرید گونه است که کارگران با دریافت دستمزدگذارند ـ چنین طرز فکری اینمی

اش گذاشته کردند. اما در واقعیت، فورد تمرکزش را بر باز نگهداشتن کارخانههای وی را پیدا میخودرو

ترین حرکتی بود که شرکتش تا آن زمان برای کاهش انههوشمند»بود. فورد بعدها گفت افزایش دستمزد 
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صرفه دیدند و از او پیروی کردند سایر تولیدکنندگان نیز این حرکت را به« ها انجام داده بود.دادن هزینه

 176.های باالتر را در عملیات خودشان انتخاب کردندو دستمزد

ـ شودکاری پنج روزه شناخته می فورد همچنین بانی اصلی تغییر هفته کاری شش روزه به هفته

 شود. فورد اوضاع را تا حدودی به ترسیدند باعث تضعیف کل اقتصادحرکتی که منتقدانش همچنین می

 وری کارکنان خوددید: او هفته کاری با ساعات کمتر را برای حفظ )و حتی بهبود( بهرهنحوی متفاوت می

 اینک»کرد. او یک زمانی گفته بود بالقوه آن را بر کل اقتصاد درک میدید و اثرات موجدار ضروری می

ا ی "زمان از دست رفته"وقت خوبی برای خالصی از این تصور است که فراغت برای کارگران به معنای 

ه ت بهای بیشتری نسبکنند کاالمی یک امتیاز طبقاتی است . . . کسانی که فقط پنج روز در هفته کار

کنند. مردمانی که فراغت بیشتری دارند باید کنند مصرف میکسانی که شش روز در هفته کار می

خورند و به امکانات حمل و نقل بیشتری تری میهای بیشتری هم داشته باشند. آنها غذاهای متنوعلباس

ه به کار در نتیج  . . . یمنیاز دارند. این افزایش مصرف، نیازمند تولیدی بیشتر از آنی است که اکنون ما دار

  170.های باالتری منجر خواهد شدبیشتر و به دستمزد

هایی که به بهبود کارآیی کارخانه وی کمک کرد، شرکت خودروی فورد توانست قیمت با چنین حرکت

دالر در سال  267( به 2718های هزار دالر به دالر 2۳)معادل تقریباً  1۹7۹دالر در  ۹۳7را از  مدل تی

( کاهش دهد که آن را برای یک امریکایی معمولی، شامل 2718های دالر به دالر 3077)معادل  1۹20

ساخت. درنتیجۀ این اتفاق، فروش مدل تی رونق گرفت پذیرتر میکارکنان کارخانه فورد حتی استطاعت

 178.العاده یافتو جهشی فوق

خودرو به ازای  13۳ـ حدود شده در کشور وجود داشتمیلیون خودرو ثبت  1۳تقریباً  1۹23در سال 

ها تواند ادامه یابد. آنبینی کردند رشد این صنعت از این بیشتر نمینفر. اقتصاددانان پیش 1777هر 

تر کردند بیشها به خرید خودرو ادامه خواهند داد. آنها فکر میتوانستند درک کنند چگونه امریکایینمی

اند. برخی خانوارها حتی دو کم یک خودرو خریدهودرو داشتند پیش از این دستمردمی که توان خرید خ

تعداد خودروها به ازای  2714درآمد. در سال  اندازه اشتباه از کارهای آنها بیبینیخودرو داشتند. اما پیش

ها و ها، جادهخیابانمیلیون خودرو در  267بیش از  17۹.دستگاه رسید 816امریکایی به رقم  1777هر 

 های امریکا در حرکت بودند.شاهراه

یاری زندگی بس نوآوری نیا کنم که چگونه بابه این فکر می من هنگام فکر کردن در باره فورد یا مدل تی

ا اتی که برای بسیاری از مها تغییر کرد. فکر من به سمت فرهنگ نوآوری که فورد رواج داد و امکاناز امریکایی

شود. آن نوع تاثیر، بسیار شبیه تاثیری است که در داستان خلق کرد تا به زندگی بهتر منجر شود، کشیده می

 بینی آن بسیار سخت است.های اقتصادی که امروز داریم اغلب پیشبینیم و با ابزاربانک امریکا می
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 از بانک ایتالیا به بانک امریکا

ری از محصوالت موجود در انتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، خدمات مالی از قبیل مانند بسیا

پیشنهاد کرد  جیانینی های بانکی، عمدتاً در خدمت ثروتمندان بود. هنگامی که آمادئوها و حسابوام

جیانینی  117.ادبی تمام رد شدپیشنهادش با بی های اعتباردار طبقه کارگر وام بدهدبانک وی به امریکایی

رفت. فرانسیسکو گتصمیم به بنیانگذاری بانک ایتالیا در سان 1۹74به قصد تغییر اوضاع و احوال در سال 

گونه بود این 111.کردندها خدماتی دریافت نمیتمرکز کرد کسانی که از سایر بانک« iپاهاخرده»او روی 

 به بزرگترین بانک تجاری در جهان تبدیل شد به دنیا آمد.که بانک امریکا، که زمانی 

با تبیین  اند،تقدیر کرده« بزرگترین نوآور در بانکداری مدرن»به عنوان  نگاران از جیانینیبرخی تاریخ

بخشی بانکداری، کارهای بیشتری نسبت به هر فرد او احتماال برای همگانی کردن و عمومیت»اینکه 

سنجش این سخن نه تنها بر اساس موفقیت نهایی بانک امریکا، بلکه همچنین با  112«.گری انجام داددی

 سازد.جدیدی که بانک جیانینی اجرا کرد، مخالفت با این دفاع از وی را دشوار می و کارهای کسب مدل

ها نندهکهای خدمات مالی به مصرفکنندهغیرمصرفها امریکایی از جیانینی بانی تبدیل میلیون آمادئو

 د.داو کار مسلط بانکداری در آن زمان را تغییر میاست. اما برای انجام چنین کاری، او باید مدل کسب 

بازارآفرین  های بازارآفرین صرفًا همان محصوالت یا خدمات جدید نیستند. در هسته هر نوآورینوآوری

دهد به قرار دارد که به نحوی سودآور، یک نوآوری را را در دسترس همگان قرا می و کارکسب یک مدل 

ندـ به آن شوکنندگانی که با استفاده  از این نوآوری منتفع میطوری که مردم بسیار بیشتری ـ غیرمصرف

 شود.وارد بازی می ساز نوآوریکنند. این همان جایی است که قدرت دگرگوندسترسی پیدا می

 خود سالگی به شرکت تولیدی ناپدری 1۳آموز اخراجی از دبیرستان بود، در سن که دانش جیانینی

ارف های بانکداری متعپیوست. تصمیم وی برای ورود به بخش بانکداری، ناشی از انزجار وی نسبت به رویه

رد ـ گروهی که قطعاً او از آنها حذف شده بود. اما چگونه کسی کگذاری میبود که عمدتاً ثروتمندان را هدف

ها به اندازه امروز ثروتمند نبودند، و هیچ مدل توانست بانکدارها را متهم کند؟ در آن زمان، امریکاییمی

ارها کامالً کدگذاری آنهایی که ثروتمند نبودند وجود نداشت. از نظر بانای برای هدفشدهتثبیت  و کارکسب 

خراش وام بدهند، اما نه به فقرا آهن و آسمانهای ساخت راههای بزرگ برای پروژهعقالنی بود که به شرکت

قیر های فو برایشان مهم نبود که فقرا چقدر سختکوش هستند. مشابه وضعیتی که در بسیاری از کشور

ریسک ها آنها را مشتریانی پرد وام بگیرد. بانکبینیم، برای یک امریکایی معمولی بسیار دشوار بوامروزی می

نست تواکردند؟ در واقع، صنعت بانکداری هر کاری میرا بازپرداخت می پنداشتند ـ اصال ً چگونه آنها واممی
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 گرفتند،های فقیر را حتی از درخواست وام منصرف کند. و در صورتی که آنها وام میکرد تا امریکاییمی

 شد.لب باال با ارقامی دورقمی بر آنها تحمیل میهای بهره اغنرخ

 "اهاپخرده"»ها را دید. جیانینی استدالل کرد از جمعیت فرصت« نامطلوب»در این بخش  اما جیانینی

ند و تا کای با شما شروع میتواند داشته باشد. چنین مشتریبهترین مشتری هستند که یک بانک می

بانکداری سودآوری را گسترش  و کارتواند کسب جیانینی معتقد بود می 113«.ماندا باقی میانتها هم با شم

تری به یک کالیفرنیایی معمولی ارائه بدهد، به مشتریان دره مرکزی )سنترال های بهره پاییندهد که نرخ

هر به ای که آنها مجبور بودند از نرخ بهره متردرصدی عرضه کند ـ ک 0هایی با نرخ بهره تنها ولی( وام

وام « ریبازار خاکست»پرداختند اگر به بانک دیگری بپردازند )و کسر حتی کوچکتری از آنچه آنها باید می

دالر به هرکسی که  377تا  17هایی با مبالغ شدند(. جیانینی همچنین با پیشنهاد دادن واممتوسل می

د کرد که آنها باید از گذاشتن پول به سختی به دست آورده کنندگان را متقاعصاحب شغل بود، غیرمصرف

خود زیر متکا یا درون قوطی حلبی خودداری کنند و آن را به بانک تحویل دهند، جایی که از پولشان 

 توانند بهره بگیرند.شود و نیز میمحافظت می

ت مگر اینکه کتاب قانون متعارف برای بانکداری را پاره را نداش توانایی انجام این کار اما جیانینی

ـ بنابراین آنگونه که سانمی بانکداری  شروع به حمله به»فرانسیسکو کرونیکل بعدها اظهار نظر کرد او کرد 

 «داده و واقعی کرد.کار، آزمون پسمحافظه

کرد در بانک وی از مشتریان بالقوه درخواست میگرفت و واقعًا در خیابان جلوی مردم را می جیانینی

 های باشکوه و با اتکا بهها و بانکدارهایی که به جلسات رودررو در ساختمانحساب باز کنند. سایر بانک

رفتند تا مشتریان ثروتمند را تحت تاثیر قرار دهند به این رویه با دیده تحقیر بانکداران خصوصی می

ط به ارائه خدمات بانک خودش بسنده نکرد. او همچنین مجبور شد به مشتریان نگریستند. جیانینی فقمی

های خود برپا کرد، های مشورتی محلی در بانکخود در باره منافع کلی بانکداری آموزش دهد. او کمیته

کرد سهام بانک را بخرند و یک سامانه ملی برای گسترش شعبات ایجاد کرد تا به مشتریانش توصیه می

ای یا خرد شاید امروز بدیهی الت را در اختیار فقرا و طبقه کارگر قرار دهد. اگرچه بانکداری شعبهتسهی

سال پیش اینگونه نبود. جیانینی مدلی برای بانکداری معرفی کرد که بیشتر ما  177رسد اما به نظر می

 شناسیم. امروزه آن را می

 هایدید. او خدمات بانک را ادغام کرد تا نیازصرفًا یک بانک نمیهمچنین بانک امریکا را  جیانینی

ـ دقیقًا دو 1۹76فرانسیسکو در مشتریان خود را تامین کند. برای مثال در تخریب زمین لرزه بزرگ سان

هزار دالر به صورت طال از  87سال پس از اینکه بانک وی تاسیس شد ـ جیانینی موفق به بیرون کشیدن 

شد که طالها را سوار بر گاری  چابک و پرانرژیپرده بانک ایتالیای خود با کمک دو کارمند گاوصندوق س

هایی از سبزیجات پنهان کردند و پیش از اینکه آتش ساختمان را تخریب کند آنها را نجات دادند. اسبی و زیر بار
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ای چنان داغ هستند که برها ها که چنین کاری به فکرشان نرسیده بود متوجه شدند گاوصندوقسایر بانک

های همکار وی پیشنهاد شش ماه ای که شهر را ویران کرد، بانکدارشوند. روز بعد از زلزلهها باز نمیهفته

و جور کنند. اما جیانینی راه  های آنها بتوانند خودشان را جمعتعلیق فعالیت بانکداری را دادند تا بانک

در نوامبر، شهر یا مردمی باقی نمانده است تا به آنها خدمت  که»خودش را رفت. استدالل وی این بود 

و  به شکل حضوری»او روز بعد با یک میز موقتی در نورث بیچ شروع به فعالیت بانکی کرد و  114«.بکنیم

شان بودند، اعتبارات را های کوچک و افرادی که نیازمند پول برای بازسازی زندگیبرای بنگاه« یک امضا

 ا اقدامات وی بازسازی و توسعه مجدد شهر شیکاگو شتاب گرفت.کرد. بتمدید 

ا نبود. هرا بازتاب داد: پول داخل گاوصندوق برای خدمت کردن به بانک چنین ژستی فلسفه جیانینی

 معلوم شد بانک ایتالیای جیانینی کامال 1۹27پول آنجا بود تا در خدمت مشتریان باشد. در اواسط دهه 

های یوگسالوی، روسی، از ملیت« پاهاییخرده»نامگذاری اشتباهی دارد زیرا شروع به وام دادن به 

بانک ایتالیا به بانک امریکا  1۹37مکزیکی، پرتغالی، چینی، یونانی و چندین جامعه مهاجر دیگر کرد. در 

 توانست بزرگترین بانک تجاری در جهان بشود. 1۹4۳تبدیل شد و در 

نیافته و نوزاد در آن زمان شامل صنایع نوشیدنی کالیفرنیا، همچنین به دیگر صنایع توسعه جیانینی

از سقف بودجه خود برای تولید  دیسنی هالیوود، و صنایع فناوری پیشرفته وام داد. پس از اینکه والت

کوتوله عبور کرد، جیانینی با دادن وام دو میلیون دالری نخستین فیلم انیمیشن جذاب سفید برفی و هفت 

 اردپاک و دیوید به دیسنی پا پیش گذاشت. جیانینی همچنین سرمایه اولیه را در اختیار ویلیام هولت

د ع چندمیلیارد دالری هستنکه اینها امروزه همگی صنایبنیانگذاران شرکت هولت ـ پاکارد گذاشت. درحالی

شان را در آن زمان کنند، کمتر کسی موفقیتگذاری جذب میو هر کدام ساالنه میلیاردها دالر سرمایه

های جهان، هها و تولیدکنندترین بازیگران، کارگردانکرد. حتی چارلی چاپلین یکی از سرشناسبینی میپیش

شده است. آنچه ی زودگذر نیست. سینما نمایش ضبطسینما چیزی بیش از هوس»یک زمانی اعالم کرد 

 11۳«.خواهند ببینند طبیعی و زنده بودن بر روی صحنه استمخاطبان واقعاً می

برای یک امریکایی معمولی آفرید تا به سرمایه دسترسی پیدا کند مهم بود  گرچه آن بازاری که جیانینیا

ها آنها کمک کرد. بانک هایی هستند که این بازار به مستقر شدناختاما آنچه مهمتر است نهادها و زیرس

های زیاد برای تضمین گذاری در زیرساختدهند، به سرمایههنگامی که به تعدادی ثروتمند در جامعه وام می

ه تنها مهم ها ندهند، این سامانههای خود نیازی ندارند. اما هنگامی که به صدها هزار نفر وام میبازپرداخت وام

های تجاری کسانی را که وام گرفتند کنترل شوند. جیانینی کارکنان خود را مجبور کرد رویهبلکه حیاتی می

ک رتبه بانکنند. برای مثال، مقامات عالیمیهای خود را تا حد ممکن خوب اداره کنند تا مطمئن شوند بنگاه

کشت و صنعت، موفق به بازاریابی محصوالتشان در  تشخیص دادند برای اینکه بسیاری از مشتریان فعال در

 1۹1۹بانک امریکا به آنها کمک کرد و در سال  116.های دوردست شوند نیاز به تاسیس تعاونی داشتندبازار
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میلیون دالری رسیدند )رتبه بزرگ  120های بازاریابی به فروش ناخالص کشاورزان کالیفرنیا از طریق تعاونی

 میلیون دالر بود.( 82سوتا با وط به کشاورزان مینهبعدی در آن زمان مرب

ییر هایمان را نیز تغبود که بانک آمریکا به ما داده شد. اما زندگی« پاهاخرده»برای  با مایه گذاشتن جیانینی

های نتخاباندازشده، بهره مرکب و اهای ما توانایی درک ارزش پول پسداد. والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

ها از منافع آن دانش بهره بردند. تصورش سخت نیست های بعد امریکاییگذاری را پیدا کردند و کل نسلسرمایه

های فقیر نیز ممکن است. به لطف جیانینی و سایرینی که از مسیر که همین دگرگونی عمیق و عظیم در اقتصاد

 مکن و شدنی هستند.دانیم که چه چیزهایی موی پیروی کردند، ما اکنون می
 

 شوددر امریکا عادي می نوآوري

ها را پیدا توانستیم آندشواری بود ـ نه به این دلیل که نمی انتخاب تنها چند نوآور بازارآفرین امریکایی برای ما کار

وجود داشت. تاریخ امریکا آکنده از  های عالی بسیار زیادی برای انتخاب کردن از بین آنهاکنیم بلکه چون داستان

موفق  اند. البته که تمام نوآوران،نقش ایفا کرده های نوآورانی است که در پیشروی امریکا به سمت شکوفاییداستان

د. تاریخ درستی تهیه کننو کار خویش را به هم نتوانستند مدل کسب  به خلق بازار جدید نشدند و تمام کارآفرینان

یار ادیسون شکست خورد بس هایی دردناک از شکست نیز انباشته شده است. تعداد دفعاتی که توماسبا داستان

 17 من»هایش بود ـ آیا کسی از اختراع مداد برقی چیزی شنیده است؟ وی جمله مشهوری دارد بیشتر از موفقیت

کامالً  اما او به چندین نوآوری« هزار راه پیدا کنم که نتیجه ندادند. 17من موفق شدم ام، هزار بار شکست نخورده

ای، گرامافون و دوربین فیلمبرداری سینمایی دست یافت، فرایندی که در جالب و جذاب شامل المپ برق رشته

 ها نفر دیگر هستند که همین کارها را کردند. برای مثال:را به ما داد. ده نهایت شرکت جنرال الکتریک

گذاری کرد که روشی برای برق را هنگامی هدف مصرفعدمادیسون،  اینسول، همکار توماس ساموئل

تحویل برق ارزان در سراسر امریکا توسعه داد. شرکت وی به نام شرکت منافع مشترک ادیسون، 

ترکیب کرد ـ محاسبه قبض مشتریان بر اساس  و کارهای مدل کسب های فناورانه را با نوآورینوآوری

 18۹2ها، و توزیع وسایل برقی با هدف افزایش تقاضا. او در کشی ارزان خانهساعت روز و نوع مصرف، سیم

 4های وی به بیش از د مشتریتعدا 1۹27هزار مشتری در شیکاگو شروع به کار کرد و در دهه  ۳فقط با 

 ایالت رسید. 32میلیون در 

مشهور شده بود تجسم این روحیه بود: هنگامی که او کسب « . واکرمادام سی.جِی»سارا بریدالو واکر، که به 

ـ آمریکایی را هدف گرفت. در اب مصرفعدماندازی کرد و و کاری راه دای تمحصوالت آرایشی در جوامع آفریقایی 

که به جامعه آفریقایی ـ امریکایی خدمت  و کارکردند یک کسب هنگامی که عده اندکی فکر می 1۹77دهه 

فرصت را مناسب دید ـ نه صرفاً برای خودش بلکه برای دیگران. او در سال  کند قابل دوام است مادام سی.جِی

کشم کنم، من زحمت میدرآوردن برای خودم کسب رضایت نمیمن صرفاً از پول »چنین توضیح داد  1۹14
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او با تالشی که برای پول درآوردن برای خودش کرد  110«.تا برای صدها زن از نژاد خودم شغل ایجاد کنم

نخستین زن آفریقایی ـ امریکایی میلیونر شد. اما مهمتر اینکه او به آرزوی خویش در ایجاد شغل برای هزاران 

 دالر در روز درآمد داشت. ۳/1زمانی تنها الت رسمی نداشت و یکتحصیزن رسید. او 

ها فقر و زندگی با مصرف گوشت ماهی که در جزیره استیتن نیویورک ، پس از تحمل سالگودیر چارلز

ر نهایت الستیک کرد، مدتی را در زندان به سر برد چون توان پرداخت بدهی خود را نداشت، و دصید می

تیک الس»کردند ولکانیزه )تحت حرارت زیاد( را به ما داد. در زمانی که بسیاری در امریکا به وی توصیه می

ان های گرم تابستدیدند الستیک بدبو در ماهها میپس از اینکه بسیاری از امریکایی« منسوخ شده است

یشات مداومی با آن انجام داد تا الستیک را شد گودیر آزماشد و در زمستان مثل سنگ سخت میذوب می

تقاضای  2718های بسیار شکست خوردن، او سرانجام موفق شد. در سال تر کند. پس از سالتر و ارزانبادوام

 میلیارد دالری خود رسید. 1۳7برای محصوالت الستیک صنعتی به اوج  جهانی

را بنا نهاد که نخستین بنگاه سرمایه جسورانه  iسعه امریکاجورجز دوریت هنگامی که شرکت تحقیق و تو

 هایی که شرکت دوریتامریکا را نهادینه کرد. یکی از استارتاپ در مالکیت عمومی جهان است، فرهنگ نوآوری

ار هز 147ای موفق با بیش از پشتیبانی کرد شرکت دیجیتال اکویپمنت بود ـ که یک زمانی شرکت رایانه

 داد.میلیارد دالر فروش بود. او همچنین به فرد اسمیت بنیانگذار شرکت پست فدکس مشورت می 14کارمند و 

مهم  دار کارهای آنها قطعاً این، به تنهایی، سرنوشت امریکا را تغییر نداده ولی اثرات ادامههیچ نوآوری

 را عملی کرده است.

                                                           
i American Research and Development Corporation (ARDC) 
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 3فصل 

 ی: ژاپن و کره جنوبدیرس ربغبه  همچگونه شرق 

 طراحی محصوالت برای بازارهایی است که هنوز به وجود نیامدند. ماموریت سونی

 ـ آکیا موریتا، از بنیانگذاران شرکت سونی

 طرح مختصر ایده

 و کل منطقه شرق آسیا به دوم و متعاقب آن جنگ کره، کشورهای ژاپن، کره جنوبی پس از جنگ جهانی

ها نابود شده بود و امیدها جنگ در اینها داشتند بزرگی که این ملت وشدت فقیر بودند. هر صنعت کوچک 

بینیم که ژاپن و کره جنوبی هر کدام به سطح می نگاهی به امروزبر باد رفته بود. اما با  برای توسعه اقتصادی

های آمدند نه تنها تالشها از فقر بیرون میاند. در حینی که این ملتدست یافته ز شکوفاییا توجهیقابل 

ن در های پاییشد بلکه چندین شرکت نیز از مزیت هزینهها پشتیبانی میاز سوی دولت برخی کارآفرینان

 بیشترین استفاده را کردند. ،کشورشان و نهایتاً بازارهای صادراتی هدفمند

دید خودمان ارزیابی  ها را از زاویهاگرچه هر کدام از عوامل باال حیاتی بودند، اما وقتی خیزش این ملت

امروزه نها ها، که برخی از آترین بنگاهبینیم. بسیاری از موفقنیز می را خواندنی از نوآوری یکنیم داستانمی

گذاری کردند که بازارهای جدیدی آفریدند یا به هایی سرمایهنوآوری روی اندشدهادگی های خانونام

رکت بینی مسیر حها، پیشاین بنگاه ضعیفبازارهای بزرگ و در حال رشد متصل شدند. با توجه به شروع 

آتش  اوقات د که اغلبپتوی برقی بو ،پذیر نبوده است. یکی از محصوالت اولیه شرکت سونیآنها امکان

ود سزمانی ماهی نمککرد. سامسونگ هم یک شروع به کار با تولید دوچرخه نیز گرفت. شرکت کیامی

 فروخت.می

ا بخشی خیزش آنهدر کمک به ژاپن و کره جنوبی برای تداوم در این فصل، زوایایی از پیروزی نوآوری

ست که شکوفایی نه یک رویداد ا ها آموختیم اینسازیم. آنچه از این ملتروشن می را شکوفاییسمت به 

 پیوسته به نوآوری است. یبلکه فرایند است، فرایندی که نیازمند تعهد

* * * 

 1۹۳7داشت. در سال  یدوم، ژاپن وضعیت اقتصادی وخیم های پس از پایان جنگ جهانیدر سال

درصد درآمد امریکا بود.  27 تنها برابر باـ و  مد سرانه ژاپن از کشورهای مکزیک و کلمبیا کمتر بوددرآ

که  دنکردکمبود شدید مواد غذایی را تجربه میمردم بیشتر صنایع کشور طی جنگ نابود شده بود و 

رسنگی مردند. ها نفر از گبندی شده بود و میلیونچندین سال پس از آن هم طول کشید. غذا سهمیه

ربا، موتورهای الکتریکی و سایر فلزات اساساً ناممکن بود. در واقع تهیه مواد خامی مانند الستیک، آهن
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ظروف آشپزی و دستگیره در نداشتند چون که از آنها به عنوان مواد خام برای نیازهای  ،هابسیاری از خانه

 شش اسبی وسایل باری تعدادهای ژاپن انخیاب در. چهار سال پیش از جنگ، شده بودجنگی استفاده 

 یی لوکس برایهاکاال ،. پس از جنگ، موتورسیکلت و نیز خودروبود خودروهای موتوری از برابر بیشتر

ـ بسیاری از خودروها با انرژی چوب کار توانست که ژاپن میبود تنها سوختی که کردند می غیرنظامیان بود 

کیلومتر جاده داشت که تنها  ۹377ژاپن فقط  1۹4۹شود. در سال اشد در زمان جنگ تمام نمیمطمئن ب

کیلومتر آن آسفالته بود. برای مقایسه آن وضعیت با امروز، کافی است بدانید ژاپن امروزه تقریباً  1877

 میلیون کیلومتر جاده دارد که بیشتر آنها آسفالته هستند. 2/1

های قرن نوزدهم و میلیاردها نفر شهروند در کشورهای کم درآمد ه آمریکاییـ بسیار شبی هاژاپنی

  ـ بسیار بسیار فقیر بودند. امروزی

اشغال کردند و  1۹۳2تا  1۹4۳اوضاع به حدکافی بد نبود که نیروهای متفقین ژاپن را از  انگار

فاتر مثال، در آغاز اشغال، دسیاستگذاری تولیدی و صنعتی مناسب برای زمان صلح را دیکته کردند. برای 

دستگاه  3۳7و  1۳77تولید ماهانه کامیون و وسایل نقلیه مسافربری را به ترتیب به فقط  iمرکزی دولتی

 محدود کردند. ژاپن با نبرد دشوار عظیمی برای بازسازی مواجه بود.

آمد. و بهبود پیدا کند به نظر بعید میژاپن خیلی سریع از شوک جنگ بیرون بیاید  احتمال این که اقتصاد

این »گفت  در باره ژاپن وزیر خارجه امریکا جمله مشهوری فاستر دالس چنان بعید بود که جاندر واقع آن

 واهیمخچیزهایی که ما میآن ها کشور نباید انتظار داشته باشد بازاری بزرگ در امریکا پیدا کند چون ژاپنی

به بیان دیگر، برای حل مشکالت خودتان به بازارهای صادراتی چشم ندوزید. هر آنچه که ژاپن  118«.سازندنمی

خریدند. از بعضی جهات حق با دالس بود. بسیاری از ما به حد کافی سن ها نمیمشغول فروختن بود آمریکایی

  11۹.مشکوک بود زمانی نشانه کیفیتیک« ساخت ژاپن»آوریم برچسب  خاطرداریم که به 

ابوکا دو بنیانگذار شرکت توکیو تسوشین  در آن زمان به دست آکیو موریتا و ماسارو اولیههای نوآوری

اسیس ت ایشدهکیگیو بسط داده شد در جایی که ابتدا مغازه تعمیر رادیو بود و در فروشگاه بزرگ بمباران

م کیفیت بودند. این شرکت بیست نفره نه از سوی دولت ، بخشی از تولید محصوالت ژاپنی که بودشد

هایی که آنها شروع به آفریدنش کرده بودند وجود داشت شد و نه تقاضای آشکاری برای نوآوریپشتیبانی می

. اگرچه موریتا در آن زمان با اصطالحات علمی امروزی ما آشنا به تالش ادامه دادنداعتنا اما آنها مصمم و بی

مصرف بود. موریتا و همکارانش شروع و عدم تقالهاها در روشن است که وی استاد شناسایی فرصت امانبود، 

شناسیم. می به نام سونی ما آن را ـ شرکتی که اینک همه بازارآفرین کردند به ساختن یک موتورخانه نوآوری

                                                           
i Government Head Quarters (GHQ) 



  91 ◈ ششم ـ چگونه شرق هم به غرب رسید: ژاپن و کره جنوبی فصل 
 

 
 

هزار نفر را در سطح جهان در استخدام  128شود و بیش از میلیارد دالر برآورد می 4۹ارزش سونی  هامروز

 در ژاپن و در سراسر جهان با فناوری و نوآوری مترادف شده است. نامش دارد و

مرکز ها برای بازارهایی تهای ژاپنی است که روی بسط و گسترش نوآوریشرکت شماربییکی از  تنها سونی

تند. در آن زمان، گوش جهانیان تازه با برندهای تویوتا، نیسان، و هوندای خیلی کردند که هنوز وجود نداشمی

ندگی زاست که بر  دانستند این بود که این تنها نوک کوه یخ نوآوریجوان آشنا شده بود. اما آنچه جهانیان نمی

های بازارآفرینی که آنها ها و نوآوریشهروندان ژاپن و بقیه جهان تاثیر خواهد گذاشت. با اتکا به این شرکت

 که میزبانی رساندبه جایگاهی را زده ژاپن چنان سریع رشد کرد که این کشور جنگ توسعه دادند اقتصاد

دوم. تولید ناخالص  کمتر از دو دهه پس از پایان جنگ جهانییعنی ـ  برعهده گرفترا  1۹64های المپیک بازی

که مقادیر مربوط به امریکا و  رسیددالر  42۳77 به سال پس از جنگ جهانی دوم ۳7 ،داخلی سرانه ژاپن

تمام  از درصد 6ژاپن سومین اقتصاد بزرگ جهان است و تقریبًا  هانگلستان را تحت الشعاع قرار داد. امروز

 شود.های اقتصادی جهان در این کشور انجام میفعالیت

ا بازگو را برای م دگرگونی اقتصادی به کمک نوآوریاز مشابه  یداستان نیز سایۀ ژاپنهمیعنی کره جنوبی 

عه کرد کره جنوبی توسبینی نمیکسی پیش نیز، چند دهه قبل صادق بودطور که درمورد ژاپن کند. همانمی

شور را غالباً . دگرگونی این کا کندامروز به آن دست یافته پیدتوسعه بسیار کمتری نسبت به آنچه  یاپیدا کند 

آمد با منطق و روابط علت و معلولی قابل توضیح نباشد. اما دقیقاً همین جا اند چون به نظر مینامیده« معجزه»

ه ما برا تواند چندین درس مهم می خیزش هر دو کشور ژاپن و کره جنوبی از فقر به شکوفایی عللاست که 

 کنیم.ها تمرکز میدر اینجا روی سه تا از این درس عرضه کند.

، بدون توجه به شرایطی که یک کشور در آن  قرار دارد، گذاری در نوآورینخست اینکه سرمایه

شدت بخشند سایر منابع بهتداوم میبه آن آفرینند و می را هاپذیر است. بازارهایی که این نوآوریامکان

تمال اند احچون این عناصر برای پشتیبانی از یک بازار کشیده شده ،کشانندا درون جامعه میموردنیاز ر

 آوری آنها خیلی زیاد است.دوام

رآوردن به حرکت د با توجه به توانایی باال در تشخیص نیازهای محلی، برای درس دوم اینکه کارآفرینان

هرروزه  کشمکشو در مرکز هستند ستند. چون که آنها نیروهای محلی های بازارآفرین ضروری هنوآوری

های ماندگار و فرصت اقتصادی تبدیل توانند این مبارزات را به نوآوریشهروندان معمولی قرار دارند، می

 هم ما»به اینکه  ـ باور شان هستندکنند. کارآفرینان محلی قادر به القای حس افتخار در شهروندان

است که  یچیزهایترین به نظر ما این یکی از با ارزش .کنیم، بیافرینیم و شکوفا شویم نوآوری« توانیممی

ا حل توانند مسائل خودشان رها میبیفتد: تأکیدی بر این واقعیت که محلیاتفاق یک ملت  برایتواند می

 کنند.
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بینیم که وقتی کشورها در مرحله اولیه از توسعه دادیم، می و سرانجام، همانگونه که در فصل قبلی نشان

، نقل و های آموزشی، حملسازی الزم است. کشورهای فقیر برحسب تعریف فاقد زیرساختهستند یکپارچه

ا هها پیش آماده بوده است. به این جهت، نوآورهستند که در کشورهای ثروتمند از مدت واییو حکمر و کارکسب 

ود سازی عملیات خکنند اغلب مجبور به یکپارچهو کارهای این کشورها تالش میکه برای حضور فعال در کسب 

ها، ؛ خواه زیرساختکارو کسب رشد نیاز برای  موردهای و حمایت هستند تا موفق شوند. آنها با کشیدن منابع

 .شوند.درگیر ساخت جوامع میناخواسته آموزش یا موارد دیگر، 

 دهند. ها را کامل توضیح میاین درس شرکت سونی نمونه هایی بهتر ازمعدود مثال
 

 : ماشین بازارآفرینسونی

بود، این شرکت شاید مستحق  i، سونی بشود یعنی در زمانی که هنوز توکیو تسوشین کوگیوپیش از آنکه سونی

ه ک در سطح جهانی یهایود. در آن زمان این شرکت هنوز شروع به ساختن نوآوریتیز دالس ب و سخنان تند

بینی واقع با شروع خیلی معمولی و ابتدایی که سونی داشت پیش جهانیان را به تحسین واداشت نکرده بود. در

کرد و یکن برقی تولید مهای اولیه متکاهای گرمخط سیر آتی آن ناممکن بود. توکیو تسوشین کوگیو در سال

های تولیدی این شرکت با چاله کف کارخانه 127«.سوزاندن پتو و تشک»گرفتند فروخت که اغلب آتش میمی

یده دهای آسیبتوانست در ساختمانمیمالی شرکت فقط در حدی بود که  تواندار شده بود و چون لکه ،هاچوله

وجود آید: ب عجیبیشد تا شرایط کاری خیلی ز درز و ترک داشت. این باعث مینمای بیرونی نی ،کند طی جنگ کار

 شد.پر می های آببارید، کف کارخانه با حوضچههر زمان باران می

داستان  ،در امریکا در قرن پیش از آن صادق بود گونه که در مورد تعداد زیادی از پیشتازان نوآورهمان

ارهای های موقت و ابتکسازیبازده، چارههای بقای کمپر از استراتژی استارتاپ سونی بارابتدایی فالکتای هسال

ن مالی تواناممکن بود. منابع سونی آنقدر اندک بود که شرکت  به نظر ءبقا تالش برایای در مواجهه با لحظه

کاری، ساختند. آنها ابزار لحیموری که مهندسان شرکت آنها را میآالت و تجهیزات را نداشت به طتهیه ماشینبرای 

ت برخی اوقا وکردند می ساختند، اغلب تا ساعات اولیه روز بعد کارگوشتی میهای برق و حتی آچار پیچسیم

ز آن خارج ساختمان وارد و ا گرفت چون که در ساعات غیرعادی بهپلیس محلی آنها را با دزدان اشتباه می

شدند. چندین دفعه سونی تقریباً قدرت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را نداشت. در یک موقعیت می

 مجبور شد حقوق را در دو قسط بپردازد. ،خاص، شرکت به جای پرداخت معمول یک بار در ماه

                                                           
i Tokyo Tsushin Kogyo (TTK) 
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بنیانگذاران شرکت را دلسرد و متوقف نکرد. آنها به  ،ایبوکا کدام از اینها اکیو موریتا و ماسارواما هیچ

های ـ که شرکت مصرف و آفریدن بازارهای جدیدگذاری عدمـ هدف صورت غریزی آن کاری را کردند

 دیدند.میهای دولت وابسته بودند، انجامش را مشکل بزرگ، که بسیاری از آنها به کمک

ن واکمن بوده است که بیش از چهار صد میلیو نوآوری با نیکنند پیروزی اصلی سوبیشتر مردم فکر می

واقعا یک  واکمنموسیقی شخصی را آفرید. اما پخش های دستگاه فروخت و فرهنگ جهانیاز آن را 

مروزه محصول سطح پایینی بود که سونی در مسیر حرکت خود به سمت موتور محرکه نوآوری که ا

ای مغناطیسی قابل ، یک دستگاه ضبط صوت دو قرقرهشروع کرد: ضبط نوار نوع جی شودشناخته می

که تالشی برای توضیح  1۹۳7نامید. موریتا در کتاب   ”tape corder“حمل، آنچه موریتا در آن زمان 

 "ردنضبط ک"ت سونی، تا پیش از اختراع دستگاه ضبط صو»شخصی بود چنین نوشت  ضبط امور ارزش

ای نیاز داشت و خیلی گران امور روزمره ما کاری بسیار دور از ذهن بود. چون به فناوری ویژه و پیچیده

 تواندبود. اما اکنون با وجود دستگاه ضبط صوت جدید سونی، هر کس، در هر جا و در هر زمانی می

 «سریع، ارزان و دقیق ضبط کند. اتفاقات را

دید تا لحظات و خاطرات زندگی شخصی شماری در کمک کردن به مشتریان میبی موریتا پتانسیل

ا ر ها سال پیش از وی همان کارکداک که ده های ایستمنشباهت با عکسبیو این خود را ضبط کنند، 

د در بی و نخستین در نوع خواین یک محصول انقال»دید د نبود. اکیو موریتا مساله را اینگونه میدنکرمی

با  «تواند در برابر خرید آن مقاومت کند؟ژاپن است. کار کردن با آن خیلی راحت است. چگونه کسی می

کم در ابتدای آن. مردم با دیدن این دستگاه ضبط قابل حمل مجذوب حال مردم مقاومت کردند. دستاین

فهمیدند باید کار متفاوتی انجام  و مدیران سونی ی نکردسریع و زیاداین محصول فروش شده بودند اما 

و موریتا تقریباً همه مهندسان شرکت را بسیج کردند  رمق، ایبوکاهای کمدهند. مدتی پس از تجربه فروش

ونی با اظهار نظر کرد، س عهده گیرند. همانگونه که رونالد کوز برنده نوبل اقتصاد فروشندگی را بر تا نقش

؛ آیندشوند یا برحسب اتفاق به وجود نمیطور خودبخودی ظاهر نمیاین فرایند آموخت که بازارها همین

 «بازارها باید آفریده شوند.»

های فروش و توزیع مخصوص به خود را ایجاد برای آفریدن این بازار جدید، باید کانال شرکت سونی

یک شرکت تابع به نام شرکت ضبط توکیو را بدین منظور تاسیس کرد که  1۹۳1 سال بنابراین در کرد ومی

ن( شد. آ نظایرباعث ایجاد یک رشته مشاغل محلی )فروش، توزیع، تبلیغات، آموزش، خدمات و پشتیبانی و 

دادن  راسر کشور برای نمایشس ی بهاز رئیس شرکت ضبط توکیو درخواست کرد تور دفعه ایبوکا حتی یک

اه دادن دستگ تعداد زیادی از مدارس شروع به سفارش ،این محصول در مدارس راه بیندازد. در نتیجه این تور

توانست با سرعت کافی آنها را تولید کند و به این تقاضای جدید پاسخ که سونی نمی ایبه اندازه ضبط کردند

شرکت را به سمت خدمات پشتیبانی پس از فروش  انهای مهندسشدهد. به عالوه، ایبوکا بخشی از تال



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 98
 

 

  

هدایت کرد تا مشتریان تجربه بهتری از مصرف محصول داشته باشند. فروش رونق گرفت و سونی آموخت 

 یرد.کم نگآید را دستهای الزم برای آفریدن بازاری جدید یا پاداش بالقوه عظیمی که با آن میهرگز تالش

 ـ ـ ابتدا در ژاپن و سپس برای صادرات ادامه داد و بر آفریدن بازارهای جدید به نوآوری خوشبختانه سونی

 ،خور جهان را معرفی کردسونی نخستین رادیوی ترانزیستوری جیبی باطری 1۹۳۳تمرکز کرد. در سال 

دف ه ،برای آنها خیلی بزرگ و گران بود را که رادیوهای المپی )المپ خأل( یمحصولی که صدها میلیون نفر

ت صدا در بازار از نظر کیفی موجود دار سونی در مقایسه با رادیوهای المپیرادیو ترانزیستوری باطری .گرفته بود

 نان،نوجوا اکثراً ـ  گذاری کردبود. مشتریانی که سونی هدف« اندازراه کار»ارزان و ، خیلی خوب نبود، اما کوچک

ـ خیلی خوشحال شدند چون  توان مالی خرید رادیوهای المپی بزرگ را داشتند از آنها که تعداد اندکی

 به دور از چشم والدین به موسیقی گوش کنند. و هایی جدیدتوانستند همراه دوستان خود در مکانمی

زده شده بودم. از نام خیلی هیجااز خرید و گوش دادن به رادیوی ترانزیستوری آورم کهمیمن به یاد 

. تا پیش از بودنرادیو  اصالپرده بگویم، جایگزین آن برای من نظر من، این بیانگر پیشرفت بود و کامال بی

های دار به ارزش صدها میلیون دالر رسیده بود و شرکت، بازار رادیوی ترانزیستوری باطری1۹۳7انتهای دهه 

 دار مشاغلی آفرید، سودهایی. رادیو ترانزیستوری باطریبسیار دیگری شروع به توسعه آن محصول کردند

توانند یم خلق کرد و به سونی و شهروندان ژاپنی ثابت کرد که در مسیرشان به سمت شکوفایی برای سونی

ینی تکرار کرد که ابتدا و پیش از اینکه های بازارآفرکنند. سونی این فرمول را بارها و بارها با نوآوری نوآوری

 به سراسر جهان سفر کنند در بازارهای محلی ریشه گرفتند.

بازار جدید ساخت. این بازارها شامل رادیو  12 ،با موفقیت سونی 1۹82و  1۹۳7 هایسال بین

 سال حمل حالت جامد )در دار اولیه، نخستین تلویزیون سیاه سفید مدار قابلترانزیستوری جیبی باطری

 زیاد شد که مراسم ازدواج سلطنتی ولیعهدآنقدر های ژاپنی که مالک تلویزیون بودند تعداد خانواده 1۹۳۹

از تلویزیون تماشا کردند(،  آن را میلیون نفر به صورت زنده 1۳شد که تبدیل ای یک رویداد رسانه به

اینچی، و البته واکمن سونی  ۳/3درایو فالپی دیسک  یی قابل حمل،پخش نوار ویدیو، دستگاه ضبط ویدیو

 .بود شده اینک مشهور

ک ی تقالی مردم دیددرک غریزی خود از فرصتی که در  با اتکا به موریتا یکی از دو بنیانگذار سونی

 های بازار قید کرد مشتریان هرگزکه پژوهش هنگامی ،امپراتوری ساخت. دستگاه پخش نوار واکمن

دستگاه پخشی که امکان ضبط کردن نداشته باشد نخواهند خرید و اینکه استفاده از هدفون باعث اذیت 

. اما موریتا هشدار واحد بازاریابی شرکت را شد کنار گذاشتهواقعا به شکل موقت ، مشتریان خواهد شد

به پژوهش بازار، به  ءنادیده گرفت و در عوض به ندای درونی غریزه خودش اعتماد کرد. او به جای اتکا

 فهمیدب تانحس شهودیو با  کنند،با دقت تماشا کنید مردم چگونه زندگی می»تیم خود پافشاری کرد 

م مرد غرایز موریتا درست فهمیدند: سایر« شوید همراهخواهند و سپس با آن که آنها احیانا چه چیزی می
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 ای در ژاپن پیدا کردند. واکمن بازار آمادهقابل حمل سهیم بوددستگاه موسیقی در تقالی وی برای  نیز

در فقط عوض آنها  فروشند. درهزار واحد می ۳ حدودماه  هرکردند جایی که مدیران سونی ابتدا فکر می

که به فروختند. به ناگهان، قدم زدن، دویدن، خواندن و نوشتن درحالی واحدهزار  ۳7دو ماه اول بیش از 

میلیون واحد فروخت. واکمن  477سونی بیش از  بعد سال 47ذیر شد. در پکنید امکانموسیقی گوش می

 شد که تا آن زمان وارد بازار شده بود. یترین محصوالت مصرفی قابل حملیکی از موفق

 پریدند. با هر بازار جدیدی که سونیمی آن ـ و دیگران به سرعت به درون بود آفریده شدهیک بازار 

کردند ی میپیرواز آن دیگر،  برنددیگر، شامل توشیبا، پاناسونیک، و چندین ی هاسیاری از شرکتآفرید، بمی

ی در موسیقگوش دادن به »ها ببینند که سایر شرکت تا بردند. واکمن کمک کردمیو از این فرصت بهره 

ـ بازار پیرامون  چرخدپیرامون هر شرکت معین نمی ،بازار :تر بگوییم. روشناستممکن هم « حال حرکت

 آنها و کاری که باید انجام شود تقالیدرک پاالیش پیوسته و  کنندگان جدید و نوآوریآفریدن مصرف

 ودتوانسته بشرکت این ها را برباید، اما تری و آی.پد نتوانست فرصتپیچرخد. سونی بعدا در مورد اممی

آور است تعداد دفعات زیادی است که سونی . آنچه واقعاً شگفترا بکارداین صنعت  رشد و شکوفاییی بذرها

 دیگران وارد معرکه شدند. به دنبالشرا شناسایی کرد و آفرید و  جدیدی بازارهای

 ـ از متکای گرمکن برقی فرستادبه بازار می ست که با هر محصولی که سونیین ای علتش اودحد تا

سودآور توسعه  و کاربرای توسعه مدل کسب را آفرید، راهی میـ و هر بازاری که این شرکت  تا واکمن

گذاری شده بود. سونی برای موفقیت خود به آفریدن مشاغل محلی مردم معمولی ژاپن هدف تقالیداد که 

و  ردکمیکرد، این شرکت ناخواسته به بازسازی ژاپن کمک می ایجادنیاز داشت. با هر شغلی که سونی 

ک ی بهکشانید. این روزها وقتی میمنابع ضروری برای توسعه یک ملت شکوفا شده را به سمت خود 

تر چیزی قدرتمندتر و بادوام بلکهبینم نمی جالب یک نوآوری کنم آن را صرفاًمحصول سونی برخورد می

 توسعه داد.آن را ها در جهان رایندی که یکی از شکوفاترین ملتنم: فدامی

ا هنوز مترادف ب سونی ،های لوازم الکترونیکی مصرفی برجسته وجود دارنداگرچه امروزه سایر شرکت

یدن با آفرخالی و کمترین امکانات و بدون پشتیبانی دولت  هایژاپنی است. دو دوست با دست نوآوری

یکی از معتبرترین  ،زدهتوانستند از ژاپن جنگ ه بودگذاری کردمصرف را هدفکه عدم یبازارهای جدید

های موفق نوآوری بود های جهان را بسازند. و البته این فقط یکی از داستانترین شرکتشدهو شناخته

 .اردداز آنها وجود  زیادیکرد. تعداد ممکن اقتصادی ژاپن را  برتریکه 
 

 مصرف ژاپنی به موتورخانه جهانیتویوتا: از عدم
را مالحظه کنید که مدل کم هزینه کوروالی کمپکت )کوچک( آن  ـ خودروساز ژاپنی ـ تویوتا

رزان ا ها شد. علت اصلی این اتفاق توانایی تویوتا در استخدام نیروی کارترین خودرو در همه زمانپرفروش
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 کمک کرد اما در سالهای پس از جنگ جهانیبه آن یا دریافت پشتیبانی دولت نبود. این چیزها قطعاً 

 ترـ داشت. و بادوام –ای بسیار معنادارترتویوتا ایده ،دوم

در مصرف محلی بنا نهاده شد این شرکت روی عدم 1۹30 سال وقتی شرکت خودروسازی تویوتا در

کرد روزی برسد که این شرکت پنجمین شرکت شرق آسیا تمرکز کرد. کمتر کسی فکر میژاپن و منطقه 

 117هزار وسیله نقلیه اسبی و  317بشود. در زمان تأسیس تویوتا، نزدیک به  یبزرگ جهان از نظر درآمد

های بیشتر جاده 121.کردندهای ژاپن حرکت میهزار وسیله نقلیه با کشیدن گاو وجود داشت که در خیابان

 بدیلت ریسک و پرباال هزینه با ماجراجوییِ  بهرانندگی با خودرو را  و همین مشکل،د دنژاپن آسفالته نبو

مشاهده ، هاجادهاز درصد  27تنها بودن  شد و با آسفالتههای بد باعث خراب شدن خودروها میکرد. راهمی

نابراین خودروهای تویوتا با توجه به ای عادی در ژاپن پس از جنگ بود. بوداغان پدیدهخودروهای درب

شرایط و مقتضیات محلی طراحی شدند: کیچیرو تویودا رئیس وقت تویوتا اعالم کرد خودروهای تویوتا باید 

ا های خراب رای شناخته شوند که توانایی مقاومت در جادهوسایل نقلیه باصرفه»چنان توسعه یابند که 

 122«.مردم شرق آسیا باشند داشته باشند و کامالً مناسب نیازهای

کننده آمریکایی مناسب نبود. اما این ساخت برای مصرفخودروهایی که تویوتا در ژاپن در آن زمان می

گسترده  مصرفتصرف عدمبیش از تمرکز بر صادرات به کشورهای پیشرفته، مساله اهمیتی نداشت. قصد وی 

بود که تویوتا به همان اندازه که خودرو در ژاپن  1۹87در ژاپن و کشورهای همسایه ژاپن بود. تنها در سال 

اما حتی وقتی تویوتا شروع به صادرات خودرو به  123.صادر کندنیز فروخت توانست به امریکای شمالی 

انی گرفت، کس گذاری روی دامنه پایینی بازار امریکا را به کاراستراتژی هدف همچنانامریکای شمالی کرد، 

 انستند از پس خرید و هزینه خودروهای پرمصرف امریکایی برآیند.توکه نمی

های گذاری کرد به جای اینکه به رقابت با شرکتمصرف را هدفاهمیت اینکه تویوتا نخستین بار عدم

ر بستر ا دو کرایسلر بپردازد خصوص خودروسازی متصدی در کشورهای ثروتمندتر از قبیل فورد، جنرال موتورز

توان نادیده گرفت. اول از همه، تویوتا توانست بازار محلی در ژاپن بیافریند کشور در حال توسعه ژاپن را نمی

رسانی، و پشتیبانی از محصوالت مربوط به صنعت خودرو را به که بازاریابی، فروش، توزیع، آموزش، خدمت

ینی در مدرسه فنی رانندگان چوبو نیپون در ناگویا گذاری سنگسمت خود بکشاند. برای مثال، تویوتا سرمایه

. این مدرسه الگویی برای سایر مدارس شددرصد سرمایه شرکت برای این مدرسه خرج  47کرد به طوری که تا 

شدن را در ژاپن ترویج کرد و به تویوتا کمک کرد تا خودروهای بیشتری بفروشد. رانندگی در کشور شد، موتوری

کند و محصوالت در یک کارخانه استراتژی دارد که فقط بر دستمزد پایین تمرکز میآن ا این تفاوت زیاد ب

گذاری در شوند. اگر تویوتا از چنین استراتژی پیروی کرده بود سرمایهشوند و به کشور دیگر صادر میتولید می

زش کارکنان جدید در دانشکده فروش تویوتا برای آمو 1۹۳8کرد که در سال مدرسه رانندگی را انتخاب نمی

 گذاریشود(. هدفباره روش فروش تویوتا را برپا کرد )اکنون مرکز آموزش و کارآموزی نیسشین نامیده می
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 که محصول چگونه با کارآیی ساخته و مانند این بودمصرف مستلزم دانستن چیزهایی بیش از دانش فنی عدم

 بستر محلی است. شناختحمل شود. این مستلزم 

ود خشود که اشتغال بلندمدت را به سمت وجوشی میمصرف موفق به آفریدن بازار پرجنبگذاری عدمفدوم، هد

ه فروخت، بمی ساخت و خودروهای بیشتری به مشتریان ژاپنیهای جدید میکارخانهکه  همانقدرکشاند. تویوتا می

وتا ری برای تولید خودرو در شهر تویهای بیشتنیاز داشت. برای مثال، در شرایطی که شرکت نیز کارمند بیشتری

در آنجا ایجاد کرد این نام جدید را گرفتـ   کارتاسیس شدند ـ شهری که پس از اینکه تویوتا یک کارخانه و دفاتر 

های گرمعاملهتعداد  124.افزایش یافت 1۹07در  1/0به  1۹62در  0/2های شغلی از غل خالی به درخواستنسبت ش

 جنبهتا در کل ژاپن رسید. از  377به بیش از  1۹87در سال  تا بود 2۹فقط  1۹38 سال تویوتا که در فروش شرکت

 شاغلیننفر استخدام کرد. ده سال بعد،  6377تویوتا تقریبا  1۹۳0اشتغال، رشد تویوتا به شکل نمایی بود. در سال 

هزار نفر را در سطح جهان در استخدام  344تا بیش از تویو هرسید. امروز نفر هزار 32در تویوتا پنج برابر و به بیش از 

ه تحصیالت ئدر ژاپن هستند. ایجی تویودا نگرش تویوتا به سمت آموزش و اراکارمند آن هزار  07دارد که بیش از 

سازند. پس ما ابتدا باید مردم را این مردم هستند که چیزها را می»نیروی کار خود را چنین خالصه کرد:  بهمرتبط 

این تفکر منجر شد تا تویوتا یک بخش آموزش و کارآموزی و .« ی بکنیمچیزشروع به ساخت  از اینکه پیشسازیم ب

 تاسیس کند. 12۳«هاکارکنان ماهر رده میانی در فروشگاه»یک مدرسه تجاری تویوتا برای آموزش 

تر و دی مرتبطتواند به یک منطقه کمک کند تا چارچوب تنظیمی و نهامصرف میگذاری عدمسوم هدف

ر شرایطی نویسد، دمی های موتورسیکلت ژاپننبردبافتاری خلق کند. همانگونه که جفری الکساندر در کتاب خود 

های منسجم دولت در شدید به سیاست ینیاز»شدند های ژاپن میکه خودروهای بیشتر و بیشتری وارد جاده

 126«.شدهای شهر احساس میخیابان نظم و امنیت، گواهینامه خودرو و راننده، و هاجاده باره ترافیک

هایی منجر شد که در شرایط خاص ژاپن معنادار )وسایط نقلیه( به سیاست به بیان دیگر، اشاعه نوآوری

گذاری خود را به نحو پایدارتری به این کشور کمک کرد تا مقررات ،های مختص شرایطگذاریبود. این مقررات

 برایها اغلب مقدم بر تنظیم مقررات هستند. دشوار است آنگونه که ما متوجه شدیم نوآوریبسط دهد. 

 کنید.وضع مناسبی  قانون و مقرراتچیزی که هنوز ندارید 

سایر صنایع به ایجاد و رونق گرفتن مصرف، خصوصا برای صنعت خودروسازی، گذاری عدمچهارم، هدف

ش افزایدهی خودروها فروش و سرویس مرتبط با . برای مثال نه تنها مشاغلمک کردنیز کژاپن  در اقتصاد

د بیشتر شتر میارزان ونقل. در شرایطی که حملشد بیشترونقل نیز ، بلکه مشاغل لجستیک و حملیافت

ترش سها و گها شروع به سفر و گردش در کشورشان کردند. به عالوه، دسترسی به مدارس و بیمارستانژاپنی

 واسطه خودروها میسر شد.ه شهرها در ژاپن، نیز ب
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 شد؟رفت چه میدرهاي کشویی: اگر تویوتا به دنبال مصرف می

اگر تویوتای پس از جنگ همواره بر رقابت با سه  دخورتصور کنید همه اینها به شکل متفاوتی رقم می

 آیا این شرکت .کردو کرایسلر( تمرکز می غول خودروسازی بزرگ امریکا در آن زمان )فورد، جنرال موتورز

 به طوراما انجام داد را  طور که مشخص شده است تویوتا این کارـ و کشورـ چنین کاری را کردند؟ آن

 خیلی مختصر کرد.

ا ا به بازار آمریکهای خود رپس از اینکه تویوتا موفقیت در بازار ژاپن را تجربه کرد، چشم 1۹۳8در سال 

کراون دوخت. این خودرو در ژاپن خیلی خوب عمل کرده بود و مدیران  پتبا مدل برتر خود یعنی تویو

 یک شکست کامل به کراون در عوضاما احساس کردند چنین موفقیتی در امریکا نیز قابل تکرار است. 

 ،ودکیفیت ژاپن ساخته شده بی بیاکه کراون برای شبکه جادهدرحالی»شد. یک ناظر تفسیر کرد  تبدیل

های آسفالته صاف و تندروی امریکا همگام کند. وقتی که سرانجام به را با جاده آنکرد تا  تقال شرکت تویوتا

ـ خودرو ظاهرا شروع به  ـ سرعتی که در ژاپن خیلی نادر بود رسیدکیلومتر در ساعت می 177سرعت 

خورده تویوتا مدیران شکست 1۹61در سال « نه عقب چیزی را ببیند.توانست از آیراننده نمی و کردهلرزیدن 

 های خود را بستند و بازار امریکا را ترک کردند. اما نه برای همیشه.چمدان

کنندگان امریکایی انجام شود، تویوتا پس از بررسی بازار امریکا و درک بهتر کاری که باید برای مصرف

ترین خودرو در تاریخ از نظر حجم فروش بشود. تویوتا ادامه داد تا موفق و به ساخت آنمدل کروال را ساخت 

به جای ساختن خودرویی که با سه غول خودروسازی امریکا رقابت کند، استراتژی متفاوتی را دنبال کرد. 

  120.توضیح دادیکی از مدیران ارشد تویوتا بعدا در باره استراتژی کروال  کامیا شوتارو

که الیهای ژاپنی نیز تاثیر گذاشت. درحموفقیت تویوتا به عنوان تولیدکننده خودرو ژاپنی بر سایر شرکت

تویوتا بزرگترین تولیدکننده خودرو ژاپن است و در حال حاضر در بین سه شرکت بزرگ خودروسازی جهان 

ننده دقیقا چندین تولیدک ی، سوزوکی و مزدااین شرکت تنها نیست. نیسان، هوندا، میتسوبیشاما قرار دارد 

 ژاپن ایفا کردند. دهی اقتصاددر شکل یدیگر خودرو هستند که نیز نقش معنادار
 

 توسعه بزرگو  هاي کوچکموتور سیکلت

 به بازار موتورسیکلت این کشورورود اما تاثیرگذار بود  ورود ژاپن به صنعت خودروسازی جهانی هر اندازه

انجام ولت عدم پشتیبانی د با وجودرا  این کار تولیدکنندگان به این دلیل که حتی تاثیرگذارتر بود، عمدتاً

سازی و تولید گذاری در صنایع سنگین از قبیل کشتی. پس از جنگ، دولت ژاپن از سرمایهدادند

به  128.آیدکرد رشد اقتصادی از این صنایع به دست میفرض می خودروهای بزرگ پشتیبانی کرد، چون

 خام از مواد شدند، اغلبنامیده میبازی که اسباب ،این جهت، بسیاری از تولیدکنندگان موتور سیکلت

 .شده بودندمحصوالت خود محروم مورد نیاز برای توسعه 



  011 ◈ ششم ـ چگونه شرق هم به غرب رسید: ژاپن و کره جنوبی فصل 
 

 
 

 شدرکه به درستی هدایت شود به ینبه شرط ا، تپشتیبانی دول یادآور شدیم، پیشتر همگونه که همان

توانیم یم حتی ما نیزدلیل اصلی موفقیت نیست.  معموالً  های دولتیحمایتکند اما میکمک  صنعت و اقتصاد

ت که تحت رهبری دول خیر و به خوبی طراحی شده اما در نهایت ناموفق نیتبا  های توسعه اقتصادیبه برنامه

از  فقط معدودیکنند اما را دنبال میزیادی اقتصادی  هایها دستورکاربوده است اشاره کنیم. بسیاری از دولت

دیل تب بازار بازیگران مسلط در آنبه شوند و های جدید وارد بازار میشوند. بنابراین وقتی شرکتموفق می آنها

به  ستندتوانـ  ـ بدون پشتیبانی از دولت ژاپن نی در صنعت موتورسیکلتهای ژاپگونه که شرکتهمان ،شوندمی

 د.ندهه میئارا را بازارآفرین هایقاطع از قدرت نوآوری یشواهدچنین جایگاهی برسند، یعنی 

 از پیدایش صنعت موتورسیکلت ژاپن، موتورسیکلت در این کشور خیلی گران بود. اوزکی پیشتا 

در آن زمان هیچ موتورسیکلتی در داخل ساخته »آورد از پیشتازان این صنعت به یاد می هیدکیچی

 هر کدام یم کهوارد کرد "رولز رویز موتورسیکلت"دستگاه  17شد . . . ما شد و همه از خارج وارد مینمی

رفت، بنابراین دالر به فروش می 1۹77قیمت  به که فورد مدل تیین فروختیم درحالی 2777 را تقریباً

ین بود و از سن بیست  17یا  0در آن زمان  من کنم دستمزد ماهانهتر بودند. فکر میها گرانموتورسیکلت

ک یا ی تنهاشدت گران بود و در نتیجه ه پرداختند، بنابراین موتورسیکلت بین می ۳یا  3سالگی به من 

، قابل درک است این صنعتبا توجه به کوچک و غیر مهم بودن  12۹«.شدمی در سال فروختهاز آن دو تا 

که این بهحال، چندین شرکت نیاز مردم ژاپن کرد. با اینکه هیچ نوع توجه یا کمکی از دولت دریافت نمی

 همان طور. با گذشت زمان، و را تشخیص دادند تر و ارزانتر به این سو و آن سو بروندنهاخواهند آزادمی

یکلت ها انجمن تولیدکنندگان موتورساین بنگاه ند،های موتورسیکلت بیشتری در ژاپن پیدا شده شرکتک

 137.کردند تاسیسرا  هاماماتسو

هوندا، کاوازاکی، سوزوکی بود که  1۹۳7سازنده موتورسیکلت در دهه  277بیش از  ی باگروه دروناز 

سهم بازار  ربودنصنعت در داخل و خارج را هدایت کنند. هر اندازه که  و یاماها ظاهر شدند تا توسعه این

 نندهتولیدک« چهار غول»این  اما کننده باشدوسوسهتوانست میاز رهبران موجود در تولید موتورسیکلت 

با  را . در عوض، آنها بازارهای جدیدیخواهان رشد و بزرگ شدن به این شیوه نبودندموتورسیکلت 

قانون  بر ی)قوه مقننه ژاپن، مشهور به کوکای( متمم iملی تی. وقتی داآفریدندمصرف دمگذاری عهدف

د سوار ادتر اجازه میتصویب کرد که به رانندگان جوان 1۹۳2 سال دررا ای کشور کنترل ترافیک جاده

جدید  یاین فرصت برای آفریدن بازار از ها بود کهموتورسیکلت شوند، سوزوکی یکی از نخستین شرکت

کنندگان جوانتر را با موتورسیکلت خود برای مصرففروش پیشنهادات  . این شرکت سریعاًاستفاده کرد

 نطباق داد.ا وند فریدائممدل  سیسی 67حجم تر ارزان

                                                           
i National diet 
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با بازار سی سی را وارد بازار کرد  ۳7کیوبـاف  مدل موتورسیکلت 1۹۳2در سال  به طور مشابه، هوندا

توان مالی برای که به خودروهای تحویل جنس نیاز داشتند اما  های کوچکنگاهبشامل  ؛روزافزون هدف

 07هزار ین )حدود  2۳ بسیار مناسبقیمت  با. هوندا موتورسیکلت را را نداشتندخودروهای بزرگ  خرید

 ی. رقابت داخلرا پیشنهاد داداقساط دوازده ماهه  با تثبیت کرد و برنامه تامین مالی 131دالر در آن زمان(

اعث شد کردند برقابت می پایینکنندگان با درآمد قابل تصرف مصرف ی ازهایی که برای گروهبین بنگاه

تا آنها نه تنها در تولید بلکه همچنین توزیع، بازاریابی، فروش، پشتیبانی، و در برخی موارد آموزش 

ها و پس از سال شدچهار غول  اینفراتر از  باعث ایجاد مشاغلی در ژاپن رقابت گذاری کنند. اینسرمایه

 رایب خود را هایموتور سیکلت به آنها داد تابهبود محصوالتشان، همچنین این توانایی را 

 د.نبه بازارهای آنجا نیز خدمت کن و صادر کنندها در امریکا و اروپا کنندهمصرفغیر

 در و وازم مصرفی برقیل بخش مصرف در پاناسونیک، شارپ، نینتندو درگذاری عدمالگوی هدف همین

مصرف را ابتدا در ها اغلب عدمد. این بنگاهوشمیلوازم اداری هم دیده  بخش کانن، کایوسرا و ریکو در

ای چشمگیری مصرف پتانسیل توسعهتمرکز بر عدم 132.گذاری کردندژاپن و سپس در سطح جهان هدف

 های تولیدی خود که مشاغل جهانیلیتکرد نه تنها قابها را مجبور میبرای کشورها داشت چون شرکت

لق خنیز  را نیاز شدت مورد های فروش و توزیع خود که مشاغل محلی بهکند، بلکه قابلیتخلق میرا 

 توسعه دهند. را است و گسترش شکوفایی ایجادو عاملی حیاتی در  کندمی

را و فرصت  ها و اهدافی بیرون آمد که فرهنگ نوآوریآلهبا اید ،ژاپن از خاکسترهای ویرانی جنگ

دوم که برنده جایزه پولیترز شد نوشت  در تحلیل خود از ژاپن پس از جنگ جهانی دوور آفرید. جان

های صلح آلا متعالی سازند. ایدهند هم گذشته را فراموش کنند و هم آن رردوست دادر جنگ بازندگان »

گرفته شده یا دیدگاه تحمیلی بلکه به عنوان ایدئولوژی وام شکلـ نه به  و دموکراسی در ژاپن ریشه کرد

 «یک تجربه زنده و فرصت به چنگ آمده.

کنید و ژاپن تنها کشور آسیایی تمام می مهم این است در کجا .کنیدشروع می مهم نیست از کجا

 .دهدهمین را نشان می . کره جنوبی نیزساخترا روشن  ایننیست که 
 

 شکوفاییسمت راه به  هموار کردنکره جنوبی: 

بود. به گفته ازرا ووگل استاد بازنشسته دانشگاه  ایشدهنویرا کشور های پس از جنگ کره، کره جنوبیدر سال

های و هر دفعه جنگی شدید بین طرف شدست به دست چهار دفعه د ،. . . سئول  1۹۳3در سال »هاروارد 

ور کش تنها صنعتشد گفت تقریبًا میگرفت. هیچ برقی وجود نداشت یا خیلی کم بود و متخاصم درمی

تر از کره جنوبی بود. کره جنوبی با کره شمالی صنعتی ،که در آن زماناست  واقعیت این .133«منسوجات بود

 بسیار فقیر بود. 1۹67 سال دالر در1۳۳تولید ناخالص داخلی سرانه 
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 با کشور بینمچه را میآن توانمی میسختبه کنم می دیدناما این روزها هنگامی که از کره جنوبی 

دهم. کره جنوبی امروز، با تولید ناخالص داخلی سرانه  انطباقای که چند دهه قبل عاشقش شدم فقرزده

است تا به بسیاری از کشورهای فقیر دیگر کمک  کرده فعال رادالر، برنامه کمک کره  20۳77بیش از 

چنین چرخش موفق شد به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل دست یابند. چگونه کره جنوبی  که کند

 134د؟نک سازماندهی و اجراآوری را شگفت

رافیا غعوامل بسیاری از قبیل فرهنگ، رهبری دوراندیش، صنایع سنگین، تجارت خارجی، کمک از امریکا و ج

در کره  اند. اما داستان نوآوریایفا کردهه است لقب گرفت« معجزه در رودخانه هان» که مهم در آنچه ینقش

 گفته شده است، نیز نقشی حیاتی در دگرگونی این کشور داشته است. کمترجنوبی، داستانی که 

که موتورهای رشد اقتصادی در کره  ، و کیا موتورز.جی، الهایی از قبیل سامسونگ، هیوندایشرکت

 شرکت شوند. برای نمونههای جهان شناخته مینوآورترین شرکت در ردیفامروزه  ،اندجنوبی بوده

 را بر عهدهتریلیون دالری کره جنوبی  1/1پنجم تولید ناخالص داخلی باً یکتقری مسئولیتسامسونگ 

خواهند شد  که آنها یک روزی موتور محرکه مهم جهانیاینها، تصور . اما در زمان تأسیس این بنگاهدارد

 ممکن است. نیز گوید که چنین چیزیبود. اما داستان کره جنوبی به ما مینباورکردنی  اصالً

با عنوان صنایع  1۹44سال در  که شروع فعالیت بدون ادعای شرکت کیا را مالحظه کنید. این شرکت

دید ا ر. سپس کیا فرصتی بود دقیق کایونگسونگ تاسیس شده بود، سازنده قطعات لوله فوالدی و دوچرخه

لید تا دوچرخه تو کردیکپارچه  تمام فعالیتش راو  شوند جاجابهتر به اطراف ها کمک کند آسانایتا به کره

. چند سال پس از سامچولی، لید کردبه نام سامچولی تو کیا نخستین دوچرخه خود را 1۹۳2کند. در سال 

ساخت که  367ـ کیا وانت سه چرخ کی 1۹62کیا شروع به ساخت موتورسیکلت با مجوز هوندا کرد. در 

باعث شد  367ـ کی تولید تولید خودرو بود. شرکت کیا با منابع این شرکت برای ورود به هجومنخستین 

که یک وانت سه  677ـ هزینه شود. کیا به زودی با تیکمخیلی ها ایکرهبرای جایی امکان تحرک و جابه

 1۹04. تا اینکه در سال به فعالیت خود ادامه دادبزرگتر و مصرف سوخت بهتر بود  بارچرخ دیگر اما با فضای 

 13۳.خود را عرضه کرد ی سوارینخستین خودرو ،بریسا ،کیا، شرکت تأسیسسال پس از  37 دقیقاً 

گذاری کرد جلوی رقابت شاخ به شاخ با تولیدکنندگان تثبیت مصرف را هدفا که ابتدا عدمراهبرد کی

رو به پیشرفت بود. فورد بیش از چهار  فناوری تولید خودرو کامالً 1۹44 سال شده خودرو را گرفت. در

توانسته بود خودروهای اولدزموبیل،  دهه بود که تجربه و درک خوبی از تولید خودرو داشت؛ جنرال موتورز

ساخت؛ و تویوتا نخستین خودرو خودرو میکه سال بود  37؛ میتسوبیشی تولید کندکادیالک و پونتیاک را 

دانستند خودرو چیست و این وسیله را به . مردم میه بودوارد بازار کرد 1۹36 سال مسافری خود را در

جوشی داشتند و. کشورهای ثروتمند بازارهای خودرو پرجنبعنوان بخشی از جامعه مدرن پذیرفته بودند

و کارهای بسیاری حول خودرو کردند. کسب یک خودرو را درک می یتبسیاری از شهروندان ارزش مالک و
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 ستفادهادستمزد پایین خود  با نیروی کاراز گیری توانست به آسانی روی بهرهکیا میشرکت چرخید. می

را ا خودروه در حال حاضرمصرف شیوه  ،رقابت شاخ به شاخ با سایر تولیدکنندگان خودرو طریق ازو  کند

 گیری کند.هدف

سه چرخ و آنگاه در  اما این شرکت به جای چنین کاری با دوچرخه شروع کرد سپس سراغ وانت

ذاری گهدفجامعه را مصرف عدم بخشـ محصولی که  رفتخودروی شخصی های بعدی به سراغ سال

آور است. کیا از سازنده دوچرخه و وانت کره داشته است و هنوز دارد حیرت . تاثیری که کیا بر اقتصادکرد

ز است. امروزه این شرکت بیش ا شده تبدیلسه چرخ به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروی جهان 

میلیارد دالر است. در ژوئن  ۳7 خالص آن تقریباًدر استخدام دارد و درآمد نا هزار نفر را مستقیماً 37

چهل سال پس از نخستین صادرات این شرکت که ده دستگاه خودروی کیا بریسا به قطر یعنی  271۳

 .بگذراند پانزده میلیوناتی خود را از مرز ی صادرهاخودرو توانست بود، کیا

شروع  (کره جنوبی به شدت فقیر در)با فروش ماهی دودی، آرد و میوه  1۹38 سال سامسونگ که در

 کرد داستانی مشابه دارد.

 سالفروشی، منسوجات و در های دیگر از قبیل بیمه، خردهپس از جنگ، سامسونگ جرات کرد وارد بخش

سیاه و سفید بود  یوسایل الکترونیکی بشود. نخستین محصول شرکت سامسونگ الکترونیکس تلویزیون 1۹6۹

ه اشتراک نشریات ببا به رایگان همراه »مشهور شده بود که آن را اغلب  ناواضحکه به خاطر کیفیت تصویر 

ل آن دنبابه  ورا تولید کرد  پس از آن به زودی این شرکت نخستین پنکه برقی خود 136«.دادندها میخواننده

 .نخستین رایانه شخصی خود را به بازار فرستاد 1۹83 سال هزینه آمد و درتهویه مطبوع کمدستگاه 

 ، کیفیت بدی داشتند. درمحصوالت اولیه سونی مانند درستبسیاری از محصوالت اولیه سامسونگ، 

گفت هر  1۹۹3 سال کون هی به مدیران خود در لی ،واقع چنان بد بودند که مدیر عامل سامسونگ

هر چیزی به جز همسر و » دارد. او جمله مشهوری استبهبود مند نیازکنیم که تولید میچیزی 

هزار محصول الکترونیکی شامل تلفن و دستگاه  1۳7او دستور داد بیش از « تان را تغییر دهید.فرزندان

. این یک فریاد بیدارباش به کارکنان بزننددر جلوی کارکنانی که آنها را ساخته بودند آتش  را فکس

 نیست. چنین حرکتی جواب داد.سامسونگ بود که کم هزینه بودن به معنای کیفیت پایین 

 1۹۹8 سال و در کرد تولیدمگابایتی خود را  DRAM  2۳6، سامسونگ نخستین تراشه 1۹۹4 سال در

بزرگترین و سودآورترین  2776نخستین تلویزیون دیجیتالی تولید انبوه را معرفی کرد. سامسونگ در سال 

یجیتالی آن به تنهایی فضایی معادل با اندازه شرکت لوازم مصرفی الکترونیکی در جهان شد. مرکز پژوهش د

 ترکرد که بیش هزینهمیلیارد دالر در تحقیق و توسعه  0/12سامسونگ  2710فوتبال داشت. در  زمین 37

 از هر شرکت دیگری به استثنای آمازون و الفابت )شرکت مادر گوگل( بود.
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های های هوشمند و تلویزیونو یخچال تا گوشی از ماشین لباسشوییاعم امروز، سامسونگ هرچیزی 

ها، این شرکت به عنوان رهبر صنعت در فناوری در سازد. با به راه افتادن جریان پیوسته نوآوریهوشمند می

 برند نخست جهان قرار دارد. 17شود و در بین سطحی گسترده به رسمیت شناخته می

 است بلکه تاثیر چشمگیری بر اقتصاد داده سوق به تسلط جهانی ها نه تنها سامسونگ رااین نوآوری

 کره جنوبی نیز داشته است.

های لپ تاپ یا خط تولید با رایانه تنهابیشتر مردمی که در خارج از کره جنوبی هستند سامسونگ را 

ل وسایسیار بیشتر از یک سازنده شناسند. اما سامسونگ چیزی بهای هوشمند گلکسی آن میگوشی

کننده معمولی کره جنوبی است. امروزه، سامسونگ نه تنها تولیدکننده سرشناس مصرف رایالکترونیک ب

های تابع در صنایع بیشمار از طریق شرکت یلوازم الکترونیک کره جنوبی است بلکه حضور بازاری چشمگیر

بندی شده، و سازی، غذاهای بستهدار، بیمه عمر، ساختمانو وابسته به خود داردـ وسایل منزل، اوراق بها

کنید احتمال باالیی دارد میآنها هستند. اگر در کره جنوبی زندگی  نمونه از چند تنهامواد شیمیایی 

 .اشدبکنید مستقیم یا غیرمستقیم توسط سامسونگ تولید شده میمحصوالت و خدماتی که مصرف 

که برند سامسونگ در سراسر کره چقدر گسترده است مشکل دارید ز اینا تراگر هنوز برای تصور دقیق

که در تحقیق برای این کتاب به ما کمک کرده است هر سال از  کیم یت. نِبرایتان دارمیک مثال خوب 

شوم ینچئون میالمللی اگوید وقتی وارد فرودگاه بینکند. نیت به من میخانواده خود در سئول دیدن می

خود ببرند )که ضمنًا در شرکت  ۳اس.ام. سامسونگ ـ رنورا با خودروی سواری  منآیند تا مادرم می و پدر

رکت رسانند که شسوزی و دریایی سامسونگ بیمه شده است(. آنها سپس او را به آپارتمانشان میبیمه آتش

ـ از قبیل یخچال،  ل در آپارتمان آنهاساخته است. بیشتر وسایل منز آن را ساخت و تجارت سامسونگ

در  پزشک، ـ ساخت سامسونگ است. یکی از عموهای نیت ، تهویه مطبوع و تلویزیونماشین لباسشویی

ن یکی از بزرگتری که که دیگری در صنایع سنگین سامسونگمرکز پزشکی سامسونگ است درحالی

ود های خها والدین در امریکا بچهمیلیوندر صورتی که کند. می کار است در جهان یسازکشتیهای شرکت

که یک  برندمادر نیت او و برادرش را به اِوِرلند می و برند، پدرورلد می را برای تعطیالت خانوادگی به دیسنی

 برداری سامسونگ است.در مالکیت و بهره تفریحیپارک 

کارمند داشت  47زمانی که فقط  1۹38 سال درخود  بسیار ضعیفاز شروع فعالیت شرکت سامسونگ 

 است. رسیدهنیم میلیون نفر کارمند  تقریباًبا میلیارد دالر و  227بیش از ارزش اینک به 

آن  زهای کره جنوبی اد. سایر شرکتنکنتغذیه می از آن هااست و اغلب سایر نوآوری واگیردار نوآوری

ره ک ، پوسکو و بسیاری دیگر در کمک به شکوفایی، ال.جیهایی از قبیل هیوندایاند و شرکتپیروی کرده

 اند.جنوبی موثر بوده
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کننده حیاتی بسیاری از شرکت آهن و فوالد پوهانگ و تامین قبالًکه ـ  پوسکو را در نظر بگیرید

بی ـ چگونه بر توسعه کره جنواست  و اکنون صادرکننده سرشناس فوالد بوده است ای کره جنوبیهشرکت

میلیون تن فوالد تولید کرد و اکنون یکی از بزرگترین  42تقریباً  2716تاثیر گذاشته است. پوسکو در سال 

 بود.نتولیدکنندگان فوالد جهان است. چهل و پنج سال قبل چنین چیزی باورکردنی 

ی اقتصادی ساخت کارخانه فوالد یکپارچه در کره جنوبی را در دهه سنجامکان گامی که بانک جهانیهن

 توانست آنها را متهم. چه کسی میاستزود  ای هنوزپروژه اجرای چنین برای ارزیابی کرد، نتیجه گرفت 1۹67

شت و در ندارا تولید فوالد(  برای اصلین )نهاده سازد؟ در آن زمان، کره جنوبی نه تنها فقیر بود بلکه سنگ آه

الزم برای  های فنینبود. به عالوه، کره جنوبی قابلیت همبا دسترسی راحت  گونه منابع اولیه تولیدنزدیکی هر 

ره ک اگر به فرض محالشد: ساخت و حفظ چنین صنعت سنگینی را نداشت. سپس مساله بازارها مطرح می

ه ب؟ ژاپن شاید انتخاب منطقی بفروشدخواهد میفوالد را بسازد به چه کسی حجم از توانست این جنوبی می

 .130بودجهان  در های فوالدکاراترین شرکتصاحب اما آن کشور  رسیدنظر می

بنابراین پوسکو به داخل نگاه کرد. استراتژی اولیه پوسکو تامین تقاضای داخلی فوالد بود تا به کشور کمک 

کره جنوبی رشد کرد، چندین صنعت محلی پدیدار شدند  که اقتصاد در حینیبایستد.  شیکند روی پای خو

سازی درحینی که آنها که به نهاده فوالد نیاز داشتند. برای مثال، پوسکو از صنایع خودروسازی و ساختمان

درصد تولید فوالد را مصرف  2۳ کردند پشتیبانی کرد. امروز، صنعت خودروسازی کره جنوبی تقریباً میرشد 

. پوسکو از شروع محقرانه و کندتولید فوالد را جذب میدرصد  28 آن که صنعت ساختمانکند درحالیمی

خوابیدند و عماًل برنج مخلوط با های موقت در سایت شرکت میادعای خودـ زمانی که کارکنان در خوابگاهبی

های کره تا به یکی از بزرگترین شرکت ـ رشد کرد نندخوردند تا احساس سیری بیشتری بکسنگریزه می

 میلیارد دالر است. 67درآمد ناخالص ساالنه این شرکت بیش از  هجنوبی تبدیل شود. امروز

فزونگر بر سایر صنایع داشته است چون این شرکت باید بسیاری از عملیات  یثیر پوسکو بر کره جنوبی اثرأت

م و دانشگاه عل قبل از اینکه برعهده داشتاین شرکت را رهبری جون که  ـ ئهکرد. پارک تاخود را یکپارچه می

نیاز در علم و  های موردرا تاسیس کند و آموزش iiو موسسه تحقیقاتی علم و فناوری صنعتی iفناوری پوهانگ

وان وارد تتوان وارد کرد اما استعداد را نمیآالت را میزغال و ماشین» شتدااظهار می ،فناوری فراهم شود

ه برای یافتاین مدارس تاسیس شدند تا نیازهای فناوری درونی توسعه»رهبری پوسکو کادر نظر  طبق« کرد.

 «استقالل فناوری، ایجاد اتصال محکم بین دانشگاه و صنعت را تامین کنند.

 های آیندهآموزش برای مهندسان و تکنسین عرصهاگرچه دانشگاه علم و فناوری پوهانگ به عنوان 

گاه به یک دانشاما بعدها کرد تا تقاضاهای فنی رو به رشد کره جنوبی را تامین کند، به فعالیت شروع 
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دپارتمان مختلف شامل ریاضیات، علوم رایانه، علوم زیستی و غیر آن تکامل یافت.  27تمام عیار با بیش از 

رفت کرد. پیش نیزنشگاه علم و فناوری پوهانگ کره جنوبی رشد کرد و تکامل یافت دا درحینی که اقتصاد

. دانشگاه علم و فناوری پوهانگ اکنون را پاسخ دهدتا تقاضاهای این اقتصاد  شدمتحول  این مرکز آموزشی

ها قرار دارد و رتبه نخست را از سوی موسسه دانشگاهاز المللی های داخلی و بینبندیپیوسته در راس رتبه

دانشگاه  177بندی گرفته است که رتبه« سال ۳7دانشگاه زیر  177» بین لندن درآموزش عالی تایمز در 

  138.سال است ۳7برتر با قدمت کمتر از 

کره جنوبی اکنون از داشتن  ایجاد کند،یک مدرسه برای آموزش کارگران خود  مجبور بودچون پوسکو 

درون کره جنوبی کشانیده . اما این موسسه باید به شده استدرجه یک منتفع آموزشی یک موسسه 

به درون کشور فشار داده نشده بود احتماالً  این موسسهرا جامه عمل بپوشاند. اگر  یشد تا وظیفه خاصمی

اشت. موسسات آموزشی برای اینکه پایدار باقی بمانند باید به نیازهای بازار گذرا نمی یتاثیر این چنین

 بود. یکی از آنهاند؛ دانشگاه علم و فناوری پوهانگ اتصال پیدا کن محلی یا جهانی

من در ابتدای دهه  کشوری کهپس از جنگ بود یا حتی  دقیقاً کره جنوبی امروز آن کشوری نیست که 

 بسیاری کمک کرده است تا کره جنوبی رشد کند اما تعهد مداوم به نوآوریعوامل . سفر کردمآنجا  به 1۹07

و  ایجادا ر داشته است تا شکوفایی به رشد کره جنوبیحیاتی در کمک  یهای کره جنوبی نقشاهاز سوی بنگ

خود شامل حکمرانی غلبه کرده  های اقتصاددر بسیاری از جنبه آوررنجکره جنوبی بر فقر  هکند. امروزحفظ 

ی شکوفایاین  به لطف های اقتصادی کهافته است. آزادیبه این سو بهبود مشهودی ی 1۹67است، که از دهه 

 اند.ده، هموار کرهای سیاسی غیرقابل تصور در این کشورآزادی ند، راه را برایمشتعل شد

* * * 

، 1۹۹0زده کرد که طی بحران مالی آسیایی چنان عده زیادی را بهتآنرشد و توسعه این کشورها 

 «چیزی بیش از یک سراب»رسید گرفتند به نظر میجشن ش برایزمانی که یک « معجزه شرق آسیا»

یادی بر بن صنایع که رشد این شد مطرح نظراتیبهبود اوضاع اقتصادی زیرسوال رفت چون  13۹.نبوده است

اما  147.است بودهاستوار  ها و ساختارهای مناسب برای پشتیبانی از توسعه اقتصادیمتزلزل بدون نظام

بازارها  و توسعه اند. سطح یادگیری، نوآوریا توانستند بهبود بیابند و از آن هنگام مرتب شکوفا شدهآنه

قوی  یبر بنیاد اقتصادی بناشده ـ به رشد آوری در مواجهه با عقبگردهای اقتصادیـ و تاب هادر این ملت

 امیدوارکننده است. این خیلی دارد واشاره 

ـ آنها  دکنیاشتباه مکه هر ملتی  طورـ همان ها برخی کارها را اشتباه انجام دادندلتاگرچه این م

 .گذاشتند کاررا به درستی  در این پازل نوآوری قطعۀ

 روی ارک. برای مثال، تایوان در ابتدای نیستندکشور  توسعه یافتن یکهای بازارآفرین تنها راه نوآوری

توسعه محصوالت ساده از قبیل منسوجات و موادغذایی فرآوری شده برای هشت میلیون نفر مردم این 



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 001
 

 

  

و  141کرد. جستجوسایر بازارها در بیرون از مرزهای خود را  ،زود خیلیجزیره کوچک متمرکز شد اما 

وسعه حیاتی در ت یجنوبی ایفا کرد نقش نقشی حیاتی در توسعه ژاپن و کره گونه که نوآوریدقیقاً همان

 دست یافت. ایفا کرد که سرانجام به شکوفایی نیز تایوان

کنند یماقتصادهای متفاوت توسعه پیدا  چگونه بیشتری باید انجام شود تا از شرایط خاصی که هایالبته کار

آفرین، بازار هایها در نوآوریگذاریبندی سرمایهاولویتست که ا ایم ایندرکی بهتر پیدا کنیم. اما آنچه ما آموخته

 د.گذارکشورهای فقیر میدر اختیار  شکوفایی سمت ماندگار به ی، مسیردشوارحتی در شرایط 
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 ۷فصل 

 مساله کارآیی در مکزیک

یدن ی را برای رسهای متفاوت بسیاراز جمله بازندگان قرن بیستم، کشور مکزیک بوده است. ما گزینه

درصد  44درصد مردم ما هنوز فقیر هستند]این رقم اکنون تقریباً  47به توسعه امتحان کردیم و بدبختانه 

را داشتیم،  سال پیش نیز همین درآمد سرانه 2۳است[؛ درآمد سرانه کشور ما خیلی پایین است. ما 

 142.بنابراین باید اوضاع را تغییر دهیم

 2771مهور مکزیک، آوریل ـ وینست فاکس، رئیس ج

 طرح مختصر ایده

بت هایی در باره مصیاندکی بیش از یک دهه پیش، صفحه اول نشریات اقتصادی امریکا جوالنگاه گزارش

انتقال و مهاجرت مشاغل تولیدی از امریکا به مکزیک بود. با وجود چنین اتفاقی، هزاران کارگران امریکایی 

رسید. طبق ا در آن سوی مرز، اوضاع خیلی امیدوارکننده به نظر میدادند. امشان را از دست میشغل

میلیارد دالر در  24المللی تقریباً های خودروسازی امریکایی و بین، شرکتiآمارهای مرکز پژوهش خودرو

رد کها هزاران هزار شغل ایجاد میگذاریگذاری کردند. این سرمایهبازار تولیدات صنعتی مکزیک سرمایه

گرفت. شد اقتصادهای ناتوان محلی جانی تازه میای ساخته میدنبال آن در هرجایی که کارخانه و به

 شد.امید در همه جای مکزیک دیده می

، دو میلیون مکزیکی دیگر به 2714بینیم، شکوفا نشده است. تنها در سال اما مکزیکی که امروز می

 ردند. مکزیک کجای راه را اشتباه رفته بود؟ککسانی افزوده شدند که زیر خط فقر ملی زندگی می

 نگاه شده، بلکه از زاویه نوآوری گذاریمکزیک نه از زاویه میزان دالرهای سرمایه وقتی به اقتصاد

المللی ـ ها در این کشور ـ چه داخلی و چه بینشود. بسیاری از شرکتکنیم یک الگو آشکار میمی

اند. اما در کشوری که باید اقتصادی بخش کردههای کارآییگذاری سنگینی روی نوآوریایهسرم

های بازارآفرین هستیم. وجوش با وجود منابع غنی داشته باشد، شاهد غیبت ناامیدکننده نوآوریپرجنب

 هایدهد اتکای بیش از حد به نوآوریگونه که تجربه مکزیک به طرزی دردناک نشان میهمان

 تواند به جلو ببرد.بخش، اقتصاد هر کشور را تنها تا حدی معین میکارآیی

* * * 

کردن روی آن را پیدا کرده بود  ای، که شانس کارکه از شدت خوشحالی بابت تصویب پروژه لوزانو خاویر

خواست در باره تکلیف درسی ک تماس گرفت. او میروی پایش بند نبود با مادرش در زادگاه خود، مکزی
                                                           

i Center for automotive research 
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و کار در موسسه فناوری ماساچوست بود با وی جدیدش که بخشی از دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب 

در زمینه خدمات سالمت بود همزمان  به یادگیری هر چیز مربوط به نوآوری مندصحبت کند. لوزانو که عالقه

نام کرد. او دستیار پژوهشی یکی از اساتید شد تا بررسی کنند مت عمومی هاروارد نیز ثبتدر مدرسه سال

توان از فناوری برای کمک به بیماران دیابتی در زنگبار استفاده کرد که عوارض بیماری به چگونه می

 آیفونعرضه شده  جدیداً  شان رسیده است. به نظر لوزانو این کشف که گوشیدیدگی در پاهایآسیب

ای برای مونیتور کردن قند خون، معیار حیاتی سالمت در بیماران ای با وسیلهتوانست به طور بالقوهمی

و . مادر لوزانو هم با بیماری دیابت دست رسیدبه نظر مینویدبخش آینده خوبی کار کند؛  ،2دیابتی نوع 

 دانشکده آموخته بود با وی مطرح کند. بود آنچه را در کرد و لوزانو مشتاقپنجه نرم می

دم زده شها کمک کند چنان هیجانتواند به دیابتیپس از اینکه فهمیدم فناوری چگونه می»آورد او به خاطر می

 2وع نها با صبوری با بیماری دیابت کند، مادرم سالتایید می لوزانو« خواستم آن را با مادرم در میان بگذارم.که می

کرد بدون اینکه توجه یا پشتیبانی زیادی از خانواده خود دریافت کند. اما این تکلیف دانشگاهی و پنجه نرم میدست 

آورد باعث شد تا لوزانو تشخیص دهد که او منبع اولیه کاملی از اطالعات را به راحتی در اختیار دارد. او اینک به یاد می

دانی؟ آیا در باره آن مساله چیزی مادرم کردم. آیا در باره این موضوع چیزی میها با شروع به طرح انواع پرسش»

پاسخ مادرش به هر پرسش نه بود. مادر لوزانو « دانی؟های متفاوت چیزی میدانی؟ آیا در باره همه این دستگاهمی

 ا بهتر کنترل کند چیزیتوانست به وی کمک کند تا دیابتش رهایی که مینه تنها در باره هر کدام از دستگاه

آورد ه یاد میکند. لوزانو بدانست بلکه او به لوزانو گفت از تقال برای حفظ سالمتی خود عمیقاً احساس شکست مینمی

کدام یچکرد. هبرای نخستین بار مادرم شروع به گشودن سفره دلش با من کرد. او احساس تنهایی بسیار زیادی می»

اش که حتی او را بابت بیماریهایی را تحمل کرده بود و بدتر اینده بودیم او چه سختیاز اعضای خانواده درک نکر

ش خواهد حالکردیم او تنها به فکر خوردن زیاد شیرینی است و واقعا نمیکردیم. ما فکر میمتهم و سرزنش هم می

د خسته یدن برای اینکه حالش بهتر شوتر این بود که مادر لوزانو گفت او دیگر از جنگکنندهموضوع نگران« بهتر شود.

خواست از خودش مراقبت او دیگر نمی»آورد نشاند به یاد میشده است. لوزانو با صدایی که احساسش را فرو می

 حتی اگر معنایش این باشد که احتمال دارد بخاطر دیابت جانش را از دست بدهد.« کند

توانست این چنین بد شده باشد؟ خانواده وی در مکزیک به اع میشوکه شده بود. چگونه اوض لوزانو

مراکز درمانی خصوصی دسترسی داشتند ـ مزیتی که اکثریت چند میلیون مکزیکی که هر روز با این 

کردند از آن برخوردار نبودند. اگر دریافت خدمات سالمتی برای مادر وی وپنجه نرم میبیماری دست

رود به دیابت مبتال هستند اوضاع باید میلیون نفر مکزیکی که گمان می 1۳ تا 17مشکل بود پس برای 

عه من بود. دیابت در مکزیک یک فاج "یافتم یافتم!"این لحظۀ »گوید چندین برابر بدتر باشد. لوزانو می

بیشتر مردم توان مالی برای دریافت خدمات سالمت با کیفیت را ندارند، پس کسانی که موفق به « است.

شوند با فهرستی از مشکالت وحشتناک در ارتباط با سالمتی خود دست به دیریت دیابت خود نمیم
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نشده علت اصلی مرگ، قطع عضو و نابینایی است و در نیوو شوند. در مکزیک، دیابت کنترلگریبان می

 شود.لئون ایالت زادگاه لوزانو، علت اصلی خودکشی هم شناخته می

زی کرد تا ریپوشی کند. بنابراین او شروع به برنامهبه راحتی از آنها چشم لوزانو اینها مسائلی نبودند که

به بیماری رو به گسترش دیابت در مکزیک حمله کند. او ابتدا با خود فکر کرد که بهتر است با یک سازمان 

ابت دسترسی پیدا کنند ـ غیرانتفاعی شروع کند و به مردم فقیر کمک کند تا به خدمات مراقبت از دی

داد. این درخواست از دالر برای هر نفر در سال را نشان می 1777ای حدود برآوردهای مقدماتی او هزینه

دالر در سال را از جیب خود بپردازند به نظر شدنی بود اما برای  277بیماران که بخشی از آن مبلغ، مثال 

های مالی و پشتیبانان قابل اعتماد بود یاز به جریانی مداوم از کمکدالر باقیمانده بابت هر نفر، ن 877تامین 

های نوجوانی خود را برای یک کردند. لوزانو بخشی از سالکه باید هر ساله از مأموریت وی پشتیبانی می

ی بهتری رسکرده بود تا به جوامع بومی در ایجاد مزارع پایدارتری کمک کند که دست شرکت غیرانتفاعی کار

فرسا اش برای تهیه پول، طاقتبه ابزارها و فناوری دارند. در آنجا او این تجربه را به دست آورده بود که دغدغه

خت هایی بسیار سکننده است. تجربه شخصی به او ثابت کرده بود امکان گسترش چنین پروژهو تضعیف

 توانید امیدوار باشید بخشینهایتش می»ت. او گفت ها وابسته اسکنندههای کمکاست و به آرزوها و اولویت

ها هم پیدا شان چند فرد خیّر یا مدیران سازماناز رویا و اشتیاق پرشوروحال چند آدم بشوید که در میان

 «های متوالی پیدا کنید.شوند اما تقریباً ناممکن است یک منبع تأمین مالی مداوم برای سالمی

د دی شروع به فکر کردن در باره این چالش به شیوه کاماًل متفاوتی کرد. او از زاویه بنابراین لوزانو

.تی های درس ام.آیهایی که در کالسو کارهایی که باید انجام شود به این قضیه نگاه کرد. تئوری مصرفعدم

موجود  هاییابتی پرتکاپویی که از گزینهگرفت. تعداد بیماران د آموخته بود را به سرعت در مکزیک به کار

مراقبت سالمت استفاده کنند زیاد نبودند. این بیماران شبیه مادر خودش اغلب تقریباً هیچ کاری برای کنترل 

تیار در اخ هایدادند بلکه چون گزینهکردند، نه به این دلیل که به سالمت خود اهمیت نمیاین بیماری نمی

 ید.د مصرفعدمآمد. لوزانو فرصتی عظیم در این شان زیادی پر زحمت به نظر میآنها برای بهبود وضعیت

را تاسیس « iدیابتیهای بیماران درمانگاه» 2711پس از تکمیل دوره ام.بی.ای خود در سال  لوزانو

ای دریافت دالر بر 1777کرد. لوزانو متوجه شد اگر بیماران توان مالی پرداخت حق بیمه خصوصی یا 

و کاری تهیه کند که بتواند با مبلغی که بیماران توانایی مراقبت دیابت را ندارند، او باید مدل کسب 

ها مراقبت از دیابتی دونالدکند. لوزانو تصمیم گرفت آنچه را که او اصطالحاً مک پرداخت داشتند کار

که همه کارهای مربوط به مراقبت از دیابت را  iiتک توقف )پنجره واحد(نامد ایجاد کند ـ فروشگاه می

های آنها دالر، بیماران دیابتی و مراقب 2۳7دهد. در ازای پرداخت حق عضویت ساالنه تقریباً انجام می

                                                           
i Clinicas del Azúcar = Sugar clinics 
ii One-stop shop 
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 گوناگون عبور« هایایستگاه»توانستند به هر درمانگاهی مراجعه کنند که به سرعت آنها را از میان می

که  کاری"گوید وی دهد تا به هر گونه چالش در پایش و مدیریت دیابت آنها رسیدگی شود. لوزانو میمی

ها را شخصاً زیر نظر دارد تا بهترین فناوری و منابع مربوط به هر کدام از این ایستگاه "باید انجام شود

 ماران در آن لحظه انتخاب بشود.انسانی برای ارائه خدمات مراقبت از بی

کند و از هر نظر که به آن بنگریم اثربخش بوده رسانی قرار نیست بیماران را نازپرورده این شیوه خدمت

دهنده درمانگاه، به بزرگترین ارائه 12با تعداد  دیابتیهای بیماران است. هنگام نوشتن این کتاب، درمانگاه

درمانگاه تا پنج  277ی در مکزیک تبدیل شده است و در مسیر رسیدن به مراقبت خصوصی از بیماران دیابت

گوید مادرش پنجمین بیمار در نخستین درمانگاه وی بوده است: عددی که باعث می سال آینده است. لوزانو

ر روز گشایش خواسته است بیمار شماره یک باشد اما دناراحتی مادرش تا به امروز شده است چون که او می

 درمانگاه، نفرات زیادی جلوی او در صف منتظر بودند. او به هر صورت یک بیمار نمونه شده است.

کردند خدمات پشتیبانی درمانگاه از بیماران را در خارج از مراجعات و تیمش تالش  دو سال پیش، لوزانو

های تلفنی که پزشکان و پرستاران از روی خیرخواهی با سمعمولی آنها بهبود بخشند. آنها متوجه شدند در تما

گفتند گیرند تا بدانند بیمار چه کارهایی انجام داده است آنها اغلب به جای بیان واقعیت، چیزهایی را میبیماران می

ا ر ها دوست ندارند احساسات دیگرانمکزیکی»گوید خواهند بشنوند. لوزانو میکردند پزشکان میکه فکر می

داد هنگامی که شخص همراه مادر باردار، با استناد به نتیجۀ یک مقاله پژوهشی که نشان می« دار کنند.جریحه

عوارض تولد بچه به شدت  ،یک دوست و آشنای باردار مانند خودش باشد که به او در مراحل بارداری کمک کند

ای پزشکی کند که کارمندان آن را نه کادر حرفه لوزانو تصمیم گرفت یک مرکز تماس تلفنی ایجاد .یابدکاهش می

دادند. او از مادرش خواست اگر مایل است مدیریت این مرکز را برعهده گیرد. بلکه سایر بیماران دیابتی تشکیل می

یگر ر همدپسرش مشغول کار است و هر روز پسر و ماد اکنون مادر لوزانو دقیقاً به فاصله سه ساختمان از محل کار

روزهای یکشنبه همیشه گردهمایی »دهد بینند و مادرش به سرعت در حال پیشرفت است. لوزانو گزارش میرا می

یند بآورد و مرتب در باره بیمارانی که هر هفته میبزرگ فامیلی به صرف نهار داریم. این روزها، مادرم طاقت نمی

تغییر خیلی خوب نسبت به زمانی است که لوزانو هنوز در این یک « کند.و آنچه آموخته است با ما صحبت می

 «من عاشق این همه شور و شوق در وی هستم.»کرد. ام.آی.تی بود و با مادرش تلفنی صحبت می

و کاری در مقیاس نامحدود از  هنوز در مراحل اولیه سفر برای ساختن کسب دیابتیهای بیماران و درمانگاه لوزانو

نشده است هستند و کارهای زیادی باید انجام شود تا مطمئن شویم داستان او و حل "ری که باید انجام شودکا"

 ۹۳اند که هزار بیمار را پذیرفته 377های وی بیش از شود. در زمان نوشتن این صفحات، درمانگاهموفقیتی بادوام می

ها ای نخستین بار است که امکان دسترسی به مراقبت تخصصی را پیدا کردند. درمانگاهگویند بردرصد آنها می

. لوزانو شان هم بگذردهمچنین صدها شغل ایجاد کردند، به مردم توانایی دادند تا به دیگران کمک کنند و امورات زندگی

ـ بازاری ر میکند، همان کسانی که تصوبازار جدیدی آفریده است که به عامه مردم خدمت می شد خیلی فقیر هستند 
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دور از  اش را برای آنها مطرح کرد به خاطرکه بسیاری از پزشکان و کارشناسان در ابتدا و هنگامی که لوزانو ایده

شود تا از شود سروکله مقلدها و رقبا پیدا میتصوربودنش آن را نادیده گرفتند. وقتی این نوع از بازار جدید آفریده می

ز شود. عالوه بر شرکت لوزانو، تا به امرومی ی کنند، فرایندی که باعث توسعه بیشتر در سطحی گستردهآن پیرو

کرد، در سراسر کشور ظاهر  آغاز به کار دیابتیهای بیماران شرکت دیگر، با پیروی از مدلی که درمانگاه 17تقریباً 

افتد اگر او ه او چیز مهمی کشف کرده است. تصور کنید چه اتفاقی میای باشد کترین نشانهشدند. این شاید آشکار

 و کار خود را با موفقیت نه تنها در سراسر مکزیک بلکه همچنین در سرتاسر امریکای التین گسترش دهد.بتواند کسب 

 و کار را با یک مدل کسب مصرفعدمد ـ وقتی را در سراسر کشور برانگیز باید کارآفرینان موفقیت لوزانو
های کنید به کارهایی که امکان انجامش هست نگاه کنید. اما تعداد داستانگذاری مینوآورانه هدف

در مکزیک بسیار اندک هستند. در کشوری که پر  دیابتیهای بیماران های بازارآفرین مانند درمانگاهنوآوری
 گونه است؟ ت، پرسش مهم این است که چرا ایناس مصرفعدماز 

 

 بخش در مکزیککارآیی مساله بغرنج نوآوري

ا برخی ی مکزیک کشور فقیری نیست. وقتی مکزیک را با برخی کشورهای آفریقایی از قبیل سنگال و لسوتو

مقایسه  االو گواتم در امریکا از قبیل هندوراس کشورهای آسیایی از قبیل نپال و بنگالدش یا حتی کشورهایی

 کنیم، با داشتن چندین عنصر کلیدی برای شکوفا شدن، عملکرد مکزیک کامالً هم خوب است.می

نخست از منظر جغرافیایی، نزدیکی مکزیک به امریکا، ثروتمندترین کشور جهان، این کشور را در جایگاه 

های توانند با بنگاهتر میمرزی با امریکا آسانهای مکزیکی به واسطه همدهد. شرکتداری قرار مییتمز

 کنندگان ثروتمند امریکایی کاال بفروشند.آمریکایی تجارت کنند و به مصرف

 هتا کنون توافق تجارت آزاد با امریکا و کانادا داشته است )اگرچ 1۹۹4مزیت دوم اینکه مکزیک از سال 

هنگام نوشتن این صفحات، در دولت جاری امریکا آینده توافق نفتا مبهم شده است(. این توافق تجارت 

دهد تا کاالها را نسبتاً آزادانه بین خودشان مبادله کنند. عالوه بر آزاد اساساً به هر سه کشور اجازه می

ه بسیاری از آنها در اتحادیه اروپا کشور دیگر امضا کرده است ک 44توافق تجارت آزاد با  12نفتا، مکزیک 

 کشورها در حوزه تجارت در جهان است. ترینگستردههستند. در نتیجه مکزیک یکی از 

وری ، میزان بهرهو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی سوم، مطابق گزارشات سازمان تجارت جهانی

کوشی را با همچنین وقتی سخت 143.های اقتصادی بزرگ استتیک مشابه با بیشتر قدرمکز نیروی کار

کره  144.گیرندترین مردم دنیا جای میکوشها مکرراً در رتبه سختسنجیم مکزیکیتعداد ساعات کار می

 جنوبی در رده دوم است.

وافضا، ک عبارتند از هچهارم، بخش صنعتی و تولیدی مکزیک کامالً پیشرفته است. صنایع اصلی مکزی

الکترونیک، پتروشیمی، و کاالهای مصرفی با دوام. اساساً مکزیک کشوری نیست که اسباب بازی، پیراهن، 
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های ثروتمند خود بفروشد؛ این کشور در حال ساخت و صدور خودرو، و مواد خام اولیه بسازد و به همسایه

  14۳.رایانه و قطعات پیچیده هوافضا است

های بهره و تورم پایین را طی چند دهه کالن نسبتًا با ثبات و نرخ یک محیط اقتصاددر نهایت مکز

گذاران با جدیت پایش این عوامل از سوی اقتصاددانان، وزرای مالیه و سرمایه 146.گذشته حفظ کرده است

 140.شوندو خیلی دقیق مدیریت می

شاید  148.اقتصادی گسترده هنوز به سراغ مکزیک نیامده است اما با وجود همه این مزایا، شکوفایی

در  و کارنیافتگی مکزیک را سایر عوامل از قبیل فساد یا موانع انجام کسب وسوسه شویم و مقصر توسعه 

ه دهد کشان مین و کار بانک جهانیاین کشور بدانیم. اما رتبه مکزیک در شاخص سهولت انجام کسب 

و  4۹کشور جهان،  1۹7این کشور در این مورد نیز نسبتًا خوب عمل کرده است. رتبه مکزیک در بین 

باالتر از کشورهایی مانند ایتالیا، شیلی، لوکزامبورگ، بلژیک، یونان، ترکیه و چین است. اگرچه مکزیک 

 «دریافت اعتبار»ده است. برای مثال، در ای عالی نیست، اما در چند زیرشاخص کامالً خوب بودر هر سنجه

رتبه چهل و یکم را « اجرای قراردادها»رتبه سی و یکم؛ و در « و فصل ورشکستگی حل»رتبه ششم؛ در 

 14۹.مانددارد. بنابراین معما همچنان باقی می

نحوی  سائل را بههایی که در مکزیک رایج و شایع است به این کشور نگاه کنیم ماما اگر از زاویه انواع نوآوری

و  های ـ داخلیبخش است. بسیاری از شرکتهای کارآییبینیم. مکزیک یک آهنربا برای نوآوریمتفاوت می

های بینند که عمدتًا به نوآوریهایی میگذاریالمللی ـ در مکزیک امیدها و رویاهای خود را در سرمایهبین

ها به خودی خود اغلب به توسعه صیف کردیم این نوآوریتو 2گونه که در فصل بخش متصل است. همانکارآیی

ـ و جریانهای کارآییشوند. اگرچه نوآوریوجوش منجر نمیجنبپر اقتصادی  های نقدیبخش با ارزش هستند 

برای مدتی درآمد کنند و ها را کاراتر میبرداری از عملیات سازمانگذارند، بهرهگذاران میدر اختیار سرمایه

ها، آن نوع از ابتکارها را در خود ندارند که بازارهای محلی دهند ـ اما این نوآوریمحلی می مالیاتی به اقتصاد

بزرگی بیافرینند تا سایر اجزای مهم و ضروری برای توسعه بلندمدت جامعه را به سمت خود بکشانند و پولش 

کنند که به آسانی حمایت می بخش عمدتًا از ایجاد مشاغل جهانیهای کارآییوآوریرا بپردازند. در نتیجه، ن

 توان آنها را به جاهای دیگر منتقل کرد.می

 مستحکم اعالم کرد تصمیم گرفته تولید وانت 2718برای مثال، شرکت خودروسازی فیات کرایسلر در ژانویه 

شغل در  2۳77کار منتقل کند. فیات کرایسلر گفت با این به میشیگان از مکزیک 2727مدل رام را در سال 

میلیارد دالر در این تاسیسات  1کارخانه وارن ایالت میشیگان نزدیک دیترویت ایجاد خواهد کرد و 

زیک بود. ککند. تا پیش از این تصمیم، فیات کرایسلر سومین تولیدکننده بزرگ خودرو در مگذاری میسرمایه

تغییر کاربری  و فروش در بازارهای جهانی« برای تولید خودروهای تجاری آینده»کارخانه موجود در مکزیک 



  007 ◈ هفتم ـ مساله کارآیی در مکزیک فصل 
 

 
 

خواهد یافت، اما اینکه خودروهایی که قرار است در آینده تولید شوند چه هستند هنوز روشن نیست. فیات 

 مکزیک به بیرون انتقال داد. ز اقتصادکرایسلر به همین سادگی هزاران شغل جهانی را ا
 

 ریسک اتکاي زیاد به کارآیی )تجربه مکزیک(

 
 

 
 ()منبع: بانک جهانی 271۳تا  1۹67: کره جنوبی و مکزیک، تولید ناخالص داخلی سرانه از 1 نمودار

 

 رمکزیک بیش از دو برابر ثروتمندت دیمکرنگاه میاز جنبه کالن اقتصادی و درآمد سرانه که  1۹67در سال 

اما امروزه،  1۳7.درصد ثروتمندتر از کره جنوبی بود ۳8از کره جنوبی بود. بیست سال بعد، مکزیک هنوز 

  1۳1.کره جنوبی بیش از سه برابر ثروتمندتر از مکزیک است

ـ تقریباً کزیر خط فقر زندگی میبرانگیزتر این است که تعداد مردمی که امروزه در مکزیک نکته حتی تأمل نند 

 1۳2.میلیون نفر( 41کنند )حدود میلیون نفر ـ بیش از کل مردمی است که در کره جنوبی زندگی می 44

 الدورایماکواست.  i الدورایماکوبخش در مکزیک محبوبیت های کارآییترین مثال از اشاعه نوآوریبدیهی 

ها در مکزیک، قطعات و لوازم معموالً معاف از تعرفه گمرکی انهشود که کارخبه عملیات تولیدی گفته می

کنند. هیچ ایرادی کنند و محصول تولیدی خود را به سایر کشورها صادر میرا  از سایر کشورها وارد می

 1۳3.کنندمکزیک ایفا می ها وارد نیست اما آنها نقشی خیلی خاص در اقتصادالدورایماکوبر 

                                                           
 i aquiladoraM ی هستند و های خارجمناطق پردازش صادرات در مکزیک که کارخانجات تولیدی تحت مدیریت شرکت

 کنند.محصوالت خود را به همان کشور خارجی و سایر کشورها صادر می

 کره جنوبی

 کره جنوبی

 کره جنوبی

 مکزیک

 مکزیک

 مکزیک
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 271۳تا  1۹0۹گذاری مستقیم خارجی در مکزیک )به میلیون دالر امریکا(، : رشد صادرات و سرمایه2نمودار 

شروع  1۹67که در میانه دهه  الدورایماکوبرای مثال یکی از بروندادهای مثبت و کامالً ملموس برنامه 

بین امریکا، کانادا و مکزیک،  1۹۹4شد این بود که پس از امضای توافق تجارت آزاد امریکای شمالی در 

ها رشد کرد، صادرات رونق گرفت و الدورایماکواشتغال در  1۳4.توانست امتیازی ویژه به دست آورد

لید شدن بیشتر مکزیک از طریق توگذاری مستقیم خارجی در مکزیک چندبرابر شد. امید به صنعتیسرمایه

یاستگذاران را به طمع انداخته بود. آئودی، فورد، جنرال گذاران و سمحصوالتی با ارزش افزوده باالتر، سرمایه

 1۳۳.خودرو بودند که برنامه عملیاتی در این منطقه داشتند ه، نیسان و هوندا تنها چند تولیدکنندموتورز

کردند.  گذاری سنگینیسرمایه نیز ، فیلیپس، و سونی.جیتولیدکنندگان وسایل برقی از قبیل شارپ، ال

امید و آرزوی بیشتر کشورها است. در ظاهر همه اینها نماگرهای اقتصادی  جذب این قبیل برندهای جهانی

ردند به ککه بسیاری امید داشتند و تصورش را می ها، آن نوع شکوفاییگذاریخوبی هستند. اما این سرمایه

 ایم.ما برخی از دالیل کلیدی را که چرا این گونه شد را شناسایی کرده 1۳6.یاوردندبار ن

ها را قادر به کسب درآمد حداکثری بخش استوار است و شرکتکارآیی آن استراتژی که بر بنیان نوآوری

فروشد، به می« مصرفی داقتصا»کند، معمواًل محصوالت را به شده میهای موجود و تازه تحصیلاز دارایی

ها اند. چون این نوآوریکسانی که پیش از این هم توان مالی خرید محصوالت موجود در بازار را داشته

ها بر سر آفرینند. شرکتکنند بنابراین معمواًل بازارهای جدیدی نیز نمیگذاری نمیرا هدف مصرفعدم

ه جمعیت یابد ککنند، چون اندازه بازار تنها در صورتی افزایش میقال میگرفتن سهم بازار با رقبای خویش ت

اقتصاد مصرفی رشد کند. چون بازار بالقوۀ آنهایی که توان پرداخت قیمت محصول را دارند تنها به اندازه 

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 

 گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 صادرات

 صادرات
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سود به ازای هر محصول  تواند رشد کند، مدیران چاره را در تمرکز بر افزایش حاشیهرشد جمعیت می

 هایها از نوآوریترین مثالسپاری یکی از مرئیبینند. برونها میوخته شده به وسیله کاهش هزینهفر

کاری و مونتاژ تصمیم گرفت کارخانه پرس 2778برای مثال، وقتی فورد در سال 1۳0.بخش استکارآیی

الت وساز درگیر مشکبرای این خودر« رسیدن به سودآوری»را برپا کند، هدف اصلی این کارخانه  تالنیکواوت

ه فورد کند که بششم آنچه کارگر امریکایی درآمد دارد دریافت میبودـ کارگر معمولی مکزیکی تقریبًا یک

شرکت فورد در تاسیسات تولیدی  2717جویی کند. در سال صرفه های نیروی کارکمک کرد در هزینه

 فروخت.کنندگان در امریکا میها را به مصرفکرد و بیشتر آنمکزیک مدل فیستا را تولید می

ها جویی در هزینهکنندگان از صرفهتا کنون، مصرف 2717اما از هنگام شروع تولید فیستا در مکزیک در سال 

درصد هم افزایش یافته است. سودهای  1۹نفع زیادی نبردند. قیمت فیستا نه تنها کاهش نداشته بلکه در اصل 

ها عمدتاً نصیب شرکت فورد و سهامداران آن شد چون این های تولید و افزایش قیمتزینهایجاد شده از کاهش ه

رزانتر، سازی تولید ااستثنای یکپارچه خود نداد. به و کارای مدل کسب شرکت تغییر بنیادی در ساختار هزینه

ها برای ها در سایر مولفهگذاری سرمایههر چیز دیگری بدون تغییر باقی ماند. در واقع برای تقویت فروش، عمالً 

ها گذاریو کار این شرکت، از قبیل تبلیغات، بازاریابی، و فروش افزایش یافته است. از این سرمایهمدل کسب 

ن شود بیشتریچیزی اندک نصیب مکزیک خواهد شد؛ کشوری که حجم عظیم محصوالت در آنجا فروخته می

  کرد و در این مورد آن کشور امریکا است. ها را درو خواهدپاداش

 

 قیمت فروش فورد مدل فیستا

 

 )منبع: یواس نیوز اند ورلد ریپورت( 2710تا  2711، برای فورد فیستا  iفروشی پیشنهادی تولیدکنندهقیمت خرده: 3نمودار 

                                                           
i Manufactureer,s Suggested Retail Price (MSRP) 

 روند خطی     MSRP میانگین

 (MSRP میانگین)
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ه و گسترد کوفاییبخش، شکارآییهای چرا اتکای بیش از حد به نوآوری دهدتوضیح می عامل دیگری که
 ها اغلب به راحتی قابل انتقال بهگذاریاین است که این سرمایه ،آوردمداوم را برای مکزیک به ارمغان نمی

تر در سایر مناطق وجود دارد یا فشار سیاسی فزاینده خصوصاً هنگامی که دستمزدهای پایین ؛جاهای دیگر است
 قیدوبند و منعطفشود. ماهیت بیسپاری مشاغل به خارج مهار شود، غالب میه بروندر سایر کشورها برای اینک

 دهد که بتواند سایر عناصروجوش را نمیبخش به آنها توانایی آفریدن بازارهای پرجنبهای کارآیینوآوری
به سمت خود بکشاند تا اقتصاد  های خوب یا نظام خدمات سالمت کارا راشکوفا از قبیل مدارس و جاده اقتصاد

ایر گذاری در سها به سرمایهگذاریمحلی بتواند همه آنها را تداوم ببخشد. البته در شرایطی نادر که این سرمایه
 .اندها معموالً به یک صنعت خاص متصل بودهشود این زیرساختهای پشتیبان منجر میزیرساخت

ها شغل به مکزیک یا تصمیم فورد در نساختن کارخانه در آن کشور در توقف انتقال صد iتصمیم شرکت کریر
شوند وقتی پس از مواجه شدن با فشار دولت امریکا را مالحظه کنید. چنین تصمیماتی خیلی آسانتر گرفته می

مدیران شرکت مجبور نباشند نگران تاثیر تصمیمات خود بر بازارهای داخلی کشورشان باشند و تنها بر بهبود 
       متمرکز شوند. های هزینه نیروی کاریره ارزش یا کارآییزنج

یله بازارهای وسه کشوری به پایین باقی ماندن دستمزد شهروندان خود وابسته باشد، چنین اقتصادی ب وقتی اقتصاد
به این  1۹۹7شود. از سال جلو رانده نمیتوانند توسعه محصوالت جدید را عملی کنند به وجوشی که میشکوفا و پرجنب

درصد افزایش یافته است. طی همان دوره، دستمزدها در امریکا و  13سو، میانگین دستمزدهای ساالنه در مکزیک تنها 
ـ با وجود نرخ باالتر حقوق پایه در این کشورها. 6۳و  30کره جنوبی به ترتیب حدود   درصد افزایش یافته است 

 

 زدهاي ساالنه برحسب کشورمیانگین دستم
 

 
 2716معادل برابری قدرت خرید  2716های ثابت : میانگین دستمزدهای ساالنه، به قیمت4 نمودار

                                                           
i Carrier corporation 

 امریکا

 کره جنوبی

 مکزیک
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های وریچون نوآ ،کندخلق نمی بخش در مکزیک شکوفاییهای کارآییسرانجام اینکه رشد و تکثیر نوآوری

گذارد و مدیریت کنند که اثری اندک بر بازارها در آن کشور میری میگذابخش نوعاً رشدی را هدفکارآیی

جهان  های تولیدکننده نفتهم به سختی ممکن است. برای مثال، مکزیک یکی از بزرگترین کشور این نوآوری

فت های نبا کاهش قیمتها میلیارد دالر به امریکا را دارد. اما است و سابقه طوالنی صدور نفت خام به ارزش ده

میلیارد دالر در سال  30خام ارزش صادرات نفت خام مکزیک به شدت کاهش پیدا کرده است و از تقریبًا 

مکزیک نهایتاً به  چون بخش چشمگیری از اقتصاد 1۳8.رسیده است 2716میلیارد دالر در سال  6/0 به 2712

نفت و میزان تقاضای نفت از سمت سایر  دارد )درجه نوسان قیمت چیزی وابسته است که کنترلی اندک بر آن

 کند تا بر یک عنصر حیاتی از رشد اقتصادی خود کنترل داشته باشد.کشورها( این کشور تقال می
 

 آید.پدیده مشابهی نیز در روسیه به اجرا درمی

 با اقتصاد مکزیک است. در واقع به نظر تفاوتروسیه بسیار م از دیدگاه صادراتی که نگاه کنیم اقتصاد

رسد آنها در دو قطب مخالف باشند. برای نمونه، بزرگترین صادرات مکزیک وسایل نقلیه و قطعات می

 26درصد( است؛ اما صادرات روسیه نفت خام ) 21آالت برقی )تقریبا درصد( و ماشین 24خودرو )تقریبا 

دهنده و چندین کاالی اولیه دیگر است. صادرات مکزیک نشاندرصد(  16شده )درصد(، نفت پاالیش

شوری که در مورد روسیه بیانگر کتر است درحالیتر و بنابراین از نظر اقتصادی پیشرفتهکشوری صنعتی

یکسانی  تر، متوجه پدیدهبا وابستگی شدید به منابع و بدون صنایع زیاد است. اما به محض مشاهده دقیق

 بخش.های کارآییآورد: نوآوریدو اقتصاد را به حرکت درمی شویم که هرمی

های گذاری در نوآوریشرح دادیم، صنایع استخراج منابع بابت تحریک سرمایه 2گونه که در فصل همان

 های استخراجاند. مدیران در این صنایع برای کاهش و حذف هر چه بیشتر هزینهبخش بدنام شدهکارآیی

توان مثبت دانست اما اغلب به توسعه ند. اگرچه این حرکت را از منظر شرکت میکنمنابع تالش می

شود به استثنای زمانی که جمعیت آن کشور مانند قطر خیلی کوچک وجوش منجر نمیپرجنب اقتصادی

ایجاد کرد چون این صنعت مشاغل  های اقتصادباشد. حتی در آن حالت هم باید مشاغل را در دیگر بخش

 کند تا مردم را به شکلی ارزشمند شاغل نگه دارد.کافی ایجاد نمی

شود. بخش دیده میهای کارآییروسیه، بسیار شبیه مکزیک، اتکای افراطی به نوآوری در هسته اقتصاد

 2778تا  1۹۹8گذارد. از سال ه تاثیر مینفت بر اقتصاد روسی برای نمونه مالحظه کنید چگونه نوسان قیمت

(، اقتصاد 2710دالر افزایش یافت، )معادل با دالرهای  173دالر به  18که قیمت انواع نفت از تقریباً درحالی

اما این نوع رشد که تا حد زیادی ناشی از افزایش  1۳۹.درصدی داشت 0روسیه به طور میانگین نرخ رشد 

ون این شود. چروسیه تبدیل نمی درای چشمگیر یجاد مشاغل یا به تاثیر توسعهقیمت کاالها بود لزوماً به ا

نیز ایجاد  آوریتواند امواج شوککند میبینی است، وقتی قیمت کاال سقوط مینوع رشد غالبا غیرقابل پیش
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قتصاد ا ،های نفت کاهش یافتکند اتفاقی که همگی چند سال در روسیه شاهد آن بودیم. هنگامی که قیمت

 کوچکتر شد. 2716درصد دیگر در سال  2/7و  271۳درصد در سال  8/2 روسیه

کنند بخش امید و آرزوهای زیادی در کشورهای فقیر ایجاد میهای کارآییرسد نوآوریدر ظاهر به نظر می

وصیف تات صنایع سنگین شدن و برخی اوقای، صنعتیاین کشورها را نوعًا با تولیدات کارخانه چون اقتصاد

های ذاریگای شکوفا، اغلب اوقات سرمایهبخش، به جای تحقق آیندههای کارآییکنند. اما اتکای زیاد به نوآوریمی

 گذارد.می کند که جوامع را در شرایطی صرفا ناامن و متزلزلکوتاه مدت و شکننده را ترویج می
 

 دید متفاوت از زاویه

تریلیون دالر است؛  1/1تولید ناخالص داخلی آن بیش از  میلیون نفر است و 120 جمعیت مکزیک تقریباً 

تریلیون دالر است.  ۳/۳تولید ناخالص داخلی آن بیش از  میلیون نفر است و 677امریکای التین موطن بیش از 

درآمد ، لیشوند تولید ناخالص داخکنند متوجه میوقتی بسیاری از مردم پتانسیل این مناطق را بررسی می

ـ امید زیادی را برنمی، زیرساختسرانه، میزان تحصیل  انگیزند. اما ما در این کشور چیزی متفاوت یعنی، یا نرخ فقر

ردیم گای میهای روزمرهبینیم. ما در این مناطق، به دنبال تقالو پتانسیل عظیم نهفته در آن را می مصرفعدم

ه هنوز های دیگر کبینیم. مکزیک و بسیاری ملتاند و در آنجا فرصت میمیلیون نفر از مردم با آن مواجه که صدها

تد، مخصوصاً در اتفاق بیف اینکه شکوفایی های شکوفا را دارند. اما برایاند توانایی تبدیل شدن به ملتشکوفا نشده

گسترده  رفمصعدمکه به کر کنیم چگونه بازارهای جدیدی بیافرینیم کشورهایی پرجمعیت مانند مکزیک، باید ف

 های امیدوارکننده را نیز دید.توان برخی نشانهخدمت کنند. و در واقع می

له فاصهاروارد، در دفتر کار خود به  کار و کسبو مدرس ارشد در مدرسه  iمایکل چو، مدیر عامل صندوق ایگنیا

 های خودمان سخن گفتم او مرا به شرکتاو در باره برخی از ایده هوقتی ب 167.دو اتاق از دفتر من حضور دارد

مراقبت بینایی در مکزیک را هدف خود قرار داده بود. اپتیکاس در سال  مصرفعدممعرفی کرد که  iiاپتیکاس

ک یقیمت و خدمات مراقبت چشم برای نزهای تجویزی ارزانو کار طراحی شده برای تهیه لبا مدل کسب  2711

 هایها ضعف بینایی دارند که برای رفع آن به عینکدرصد مکزیکی 43مکزیکی معمولی تاسیس شده بود. تقریباً 

دالر، برای بیشتر مردم خیلی  0۳های موجود در بازار، با میانگین هزینه حل اصالحی نیاز است. بسیاری از راه

 روند و مجبورند از بینایی خوب محروم بمانند.ها عمالً بدون عینک راه مین هستند. بنابراین بسیاری از مکزیکیگرا

فقر بررسی کند، به بررسی آن از زاویه تقال پرداخت.  دید به جای اینکه پتانسیل مکزیک را از زاویه اپتیکاس

گذارد؟ میاثیر ت کش یا پرستاره داشتن عینک بر زندگی یک برقکار، لولهپرسشی که مطرح کرد این بود که چگون

                                                           
i  IGNIA fund 
ii Opticas ver de verdad (Opticas) 
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گذارد که در حال ساله با استعدادی درخشان تاثیر می 12چگونه داشتن عینکی ارزان قیمت روی زندگی دختری 

 گیرد؟خواند ندارد و در نتیجه در مدرسه نمره خوبی نمیحاضر توانایی دیدن واضح آنچه را که می

یار ها که توان مالی خرید برندهای بسگذاری ثروتمندترین مکزیکیو کاری با هدفبه جای ایجاد کسب  یکاساپت

 ای را توسعه داده است کهساده و کارتمرکز کرد. شرکت مدل کسب  تقالگران از قبیل ریـبن را دارند، روی حل آن 

دهد. حاشیه سودش شاید پایین باشد اما حجم باالی دالری را می 10با قیمتی حدود امکان ارائه لنزهای تجویزی 

اش این پتانسیل را دارد که سودش را بسیار زیاد کند )در یک مقطع، شرکت خودروسازی فورد از هر خودروی فروش

ـ اما میلیوندالر سود می 2فروخت تنها که می مدل تی اس وسخت اپتیک( و رقیب سفت.فروختیز میها دستگاه نبرد

دهند از ضعف بینایی رنج ببرند و هیچ کنندگان، هیچ خواهد بود: مردمی که ترجیح میبرای این بازار از غیرمصرف

کاری نکنند به جای اینکه تالش کنند پول )و وقت( پیدا کنند و عینک تجویزی گرانی به دست آورند که توان مالی 

هایی افتتاح کرده است، چشم دسترس است فروشگاه هایی که راحت و درند. اپتیکاس در مکانخریدش را ندار

ه کند. با این کار توانست زندگی کسانی را که بهای ارزانی را تجویز میکند و نسخهمشتریان را به رایگان معاینه می

تکاس شود، های اپیتواند وارد فروشگاهسی میادامه زندگی با بینایی ضعیف رضایت داده بودند تغییر دهد. اینک هر ک

 به سرعت معاینه چشم بشود و لنزهای تجویزی خریداری کند.

هزار معاینه چشم انجام داده است و بیش  2۳7از زمان گشایش نخستین فروشگاه خود بیش از  اپتیکاس

خریدند اینک وارد هیچ عینک تجویزی نمی هزار نفری که قبالً  1۳7هزار عینک فروخته است ـ یعنی  1۳7از 

ها زیکیدر مکزیک اتفاق نیفتد و مک« بینایی» مصرفعدمکند که اند. شرکت به آهستگی کاری میاین بازار شده

رده است ریزی کدهند. هنگام نوشتن این صفحات، اپتیکاس برنامهبه این فرصت، خیلی خوب واکنش نشان می

 اندازی کند.فروشگاه در سراسر کشور راه 337بیش از  2727تا سال 
 

 نان و توسعه

های تواند بازدههای فراوان برای آفریدن بازارهای جدیدی هستند که میکشورهای نوظهور پر از فرصت

چشمگیری عایدتان کند البته اگر بدانید کجا به دنبال آنها بگردید. اما آفریدن بازارهای جدید معموالً 

 ی شود.رسانها پیدا شوند، درک شوند و سپس به آنها خدمتکنندهست تا غیرمصرفمستلزم شکیبایی ا

اما به محض اینکه بازاری آفریده شد نابود کردن آن مشکل است. بازارها شیوه زندگی و درآمد مردم 

تواند یشود متان میهایی که نصیبشوید پاداشدهند و وقتی بانی آفریدن بازار میرا از بنیاد تغییر می

دهنده این درصد گروه بیمبو است یک نمونه عینی و گواهی 30فراوان باشد. خانواده سرویتج که مالک 

 161.میلیارد دالر هستند 4واقعیت است. امروزه آنها مالک سهامی به ارزش بیش از 

است.  ر جهانشده دهای پختترین ناننام گروه بیمبو شاید برای شما آشنا نباشد اما منبع برخی از محبوب

، انتنمان و نان کانادایی، تنها چند تا از برندهایی هستند که این غول ، سارا لیهای مافین انگلیسی توماسنان
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ان کند. امروزه گروه بیمبو بزرگترین شرکت تولید نپخت نان صنعتی مکزیکی مالک آن است و مدیریتشان می

کارخانه را در  16۳میلیارد دالر است که  14آمد ناخالص ساالنه این شرکت بیش از صنعتی در جهان است. در

 162.هزار نفر را درسطح جهان استخدام کرده است 128کند و بیش از برداری میکشور بهره 22

برند است و محصوالتش  177میلیارد دالر، همچنین مالک بیش از  11بیمبو دارای ارزش بازار بیش از 

ست. ا فروشد. این شرکت واقعًا جهانی، کلمبیا و پرو همچنین در امریکا، انگلستان و چین میادوررا در اکو

ای هوقتی بنیانگذاران بیمبو، شرکت را تاسیس کردند آنها هدف خود را صادرکردن نان 1۹4۳اما در سال 

ی برای هایدر شمال قرار ندادند. برعکس آنها به دنبال شیوه ها به همسایگان ثروتمندتر خوددلخواه امریکایی

تهیه و توزیع نان برای اشخاص معمولی در مکزیکو سیتی یعنی پایتخت مکزیک بودند. به بیان دیگر، آنها 

 بر روی آفریدن یک بازار جدید برای نان تازه در مکزیک تمرکز کردند.

نی ادعای این شرکت قدردامروزه بیمبو را تحلیل کنیم و از شروع کار کمای است که موفقیت اساده کار 

مکزیک، مانند بسیاری از دیگر کشورها در آن زمان، خیلی فقیر بودـ بسیار فقیرتر  1۹4۳نکنیم. در سال 

سال بود و بیش از نیمی از جمعیت کشور در مناطق  4۳از آنی که امروز است. امید به زندگی حدودا 

کردند و به کار کشاورزی اشتغال داشتندـ که معموالً یک نشانه از فقر است. اما در زندگی می روستایی

 ای معمولیهچنین شرایطی بود که بنیانگذاران بیمبو فرصتی عظیم در آفریدن یک بازار برای مکزیکی

 دیدند که نان تازه برای آنها کاالیی لوکس بود.

های فروشد، اما این شرکت با طبخ و فروش تکهمحصول مختلف می اگرچه امروزه بیمبو بیش از ده هزار

های معمولی متمرکز مکزیکیروی گذاری خود را کرد. بیمبو هدف کوچک نان سفید و نان چاودار آغاز به کار

ن یبندی غیرشفاف دسترسی داشتند. نخستشده پیچیده در بستهعمدتاً تنها به نان بیات 1۹4۳کرد که در 

های هایش را در بستهگیری از این فرصت بود تا خودش را متمایز سازد، پس نانمحصول بیمبو بهره نوآوری

د که نان توانستند مطمئن شونپیچیدـ بنابراین مشتریان پیش از اینکه نان را به خانه ببرند میسلفون می

ه های فناوری پیشرفتحل دادیم نوآوری را تنها نباید در راه شرح قبالطور که اند. هماننزده خریدهتازه کپک

ی کار، هاجستجو کرد؛ نوآوری به معنای تغییر در فرایندها نیز هست که مطابق آن یک سازمان بتواند نهاده

سرمایه، مواد و اطالعات را به محصوالت و خدمات با ارزش بیشتری تبدیل کند. این موارد لزوماً به فناوری 

ری های شفاف یک نوآوبندی در بستهی پیشرفته نیاز ندارد. در این مورد خاص، تهیه نان تازه و بستهخیل

مرتبط الزم برای کمک به بیمبو بود تا این بازار را بیافریند و رشد دهد. اما حتی مهمتر از یافتن روشی برای 

صرفًا ه های معمولی بودـ کسانی ککیگذاری مکزیبندی بهتر، تصمیم بیمبو به هدففروش نان تازه یا بسته

 .تجربه کنندشان را هایتهیه غذای خوب و تازه برای سیر کردن شکم خانوادهخواستند می

گرفت تنها به کسانی خدمت کند که توانایی خریدن نان گران را داشتند شاید اگر بیمبو تصمیم می

داد. برای نمونه ک بازار در مکزیک را انجام نمیهای ضروری برای آفریدن و رشد دادن یگذاریبرخی سرمایه
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یاب های خود، چندین کارخانه آسبینی آرد با کیفیت به کارخانهبیمبو به منظور تضمین عرضه قابل پیش

آرد ساخت و به تملک خود درآورد. بیمبو با داشتن ظرفیت آسیاب دو هزار تنی در روز، به دومین صاحب 

تبدیل شد، هدف بیمبو ادغام عملیات آسیاب در فعالیت اصلی نبود.  1۹۹0 کشور درآرد  ابیآسکارخانه 

کاوی هدف برای عملیات شرکت نبود. در واقع فورد که ادغام فوالدسازی و معدن دقیقًا همانند مورد هنری

گذاری ا هدفهشد تا آفریدن و خدمت کردن به بازارهایی که این شرکتاین کارها به این دلیل انجام می

 .کرده بودند محقق شود

گذاری اولیه بیمبو باال بود، هنگامی که شرکت شروع به فروش مازاد تولید خود به اگرچه سرمایه

سرعت از مرکز هزینه به مرکز سود تبدیل شدند. بیمبو  های شرکت بهمشتریان بیرونی کرد آسیاب

درصد گندمی  67بیش از  1۹87گندم بود. در دهه همچنین عمالً نیازمند الحاق عملیات کشت و برداشت 

کرد وارداتی بود. بیمبو با هدف کاهش وابستگی خود به گندم خارجی، تصمیم که بیمبو استفاده می

داد تا بذر گذاری کند. این شرکت به کشاورزان مکزیکی سرمایه میگرفت روی کشاورزان مکزیکی سرمایه

 خرید.تی از کشاورزان را میبا کیفیت بخرند و سپس محصول برداش

 نیز تبدیل به یک کرد، برای مدیریت این رشد، ارتقای سرمایه انسانیهمچنان که شرکت رشد می

ید جد های تکمیلی برای افراد استخدامیمساله شد. مدیران بیمبو تشخیص دادند که نیاز به آموزش

شدند. بنابراین آنها برنامه می ی مکزیک مستقیم وارد بازار کاردارند، کسانی که از نظام مدارس سنت

ب های کسهای فنی و نیز ظرایف و پیچیدگیمدیریت دو ساله ساختارمندی ایجاد کردند که در آن مهارت

 شد.و کار بیمبو به کارکنان آموزش داده می

کند، ضای خوراکی هر مکزیکی معمولی را تامین گروه بیمبو با هدف رشد و تداوم بازار موفق نان که تقا

بندی بازارها و صنایع بسیاری شامل کشاورزی، آسیاب نان، خدمات مالی، آموزش، توزیع و لجستیک، بسته

ازارهایی ب و چندین صنعت دیگر را نیز مستقیماً پشتیبانی کردند. به طور غیرمستقیم نیز امکان شکوفایی

 ونقل و تفریحات را فراهم کردند که از هزاران نیروی کار، آموزش، خدمات درمانی، حملشامل مسکن

کند. اینها ابداً بازارهایی نیستند که وقتی نرخ دستمزد افزایش یافت بتوان آنها را از کشوری به پشتیبانی می

 محلی هستند. دار در اقتصادوجوش و عمیقاً ریشهکشور دیگر انتقال داد. بلکه بازارهایی پرجنب

وجوش هستند به این دلیل اصلی که عناصر بسیاری را در زنجیره ارزش گروه بیمبو این بازارها پرجنب

آور هستند چون اند. این بازارها دوامشامل فروش و توزیع، بازاریابی، تبلیغات و نظایر آن را یکپارچه کرده

کنید تاثیرگذاری گروه بیمبو هنوز به حد کافی نیست اند. اگر فکر میمتصل شده مستقیماً به جمعیت محلی

کارکنان خود بیش از سه برابر حداقل دستمزد موجود  ترینسابقهبیاین نمونه را مالحظه کنید: گروه بیمبو به 

تر درصد پایین 2۳تا  1۳های خود را این شرکت در عین حال توانسته است قیمت 163پردازد.در مکزیک را می

 های رقبای خویش نگه دارد. گروه بیمبو به چیزی بسیار بیشتر از یک شرکت نان تبدیل شده است.از قیمت
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است  شدنیگذارها، کارشناسان توسعه و سیاستگذارها باید گروه بیمبو را مظهری از آنچه انجامسرمایه

 های کوچکترموفقیت ات بین بیمبو و داستانو مقیاس عملی ببینند. اما شکاف و فاصله از نظر سال تأسیس

است. ما  هنوز خیلی زیاد و گسترده و اپتیکاس دیابتیهای بیماران هایی مانند درمانگاهو امیدبخش شرکت

توانند ملتی به بزرگی مکزیک را شکوفا تنها نمیها به خودی خود و دستفهمیم که این شرکتاین را می

ا اصول هدایتگر آنهاـ توسعه محصوالت و خدمات برای یک فرد معمولی مکزیکی و به دنبال آن کنند. ام

 تواند سبب تحقق چنین امر مهمی بشود.جذب منابع الزم برای موفقیت ـ می

 هاـ تجارتی کهانداز صادرات و تجارت مستمر با امریکا و سایر ابرقدرتگره زدن آینده کشور به چشم

ت. در ثبات نیسبا بخش است ـ استراتژی بلندمدتی برای شکوفاییهای کارآیینوآوری عمدتًا بر اساس

ربه هم بخورد ضویک تخمین زد اگر توافق سیاسی نفتا بهتارنمای خبری بلومبرگ بیزینس 2718سال 

 هایرف شرکترود از طمی بیشترین تعداد مشاغلی که از دست»خورد. بالقوه عظیمی به مکزیک می

کنند و آنها را به کشوری دیگر انتقال های خود را در مکزیک تعطیل میامریکایی است که کارخانه

ساخت کارخانه خودرو در شهر سن  دهند. یک مورد آن شرکت فورد است که سال گذشته برنامهمی

میلیارد دالر  6/1 ذاریگلوئیس پوتوسی را لغو کرد و در عوض، آن را در چین ساخت. ارزش این سرمایه

هزار نفر دیگر نیز  17شد و غیرمستقیم برای حدود نفر می 3777باعث استخدام مستقیم تقریباً بود که 

رد اگر برآورد ک بینی جهانیآکسفورد اکونومیکس اندیشکده تحلیل کمّی و پیش 164«کرد.شغل فراهم می

کند و وارد رکود سقوط می 2722درصد در سال  4داخلی مکزیک توافق نفتا به هم بخورد، تولید ناخالص 

 کشد تا بهبود یابد.ها طول میشود که دههمی 271۹رسمی در میانه 

 ای، مکزیک را ابرقدرت بالقوه بعدیگران رسانهالمللی و تحلیلهای زیادی است که اندیشمندان بینسال

ـ اما این کشور گیر کرده است اعالم می  زند. البته پتانسیل تبدیل به ابرقدرت اقتصادیو مرتب درجا میکنند

جهان  های موفق بزرگشدن وجود دارد. ما معتقدیم مکزیک حقیقتاً پتانسیل تبدیل شدن به یکی از داستان

 دهد که اینبه ما امید می و اپتیکاس دیابتیهای بیماران های درمانگاهرا دارد و تالش در خلق شکوفایی

نرسیده است، را بشکند. اما تا زمانی که مکزیک  آنکه هرگز به  طلسم رسیدن به جاییتواند کشور می

کزیک تنها افتد. مگذارند این اتفاق نمیها تاثیر متفاوتی بر اقتصادش میتشخیص ندهد انواع متفاوت نوآوری

 جا نخواهد رسید.بخش به آنهای کارآییبا اتکا به نوآوری
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 ۸فصل 

 ستین یخوب کاف قوانین

های از بند رسته مجبور خواهند شد راسًا ساختارهای نهادی ایجاد کنند که اقتصادهای بازار حکومت

 کنند که زیربنایهای خاص را بازتعریف میا و مسئولیتهکنند و حقوق، استحقاقیت میفعال آنهادرون 

 فعالیت اقتصادی هستند.

 سازی سرمایه: خیزش شرکت صنعتی بزرگ در امریکاـ ویلیام روی، اجتماعی

 طرح مختصر ایده

آفتی است که کشورهای فقیر به آن مبتال هستند. فهم متعارف ما  16۳«نهادها»و « حاکمیت قانون»غیبت 

دهد که تا زمانی که این کشورها نهادهای خود را اصالح نکنندـ و اغلب معنایی جز اقتباس می گونه نظراین

تیم داشفقط اگر این یا آن نهاد را می»شان نیست. های به سبک غربی نداردـ امیدی به پیشرفتاز سامانه

های سازمان« ببخشند. و کارهای خود را راه بیندازند و به آنها تداومتوانستند کسب مردم سرانجام می

ا به کنند تگذاری میاند و ساالنه میلیاردها دالر سرمایهبسیاری برای رسیدن به چنین هدفی بوجود آمده

 شارفخود را بهتر کنند. با نیاتی کامال خیر نهادها به درون این کشورها  کشورهای فقیر کمک شود نهادهای

به درون اقتصادهای نوظهور، « شده فشارداده»نهادهای شوند، اما دلیلش چیست که این همه داده می

ها و نهادها توانیم مشکالت را با قوانین، سامانهآیند؟ ما نمیدرمی سرانجام ناکارامد یا حتی بدتر، فاسد از کار

ای کارآمد هبرطرف کنیم به این طریق که مثال قانون، سامانه یا نهاد دیگری اضافه کنیم. هنگامی که از نهاد

ه شود )چگونکنیم صرفا منظورمان قواعد و مقررات نیست. خط پایان نهادها به فرهنگ ختم میصحبت می

دهنده چیزهایی کنند(. نهادها در هسته خود بازتابمردم یک منطقه، مسائل خود را حل و پیشرفت می

باشند. روشن است که  iباید وطنیفهمیم که نهادها هستند که مردم برایشان ارزش قائلند و از اینجا می

 تواند نقشی حیاتی در این فرایند ایفا کند.می نوآوری

* * * 

نظر در زمینه قانون اساسی، وکیل و قاضی در پراگ برای شرکت در ها صاحبده 1۹۹7در بهار سال 

نویس ند: کمک به تهیه پیشافتد، گرد هم آمدبار در طول عمر اتفاق میموضوعی که شبیه فرصتی که یک

)و اساساً هر  های پس از سقوط اتحاد جماهیر پیشین، چکسلواکیقانون اساسی جدید یک کشور. در ماه

های خود، در جهان پس از اتحاد شوروی را با فرایند تهیه کشور دیگر بلوک شرق( فرایند بازتعریف ارزش

                                                           
i Homegrown 
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شده برای مشورت دادن و هدایت این  . اندیشمندان غربی دعوتیک قانون اساسی جدید شروع کردند

فرایند نتوانستند با سرعت کافی به آنجا برسند. آنگونه که روزنامه نیویورک تایمز نوشت مقاومت در برابر 

کنوانسیون قانون اساسی خیلی سخت است. لورنس ترایب پروفسور استاد مدرسه حقوق هاروارد به 

تا کنون سابقه نداشت برنامه کالسی خود را به خاطر یک پرونده در دیوان عالی »نیویورک تایمز گفت 

 «تغییر دهم.

های حقوقی این افراد حضور داشتند: لوید کاتلر، مشاور سابق جیمی کارتر رئیس در بین چهره

ن دادستان سابق در زمان ریاست معاو ماتیس سناتور بازنشسته؛ چارلز فراید جمهور امریکا؛ چارلز

گاربوس که در آن زمان یکی از  جمهوری رونالد ریگان؛ پیر ترودو نخست وزیر سابق کانادا؛ و مارتین

های نمایندگی سرشناس از هشت کشور متفاوت، یک وکالی سرشناس حقوق بشر در امریکا بود. هیات

نویس یک قانون یای رویکردهای مختلف برای تهیه پیشهفته را صرف بحث و مجادله در باره مزا

 تقسیم کند. این تالش اساسی کردند تا قدرت را بین دو منطقه چک و اسلواک از کشور چکسلواکی

انگیزی بود که چندین روز به مجادالت کوچک و بزرگ در سالن کنفرانس، اتوبوس بین دو هیجان

پروفسور حقوق دانشگاه ویرجینیا در آن زمان  هوارد نجر شد. آنگونه که دیکایستگاه و در راهروها م

]زمانی که امریکا قانون اساسی خود را تدوین  1080هر کسی که نتوانسته بود در سال »بیان کرد 

 «ترین فرصت به آن است.کرد[ حضور داشته باشد بداند این شبیه

سیاستمداران و اندیشمندان  ها کارطف توصیه تیم رویایی قانون اساسی و ماهدو سال بعد، به ل

ز این آمی، سرانجام قانون اساسی جدید تهیه شد و به عنوان بخشی از جدایی صلحسرشناس چکسلواکی

 کشور به دو کشور جدید )جمهوری چک و اسلواکی( به تصویب رسید.

به در سراسر کشورهای بلوک کمونیستی سابق، شامل رومانی، یوگسالوی سابق، و مراسمی مشا

تا را نام بردیم( اتفاق افتاد. اندیشمندان قانون اساسی در غرب این شانس را یافتند  بلغارستان )تنها چند

نهادی  هایگرفته را به نحوی هدایت کنند که دقیقاً از همان آغاز به ارزشهای تازه شکلتا دموکراسی

دست یابند. نهادهای اقتصادی و سیاسی خوب از حقوق مالکیت، تکثرگرایی دموکراتیک، بازارهای باز، 

ها، کنند. به بیان دیگر، نهادهای اقتصادی و سیاسی بد از الیگارشیکنندگان و غیر آن حمایت میمصرف

ت جاگیر، و غیر آن حمایار، فساد همهداری رفاقتی، تبارگماری، قوه قضائیه بدکردحزبی، سرمایههای تکنظام

ده ش که کشورهای شکوفاشوند، درحالیکنند. به طور کلی، کشورهای فقیر زیر فشار نهادهای بد له میمی

دهد که کم نهادهای بسیار بهتری دارند. عقل سلیم پیشنهاد میپر از نهادهای خوب هستند یا دست

حاکمیت قانون را برپا دارند، نهادهای خود را اصالح و درمان کنند،  کشورهای خواهان مبارزه با فقر باید ابتدا

 حرکت کنند. را برگزینند پیش از اینکه بتوانند به سمت شکوفایی جدیدهای به سبک و سامانه
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 د.افتدهند که چگونه حرکت به سمت نهادهای سالم در واقعیت اتفاق میاما اینها اغلب به ما یاد نمی

ـ آنچه داگالس نورث، برنده جایزه نوبل  رسد که نهادهای درست را برپا کنیمدر ظاهر منطقی به نظر می

ساخته که تعامل انسانی را شکل های انسانتر محدودیتقواعد بازی در یک جامعه یا به طور رسمی»

ت. اگر به این شیوه نگاه کنیم، اقتصادی مهم اس کندـ برای ساختن شکوفاییتوصیف می 166«دهدمی

شوند تا کمک داده می فشارنهادها احتماال توسط دولت یا سمن بسیار پرنفوذ، منطقا به درون جامعه 

 کنند راه برای درست شدن نهادها هموار شود.

ماری کرده شهای بیپیشین از هنگام کنوانسیون قانون اساسی تا کنون،  پیشرفت اگرچه چکسلواکی

کند. برای مثال فساد در آل خلق نمیآسا کشوری ایدهاست، اما قانون اساسی جدید به شکلی معجزه

کمیسیون اروپا،  2714طبق گزارش سال  160درجات گوناگون هنوز در سراسر جمهوری چک شایع است.

کشور چک جریان  ای در مناقصات عمومی ملی و محلیها معتقدند فساد گستردهبیش از دو سوم بنگاه

دارد. منظور این نیست که جمهوری چک کشوری کامال بد یا از نظر اخالقی فاسد است. بلکه این کشور 

 در حال تحول با نهادهای در حال تحول است.

شایستگی زیرساختی مصرف گسترده است عدم های متمایز هر اقتصادی که دچار عدمیکی از ویژگی

خألهای »هاروارد چنین وضعی را  و کارکسب و کریشنا پالپو، اساتید مدرسه  خانا و نهادی است. تارون

، تمرکز شدید بر خلق نهادهای خوب در نامند. بدین منظور، در محافل توسعه اقتصادیمی« iنهادی

، بیش 2711تا  2776شود. از سال الم شناخته میشرط ضروری رشد اقتصادی سکشورهای فقیر، پیش

گذاری شده برای اصالحات نهادی سرمایه های مورد حمایت بانک جهانیمیلیارد دالر در پروژه ۳7از 

داده شدند مانند وکالی غربی  فشارهایی از نهادها که به کشورهای در حال توسعه مثال 168است.

اروپای شرقی به عنوان شرط پرداخت کمک خارجی یا بریتانیا که حقوق مالکیت کننده قوانین بازنویسی

 توان دید. اما بدونبه امید افزایش شفافیت و قطعیت پیاده کرد می هایی از کنیاخصوصی را در بخش

بسیاری از اند، ای که این جوامع طی زمان در آنها تکامل یافتهدرک ساختارهای اجتماعی محلی پیچیده

های کارآیی و شفافیت نشدند. در عوض آنها غالباً ناخواسته ، موفق به عمل به وعدهشده فشاردادهنهادهای 

 به سردرگمی و فساد دامن زدند.

ها را دهند به جای اینکه ارزشهای آن را بازتاب میمساله این است که نهادهای یک جامعه، ارزش

های یک کشور را شکل خواهند داد و ـ نهادهایی که ارزش ی قویخلق کنند. بنابراین ساختن نهادها

دهد به جاهای دیگری نیز صادر هر آنچه را که نتیجه می»کنندـ در واقع های متمادی حفظ میبرای نسل

  16۹نیست. «اضافه کنید و در آخر آن را هم بزنید کنید، سپس کمی آب
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 وایی در هاروارد و اقتصاددان باسابقه در بانک جهانیحکمر لنت پریچت عضو هیات علمی مدرسه کندی

از  ـ های نهادیزیرساخت« وارد کردن»ها برای گوید علت این است که یک ناهمخوانی بنیادی بین تالشمی

نکداری، و های باهای مالی مانند بازارهای سهام و رویههای حکمرانی، سامانههای دادگاهی، قالبقبیل سامانه

ها در هر کشوری شکل ـ برای یک کشور فقیر و این واقعیت که چگونه نهادها و ارزش های تنفیذ قانوننظام

تمایل به تمرکز روی قواعد دارند چون »دهد کارشناسان خارجی گیرند وجود دارد. پریچت توضیح میمی

یم تا قواعدی را که در جایی دیگر اثربخش مزیت نسبی آنها در آن است. ما تمایل به دعوت از کارشناسان دار

ین برای مثال شاید دویست صفحه قوان« اند اجرا کنند، اما همه اینها در بستر و بافتاری متفاوت، معنا ندارند.بوده

در باره مراقبت سالمت در دانمارک وجود دارد. اما در آن صفحات توضیحی وجود ندارد که چه عواملی به 

ت شده است. پریچ دهند یا چرا اولویت آن کشور تامین مالی نظام سالمت ملینگیزه میپزشکان دانمارکی ا

 «این داستان هنجارها است.»گوید در واقع می

هایی که در جهان داریم، نهادها چیزی نیستند که با حق با پریچت است. حتی با وجود همه تخصص

نهادها حقیقت محض نیستند. آنها در هر بافتاری شکل های خیر بتوان آنها را به درون جوامع فشار داد. نیت

های مردم آن جامعه یابند. نهادهای یک جامعه معموال بازتابی از فرهنگ و ارزشگیرند و تکامل میمی

کنند با شود و چگونه مردم انتخاب میدهند چگونه مسائل حل میهایی که سرمشق میهستند. ارزش

شود بخشی به رشد اقتصادی کمک میگی کنند. و حتی وقتی با نیات خوب برای تحرکو زند همدیگر کار

 داد. آنها نیازمند جذب کردن هستند. فشارتوان خیلی ساده نهادهای کارامد را نمی

آوری شواهد روزافزونی وجود دارد که تحت فشار قرار دادن نهادها، اثرات مطلوبی بر آفریدن و دوام

درصد  07ها، حتی تا ارکرد در بسیاری از کشورهای فقیر ندارند. طبق برخی تخمینکـ های خوشنظام

ـ آنچه مردم برای  های بنیادی یک جامعهدر واقع، اگر پویایی 107داشته است.« نتایج پنهانی»اصالحات 

کنندـ تغییری نکرده باشد، که چگونه مسیر پیشرفت خود را انتخاب میآن ارزش قائل هستند و این

 شده محکوم به شکست هستند.ادهای جدیدا تحمیلنه
 

 چگونه مسائل را حل نکنیم

ریجز ، کیت ب«چگونه مسائلی که اهمیت دارند را حل کنیم )نکنیم(»با عنوان  ای اخیر از بانک جهانیدر مقاله

دیده به تفصیل بحث کردند. آنها با استفاده از در باره این پ و مایکل وولکاک کارشناسان توسعه اقتصادی

، چندین یادگیری از این کشور را طی چند دهه گذشته بررسی کردند. در ماالوی تأکید موردکاوی ماالوی

هایی که بر اصالحات نهادی به شیوه خاص تاکید داشتند شدیدی بر اصالحات نهادی شده بود: تعداد پروژه

ـ صنعت و تجارت؛ کشاورزی،  هایی بود که در چهار حوزه بعدی توسعهبسیار بیشتر از پروژه پروژه( 101)

پروژه(. چنین  1۳1ـ در مجموع تمرکز داشتند ) شیالت و جنگلداری؛ سالمت و خدمات اجتماعی؛ و آموزش
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ت که نه فقط دهد این اسوضعی به خودی خود نباید مشکلی باشد. اما آنچه مقاله آنها در ادامه نشان می

اره نهایت شکست خوردند، بلکه ما نیز دوب هایی که عمدتا بر اصالحات نهادی تمرکز داشتند دربسیاری از برنامه

 101خوریم.دهیم و شکست میادامه می و چندباره به همین کار

لعه و ا مطاگویند بخشی از مشکل این است که ما اغلب پیچیدگی کامل مساله ربریجز و وولکاک می

شویم. برای مثال اداره مبارزه با فسادی نمی« نهادزدایی وضع موجود»کنیم و در نتیجه موفق به درک نمی

تقلید تمام عیار ساختارها و قوانین کشورهایی با بافتارهای »ایجاد شد چیزی به جز  که جدیدا در ماالوی

بهترین »ما با تمرکز بر اقتباِس  102«، چین و بوتسوانا( نبود.بسیار متفاوت )مشخصا هنگ کنگ

های اغلب موفق به درک پیچیدگی ،های جهان موفق استرسد در سایر بخشکه به نظر می« هاییسرمشق

شویم. در نتیجه اینکه موفقیت را با توجه به اینکه چقدر یک بافتاری مختص به یک منطقه خاص نمی

به جای اینکه توجه کنیم آیا آن سیستم  ؛سنجیمری که موفق شده، شباهت دارد میسامانه با سامانه دیگ

 کند یا خیر.واقعا یک مساله خاص را حل می

بدبختانه بعید است این نوع مدل برای حل مسائل، نتایج بلندمدت مثبتی چه در اصالح نهادی یا 

ها و به این جهت، ما مجبوریم به ریشه ارزش 103یدمان کند.عا موضوعی مهمتر همچون توسعه اقتصادی

 .گیردفرهنگ جامعه دست یابیم. و بدین منظور مجبوریم بفهمیم که چگونه یک فرهنگ شکل می
 

 حل کردن مسائل، با کمک همدیگر

ما آن را به چیزهای شنویم، و بسیاری از بسیار می« نهادها»یا « نوآوری»را نیز همانند « فرهنگ»واژه 

دهیم. اگر بخواهیم فرهنگ را برای شرکت بکار ببریم بسیار مرسوم است آن را عناصر متفاوتی ربط می

تر در روز کاری آخر هفته، نوشیدنی رایگان توصیف کنیم: پوشیدن لباس راحت مرئی موجود در محیط کار

از  ـ یکی محل کار. اما همانگونه که ادگار شاین از ام.آی.تی در کافه تریا یا اجازۀ آوردن حیوان خانگی به

کند اینها چیزهایی نیستند که فرهنگ ـ تبیین می اندیشمندان سرشناس جهان در حوزه فرهنگ سازمانی

کنند. اینها صرفا آثار بیرونی فرهنگ هستند. شاین یکی از مفیدترین تعاریف فرهنگ را که را تعریف می

 کند:قدیم میشناسیم تما می

کردن در جهت اهداف مشترکی است که این اهداف بارها و بارها و  ای برای باهم کارفرهنگ شیوه

ی ای دیگر حتچنان با موفقیت زیاد دنبال شده است که کسی در باره تالش برای انجام کارها به شیوه

ور ناخودآگاه آنچه را الزم است انجام کند. اگر یک فرهنگ شکل گرفته باشد، مردم به طفکر هم نمی

 104دهند تا موفق شوند، انجام خواهند داد.
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گیرد. در عوض شده نه یک شبه و نه با اجرای یک قانون یا سامانه جدید شکل میاین شعور درونی

زنند بکنند تا مسائل را حل کنند و حدس می نتیجه یادگیری اشتراکی مردمی هست که با همدیگر کار

 دهد.چه چیزهایی نتیجه می

گیری فرهنگ در یک جامعه هم صادق است. در هر لحظه که یک مساله یا همین قضیه در باره شکل

رسند تا چه کاری انجام دهند افرادی که مسئول هستند با همدیگر به تصمیمی می ،شودوظیفه مطرح می

م و عمل مرتبط با آن، به برونداد موفقی بینجامدـ و چگونه آن را انجام دهند تا موفق شوند. اگر آن تصمی

برای اینکه یک مناقشه به نتیجه خوبی برسدـ پس دفعه بعد، « به حد کفایت خوبی»برای مثال تصمیم 

کسانی که در آن جامعه با نوع مشابهی از چالش مواجه شوند به همان تصمیم و همان شیوه حل مساله 

تصمیم شکست بخورد و مناقشه حل نشود، آنهایی که سعی در حل  گردند. از طرف دیگر اگر آنبازمی

مساله را دارند از رفتن دوباره به سراغ آن رویکرد خودداری خواهند کرد. هر دفعه که آنها با یک مساله 

کنند، بلکه در جریان حل مساله، هر آنچه را که اهمیت دارد روند فقط خود مساله را حل نمیکلنجار می

 برند.کنند یا از بین میگیرند و فرهنگی را ایجاد مینیز یاد می

یک نهاد واقعا بازتابی از آن فرهنگ است، یا یک الگوی رفتار که قانونمند شده باشد. وقتی فرهنگ 

کنیم تا یک نهاد را که با فرهنگ آن کشور همسو نیست به کنیم و تالش مییک کشور را مشاهده می

 وری آن نهاد خیلی مشکل خواهد بود.آبدهیم، دوام فشاردرون آن 

توان بینی قدرت نهادها را اصال نمیاهمیت فرهنگ و هنجارها در قبوالندن نهادها و احتماال حتی پیش 

کوهلمن که مرکز قانون و توسعه را در آزمایشگاه بازارهای جدید بنیان گذاشت و نیز  کم گرفت. کاتریندست

تجربه کرد. او در یک پروژه  کند این قضیه را در کنیاتاون تدریس می وق هاروارد و جورجهای حقدر دانشکده

های قوانین و مقررات کنیا کمک کند. وی در فهم پیچیدگی گذارها و کارآفرینانکرد تا به سرمایهمی کار

دهد در کشوری دیگر عالمت اشتباه ارسال ردهایی که در یک کشور نتیجه میدرنگ متوجه شد رویکبی

بستن قراردادهای سفت و سخت »تعدادی از کارآفرینان خاطرنشان کردند که  کند. برای مثال در نایروبیمی

ه داد نظام حقوقی ک این پروژه نشان»گوید کوهلمن می« و کار دارد.اعتمادی بین شرکای کسب داللت بر بی

گونه که همیشه در مورد کار ما صادق تر از یک معامله واحد است. همانکند بسیار پیچیدهبازار را احاطه می

های متفاوت رفتار انسانی ـ بر جنبه ـ هم روی کاغذ و هم در عمل است ما مجبوریم درک کنیم چگونه قوانین

ـ ایجاد چارچوب حقوقی و تنفیذ قراردادهاـ  رسدبدیهی به نظر می در واقع آنچه که ساده و« گذارند.تاثیر می

 در اصل دارای ظرافت و تنوع بیشتری است. تجربه کوهلمن حالتی استثنا نیست.
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 سازي ریسکعمومی

خورده، قابل درک است که چرا احساس های اصالحات نهادی شکستهنوز و حتی با وجود این همه پروژه

غییر نهادهای کشوری فقیر در اولویت است. در بسیاری از کشورهای فقیر، دولت شود تالش برای تمی

 ارکردک ـ کند. به عالوه به نهادهای خوشاعمال می اغلب تنها گزینه موجود است و نفوذ چشمگیری بر اقتصاد

و  وفاییرسد شکه نظر میهای شکوفاشده در جهان فکر کنید. بدر امریکا، انگلستان، ژاپن یا بسیاری ملت

های حقوقی در امریکا یا انگلستان را مالحظه کنند. برای مثال نظامنهادهای خوب در کنار هم حرکت می

توانند به تنفیذ قراردادها و حاکمیت قانون متکی باشند. با وجود این نهادها کنید که شهروندان معموال می

 شود. برعکس به آنگوال،ان، بلکه همچنین بین شهروندان و دولت ایجاد مینه فقط اعتماد بین شهروند

گیرند، شان را میشدن اقتصادهای کنیم، نهادهایی دارند که جلوی شکوفاو بنگالدش که نگاه می اکوادور

به نظام حقوقی در پس نهادهای آنها قادر به ایجاد اعتماد نیستند. برای مثال احتمال اعتماد کردن شما 

گذاری کند که ها دالر پول خود را در کشوری سرمایهآنگوال چقدر است؟ چه کسی حاضر است میلیون

ای اعتماد کرد که اگر در ژاپن یا توان به همان شیوهبه دولت یا دیگر بازیگران بخش خصوصی آن نمی

سروسامان دادن به نهادها خیلی مهم  10۳توانستید اعتماد کنید؟کردید میسنگاپور یا آلمان فعالیت می

 است.

اما تمایل اقتصادها به داشتن نهادهای بهتر و اطمینان از اینکه آنها واقعا چنین نهادهایی دارند دو چیز 

آیند نه کنند و بیرون میها رشد میترین نهادها از درون فرهنگایم موفقمتفاوت است. ما متوجه شده

 انی دارد.های فراوبرعکس. تاریخ مثال

ها در جهان هستند: هنگام ترین و ارزشمندتریننهادهای اروپا را مالحظه کنید که در بین پیشرفته

نوشتن این کتاب نیازی نبود جای دوری برویم، فقط کافی است به مذاکرات پیچیده در جریانی که 

ار ه کنیم. هر چند این مذاکرات بسیکند )برگزیت( نگاآور اتحادیه اروپا آزاد میانگلستان را از تعهدات الزام

دشوار بودند آنچه در آن تردیدی وجود ندارد این است که هر دو طرف برای این فرایند ارزش قائل هستند 

شبه به اینجا نرسید؛ صدها سال آزمایش و خطا و و به توافق نهایی احترام خواهند گذاشت. اما اروپا یک

 نگی به وجود آید.موفقیت و شکست نیاز بود تا چنین فره

های تجارت در جهان توسعه نهادهای داخلی در ونیز به این شهر کمک کرد تا به یکی از پایتخت

گو پوگا و گردد. طبق نظر دو اقتصاددان به نام دیهمیالدی بازمی 877تبدیل شود که سابقه آن به سال 

دن گروه عظیمی از تجار شد و این تجار از قدرت تازه ها باعث ثروتمند شتجارت با دوردست»ترفلر  دانیل

)رئیس حکومت  iیافته خود برای وضع محدودیت بر قوه مجریه، یعنی برای پایان دادن به منصب دوجدست

                                                           
i Doge 
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 1102و برای تاسیس پارلمان یا شورای بزرگان در سال  1732ونیز( که عمال موروثی است در سال 

، شاهد خیزش بسیاری 12۹0نیز، از شروع هزاره دوم میالدی تا سال در این دوره و 106«استفاده کردند.

 بود. iاز نهادهای دنیای امروزی بود که یکی از آنها کولگانزا

جاد شد. ها ایکولگانزا اساساً یک شرکت سهامی عام بود که برای تامین مالی سفرهای اکتشافی به دوردست

دور در آن زمان داشت، کولگانزا یک شیوه مبتکرانه برای های قابل توجهی که تجارت راه با مالحظه ریسک

ای بود که پیش از آن سازی آن بین تعداد زیادتری از مردم در مقایسه با هر شیوهتقسیم ریسک و عمومی

اری گذها که تا آن زمان امکان سرمایهوجود داشت. اما از این مهمتر اینکه با خلق ثروت برای بسیاری از ونیزی

نگار کرد. ماکس نیسن، روزنامهمی سازیها را نیز عمومیسفرهای اکتشافی تجاری را نداشتند، پاداش در چنین

کولگانزا بسیار نوآورانه بود چون مسئولیت برای هر شراکت را به میزان سهام شرکا »نویسد در باره این نهاد می

ت مهم بود چون به بازرگانان ضعیف اجازه نهایکرد. چنین نهادی برای سرنوشت این شهر ]ونیز[ بیمحدود می

به ناگهان، بازرگانان  100«الملل دسترسی پیدا کنند.داد ریسک شریک مسافرتی بودن را بپذیرند و به تجارت بین

ه های دوردست مشارکت کنند، فعالیتی کگذاری برای تجارت سودآور با سرزمینتوانستند در سرمایهتر ضعیف

 ندان اختصاص داشت.تا پیش از آن به ثروتم

شود محصوالت و خدماتی که تا پیش های بازارآفرین باعث میهمانگونه که پیشتر اشاره کردیم نوآوری

وند کنندگانی شقیمت، پیچیده و دور از دسترس بودند قابل دسترس برای طبقه جدید مصرفاز این گران

سازی آفریده جدید برای راهکارهای مردمیکه توان مالی برای خرید آنها را نداشتند، در نتیجه بازاری 

تی از ثروتمندان است، وق« بسیار بیشتر»شود. چون تعداد فقرا در بیشتر جوامع، و قطعا در ونیز آن زمان، می

یک راهکار جدید توانایی کشیدن فقرا به سمت مصرف کاال یا خدمت خاصی را دارد، بنابراین آن راهکار 

ر، بسیاری از بازرگانان فقیرتگذارد. نهاد کولگانزا، ساز و کاری را ارائه داد که یای بر جامعه متاثیر گسترده

تحرک  میزان گذار شدند. در نتیجه با این نوآوریکسانی که نه سرمایه و نه وثیقه داشتند وارد طبقه سرمایه

 .الملل، ثروت و درنهایت قدرت سیاسی افزایش یافتاقتصادی، تجارت بین

 نظر بگیرید. تعداد افراد زیادی در مشاغل تامین سازی دربرای مثال تاثیر کولگانزا را بر صنعت کشتی

 در سفرهای فعال در کشتی ، نیروی کار، طراحی کشتی، فروش یا اجاره کشتیقطعات ساخت کشتی

داشتند به کار گرفته شدند. و البته این فقط  های بسیار دیگری که نقشی مولد در اقتصادتجاری و حرفه

یکی از بسیار صنایعی بود که از پیدایش کولگانزا تاثیر پذیرفت. در شرایطی که تقاضا برای کاالهای 

نند و ک ها تحت فشار قرار گرفتند تا نوآورییافت، کشاورزان و کاسبپذیر )صادراتی( افزایش میتجارت

اضاهای جدید پاسخ دهند. تاثیر ایجاد مشاغل جدید، خصوصا برای مردم شهرهای فقیر، خیلی به این تق

                                                           
i Colleganza 
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زیاد است. در عرض یک شب، شخصی که عاطل و باطل است به عنصر یاریگر مولد برای آن جامعه تبدیل 

ی هادهد درحینی که ما چشم به بهبود اقتصادها داریم، نظامشود. همانگونه که شاین توضیح میمی

ها و جوامع بسیار اهمیت دارد. اگر مشاغلی نباشد تا به مردم پاداش دهد آنها پاداش و تنبیه در سازمان

ها خواهند یافت که بسیاری از آنها به تولید جامعه کمکی های دیگر برای به دست آوردن پاداشراه

 نخواهند کرد.

به یکی از ثروتمندترین شهرها در اروپا شدند و این شهر های بیشتری ثروتمندتر میکه ونیزیدرحالی

تبدیل شد، ساختارهای سیاسی در ونیز نیز شروع به تغییر کرد. در این شهر تا آن زمان منصب دوج در 

گرفت که به یکی از سه خانواده فرادست تعلق داشته باشد و قدرت مطلق را بر امور اختیار کسی قرار می

ی شد، توازن قدرت شروع به تغییر کرد، و سازها عمومیبه محض اینکه ثروت 108کرد.شهر کسب می

ا ر تعداد روزافزونی از بازرگانان ثروتمند قابلیت به چالش کشیدن دوج را پیدا کردند و در نهایت این کار

 نیز کردند. برخی از اصالحات نهادی که این طبقه جدید و رو به افزایش بازرگانان خواستار آن بودند این

های خود؛ تصویب و اجرای یک نظام انتخاباتی؛ تضمین ها از انتصاب جانشینموارد بود: ممنوعیت دوج

نهد؛ و تأسیس یک پارلمان کند و به احکام قضایی گردن میگرفتن از نهاد دوج که با قضات مشورت می

که نقش کسب  این نهادها سپس باعث برآمدن سایر نهادهایی شدند 10۹که به شورای بزرگ مشهور شد.

 187گذاری را در توسعه اجتماعی تقویت کرد.و سرمایه و کار، نوآوری

 های سهامیهای مالی در ونیز شامل پیشگامانی به شرح زیر بود: شرکتدر ابتدای قرن چهاردهم، نوآوری

ی گی که کمبود نقدینگبا مسئولیت محدود؛ بازارها برای بدهی، سرمایه و ابزارهای رهنی؛ قوانین ورشکست

 و کارکسب های حسابداری دوطرفه )دفترداری دوبل(؛ آموزش اصول داد؛ روشرا از ورشکستگی تمیز می

گذاری؛ و یک وسیله مبادله قابل اعتماد )پول )شامل استفاده از حساب جبر برای تبدیل ارزها(؛ بانکداری سپرده

مرتبط است ما « تقاضاهای تجارت با دوردست»ها به که همه این نوآوریدرحالی 181ها به نام دوکات(.ونیزی

 دهد.تجارت با دوردست را بازتاب می« یسازعمومی»معتقدیم آنها به بیان دقیقتر 

 تواند بر جامعه داشته باشد.های بازارآفرین میاین همان نوع تاثیری است که نوآوری
 

 وارونه کردن( گذاشتن گاري جلوي اسب )کار

خیر در جهان امروز را مالحظه  های اصالح نهادی با نیتدر مقام مقایسه، شکست خوردن بسیاری از برنامه

کنید. مت اندروز استاد دانشگاه هاروارد در کتابی که در باره اصالح نهادی و توسعه نوشته است، فهرستی از 

المللی امیدوار بسیاری از کارشناسان بین 2773ی مثال، در سال کند. براهای برجسته را ردیف میشکست

بودند که فقط در عرض هفت سال، اصالحات نهادی خواهد توانست افغانستان را به کره جنوبی جدیدی 

تبدیل کند. این تئوری باعث شد تا میلیاردها دالر پول برای این کشور هزینه شود تا ابتدا نهادهای غالب در 
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غییر دهد که بسیاری امید داشتند به تغییر در این کشور منجر خواهد شد. زمان سپری شد؛ دولت را ت

جدید به درون این کشور تحمیل شدند اما هنوز هم « نهادهای»میلیاردها دالر خرج شد؛ قوانین، مقررات و 

ذاریم گرا کنار میشود. افغانستان از افغانستان به عنوان یکی از فاسدترین کشورها در جهان نام برده می

چون شاید نمونه خیلی افراطی باشد؛ این کشور نه فقط خیلی فقیر بلکه درگیر جنگ است و گرفتار طالبان 

 دهد که چگونه دولت گرجستان. او شرح میآورد: کشور گرجستاننیز هست. بنابراین اندروز مثال دیگری می

تا به فعالیت بخش »ها را کارآمد کند و مقررات را کاهش دهد لیاتهای فراوانی به خرج داد تا ماتالش

نگاپور س»رفت که کشور کوچک گرجستان یک این امید می« خصوصی شتاب دهد و مشاغل جدید بیافریند.

 جهانی بانک و کارهای سهولت کسب بندیبشود. اصالحات به نظر نتیجه داد و گرجستان در رتبه« قفقازی

ای که بسیاری امید داخلی به آن شیوه جهش کرده است. متاسفانه این کارها باعث برانگیختن نوآوری

 نانبر دوش کارآفری های دولتی شاید باریگذاریدر حال حاضر، مقررات»گیرد ندروز نتیجه میاداشتند نشد. 

ما اصالحاتی که پیاده شد به دولتی منتهی نشد که واقعا تولید را شتاب ببخشد و اشتغال ایجاد نباشد، ا

 182«کند.

های که برعهده وزارت عمران روستایی هند است سوابق زمین مثال دیگر هند است، جایی که پروژه کاراناتاکا

 ،های اصالحات نهادی در گرجستانکند. بسیار شبیه پروژهای میناحیه این کشور را ثبت و رایانه 677حدود 

 37روز به  37ها از ها نیز در این پروژه وجود داشته است )کاهش زمان موردنیاز برای ثبت داراییبرخی موفقیت

 ت زمین درهای مربوط به مالکیدقیقه(، اما اندک شواهدی وجود دارد که هر گونه پیشرفتی در کاهش درگیری

سازی سوابق، که قرار بود باعث انتقال آسانتر زمین بین طرفین شود این منطقه اتفاق افتاده باشد. به عالوه، رایانه

 183و فعالیت اقتصادی را تشویق کند نیز کامال محقق نشده است.

ک خوب، و مثال شهر ونیز، ی های اصالح نهادی با نیتتفاوت اصلی بین این مثالها، و بسیاری از دیگر پروژه

اصالح نهادی چقدر نیت خوب بینش محوری در این کتاب است. اصال اهمیتی ندارد که پشت تصمیمی برای 

شترین کنند تا به بیآفرینند یا به هم وصل میهایی که بازارها را میوجود داشته باشد. اگر این اصالح به نوآوری

تعداد مردم آن منطقه خدمت برساند متصل نباشد، چنین اصالحی بسیار سخت دوام خواهد آورد. وقتی ما 

 کنند. و نه اسب هیچکدام حرکت نمی گذاریم نه گاریگاری را جلوی اسب می
 

 به جاي اینها چه کاري کارآمدتر خواهد بود؟

ها، خصوصا آنهایی که ایم. نخست اینکه نوآوری، سه درس مهم آموختهدر حین مطالعه نهادها و نوآوری

ستند؛ دوم اینکه هنگام آفرینند، معموال مقدم بر توسعه بوده و خوراک نهادهای خوب هبازارهای جدید می

ساختن نهادها باید بافتار محلی را در ذهن داشته باشید چون، اگر نهادها مسائل محلی را حل نکنند، 
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ای برای کسانی که برایشان طراحی شده است نخواهند داشت؛ و سوم تقریبا در بیشتر اوقات هیچ فایده

 چسباند.همدیگر میکند که نهادها را به اینکه نوآوری مانند چسبی عمل می

 

 بازارهاي پرجنب و جوش عموما مقدم بر نهادهاي خوب هستند

کنند یم گذاریم که در مناطقی با نهادهای کمتر توسعه یافته کارهای خود را با کسانی به بحث میوقتی ایده

قط کردن در کشورهای فقیر نه ف کنیم این است که نوآوریهای منفی که دریافت میترین واکنشیکی از رایج

 "اول مرغ یا تخم مرغ "کنیم در مساله کالسیککاری سخت بلکه عمال ناممکن است. بنابراین احساس می

ویم؟ اقتصادی ابتدا باید روی کدامیک متمرکز ش گرفتار شدیم: برای تشویق نوآوری و در نتیجه ایجاد شکوفایی

در »بند مشترک آنها این است که ترجیع. 184کنند که اول باید با نهادها شروع کردپافشاری میبیشتر مردم 

ما قطعا این دیدگاه را درک « توان نوآوری کرد؟محیطی بدون نهادهای سیاسی و اقتصادی خوب چگونه می

 حفظ نهادهایترین مشکل آن این است که ساختن و کنیم. اما این استدالل چندین مشکل دارد. اصلیمی

ای بدون بازارهای مناسب و مرتبط برای جذب آنچه خوب نه فقط خیلی پرهزینه است بلکه وقتی درون جامعه

کنند. چگونه کشوری فقیر نظیر مالی با حدود پانزده شوند اغلب کار نمینهادها باید عرضه کنند جای داده می

دالری، توان پرداخت هزینۀ یک نظام قضایی  ۹77 میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه تقریبا

هزار دالری  44میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه حدود  66الگوگرفته از نظام قضایی فرانسه با 

را دارد؟ عالوه بر این، نظام قضایی فرانسه چند صد سال زمان برای تکامل یافتن طی کرده است به نحوی که 

ک توان پذیرفت کشور مالی یکند. چگونه میستر شکوفایی روزافزون فرانسه معنا پیدا میموجودیت آن در ب

نظام قضایی پرهزینه را برگزیند که ناتوان از حل مسائل بسیاری است که ساکنان امروز مالی با آن مواجه 

 کند که حرکت در این مسیر بسیار دشوار است.بینی میهستند؟ تئوری فرهنگ شاین پیش

کند که راه بهتری وجود دارد. این راه شاید خالف درک شهودی بینی میری شاین همچنین پیشتئو

و حتی آزاردهنده باشد، اما ما معتقدیم اگر با کمک کردن به مردم برای اینکه در اقتصادهای محلی خود 

 ریخ بارها وپیشرفت کنند شروع کنیم، پس به دنبال آن تغییر در فرهنگ و نهادها روی خواهد داد. تا

 18۳.بارها این را نشان داده است
 

 مانند چسب است نوآوري

دقیقا همانگونه که داشتن بچه یک مساله و تربیت موفق و عضو مولد جامعه بودن آنها مساله دیگری 

 آوری آنها مساله کامال متفاوت دیگری است.است، آفریدن نهادها یک مساله و دوام
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ند. گونه هستیک فرایند است و نه یک رویداد. نهادها هم این ایم شکوفاییمتوجه شده همانگونه که ما

شوند. درسی که دهند؛ نهادها عمدتا با فرایندها مشخص میها نشان نمیها یا مکاننهادها را با ساختمان

آوری را نه فقط در ساختن نهادها بلکه در دوام کند تا نقش محوری نوآوریگیریم به ما کمک میاز ونیز می

 آنها نیز ببینیم.

در ونیز ساخته شدند، به دست گروهی از  با همان سرعتی که بسیاری از نهادهای پشتیبان شکوفایی

ین بازرگان دبازرگانان بسیار ثروتمند و پرنفوذی نیز نابود شدند که سعی در مهار و کاهش رقابت داشتند. چن

رکت در ش»ثروتمند شروع به اعمال نفوذ برای تغییر قوانین موجود کردند. برای نمونه، آنها تالش کردند تا 

های تجارت با دوردست ایجاد پارلمان را موروثی کنند و موانعی در برابر مشارکت در سودآورترین جنبه

شدند. با این ها میدر تجارت با دوردست با گذشت زمان، بازرگانان کمتری قادر به مشارکت 186«کردند.

پا در که بقیه اروشکوفایی کمتر این شهر شد. درحالیها نهاد بازار در ونیز نابود شد که در نهایت باعث کار

 قرون هفده و هجده رشد کردند، جمعیت و ثروت ونیز رو به افول گذاشت.

ام نیاوردند چون برخی بازرگانان ثروتمند قوانین نهادها در ونیز رو به توسعه گذاشته بودند اما آنها دو

را رو به عقب برگرداندند. اگر این قوانین برای توسعه ونیز خوب بودند چرا بازرگانان چنین قوانینی را 

تضعیف و تخریب کردند؟ این قوانین شاید برای ونیز خوب بودند اما برای بازرگانانی که روی به دست 

شان نه دیگران تمرکز کرده بودند اصال خوب نبودند. بنابراین با قصد حفظ آوردن پول راحت برای خود

سودها و جایگاه خویش در جامعه، آنها قوانین را به نفع خودشان تغییر دادند. نهادها، فرهنگ یک جامعه 

 دهند نه اینکه باعث به وجود آمدن فرهنگ شوند. بنابراین وقتی اجازه داده شد فرهنگ دررا بازتاب می

ای که بازرگانان برای حل و فصل مسائل خود رضایت داده بودندـ پس نهادها نیز ونیز تغییر کندـ شیوه

ا ب تغییر کردند. و در بلندمدت، ونیز هزینه این تصمیم خود را پرداخت و در مسابقه توسعه اقتصادی

 شهرهای رقیب خود عقب ماند.

ـ در واقع در بسیاری جوامع یک هنجار است. درسی که از تاریخ  ادی نیستدر ضمن چنین رفتاری غیرع

ا ر توانند قانون را به نفع خود تغییر دهند تقریبا همیشه این کارگیریم این است که آن کسانی که میمی

زمین  کند،های دیگر عمل شود تا به نفع یک طرف نسبت به طرفکنند. اما وقتی قانون دستکاری میمی

به اوج  2710بازی دیگر مسطح نیست. کافی است به امریکا نگاه کنید، جایی که مخارج البیگری در سال 

 اما این اقدامات تقریبا همیشه تبعات بلندمدتی دارد. 180میلیارد دالر رسید. 4/3 خود و

د( داشتند تا ثروت و های جدیانگیزی )نوآوریهای جدید و هیجاناگر بازرگانان ثروتمند در ونیز فرصت

افتاد؟ ما معتقدیم آنها شاید این قدر سریع قوانین را جایگاه خود را در جامعه افزایش دهند چه اتفاقی می

تواند مانند یک برابرسازنده بزرگ عمل کند. هر اندازه می دادند. بنابراین نوآوریبه نفع خود تغییر نمی
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ی کنند، در نتیجه فرصت و پتانسیل بیشتری سازها عمومیهای بیشتری را برای تودهحل نوآورها بتوانند راه

 .188مانندکنند و نهادهای بیشتری قوی باقی میبرای رشد و خلق ثروت ایجاد می
 

 رسمی از بازار خاکستري به اقتصاد

ـ اقتصادهای «اقتصادهای غیررسمی»درآمد و بازارهای نوظهور در چرا صدها میلیون نفر در کشورهای کم

دانند چنین کارهایی غیرقانونی است؟ علت این است مانند حتی وقتی میـ باقی می بازار خاکستری یا سیاه

هایی رسمی بشوند. تجربیات مشترک آنها روش که در بافتار خاص آن جوامع، عقالنی نیست که وارد اقتصاد

و کارشان را حل کنند. برخی از تجربیات مشترک ست تا بتوانند مسائل اداره کسب را به ذهنشان رسانده ا

ذشته شناسند، در گآنها نیز مربوط به هزینه، دشواری و نداشتن فایده است وقتی خود آنها یا کسانی که می

ه این حل این است ک راهای نرسیدند. پس خویش را به ثبت برسانند اما به نتیجه و کارتالش کردند کسب 

 .دهدجایی عمیقی رخ میها آسانتر شود. هنگامی که این اتفاق بیفتد جابهتجربه برای شرکت

کردن در خارج به موطن خویش  پس از سالها درس خواندن و کار 2713وقتی ماتیاس رکچیا در سال 

ا در آنجا از هر جهت احساس راحتی کند. آرژانتین برگشت، قصد استقرار در آپارتمانی جدید داشت ت

کینزی بود سالها صرف تحقیق و تفحص هاروارد و شرکت مک و کارکسب آموخته مدرسه رکچیا که دانش

ای در امریکای التین کرده بود. اما آنچه های رایانهدر باره چگونگی ساختن بزرگترین شرکت آنالین بازی

ریزی برای نقل مکان به آپارتمان جدیدـ برعکس معلوم شد به برنامهآمدـ ای میکه به نظر فرایند ساده

برای  این تجربه»آورد یکی از تجربیات پرچالش در زندگی بزرگسالی وی تبدیل شده است. او به یاد می

ال به آور است. اما حمن بسیار وحشتناک بود. یافتن شرکت حمل اثاثیه در آرژانتین به تنهایی کامال رنج

نه .« اینها هم وحشتناک بود . . .کش، برقکار و نقاش را بیفزایید رنج تجربه نیاز به یافتن لوله و داین در

ـ او از پیش هیچ حدسی نداشت که این کارگران خدماتی چقدر دستمزد  فقط نرخ خدمات شفاف نبود

ز بودند و اساساً هرگـ اما آنها نیز به هر گونه توافق تقریبی که ابتدا شده بود پایبند ن خواهند گرفت

 شدند.سرِوقت حاضر نمی

 صورتحسابها سردربیاورد، در باره ها در سردرگمی بسر برد، تالش کرد از رفتار این آدمرکچیا ساعت

کرد غیرقابل توجیهی که به وی داده شده بود شکایت کرد و اظهار تاسف به دوستانش که چگونه احساس می

 اقتصاد «غیررسمی»با هر پیمانکاری که رکچیا استخدام کرده بود در بخش این سیستم ناعادالنه است. تقری

یک یا دو نفره خود را عمدتا با تبلیغ زبانی ایجاد کرده بودند و  و کارهایکسب کرد؛ آنها آرژانتین فعالیت می

فی باشد و به خود زحمت رسید یک حدس کامال تصادکردند که به نظر میگذاری میهر کاری را چنان قیمت

دهی درآمدها، پرداخت مالیات، رعایت مقررات دادند تا خودشان را با تشریفات اداری از قبیل گزارشنمی
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ها وجود کیفیت پاسخگو باشند. اگرچه قوانینی در کتاببی سالمت و ایمنی محدود کنند یا بابت تحویل کار

و کار نیازی به رعایت آنها کرد اما این مالکان کسب را تبیین می و کارهاب کسداشت که الزامات شروع و اداره 

درصد نیروی  07دیدند. این مشکل فقط مختص آرژانتین نبود. در سایر کشورهای امریکای التین، حتی تا نمی

تصاد در اقکردند. در جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا نیروی کار فعال کار در اقتصاد غیررسمی فعالیت می

  18۹.رسددرصد می ۹7غیررسمی به حدود 

رسید یک کاری رکچیا اما در تقالی خود برای انجام چیزی که به نظر باید تعمیرات ساده منزل می

 ، را نه صرفا برای خودش، بلکه برای بسیاری از مردم دیگر نیز تشخیص داد. همه اینکه باید انجام شود

میلیون خانوار در امریکای التین که به خدمات بهبود منزل نیاز  127ها باعث شده بود نیمی از رنج و درد

  1۹7.داشتند از انجام آن منصرف شوند

های ناراضی تنها کسانی نبودند که خواهان پیشرفتی در این خانهبا گذشت زمان معلوم شد صاحب

رمیان گذاشتن ایده آفریدن بازاری رسمی برای خریداران و تقالها بودند. درحینی که رکچیا شروع به د

رنج در هر دو طرف  و کنندگان خدمت کرد متوجه شد این دردفروشندگان خدمات پیمانکاری با ارائه

د خواستندالیل کامال مهمی وجود داشت که چرا این افراد نمی»گوید رسوخ کرده است. رکچیا اکنون می

های گذشت. به دست آوردن مشتریمشارکت کنند. زندگی آنها خیلی سخت می "رسمی" در اقتصاد

ای داشتند. چون آنها در اقتصاد رسمی حضور نداشتند جدید دشوار بود و زندگی بخور و نمیری و در لحظه

ند. آنها به رشد کن رسمی بسازند یا و کارکسب توانستند به منابع مالی دسترسی یابند تا یک هرگز نمی

وانستند تتوانستند هر وقت میکردند هر کاری میوضعیتی تنزل یافته بودند که خیلی ساده تالش می

ود اگر برکچیا تشخیص داد پاداش این پیمانکاران چه می« ها داشته باشند.انجام دهند و امید به بهترین

 گرفتند؟ کاسب درستکار وان را برعهده میکردند و مسئولیت کارشاز قوانین اقتصاد رسمی پیروی می

موقع سر قرار حاضر شود، بهترین کار را تحویل دهد و قیمت منصفانه تعیین کند، شرافتمند بودنی که به

واند تدر عوض پاداش هر پیمانکار در این بود که روی حداکثر پولی که می« ای نداشت.مطلقا هیچ فایده

عصر در یک روز خاص تمام کند  3اگر یک پیمانکار کارش را مثال ساعت  از دیگران تیغ بزند تمرکز کند.

احتماال قادر به انجام کاری دیگر در همان روز نخواهد بود چون در آرژانتین به خصوص پایتخت آن 

آیرس ترافیک وحشتناکی دارد. بنابراین او خیلی ساده تیغ زدن نخستین مشتری آن روز را تا بوئنس

کرد. چنین رفتاری به کرد تا آن روزش، ارزش کار کردن برایش پیدا میت انتخاب میجایی که جا داش

بیشتری  و کار کسبهای شود و روشن است به فرصتتبلیغ زبانی بیشتر و یافتن مشتری بیشتر منجر نمی

اشت ای که هیچکدام از این استادکارها هرگز امیدی ندانجامد. این یک چرخه معیوب بود، چرخههم نمی

اش بسازد. آنها تنها امیدوار بودند به حد کافی کار کنند تا زنده بمانند. تا با آن زندگی بهتری برای خانواده

اگر در برخی از این کشورهای فقیر به دنیا آمده باشید هیچ راهی »رکچیا با این واقعیت آشنا شده بود که 
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بینی کردند. این یک پیشحتی تالش هم نمیبرای رفتن به باالی نردبان اجتماعی وجود ندارد. مردم 

رسید هیچ مقدار قوانین، قواعد و مقررات قادر به تغییر این وضعیت به نظر نمی« کننده بود.محقق خودـ

 باشد.

تر بشود. او و شریکش آندرس خود، امیدوار است موفق کنندهاما رکچیا چهار سال پس از تجربه گیج

برای ارائه خدمات آنالین را افتتاح کردند که مشتریان را به پیمانکاران قابل  برناسکونی شرکت ایگوانافیکس

میلیون  2۳کند. ایگوانافیکس فقط در سه سال نخست فعالیت خود توانست حدود اعتماد و شفاف متصل می

 فیکسنفر را استخدام کرد. اما شاید مهمتر از هر چیزی این بود که ایگوانا 147دالر کسب کند و مستقیما 

 رسمی کرد و هزار پیمانکار را در چهار کشور )آرژانتین، مکزیک، برزیل و اوروگوئه( وارد اقتصاد 2۳بیش از 

هزاران پیمانکار دیگر در لیست انتظار هستند. این پیمانکاران اکنون نه فقط میزان درآمد و مالیات پرداختی 

کند و هم ارائه ی از خدماتی هستند که ایگوانافیکس هم الزام میدهند )هر دو اینها بخشخود را گزارش می

هایی شخصی خود به شیوه و کارهایکسب دهد( بلکه برخی از آنها همچنین شروع به گسترش و ساخت می

 توانستند تصورش را بکنند. کردند که قبال نمی

از و قانون را رعایت کن، آن اقتصادی نبوده را بپرد خود رسمی که مالیات این جهش به یک اقتصاد

های شدید وضع شده بابت عدم رعایت قوانین است که از حس ناگهانی مسئولیت مدنی یا مجازات

ای نگیزهنمیر چه ا و بیرون آمده باشد. از این گذشته، یک پیمانکار با درآمد بخور و کارشده کسب تثبیت

زارش دهد؟ چرا باید درآمدش را گزارش دهد تا دولت بخشی از آن را به شکل دارد تا درآمد خود را گ

های خدمات، نفع مستقیمی در پرداخت مالیات دهندهبیشتر ارائه»گوید مالیات بردارد؟ رکچینا می

ای کافی نیست. بسیار دشوار است مردم را وادار به کنار گذاشتن بینند؛ و ترس از مجازات انگیزهنمی

اما ایگوانافیکس موفق به انجام کاری شده است که بسیاری « دادند.ها انجام میکنید که برای قرن عاداتی

تالش کرده بودند: وارد کردن مردم به  آن ها سال برای انجامای بزرگ، دههای توسعهها و سازماناز دولت

 مشتریان و پیمانکاران پیدا درون اقتصاد رسمی. چگونه؟ از طریق درکی که رکچینا از تقالی هر دو گروه

های کنندهارائه»سازد. کرد، و آفریدن بازاری جدید که اینک شرافتمندتر و شفافتر بودن را سودآور می

توانند به مشتریان شرکتی دسترسی یابند، به بیمه کار و درمان خدمت با پیوستن به بازار رسمی حاال می

ن به منابع مالی دسترسی یابند. ما روی نتایج مثبت پیوست دسترسی پیدا کنند، حساب بانکی باز کنند و

کنیم یا عواقب منفی انجام ندادن به اقتصاد رسمی تاکید داریم. ما آنها را مجبور به انجام این کار نمی

 «کنیم.چنین کاری را برجسته نمی

رل بیشتری رسمی، قادر به کنت اند که با پیوستن به اقتصادپیمانکاران ایگوانافیکس به این درک رسیده

های نوآور بیشتری مانند های کاری، زندگی و کیف پول خود هستند. هر اندازه شرکتبر برنامه

رسمی[ ثابت کنند که مشارکت رسمی در اقتصاد، واقعا برای هر کسی  ایگوانافیکس به این بازار ]غیر
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کارشناس مدیریت یک زمانی به همه  دراکر د. پیترتر خواهد شتر و موفقخوب است، اقتصاد رسمیِ قوی

های کاری ابزارهای دنیای اخالقی نیستند؛ بلکه ابزارهایی منحصرا اقتصادی ها و روالما یادآوری کرد: رویه

تر ریعنها را سدهند چگونه آکنند چه کاری را باید انجام داد، بلکه نشان میهستند. آنها هرگز تعیین نمی

 و کاراتر انجام دهیم.

ـ برقکار،  دهنده خدمات بهبود منزلها هزار ارائهکند که دهایگوانافیکس بازار جدیدی خلق می

کند نهادهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی را به درون زندگی و معیشت ـ را قادر می کش، نجار و غیرهلوله

ن اند آنها را به دروین برای مدت خیلی طوالنی تالش کردهخود جذب کنند که چندین دولت امریکای الت

 دهند. فشارزندگی شهروندان خود 

با امیدواری باال مانند ایگوانافیکس یا موردی که بیمبوی  ـ نه حتی نوآوری یک شرکت یا یک نوآوری

ور ترام برای نهادهای یک کشتنها بتواند فرهنگ زیربنایی و احمکزیک تاسیس کردـ وجود ندارد که دست

تواند نهادهای سالم را ایجاد کند و آنها را را تغییر دهد. این یک فرایند انباشتی است. اما درک آنچه می

 باید به آن پاسخ داد. بادوام سازد یک پرسش کلیدی است که در مسیر شکوفایی
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 ۹فصل 

 حل است فساد مشکل نیست، راه

کند، عامالن دار کردن قانون انتخاب میما، هر راهبردی که جامعه برای ضمانت اجراییدر تئوری 

 قانون را به نفع خود تضعیف کنند. خصوصی تالش خواهند کرد طرز کار

 1۹1«برآمدن حکومت تنظیمی»و اندری شالیفر،  . گلیزرـ ادوارد ال

 هطرح مختصر اید

نند کگذاری نمیگذاران بپرسید چرا آنها در مناطق معینی از جهان سرمایهزا است. از سرمایهفساد مشکل

کند و تقریبا همیشه، عامل فساد در یا از شهروندان آن مناطق بپرسید چرا کشورشان توسعه پیدا نمی

ه رشوه نها هزینه ساالنللی پول تالمهای اخیر صندوق بینبلندشان قرار دارد. یکی از بررسی باالی فهرست

های اقتصادی و اجتماعی کلی، احتماال بسیار بیشتر کند. هزینهتریلیون دالر برآورد می 2تا  ۳/1را حدود 

دهد. مساله فساد چنان گسترده و های ممکن فساد را تشکیل میاست چون رشوه فقط یکی از شکل

حال شود تا فساد را در اطراف جهان محو کنند و با اینمیویرانگر است که ساالنه صدها میلیون دالر خرج 

 فساد هنوز مقاوم و شایع است.

توانیم فساد کنیم. به جای اینکه بپرسیم چگونه میدر این فصل مساله فساد را به نحو متفاوتی بررسی می

نحصرا در برخی پرسیم در وهله اول چرا فساد وجود دارد؟ ما معتقدیم پاسخ نه مرا از بین ببریم؟ می

اد را فس« استخدام کردن»در درک اینکه چرا بیشتر مردم به جای آن بلکه  ،های اخالقی بنیادینشکست

کنند قرار دارد. تاریخ نشان داده است اقتصادهای موفق با وجود فساد گسترده توانستند توسعه انتخاب می

ای هکنیم و امیدواریم روشرا بهتر درک می بیابند. از میان مجموعه جدیدی از لنزها که نگاه کنیم فساد

جدید کاهش دادن آن را پیدا کنیم. در شکوفاترین کشورهای امروزی، اجرای مناسب قوانین علیه فساد به 

ها بوجود آمد، که بازارهای جدیدی آفرید یا بازارهای موجود را رشد داد و ها در نوآوریگذاریدنبال سرمایه

 ت کنیم. توانیم پیشرفوالی را درست رعایت کنیم حتی در فاسدترین کشورها نیز میبه هم متصل کرد. اگر ت

* * * 

« ایمنی»آمد که بیمه هنگامی که من یک مبلّغ مذهبی در کره جنوبی بودم هر ماه مردی به سراغ ما می

رد کتضمین می دادید اوخواست )که از نظر ما مبلغ کمی هم نبود( به او میفروخت. اگر پولی را که میمی

تان شد و خانهخریدید کسی پیدا میتان دستبرد نخواهد زد. اما اگر اصطالحا آن بیمه را نمیکسی به خانه

دادیم. رود پول را میمان به سرقت نمیکرد. ما هم برای اطمینان از اینکه لوازم معمول زندگیرا جارو می
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در شکلی از فساد سطح  کنندگانی مشتاقمگی شرکتفهمم ما هکنم میها نگاه میحاال که به آن سال

سازد تر میکند زندگی را آسانپایین بودیم. آن نوع از فساد که توازن قدرت را در جامعه محلی تثبیت می

های اقتصادی زندگی روزمره را کند( و چرختر می)یا برای آنهایی که تمایل به مشارکت نداشتند سخت

 شود.کند. با وجود فساد، مساله ادامه بقاء برای هر دو طرف حل میمیروغنکاری 

دیدن اینکه فساد چقدر آسان ـ نه تنها برای ما بلکه برای دیگرانی نیز که اطراف ما بودندـ اتفاق 

دم هایی که من دیده بوایافتد من را به فکر فرو برد که آیا فساد صرفا یک مشکل اخالقی است؟ کرهمی

های خوب اینقدر چرا این آدم ،ی خوبی بودند اما اگر فساد در بیشتر موارد مشکل اخالقی استهاآدم

 کردند؟راحت در آن مشارکت می

تجربه کره جنوبی اصال یک مورد غیرعادی نبود. امروزه بیش از دوسوم کشورهایی که از سوی سازمان 

راک شوند، در شاخص ساالنه ادد( سنجیده میالمللی برای مبارزه با فساالملل )یک سمن بینشفافیت بین

یعنی خیلی  177کنند. نمرۀ صفر یعنی کشور خیلی فاسد و کسب می 177از  ۳7ای کمتر از فساد، نمره

 6/0ن سازمان، شش میلیارد نفر از کل است. طبق نظر ای 43پاک است. میانگین نمره در سطح جهان 

کنند. یعنی اکثر ما در این کشورها زندگی می« فاسد»های لتمیلیارد نفر مردم جهان در کشورهایی با دو

ساکن هستیم. تخمین اثر هولناکی که فسادـ یا تهدید فسادـ بر روی کشورهای محروم دارد دشوار است، 

به آن کشورها کمک کند تا  تواندیکه م شودمی ییهایگذارهیمانع سرمااد ادراک فس ی صِرفخصوصا وقت

 .است ادیز یلیآن اثر خ میدانیاما م دشوار است. خلق کنند ییثروت و شکوفا

ی در گذاردر بیشتر کشورهای شکوفای امروزی، اجرای مناسب قوانین علیه فساد باعث شد تا سرمایه

هایی تشویق شود که یا بازارهای جدید آفریدند یا رشد کردند و به بازارهای جدید متصل شدند. نوآوری

توانیم شروع به پیشرفت حتی در فاسدترین کشورها در جهان امروز ا توالی درستی داشته باشیم میاگر م

 کنیم. تاریخ این را بارها اثبات کرده است.

های اسباب بازی است، زمانی که بازیکن از چکش برای زدن موش iمولمبارزه با فساد اغلب شبیه بازی وک

شوند. روی های مختلف روی صفحۀ بازی ظاهر میر تصادفی از سوراخهایی که به طوکند، موشاستفاده می

شود. شما انرژی خیلی زیادی صرف زنید و موشی دیگر از سوراخ دیگر ظاهر میسر یک موش ضربه می

 برید.را به نشانه ناامیدی و تسلیم باال می خود کنید و سرانجام دستانهای مکرر میزدنضربه

به جای اینکه در  ،ه آیا ما بیش از حد روی عوارض فساد متمرکز نشدیمشد ک ما این باعث حیرت

جستجوی درک واقعی علل آن باشیم؟ برای اینکه به عمق این مساله برسیم باید دو پرسش مهم مطرح 

کنیم: نخست، چرا فساد علنی در کشورهای فقیر بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند رایج است؟ و دوم، 

                                                           
i Whac-A-Mole 
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رهای شکوفای امروز توانستند فساد آشکار کمتری داشته باشند. همانگونه که خواهیم چگونه بیشتر کشو

تواند به کاهش رواج فساد در بسیاری ها، چارچوبی ارائه خواهد شد که میدید با پاسخ دادن به این پرسش

 از فقیرترین کشورهای جهان کمک کند.
 

 درک فساد

زمانی خیلی فاسد بودند؛ در واقع  شکوفای امروز یک فساد پدیده جدیدی نیست. بسیاری از کشورهای

ای برخی از آنها به اندازه بسیاری از کشورهای فقیر امروزی فاسد بودند. اما فساد به هیچ وجه پدیده

های فساد فردی حتی در دانیم هنوز پروندهکم نباید باشد. با اینکه همه مینیست، یا دست دائمی

یری جاگجهان وجود دارد )و امریکا استثناء نیست( اما حاال دیگر بخش همه ترین کشورهایکنندهتحسین

 ها نیست. واقعا چه چیزی باعث این تغییر شد؟از این فرهنگ

اورد: های بدیهی باشند بیرسد پاسختواند خیلی سریع فهرستی از چیزهایی که به نظر میهر کسی می

ای اخالقی یک جامعه یا استقرار نهادهای شایسته. اما ما هروایی خوب از باال، تغییر ارزشحکمرهبری و 

نداریم که اینها باعث تغییری بنیادی در عمومیت یافتن تحمل فساد در یک جامعه شوند. تشخیص  باور

اند های مبارزه با فساد اختصاصا به سمت حکمرانی هدایت شدهاین نکته مهم است، چون این همه برنامه

کنند. اگر این مسیر، راه درست مبارزه با نای القای یک حس درست و نادرست بودن فعالیت میو بر مب

ندکی دوام نسبتا ا های ارزشمند، تاثیر بااین همه تالش ،کنیمفساد بود پس چرا به طور کلی که نگاه می

 بر برنده شدن در جنگ با فساد داشته است؟

 ،الملل منتشر کرده استکه سازمان شفافیت بینبرطبق جدیدترین گزارش شاخص ادراک فساد 

بنابراین حتی  1۹2«اکثریت کشورها پیشرفتی در پایان دادن به فساد نداشتند یا پیشرفت اندکی داشتند.»

هایی ـ و حجم عظیمی از منابع برای جنگیدن با این مساله، شامل ابتکار عمل المللیبا تمرکز شدید بین

 ـ پیشرفت، خیلی کند بوده است. از درستکاری در کودکانبرای تلقین احساسی بنیادین 

پود اخالقی بنیادی آن  و زیادی فاقد تار تا حد ،ما بر این باوریم که مردم به دنیا آمده در جوامع فقیر

دسته از ماها نیستند که به حد کافی خوش اقبال بودیم تا در شرایطی شکوفاتر به دنیا بیاییم. همچنین 

خبر و غافل از وجود یک روش بهتر نیستند. نکته اینجاست که فساد روشی بهتر شده یآنها در واقع ب

های بهتر اندکی وجود دارد. فساد استخدام دار در مکانی که گزینهاست، روش دورزدن، روشی مطلوبیت

تر اینکه به مردم کمک کند در شرایط خاص پیشرفت کنند. این شود تا کاری انجام شود یا مشخصمی

وع توانیم شریازند میک بینش مهم است. به محض اینکه فهمیدیم چرا مردم به سمت فساد دست میی

 به دیدن رویکردهایی متفاوت برای حل این مساله بکنیم.
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 کنند؟چرا مردم فساد را استخدام می

ائل خود سبنابراین برای شروع فرایند اعتمادسازی و شفافیت، ابتدا باید درک کنیم چرا مردم برای حل م

 ایم. کنند. سه دلیل قدرتمند را کشف کردهفساد را استخدام می

نخست، اکثریت گسترده افراد هر جامعه خواهان پیشرفت هستند. از شخص فقیری که به دنبال شغل 

گردد تا شخص ثروتمندی که به دنبال جایگاه اجتماعی باالتر است، بیشتر ما خواهان بهبود شرایط می

ی و عاطفی خود هستیم. به همین دلیل است که به مدرسه، به تعطیالت و همچنین به مالی، اجتماع

اری و کخریم، کسب کنیم، خانه میانداز میرویم. همچنین دلیلی است که پول پسهای عبادت میمکان

نند کدویم. هر کدام از اینها، به یک طریقی، به ما کمک میکنیم و به دنبال پست و مقام میرا شروع می

ت های مشروع اندکی برای پیشرفکنیم. وقتی جامعه گزینهتا احساس کنیم داریم در زندگی پیشرفت می

 شود.تر میگذارد، فساد جذابکردن در اختیار ما می

، ساختار هزینه یک و کارکسب دوم، هر فردی دقیقا مانند هر شرکت، یک ساختار هزینه دارد. در 

خود  و کارکسب شود تا های ثابت و متغیر اشاره دارد که شرکت متحمل میبی از هزینهشرکت به ترکی

کند شرکت چه مبلغی باید خرج طراحی، ساخت، فروش و را اداره کند. این ساختار هزینه، مشخص می

دالر صرف ساخت و تحویل محصول به  177پشتیبانی از یک محصول نماید. برای مثال وقتی شرکت 

 دالر بفروشد. 177کند، برای اینکه سود کند باید این محصول را بیش از یمشتری م

ا کنند تا سبک زندگی خاصی ربه همین ترتیب، افراد نیز یک ساختار هزینه دارند ـ آنها نیز پول خرج می

، حساب بیمارستانحفظ کنند که شامل چیزهایی از قبیل پرداخت اجاره یا وام مسکن، شهریه مدرسه، صورت

ا ی ها، باید درآمدهایی داشته باشند )درآمد حاصل از کارشود و افراد دقیقا مانند شرکتپول غذا و غیر آن می

بینی تواند به پیشهای آنها پیشی بگیرد. درک این رابطه ساده درآمدـ هزینه میگذاری( که از هزینهسرمایه

اخالت مبارزه با فساد، باال خواهد بود. در اصل، اگر شرایطی کمک کند که احتمال فساد و سودمندی مد

 بیاورند. های مبارزه با فساد تاثیری بنیادی بر معادله درآمدـ هزینه نگذارد، بعید است دوامبرنامه

هزار روپیه  27 تر شدن بحث، این مثال ساده را درنظر بگیرید. اگر افسر پلیس در هندبرای روشن

د کنهای زندگی او به نحوی باشد که تقاضا میگیرد اما ساختار هزینهدالر( در ماه حقوق می 2۹۳)تقریبا 

 1۹3خواهد باشد.سازد، حال قوانین این کشور هر چه میدالر در ماه خرج کند، او را مستعد فساد می 477

نون ای که قاامعهتوان انتظار داشت هر افسر پلیسی درخواست رشوه کند، خصوصا در جنتیجه اینکه می

شود. اینگونه نیست که آن افسر پلیس ذاتا شخص شود و برخورد جدی و قاطعی با فساد نمیاجرا نمی

بدی باشدـ در واقع شخصا معتقدم مردم ذاتا خوب هستندـ اما شرایط زندگی وی است که او را ناچار 

 های سخت برای بقاء بزند.کند تا دست به انتخابمی
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نظر از سطح درآمدشان ـ کنند این است که بیشتر مردم ـ صرفمردم فساد را استخدام میدلیل سومی که 

های اجرای قانون حاکم هستند تا پیشرفت کنند یا نفعی ببرند. این نظر در جستجوی زیر پا گذاشتن راهبرد

 گذاری در امریکا را در آغازالیفر است که خیزش مقرراتو اندری ش دانشگاه هاروارد ادوارد گلیزر اساتید اقتصاد

گیرند. قرن بیستم بررسی کردند. موجودات انسانی فطرتا بهترین تصمیم را برای خودشان در شرایط خاص می

کنیم که توانایی ما را برای انجام کاری که دوست داریم انجام دهیم محدود وقتی ما با یک قانون برخورد می

دهیم. آیا مجبورم این قانون را اطاعت کنم یا تر ماها به شکل غریزی یک محاسبه ذهنی انجام میکند بیشمی

 توانم از زیر آن قِسر در بروم؟ و با کدام روش وضع بهتری خواهم داشت؟می

تلزم تالش شده توسط دولت، مسدلیل پشت این بینش کامال سرراست است: زندگی کردن مطابق با قوانین تثبیت

د. اگر گذارو بنابراین شخص عقالیی معمولی منافع اطاعت از قانون را با پیامدهای سرپیچی از آن، کنار هم می است

کفه ترازو به سمت سرپیچی سنگینی کند، پس واقعا برای آن فرد رفتاری غیرعقالیی است که از قانون حمایت کند 

. این واقعیت را مالحظه کنید که بسیاری از ما در همه به نظر برسد« مفید برای جامعه»مهم نیست آن قانون چقدر  و

 گذاریم. بیست سال پیش، داشتن یکجای جهان، در جایی که هیچ افسر پلیسی حاضر نباشد سرعت مجاز را زیر پا می

fuzz buster  )در امریکا تقریبا نشانه تشخص بود. این روزها اپلیکیشن )دستگاه قابل حمل ردیاب رادار پلیس

دهد وقتی خودرو پلیس به ما اجازه می انیبن.پی.اس جمعیت ـ با گوشی هوشمند جی iاب ویزمسیری

را دیدیم به همدیگر هشدار دهیم. ما یک محصول مبتنی بر شبکه اجتماعی را توسعه ها شده در پشت بوتهپنهان

سنج ای سرعتهک کنیم تا از گیر افتادن در دامایم که وابسته به توافق بسیاری از ما است که باید به همدیگر کمداده

ـ و تمایرویم سریعـ به جایی که داریم می خواهیم پیشرفت کنیمپلیس جلوگیری کنیم. ما می ل به نادیده تر برسیم 

ز چون ما معتقدیم نهایتا با تجاوز کردن ا ،کندگرفتن قانونی را داریم که سقف سرعت معینی را برای ما تعیین می

 .کندکه شرایط شاید تفاوت کند، فرایند محاسبه به ندرت تفاوت مییابیم. درحالیسرعت وضع بهتری میآن 

حال مسیر حرکت از جامعه در مسیر فساد افتاده به جایی که اعتماد و اما جوامع در حال تحول هستند. با این
کند: ی میبینی با سه مرحله پیرول پیششده و اغلب قابتعریفشود نوعا از یک الگوی از پیششفافیت شکوفا می

ا به آنچه جامعۀ داریم و نهایت« بینیفساد پنهانی و قابل پیش»که به دنبال آن « بینیفساد علنی و غیرقابل پیش»
گیرد به این معنا خواهیم نامید گذار خواهیم کرد. دقیقا اینکه کشوری خاص در مرحله یک قرار می« شفاف»

بندی کردن این سه مرحله به صورت شرایط مطلق مرحله دو را ندارد. به جای دسته نیست که برخی اجزای
ی خواهیم تا جایمتمایز، به آنها به صورت سه نقطه بر روی یک طیف نگاه کنید. فرض ما این است که همه می

اریخ باشد. ت ای که اعتماد و شفافیت در آن ارزش داشتهکه ممکن است به مرحله سه نزدیک شویم، یعنی جامعه
، جهانی دهشرسد در بسیاری از کشورهای کامال تحسینکند مسیری که از فساد به شفافیت میبه ما گوشزد می

 است. بینی از طریق این مراحل را پیروی کردهمسیری نسبتا قابل پیش

                                                           
i Waze 



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 011
 

 

  

کنیم این مراحل چگونه نیاز اقتصادهای سالم، ضرورت دارد درک  در تالش برای ایجاد شفافیت مورد

 یابند.تکامل می

 بینی: فساد علنی و غیر قابل پیش1مرحله 

نامیم، یعنی همان جایی که بسیاری از کشورهای فقیر بینی مینخستین مرحله را فساد علنی و غیرقابل پیش

 ابل اعتماد هستندشوند، نهادهای دولت به سختی ققرار گرفتند. در این کشورها، قراردادها به دشواری اجرا می

و افتضاحات فساد عادی است. کافی است به هر کدام از این کشورها سفر کنید و یک روزنامه را بردارید تا 

مدیریت فاحش منابع عمومی توسط فرادستان سیاسی و اقتصادی  احتماال یک تیتر در صفحه اول در باره سوء

د هستند نمرۀ پایینی در شاخص ادراک فساد شفافیت ببینید. بسیاری از کشورهایی که در این مرحله از فسا

 کنند.الملل دریافت میبین

 گذاراندر این نوع محیط، استقرار و پایبند کردن سرمایه بسیار دشوار است. کامال منطقی است که سرمایه

ید که در ونزوئال فکر کن و کارکسب ناپذیری دوری کنند. برای مثال به انجام بینیاز این نوع ابهام و پیش

های اجتماعی تهیه کند که نیازهای هنگام نگارش این کتاب، دولت قادر نبود پول کافی برای برنامه

 1۹4کرد.اساسی بیشتر مردمش را تامین می

ا و های شکوفرسد اما باید توجه داشت که بیشتر ملتاگرچه وضعیت در ونزوئال ناامیدکننده به نظر می

ابل تایوان کشور کامال فاسد و غیرق 1۹47اند. برای نمونه در انتهای دهه ی مشابه داشتهپیشرفته شرایط

کردند و در این بود. شهردارها و مقامات عمومی محلی به رفقا و نزدیکان خود لطف و مساعدت می بینیپیش

ختالس، تبارگماری و های فساد از قبیل رشوه، اکردند و بسیاری از شکلهای خود را هم پر میفرایند جیب

بسیار  اما تایوان از آن هنگام تا کنون به اقتصاد 1۹۳یافته، بدون کنترل و مهار ادامه داشت.حتی جنایت سازمان

 را دارد. 187از  2۹موفق و مولدی تبدیل شده است و در شاخص ادراک فساد رتبه 

تی کشوری فقیر است، یک راهبرد مبارزه با فساد که در نخستین مرحله از سیر تکاملی یک جامعه، خصوصا وق

شود، در واقعیت امر، برای مهار فساد کافی نیست. چنین کاری حتی ریزی قوانین جدید متمرکز میعمدتا بر پی

گردند تا قوانین را دور بزنند و راهی برای هایی میچون به کسانی که دنبال راه ،احتمال دارد اوضاع را بدتر کند

دهد. به عالوه، بسیاری از کشورهای فقیر قادر به اجرای مناسب قانون نیستند. فت خود پیدا کنند جایزه میپیشر

خواهیم بگوییم فساد بدون اینکه ـ چه از نظر مالی، اجتماعی و سیاسی ـ پرهزینه است. نمی اتفاقا اجرای قانون

شود. این در همه جای جهان دیده می ددهد. اعتراضات گسترده و مداوم علیه فساجلب توجه کند رخ می

های سیاسی احساسات و هیجانات مردمی باعث شده است تعداد زیادی نامزدهای ضدفساد برای گرفتن پست

شوند. برای مثال، والدیمیر پوتین )روسیه( و هوگو کلیدی اعالم آمادگی کنند. گاهی اوقات آنها واقعا برنده می

کنی فساد به قدرت رسیدند. البته این را هم بگوییم که این های ریشهزوئال( با وعدهشده )وناکنون مرحوم که چاوز

 درنیامد. دهندگان آن امیدوار بودند از آبگونه که رایکارزارها آن
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 کندـ برایای قدرتمند یک کشور را متحول میحتی در حالتی نادر که یک رهبر اصالتا خوب با اراده

هایی که او کشور را رهبری کرد را در نظر بگیریدـ ماندال بر آفریقای جنوبی در سال سونمثال نفوذ نل

و پس  1۹۹4شود. وقتی ماندال در سال فساد به شکل جادویی با نیات خوب از رأس حکومت ناپدید نمی

ترین دهشیکی از تحسین از پایان آپارتاید به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی انتخاب شد او بدون تردید

رهبران در جهان بود. بیست و هفت سال زندانی سیاسی بودن چیزی از اراده وی برای تبدیل آفریقای 

تر ساخت. امروزه نیز همچنان ماندال را جنوبی به مکانی بهتر نکاسته بود. سالهای زندان وی را قوی

 هاروارد، به مناسبت و کارمدرسه کسب کنیم. نیتین نوهریا رئیس تجسمی از رهبری بزرگ تصور می

اگرچه ماندال اعتراف کرد مردی معمولی بوده است که رهبر شده است فقط چون »مرگ ماندال گفت 

های رهبری بود که ما بیش از همه آن را گرامی العاده بوده است، اما او نمادی از آن ویژگیشرایط فوق

 «، مهربانی و فروتنی.یم: درستکاری، اخالقیاتدارمی

های تصدی سیاسی وی، آفریقای جنوبی غرق در فساد بود و هنوز ترین سالاما حتی طی امیدبخش

های پس از خروج ماندال از قدرت تا کنون، فساد بدتر هم شده هم فاسد باقی مانده است. در واقع در سال

ئیس ر»اندال، رئیس جمهور شد به است. جیکوب زوما که پس از کنار گذاشته شدن نخستین جانشین م

شماری از آفریقای جنوبی مشهور شد چون توانایی خاصی در انکار کردن تعداد بی i«جمهور نچسب

 اتهامات و افتضاحات فساد در زمان ریاست هشت ساله خود داشت.

اد از آن یبا این سرعت و اینقدر ز ،چگونه آفریقای جنوبی که طی رهبری ماندال اینقدر تشنه تغییر بود

های کرد به دور افتاد؟ طبق بسیاری محاسبات، آفریقای جنوبی بیشترین ویژگیامیدی که وی نمایندگی می

نهادی الزم برای جنگ با فساد را در اختیار دارد: قانون اساسی کامال مورد تحسین، قوه قضائیه مستقل، و 

 د، آفریقایکنالملل منتشر میی که شفافیت بینهای فساد، از جمله آنهایهای استوار. در بیشتر شاخصرسانه

 ای که در واقع سال به سال بدتر شده است.شودـ رتبهبندی میجنوبی هنوز جایی در وسط رتبه

این تقالی آفریقای جنوبی موردی استثنایی نیست. پنج سال پس از اینکه الن جانسون سیرلیف در کشور 

ی بر اساس انتخابات دموکراتیک شد، او یکی از باالترین افتخارات لیبریا، نخستین رئیس جمهور زن آفریقای

ها المللی یعنی جایزه صلح نوبل را به خاطر رهبری خود در تضمین صلح در لیبریا دریافت کرد. او سالبین

ـ نهادهای دموکراتیک ملت و تقویت جایگاه زنان کرده بود. اما حتی با چنین  ـ یا بازسازی زمان صرف ساختن

المللی، رهبری سیرلیف نتوانسته است کشور لیبریا را به طور کامل متحول سازد، جایی که شفافیت تحسین بین

تایید کردند که برای دسترسی به خدمات  2716درصد مردم در سال  6۹الملل گزارش داده است که بین

کشور را ترک کرد و این کنند. سیرلیف سرانجام اساسی مانند خدمات سالمت و آموزش، رشوه پرداخت می

 «دشمن شماره یک عمومی»کشور هنوز با آنچه که وی هنگام به قدرت رسیدنش در بیش از یک دهه پیش 

                                                           
i Teflon president 
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ا ما به وعده مبارزه ب»نام نهاد، مواجه است. سیرلیف در آخرین سخنرانی ملی خود خطاب به قانونگذاران گفت 

نبود  آن نبود که اراده سیاسی برای انجام این کار دادیم کامل عمل نکردیم. علت 2776فسادی که در سال 

 «ها محرومیت و حکمروایی ضعیف بود.صداقتی ناشی از سالبلکه به علت الینحل بودن وابستگی و بی

فساد عمدتا ربطی به نبود رهبری خوب ندارد. اگرچه رهبری بد قطعا بخشی از مشکل فساد است اما 

ام حل برای انج ترین راهآمیزمصلحت« استخدام»تر هستند. فساد در واقع نیادیساز فساد بعوامل سبب

های دردسترس رسد در آن موقع بیشترین نفع و فایده را از بین گزینهآن کاری است که به نظر می

 سازد.عایدمان می

 بینی: فساد پنهانی و قابل پیش۷مرحله 

بینی است. در این مرحله، فساد تقریبا یک و قابل پیش دومین مرحله بر روی طیف فساد، فساد پنهانی

کند ـ به فیلم کازابالنکا فکر کنید که در آن سروان لویی رنو رئیس پلیس اعتراف می رازِ علنی شده است

وکه شوکه شده بودـ ش»شود از اینکه متوجه شد، در کلوپ شبانه غیرقانونی و پررونق کافه ریک قمار می

دهد. مردم خبر دارند فساد وجود دارد ع این تشکیالتی است که معموال به رنو رشوه میدر واق« شده بود!

افتد فساد به نیز همزمان اتفاق می کند. چون توسعه اقتصادیاما فسادی که نظام خودش وارد جامعه می

 شود.دیده می و کارعنوان هزینه ضروری انجام کسب 

از نظر اقتصادی ـ  تواند خیلی پرهزینهمی "بینیفساد قابل پیش"به  "بینیفساد غیرقابل پیش"ار از گذ

های ـ تمام شود و عمدتا مستلزم ایجاد بازارهای جدید و نه قوانین جدید است. بیشتر آدم و سیاسی

ین جدید فقط وقتی به دهند نباید انجام دهند. قواندانند کاری که انجام میدخیل و شریک در فساد می

کنند که در باره اینکه چه کاری را انجام دهیم سردرگم باشیم و همچنین وقتی حل یک مساله کمک می

 ها قابلیت برای ضمانت اجرای قوانین را داشته باشند.که دولت

هزینه  میلیارد دالر برای دولت چین 86مورد چین را مالحظه کنید. طبق برخی برآوردها، فساد ساالنه تا 

 1تا کنون بین  2777ویک کشور بیشتر است. از سال این رقم از تولید ناخالص داخلی شصت 1۹6دارد.برمی

تریلیون دالر از این کشور بیرون رفته است و برخی از این وجوه به مقامات دولت شامل شوهر خواهر  4تا 

عضو پارلمان چین  1۳3خالص پینگ رئیس جمهور پیوند خورده است. بر اساس یک گزارش، ثروت شی جی

سوم نسبت به سال پیش از آن بیشتر شده رسد که حدود یکمیلیارد دالر می 6۳7به  2710در سال 

 این مبلغ از مجموع تولید ناخالص داخلی دو کشور فنالند و نروژ بیشتر است. 1۹0است.

عمدتا با استفاده از وضع  اند فساد راتوجه دارید که چین و بسیاری از دیگر کشورهای فقیر تالش کرده

نما، این کشورها برای مبارزه با فساد، اما موفقیت محدودی داشتند. به طرزی تناقض ،قوانین از بین ببرند

ابد. برای نمونه، یرسد که اثری ندارد و فساد بیشتر گسترش میکنند اما به نظر میبیشتری تصویب می قوانین
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 اما اگر مرجع و نهادی که مجوزدهنده« خشنامه علیه فساد دارد.قانون، مقرره و ب 1277بیش از »چین 

 ای دارد؟قانون است نه قدرت، نه پول و نه اراده اجرای آن قانون را داشته باشد، قانون جدید چه فایده

گذاری مستقیم خارجی طی چهار در عین حال دشوار است خالف توسعه اخیر چین و هجوم سرمایه
دالر بود؛ این  112تقریبا  1۹07یم. تولید ناخالص داخلی سرانه چین در سال دهه گذشته استدالل کن

سال بود؛ امروزه  ۳۹دالر رسیده است. در آن زمان امید به زندگی در چین  8277عدد امروزه به حدود 
درصد  47درصد رشد کرده است و تقریبا  17سال است. این کشور با نرخ رشد ساالنه بیش از  06حدود 

  1۹۹ ,1۹8طی این دوره را به خود اختصاص داده است. انیرشد جه

ازمان در شاخص فساد س ،کندنکته قابل توجه در باره چین این است که با اینکه این رشد باال را تجربه می

 ردیف بامین( و هم 66یعنی بدتر از کشور سنگال ) ؛کشور را دارد 187بین  00الملل هنوز رتبه شفافیت بین

فساد مانع ریشه گرفتن توسعه نشده است. شاید گویاتر از هر چیزی، افزایش  277ترینیداد و توباگو است.

گذاری سرمایه 1۹87گذاری مستقیم خارجی طی چهار دهه گذشته در چین باشد. در سال کننده سرمایهخیره

گذاری مستقیم ع سرمایهمجمو 2716میلیون دالر بود. در سال  477مستقیم خارجی که وارد چین شد حدود 

تا  2776ع از سال هزار درصدی یافته است. در واق 42میلیارد دالر شد که افزایشی  107خارجی بیش از 

گذاران خارجی آیا سرمایه 271گذاری مستقیم خارجی به چین وارد شد.تریلیون دالر سرمایه 3/2، بیش از 2716

دانستند فساد در آن کشور کامال گسترده بود؟ چین تزریق کردند نمی ها دالر سرمایه به اقتصادکه تریلیون

کن شود؟ دلیل اصلی این است که نوع فساد گذاری منتظر نماندند تا فساد محو و ریشهچرا آنها پیش از سرمایه

ست و ابینی در چین متفاوت از فساد کشورهای دیگر در مرحله نخست است. این فساد پنهانی اما قابل پیش

 در کشور چین آن را به حساب آورد.« و کارهزینه انجام کسب »توان در محاسبه بنابراین، می

این کشور طی  ،طور که پیشتر ذکر کردیماگرچه توسعه در چین در حال اتفاق افتادن است )همان
ی همه ما موافقیم که این چند دهه گذشته نزدیک به یک میلیارد نفر را از فقر بیرون آورده است(، ول

ر د کشور همچنان یک جامعه شفاف نیست و هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. برای اینکه شکوفایی
 بلندمدت پایدار بماند، یک ملت باید به مرحله سوم، گذار کند.

 : شفافیت۷مرحله 
گرها استخدام البی 272یلیارد دالر رسید.م 3/3 گری در امریکا به بیش ازکل فعالیت البی 2710در سال 

 ها، صنایع یا منافعها اعمال نفوذ کنند که برای آرمانشوند تا برای تصویب قوانین خاصی بر دولتمی

خاص آنها مساعد هستند. اما حتی با میلیاردها دالر اعمال نفوذ بر مقامات دولت امریکا، این کشور هنوز 

 273الملل دارد.شاخص ادراک فساد شفافیت بین کشور را در 187در بین  16رتبه 

شود و معمول است از نهایت و فساد در امریکا تا حد زیادی مورد تقبیح بوده و ناپسند شمرده می
سادخیز های فیابی و مفسدان مورد پیگرد قرار گیرند. قانون رویهقدرت قانون استفاده شود تا فساد ریشه



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 014
 

 

  

ه کند کهای امریکایی مستعد فسادی عمل میزدارنده برای بنگاهبه عنوان یک با 1۹00مصوب  iخارجی
مارت، کنند. والالمللی که در امریکا فعالیت میهای بینکنند یا بنگاهدر خارج از این کشور فعالیت می

های ها به تور قانون رویهزیمنس، آوون، آلستوم )یک گروه صنعتی فرانسوی( و بسیاری از دیگر شرکت
 اند.رجی افتادند و در نتیجه صدها میلیون دالر جریمه پرداختهفسادخیز خا

فوذ میلیاردها دالر خرج اعمال ن علناًبنابراین چگونه این دو موضوع با یکدیگر سازگار هستند، اینکه ما 

ازیم پرداما در عین حال به صورت تهاجمی به تعقیب و بازجویی از کسانی می ،کنیممی خود هایبر دولت

فاف نیز ش ایبه طور منصفانه است، گری قانونیالبی که شوند؟ عالوه بر این واقعیتتکب فساد میکه مر

ها را به دست آورد تواند از اداره سوابق عمومی مجلس سنا دادههست. هر شهروند کنجکاو امریکایی می

 کند.و متوجه شود که چه کسی برای چه کسی و با چه مقصودی البی می

 یستبینی نیز هست. اگرچه امریکا از فساد مصون ننسبتا قابل پیش ،امریکا عالوه بر شفافیت داشتن اقتصاد

ـ و اشخاص منطقی شاید در باره میزان فساد واقعی در کشور امریکا اختالف نظر داشته باشندـ آنچه متفاوت 

افتن شوند. برای یب افشا، محاکمه و تنبیه میهای فساد در امریکا اغلو امیدوارکننده است این است که پرونده

از روسای  رنفتیترهای خبری از سیاستمداران فاسد در امریکا مجبور نیستید تالش خیلی زیادی بکنید. سه 

اند. راد بالگوجوییچ فرماندار پیشین اخیر مجلس نمایندگان از ایالت ماساچوست به اتهام فساد محکوم شده

وم به چهارده سال زندان به خاطر اتهام به فساد شد در زمانی که وی تالش کرده بود ایلینویز محاکمه و محک

 «بفروشد.»کرسی خالی رئیس جمهور اوباما در مجلس سنا را 

چه برسد به اینکه محاکمه و محکوم  ،کردهای خود را بازجویی نمیاما امریکا همیشه ایام، بالگوجویچ

از کشوری با انبوه فساد به کشوری که شفافیت در آن هنجار شده  کند. بنابراین چگونه امریکا توانست

 است تکامل یابد؟
 

 امریکاي رئیس توئید

ه فاسد نیز مشکل است جایی ک علناًدقیقا همانطور که تصور امریکای فقیر دشوار است، تصور امریکای 

 اد در امریکا با فساد در. اما یک زمانی بود که فسقرار نگیرند ررسیتحقیق و ب موردچنین رویدادهایی 

 کرد.برخی از فقیرترین کشورهای امروزی برابری می

وئید، نماد ت« رئیس»شاید بیشتر از هرکسی، سیاستمدار امریکایی قرن نوزدهم ویلیام ماگیر مشهور به 

به دنیا آمد در سنین جوانی وارد دنیای سیاست شد. هنگامی  1823فساد علنی بود. توئید که در سال 

بیست و هشت سال سن داشت به عضویت در شورای شهر انتخاب شد. توئید پس از چند سال خدمت که 

                                                           
i Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
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های که وکیل نبود دفتر وکالت باز کرد. او از طریق این دفتر مبالغ عظیمی از شرکتدر این منصب، درحالی

ها وئید با این پولخواهی بودند. تباج خود دریافت کرد اما این مبالغ عمدتاً « خدمات حقوقی»بزرگ برای 

هکتارها امالک و مستغالت در منطقه منهتن خریداری کرد و نفوذ خود را در امور سیاسی شهر نیویورک 

 وی بود. افزایش داد. این تازه شروع کار

و  یحلقه توئید در اوج فعالیت خود، ساختاری قو»نویس توئید نوشته است زندگینامه کنت آکرمن

ا، قوه هکرد تا نقاط قدرت کلیدی را کنترل کند: دادگاهمستحکم داشت که به شکل راهبردی عمل می

کت شویی، مشارو صندوق رأی. تقلبات وی در مقیاس بزرگ و با ساختاری تودرتو بود: پول داریمقننه، خزانه

چنین عضو مجلس نمایندگان )و هم iتوئید هنگامی که رئیس تامنی هال 274«دهی کارها.در سود و سازمان

 27۳میلیارد دالر به ارزش دالر امروزی، چپاول کرد. 4میلیارد تا  1شود مبلغی بین امریکا( بود برآورد می

کامال علنی بودن فساد  iiدر هفته نامه طنز پاک روسای مجلس سنا، یک کاریکاتور با عنوان 188۹در سال 

ر داد که پن گزارش، کاریکاتوری اعضای مجلس سنا را نشان میامریکا در آن زمان را به نمایش گذاشت. در ای

های فوالد، تراست مس، و کارهای خاص از قبیل تراست لولهشروشور به نمایندگی از منافع صاحبان کسب 

د وشوند. چندین محل ورودی به مجلس سنا وجکنند و از باالی بالکون تماشا میمی تراست شکر، و غیر آن کار

نگر اما آن دری که بیا« این مجلس سنای انحصارگران است، بوسیله انحصارگرها!»دارد. روی یکی نوشته است: 

فساد چنان شدید و گسترده بود که رئیس جمهور وودرو ویلسون  276است.« بسته»بود « محل ورود مردم»

 ( مجبور شد طی دوره ریاست جمهوری خود به آن اشاره کند.1۹21تا  1۹13)

هایی در امریکا وجود داشت که در دادگاه»های خود نوشت ، ویلسون در یکی از کتاب1۹13سال  در

های خصوصی بود. در آنجا قضات فاسد وجود داشتند؛ قضاتی که در مقام خدمتگزار مردان کنترل گروه

ن وجود دارد. آور در این داستاکردند. طبعا برخی فصول شرمپرنفوذ و نه خدمتگزاران عامه مردم عمل می

ثبات نگه داریم. اما  جریان قضایی و دادرسی، محافظ نهایی آن چیزهایی است که ما باید در این کشور با

فرض کنید آن محافظ فاسد است؛ فرض کنید آن محافظ حافظ منافع من و منافع شما نباشد، بلکه منحصرا 

  270«شما کجاست؟کند. پس محافظ از منافع گروه خیلی کوچکی از افراد حفاظت می

آهن در آهن و جاده در امریکا نیز شایع بود. اگرچه راههای زیرساختی اصلی مانند راهفساد در پروژه

سابقه را نیز همراه اما میزان فساد زیاد بی ،ها در قرن بیستم برای امریکا مفید بودقرن نوزدهم و جاده

هایی به پیمانکاران اعطا کرد، آهن شد و یارانهراه و کارخود آوردند. هنگامی که دولت امریکا وارد کسب 

آهن و نه بر اساس کیفیت یا شده راهها اغلب بر اساس تعداد کیلومتر خطوط ریلی ساختهاین یارانه

                                                           
i Tammany hall 
ii Puck 
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های طوالنی و پرپیچ و تاب را اغلب با استفاده از آهنشد. پیمانکارها راهکارامدی خطوط ریلی داده می

 لطف و مرحمت دولت»ساختند، چون رقابت اصلی بین آنها بر سر دریافت کیفیت میصالح کممواد و م

  278بود.« آهنفدرال به جای توجه به مشتریان راه

با ساختن جاده پس از رونق گرفتن خودرو در نیمه اول قرن بیستم مالحظه کنید چه اتفاقی افتاد. 

در جریان سرکشی از مراحل ساخت »های فدرال بود که در آن زمان مدیر اداره بزرگراه دونالدمک توماس

کیفیت را در آنجا پیدا کرد. ارل سویفت ها، حجم عظیمی از اتالف منابع و کارهای زیراستاندارد و بیجاده

کردند اغلب می هاجوامع محلی بابت هر دالری که خرج جاده»اینها را نوشت.  های بزرگجادهدر کتاب 

دند کرکردند . . . پیمانکارها هر ایالت را بین خودشان تقسیم میارزشی حدود ده سنت از آن راه دریافت می

طوری که هر کدام مطمئن بود همه کارهای ساخت پل در یک قلمرو خاص به وی تعلق دارد، این زدوبندها به

ی گذاربر بیشتر شود که خود آنها هم البته قیمتدهندگان دو براشد تا هزینه بر دوش مالیاتباعث می

 27۹«ای داشتند.رحمانهبی

الملل وجود داشت، امریکا در فهرست کشورهایی با های ساالنه سازمان شفافیت بینبندیاگر آن زمان رتبه

ین نزدهمهای خود را پیدا کرد و امروز شاجایی نداشت. اما امریکا با گذشت زمان، محافظ« کمترین درجه فساد»

ناشی از قوانین بهتر بود؟ آیا سیاستمداران بهتری انتخاب  اً کشور در این فهرست است. آیا چنین وضعیتی اساس

شدند؟ آیا نهادهای بهتری خلق شدند؟ قطعا همه اینها به ایجاد و پشتیبانی از فرهنگ شفافیتی که ما اکنون 

 ا فساد به ناگهان متوقف شود.داریم کمک کرده است اما آنها باعث نشدند تا در امریک

ق کنند های بیشتری برای خود خلهای بیشتر و بیشتری توانستند ثروتدر شرایطی که تعداد امریکایی

شان از فساد بلندتر شد. آنگونه هایی بهتر برای امرار معاش خود پیدا کردند، فریادهای نارضایتیو روش

 از نظر سیاسی، خشم قربانیان که در»دهد دانشگاه استنفورد توضیح میاستاد حقوق  که لورنس فریدمن

به یک نیروی  18۹7هم هنوز خیلی زیاد نبود؛ اما در سال  1867خیلی کم بود در سال  1847سال 

از بین نرفته بود اما در آن زمان شاهد  18۹7روشن است که فساد در سال  217«پرسروصدا تبدیل شد.

 امریکا رو به تکامل بود. امید برای چیزی بهتر تازه شروع شده بود.فرایندی بودیم که در 

آموزیم این است که توسعۀ امریکا با وجود فساد گسترده و غیر قابل بنابراین، آنچه از توسعۀ امریکا می

مبارزه با فساد در امریکا اساسًا به علت تصویب قوانین جدید یا  211بینی در این کشور اتفاق افتاد.پیش

دید اجرای قانون به جریان نیفتاد. مبارزه با فساد به راه افتاد زیرا این معادله بنیادی که چگونه تش

توانستند پول دربیاورند، پیشرفت کنند و چرخ زندگی خودشان و های معمولی و ثروتمند میامریکایی

نظام »فر در مقاله خود نتیجه گرفتند و شالی شان را بچرخانند شروع به تغییر کرد. گلیزرهایخانواده

استفاده کمتری از  فساد کمتری داشت و سوء 1۹77نسبت به  1۹27داری امریکایی در دهه سرمایه
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داری امروز در امریکا، در عین حال که یابیم که سرمایهما درمی 212«کرد.کنندگان میکارگران و مصرف

 است. 1۹27ی در دهه داری امریکایکامل نیست، قطعا برتر از سرمایه

مان، که طی زآمیز مبارزه با فساد است نه برعکس آن. درحالیهای موفقیتتوسعه اغلب مقدم بر برنامه
 من شخصا ،اندای است که آنها همه عمرشان به آن عمل کردهشوند چون این شیوهبرخی مردم فاسدتر می

 گیرند که فاسد باشند.و تصمیم می شوندندارم بیشتر مردم صبح بیدار می باور

 فساد اغلب به ،کند پیشرفت کنندباشد تا به مردم کمک داشته های وجود وقتی معدود جایگزین
کند. اما وقتی شیوه بهتری ارائه شود فرایندی که به شفافیت عنوان پابرجاترین گزینه ایستادگی می

 دهد.کشورهای همه جای جهان رخ می توان دید این اتفاق درشود. میانجامد شروع میمی
 

 هااز پادشاهان و انسان

دشاهان های فساد رایج بود. پاترین شکلسیر تکامل فساد را در فرانسه مالحظه کنید، جایی که شاید بدیهی

کردند و شهروندان را به اراده خویش ها را تصاحب میکردند، داراییها را تصرف میای که زمینمطلقه

در جستجوی شکار بودند، همیشه کندوکاو  دائم». پادشاهان به راهزنانی شباهت داشتند که کشتندمی

فساد در سراسر جامعه اروپا نفوذ  213«کردند . . . و همیشه در جستجوی . . . چیزی برای دزدیدن بودند.می

، ناگون اشراف و نجباهای گوکرده بود در شرایطی که باندهایی از مردان مسلح، با الطاف پنهانی از طرف رده

یچ انداختند. هکل نواحی را با تهدید یا سایر ابزارهای ظالمانه برای اخاذی پول یا سایر منابع به وحشت می

های عادی در صورت داشتن پول کافی حتی آدم 214شد.نمی یسالی، جنسیتی یا مکانی مستثن و سن

 21۳وز غیرقابل تصور است فاسد کنند.هایی که امرتوانستند قضات و هیات منصفه را به شیوهمی

اگرچه گذار اروپا از فساد آشکار به سمت شفافیت کندتر و شاید دردآورتر از گذار امریکا بود، درنهایت 

هایی که بازارهایی جدید برای بسیاری از حدودی با همان موتور مشابه به حرکت درآمد: نوآوری تا

ا داشتند تهای عملی برای اشخاص معمولی عرضه میینهکنندگان این قاره ایجاد کرد که گزغیرمصرف

ها را نیز مجبور کرد تا برای گرفتن مالیات و حکومت کردن بر امرار معاش کنند. بازارهای جدید، دولت

 تر شوند.شان خالقشهروندان

ز قبیل طال، نقره و هایی اثروت ،کشاورزی به صنعت گذار کردند با گذشت زمان که جوامع از اقتصاد

وندان ستانی از شهرهای بهتر برای مالیاتها نیاز به خلق روشتر شدند و دولتسایر فلزات گرانبها متحرک

، و خشونت: اقتصاد سیاسی توسعه شکوفاییخود داشتند. رابرت بیتس، استاد دانشگاه هاروارد در کتاب 

برداری از ثروت خصوصی شهروندان خود های جدید برای بهرهپادشاهان روش»گیرد چنین نتیجه می

تند توانسهایی که در آنجا میاختراع کردند. در این بین مشهودترین آنها تأسیس پارلمان بودـ تریبون

ها وسوسه امتیازات تصویب سیاستهای عمومی را در ازای پرداخت درآمدهای عمومی مبادله کنند. دولت
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ند توانستبه قلدری کردن ترجیح دادند چون حاال شهروندان خیلی ناگهانی میکردن بخش خصوصی را 

یک نوع جدید از اقتصاد ظاهر شده بودـ از اقتصادی  216جا کنند.های متعلق به خود را آسانتر جابهارزش

 کرد به اقتصادی رسیدیم که به دنبال خلق ثروت بود.که ثروت را چپاول می

های بیشتری ادامه دادند و قلمروهای بیشتری را تصرف به جنگیدن انه پادشاهافزون بر این، در شرایطی ک

اه انگلیس شماری از شهای بیکردند به وام گرفتن مبالغ بیشتر و بیشتری پول محتاج شدند. برای نمونه گزارش

عدود در قرن هفدهم موجود است که همیشه با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بود. در آن زمان و امروز، م

هایی بدتر از دولت دچار کمبود نقدینگی هنگام جنگ وجود داشت. و برخالف امروز، که بدهی حاکمیتی چالش

شود )اگرچه این ایمن بودن به کشور مدنظر بستگی دارد( به آن تر از بدهی خصوصی نگریسته میمعموال ایمن

ز ار بود. بدهی حاکمیتی بسیار بیشتر اترین نوع بدهی در بازگردیم بدهی حاکمیتی پرریسکزمان که برمی

توانستند بدهی را با تری برای بازپرداخت نیاز داشت و پادشاهان میبدهی خصوصی بود و زمان طوالنی

دادند، گذارانی که معموال به پادشاهان پول وام میکنند. بنابراین سرمایه نکولپیامدهای کمتری منکر شوند و 

مهم  خورد، اینگذشته بود حاال دیگر ثروت به زمین )مالکیت اراضی( گره نمی تر ازو پولشان اکنون متحرک

 210باعث شد که پادشاهان، نهادهای کمتر فاسد و بیشتر شفاف ایجاد کنند.

پذیری برای بینیالی فاصله زیادی داشتند. اما آنها تا حدودی پیشاین نهادها در آغاز، با حالت ایده

تی های مصلحها تمرکز بیشتری بر جانبداری از قضاوتجاد کردند. برای نمونه دادگاهگذارها در اروپا ایسرمایه

 گذاران به نحو قابلداشتند به جای اینکه عدالت را به درستی و صداقت برقرار کنند. به این جهت سرمایه

 ونه بر معامالتبرد، و چگها زمان میهای دادگاهتوانستند تخمین بزنند چه مدت زمان پروندهبینی میپیش

بینی ها حکایت از این دارد که غیرقابل پیشگذارد. این مساله مهم است زیرا پژوهشآنها تاثیر می و کارکسب

 218بارتر از خود فساد باشد.بودن در یک سیستم، حتی سیستمی که مملو از فساد است، شاید واقعا زیان

های دادگاهی نیز مرتبط با آنها رشد کردند. این بر فرهنگ د، نظامدر حینی که بازارهای اروپایی رشد کردن

شهروندان معمولی اروپایی تاثیر گذاشت و باعث شد تا آنها ارزش عظیمی برای این نهادهای شفاف جدید قائل 

که  از این نهادها، اما بسیار حیاتی است درک کنیم چرا آنها کار کردند: بسیاری ،کردند شوند. نهادهای جدید کار

 شفافیت را ترویج کردند به بازارهای جدیدی گره خورده بودند که آنها را پایدار نگه داشت و ضروری ساخت.

روشن است که شرایط امروز به کلی متفاوت است. نه هر کشور فقیری درگیر جنگ است و نه مانند 

تی است که نیاز شدیدی به نقدینگی های اروپایی پانصد سال قبل، تحت حکومت دولبسیاری از دولت

 داشته یکاف لیدال دیبا جامعه هر مردمداشته باشد. اما معادله بنیادی همان معادله قبلی باقی مانده است. 

به مورد دولت آرژانتین فکر کنید که چقدر برایش دشوار  .بشوند کشور نیاز قوان به اطاعت حاضر تا باشند

ها اعالم کنند. اما سترسی یابد تا درآمد خود را برای پرداخت مالیاتبوده است به پیمانکاران کوچک د
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ایگوانافیکس با عرضه کردن چیزی فراتر از مسئولیت اخالقی به آنهاـ توانایی پیشرفت در تقال برای امرار 

 ـ توانست وضع را تغییر دهد.معاش

 دواندشفافیت ریشه می

ه در رسند ما الگویی مشابو کشورهایی در اروپا به نظر می حتی در کشورهایی که بسیار متفاوت از امریکا

تا  1۹63، رهبر دیکتاتور کره جنوبی از هی ـ چونگبینیم. اگر هر کسی به ژنرال پارک مسیر شفافیت می

یک روزی رئیس جمهور کشورش خواهد شد، او قطعا تعجب  هی ـ گئون، گفته بود دخترش پارک 1۹0۹

داد که پارلمان کره به صحبت خود با گفتن این واقعیت به ژنرال ادامه میکرد. اما اگر آن شخص نمی

 زد.شود، او احتماال خشکش میجنوبی دخترش را استیضاح خواهد کرد و به فساد متهم می

، دختر گئون ـ هی، رئیس جمهور پارک 2716اما این اتفاق دقیقا در کره جنوبی افتاد. در انتهای سال 

هام رشوه، سوء استفاده از قدرت و سایر جرایم مرتبط با فساد از منصب ریاست جمهوری ژنرال پارک، به ات

، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی به اتفاق آراء بر حکم پارلمان صحه 2710کنار گذاشته شد. در ماه مارس 

 21۹رئیس جمهور پیشین به بیست و چهار سال زندان محکوم شد. 2718گذاشت و در آوریل 

زیابی میزان مشهود و قابل توجه بودن این قضیه، واقعیت زیر را مالحظه کنید که ژنرال پارک برای ار

بر کره جنوبی حکومت کرد. در دوره دیکتاتوری وی، مقیاس توسعه  1۹0۹تا هنگام ترورش در سال 

طعی اس فساد نیز به همین اندازه قاما مقی ،برانگیز بودکه دولت کره به آن دست یافته بود رشک اقتصادی

ها در عوض بود. دولت الطاف خود را بین چندین شرکت بزرگ تقسیم کرده بود و آن شرکت

 سیستم سرپا نگهداشته شد و مادامی که اقتصاد دادند. با این کارهایی به مقامات دولتی میوحسابحق

 رسید. اما اصال ناچیز نبود.ناچیز به نظر می در حال رشد بود، فساد نسبتا

کند منطقه شرق آسیا را چنین ، اقتصاددانی که در حوزه فساد و توسعه نهادی پژوهش میخان مشتاق

های کیفیت نهادی همچون بوروکراسی، حاکمیت قانون، ریسک مصادره و نقض سنجه»کند توصیف می

تنها اندکی بهتر از بسیاری  1۹87ها در کشورهای موفق شرق آسیا در اواسط دهه دولت قراردادها توسط

ازه با رشد سریع به همان اند از کشورهای دیگر با عملکرد اقتصادی ضعیف بود. نمرۀ فساد کشور اندونزی

تایلند به اندازه ساحل عاج بود. شاخص فساد که شفافیت و  بود و نمرۀ کره جنوبی، مالزی برمه یا غنا

 1۹87الملل آن را تهیه کرده بود نشان داد نمرات فساد کشورهای با رشد سریع شرق آسیا در دهه بین

حال آن کره جنوبی با این 227«اندکی متفاوت از نمرات فساد سایر کشورهای در حال توسعه بوده است.

 تر است.ر مسیر حرکت به سمت جامعه شفافبینیم کامال دکه امروز می

برای شهروندان خود  کنند، که شکوفاییمی گذاری بیشتری در نوآوریهمانطور که جوامع، سرمایه

رئیس  انداز استیضاح یکجنگند به کندی بهبود یافته و چشمهایی که با فساد آنها میکند، نظامایجاد می
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فاسد نه فقط ممکن بلکه احتمال باالیی خواهد داشت. بسیاری از کشورهای فاسد امروزی پتانسیل  دولت

ای، مجبور خواهیم بود ترتیب و توالی تر شدن را دارند در عین حال برای رسیدن به چنین جامعهشفاف

 درستی را پیش ببریم.

 

 کنیم؟ پس باید چه کار

دام استخ»توانیم بکنیم؟ با استنباط ما که مردم هنگام فساد چه کاری می با این اوصاف برای کاهش 

کنند تا در زندگی شخصی خود پیشرفت کنند ما دو پیشنهاد داریم. فساد، در واقع تالش می« کردن

کشیدیم؟ هایمان برای جنگیدن با فساد دست میشد اگر از متمرکز کردن همه تالشنخست: چه می

 توانند استخدامنهایت دشوار خواهد بود اگر همزمان جایگزینی برای آنچه مردم میبی سازی فساد،حداقل

کلی شود، شای موفق میبه محض اینکه تالش برای وارد کردن ضربهمول وککنند ارائه نشود. مانند بازی 

 دیگر از فساد سر بر خواهد آورد.

دهند شرایط خاصی که هر دولت خاص در آن قرار دارد تعیین و شالیفر از هاروارد پیشنهاد می گلیزر

ی وقت»دهد که گیرد. مدل آنها پیشنهاد میتنفیذ قانون آن را بکار می ساز و کارکند کدام نهاد یا می

گرها در برابر ارعاب و فساد شدت محدود است، و هر دو گروه قضات و تنظیمه ظرفیت اداری دولت ب

ه جای اینکه ب ؛های بازار و پیامدهای بیرونی موجود را بپذیریمر هستند، شاید بهتر باشد شکستپذیآسیب

های بخواهیم با آنها از مسیر فرایند اداری یا قضایی سروکله بزنیم. چون اگر کشوری برای تصحیح شکست

موفق به کنترل بدون اینکه  ،بازار تالش کند، عدالت تضعیف خواهد شد و منابع به هدر خواهد رفت

 دار کردن قوانینبه بیان دیگر، اگر کشوری ظرفیت الزم برای ضمانت اجرایی 221«های بازار شود.شکست

های عمومی جدید مکتوب موجود را ندارد، اهمیتی نخواهد داشت که چه تعداد قوانین، نهادها یا رسالت

 باشد، تا با فساد بجنگند یا شفافیت برقرار کنند. ایجاد شده

های کشور فقیر با جدیت به مبارزه تهاجمی با فساد با توجه به منابع بسیار ه جای اینکه دولتب

افتد اگر آنها درعوض بر تواناسازی برای خلق بازارهای جدید چه اتفاقی می ،محدود خود ادامه دهند

ای ه بازارهکند مسائل هرروزه خود را حل کنند؟ به محض اینکمتمرکز شوند که به شهروندان کمک می

ها شوند، عالقه و تمایل خواهند داشت. دولتشوند، مردم به آن بازارهایی که موفق میکافی آفریده می

نند. کهای قانونگذاری خود میها، تنفیذ قانون، و نظامشروع به ایجاد درآمد بیشتر برای بهبود دادگاه

دم یک جایگزین ماندگار برای انباشت ثروت کنند که به مربه عالوه، بازارها شروع به ارائه مشاغلی می

دهد. این درخواست از مردم که فساد را اخراج کنید بدون اینکه به آنها چیز از طریق ابزارهای فاسد می

غلب دهد اها نشان میبینانه نیست و همانگونه که دادهدیگری برای استخدام کردن بدهیم خیلی واقع

 دهد.ای نمینتیجه
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 سازي عملیات سازمان شماونییکپارچگی و در

ها برای ارتکاب به فساد، مان به منظور کاهش فرصتسازی عملیاتدوم اینکه ما با یکپارچگی و درونی

ها اهمیت وجود ادغام عمودی یا توانیم کنترل کنیم تمرکز کنیم. سازمانباید روی آن چیزهایی که می

ی کنند. این یکی از دالیلدر عملیات خود را درک می پذیریبینیها و پیشافقی به منظور کنترل هزینه

های بزرگ در بازارهای نوظهور به شکل عمودی و افقی عملیات را ادغام است که بسیاری از شرکت

کنند که در کشورهای شکوفاتر شاید به نظر غیرضروری برسد. برای مثال همانگونه که پیشتر توصیف می

کند و شبکه توزیع و ـ برق موردنیازش را خودش تولید می ی ایندومیـ سازنده ماکارون کردیم توالرام

 بینی خود را تضمین کند.فروشی ایجاد کرده است که عرضه باثبات و قابل پیشخرده

سازمانی کند، فرصت بیشتری برای کاهش را درون و کارهر اندازه یک سازمان عناصر بیشتری از مدل کسب 

ی توان قواعدکند که لوحی تازه دارد و بر روی آن مید. به عبارتی، شباهت به سازمانی پیدا میدادن فساد دار

کند. این دقیقا کاری است که شرکت مخابراتی جدید نگاشت تا نظام پاداش و تنبیه درون آن سازمان را تعریف 

 را کاهش دهد.دهنده اصلی خدمات مخابراتی در افغانستان انجام داد تا فساد روشن، ارائه

کشور جهان در شاخص ادراک فساد شفافیت  187از بین  100در رتبه  177از  1۳افغانستان با نمرۀ 

ن دهد که بعید است ایالملل نشان میگیرد. یک گزارش تازه منتشره شفافیت بینالملل جای میبین

اسر کشور برای انجام دقیق آن هایی که در سرکشور بتواند تعهدات خود برای مهار فساد را با وجود تالش

گیرد انجام دهد. اما شرکت روشن درک کرد برای غلبه بر فرهنگ فساد که در این کشور برای صورت می

 مدت زمانی طوالنی پرورش یافته است باید کاری متفاوت انجام دهد.

لی چه شک بسیاری از مردم شاید فراموش کنند برقراری تماس تلفنی در افغانستان در دو دهه پیش

 خواجه آورد. او از کریمبه یادمان می آمدن شکوفاییاما فیلیپ اورسوالد با نوشتن کتاب  ،بوده است

تید با خواساگر شما شخص خیلی ثروتمندی نبودید و می»کند که یادآوری کرد بنیانگذار روشن نقل می

رفتید. داخل کشور یک کیلومتر راه به نزدیکترین کشور همسایه می 077د باید خارج تماس تلفنی بگیری

های دالر برای هر دقیقه تماس 12دالر بابت گوشی تلفن و  ۳77ای وجود داشت که شرکت تلفن ماهواره

های شرکت حتی حاضر شوند گرفت. برای اینکه فروشندهدالر برای تماس داخلی پول می 3المللی یا بین

رسانی امروزه شرکت روشن به حدود شش میلیون نفر خدمت 222«ا را ببینند مجبور بودید رشوه بدهید.شم

 نیروی کار 1277کند و برای فعالیت کاری اخالقی که داشته است شهرت کسب کرده است و دارای می

شرکت  277۹ه است. در سال است که تقریبا تمام آنها افغان هستند. اما رسیدن به این مرحله آسان نبود

های الزم در باره دالر به ازای هر کارمند محلی افغان خود خرج کرد تا آموزش 1۳77روشن بیش از 

 دهد. ارائهو کار و نیز موضوعات اخالقی را به آنها مسائل فنی کسب 
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وی ط رشوند فقشرکت روشن اما به امید اینکه مردم همیشه به طبیعت و ذات بهتر خود متوسل می

های اخالقی متوقف نشد. این شرکت درک کرد که هر چه بیشتر باید یکپارچه شود. بنابراین، آموزش

کند. هر زمان ها و اتهامات فساد رسیدگی میروشن یک واحد ارتباطات با دولت ایجاد کرد که به گزارش

ه این اداره گزارش دهند شد رشوه پرداخت کنند به آنها آموزش داده شده بود باز کارکنان خواسته می

د. شها گزارش میدهنده و اعضای رسانههای کمکاین وقایع به وزرای افغانستان، سازمان به نوبه خود که

 شود. امروزه این شرکت نور امید و دارایی جامعه در افغانستان تصور می

 فق شرکت روشن نشانافغانستان در بسیاری از سنجه های فساد هنوز رتبه ضعیفی دارد اما نمونۀ مو

هم امکان جلوگیری از فساد وجود دارد. اگر  و کارهای کسب دهد که حتی در دشوارترین محیطمی

تواند شروع به ریشه دواندن در افغانستان کنونی کند ما امیدواریم که در سایر کشورها نیز شفافیت می

 بخش باشد.بتواند نتیجه
 

 اشتراکاز دزدي به پرداخت حق 

رسیدن  ای برایکنند فساد در واقع وسیلهبرای بیشتر مردم، خصوصا آنهایی که در کشورهای فقیر زندگی می

به هدف و مقصودشان است. بیشتر مردم اگر جایگزین بهتری داشته باشند برای پیشرفت خود فساد را استخدام 

فقط یک  ـ هزینه و دشوار با نتایجی متضاد استـ که راهبردی اغلب پر کنند. و به غیر از تقویت اخالقیاتنمی

 درپی بازارهای جدید است.رسد که همانا ایجاد پیراهبرد بهتر برای مهار فساد به فکرمان می

اتفاقی که برای صنعت موسیقی امریکا در آغاز این قرن افتاد مالحظه کنید. در سلسله حوادثی نسبتا 

موسیقی جای خود را به فرهنگی داد که مشتریان در عوض، سریع، فرهنگ سرقت و اشتراک غیرقانونی 

 پرداخت پول برای استفاده از موسیقی زنده را انتخاب کردند.

به یاد خواهید داشت  ،را به خاطر آورید« iهاگلچین آهنگ»دهد که عصر طالیی ای قد میتان به اندازهاگر سن

نواری، کپی کردن آهنگ آسان شد. چنان آسان که به محض خریدن  صوت دودستگاه ضبط که پس از نوآوری

سیاری تان تهیه کنید و بهایی از آن را برای خودتان و دوستانتوانستید کپییک نوار برای خودتان، به آسانی می

. ک گذاشتن با دوستانها برای اشتراها. گلچین آهنگها برای جشنکردیم. تهیه گلچین آهنگرا می از ما این کار

 توانستیمشد میهای ما تهیه میها که داخل خانهها برای سفرهای بیرون شهر. با گلچین آهنگگلچین آهنگ

دقیقا مونتاژ خوبی از موسیقی دلخواه تهیه کنیم و هر وقت دوست داشتیم پخشش کنیم. مدیران صنعت موسیقی 

تر از حق کپی و تکثیر کردند و های سفت و سختمایتها صرف البی کردن با کنگره برای دریافت حسال

 موسیقی« دزدیدن»سازی هزینه کردند با این هدف که مردم را از ها دالر در کارزارهای تبلیغاتی آگاهیمیلیون
                                                           

 i ixtapeM مجموعه تلفیقی از موسیقی است که در یک سفارش خاص به صورت سنتی بر روی یک نوار کاست ضبط شده 

 است.
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ای در رویه کپی و تکثیر موسیقی ایجاد کند. جستارنویس، به این شیوه بازدارد. اما هیچکدام از اینها نتوانست رخنه

 ن هنرینامید. به بیان دیگر چنی« ترین شکل هنر امریکایی در عملگسترده»جفری اوبرین نوار تلفیقی شخصی را 

به معنای دزدیدن از هنرمندانی بود که ما عاشقشان بودیم. به ناگهان امریکا به ملتی از دزدها تبدیل شد که کارشان 

 شد که به این قضیه اهمیتی بدهد.از صنعت موسیقی پیدا می سرقت موسیقی بود. گویا کمتر کسی بیرون

گذاری فناوری پیشتازانه اشتراک یکدر واقع، با اختراع نپستر اوضاع برای صنعت موسیقی حتی بدتر شد، 

ه ناگهان . ببنظر آید خیلی کوچکی  کار با آن ضبط نوار خانگی در مقایسه سبب شدفایل همتا به همتا که 

توانست موسیقی خود را به اشتراک بگذاردـ همه آن را در هر زمان با هر کسی. هرکسی در هر جای جهان می

 ،یقیموس صنعت در یهرکس عمال که شد یرعادیغ و حادچنان  تیوضعرویه این کار را کردند. و مردم بی

کند، سرانجام  لیخود را تعط تایبرنده شد. نپستر مجبور شد عمل یقیو صنعت موس دیکشان دادگاه به را نپستر

از  یریجلوگ یجنگ برا در اما شد، برنده جنگ نیا در یقیوسکرد. اگرچه صنعت م یاعالم ورشکستگ

 یگذارشکست خورد. اشتراک ،یقیعاشق موس یهاییکایتوسط امر یقیموس یرقانونیغ یگذاراشتراک

 رفت. شدن ینیرزمیساده به سمت ز یلیخ یرقانونیغ

تاریخچه  ،شد آزاد یقیموس چگونهبا عنوان  العادهاعترافات فوق یحاو یکتاب در تیاستفن و نگارروزنامه

. او کندیم بازگو را( اشعاطفه و احساس یجیتدر رییتغ و) یقیموس سرقت یایدنخود به  زیانگجانیه غارتگری

از سالها  سپ تیوبلکه برعکس، . بود شده یاخالق تحول دچار که این علتنه به  برداشت دست یقیموس سرقتاز 

گرفت از مبارزه دست بکشد  میتصم 2714سال  در سرانجام ن،یآنال یقیموس انهیصنعت سرقت مخف ازبردن  لذت

ده ش برزمان و نهیپرهز چنان سرقت» سدینویم تیو. ارزدنمی دردسرش به فهمید این کار ساده یلیخچون که 

 اموال یفرد تی. مالکمیشو کسینتفل و یفایاسپات یافزارهامشترک نرم تاارزانتر بود  ،یزمان تمداز  پس کهبودـ 

تفادهاس کهبودند،  یاموال شرکت یتالیجید یکاالها د،یجد میدادر پارا شد؛یم دیناپد «یخصوص» یتالیجید

 دمیفهم درنگیبار، من ب نینخست یبرا یفایبا استفاده از اسپات. پردازندیم یمحدود مبلغ یدسترس بابت کنندگان

 مد ی کاری ازقیموس کردن iباعث شد تورنت هاآن ی کار باو راحت وسعتشده بودندـ  برنده هاشرکت این نوع که

ه آنچ به بتنسکه  کردیم یشروع به عرضه محصول یقانون و کارکسب  کیبار،  نینخست ی. براآید نظر به افتاده

  .«داشت یبرتردردسترس بود آن  ینیرزمیدر شکل ز

جا شده بود، اما تا زمانی که جا و آنصنعت موسیقی شاید قادر به ضربه زدن به سارقان موسیقی در این

هرگز نتوانست برنده بازی بشود. این « کننداستخدام می»واقعا درک نکرد چرا مردم راهکارهای جایگزین را 

 . مول خاص خود بودن بازی وکصنعت فقط مشغول هما

                                                           
 iTorrent  کنیم، ما را در خود دارد. وقتی این فایل را باز میشود که اطالعات فایل درخواستی هایی اطالق میبه فایل

 torrentها دارای پسوند کند. این فایلمحتوای قابل دانلود را نشان داده و ما را به کاربرانی که این فایل را دارند متصل می
 بوده و بسیار کم حجم و درحد چند کیلوبایت هستند.
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همین قضیه در مورد کل جامعه صادق است. شاید مواردی پیدا شود که علیه سیاستمداران بدنام فاسد 

ها برنده شویم، اما تا زمانی که واقعا درک نکنیم چرا مردم فساد را انگیز در دادگاههای مفسدهو رویه

ال هدر دادن منابع به سختی به دست آمده خود برای ، در ح«گیرندکنند و به خدمت میاستخدام می»

کنیم که جهان چشم خود را بر روی فساد ببندد و مبارزه با این معضل خواهیم بود. ما پیشنهاد نمی

بر کنیم که این فرایند زمانهای بازارآفرین باشیم تا سرانجام بر آن غلبه کند. ما درک میمنتظر نوآوری

های بازارآفرین تکمیل کنیم اگر های موجود خود را به شکل تهاجمی با نوآوریالشخواهد بود. اما باید ت

 خواهیم شانسی برای برنده شدن در جنگ با فساد داشته باشیم.می

* * * 

بپردازم فاسد « بیمه ایمنی»سال پیش که از من خواستند پول  47آیا آن ماموران در کره جنوبی 

نها فاسد بودند. در باره افسران پلیس کشورهای فقیری که رشوه بودند؟ بر اساس تعریف ما، بلی آ

شوند چون صالحیت ها مرتکب فساد میگوییم؟ قطعا همین طور است. آیا این آدمگیرند چه میمی

ها، فساد تنها راهکاری برای یک تقال کنم. برای هر کدام از این آدماخالقی ندارند؟ من اینگونه فکر نمی

ترین روش برای آنها است تا در جوامع خویش پیشرفت کنندـ و اغلب مقرون به صرفه و منازعه است و

بینیم صرفا با تصویب قوانین های خود پشتیبانی کنند. و همانگونه که ما بارها و بارها میاز خانواده

ن ا چنیشود. بهاـ لزوما باعث تغییر رفتار مردم در آن جوامع نمیتر کردن مجازاتجدیدـ یا حتی سخت

 رود.کاری فساد تنها به سمت زیرزمینی شدن می

ن تواای محو کرد اما معتقدیم تا حد زیادی میتوان فساد را به طور کامل از هر جامعهگوییم میما نمی

 ،آن را کاهش داد. چنین کاری اهمیت زیادی دارد تا پتانسیل یک جامعه برای رشد اقتصادی شکوفا شود

شود که نهایتا اعتماد و شفافیت را افزایش پذیر شدن محیط میبینیباعث پیش چون محدود کردن فساد

 یک فرایند است. دهد. همچنین رسیدن به شفافیت هم دقیقا مانند شکوفاییمی

کنیم که برپایی نهادهای هنگامی که باورهای در سطح گسترده پذیرفته شده را بررسی می

دوباره و چندباره  ،دانندیک کشور می های توسعه اقتصادیشرطپیش مستحکم و حذف فساد را

دهنده حیاتی برای تغییر توانند شتابهای بازارآفرین میخصوصا نوآوری شویم نوآوریمتوجه می

درون جذب کنند صرف نظر  های بازارآفرین توانایی دارند تا آنچه را مورد نیاز است بهباشند. نوآوری

از اینکه نهادهای سالم داریم یا خیر یا وضعیت فساد چگونه است. ما معتقدیم چیزهایی که به دنبال 

 ترین تکه از معمای توسعه هستند.مرئی ،هاخواهند آمد یعنی زیرساخت
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 ندیاین هانیکارآفر دیبسازد، شا رساختیاگر دولت ز

کاره وجود دارد که یک جانمایی صله اقیانوس و کوهستان ]در شهر کیپ تاون[، شاهراهی نیمهدر فا

متوقف شد  1۹07ساختمانی این شاهراه در دهه  عجیب و غریب در شهری زیبا است: هنگامی که کار

ای سیمانی درشت ههایی از جاده طبقه باالی آن در وسط هوا معلق رها شد. چهار دهه بعد، پارهبخش

 شود.آن هنوز به پرتگاهی عمیق ختم می

 223اکونومیست ـ

 طرح مختصر ایده

نشینند. بیماران نیازمند کمک در راهروهای ها روی زمین خاکی مدارس یک کالس بدون میز میبچه

 هیه کنند.ت ا آبکنند تروی میهای شنی پیادهها صف بستند. زنان مسافتی طوالنی در راهها و درمانگاهبیمارستان

کند. بنادر ناکارا نمی آهن کارها قابل عبور نیست. راهتسهیالت تصفیه فاضالب وجود ندارد. جاده

ضعیف یکی از  زیرساخت iهستند. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(

ون توانند از چرخه فقر بیریکی از دالیل اصلی است که کشورهای فقیر نمیهای فقر و ترین نشانهمرئی

های خود را بهبود توانستند فقط زیرساختدهد اگر کشورهای فقیر میاین نوع تفکر ادامه می 224بیایند.

 آید.به دنبال آن می یابد و شکوفاییبخشند، سرمایه جریان می

تی های چندملی، کارشناسان توسعه، و شرکتگذارها و کارآفرینانت که سرمایهاگرچه این نکته درست اس

قابل اتکا در بسیاری از کشورهای کم درآمد در سرتاسر جهان ناامید شدند، اما این  به اتفاق از نبود زیرساخت

یاتی یک قضیه ح ؛اقتصادی نیز به دنبال خواهد آمد ها، شکوفاییگذاری در زیرساختفرضیه که پس از سرمایه

ای بخشد؟ آیا دولت یا آژانس توسعهها تداوم میآمیز زیرساختگیرد: چه چیزی به توسعه موفقیترا نادیده می

ه ابطدهد؟ در این فصل، روساز تخصیص میها یا میلیاردها دالر برای ساختخیرخواهی وجود دارد که میلیون

های بازارآفرین و زیرساخت را کندوکاو خواهیم کرد. ما متوجه شدیم بدون تعهد جدی به پر و بال بین نوآوری

کنند، بسیاری از آفرینند یا از بازارهای موجود پشتیبانی میهایی که بازارهای جدید را میدادن به نوآوری

 های زیرساختی مستعد شکست هستند.پروژه

* * * 

                                                           
i United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
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براهیم نخستین بار به فکرش خطور کرد شرکت تلفن همراه در سرتاسر قاره آفریقا ایجاد وقتی مو ا

فیزیکی ضعیفی که در هر  ای برای رویارویی با زیرساختهای خالقانهکند، او و همکارانش باید روش

و را خابرات انگلستان، اهایی که حتی یک عمر تجربه با صنعت مکردند. چالشکشور مواجه بودند پیدا می

آورد چنین فرایندی در مقایسه با آنچه که او قرار بود مواجه برای آنها آماده نکرده بود. ابراهیم به یاد می

های تأسیس شرکت تلفن همراه در اروپا نیازمند انجام معامله با شرکت»آمد شود به نظر خیلی کوچک می

ها است. اما در آفریقا ما باید واقعا کل شبکه و رقراری تماسمخابراتی موجود، پر کردن تعدادی فرم و ب

 «ساختیم.های مخابراتی را مییک به یک برج

شامل اوگاندا،  ؛در ابتدا، ابراهیم و تیم وی روی چند کشور که مجوزهای شبکه رایگان یا ارزانی داشتند

ده تقریبا شو سیرالئون تمرکز کردند. تقاضای تا آن زمان سرکوب ، جمهوری کنگو، کنگو برازویل، گابنماالوی

ابن، اندازی عملیات در گتوانستند با سرعت کافی به آن پاسخ دهند. برای مثال هنگام راهپرفشار بود؛ آنها نمی

که مردم  دادتل واقعا درب آن را شکستند. این نشان میمشتریان در تالش برای وارد شدن به یکی از دفاتر سل

چقدر نیاز شدیدی به برقراری تماس تلفنی داشتند. اما آن تقاضا فشار بیشتری بر ابراهیم وارد کرد تا واقعا 

ای فوق طاقت بود. انجام را ایجاد کند که وظیفه و کارنیاز برای راه افتادن و اداره کردن کسب  مورد زیرساخت

ای هچون این کشور جاده ،مکانی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو در ابتدا یک کابوس بود و کار درکسب 

 های اصلی خود وجایی ایستگاهمناسبی نداشت و برخی اوقات حتی جاده هم نداشت. تیم ابراهیم برای جابه

د. آنها باید کراده میهای پرت و دورافتاده باید از هلیکوپتر استفبردن تجهیزات سنگین به باالی تپه یا مکان

 کردند چگونه برق را به آن نقاط برسانند.فکر می

کردند. آنها باید به ژنراتورهای خودشان سوخت تولیدی خود را تامین می تل باید برق و آبهای سلتیم

ه تردکردند. چالشی نیز وجود داشت که تجربه گسرسانی میرساندند و هر چند مدت دوباره سوختمی

های هر کدام از آماده نکرده بود: اطمینان از اینکه دشمنی وی در صنعت مخابرات، او را برای این کار

راتی های مخابتل نیاز به برپا کردن برجانگیزند، در قلمرویی که سلهای جنگجوی محلی را برنمیگروه

قادر نخواهد بود در قلمروهای تحت تسلط داشت. منتقدین ابراهیم به وی هشدار دادند که او هرگز 

ها پایه و اساسی بوده است. نه فقط این گروهساالرهای محلی کار کند. اما مشخص شد که ترس بیجنگ

ها حمایت کردند. چون تل در قلمرو خویش استقبال کردند بلکه آنها در اصل از این برجهای سلاز برج

های درگیری، ارتباطات بهتر را تسهیل ها در زماناین برجها به سرعت تشخیص دادند که این گروه

 کرد تا یک تقال و منازعه را بهتر حل کنند.کرد. ارتباطات به آنها کمک میمی

به شکل برج به برج مخابراتی شدند که وی برای  بنابراین ابراهیم و تیم وی قادر به ایجاد یک زیرساخت

در ابتدا ناقص و پراکنده بود. اما همچنان که پایه مشتری  ا نیاز داشت. این کارموفقیت شرکتش به آنه

جاد های محلی برای ایاش برای ایجاد زیرساخت پیچیده، یا شریک شدن با دولتکرد تواناییشرکت رشد می
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موبایل  ت صنعت مخابراتزیرساخت مورد نیاز برای پشتیبانی کامل از شبکه نیز افزایش یافت. امروزه زیرساخ

کند. نه تنها شرکت ابراهیم کامال موفق شد بلکه آفریقا از حدود یک میلیارد مشترک پشتیبانی می

های بیشتری نیز شد و انبوهی از گذاریها باعث برانگیختن سرمایههای وی در زیرساختگذاریسرمایه

مخابرات آفریقا توجه کنند. صنعت مخابراتی که بیست سال پیش  را تشویق کرد تا به صنعت کارآفرینان

کند و اکنون بیش از گذاری جذب میبدون هیچ زیرساختی وجود نداشت، امروزه میلیاردها دالر سرمایه
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دیدند ـ یا را مانعی الینحل می تقالحال  های اساسی در اقتصادهای دراگرچه عده زیادی، نبود زیرساخت

ـ سایرین تنگنای حیاتی پیش از آنکه شرکت ها بتوانند شروع به استقرار و رشد کردن در بازارهای نوظهور کنند 

« به حد کافی خوب»های حل شود، اغلب با راهها بتدریج به میان بازار کشیده میتشخیص دادند که زیرساخت

نیاز به آنها است. کافی است از بسیاری از مشترکان مخابرات در آفریقا بپرسید خدمت تلفن در جایی که واقعا 

همراه طی بیست سال گذشته چقدر بهبود یافته است. این خدمات شاید امروز هم هنوز خیلی خوب نباشد اما 

م که اهده کردیبسیار بهتر از بیست، ده و حتی پنج سال پیش است. جالب است که ما پدیده مشابهی را مش

ها رشد کرد و با توسعه های زیرساختی موفق همراه با شرکتسال پیش نیز رخ داد. پروژه 1۳7در امریکای 

اقتصادها بهبود یافت. هنگامی زیرساختی خوب خواهیم داشت که بازارهایی وجود داشته باشد تا بتوانند هزینه 

 ساخت و حفظ آن را جذب و تحمل کنند.
 

 شودساختی که هرگز کامال تحویل داده نمیفشار براي زیر

دهند، پیش از  فشارها را به درون جوامع به زور های کشورهای فقیر باید زیرساختاین عقیده که دولت

واقع،  نبوده است. در ای به سمت شکوفاییسابقهاینکه هر توسعه معناداری امکان تحقق یابد، مسیر خوش

بتا تئوری نس ،است شرط توسعه اقتصادیهای زیرساختی بزرگ مقیاس پیشگذاریمایهاین ایده که سر

 تا زمانی که چندین مقاله« زیرساخت»شروع به ریشه دواندن کرد. حتی کلمه  1۹۳7جدیدی است که در دهه 

 22۳کاربرد همگانی نیافته بود. ،تصادی ترویج دادآور توسعه اقپرنفوذ نوشته شد که آن را به عنوان پیام

 شد اما اغلب به آمدورفت بادهای سیاسی گره خورد.« پیشرفت»معنی با وعده پس از آن بود که هم

قا از منظره یک بزرگراه طبقه دوم که دقی ،اگر تا کنون از کیپ تاون آفریقای جنوبی بازدید کرده باشید

کنید چون که واقعا در وسط هوا، بدون وجود تعداد کافی نرده میگذرد تعجب از فراز مرکز شهر می

شود. این جاده بدون اینکه به جایی ط خودرو به لبه جلوگیری کند، تمام میومحافظ )گاردریل( تا از سق

ریزی شده بود تا منتهی شود برای بیش از چهل سال است که در آنجا قرار دارد. این جاده در ابتدا برنامه

ی از ساکنان فقیرتر منطقه کیپ تاون کمک کند سریعتر به محل کارهای با دستمزد باال در خارج به برخ

از محالت زندگی خود برسند. اما پس از مدتی مشخص شد که واقعا آن تعداد زیاد مشاغل دستمزد باال 
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ی طرح تمام نابع مالخواستند به آنجا برسند. بنابراین وقتی موجود نداشت تا نیاز به کارگرانی باشد که می

نان سوادترین ساکها تغییر کردـ و همه آن مشاغل دستمزد باالی دردسترس فقیرترین و بیشد و اولویت

ـ این پل نماد روشنی شد از نیات خیری که باعث به بیراهه رفتن شدند. از این  امکان تحقق یافتن نیافت

های های تبلیغاتی و مدل ساختن، یا جلوهفیلمزمینه برای پل در چهار دهه گذشته، تنها به عنوان پس

 .شده استهای سینما یا تلویزیون استفاده ویژه در فیلم

درآمد پایین یا متوسط، پیش از اینکه بازارهای کافی  به درون اقتصاد زیرساخت دادن فشاربا زور 

های زیرساختی بزرگ، زیباـ و نهایتا تفاده کرد، به پروژهوجود داشته باشد تا بتوان از آن زیرساخت اس

دارد، هشدارها و گوشزدهای روشن و شود که میلیاردها دالر هزینه برمیـ منجر می خوردهشکست

 رسید.دردناکی از آنچه یک زمانی به نظر ممکن می

ر ینگر دآهن سگاه راهبرعکس، همانگونه که ما هنگام نوشتن در باره ایزاک سینگر توصیف کردیم ایست

های ساخته شد تا راهی کاراتر برای انتقال ماشین 1۹70ـ در ابتدا در سال  اسکاتلند هنوز هم دائر است

آهن اصلی در امریکا، شرکت ای در اسکاتلند به بازار مصرف باشد. نخستین راهخیاطی سینگر از کارخانه

در بالتیمور و اوهایو با هدف اولیه بهبود  ها و کارآفرینانگذاربالتیمور و اوهایو، را کنسرسیومی از سرمایه

پرنفوذ  ایدوپونت از خانواده دسترسی به بازارها ساختند. مهندس، بازرگان و سیاستمدار امریکایی تی کلمن

بعدها به این ایالت هدیه کرد.  کیلومتری در دلور را وی 167مسئول ساخت شاهراه دوپونت بود. این شاهراه 

های عشق خودرو داشتن در شناسیم. طی سالامریکا می 13و مسیر  114امروزه ما آن را به نام مسیر 

هزار دالر، جاده در  377قول داد که به ارزش  امریکا، فرانک سیبرلینگ، رئیس شرکت تایرسازی گودیر

حرکتی بود که گودیر انتظار داشت »خود مشورت نکرد، بعدها گفتند این سازد. او با هیات مدیرۀ کشور می

شدند افرادی که خواهان فروش تایر خودرو بودند خیلی خوشحال می 226«سود زیادی نصیبش خواهد کرد.

 های بیشتری ساخته شود.که جاده

شود چون یـ اغلب شروع م ـ چه آن زمان و اکنون های زیرساختی موفقساختن بسیاری از پروژه

کنند یک مسئله را به نحو کاراتری حل کنند. اشاعه و گسترش موتور سیکلت و ها تالش میکارآفرین

کم باعث دوام و نگهداری ها منجر شد یا دستط نقلیه موتوری در ژاپن بود که به آسفالت کردن راهیوسا

 307اه آسفالته وجود داشت و فقط در کل ژاپن کمتر از دو هزار کیلومتر شاهر 1۹4۹از آنها شد. در سال 

ز گذاری شده اگذاری شده بود. ده سال بعد، تعداد وسایط نقلیه شمارههزار وسیله نقلیه موتوری شماره

ها ونقل تنهای آسفالته بیش از چهار برابر شده بود. اما حملکه طول راهپنج میلیون عبور کرد درحالی

ت ها از قبیل برق، آموزش، مراقبرا در آن ببینیم. در سایر بخشتوانیم این پدیده بخشی نیست که ما می

ها در سراسر جهان اغلب سالمت، ارتباطات و غیرآن نیز این پدیده حضور دارد. حتی امروزه شرکت

ه کنند. همانگونهدایت میرا ضروری هستند  و کارشانکسب های زیرساختی که برای بزرگ کردن تالش
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تصاصی اخ برق و تصفیه آب توالرام شرکت ماکارونی میلیارد دالری، زیرساختکه قبال توصیف کردیم، 

گذاری است که به یکی از بزرگترین بنادر خود را دارد و فعاالنه در حال توسعه دادن یک پروژه سرمایه

ه ها در جهان، موسسترینیکی از بزرگ (،شرکت فوالد کره جنوبی)در آفریقا تبدیل خواهد شد. پوسکو 

ها را ایجاد کرد. وقتی فورد تصمیم گیرفت خودرو را در پستک، مدرسه آموزش مدیران فنی و تکنسین

 آهن نیز بسازد و اداره کند.دسترس همگان قرار دهد، مجبور شد چند خط راه

کنیم ه ما حساب میهای زیرساختی پرهزینه به نظر برسد، هنگامی کهر اندازه که بسیاری از این پروژه

کند، سرمایه به دنبال آن خواهد آمد. وقتی چگونه این فرصت به نحو مناسبی به بقیه انتقال پیدا می

شوند و قادر به جذب سرمایه تر میشوند، آنها ماندگارهای بازار متصل میهای زیرساختی به نوآوریپروژه

های زیرساختی را به تنهایی و مجزا نگاه ضروری برای ساخت و نگهداری هستند. وقتی همان پروژه

جذب  ایتوان برای آنها سرمایهرسند، و در نتیجه به سختی میکنیم، آنها به ندرت سودآور به نظر میمی

 کرد.

: مدیریت فرایند تخصیص منابعهاروارد در کتاب  و کارهمکار من و استاد مدرسه کسب  جوزف باور
، پدیده مشابهی را تشریح کرد. باور در آن کتاب توضیح گذاری شرکتیریزی و سرمایهای از برنامهمطالعه

شود چون مدیران میانی قادر به ارتباط دادن ها پژمرده میهای خوب درون شرکتدهد تعداد زیادی ایدهمی

سازمان نیستند. به این علت، مدیران سطح باالتر هرگز حتی شانسی  ها با چگونه پول درآوردنارزش پروژه

ور آپذیر را مالحظه کنند چون مدیران میانی آنها را غیرسودهای بالقوه بانکیابند تا بسیاری از پروژهنمی

های زیرساختی خصوصا در کشورهای دهند. پروژهکنند و هرگز آنها را در معرض توجه قرار نمیتصور می

گذارها هرگز تامین مالی یک جاده، دانشکده فنی، بندر شوند. بسیاری از سرمایهتلقی می آورر نیز غیرسودفقی

ی هایگذاریسرمایه ها اغلب به صورتچون آن پروژه ،دهندیا بیمارستان جدید را به طور جدی مد نظر قرار نمی

دید بازار نگاه شود  ها از زاویهوژهشوند. اگر به این پرهستند مالحظه می آورکه ضروری اما غیرسود

های زیرساختی کمک کنند تا هم برای توانند به آفریدن یا رشد بسیاری از این پروژهگذارها میسرمایه

 تر شوند.ها جالب و جذابها و هم شرکتدولت

دارد.  وجود« بازارهای نوظهور»یا « کشورهای فقیر»شویم که فکر کنیم این پدیده فقط در وسوسه می

 طور یکساناست که به« معموال مقدم بر زیرساخت نوآوری»ای موسوم به طور نیست. این پدیدهاما این

یکروسافت یک افیسبوک و م 2710در کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد. برای مثال در انتهای سال 

 6677ساختند. این پروژه یک کابل زیردریایی به طول   MAREAزیرساخت عظیم دیجیتالی به نام

کند. کیلومتری زیر اقیانوس اطلس است که ویرجینیا در امریکا و بیلبائو در اسپانیا را به هم متصل می

یکروسافت، این کابل دارای بیشترین ظرفیتی است که تا کنون در بستر اقیانوس اطلس اطبق نظر م

جا شود، جابه 1877آهن که کمک کرد تا کاالها و خدمات در دهه قیقا مانند راهکشیده شده است. د
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را  MAREAکند تا اطالعات دیجیتالی حرکت کنند. اما های اینترنتی هم امروز کمک میزیرساخت

 شهرهای ویرجینیا یا بیلبائو تامین مالی نکردند. منابع مالی آن را مایکروسافت و فیسبوک تامین کردند.

هایی را که طی صدها سال در کنند تا بسیاری از زیرساختحال حاضر، کشورهای فقیر تالش می در

اند را تقلید و تکرار کنند. و بدتر اینکه این کشورها اغلب اند و بلوغ یافتهکشورهای ثروتمند رشد کرده

ر، تا و به طور مشخصههای مختلف را بدون اتصال دادن آنها به نیازهای سازمانکنند زیرساختتالش می

خورده در های زیرساختی شکستهای بازارآفرین، تقلید و کپی کنند. همانگونه که از زنجیره پروژهنوآوری

 آور نیست. شود، جای تأسف است که این راهبرد دوامبیشتر کشورها مشاهده می

 رد دالر برای زیرساختمیلیا 1برای مثال، به تجربه افغانستان نگاه کنید که دولت امریکا بیش از 

 2711که اندک چیزی در قبال آن عاید شده است. در سال آموزشی این کشور خرج کرده است درحالی

بیشتر این مدارس  271۳مدرسه در حال فعالیت بود. در سال  1177طبق نظر وزارت آموزش، 

میلیون  277در تانزانیا یک پروژه  220شتند.آموز و نه آموزگار داهای خالی بودند که نه دانشساختمان

دالری برای ساختن کارخانه کاغذ و مقوا طراحی شد تا تعهد جدی این کشور به حمایت از آموزش ابتدایی 

آموزان نیاز دارد( اما دچار زیان ها کتاب برای دانشهمگانی را نشان دهد )این کشور به چاپ میلیون

زها تشخیص دادند که چنین مجمتع تولیدی برای تانزانیا خیلی بزرگ ریپس از اینکه برنامه ،شدیدی شد

 رجامفیل سفید بدفو بسیار پیچیده بود و قابل مدیریت کردن در آن زمان نبود. این یک پروژه اصطالحا 

یک مورد  228آن را به مدت بیست سال بعد بپردازد. بود که کشور تانزانیا مجبور شد صورتحساب هزینه

وقتی دولت امریکا یک درمانگاه مراقبت اولیه بسیار  ،طه با خدمات سالمت در کابل اتفاق افتادمشابه در راب

رسانی به هزاران بیمار در پیشرفته را تامین مالی کرد. در یک مقطع زمانی، این درمانگاه پذیرای خدمت

ت و خودکفایی مالی را تعطیل شد چون منابع مالی موردنیاز برای تداوم فعالی 2713اما در سال  ،ماه بود

نداشت. وضعیت در بیمارستان پریرنیاتوا زیمبابوه مشابه بود. این بیمارستان که زمانی پررونق بود و از 

عادی غیر تشویشحس »کرد طبق یک روایت اکنون یک فضای متروکه با ای مراقبت میهزاران زیمبابوه

 22۹است.« بودن

کنند اما تقریبا همیشه شکست یی شروع به فعالیت میهاها با چنین امید و وعدهچرا این پروژه

 خورند؟می
 

 هابندي زیرساختدسته

 نیاز برای گرداندن ها و تسهیالت فیزیکی و سازمانی اساسی موردها را اغلب به عنوان سازهزیرساخت

کند تا یما را به سمتی هدایت م یچنین تعریف 237کنند.های اقتصادی تعریف میامور یک جامعه یا بنگاه
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 ای که دارند باید دنبال شوند تاها بدون توجه به هزینهبه دفاع از این ایده بپردازیم که توسعه زیرساخت

ـ اینکه  بینیمدید یکسانی می ها را از زاویهطبق این تعریف، ما همه زیرساخت 231توسعه محقق شود.

را به درستی درک  وقتی نقش زیرساختبرای اداره امور یک جامعه یا بنگاه بسیار ضروری هستند. اما 

دهیم پیش از اینکه می فشارمحلی  ها را به درون اقتصادشویم زمانی که زیرساختکنیم، متوجه می

 شود.اقتصاد محلی آماده باشد، زیرساخت به ندرت موفق می

کنند، ابتدا های خود عمل نمیختی به وعدههای زیرسابرای درک واقعی اینکه چرا بسیاری از پروژه

ش بندی بخبندی اهمیت دارد. دستهبندی کنیم. دستهها را به درستی تعریف و دستهباید زیرساخت

گیریم آن کند. وقتی ما چیز جدیدی را فرامیشود مغز ما اطالعات را معنادار بنیادی است که باعث می

ن دهیم. به ایاز چیزی دیگر در مغزمان قرار می« شبیه نبودن»یا « شبیه بودن»بندی از را در یک دسته

 کنیم.شیوه است که ما معنای نسبی را درک می

ها کلید بهبود دانش ما از چگونگی ها و اندیشهحل بندی مناسب مسائل، راهدر محیط دانشگاهی، دسته

عنای متوانیم بندی نکنیم، هرگز نمیمناسب دستهجهان است. اگر ما مسائل و اشیاء را به نحو  طرز کار

را  دخو توانیم خطاها در تحلیلما هرگز نمی کنیم.میتالش برای حل کردن آنها که را بفهمیم مسائلی 

ـ به این معنا که هرگز قادر به حل مسئله زیربنایی نخواهیم بود.  به نحو کامال مناسب تشخیص دهیم

 از این نظر تفاوتی ندارد.هم  زیرساخت

 هایشوند. زیرساختها به دو دسته سخت و نرم تقسیم میزیرساخت ،پس مهم است که درک کنیم

های نرم های ارتباطی یک منطقه هستند. زیرساختسخت چیزهایی از قبیل جاده، پل و انرژی و سامانه

 د.های مالی، مراقبت درمانی و آموزشی هستنچیزهایی مانند سامانه

خواهیم داشت یعنی  بندی در ذهن، تعریفی متفاوت و احتماال مفیدتر از زیرساختبا این دسته

ها کند. برای مثال، جادهکاراترین ساز و کاری که جامعه از طریق آن ارزش را ذخیره یا توزیع می

رسیکلت در آنها به توزیع یا ایم تا خودرو، کامیون و موتوای هستند که ما ساختهکاراترین وسیله

ونقل بپردازند؛ مدارس کاراترین وسیله )تا کنون( برای توزیع دانش هستند؛ بیمارستان و درمانگاه، حمل

ای است که ما برای توزیع خدمات مراقبت سالمت در اختیار داریم )در مقایسه با زمانی کاراترین وسیله

شدند(؛ اینترنت کاراترین وسیله برای توزیع اطالعات است؛ ها فراخوانده میکه بیشتر دکترها به خانه

شده را موقتا ذخیره کنیم. این ای هستند که ما توسعه دادیم تا کاالهای حملبنادر کاراترین وسیله

 کند.سازی میتعریف در شکلی گسترده مفهوم زیرساخت را ساده
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 کنند یا هردوخیره یا توزیع میها و ارزشی که آنها ذها از زیرساخت: برخی مثال۳جدول 

 ذخیره یا توزیع ارزش بندیدسته زیرساخت

 توزیع دانش نرم مدارس

 هردو اعتبار نرم نظام تامین مالی

 ذخیره کاالها سخت بنادر

 هردو قدرت سخت برق

 توزیع فاضالب سخت سامانه فاضالب

خودرو، کامیون، موتورسیکلت،  سخت جاده و پل

 دوچرخه و نظایر آن

 هردو

 هردو آب سخت تاسیسات آب

 

زیرساخت  کند تا دو ویژگی مهمدر این سطح جداشده به ما کمک می درک هدف کارکردی زیرساخت

 را کشف کنیم:

 ی دارد.کند بستگناپذیر به ارزشی که ذخیره یا توزیع میحوی جداییدر نهایت امر به ن . ارزش یک زیرساخت1

شود باید توجیه داشته باشد و نهایتا به هزینه ساخت و نگهداری آن . ارزشی که ذخیره یا توزیع می2

 کمک کند. زیرساخت

 دهیم منظورمان چیست.در اینجا توضیح می
 

 تندوقتی مدارس به معناي آموزش نیس

کنیم؟ آیا هزینۀ این ونقل را تعیین میحمل چگونه ارزش آموزش، خدمات درمانی یا زیرساخت

مایل دهند؟ یک تها خیلی بیشتر یا خیلی کمتر از ارزشی نیست که آنها به شهروندان ارائه میزیرساخت

ده بین زیرساخت و ارزشی را که ها وجود دارد بدون وقت گذاشتن تا ارتباط پیچیبه ساختن زیرساخت

 کند درک کنیم.توزیع یا ذخیره می

ها به خودی خود ارزشی ها برای خدمت کردن به هدف و مقصودی وجود دارند. زیرساختزیرساخت

برای مثال، بدبختانه بیشتر کشورهای فقیر در  232کنند.کنند ـ آنها ارزش را توزیع یا ذخیره میخلق نمی

دهند. بنابراین، درحالی که ما هستند که ارزشی واقعی به دانشجویان انتقال نمیحال ساختن مدارسی 

ی ـ یعن است، ارزش واقعی« درحال بهبود یافتن»آموزشی  گیریم که زیرساختاین واقعیت را جشن می

ه کندی ز مدرسشودـ شاید خیلی پایین باشد. لنت پریچت اآموزان توزیع میکیفیت آموزشی که به دانش
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به  اکنون نسبت» کند نظر می گونه اظهاراین ،هاروارد که مطالب بسیاری در باره این موضوع نوشته است

یل نام و اهدافی از قبالمللی به افزایش نرخ ثبتهای بیشتری در مدرسه هستند. توجه بینگذشته بچه

که اهداف ایش این نرخ کردند. اما درحالیدومین اهداف توسعه هزاره سازمان ملل کارهای زیادی برای افز

وجود ندارد و باید  المللی برای آموزش و تحصیلهیچ هدف بین ،رفتن وجود دارد بسیاری برای مدرسه

معنا با آموزش در واقع، مدرسه هم 233«رفتن به معنای آموزش نیست. این نکته را گوشزد کنیم که مدرسه

 نیست.

آموزان در کشورهای فقیر به دست کند در ارزش آموزشی که بسیاری از دانشصیف میآنچه پریچت تو

دهد. برای نمونه، اگرچه نرخ ثبت نام مدرسه ابتدایی در بیشتر کشورهای آورند خود را نشان میمی

 234اما کیفیت آموزش بسیار متفاوت است. ،درآمد اکنون تقریبا به سطح کشورهای پردرآمد رسیده استکم

آموز معمولی در دهد که عملکرد دانشالمللی از سواد خواندن و حساب کردن نشان میهای بینرزیابیا

آموزانی که در آموزان در کشورهای پردرآمد بدتر است. به عالوه، دانشدرصد دانش ۹۳درآمد از کشور کم

چهارم آمد در یکدر کشورهای پردر ،درآمد هستندهای کشورهای کمچهارم باالیی کالسمرتبه یک

 23۳گیرند.پایینی جای می

د خیلی کننروی در بیشتر کشورهای فقیر را طی میرسد وضعیت کسانی که کل نظام مدرسهبه نظر نمی

اهرا آورند نیز ظآموزش عالی به دست می رسد عده بسیاری از زیرساختمتفاوت باشد. آن ارزشی که به نظر می

ی پیدا توانند شغلآموختگان دانشگاهی که نمی، بسیاری از دانشبرای نمونه در کشور غنا خیلی پایین است.

نام  2710اند )انجمنی که در انتهای سال آموختگان بیکار ایجاد کردهیک سازمان به نام انجمن دانش ،کنند

 .ها را برای خود برگزید(ه مهارتآموختگان در توسعتری برای خود انتخاب کرد و انجمن دانشبینانهخوش

یکاری در ، بآموختگان بیکار. در نیجریه، آفریقای جنوبی و کنیاتونس نیز سازمان مشابهی دارد، اتحادیه دانش

ن تریآموختگان همچنان در حال افزایش است و دانشجویان اکنون خوداشتغالی را به عنوان عملیبین دانش

 236کنند.به اهداف خود منظور می گزینه برای رسیدن

به افزایش در تحصیالت ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی افتخار  ها به نرخ ثبت نام رواگرچه این ملت

 کنند بسیار پایینآموزان و دانشجویان توزیع میها به دانشکنند، ارزشی که این مدارس و دانشگاهمی

قل، و نوـ از خدمات سالمت به حمل ها صادق استاختهای زیرساست. همین قضیه در باره سایر شکل

ها تنها به اندازه ارزشی است دهیم. ارزش این زیرساختهایی که ما توسعه میبسیاری دیگر از زیرساخت

کنند. اگر آنها نتوانند به نحوی کارا، سودآور و بادوام ارزش را بین شهروندان که بین شهروندان توزیع می

 رود دوامی بیاورند.مال نمیتوزیع کنند، احت
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 شود؟ها را متحمل میچه کسی هزینه

در بسیاری از  ،سازندوبرق را برجسته میزرق های جدید و پرهای قرمز که زیرساختمراسم بریدن روبان

ای دارد. آنها یک شانس برای سیاستمدارها هستند تا کاری را کشورهای ثروتمند و فقیر حضور گسترده

دهند برجسته سازند )یا اعتبارش را برای خودشان بردارند(. اما بسیاری مت به مردم انجام میکه برای خد

ارزش کافی و الزم را ذخیره یا توزیع  ،شوندهای زیرساختی که به درون جوامع فقیر فشار داده میاز پروژه

های زیرساختی که تالشمحض این را توجیه کنند. به کنند تا ساختن و نگهداری آن زیرساختنمی

مراسم بریدن روبان به  ،شود بدون اینکه درآمدی ایجاد کند که دوام آوردداده شده رها میزمان وعدهیک

 شود.سرعت فراموش می

شود قادر به تامین منابع مالی )اغلب از خاص ذخیره یا توزیع می اگر ارزش آنچه در یک زیرساخت

 کنندگانهایی که تامینالزحمهـ یا بوسیله عوارض یا حق هاـ مستقیم یا غیرمستقیمالیاتطریق م

کنند( توسعه و نگهداری زیرساخت نباشد، پس آن پروژه زیرساختی به احتمال زیاد زیرساخت وضع می

امین ی تکشورهای فقیر به وام گرفتن پول برا ،شکست خواهد خورد. بدبختانه اگر این اتفاق ادامه یابد

دهند و احتماال هرگز از چرخه بدهی خود بیرون مقیاس ادامه میهای زیرساختی بزرگمالی پروژه

درصد از کشورهای  47المللی پول یک گزارش منتشر کرد که صندوق بین 2718آیند. در ماه مارس نمی

 د.درآمد اکنون در بحران بدهی هستند یا به شدت در معرض این بحران قرار دارنکم

افتتاح شد. مقاله اخیر  2710را در نظر بگیرید که در ماه می  آهن مومباسا به نایروبیمثال پروژه راه

« شاید هرگز هزینه خودش را تامین نکند.»میلیارد دالری  2/3راه آهن  دهد کههشدار می در اکونومیست

درصد بار از بندر مومباسا را حمل کند اما در نخستین ماه فعالیتش  47 خط راه آهن جدید قرار بود تقریبا

 رسد پیشرفتی کرده باشد. یکگذاری به نظر نمیسرمایه درصد حمل کرد. بدبختانه علم اقتصاد 2فقط 

اقتصادی خواهد آهن جدید فقط در صورتی توجیه راه»تخمین زد  2713در سال  بررسی بانک جهانی

یعنی تقریبا هر چیزی که از بندر  ،میلیون تن بار در سال باشد 27کم جایی دستداشت که قادر به جابه

تا پیش از این، برخی  230«کند.می کند. در بهترین حالت، خط جدید نصف آن را حملمومباسا عبور می

درستی نگهداری نشود شاید مدت  آور نخواهد بود و اگر بهآهن دوامشواهد وجود داشت که خط راه

و  ماندند باقی میو ساختکرده تامین مالی را آهن که راه هاچینیبه  طوالنی دوام نیاورد. اما بدهی کنیا

( به خودی خود آهن )زیرساخترسد مساله اصلی نبود راهبا بهره آن افزایش خواهد یافت. به نظر می

 آهن باشد.جا کردن آن با راهها( برای جابهکه نبودن ارزش )نوآورینباشد، بل

های زیرساختی وجود دارد که ارزش ها، مدارس و سایر پروژههای بسیار دیگری از بیمارستانمثال

 کنند تا از نظر اقتصادی پذیرفتنی باقی بمانند. در برزیل، تعداد زیادی پروژهجا یا ذخیره نمیکافی را جابه
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ونقل میلیون دالری با هدف حمل 32خورده وجود دارد. برای مثال یک پروژه تراموا یرساختی شکستز

تا کنون به راه نیفتاده  2712ها در شهر ریودژانیرو از سال های ساکن در باالی تپهنشینساکنان زاغه

د. قتصادی پیدا کناست. تعداد کافی مسافر وجود نداشته است تا نگهداری این سیستم تراموا توجیه ا

های سیمانی در بخش میلیارد دالری کانال 4/3ر این کشور وجود دارد شامل شبکه چندین پروژه دیگر د

ها نیروگاه بادی جدید و چندین پروژه ریلی و استادیوم. تقریبا مثل این است که شمال شرقی کشور، ده

 238ند.توانند دوام بیاورهای زیرساختی در اقلیم برزیل نمیپروژه

 کند ربطچیست و چگونه آن را به ارزشی که ذخیره یا توزیع می زیرساخت"در باره  که درکاین با 

 های زیرساختی انجام دهیم؟تری در پروژهگذاری بادوامتوانیم سرمایهپیدا کردیم، چگونه می "دهیم
 

 هاتوسعه زیرساخت

های بلکه به وعده ،ا از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گران و پرهزینه استنه تنه توسعه زیرساخت

کند. برای نمونه، اقتصاددان اثرگذاری اقتصادی خود در هر دو کشورهای ثروتمند و فقیر نیز عمل نمی

 نه بیش از یکبا هزی هایها )پروژهای در باره مگاپروژههای گستردهفلیوبرگ که پژوهش دانمارکی بنت

شود که نه تا از هر ده مگاپروژه دچار تاخیر زمانی، میلیارد دالر( و ریسک، انجام داده است متوجه می

ن اند. و بیشتر ایبینی اقتصادی خود بودهاضافه بودجه برآوردی و کمتر ارزش داشتن نسبت به پیش

ن کشورهای جهان نیست که فاقد دارد مربوط به فقیرتریموضوعات و مطالعات که فلیوبرگ اظهار می

های بزرگ هستند؛ آن ظرفیت نهادی، توانمندی فنی و نظارت مدیریتی برای مدیریت این پروژه

 23۹ها در ثروتمندترین کشورهای جهان قرار دارند.مگاپروژه

ها به درون کشورهای فقیر دشوارتر شود تا فشار برای توسعه زیرساختچنین وضعیتی باعث می

ها را ندارند و دولت گذاری در زیرساخترهای فقیر طبق تعریف، منابع مالی برای سرمایهباشد. کشو

های غیرموجود خود، قادر به جذب کشورهای فقیر نیز برای ساختن و نگهداری زیرساخت

 و کمبود شدید هایی که نیاز دارند نیستند. با توجه به هزینه باالی زیرساختگذاریسرمایه

 شانهایشود، چه امیدی برای توسعه زیرساختهایی که به کشورهای فقیر سرازیر میگذاریسرمایه

شدند امید اندکی وجود داشت. یعنی ها به شیوه متعارف تصور میوجود دارد؟ هنگامی که زیرساخت

های ناگشرطی برای توسعه است که باید تقریبا به شکل انحصاری توسط دولت یا ارها پیشزیرساخت

ن ها به درووسیله نوآوریه ها بها تامین مالی شود. اما وقتی توسعه زیرساختیا سمن دارای حسن نیت

تری های موفقگذاریکنند سرمایههایی که بازارهای جدید خلق میشود، نوآوریجامعه کشیده می

 ها اغلب توسطشود و هزینهتر میدیریتها قابل مشوند. به ناگهان، هزینه باالی توسعه زیرساختمی

الزحمه یا عوارض وضع )به شکل مالیات، حقشوند سازی میشوند درونیبازارهای جدیدی که آفریده می
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کنند های بلندمدت میگذاریهایی که سرمایهشده، یا شرکتشده برای استفاده از زیرساخت تازه ساخته

 کشند(.خود می و کارو آنها را به درون مدل کسب 

بینیم چگونه سامانه مراقبت چشم آراویند، در حال حاضر بزرگترین و مولدترین بیمارستان می در هند

ا رکشد تا مراقبت سالمت برای میلیون ها نفر در هند چشم، زیرساختی را که نیاز دارد به درون خود می

میلیون عمل چشم  4یلیون بیمار را درمان کرده است و بیش از م 32فراهم کند. بیمارستان بیش از 

های آموزشی برای کند؛ در عوض هزینهدیده را استخدام نمیانجام داده است. اما آراویند پرستاران آموزش

م های باهوش را استخداکند. این بیمارستان آدمسازی میای پزشکی را درونیپرستاران و سایر افراد حرفه

دارد. آر.دی. توالسیراج دهد و سپس مشاغلی در سازمان معتبر به آنها عرضه می، آنها را آموزش میکندمی

آنها از مدرسه پرستاری »دهد: یکی از رهبران این سازمان، در باره آموزش دادن پرستارها چنین توضیح می

ت آموزش و گرفتن مدرک معتبر، همه در ما شبیه دریاف دهیم. این کارآیند؛ ما آنها را آموزش مینمی

 247«یکجا است.

سازی کند عمدتا به این دهد درونیآموزشی را که ارائه می آراویند قادر است هزینه این زیرساخت

آفریده است و باید کیفیت مراقبت  های پزشکی در هندعلت که یک بازار جدید گسترده برای جراحی

توانند کارکنان خدمات سالمت را تا سطح ویلی به بیماران را تضمین کند. چون معدود مدارسی میتح

 سازیخود درونی و کارضروری برای آراویند آموزش دهند، این شرکت باید هزینه آموزش را در مدل کسب 

و کار این سازمان چنین مدل کسب اما  ،کند. بیشتر بیماران آراویند درآمد بسیار پایینی در هند دارند

شماری در باره آن نوشته شده است. های بیآوری را توسعه داده است که موردکاویفرد و دواممنحصربه

و کار آراویند نه فقط آموزش گسترده پرسنل پزشکی خود را در دستور کار دارد )به طوری مدل کسب 

لکه تولید لنزهای درون چشمی و چندین فعالیت دیگر را که آنها برای کار در بیمارستان آماده شوند( ب

های چشم هستند که این ناپذیر از جراحیشود. لنزهای درون چشمی بخش جداییهم شامل می

دهد. آراویند تا پیش از ایجاد کارخانه تولیدی خود، لنزهای درون چشمی را از امریکا بیمارستان انجام می

کرد. پس از اینکه آراویند موفق به ساختن کارخانه خود شد هزینه لنزهای می دالر وارد 37با هزینه تقریبا 

 241درون چشمی حدود یک چهارم واردات از امریکا شد.

موزش آ منتظر دولت هند مانده بود تا زیرساخت ،بنیانگذار آراویند ،اگر دکتر گوینداپا ونکاتاسوامی

او این بیمارستان را بسازد، آنگاه بزرگترین و مولدترین بیمارستان  پزشکی هند را بسازد پیش از اینکه

 داشت.چشم در جهان امروز وجود نمی
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 وظیفه دولت نیست؟ اما آیا این کار

دهیم تا از توسعه، تامین مالی و ها اجازه میای باشد که ما تا حدودی به دولتکنندهشاید فکر ناراحت

ا شانه خالی کنند. آیا چنین کاری یک بخش حیاتی از آنچه دولت قرار است برای همدیریت زیرساخت

 جامعه انجام دهد نیست؟

ها ها بشود و ما دولتها قطعا به حدی تکامل یافته است که مسئولیت دولتحقیقتا توسعه زیرساخت

الق خ های کارآفریناناز مثالکنیم. اما یکبار دیگر، توالی اهمیت دارد. تاریخ پر را از وظایفشان معاف نمی

نیاز  شانو کارهایهایی پیدا کردند که کسب و نوآورانی است که مسیری سریعتر برای ایجاد زیرساخت

 ـ پا پیش گذاشتن داشته باشد. ـ یا توانایی داشت مدتها پیش از اینکه دولت تمایل

د که های خصوصی بودنمستقل و شرکت این کارآفرینانگونه که پیشتر بحث کردیم، در امریکا، همان

های ها از عهده هزینههای آبیاری را ساختند. در آن زمان، دولتآهن و کانالراه ها، خطوطبیشتر جاده

ها سهام و اوراق قرضه منتشر کردند تا احداث این آمدند، در نتیجه بسیاری از این شرکتآنها برنمی

میلیون دالر  6های خصوصی بیش از ها را تامین مالی کنند. برای مثال در نیوانگلند شرکترساختزی

گذاری کردند که به ساختن هزاران کیلومتر شاهراه کمک کرد. نیویورک و پنسیلوانیا الگوبرداری سرمایه

ی ساختن هزاران ها میلیون دالر براکردند، امتیازاتی به صدها شرکت خصوصی دادند و در نتیجه ده

 242گذاری کردند.کیلومتر جاده سرمایه

 ها، بلکه تعیین استانداردها شدند. برایبا گذشت زمان، دولتها نه فقط درگیر توسعه و مدیریت زیرساخت

های مختلف شروع به ساخت و مدیریت خطوط ریلی در امریکا کردند آنها هر مثال، در حینی که شرکت

از اندازه استاندارد گرفته تا اندازه  ؛تر بودیک خط راه آهن که برای آنها مناسبها در نوع فاصله بین ریل

کردند. طبیعی است که چنین وضعیتی کارآیی شبکه ریلی در حال حداقلی، باریک و پهن را استفاده می

افران ا مسشدند یها میریل چون یا قطارها باید متناسب با فاصله بین ،کردرشد در این کشور را محدود می

تند. در یافها در سفرشان باید به قطارهای مختلف انتقال میها با توجه به شبکه فواصل بین ریلو محموله

را تصویب کرد که هر خط ریلی فدرال جدید را  1863دولت فدرال قانون راه آهن پاسیفیک  1863سال 

این قانون تاثیر مستقیمی بر خطوط ریلی که ساخته شود. درحالی« اندازه استاندارد»کرد بر اساس ملزم می

های داخلی، تجارت بین شمال و گذاشت. پس از جنگخصوصی نگذاشت اما قطعا تاثیر غیرمستقیم می

های مختلف خطوط ریلی در این کشور )خصوصا در جنوب( به شدت مانع جنوب شروع به رشد کرد و اندازه

ور در آن زمان اندازه استاندارد بود خطوط ریلی جنوب در ها در این کششد. چون اکثریت اندازهتجارت می

 تصمیم گرفت به اندازه استاندارد بپیوندد. 1886سال 
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 ـ هاـ خصوصا از دیدگاه امنیت ملیامروزه با در نظر گرفتن اندازه، مقیاس و اهمیت بیشتر زیرساخت

کشورهای مختلف با توجه به نیازهای  ها وظیفه مدیریت و تامین مالی آنها را برعهده گرفتند. اما دردولت

 د.های زیرساختی متفاوتی داشته باشنشهروندان، صنایع و بازارهایی که امیدوارند آفریده شوند باید راهبرد

ها برای دولت کشورهای فقیر اغلب بسیار گران است )چنانچه خودشان ایجاد و نگهداری از زیرساخت

های بازارآفرین وجود ندارد. اگر طبق نظر ی بنیانی برای نوآوریتامین مالی و مدیریت کنند( خصوصا وقت

انجمن مهندسان عمران امریکا، این کشور که ثروتمندترین کشور در جهان است از نظر وضعیت زیرساختی 

رجه خود را به د تریلیون دالر نیاز داشته باشد تا زیرساخت ۳/4دریافت کند و بیش از  ”+D“خود درجه 

“B” های توانند به توسعه دادن زیرساخت، توگو یا لیبریا چگونه میهای هندوراستغییر دهد پس دولت

 243خود فکر کنند؟

را  ارگذاری کردند این کها سرمایهها دالر برای ساختن زیرساختای که میلیوناولیه بیشتر کارآفرینان

 های ارتباطیو زیرساخت ط به خاطر سودآور بودن آن نکردند بلکه چون ساختن جاده، ریل، کانال آبفق

همین مساله در باره بسیاری از  244آنها بهبود یابد. و کارکسب کرد تا سایر منافع بهتر کمک می

از کنند نییی که درک میهاـ شرکت کنند صادق استهایی که در کشورهای فقیر امروزی کار میسازمان

متوسط در درآمد و درآمدو کار موفق در کشورهای کمبه آفریدن بازارها و فرایند ساختن یک کسب 

ها و کارشان بسیار حیاتی است. شرکتگذاری کنند چون که برای کسب های خودشان سرمایهزیرساخت

 ارو ککسب چون برای  ،کنندمین مالی میهای آموزشی خودشان را تاای برنامهدر بخش تولیدات کارخانه

های محلی به دست آموختگانی که دانش خود را از دانشگاهآنها ضروری است. آنها متکی بر دانش دانش

 آورند نیستند. این یک کار غیرعادی نیست.می

هه های فیلم هالیوودی چند داین یکی از مشهورترین متن« اگر شما آن را بسازید او خواهد آمد.»

سرزمین رویاها، کشاورز آیوایی ری کینسال، که کوین کاستنر نقش وی را  1۹8۹گذشته است. در فیلم 

گوید که یک زمین بیسبال در وسط مزرعه ذرت خود بسازد. در عمل کند، صدایی از غیب به او میایفا می

ها در کشورهای فقیر، ما ای دولتهمه مسائل وی حل خواهد شد. اما بر شود که با این کارآشکار می

 معتقدیم توصیه معکوس شاید حتی قدرتمندتر باشد. اگر آنها بیایند سپس شما آن را بسازید.
 

 اگر آنها بیایند، ما آن را خواهیم ساخت . . .

سعه عه اقتصادی و سیاستگذاران( برای تو، متولیان توس)شامل کارآفرینان وقتی ذینفعان توسعه اقتصادی

ها شانس بسیار بیشتری دارند تا نه ها است، زیرساختکنند که نیازمند وجود زیرساختمی بازارهایی کار

فی دارند، های اولیه اغلب کیفیت ضعیگونه که نوآوریفقط باقی بمانند بلکه شکوفا نیز بشوند. دقیقا همان
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شوند. همین اند معموال بهتر و بهتر میکه یک فرصت بازار امیدبخش شناسایی کرده هاییآن نوآوری

بازارآفرین کشیده شده است اغلب  ها صادق است: زیرساختی که برای یک نوآوریقضیه در باره زیرساخت

شود به حد کافی خوب است شروع میبا فقط  برای بقاء است. آن زیرساخت« به اندازه کافی خوب»فقط 

یابد مادامی که دلیلی خوب )معموال یک بازار سرزنده( برای اینکه بهتر شود اما تقریبا همیشه بهبود می

ها را گذارند تا نقش پشتیبان را ایفاء کنند زیرساختها قدم پیش میوجود داشته باشد. وقتی دولت

 .رسانی کنندتری خدمتها به جمعیت گستردهن زیرساختتوان بسرعت بهبود دادـ کمک کردن تا آمی

ها در کشورهای فقیر باید انجام دهند گذاری زیرساختی که شرکتکننده است سرمایهگاهی وسوسه

ها در کشورهای ثروتمند گذاریی که شرکتبرسند را با سرمایه« به حد کافی خوب»حل  تا به یک راه

 گذاری واقعا خیلی زیاد است. اما بافتار اهمیت دارد.یریم که این سرمایهکنند مقایسه کنیم و نتیجه بگمی

ام کنندگان خود متکی باشند آنها با ادغها نتوانند به تامیندرآمدتر، اگر شرکتدر بسیاری از کشورهای کم

و کارشان که آنها معموال به هایی از کسب عمودی وضع بهتری دارندـ با مالکیت یا مدیریت بخش

کنند از قبیل شبکه توزیع، تامین برق، آموزش و غیر آن. وقتی سپاری میکنندگان برونرضهع

ها را نهکند هزیها کمک میفرایند ادغام عمودی در نهایت به شرکت ،کنندگان غیرقابل اتکا هستندتامین

ن نوع کاهش دهند. این تقریبا همیشه یک گام ضروری در مرحله بازارآفرینی یک شرکت است. ای

شود. اغلب، یک ها سنگین خواهد بود اما با گذشت زمان، منافع آن مشخص و روشن میهزینهپیش

شود در نهایت ها شروع میگذاری زیرساختی ضروری که به شکل یک مرکز هزینه برای شرکتسرمایه

ه قضیه هستند کهای روشنی از این مثال ،ایمهایی که ما ذکر کردهشود. بسیاری از شرکتمرکز سود می

 کنند. های دیگری که نیاز دارند میبه شرکت خدمات زیرساخت« فروختن»آنها شروع به 

دشوار است. آسانتر خواهد بود که به  هیچ تردیدی نیست که ساخت و سپس نگهداری زیرساخت

وصی های خصت بگیرند و آن نگرانی و مسئولیت را از بنگاهرا در دس ها متکی باشیم تا رهبری کاردولت

 افتد.گوید که آن اتفاق اغلب نمیبردارند. اما تاریخ به ما می

ه ها بکند تا هزینه کشیدن زیرساختسودها از آن بازار کمک می ،کنیموقتی بازاری جدید خلق می

. های زیرساختی اصلی در امریکا توسعه یافتندتعداد زیادی پروژهرا بپردازیم. اینگونه بود که  درون اقتصاد

ه کـ به تنهایی سودآور نبودند. اما به محض این و غیر آن هاـ جاده، ریل، کانال آببسیاری از زیرساخت

یاز به ذخیره یا های زیادی خلق کردند که نها به درون اقتصاد امریکا کشیده شدند ارزشزیرساخت

تغییر نکرده است.  ـ نوآوری ها سپس ماندگار شدند. معادله زیرساختونقل آنها بود، زیرساختحمل

 کشیدن زیرساخت به درون اقتصاد احتماال در بلندمدت قدرتمندتر خواهد بود.
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 ارزش اهمیت دارد

خاص ذخیره یا توزیع کنیم  که قصد داریم در یک زیرساختسخت خلق کردن ارزشی  ما ابتدا باید کار

 شویم و خودمان را در وضعیتمی« نخست زیرساخت»را انجام دهیم. اگر این کار را نکنیم قربانی دکترین 

نکه ایم بدون ایـ وضعیتی که حتی اگر موفق شود ما صرفا یک خانه ساخته دهیمبسیار دشواری قرار می

 توان مالی زندگی کردن در آن را داشته باشد. کسی

کنیم. سازمان افوسا یعنی اما ساختن آن خانه فریبنده است و ما جذابیت آن را خیلی خوب درک می

آوری کرد و شش چاه ساخت تا به این نتیجه رسید که این معادله ها هزار دالر جمعده ایستدفقر اینجا می

توان ، حس دستاورد ایجاد کرد. چگونه میآب برداری، یا بگوییم زیرساختهای آماده بهرهکند. چاهنمی کار

ها به یک سازمان متصل نشده بودند که قادر به آفریدن ارزشی بادوام گفت این چیز خوبی نیست؟ اما چاه

نجام خراب شد و بدون اینکه تعمیر شوند به حال از آنها باشد. و به این جهت، همه به جز یکی از آنها سرا

 خود رها شدند.

نقاط اشتراک بسیار زیادی دارند. ما صرفا  ،کنیماقتصادهای سراسر جهان از آنچه که ما ابتدا فکر می

خواندم این شرکت مرا به یاد در مراحل متفاوتی از توسعه هستیم. برای نمونه وقتی در باره توالرام می

هایی کنم و در باره شرکتفورد طی روزهای اولیه آن انداخت. وقتی به هند مسافرت می شرکت موتور

 ،ندکهای آموزشی برای کارکنان بخش فناوری اطالعات خود تامین مالی میآموزم که برنامهمانند زوهو می

توسعه  د کرد.را ایجا پوهانگ یدانشگاه علم و فناورافتم و چگونه این شرکت یاد شرکت فوالد پوسکو می

پذیرتر اتفاق بیفتد. اما نخست باید آن بینیتواند به شیوه پیشها ممکن است و میآور زیرساختدوام

 معادله را درست حل کنیم.
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 کوفاییبه فرایند ش از معماي شکوفایی

 .رسیدندبیشتر کارها در جهان که ارزش انجام دادن دارند پیش از اینکه انجام شوند ناممکن بنظر می

 لوئی دی. برندایس ـ

 طرح مختصر ایده

اقتصادی برسانیم؟ شاید چنین کاری ناممکن به نظر رسد.  آیا ممکن است همه مردم جهان را به شکوفایی

د، رسیبه نظر می« مفلس»روند رشد کره جنوبی در طی عمر من نگاه کنید که زمانی  اما کافی است به

ه فقر بکشوری چنان فقیر که بسیاری از اقتصاددانان از آن ناامید شده بودند. اما امروزه کره جنوبی از 

حتی  از امریکا، انگلستان وتر سریع»را بسیار  دهد این کارشکوفایی رسیده است و نیویورک تایمز گزارش می

به نظر متفاوت کشوری  که مسیر رسیدن به شکوفایی اقتصادی برای هرانجام داده است. در حالی« ژاپن

معتقدیم معمای شکوفایی  رسد و در نهایت به شرایط اقتصادی جاری آن کشور بستگی خواهد داشت، مامی

 آورد.دوام می د مداوم به نوآوریتوان به فرایند شکوفایی تبدیل کرد که با تعهرا می

 ایاید مجموعهدانیم. اما امیدواریم کتابی که خواندههای توسعه در جهان را نمیما پاسخ همه چیستان

های جدید را به شما عرضه دارد تا جهان را از آن زوایا ببینید و امیدواریم با کمک برخی از از دیدگاه

 ایم، بتوانید شروع به پرسیدن پرسشهایی که در این کتاب با دقت بررسی کردهتئوریها و اصول، داستان

ه ب از خودتان و کسانی که اطرافتان هستند بکنید که سرانجام در حل مسئله ظاهرا الینحل فقر جهانی

 ما کمک بکند.

* * * 

شغل جراحی قلب برای اطفال در ایالت های زیادی از عمر خود را به رید کوئین، همسر خواهرم سال

کند، معتقدم او هر دقیقه از زمان بیداری خود را مین مشغول بوده است. از آنچه او برای من تعریف می

رین تشود. مشکالت مادرزادی قلب رایجتوانست جراحی کند و تقاضا برای خدماتش هرگز اشباع نمیمی

شوند. هزاران زار نوزاد در امریکا هر ساله به آن مبتال میه 47نوع بیماری مادرزادی هستند که حدود 

آیند که تقریبا همیشه نیاز به انجام یک عمل کودک با نقایص مادرزادی قلبی چنان شدیدی به دنیا می

ز ای را تصور کنید که پس اپیچیده با ریسک باال دارند تا شانس زنده ماندن پیدا کنند. رنج آن خانواده

آمیز جراحی قلب، کل مسیر زندگی دانند باید چکار بکنند. اما با عمل موفقیتضیه نمیفهمیدن این ق

 کند.یک بچه تغییر می
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ل کند تا کهای هر چه بیشتر، آن چیزی است که رید را تحریک میشانس اثرگذاری بر زندگی انسان
ی بیشتری نماید. او چند هاهایی برای انجام تعداد عملمسیر کاری خود را صرف تالش برای یافتن روش

ما همیشه هر کس در هر ایالتی که نیاز به عمل داشته است را »سال پیش به پورتلند پرس هرالد گفت 
پردازد و واقعا اهمیتی هم پردازد و چه کسی نمیدانم چه کسی پول عمل را میایم. من نمیعمل کرده

ت به کودکان کشور خودش، از طریق بنیاد رید همین است که هست. اما رید عالوه بر خدم« دهم.نمی
، سازمانی که او بنیانگذاری کرده است، به کودکان کشورهای فقیر در سراسر جهان که نیاز به جراحی مین

 ،کند. رید در سفرهای بسیاری که به کشورهای مختلف، شامل چین و کنیاقلب دارند نیز خدمت می
 ها جراحی انجام داد و چندین پزشک را آموزش داد.داشت ده

ای نداشتم او درگیر چه کاری بوده است، و به تا زمانی که با رید در باره کارش گفتگو نکرده بودم هیچ ایده
های خود را گذارم. امروز، بسیاری از کودکان در سراسر جهان زندگیازخودگذشتگی وی در این راه احترام می

ئین و سایر پزشکان و پرستارانی مانند او هستند. اما من مجبورم به همه کودکانی فکر کنم که مدیون رید کو
خودشان را مالقات کنند. این مسئله واقعا خیلی حاد و « رید کوئین»هرگز شانسی نخواهند داشت مگر اینکه 

پرهزینه  ان پیچیده وجدی است. شاید وسوسه شویم از مبارزه دست بکشیم و نتیجه بگیریم این مسئله آنچن

است که قابل حل در کشورهای فقیر سراسر جهان نیست، چه برسد که منابع الزم برای یک بیمارستان با 
گذاری کافی داشته باشند. خوشبختانه این مشکل تا حدودی صحت دارد. شاید پزشکان وفادار به تعداد سرمایه

ف کمک به کودکانی کنند که نیازمند مراقبت پزشکی کافی نداشته باشیم که هر ساعت از بیداری خود را وق
ند. روشی بهتر پیدا کنیم تا به مردم کمک کتوانیم هستند تا نجات داده شوند. اما نباید نتیجه گرفت که نمی

دهند به های متفاوت است تا آنچه پزشکانی مانند رید انجام میحل این مسئله مستلزم کمک گرفتن از دیدگاه
 ی از فرایندها در مقیاسی بزرگ توسعه یابد.اشکل مجموعه

، ما نوآوری را تغییر در 1تمرکز کنیم. در فصل  این همان جایی است که باید روی اهمیت نوآوری
، سرمایه، مواد و اطالعات را به محصوالت و خدمات با ارزش بیشتری تبدیل فرایندهایی که هر سازمان کار

جام گیری خود هستند، بیشتر آنچه انها در ابتدای شکلتعریف کردیم. هنگامی که بیشتر سازمان کندمی
ـ است. اضافه شدن یا جدایی چند آدم  ـ خصوصا کارکنان آن شود قابل انتساب به منابع سازمانمی

ر و کاماًل ماه ها که بسیاری از آنها پردل و جرأتگذارد. این آدمکلیدی تأثیر عمیقی بر موفقیت آن می
 ـ به سختی قابل تکثیر هستند. هستندـ از قبیل کارآفرین باهوش یا پزشک بااحساس

کنند. آنها به ما کمک های بازارآفرین نقشی حیاتی ایفاء میاما این همان جایی است که نوآوری
تر و نیاز برای تبدیل خدمات پیچیده و پرهزینه به خدمات ساده کنند تا فرایندهای موردمی

تر را توسعه دهیم به نحوی که بسیاری از مردم امکان دسترسی به آنها را داشته باشند. در صرفهبهمقرون
اما در بلندمدت به خاطر وجود فرایندهایش است  ،یابدآغاز، یک سازمان به علت وجود منابع خود بقاء می

 رسد.که به بالیدن و گسترده شدن می
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 حظه کنید.مورد سالمت نارایانا را مال
 

 قدرت فرایندها

با بیش از هفت هزار تخت بیمارستانی، هفت  های چندتخصصی در هندزنجیره بیمارستان iسالمت نارایانا

های بهداشتی اولیه است. دکتر دوی پراساد شِتی ، و نوزده تاسیسات مراقبتمرکز قلب در سطح جهانی

سالمت نارایانا را در هند که یکی از فقیرترین کشورها در  ،صی مادر ترزا بودکه یک زمانی پزشک شخ

معالجه فقرای جهان با »جهان و به طور دائم گرفتار فساد و سوءمدیریت است بنا نهاد. رویای وی که 

عیت کثیری یک خودرو برای جم»فورد است  بود یادآور اعالنیه هنری« مبلغی کمتر از یک دالر در روز

 «با چنان قیمت پایینی خواهم ساخت که هر کس با حقوق مناسب قادر به مالکیت آن باشد. . . .از مردم 

و به همین شیوه که دیدگاه فورد به واقعیت پیوست، رویای دکتر شتی امروزه نسبت به آنچه در ژوالی 

ار زدیکتر شده است. دکتر شتی بسییعنی زمانی که سالمت نارایانا را شروع کرده بود به واقعیت ن 2777

شبیه فورد، روی بهبود فرایند ارائه خدمات مراقبت از طرف بنگاه سالمت نارایانا تمرکز کرد. با انجام 

های جراحی، شامل قلب، مغز و نخاع ترین رویهترین و گرانچنین کاری، او دسترسی به برخی از پیچیده

 سازی کرده است.را عمومی

ونه سالمت نارایانا روی توسعه فرایندهای ضروری برای آفریدن بازار جدید که خدمات گتمرکز وسواس

در هسته آنچه این شرکت را به جلو  ،کندفراهم می کیفیت و ارزان برای بسیاری از مردم در هند سالمت با

. برای نمونه مسما شده استیبرد قرار دارد. خدمات سالمت ارزان حتی در کشورهای ثروتمند، یک اسم بمی

هزار دالر به ازای هر شخص برای خدمات سالمت هر سال، عمال  17تریلیون دالر یا  3/3در امریکا تقریبا 

در انگلستان، اداره سالمت ملی گفته است: ما  24۳سازد.خدمات سالمت را برای بسیاری غیرقابل استطاعت می

 246و اگر قرار است باقی بمانیم به مدل جدیدی نیاز داریم. هستیم« شرایط بحرانی»یا در « مورد تهدید»

خدمات سالمت ارزان در کشورهای فقیر موضوع دیگری است چون بیشتر این کشورها قادر به ارائه خدمات 

قلبی،  هایمراقبت سالمت اساسی به شهروندان خویش نیستند، چه برسد که خدمات پیشرفته مانند مراقبت

های قلب سایر مداخالت پیچیده پزشکی و جراحی داشته باشند. برای مثال جراحی جراحی مغز و اعصاب و

یک حوزه که سالمت نارایانا در آن تخصص دارد را مالحظه کنید؛ در انگلیس و امریکا، جراحی قلب باز به 

در تمام طول  چنین مبلغی راها هزار دالر دارد. اکثریت هندی 1۳7هزار دالر و  07هایی تا ارقام ترتیب هزینه

میلیون نفری که هر  4/2انا شروع به عمل جراحی کرد، از  آورند. نتیجه اینکه وقتی سالمت نارایعمر خود درنمی

درصد جراحی انجام دادند. دکتر شتی در این تقال، فرصتی برای  ۳ساله نیاز به جراحی قلب داشتند کمتر از 

 را کرد. تا او این کارهای قلبی دید و حقیقآفریدن بازار جدید مراقبت

                                                           
i Narayana Health (NH) 
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که به درحالی ،دهددالر انجام می 2777دالر تا  1777امروزه سالمت نارایانا جراحی قلب باز را بین 

هایش اما فعالیت 240ها در امریکا رسیده است.های مرگ و میر و عفونت مشابه با بسیاری از بیمارستاننرخ

مرکز تخصصی، خدمات سالمت باکیفیت،  37رستان اکنون در بیش از شود، این بیماجا ختم نمی به همین

کند. در نتیجه اینکه ها هزار هندی ارائه میشناسی، ارتوپدی و گوارش را به دهشناسی، عصبشامل غده

ای تقریبا یک میلیارد دالری دارد که مستقیما بیش از چهارده هزار سالمت نارایانا اکنون ارزش سرمایه

ا هاستخدام دارد و هزاران کادر خدمات سالمت را آموزش داده است که اکنون در سایر بیمارستان نفر را در

 کنند.می و خارج از کشور کار در هند

یم. بینآید. اما ما آن را به نحوی متفاوت میدر ظاهر آنچه دکتر شتی آفریده است به نظر ناممکن می

ا نشان پذیری پیشرفت رهای دکتر شتی اکنون الگویی است که به ما چگونگی امکانتانزنجیره بیمارس

 کنیم.ها فکر میدهد هنگامی که در باره مسائل ظاهرا الینحل در بخش خدمات سالمت یا سایر حوزهمی

بلکه چون  ،داشت نه فقط چون دیدگاهی برای روش بهتر حل مشکالت قلبی در هند ؛او موفق شد

توانست در مقیاسی فرایندهایی درون سازمان خودش آفرید که آنچه را او شخصا قادر به انجامش بود می

 بزرگ پیاده کند.

 شود، وجا میهای یک سازمان عمدتا از منابع خود به سمت فرایندهایش جابهبا گذشت زمان، قابلیت

ه چیزی باید اولویت داشته باشد. در حینی که مردم با همدیگر کند چاست که تعیین می و کارمدل کسب 

شوند. و تر میکنند تا به وظایف تکراری رسیدگی شود، فرایندها، پاالیش و مشخصو با موفقیت کار می

شود که الزم است به کدام نوع فعالیت اهمیت گیرد و روشن میشکل می و کارکسب همانگونه که مدل 

شوند. مالحظه کنید چگونه دکتر شتی روی ساختن فرایندها در ها ترکیب میاولویتبیشتری داده شود 

 سازمان خودش تمرکز کرد.

دانست سالمت نارایانا باید خدمات سالمت عالی ارائه کند، بنابراین او یک مدل اول از همه، دکتر شتی می

ها، ـ پزشکان، پرستاران، ساختمان کرد از منابع سازمانبا فرایندهایی را توسعه داد که تضمین می و کارکسب 

برداری باالیی خواهد شد. او با خود فکر کرد اگر سالمت نارایانا ـ که گران هستند بهره تجهیزات پزشکی و غیر آن

اهش کبا این کار هزینه واحد هر معامله به ازای یک بیمار  ،برداری از ظرفیت را افزایش دهدتوانست نرخ بهرهمی

 ،کردبار در روز استفاده می ۳77های آزمایش خون خود بیش از یافت. برای مثال این بیمارستان از دستگاهمی

کنند. در آغاز این بیمارستان نوزده عمل ها از آنها فقط چند بار در روز استفاده میکه سایر بیمارستاندرحالی

درصد یک بیمارستان  077داد که بیش از ز را انجام مینگاری در روجراحی قلب باز و بیست و پنج مراحل رگ

جراحی  277است. در عرض چهار سال از بنیانگذاری سالمت نارایانا، هر جراح در سال تقریبا  معمولی در هند

با این  248است. دهد که تعداد و سرعت آن بیشتر از بسیاری موسسات خدمات سالمت در رده جهانیانجام می
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گونه کند. همانبلکه بهترین کیفیت را هم عرضه می ،دهدها سالمت نارایانا نه فقط هزینه خود را کاهش میشیوه

 دادند در کار خود نیز بهتر شدند.های بیشتری انجام میها تعداد جراحیکه جراح

های کارای آن این قدرت را سالمت نارایانا همچنین یک مدل کسب وکار نوآورانه توسعه داد که فرایند

های فقیر و ثروتمند به نحو سودآوری خدمات ارائه دهند. سالمت به آنها داد تا به هر دو گروه از هندی

برداری از منابع خود، از تجهیزات گرفته تا پزشکانش، خدمات چندالیه نیز به نارایانا عالوه بر افزایش بهره

کرد که بیماران ثروتمندتر احتماال حاضر به پرداخت مبلغ بیشتر بیماران عرضه کرد. این سازمان اذعان 

برای خدمات اضافی از قبیل اتاق خصوصی برای آسایش بیشتر و سایر تسهیالت ویژه هستند. سالمت نارایانا 

همچنین مبلغی اضافی بابت روال کارها تعیین کرد که به سطح درآمد بیمار بستگی داشت و تا یک مبلغ 

درصد آنچه بیماران  67درآمد کمتر از های قلب برای بیماران کمرسید. به این شیوه، جراحیحداکثری می

 داشت. و حتی با این نرخ، بیمارانثروتمندتر که توانایی مالی هزینه پرداخت جراحی را داشتند، هزینه برمی

های ی در سایر بیمارستانکه همان جراحدرحالی ،پرداختنددالر بابت هر جراحی می 2777ثروتمندتر تقریبا 

. خواستکرد و عذرش را نمیداشت. سالمت نارایانا هرگز یک بیمار را رد نمیدالر هزینه برمی ۳۳77هند حدود 

  24۹میلیون دالر سود کرد. 12میلیون دالر درآمد داشت و بیش از  287این سازمان بیش از  2710در سال 

در  را که به آسانی در هند ی حجم زیادی زیرساختسالمت نارایانا ارزش جذب کردن درون سازمان

برنامه تحصیالت تکمیلی برای  1۹دسترس نبود درک کرد و کارش را با آموزش شروع کرد. این بیمارستان 

 یدهکارکنان خدمات سالمت از جراحی قلب تا فناوری آزمایشگاه پزشکی را در نظر گرفت. شیوه آموزش

در سالمت نارایانا آنقدر خوب بود که رقابت برای جذب و استخدام پرستاران این بیمارستان از سوی سایر 

مدیر پرستاری سالمت نارایانا به این شیوه به قضیه نگاه  سازمانها اغلب بسیار شدید بود. اما روحینی پاول

اما بسیاری از پرستاران خود را از دست  ،پردازیمرا می هااگرچه ما باالترین حقوق»نکرد. پاول اظهار کرد 

گیرند. اما این آموزند در خارج از کشور حقوق باالتری میهایی که آنها در اینجا میچون با مهارت ؛دهیممی

او کامال درست  2۳7«کند چون تعداد بسیار بیشتری پرستار منتظرند تا به ما بپیوندند.مسئله ما را نگران نمی

 کشید، خالئی وجود داشتگفت. وقتی سازمانی دیگر یک پرستار را از سالمت نارایانا به سمت خود میمی

ری های بیشتفرصت کنندگان حفظ شود و دوام آورد. با این کارشد تا خدمت به غیرمصرفکه باید پر می

 شد.برای دیگران در کشور ایجاد می

طور خود ادغام کرد. همان و کارکسب که سالمت نارایانا به درون مدل ای نبود آموزش دادن تنها حوزه

وسعه ت»های ها باید هزینهآفرینیم سازمانکه ما در سراسر این کتاب توصیف کردیم وقتی یک بازار می

یش خو و کارکسب مدل « هسته»را متحمل شوند که احتمال دارد عده بسیاری آن را به عنوان « بازار

نبینند، اما در واقع برای آنها ضروری است تا بتوانند بزرگ و شکوفا شوند. برای نمونه سالمت نارایانا یک 
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درآمد معموال یک تعاونی کشاورزی، محصول بیمه به نام یشاسوینی را توسعه داد. هر عضو یک خانوار کم

دالر از  2277یافت کند که تا توانست بیمه سالمت درسنت در ماه، می 11در ازای مبلغی به اندکی 

سنت در ماه  11داد. در باره آن فکر کنید: با یک حق بیمه که های خدمات سالمت را پوشش میهزینه

ش ای، بیکار این محصول بیمهتوانید جراحی قلب باز را پوشش دهید. از هنگام شروع به می ،هزینه دارد

 آمیز بوده است که دکتر شتی توانستهرنامه چنان موفقیتمیلیون نفر آن را خریداری کردند. این ب ۳/0از 

 14، درآمد حاصل از حق بیمه اعضاء به 2716است پشتیبانی دولت را برای آن جلب کند. در سال 

میلیون دالر کمک کرد. اما سالمت نارایانا  ۳/26که دولت ایالت کارناتاکا نیز یدرحال ،میلیون دالر رسید

 د نه اینکه برعکس باشد.بود که دولت را جذب کر

از قبیل ارائه  ؛دهددیگر هم نسبت به یک بیمارستان معمولی انجام می سالمت نارایانا چندین کار

شده به تجهیزات پزشکی، متخصص  های بزرگ مجهزهای سیّار تشخیص بیماری قلبی )اتوبوسآزمایشگاه

کنند. مانند مدیران در شرکت توالرام که پرسیدند، قلب و تکنسین( که به جوامع محلی فقیر سرکشی می

پزشکان در سالمت نارایانا  ای دارد اگر قابل استطاعت باشد اما در دسترس نباشد؟محصول شما چه فایده

نیز درک کردند که فایده اندکی در آفریدن مراقبت سالمت قابل استطاعت وجود دارد اگر بیماران نتوانند 

ا شاید هگذاریکنیم بسیاری از این سرمایهباشند. اگرچه وقتی از بیرون نگاه میبه آن دسترسی داشته 

ها شروع به تمرکز بر ایجاد یک بازار جدید بکنند هزینه غیرضروری به نظر برسد، اما به محض اینکه سازمان

 شوند.که پیش از آن اصال وجود نداشته است آنها مطلقا ضروری می

پندآموز هستند. اگرچه دکتر شتی با تنها ارائه خدمات مراقبت قلبی کارش را  نتایج از سالمت نارایانا

ای، ههای هزینجوییها با همان دقت و حساسیت برای صرفهشروع کرد او بتدریج به سمت ارائه سایر تخصص

هزار دالر  20کیفیت باال و کارآیی شدید حرکت کرد. سالمت نارایانا هزینه پیوند مغز استخوان را از تقریبا 

دالر  1777دالر کاهش داد. جراحی مغز حدود  8۹77که میانگین ملی است به دقیقا زیر یک سوم یعنی 

ها باعث رونق شدید گردشگری دالر شده است. این پیشرفت ۳۳7شد درحالی که جراحی ستون فقرات 

کشور مختلف  08هزار بیمار خارجی از  1۳سالمت نارایانا بیش از  2716شد. تنها در سال  پزشکی در هند

را درمان کرد. رونق اقتصادی که این بیماران برای هند ایجاد کردند از سفر هوایی بیماران به این کشور تا 

 زند.گیرد. این فرایندی است که توسعه را رقم میخورند را دربرمیغذایی که می

ی و مت نارایانا در آنجا تاسیس شد در باره کاروقتی اعضای دولت محلی در کارناتاکا، ایالتی که سال

های ویژه بیماران بخش مراقبت 2۹آموختند، این دولت با شوروشوق تصمیم گرفت منابع مالی برای ایجاد 

قلبی را تامین کند. سالمت نارایانا تضمین داد که این مراکز شروع به فعالیت تا سطح موردنیاز برای ارائه 

ها در کشورهای دچار کمبود منابع، خواهان انجام کارهای ما، دولت کافی به بیماران کنند. به باورمراقبت 

های چشمگیری هستند که جلوی آنها را برای گرفتن تصمیمات خوب اما تحت محدودیت ؛درست هستند
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 کنند با ایفای نقشبانی میای که از نوآورهای بازارآفرین پشتیهای توسعهگیرد. سازمانبلندمدت می

 بخشند.شتابگر، نرخ تحقق یافتن توسعه را سرعت می

است که با آفریدن یک بازار جدید برای خدمت  سالمت نارایانا تنها سازمان خدمات سالمت در هند

مراقبت چشم آراویند را  سامانه 17کند. در فصل می مصرف گسترده که در این کشور وجود دارد کارعدم

با فقط  1۹06های چشم است. آراویند در سال معرفی کردیم که یکی از بزرگترین و مولدترین بیمارستان

گذاری شد. امروزه این بیمارستان بیش از چهار میلیون بیمار را ویزیت یازده تخت و چهار کادر درمانی بنیان

دهد. اگرچه آراویند میزان خدمات متفاوتی به انجام می هزار جراحی چشم 477کند و ساالنه بیش از می

دارد اما سازمانی با شباهت بنیادی با سالمت نارایانا است. آراویند روی درآمد عرضه میها هندی کممیلیون

آفریدن بازار جدید برای مردمی متمرکز شده است که هیچ وقت به مراقبت چشم، شامل جراحی چشم 

 ؛و کار خود استسازمان در حال جذب چیزهایی که نیاز دارد به درون مدل کسب  دسترسی نداشتند. این

شامل آموزش، پزشکی راه دور برای دسترسی به مناطق روستایی و حتی تولید لنز. آراویند مانند سالمت 

درآمد خدمت بوجود آورده است که به هر دو گروه مشتریان ثروتمند و کم و کارکسب نارایانا یک مدل 

کند و متعهد به ارائه خدمات مراقبت چشم با کیفیت به هرکسی در هند است. بیمارستان یازده تختخوابی می

ه پزشکی است کاینک یک موسسه تحصیالت تکمیلی برای چشم ،بنا نهاده شده است 1۹06که در سال 

کسب توسعه مدل  دهد. این فرایندساالنه صدها کارکنان خدمات سالمت و پزشکان را در هند آموزش می

تواند در سایر کشورها نیز به می ،کندبرای آفریدن بازاری جدید که خدمات مراقبت سالمت فراهم میو کار 

 کار رود.

های درمانگاه»نوشتیم و اینکه چگونه زنجیره  لوزانو خاویر دیابتیدر باره درمانگاه بیماران  0در فصل 

های مکزیک را حل کند. مثال دیگر، شرکت دکتر است تا بحران دیابتی در حال کار« دیابتیبیماران 

پزشک را در استخدام  1377های سالمت در برزیل که امروزه بیش از یک زنجیره از درمانگاه ؛کونسولتا است

هر  2711زمان بنیانگذاری در سال کند. این سازمان از هزار بیمار را ساالنه درمان می 177دارد و بیش از 

 37تا  3تواند مبالغی از است که می آها چنان کاردرصد رشد کرده است. این زنجیره از درمانگاه 377ساله 

های تشخیصی از قبیل ام.آر.آی، آزمایش خون و ماموگرام دریافت کند. این سازمان دالر برای آزمایشگاه

هایش را جذب کرده است تا گسترش فعالیت  LGT Impact Venturesاز شرکت  را  سرمایه خصوصی

ر در سراسر سائوپولو دارد. اما دکتر کونسولتا حتی یریت سالمت دائدرمانگاه مد ۳7تامین مالی کند و اکنون 

تصور کنید وقتی  2۳1دهد.درصد جمعیت برزیل خدمات می ۳با وجود رشد سریع خود هنوز فقط به کمتر از 

چه اتفاقی برای سامانه خدمات سالمت برزیل  ،هزار تا برسد ۳یا  ۳77ی دکتر کونسولتا به هاتعداد درمانگاه

طور که با سالمت نارایانا و کنند اما همانمیها اغلب در مقیاس کوچک شروع به کار حل افتد. این راهمی

 . اگرچه همه این راهشماری برای بزرگ شدن دارندبینیم آنها پتانسیل بیسامانه خدمات چشم آراویند می
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های خدمات سالمت شاید متفاوت به نظر برسند اما در هسته آنها نقاط مشابه مشهود است. وقتی حل

شماری وجود دارد نه فقط فرصت اقتصادی بی ،آفرینیدکنید و بازار جدید میگذاری میرا هدف مصرفعدم

 ای چشمگیری نیز وجود دارد.بلکه فرصت توسعه

ـ  ستها اترین بخشـ که یکی از پیچیده ستیم مسائل بخش خدمات سالمت را حل کنیمتواناگر می

ونقل، تامین منابع مالی )فاینانس(، مسکن و تعدادی از دیگر صنایع تصور کنید برای صنایع غذایی، حمل

کنیم، بررسی می دید نوآوری ها را از میان زاویهها و ملتتوانستیم بکنیم. در حینی که ما سازمانچکار می

ا کردند که ر با آفریدن فرایندهایی این کار ،بینیم نوآورهایی که بزرگترین تاثیر را داشتندبه روشنی می

آنها را قادر به دسترسی همگانی به محصوالت و خدمات کرد به طوری که مردم بسیار بیشتری به آنها 

 دسترسی پیدا کردند.

ر ها نفیم فرایندهایی آفرید که شرکت وی را قادر ساخت خدمات ارتباطی ارزان برای میلیونمو ابراه

انجام داد  ،فوردی که ساخت و فروخت فورد این فرایند را از طریق مدل تی در آفریقا فراهم کند. هنری

ای هفرایندها و شراکت لفتلی ا آفرید. ریچاردو در نتیجه یک بازار کامال جدید برای خودروها در امریک

و چندین کشور دیگر آفرید تا به مردمی که بیشترین  جدیدی برای فروش بیمه در بنگالدش، هند، ماالوی

را به عنوان یک  های مایکروویو در چیناجاق مصرفعدمنیاز را به آنها داشتند برسد. لیانگ ژوکسیان 

فرصت دید و فرایندهای جدید ساخت و بازاریابی و فروش مایکروویوها در این کشور را توسعه داد. ایزاک 

های هر کدام فرایندهای جدیدی برای امکان دسترسی به ماشین جیانینی و آمادئو ایستمن سینگر، جورج

های آنها این کشورها را خیاطی، عکاسی و خدمات بانکداری ارزان قیمت به ترتیب فراهم کردند. نوآوری

 از بنیاد تغییر دادند. 

له گیریم که مسئکنیم و نتیجه میهای قلب کودکان در مین نگاه میبه همین ترتیب ما به جراحی

نیز نگاه کنیم و همین موضوع را نتیجه  جهانی بسیار بزرگتر از آنی است که حل شود. شاید ما به فقر

هایی که محصوالت و خدمات توانیم آن را حل کنیم. توانایی ما برای توسعه دادن نوآوریبگیریم. اما می

ها کند پتانسیلی چشمگیر دارد تا زندگی میلیونپیچیده و گران را به محصوالتی ساده و ارزان تبدیل می

 جهان ما متحول کند.  نفر را در

دکتر شتی یک نقل قول از رئیس سابق دیوان عالی امریکا لوئی برندایس نصب شده است  در دفتر کار

کار بسیاری از نوآورهایی که در این کتاب شرح دادیم را  ،کار در حال انجام سالمت نارایانا و هم ،که هم

پیش از اینکه انجام شوند  ،جهان ارزش انجام دادن دارند بیشتر کارهایی که در این»کند: خالصه می

 «ناممکن اعالم شده بودند.
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 بازارآفرین اصول نوآوري

تواند شروع به حل بسیاری از بزرگترین مسائل ما بکند، و در این فرایند موتور های بازارآفرین مینوآوری

نند کتقال و تالش می اضر برای رسیدن به شکوفاییاقتصادی بسیاری از کشورهایی را که در حال ح

و نهادها را به  آفرینند، زیرساختها بر اساس ماهیتی که دارند مشاغل را میکند. این نوآوریروشن می

ینکه، اکنند. نتیجه کشند و به عنوان یک بنیان و شتابگر قوی برای رشد آینده عمل میسمت خود می

 جا کنند.آنها این پتانسیل را دارند که پویایی بسیاری از کشورهای فقیر امروز را جابه

م. با در جهان تاکید کنی در کمک به ایجاد شکوفایی ایم تا بر نقش حیاتی نوآوریاین کتاب را نوشته

ها به خود یادآوری کردیم که نوآوری صرفا چیزی کارهایی که برای درک معمای شکوفایی کردیم، بار

بیفتد پس از اینکه جامعه از میان فرایند اصالح خودش عبور بکند. های جامعه اتفاق نیست که در حاشیه

کند. اصولی که اینجا وسیله آن خودش را اصالح میه درعوض، نوآوری واقعا فرایندی است که جامعه ب

دن شیوه نگاه و واکنش نشان دادن ما به فقر، توسعه و امید برای شکوفایی کنیم قدرت تغییر داارائه می

 در همه جای جهان را دارد. یادآوری:

نامیم و برای می« مصرفعدم»العاده درون خود را دارد. ما این را . هر ملتی پتانسیل برای رشد خارق1

از  مصرفعدمپر از  ا در جهانیما یک عالمت است که فرصتی درون آن قرار دارد. دویست سال پیش م

دانیم. از خودرو گرفته تا خدمات کردیم که امروزه بدیهی میهمه نوع محصوالت و خدمات زندگی می

ما ا، شدندمالی، محصوالت بسیاری وجود داشتند که یک زمانی فقط به ثروتمندان در جامعه محدود می

یک زمانی فقیر بودیم و به همان شیوه که شرایط ما تغییر کرده امروز شرایط ما تغییر کرده است. ما 

 تواند تغییر کند.های فقیر امروز در جهان نیز میاست شرایط بسیاری از ملت

 کنیم. برای مثال مالحظهبازارآفرین بالقوه را پیشنهاد می در پیوست کتاب، چندین فرصت نوآوری

 هایشان یک کاالیفر در جهان ما، کفپوش ارزان مستحکم و بهداشتی در خانهکنید که برای میلیاردها ن

هد پذیر را توسعه دسودآور و مقیاس و کارکسب شود که یک کارآفرین مدل لوکس گران است. چگونه می

راسر سها نفر در رسانی شود؟ میلیونتا کفپوش ساخته شده، فروخته شده، نصب شده و به ارزانی خدمت

ها یک مدل سودآور و کنند. چه اتفاقی باید بیفتد تا کارآفرینجهان خدمات سالمت مصرف نمی

یار های بسپذیر را توسعه دهند که مراقبت سالمت را ارزان و قابل دسترس همگان بسازد؟ فرصتمقیاس

ها باید لنزهای تزیادی وجود دارد که آماده برای کاویدن از سوی ما هستند. اما برای دیدن این فرص

 جدیدی بر چشم بگذاریم.

. بیشتر محصوالت در بازار امروز پتانسیل آفریدن بازارهای رشد جدید دارند وقتی آنها را ارزانتر 2

دالر است؟ یا جراحی چشم ارزان است؟ در باره فروش بیمه  2777تا  1777بسازیم. جراحی قلب بین 
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ت بیمه مرسوم برای آنها قابل دسترس نیست چه بگوییم؟ ها نفری که محصوالسالمت و عمر به میلیون

بینند اغلب تردید دارند، ما امیدواریم که فرصت می مصرفعدمکه در  که بسیاری از کارآفریناندرحالی

 های آنها باشند.ها بیانگر قدرت، پتانسیل و امکانات ذاتی در انتخاباین داستان

ـ در  و نیسان هاـ از تسال تا فورد، هیوندایرا مالحظه کنید. بیشتر شرکت روهای برقیبازار امروز خود

حال توسعه دادن محصوالتی هستند که با خودروهای بنزینی موجودی که از قبل در بازار بودند رقابت 

مصرفی هستند جایی که رقابت شدید است و بازار  کنند. آنها در حال فروش این محصوالت به اقتصادمی

افتد اگر آنها گذاری کنند؟ چه اتفاقی میرا هدف مصرفعدمشود اگر آنها اشباع شده است. اما چه می

یعنی برای  ،توسعه محصول خودشان و فروش و بازاریابی را روی اکثریت مردم در جهان متمرکز کنند

ل و تحرک، یک تقالی روزانه است؟ شاید به آسانی یا سرراستی توسعه دادن یک ونقکسانی که حمل

 را در این مصرفعدماما فرصت توسعه دادن یک محصول ارزان که  ،محصول برای اقتصاد مصرفی نباشد

 کند بسیار گسترده است.گذاری میصنعت هدف

محصول یا خدمت است. آن یک سامانه کامل است  بازارآفرین چیزی بیش از تنها یک . یک نوآوری3

کشد و قابلیت آفریدن مشاغل محلی های جدید را به درون خود میگذاریها و مقرراتکه اغلب زیرساخت

ی تل مو ابراهیم )اکنون بخشترین تصاویر از این نقطه این است که چگونه سلجدید را دارد. یکی از روشن

تالی دیجی نهایتا راه را برای خلق یک اقتصاد و سازی کردرا در آفریقا عمومیاز بهارتی ایرتل( ارتباطات 

سال  رود درکند. انتظار میکامال جدید هموار کرد که اکنون از تقریبا چهار میلیون شغل پشتیبانی می

اما این محصول  میلیون شغل برسد. ۳/4وند به شمیتعداد مشاغلی که توسط این صنعت پشتیبانی  2727

ت که های تلفن اسصرفا یک تلفن سیار ارزان قیمت نیست )بلکه یک سامانه کامل است( و عبارت از برج

پرداخت دقیقه مکالمه تلفن( است که )پیش« یخراشهای کارت»باید مهندسان نصب و نگهداری کنند؛ 

و طراحان گرافیکی خالق انجام شود؛ تبلیغاتی است که هنرمندان رسمی فروخته می های غیردر مغازه

های جدیدی که توسط بانکدارها تامین مالی کنند و پروژهدهند؛ قراردادهایی است که وکال تنظیم میمی

توان تضمین و تعدیل کرد تا با نیازهای بسیاری در این هایی است که اکنون میگذاریکنند؛ مقرراتمی

است که با اتکا به بسیاری از مشاغل محلی جدید ساخته کشور سازگار شود. در واقع یک سامانه کامل 

 شده است.

دادن نهادها، تمهیدات مبارزه با فساد، و  فشاردادن. به زور  فشار. تمرکز بر جذب کردن و نه 4

 بینی به تغییراتها شاید به طور موقت مسائل را حل کند اما آنها معموال به نحو قابل پیشزیرساخت

تی کند وقبسیار آسانتر ریشه می شوند. در بسیاری از کشورها توسعه و شکوفاییبلندمدت منجر نمی

آفریند و در عوض منابع الزمی که یک جامعه نیاز دارد دهیم که بازارها را میهایی را توسعه مینوآوری

ذارها، گ)شامل سرمایه فعان در آن اقتصادکشند. به محض اینکه بازار جدیدی که برای ذینرا به درون می
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بعی یابند تا به حفظ مناشود، آنها اغلب انگیزه می، مشتریان، و دولت( سودآور است آفریده میکارآفرینان

های ها، آموزش و حتی سیاستکند کمک کنندـ از قبیل زیرساختکه بازار به درون خود جذب می

دهد که بازاری آماده منتظر است. ما معتقدیم این تاثیری های جذب تضمین میمایتی. استراتژیح

 آور داشته است. چشمگیر بر شکوفایی بلندمدت و دوام

اسایی شن مصرفعدمشود. به محض اینکه فرصتی در هزینه می، به مقیاس باال رسیدن کممصرفعدم. با ۳

دسترس جمعیت بزرگی از  تصور شود تا محصول یا خدمتی را در و کارکسب شود و یک مدل 

 کند. اما نخستین گام این است که یکهزینه میکنندگان قرار دهد، رسیدن به مقیاس را نسبتا کمغیرمصرف

مید رسیدن به مقیاس به آن شیوه باشید و ا مصرف را تشخیص دهیم. اگر به دنبال اقتصاد مصرفعدمحوزه 

های متفاوت ارائه خدمات مالی به یک کنیایی معمولی چه بسا در تعقیب سراب باشید. در باره استراتژی ؛دارید

پیسه قرار ـ، که در پشت محصول نوآورانه پول موبایلی به نام امفکر کنید. به محض اینکه شرکت سافاری کام

پیسه را توسعه داد. افزایش ـام ،ای در خدمات مالی وجود داردگسترده مصرفعدمفرصت  دارد تشخیص داد

پیسه خیلی آسان بود. دقیقا در کمتر از یک دهه، بیش از بیست میلیون کنیایی آن را به درون ـمقیاس ام

واست خافاری کام میاگر سداشت معیشت خود جذب کردند. حال این را مقایسه کنید با هزینه زیادی که برمی

 کرد.گذاری میاز نظام بانکداری متعارف تقلید کند که عمدتا اقتصاد مصرفی را هدف

* * * 

 های رشدتواند فرصتهای بازارآفرین با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی مینوآوری

در این  صنایع ما از دامنه گسترده های فقیر کنونی را تسریع کند.انگیز برای بسیاری ملتجدید و هیجان

ـ از خدمات سالمت به خودروسازی، از خدمات مالی به کفپوش، و از بیمه به مواد  ایمکتاب بازدید کرده

واقعا جهان را تغییر  کند. نوآوریهای بازارآفرین فراهم میـ هر کدام قلمرو مستعدی برای نوآوری غذایی

 دهد.می

های اینکه چنین اتفاقی بیفتد، باید مایل باشیم تا فروض خود را به چالش بکشیم و پرسش اما برای

یم دانستهایی است که هرگز نمیجدیدی از خودمان بپرسیم و این آغاز گشودن ذهن خود به دنیای ممکن

 وجود داشتند.
  

 بندي مجدد مسئلهچارچوب

نیم. داواز نخستین هواپیمای موفق در امریکا مربوط میبیشتر ما برادران رایت را به اختراع، ساخت و پر

اما آنچه شاید ندانیم این است که براداران رایت در بین بسیاری از رقبا در یک مسابقه هیجانی در امریکا 

بیافرینند. از یک دیدگاه، احتمال برنده شدن آنها خیلی زیاد نبود: « های پرنده انسانیماشین»بودند تا 

ترین یا دارای بیشترین منابع مالی نبودند. در آن زمان، دیگران، که ترین، مورد احترامآنها مشهور
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شناس، فیزیکدان، و مخترع بود، روی موردهای امن ستاره النگلی پیرپونت شان ساموئلمشهورترین

 بندی کرده بودند.شرط

شناسی بود و بعدها دبیر موسسه اسموتسینین شد. امروزه بسیاری از استاد ریاضیات و ستاره النگلی

تاسیسات هواپیمایی شامل مرکز پژوهش النگلی ناسا و پایگاه نیروی هوایی النگلی به نام وی گذاشته شده 

هزار دالر )به پول  ۳7های خود برای آفریدن نخستین ماشین پرنده انسانی، بیش از است. النگلی در تالش

دهندگان خرج کرد و منابعی دیگر از دولت امریکا را در اختیار میلیون دالر( از پول مالیات 4/1 امروز تقریبا

داشت. او ایده روشنی برای برنده شدن در این مسابقه داشت: او متقاعد شده بود که اگر بتواند بفهمد چگونه 

یک هواپیما را به هوا پرتاب کند و باعث شود مانند یک پیکان جهیده  تواندنیروی کافی ایجاد کند، آنگاه می

از کمان در هوا پرواز کند. النگلی پس از انجام کارهای تبلیغی بسیار زیاد، با دو تالش برای سرعت بخشیدن 

ساز خود در عرض رود پوتوماک، ایده خود را به نمایش عمومی گذاشت. اما هر دفعه، به هواپیمای دست

سقوط کرد. النگی که در کنگره امریکا شرمسار و به تمسخر  وی مستقیم به داخل آب« نظامی»اپیمای هو

 گرفته شده بود، سرانجام از تالش خود دست برداشت.

های خود کردند. دالر صرف آزمایش 1777در نقطه مقابل النگی، برادران رایت قرار داشتند که تقریبا 

سواری بودند و هیچکدام حتی دیپلم دبیرستان نداشتند. اما آنها چیزی شق دوچرخهاُرویل و ویلبر عا

هایی نداشت: آنها روی تغییر شکل دادن مسئله تمرکز کردند که به طرح پرسش داشتند که النگلی

ه تمرکز کرد که النگلی روی نیروی محرکه برای به پرواز درآوردن اختراع خودمتفاوت منجر شد. درحالی

سواری ای که آنها از دوچرخهبرادران رایت از همان ابتدا خواهان درک چیزی دیگر بودند. تجربه، بود

ـ در رابطه با هم بلند شدن و بر زمین نشستن ـ در  داشتند اهمیت تعادل را به آنها آموخت. آیا تعادل

 پرواز نیز نقش حیاتی داشت؟ 

درستی بود. اگر هواپیمایی تعادل نداشته باشد، اصال مهم  بعدها مشخص شد طرح این پرسش کار

نیست با چه قدرتی به هوا فرستاده شود، چون اصال پرواز نخواهد کرد. درک نقش تعادل است که تفاوت 

 هایکه در آب کند. دقیقا نه روز پس از آخرین تالش النگلیبین پرواز کردن و نکردن را مشخص می

ده شبه زمین نشست، ویلبر و اُرویل رایت نخستین پرواز کنترل 1۹73زده رودخانه پوتوماک در سال یخ

 ۳۹های کیل دویل کارولینای شمالی انجام و مستند کردند. پرواز برادران رایت دقیقا موفق خود را در تپه

به ما کمک کرد تا سرانجام « به حد کافی خوب»متری طول کشید. اما آن پرواز  267ثانیه در مسافت 

بسیاری از عناصر حیاتی در پرواز را درک کنیم. النگلی قطعا در روزگار خود یک فرد موفق شناخته 

شد؛ او چندین ساختمان معتبر به نام خود دارد. اما برادران رایت با تغییر شکل دادن به مسئله، صنعتی می

 ا تغییر داد.جدید آفریدند و آن صنعت، به نوبه خود جهان ر

* * * 
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های خوب یکی از پرسیدن پرسشکه ام متوجه شده ،امای که آموزش و مشاوره دادهمن در چند دهه

دهیم؟ چرا های دانشجویان زرنگ و مدیران بزرگ است. چرا کارها را به این شیوه انجام میمهمترین ویژگی

 کردیم؟ ماموریت مادر باره هر چیزی به نحو متفاوتی فکر میشد اگر داریم؟ چه می به آنچه معتقدیم باور

کنیم؟ اینها هستیم؟ چرا مسیر توسعه را به این شیوه طی می و کارکسب چیست و چرا؟ چرا ما در این 

کنند. شماهایی که در امر های قدرتمندی هدایت میای هستند اما معتقدیم ما را به بینشهای سادهپرسش

کنید، و آنهایی که برای تشویق کارآفرینی در بیشتر کشورهای فقیر جهان تالش وسعه و دولت کار میت

کنند، کار شما اینک مهمتر از همیشه است. امیدواریم شماهایی که به تبدیل جهان به مکان بهتری می

 دهید برخی اصول کلیدی عرضه شده در اینجا را مفید بیابید.ادامه می

در  یبینیم تا نقش نوآورخود می نقص نیست. ما این کتاب را آغاز و نه اوج کاراین کتابی بی دانیمما می

ـ و امیدواریم شما  برای تعداد هر چه بیشتر در جهان را کاملتر درک کنیم آوری شکوفاییآفریدن و دوام

شود که بفهمیم چه هر تئوری خوب و هر ایده خوبی به شرطی بهتر می هم به ما در این پژوهش بپیوندید.

تواند تبیین کند و در چه شرایطی کمترین یا بیشترین موضوعیت را دارد. از شما دعوت چیزهایی را نمی

نیم به های اینجا را قویتر ککنیم تفکر ما را به چالش بکشید و پاالیش کنید تا به ما کمک کند تئوریمی

 هایی برسیم که بیشتر از همه اهمیت دارند.که با کمک همدیگر بتوانیم به پاسخ طوری

به  بینیم که دسترسی آسانهای فقیری را میبرای یک ثانیه با ما رویا ببینید. هر وقت تصاویر بچه

نفر در همه جای جهان های صدها میلیون و خدمات اولیه سالمت را ندارند، قلب ، تحصیلغذا، آب

کند که آورد. آنها ما را به مردمی متصل میشکند. این تصاویر انسانیت را در جلوی چشم ما میمی

توانیم احساسات قوی حال هم میشناسیم و کسانی که احتماال هرگز مالقات نخواهیم کرد. اما با ایننمی

ش های ما برای گذاشتن چسب زخم بر روی زخمی از این تصاویر را به اقدام هوشمندانه تبدیل کنیم، تال

یابد. با گذشت زمان، خستگی غمخواری و شفقت در وجود ما گسترش خواهد است که هرگز التیام نمی

کند. دارند بلکه فقط ناامیدمان مییافت. تصاویری از کودکان فقیر مریض حاال دیگر ما را به حرکت وانمی

 شویم.ل میخیاتفاوت و بییا بدتر اینکه بی

های پذیر است. ما متقاعد شدیم نه چون خوشبینتوانیم این مسئله را حل کنیم. این امکاناما ما می

ای هستیم، بلکه چون قبال آن را انجام دادیم. هر چه بیشتر احساسات جمعی خود را به پیشرفت ساده

 اهیم رفت.آور هدایت کنیم در مسئله ظاهرا الینحل فقر مطلق بیشتر فرو خودوام

های بازارآفرین، حتی گذاری در نوآوریتر اینکه معتقدیم سرمایهداریم. مشخص باور ما به قدرت نوآوری

را در  کند تا شکوفاییها را برای ما فراهم میرسد، یکی از بهترین شانسوقتی شرایط به نظر چالشی می
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تواند ما را به نهایت ورهای فقیر امروز خلق کنیم. این راهکاری برای معمای شکوفایی است و میبسیاری از کش

 را درست انجام ندهیم مخاطرات برای ما خیلی باال هستند. توسعه در طول عمر ما برساند. اگر این کار
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 پیوست

 نگاه به جهان از میان لنزهاي جدید
 

یافتگی است.روش توسعهترین کارآفرینی مطمئن  

 ا، رئیس جمهور رواندپل کاگامهـ 

ه ایم بآوردهشان را حالشرح که در این پیوست  -وکار، در توسعه و در دولتدر کسب -های نوآور شخصیت

از وجود فرصت که در آن تقال کردن حکایت  کنند. جهانیجهان از میان مجموعه لنزهای جدیدی نگاه می

آید. هدف این ها گرد میدارد، توسعه بر غیرضروری ساختن خود تمرکز دارد و دولت پیرامون کارآفرین

های بازار )اگرچه برخی از آنها شاید همین گونه ترین فرصتباره داغ پیوست نه ارائه یک برگه راهنما در

های بازارآفرین به مصرف و نوآوریی عدمباشند( بلکه در عوض روشن ساختن اینکه وقتی از درون لنزها

 کنید شروع به ارزیابی ریسک و پاداش به نحو متفاوتی خواهید کرد.جهان نگاه می

هایی که تشریح کردیم در ها و برنامههنوز خیلی زود است که بخواهیم بگوییم هر کدام از این سازمان

نی بیی در نظر بگیریم دلیل زیادی برای خوشبلندمدت موفق خواهد بود، اما اگر آنها را به شکل گروه

 مان به جهان شکوفاتر را پیدا خواهیم کرد.دارند که ما راهعرضه می
 

 هاقدرت بیرونی

ن باشند. در آ -یا کسانی که هنوز کارشناس نیستند -کند اگر نیروهای بیرونی هر صنعتی بهتر عمل می

ه بسیاری از کارشناسان اغلب به دالیل روشن شاید های ساده هستند کها قادر به طرح پرسشبیرونی

ها هنوز غرق در حوزه تخصصی و فروضی نشدند که برخی اوقات به اصال به آنها فکر نکنند. این بیرونی

ناظران  چون ،شود که یک نوع پدیده کوری غیرعمدی استزنی شناختی منجر میتسخیر شناختی یا نقب

 و نه محیط خود دارند. تمرکز خیلی زیادی روی وظایف خاص

را مالحظه کنید. بسیاری از ما هرگز اسم وی را نشنیدیم اما بخش  برای مثال مورد مالکولم مکلین

مدیون این راننده سابق کامیون است که تنها مدرک  ،زیادی از توانایی بشر در تجارت کاراتر جهانی

یونر شود. مکلین که راننده کامیون در کارولینای شمالی بود روز قبل از دبیرستانی داشت و توانست میل

ها منتظر بماند که ناگهان فکری ها در صف بارگیری کامیونمجبور شد ساعت 1۹30شکرگزاری در سال 

به سرش زد. هنگامی که مکلین در این فکر بود که با چه سرعتی بندر را ترک کند تا به موقع سر میز 

اری برسد، که سنتی مورداحترام در امریکا بود، او تشخیص داد روش غالب حمل دریایی در شام شکرگز
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مکلین فکر کرد قطعا باید روش  2۳2ای، روشی بسیار ناکارا و کامال خطرناک بود.آن زمان به شکل بار فله

 بهتری وجود داشته باشد.

کارگر سر« د و روی کشتی بگذارید؟ید کل کامیون من را بردارییآچرا شما نمی»او از سرکارگر پرسید

دهد به وی خندید. در آن زمان، هر شرکت حمل و چه معنایی می فهمید این حرف مکلینکه اصال نمی

های جا کردن محصوالت از یک مکان به مکان دیگر ساختن کشتیترین روش جابهدانست سریعنقل می

تر سریع هایکرد کلید سامانه حمل و نقل کاراتر، ساختن کشتیتر است. اما مکلین فکر بزرگتر و سریع

و  ونقلتر است. از آنجایی که مکلین کارشناس صنعت حملبلکه ساختن باراندازهای سریع ،نیست

کشتیرانی نبود او را جدی نگرفتند. اما دقیقا به این علت که مکلین یک عنصر بیرونی بود او توانست آن 

 گران نتوانستند ببینند.چیزی را ببیند که دی

شرکت  نتا اینکه مکلی ،گذشترسد اما باید بیست سال میامروزه چنین پیشنهادی کامال بدیهی به نظر می

کشتیرانی خودش را خرید و قایق و تجهیزات مخصوصی برای بارگیری و تخلیه کانتینرها ساخت، و چندین 

های هزینه -سیستم استاندارد کانتینر -مکلین کردند. نوآوری رشرکت کشتیرانی دیگر شروع به همین کا

سنت کاهش داد و زمان بارگیری و تخلیه کشتی از یک  16یک تن به فقط  برای دالر 6ونقل را از تقریبا حمل

 د اما فناوری حمل کلونقل نیز نگرانی مهمی بوهای حملهفته به هشت ساعت کاهش یافت. ایمنی در اسکله

 2۳3کانتینرها بدون تخلیه بار، میزان حوادث در باراندازهای حمل کاال را به شدت کاهش داد.

ا به راه انداخت بلکه ارزش ثروتش تقریب او نه فقط انقالبی در تجارت جهانی از دنیا رفت، وقتی مکلین

 سی با تحصیالت دبیرستانی از کارولینای شمالی بد نبود.میلیون دالر بود. این برای ک 337

، ابتدا مورد رسدسیستم استاندارد کانتینر، فرایندی که با نگاه به گذشته بسیار بدیهی به نظر می

شد. هنگامی که به حرکت بر خالف فهم متعارف تمسخر قرار گرفت چون کارها به شیوه دیگری انجام می

ری کردن تنها موارد نیستند خصوصا وقتی چنین پتانسیل بزرگی در تغییر نو کانتی رسیم، مکلینمی

 دادن بنیادی شیوه انجام کارها در جامعه دارد.

در معده بیماران دچار التهاب و زخم معده توسط پزشکان  یلوریپ کوباکتریهلمورد کشف تصادفی باکتری 

رابین وارن را مالحظه کنید. مارشال و وارن بعدها بابت این کشف برنده نوبل در فیزیولوژی  مارشال و باری

 شدند اما قبل از آن یک آزمایش علمی خیلی جالب انجام دادند. 277۳و پزشکی در سال 

 اکترکوبیهلها موفق به رشد باکتری شناس بودند که در آزمایششناس و وارن آسیبمارشال میکرب

بیمار نمونه گرفتند اما  177ی در معده وجود دارد. آنها از لوریپ کوباکتریهلنشدند تا نشان دهند  یلوریپ

شان اثبات نشد. دکتر هایتا زمانی که سی و پنجمین نمونه خود را آزمایش نکردند موفقیت آزمایش

های میکرب در که کشت نمونه شانسی بوداین رویداد ناشی از یک خوش»مارشال بعدها به یاد آورد 

ا چهارمین های کشت میکرب تانکوباتور، هنگام تعطیالت طوالنی عید پاک باقی مانده بود و بنابراین صفحه



 099 ◈پیوست 
 

 

برداری بررسی نشده بودند . . . مسئول آزمایشگاه تشخیص داد تا پیش از این یا پنجمین روز پس از بافت

های آزمایش رفت نمونهشد زمانی که انتظار میریخته میساعت دور  48ها پس از برداریروز، بافت

ر ای برای هپرورد زیاده از حد رشد کرده است و بنابراین مورد استفادهمعمولی گلو یا معده با گیاهان هم

 2۳4«ی صادق نبود.لوریپ کوباکتریهلهدف تشخیصی دیگر ندارد. این قاعده برای کشت 

ها را در آزمایشگاه رشد دادند، جامعه علمی هنوز با موفقیت کشتپس از اینکه دکترها مارشال و وارن 

پیوند نزدیک با التهاب یا زخم معده دارد. دکتر مارشال در یک  یلوریپ کوباکتریهلکرد که نمی باور

و  کردما افراد بدبین استدالل میمن به مدت دو سال ب»آدامز بعدها به یاد آورد  مصاحبه با دکتر پاول

ن زا ثابت کنم. اگر می را به عنوان عامل بیماریلوریپ کوباکتریهلهیچ مدل حیوان نداشتم که بتوانم 

ا کرد و احتمال داشت سالهگفتم پس هر کس که مستعد این میکرب بود التهاب معده پیدا میدرست می

ی بود، ی منفلوریپ کوباکتریهلکه جواب آزمایشش برای بنابراین دکتر مارشال « بعد زخم معده بگیرد.

او پس از نوشیدن این ماده، « شده از این ارگانیزم بود.دو بشقاب کشت»یک دمنوش نوشید که حاوی 

عوارضی ازقبیل نفخ کردن، کاهش اشتها و استفراغ بروز داد. با نگاه به آندوسکوپی مشخص شد دچار ورم 

و خسارت مخاطی شده است. همانطور که دکتر مارشال در مصاحبه خود  کلئرمورفونویپلمعده با تراوش 

 2۳۳«ورم معده تبیین شد.»کند اشاره می

رسد نتیجه بگیریم اعضای جامعه علمی افراد غیرعقالیی بودند. با نگاه به گذشته، به نظر منطقی می

 هر چیزی را داشت که آنها در رو کردن و اما برعکس، آنها بسیار عقالیی بودند. دکتر مارشال قصد زیر

ها سال بسط داده بودند و داشتند. دانشمندان باهوش این قواعد را طی ده باره بقای باکتری در معده باور

رست کردند داین تصور که یکی از فروض بنیادی آنها اشتباه بوده است یا به آن اندازه که آنها فکر می

 های جدید را داشت.نگر باشد. اما آدم بیرونی توانایی دیدن با چشمتوانست ویرانبوده است می

های اطراف جهان بکنیم، به این شکل که لنزهای آفریدن بازار و حال بیایید مروری بر فرصت

از  گذاریم برای حل بسیاریهایی که اینجا به اشتراک میمصرف را به چشم بزنیم. پتانسیل در مثالعدم

 بخش است.، آفریدن ثروت چشمگیر، و نهایتا توسعه دادن جوامع شکوفاتر الهاممسائل جهانی
 

 سبک قابل حمل در هند ماشین لباسشویی -لوازم خانگی

درصد  17رد دالری دارد که هند کمتر از میلیا 37تا  2۳بازاری حدود  ماشین لباسشویی صنعت جهانی

درصد جمعیت جهان را شامل  27میلیارد نفری تقریبا  3/1، اگرچه با جمعیت این بازار را در اختیار دارد

این آمار را با انگلستان مقایسه  2۳0ماشین لباسشویی دارند. درصد خانوارها در هند ۹تنها  2۳6شود.می

نوارها صاحب این محصول هستند. در واقع، برحسب مالکیت ماشین لباسشویی، درصد خا ۹0کنید که 

ها در این ملت درصد خانه 6۳زمانی که  ،است 1۹07هند امروز حتی عقبتر از سطح انگلستان در دهه 

شوری یم به انگلستان نگاه کنیم و نتیجه بگیریم هند کیای یک ماشین لباسشویی داشتند. شاید بیاجزیره
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های لباسشویی موجود را ندارد. اما شاید در عوض فرصت ست که استطاعت مالی برای خرید ماشینفقیر ا

 مصرف نیز ببینیم.ای از عدمگسترده

 42های لباسشویی به برای ماشین بازار جهانی 272۳زنند در سال اگرچه کارشناسان تخمین می

های تخمین 2۳8تواند بسیار بزرگتر باشد.اندازه این بازار میکنیم میلیارد دالر خواهد رسید ما فکر می

موجود آنگونه که اکنون است استخراج شده است، یعنی  موجود با نگاه به محصول ماشین لباسشویی

نی بیها پیشاس میزان فروشاس که پیشتر توصیفش کردیم و بر« مصرف اقتصاد»تخمین رشد در 

 های زیادی دارند.موجود محدودیت یهالباسشویی بار است که ماشینشوند. تاسفمی

های لباسشویی موجود خیلی پیچیده، با مصرف برق باال و خیلی گران با توجه به برای مثال، ماشین

سی کشی دسترلوله د که به آبهایی مناسبنجیب بسیاری از جمعیت جهان هستند و آنها عمدتا برای خانه

کش و نصب و اتصال آن در منزل تقریباً همیشه به تماس با یک لوله دارند. به عالوه، خرید ماشین لباسشویی

موجود همچنین به های آیند. ماشیناش برنمیاز عهده ای که بسیاری از خانوارها در هندهزینه ؛نیاز دارد

ها خانوار در هند و سایر بازارهای نوظهور به برق دسترسی ندارند. بنابراین بیشتر برق نیاز دارد و میلیون

جهان را حذف های لباسشویی که در بازار موجود است به شکلی هدفمند، اکثریت جمعیت هند و ماشین

شخصا کرد که مولید و عرضه یک ماشین لباسشویی میشد اگر یک نوآور اقدام به طراحی، تکنند. اما چه میمی

 کرد؟مصرف در هند و در بسیاری کشورهای مانند آن را هدفگذاری میبازار عدم

 اندازی آسانتر وتر، با نصب و راهحجمکند باید کوچکتر، کممحصولی که این بازار را هدفگذاری می

های کوچک و اندک امکانات زندگی حصول باید با خانههای موجود باشد. این متر از ماشینمقرون به صرفه

اندازی باشد. همچنین این محصول باید به روش تناسب داشته باشد و بدون دسترسی به برق هم قابل راه

آسانتری قابل توزیع بین جوامع محلی باشد که احتماال در مسیرهای توزیع معمول برای فروشندگان 

ن کننده معمولی در آباره شرایطی که یک غیرمصرف اندازه یک نوآور درمعتبر وسایل منزل نیستند. هر 

 هایش به راحتی انجام شودشستن لباس های این ماشین باید به وی کمک کند تا کارقرار دارد و ویژگی

شکل موجود آن صحبت در  باره یک ماشین لباسشویی شود که ما درتر میبیشتر فکر کند، روشن

 کنیم.باره محصولی کامال متفاوت صحبت می کنیم. ما درنمی

 شناسیم که مدتی است یک ماشیننویسیم شاید دور از ذهن به نظر برسد اما شرکتی را میآنچه ما می

کنید ی که باید بشود. تنها کارسبک قابل حمل تولید کرده است که به یک سطل وصل می لباسشویی

ها داخل سطل است. این ماشین بقیه کارها را و پودر لباسشویی و گذاشتن لباس افزودن مقداری آب

بازاریابی و فروش این  2۳۹دالر است. 47فروشی آن در حال حاضر حدود دهد. قیمت خردهانجام می

 ارائهمحله خود خدمات رختشویی وکارهای کوچکی را تصور کنید که به مردم محصول به تمام کسب

شویند. با وجود چنین محصول های مشتریان خود را با دست میدهند. بسیاری از این مردم لباسمی
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دهند.  کارهای خود را رشدوتوانند لباس بیشتری بشویند، قیمت کمتری بگیرند و کسبجدیدی، آنها می

ک قیما منابع مالی را تامین کند یا با یک بانک شریتواند مستکند میشرکتی که این محصول را تولید می

شباهت با آن چیزی نیست که حرکتی که بی ؛فراهم کند شود تا منابع مالی را برای این کارآفرینان

ونه دهند. آسان است که ببینیم چگبسیاری از تولیدکنندگان وسایل منزل در کشورهای ثروتمند انجام می

وکار خود را رشد دهند بلکه اعتبار نیز برای خود ایجاد کند تا نه تنها کسببه مردم کمک می این کار

 کنند.

 درصد از خانوارها در هند 17وکار تهیه کند که این محصول را تنها به اگر شرکتی یک مدل کسب

د. این همان نوع پتانسیلی است که در انتظار میلیارد دالری خلق خواهد کر 1درآمدی تقریبا  ،بفروشد

 برد.نوآوران مایل به آفریدن بازارهای جدید در بازارهای نوظهور بسر می
 

 داروهاي ارزان قیمت در نیجریه

انداز اقتصادی جهان نشان داد در نیجریه در حال حاضر کمتر از بیست و پنج یک مطالعه در چشم

میلیون نفر جمعیت،  187وجود دارد. این یعنی در کشوری با تقریبا  داروخانه برای هر یک میلیون نفر

های کمتر از پنج هزار داروخانه مجوزدار وجود دارد. برای اینکه مقایسه بهتری داشته باشیم تعداد داروخانه

 نها در نیجریه بیشتر است درحالی که بزرگتریوالگرین در امریکا )بیش از هشت هزار( از تعداد داروخانه

میلیون نفری( تقریبا  32۳ای دارویی نیجریه کمتر از صد شعبه دارد. در امریکا )با جمعیت برند زنجیره

آور به تنهایی بیانگر یک فرصت چشمگیر بازارآفرین است. هزار داروخانه وجود دارد. این آمار سرسام 60

ادالنه است یسه با امریکا به نظر ناعبرای اینکه بخش دارویی توسعه نیافته نیجریه را برجسته کنیم اگر مقا

دیگر کشور فقیر آفریقای غربی که که چهار برابر سرانه تعداد داروخانه  ؛را مالحظه کنید پس کشور غنا

 شیوع ،مواجهندبا آن ها و بیماران موجود نسبت به نیجریه دارد. نگرانی دیگری که بیشتر داروخانه

ها نههای تامین اغلب برای داروخابه نحوی که تضمین کیفیت زنجیره ؛یجریه استداروهای تقلبی در بازار ن

 مشکل است.

ستند. بنابراین شما شاید نتیجه نیشدن قابل چیرهها به نظر در مواجهه با این وضعیت، این چالش

ویزهای جها در این صنعت را اصالح کند بعد هر شانسی برای تبگیرید نیجریه باید ابتدا مقرراتگذاری

قا شوند. اما دقیفراهم کند که هر سال بیمار می را ها میلیون نفریدارویی واقعی و مقرون به صرفه به ده

 کیفیت فراهم کرد که نیجریه شروع توان داروهای قابل تهیه و باحل است که می با بسط و توسعه یک راه

ود زنجیره تامین خواهد کرد. یک مدل ها و بهبها شامل ارتقای مقرراتگذاریبه غلبه بر این چالش

 های ضروری که به عنوان زیرساختهزینه آن چیزی است که برای جذب زیرساختوکار دارویی کمکسب

 نیجریه خدمت خواهند کرد نیاز است.
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حل )داروخانه فروشگاه زندگی(  در حال توسعه یک راه مزیو یکی از دانشجویان پیشین من، برایان

 آموختگی، یک سال را با من در مجمع رشد و نوآوریبرای این مساله گسترده است. برایان پس از دانش

ذارد. ما گتاثیر می های نوآوری و مدیریت بر توسعه اقتصادیبسر برد و در آنجا کشف کرد چگونه تئوری

کرد و شروع به را بحث می« قدرت آفریدن بازار»م یک مقاله در نشریه فارین افیرز نوشتیم که با ه

 شناسایی برخی از مضامینی کرد که در این کتاب بحث کردیم.

و دسترس در مناطق شهری پرجمعیت  هزینه درهای کمهای زندگی یک زنجیره از داروخانهفروشگاه

 های با برند جدید، یکاندازی فروشگاههای زندگی، عالوه بر راهفروشگاه درآمد در نیجریه ساختند. تیمکم

رند دهد تا تحت بفروشی اجازه میهای خردهپلتفرم مالکیت مشترک به نمایش گذاشتند که به فروشگاه

ننده الیه کهای زندگی توافقات مستقیم با تولیدکنندگان دارو و توزیعای عمل کنند. فروشگاهاصلی حرفه

 قبیل آکادمی موج )شرکت دهندگان محلی ازاول امضا کردند تا کیفیت محصول و کارها را از نزدیک با ارائه

وکار هاروارد تاسیس شد( تضمین شود. در مدرسه کسب ای که نیز توسط برایاناجتماعی آموزش حرفه

صور کنید یافتند. توالگرین نیجریه توسعه میهای زندگی درون افتاد اگر فروشگاهتصور کنید چه اتفاقی می

توانست تغییر کند. وقتی در هایی که میتوانست آفریده شود یا مهمتر از آن، زندگیمشاغلی که می

 پذیر است.چیزهایی است که امکان کنیم این آنگذاری میهای بازارآفرین سرمایهنوآوری
 

 خوابیدن در کامبوج -راحتی

از  مصرف، بازدید کردنهای عدمها برای شناسایی فرصتگویم یکی از بهترین روشمیمن اغلب به بقیه 

های مذهبی مورمون و تجربه کردن زندگی با آنها است. آنها واقعا در برخی از یک کشور، یافتن مبلغ

های کشورها هستند و در بیشتر شرایط مانند یک فرد معمولی در آن کشور زندگی فقیرترین بخش

های بازارآفرین اشاره دارد. این فرصت را در کامبوج ، بسیاری از تقالهای آنها به فرصتدر نتیجهند. کنمی

 مالحظه کنید که توسط یک مورمون توجه ما را به خود جلب کرد.

هایی از کامبوج، خصوصا آنهایی که در گروه درآمدی متوسط و پایین هستند تشک بندرت استفاده در بخش

بندی درآمد متوسط یا پایین ها در دستهدالری، بیشتر کامبوجی 1207لید ناخالص داخلی سرانه شود. با تومی

نزدیک خط فقر »میلیون نفر کامبوجی، 0/1۳درصد از  37، تقریبا واقع، برطبق بانک جهانی گیرند. درجای می

های های اقتصادی و دیگر شوکض شوکمانند و نسبت به سقوط به فقر هنگام قرار گرفتن در معرباقی می

برخورد کرد روی زیلوهای بامبو یا کف زمین سفت با آنها بیشتر مردمی که او  267«پذیر هستند.خارجی آسیب

کردند اما این وسایل خیلی حجیم و به خوابیدند. درحالی که برخی مردم از بالشت و تشک نرم استفاده میمی

 بود.خانه کوچک و یک خوابه می شدند خصوصا اگرسختی نگهداری می

کند. اما با مالحظه این واقعیت که را می در ظاهر، شاید به نظر برسد که یک تشک ارزان همین کار

 کنند روشنهای کوچک تک اتاقی زندگی میعده بسیاری در کامبوج، و دیگر کشورهای فقیر، در خانه
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هزینه، آسان قابل پهن و شد اگر یک نوآور تشکی کمهد. چه میداست که این ترفند احتماال نتیجه نمی

توانست بازار جدیدی از خریداران تشک بیافریند تا کرد؟ هدفگذاری این فرصت میجمع کردن تولید می

گسترده  مصرفشود که در چنین جایی دقیقا عدماستراحت بهتری در شب را تجربه کنند. مشخص می

 جهان خوابیده است.در « خواب خوش شبانه»یک 
 

 در غنا انرژي از زباله -بهداشت و انرژي

ور های هر کشبهداشت و دفع پسماند مشکل عظیم در بیشتر کشورهای فقیر و برای بسیاری از دولت

سایر  ، پزشکان وتوانند منابع مالی برای پرداخت حقوق آموزگارانها نمیفقیری است. وقتی بیشتر دولت

چگونه آنها قرار است پول دفع پسماند را بدهند؟ به این جهت مدیریت پسماند  ،کارکنان دولتی پیدا کنند

ر هم رسد بهتاغلب یک مشکل جدی در کشورهای فقیر است و با روندهای اخیر شهرنشینی، به نظر نمی

بسیار  نیز ی است بلکه برای اقتصادآور برای سالمت جمعیت محلبشود. این وضع نه تنها یک خطر مرگ

 شود.پرهزینه است. این همان جایی است که شرکت سافی سانا وارد صحنه می

ساخته است که تاثیر عظیمی روی مردم و  سافی سانا یک کارخانه تبدیل پسماند به انرژی در غنا

ساده است. سافی سانا فضوالت و پسماند ارگانیک  وکار شرکت خیلیدولت محلی داشته است. مدل کسب

کند و سپس آن را به کود ارگانیک، آبیاری آبادهای شهری جمع میها و بازارهای غذا در حلبیرا از توالت

که از شود درحالیکند. سپس از بیوگاز برای تولید برق استفاده میو بیوگاز در کارخانه خود تبدیل می

ل شدنی حشود. سافی سانا بنابراین قادر به ارائه یک راهبرای پرورش جوانه استفاده می کود ارگانیک و آب

یک  کند ونیاز برای کشاورزان فراهم می به مسئله فضوالت انسانی غنا شد درحالیکه کود بشدت مورد

 منبع برای انرژی پاک به مردم است.

 و پایداری بلندمدت، یک مدل با مالکیت مقیاس کارعالوه بر این، سافی سانا برای تضمین بزرگ شدن 

اعضای این جامعه هستند که قبل از استخدام یک  ،درصد کارکنان کارخانه ۹7 -کندمحلی را اداره می

گذرانند. این شرکت تاکنون برای بیش از یک هزار غنایی شغل و آموزش برنامه آموزشی فشرده را می

 صورت امید و آینده اقتصادی محدودی داشتند.این فراهم کرد که در غیر
 

 هامکزیکی . . . براي مکزیکی خودروهاي برقی -خودرو

 میلیارد دالر ) 88به خارج فرستاده شد، تقریبا  2716میلیارد دالر ارزش صادرات مکزیک که در سال  304از 

قبیل  اکثریت این خودروها برندهای خارجی از 261خودرو بود. درصد( آن خودرو، کامیون یا سایر قطعات4/23

روع به شرکت مکزیکی زاکوا ش کردند. بنابراین وقتیدابلیو بودند و با سوخت بنزین حرکت میامفورد یا بی

نجام ور سراها احساس افتخار ملی کردند. این کشکرد بسیاری از مکزیکی طراحی و تولید خودروهای برقی

به عنوان مکزیکی، ما خواهان ادامه رشد »نگار به این نحو ابراز نظر کرد: یک خودرو ملی داشت. یک روزنامه
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زاکوا هستیم تا یک برند مناسب در حوزه خودروهای برقی بشود. زاکوا برنامه دارد تا مدل اصلی خود را به 

المللی منطبق نیست. ارد و با استانداردهای بینهزار دالر بفروشد. این مدل کیسه هوا ند 2۳قیمت زیر 

 262تنها سیصد دستگاه از آن بفروشد. 271۹شرکت برنامه دارد تا در پایان سال 

های زیادی دارد تصمیم که مدعی ،شد اگر زاکوا به جای ورود به بازار خودروی برقی کامال رقابتیاما چه می

ت گرفت؟ اگر شرکمصرف میو و در عوض رفتن به سمت عدمبرداری از تخصص مکزیک در تولید خودربه بهره

اد در کرد که به احتمال زیدابلیو و فورد رقابت نمیامهایی مانند نیسان، رنو، بیکرد با شرکتچنین کاری می

 دید.مصرف میشوند بلکه خودش را در رقابت علیه عدممسابقه با زاکوا برنده می

توانند خودرو، کامیون و سایر محصوالت نقلیه تولید کنند یک ها میروشن است درعین حال که مکزیکی

تواند از عهده خرید بیشتر خودروها در بازار بربیاید. به ازای هر هزار نفر در مکزیک، حدود مکزیکی معمولی نمی

خودرو  626خودرو در استرالیا و  047خودرو در امریکا،  877این آمار را با تقریبا  263خودرو وجود دارد. 287

مصرف در مصرف در مکزیک و سپس عدمبه این جهت آن بازاری که به عدم 26۳و 264 در کانادا مقایسه کنید.

برد. هر آنکس که این بازار را هدفگذاری کند بازده امریکای التین خدمت کند هنوز در انتظار آفریدن بسر می

تر زاکوا یک صفحه از مکزیک و مشخصکند. این شباهت به چه چیزی دارد؟ اگر چشمگیری نصیب خود می

 های خودرو برقی چینی بخواند چیزهای زیادی دستگیرش شود.استراتژی

شانس بودم که چندین بار به چین سفر کردم و هر دفعه با طی چند سال گذشته، من بسیار خوش

در چین تنها در سال  زده شدم. بازار خودروهای برقیدیدن خودروهای کوچک برقی در همه جا شگفت

شود. ای از کاهش رشد دیده نمیرسد هیچ نشانهدرصد رشد کرد و به نظر می ۳7به اندازه بیش از  2710

گوید آنها تمایل به خرید یک خودرو برقی دارند و این کشور کننده چینی میتقریبا یکی از هر سه مصرف

 266را به تنهایی متقبل شده است. گذاری در این صنعتدرصد سرمایه 47اکنون 

شد اگر زاکوا به جای تالش به رقابت با خودروسازهای فعلی، شروع به توسعه و تولید خودروهای چه می

کرد؟ توجه دارید که میانگین نفرات داخل کوچک، ارزان و به حد کافی خوب مانند همتایان چینی خود می

فر است به طوری که تولید خودرو دو نفره برای شروع مفید هر خودرو در بسیاری از کشورها کمتر از دو ن

جدای از این باید به میانگین کیلومتر رانندگی به ازای هر مسافر مربوط به زمانی نگاه کنیم که  260بود.

بسیاری از کشورهای ثروتمند امروزی فقیرتر بودند، چون با ثروتمندتر شدن کشورها این عدد شروع به 

 تا 1۹۳7ای نمونه در امریکا میانگین کیلومتر رانندگی در سال به ازای هر مسافر از سال کند. برافزایش می

درصد افزایش یافته است. نتیجه اینکه خودروها در بازارهای نوظهور شاید نیازی به راندن به همان  3۹کنون 

 ین واقعیت که یک خودرواندازه خودروها در کشورهای ثروتمند نداشته باشند. بنابراین ما به جای شروع با ا

کنند و چیست، روی هدف از داشتن یک خودرو چیست، چه کسانی در چه شرایطی از آن استفاده می

کنیم. این نوع تمرین کردن به نوآورها کمک بپردازند تمرکز میآن  توانند بابتها چقدر میکنندهغیرمصرف



 211 ◈پیوست 
 

 

ردم فکر کنند. در واقع، زاکوا شاید شروع به فروش جایی مخودرو و جابهدر باره کند تا به نحو متفاوتی می

کیلومتر سفر به جای فروش خودرو کند. از این گذشته، هدف کارکردی اولیه یک خودرو دادن این توانایی 

 به مردم است تا از یک مکان به مکان دیگر سفر کنند.

ده از آن را برای یک توانست هزینه خودرو را به شدت کاهش دهد و استفابازاندیشی در خودرو می

نرخ  افتد اگر مکزیک توانایی افزایشکننده معمولی مکزیکی ممکن کند. مالحظه کنید چه اتفاقی میمصرف

نفر داشته باشد.  1777خودرو در هر  3۳7نفر را به  1777خودرو در هر  287مالکیت خودرو خود از حدود 

رسانی در تولید، توزیع، فروش، بازاریابی و خدمتدرصدی است. همه مشاغلی را که  2۳این بیانگر افزایش 

 اما نیازمند متفاوت اندیشیدن است. ،پذیر استشود تصور کنید. چنین چیزی امکانایجاد می
 

 ايرب گوجه نیجریه -غذا

 المللی آنها ضیافت برنج گرفته تا بسیاری ازمردم نیجریه عاشق گوجه فرنگی هستند. از غذای محبوب بین

شود. نیجریه بزرگترین واردکننده رب این کشور از گوجه فرنگی به عنوان ماده اصلی استفاده میهای سوپ

کند از خارج وارد ای را که مصرف میدرصد رب گوجه 177گوجه در جهان است. این کشور آفریقای غربی 

نگارش این کتاب، هیچ شود. در زمان میلیارد دالر واردات رب گوجه در سال بالغ می 1کند که تقریبا به می

بازار در باره شد. آنچه خصوصا میلیونی دارد، تولید نمی 187ای در این کشور که جمعیتی قوطی رب گوجه

بیش از دو میلیون تن گوجه فرنگی  است که کشاورزان نیجریه این ،آور استگوجه امروزی نیجریه شگفت

شود. این از اینکه به دست مشتری برسد ضایع میکنند اما بیش از نصف محصولشان قبل ساالنه تولید می

 دسترس خریدار گردد که محصول باید هم در استطاعت و هم دراین واقعیت بازمی در باره به همان نکته ما 

 مصرف را به حدکافی هدفگذاری کند و بازار جدید بیافریند.باشد تا عدم

کند که دسترسی به گوجه را صرف غذا میبیش از نصف درآمد خود  همچنین یک فرد معمولی نیجریه

به طوریکه بیش از نصف بازار نیجریه برای گوجه به میزان کافی  ،سازدرا تقریبا یک کاالی لوکس می

های زیرساختی، و این واقعیت با توجه به درآمد سرانه پایین نیجریه، چالش 268کنند.خدمت دریافت نمی

عارف کند، فهم متکردند رشد نمیکه کارشناسان تصور میکه طبقه متوسط این کشور با همان سرعتی 

ت. ریسک اس ست که که هیچ فرصتی در اینجا وجود ندارد یا هر فرصتی هم که هست بسیار پرا بر این

 شاهد فرصت بازارآفرین ،انداز بازار را ارزیابی کنیمکنیم تا چشماما وقتی از لنز متفاوتی استفاده می

 توان مورد خطاب قرار داد.یای هستیم که مگسترده

دیر م مهتا برداری از این فرصت کرد. میرابه نام تومیتو جوس شروع به بهره نیجریه در یک شرکت

کند. وکار هاروارد، پتانسیل چشمگیر این بازار را درک میآموخته مدرسه کسبعامل تومیتو جوس و دانش

میلیارد  1ی، نیازی به واردات رب گوجه ندارد. همین تصمیم به تنهایی بیانگر نیجریه پیش از هر کار

ها اندازه واقعی بازار را افزایش خواهد پذیری به گوجهدالر فرصت است. دوم بهبود قیمت خرید و دسترس
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ها، به گوجه تازه و رب گوجه دسترسی پیدا خواهند کنندهداد چون افراد بیشتری، خصوصا غیرمصرف

کند به بیش تواند مصرف کند و آنچه تولید میرد. در آن لحظه، شکاف تولید بین آنچه این کشور میک

نیجریه یک دنیای کوچک برای سایر کشورهای  اینکه، شود. سوممیلیارد دالر ارزشگذاری می 3/1از  

ابد او زندگی مردم برداری از این فرصت را بیآفریقایی و کم درآمد است. اگر تومیتو جوس توانایی بهره

گذارهای وی را نیز خیلی خوشحال خواهد کرد. در بسیاری را در نیجریه دگرگون خواهد کرد و سرمایه

 گذاری دو میلیون دالری را به اتمام رسانید.این شرکت یک دور سرمایه 2718سال 
 

 در دیترویت  جهان دیسنی -اوقات فراغت / صنایع سرگرمی
و دور از ذهن است. دیترویت در  تصور چنین مکانی برای تفریح و سرگرمی سخت در دیترویت؟ دیسنی

شهرنشینی، مبارزه ناامیدکننده با جرایم و مواد مخدر، و آینده اخیر بیش از هر چیز به خاطر افول  هایدهه

دالری اعالم ورشکستگی میلیارد  18شود. این شهر پس از انباشت بدهی برآوردی خود شناخته می پرتردید

 کرد.

دیترویت  1۹۳7شناختیم. در دهه آور با دیترویتی است که فقط چند دهه پیش میاین در تضاد حیرت

پر از خودرو و  ،میلیون نفر بود 8/1د. این شهر که محل زندگی تقریبا در امریکا ش بستری برای نوآوری

هزار ساکن، یک بخش از آن جمعیت را دارد. اگرچه  077مروز دیترویت با تنها های خودروسازی بود. اشهرک

 های خالی،های رهاشده، زمینهنوز پر از ساختمان ،کند تا اوضاع را به گذشته برگرداندشهر تالش زیادی می

ای شهر هتاکنون، بیش از نصف پارک 2778های خیابانی شکسته، و رویاهای برباد رفته است. از سال چراغ

های رصتبینیم که فبینند ما دیترویتی میاما در جایی که دیگران یک دیترویت بدبخت می 26۹بسته شده است.

 دارد.جدید در اوقات فراغت و سرگرمی عرضه می

بسیاری از مردم شاید فکر کنند چنین مفهومی احمقانه است، آیا دیترویت در وهله نخست نباید 

ل اولیه خویش بگذارد؟ اما این مشابه حالتی است که یک نفر، صنعت فیلم تمرکز خود را بر تقویت اصو

لیدشده های تونیجریه یا نالیوود را هنگام شروع آن ارزیابی کرده باشد. امروزه نالیوود برحسب تعداد فیلم

میلیارد  3در سال، دومین صنعت فیلم جهان تنها پس از بالیوود هند است. ارزش این صنعت بیش از 

 شرکت دیسنی 207اساس اداره آمار نیجریه بیش از یک میلیون نفر را در استخدام دارد. ر است و بردال

 را در دیترویت انجام دهد. توانست همین کارمی

اختن و س ورلد در اورالندو به شکل اما این شرکت باید به نحو متفاوتی فکر کند. تقلید و تکرار دیسنی

شود بودجه تقریبا آید. به یک خانواده معمولی چهار نفره توصیه مینگهداری احتماال خیلی گران درمی

ای به پارک فلوریدا بدون در نظر گرفتن های پارک و غذا بابت سفر یک هفتهدالری برای هتل، بلیت 3۳77

 201دارد.دالر هزینه برمی 124ال تقریبا بینی کند. یک روز گشت و گذار برای یک بزرگسبلیت هواپیما پیش

دانیم ناممکن است بخواهید فقط یک روز آنجا باشید. تجربه دیسنی شما را هر کدام از ما که آنجا بودیم می
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ای برآیند. این جایی کند. اما ساکنان معمولی دیترویت بعید است بتوانند از عهده چنین هزینهمحاصره می

 بینند.درخشند و فرصت را به نحو متفاوتی میجدید میاست که آفرینندگان بازار 

اما از خاطرات و تجربیات خانوادگی  ،کنیم که کارشناس حوزه صنایع سرگرمی نیستیمما اعتراف می

ر د توان تصور کرد که همان کاری که دیسنیتوانیم کمک بگیریم. نوع جدیدی از سرگرمی را میخودمان می

دنیای های روزمره زندگی به دهد را انجام دهد. فرار از استرسای این همه حامیان خود انجام میفلوریدا بر

زمان  خواهیمیابد. وقتی میکند رویاهایش تحقق میجایی که هر کسی خوشحال است و احساس می ؛عجایب

د همه ین اشتیاقی در وجورویم. چنمان بسر ببریم دیسنی همان جایی است که ما میباکیفیتی را کنار خانواده

 خواهد ثروتمند یا فقیر باشیم. این همان کاری است که باید انجام شود.ما است حال می

ند معجزه تواباید از دیسنی ورلد اورالند در دیترویت تقلید کند. اما می نکته این نیست که دیسنی

رویت، و مردم ساکن در بسیاری شهرهای کوچک، دیسنی را تقلید و تکرار کند به طوری که ساکنان دیت

. ای را که دیسنی باشد تجربه کنندکه برای آنها تعطیالت در دیسنی دور از دسترس است بتوانند معجزه

 چون برای بسیاری از ساکنان دیسنی، دیترویت دیسنی با هیچ چیز رقابت خواهد کرد.
 

 قاي آفریپوشش کف زمین در رواندا و جنوب صحرا -مسکن

کنند. اگرچه زندگی در روستا به ها در مناطق روستایی زندگی میمیلیارد نفر آفریقایی 2/1بیش از نصف 

زیاد است. مشکل  ،خودی خود مشکلی نیست چون منافع دور بودن از مراکز شهری اغلب پرجمعیت و آلوده

 های توسعه ازام از شاخصکنند. تقریبا در هر کدشرایط زندگی است که بسیاری از این مردم تجربه می

های ساکن در مناطق روستایی در مقایسه با همتایان شهرنشین خود دسترسی به برق و درمانگاه، آفریقایی

های اغلب نادیده گرفته شده که فرصت چشمگیری عرضه با رنج و عذاب روبرو هستند. یکی از این شاخص

های روستایی است. در رواندا جایی که ر خانهنبود کفپوش سخت و بهداشتی مقرون به صرف د ،داردمی

خصوصا از نظر بهداشتی مشکالت زیادی ایجاد  ،درصد از تقریبا دو میلیون خانه کف خاکی دارد 87تقریبا 

راحتی مکان مناسبی برای رشد پشه در ه ب های آببارد گودالمنظور اینکه وقتی باران می 202کند.می

د. به عالوه کف خاکی اصال مناسب برای خوابیدن نیست و اغلب باعث کثیفی لباس شوهای مردم میخانه

 .گذاردشود که تاثیر زیانبار بیشتری بر سالمت فرد میو متعلقات فرد می

رای صحها و ساکنان جنوب ها است که برای بسیاری از روانداییحل جایگزین، سیمان کردن کف خانه راه

برای  203دالر است. 1461دالر و  07۳ایی که درآمد سرانه ساالنه به ترتیب تقریبا ج ،آفریقا خیلی گران است

. شودماه می های خاکی به سیمانی برای یک خانه معمولی بیش از دستمزد دونمونه در رواندا تبدیل کف

وشی گتوان فرصتی در یک کشور پیدا کرد که میانگین درآمد سرانه ساالنه آن کمتر از قیمت یک چگونه می

رصت مصرف و فکردن، عدمبیند ما تقال آیفون جدید است؟ اما در جایی که فهم متعارف فقط فقر و ریسک می

ها پیش روی این فرصت هدفگذاری ، از مدتبینیم. شرکت ارث انیبلآفریدن یک بازار جدید گسترده را می
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نوآورانه در رواندا و سپس در سایر کشورهای آفریقایی  وکارکرده است  و اگر موفق به اجرای یک مدل کسب

 ها هزار کارمند بشود.تواند یک شرکت چند میلیارد دالری با دهشود می

دالر برای هر متر مربع، قادر به ارائه کفپوش ارزانی است که از ماسه، رس، شن،  4با تقریبا  ارث انیبل

شود. همه این مواد در همان محل موجود است. خانه معمولی در رواندا فقط بیست می تشکیل خاک و آب

درصد از جمعیت رواندا داشته  27متر مربع مساحت دارد. اگر این شرکت توانایی ارائه کفپوش برای فقط 

 اگر ،اینک تصور کنید این عدد چقدر خواهد شد 204میلیون دالر درآمد خواهد داشت. 24باشد بیش از 

، بروندی، بوتسوانا، زیمبابوه، نیجریه و کامرون گسترش دهد. شرکت مقیاس تولید خود را به اوگاندا، کنیا

ارث انیبل نه تنها درآمد بسیار باالیی کسب خواهد کرد بلکه نیاز به استخدام هزاران نفر دارد تا 

کنند. عالوه بر این، پیامدهای بهداشتی  رسانیمحصوالتش را بسازند، بازاریابی کنند، توزیع و خدمت

شان را هم در نظر بگیرید. این شرکت به شکل غیرمستقیم به کاهش وقوع فلج، ماالریا، و سایر محصول

 های کثیف و خاکی است.محیط علت آنکند که هایی کمک میبیماریی
 

 قدرت در بنگالدش -برق

درصد از جمعیت  27ضعیف و فقیری دارد. تقریبا  صاددالری، اقت 13۳۹بنگالدش با تولید ناخالص داخلی 

درصد خانوارهای  0۳برند. تقریبا دالر در روز بسر می 2میلیون نفری این کشور در فقر شدید با کمتر از  163

 کنند دسترسی به برق ندارند. منظور اینکه وقتی شب فراروستایی، جایی که بیشتر آنها در فقر زندگی می

کننده برای روشنایی بخرند یا که هیچ کاری نکنند. به بیان دیگر، رسد آنها یا باید نفت بسیار گران و آلودهمی

وکارهای کوچک خود توانند بکنند. آنها باید کسبکند آنها هیچ کاری نمیبه محض اینکه خورشید غروب می

دن دست بکشند و باید تمهیدات ایمنی برای شان باید از درس خواندن یا بازی کرهایرا تعطیل کنند، بچه

 ر ها میلیون شهروند بنگالدشی، بسیاواسطه نبود برق، زندگی برای این دهه جلوگیری از دزدی اتخاذ کنند. ب

 نامطمئن شده است. ما معتقدیم این به معنای وجود فرصتی برای ریشه گرفتن یک بازار بزرگ است.

های تجدیدپذیر بودیم. آنچه خصوصا جالب است یمت انرژیطی چند دهه گذشته، ما شاهد افت ق

کنندگان های خاص برای غیرمصرفحلتوانند از این فناوری برای توسعه راهمی ست که کارآفرینانا این

 برداری کنند. به بیان دیگر، مردم لزوما خواهان برق نیستند آنها خواهان آن چیزی هستند که برقبهره

خواهند بتوانند یک چراغ را روشن کنند، یک برنامه در تلویزیون خود گذارد. آنها میشان میدسترس در

 کند و مواد غذایی خود را سرد یا تازه نگهدارند. اگر کارآفرینان راه شان کارتماشا کنند، رایانه یا تلفن

کنندگان کمک کند تا بر تقالهای خود غلبه ای را بسط دهند که به این غیرمصرفهزینههای کمحل

 شوند.کنند آنها به احتمال زیاد موفق می

با بهره برداری از این فرصت در بنگالدش چگونه یک بازار  مالحظه کنید شرکت توسعه زیرساخت

مانه خورشیدی میلیون سا ۳/3وفقیت، بیش از با م ،طی دهه گذشته، شرکت توسعه زیرساخت 20۳آفریند.می
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های خورشیدی پیچیدگی خاصی ندارد و سه نوع هم بیشتر خانگی در روستاهای بنگالدش نصب کرد. سامانه

کند. سامانه دیگر یک چراغ، ها فقط یک چراغ و یک شارژر تلفن همراه را روشن مینیست. یکی از این سامانه

یک پنکه را نیز  ،عالوه بر همه کارهای سامانه دوم کند. سامانه سومتلویزیون و شارژر تلفن همراه را روشن می

باعث  ها خانهکند. به گفته شرکت توسعه زیرساخت، استفاده از سامانه خورشیدی خانگی در میلیونروشن می

این  2718میلیون نفر تاثیر مثبت گذاشته است. در سال  16هزار شغل شده است و بر زندگی بیش از  0۳ایجاد 

فت و توانست شش میلیون سامانه خورشیدی را در کل کشور نصب کند. نوآورهایی که در شرکت برنامه ادامه یا

توسعه زیرساخت بودند به جای اینکه به شهروندان بنگالدشی به عنوان افراد بسیار فقیر نگاه کنند که توان مالی 

ها را هدفگذاری کرد. نتایج چنان مصرف آنحل توسعه دادند که عدم مندی از منافع برق را ندارند، یک راهبهره

 گذارند. بهبود زندگی مردم کامال واضح است.روشن هستند که جایی برای تردید نمی

ی و ائمد، دقیقا مانند بنگالدش نیز با دسترسی به برق ی آفریقا بسیاری از کشورها در جنوب صحرا

 افه قیمت چشمگیر برای خریدن وکنند. آنهایی که برق دارند اغلب یک اضپیوسته دست و پنجه نرم می

مصرف برق در یک روستای آفریقایی نسبتا که دیدن عدمپردازند. درحالیاستفاده از ژنراتورهای دیزلی می

دیدن آن در یک شهر پررونق آفریقایی دشوارتر است. اما صدای هر ژنراتور که به خانه،  ،آسان است

ت به یک فرص خین یک تقال است. و اساسا این یک سرنرساند اساختمان اداری، یا بیمارستان برق می

بزرگ برای آفرینش بازار است. برای نمونه برخی شهروندان در نیجریه بابت هر کیلووات برق مبلغی تا 

هنگامی  206پردازد.سنتی( است که یک امریکایی معمولی می 12پردازند که دو برابر نرخ )سنت می 2۳

برابر درآمد سرانه نیجریه است. برق دردسترس  2۳کنیم تقریبا مالحظه میکه درآمد سرانه در امریکا را 

  ای هم که هست خیلی گران است.دسترس آن عده بسیاری از مردم افریقا نیست اما در

هایی کند که در حال حاضر نرخحل برق، روی کسانی هدفگذاری می یک شرکت آفریقایی به آرزوی راه

های خورشیدی برای پردازند. این شرکت صفحهژنراتورهای برق دیزلی میاجحافی برای برق از طریق 

به طوری که بهتر بتوانند  ؛دهداستفاده از آن ارائه میدر باره کند و اطالعات مشتریان خود نصب می

تریان برای مشحل برق، انرژی کمتر گران و قابل اتکاتر  مصرف انرژی خود را بهینه کنند. شرکت آرزوی راه

مصرف صرفا به فقرا یا کسانی که قادر به خرید کند. در فصل سه اشاره کردیم که عدمد فراهم میخو

مصرف اغلب با تقال کردن و دور زدن موانع توصیف شود. عدمشوند محدود نمیمحصوالت موجود نمی

 کند.گذاری میروی آن تقال و آفریدن فرصت سرمایه ،شود و شرکت آرزوی راه حل برقمی
 

  در غنا مورینگا -شاورزيک

« درخت معجزه»یک درخت پربار و مقاوم در سراسر مناطق استوایی جهان است. این درخت به  مورینگا

توان پخت و به شکل آن را می هایساقهمعروف است چون که تقریبا هر بخش از درخت ارزش و فایده دارد. 

ش هایمصرف کرد؛ برگ توان به عنوان جایگزین ترب کوهیو سبزیجات مصرف کرد؛ ریشه آن را میساالد 
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توان سرخ های آن را میتوان خشک و پودر کرد و به عنوان مکمل غذایی به غذاها اضافه کرد؛ دانهرا می

رای پوست مناسب های آرایشی فرآوری کرد که بتوان به شکل روغنکرد و به عنوان آجیل خورد و نیز می

آید. استفاده رسد هنوز پولی از آن به دست نمیآسا به نظر میاست. اما هر اندازه درخت مورینگا معجزه

 دهد.و غرب آفریقا قرار می اما یک فرصت اقتصادی هنگفت در اختیار غنا ،تجاری از آن

دالر در ماه درآمد دارند. درآمد سرانه  07ر آنها کمتر از ها کشاورز است که بیشتمحل زندگی میلیون غنا

تغذیه به عنوان یک قاتل خاموش در غنا  تر بگوییم سوءدالر است. تغذیه یا دقیق 1۳13ساالنه غنا حدود 

ال سهای زیر پنج شود. بیش از یکی در هر پنج کودک دچار الغری شدید است. بیش از نصف بچهشناخته می

اما اقلیم غنا کامال مناسب برای پرورش این درخت معجزه است. در واقع، چند دهه پیش یک  200.خونی دارندکم

در غنا کاشت. متاسفانه  صدها درخت مورینگا ،کننده، در تالش برای اینکه توسعه را شروع کندسازمان کمک

 حل بودند. یک عنصر از راه ها تنهاچون درخت ؛توسعه رخ نداد ،ها بزرگ شدندکه درختدرحالی

روشن است فرصتی وجود دارد  ،کنیمای این درخت را مالحظه میهنگامی که منافع اقتصادی و تغذیه

ع کامال مناف ،برداری کندآفریند. اگر یک نوآور از این فرصت بهرهمی که یک بازار برای محصوالت مورینگا

 تواند به کشاورزان غناییدادن سرمایه به شکل بذر، کود و تجهیزات میچشمگیر است. نخست، نوآور با 

د این نوآور همچنین بای اینکه، یی بیشتر کشت و برداشت کنند. دومآکمک کند تا مورینگا را با کار

توان شان متصل کند. چگونه یک کشاورز غنایی روستایی را میکشاورزان را به یک بازار برای محصوالت

هایی هستند که ار مورینگا در شهر یا حتی به روستای کناری متصل کرد؟ اینها برخی پرسشبه یک باز

کننده هنگام کشت صدها درخت مورینگا در این کشور سعی نکرد از خود بپرسد. اما اینها سازمان کمک

هایی سخت هستند که هنگام تالش به آفریدن یک بازار جدید باید پرسیده شوند. اینها پرسش

 پرسد.هایی هستند که مورینگا کانکت، یک شرکتا نوپای غنایی دارد میشپرس

تی و یک اقتصاددان آیدیده در امتوسط یک مهندس آموزش 2713کانکت در سال  شرکت مورینگا

دیده در هاروارد تاسیس شد که افق دید خود را روی آفریدن و رشد دادن یک بازار برای توسعه آموزش

هزار درخت  377روغن و پودر مورینگا قرار داده است. این شرکت از هنگام بنیانگذاری خود بیش از 

کند. شرکت مورینگا کانکت با می کار کشاورز در غنا 2۳77مورینگا کشت کرده است و اینک با بیش از 

ی و با اتصال دادن کشاورزان به بازاری که برای هایی مانند کود، بذر و منابع مالدراختیارگذاشتن نهاده

 208روغن و پودر مورینگا آفریده است توانسته است درآمد کشاورزان را تا ده برابر افزایش دهد.
 

 فعاالن توسعه اقتصادي

های چالش های مختلفی بوده است کهسازماندر باره ها هنگام نوشتن این کتاب، یادگیری یکی از لذت

 های جالبرا به شیوه -سالم تا دسترسی بهتر به آموزش از فراهم کردن دسترسی به آب -ای معین توسعه

ه با این امید ک ؛ها را برجسته سازیمایم تا برخی از کارهای این سازمانکنند. ما این پیوست را نوشتهحل می
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ها در آن صنعت را به چالش بکشد تا مدل چنین سایر سازماننه فقط انگیزه تقلید از آنها بشود بلکه هم

 ها را حل کنند.تری برخی از این چالشبه طوری که بتوانند به نحو بادوام ،کار خود را تعدیل کنندوکسب
 

 پیديبنیاد آي

جهان را ی هاپی را تاسیس کرد تا آموزش دادن به برخی از فقیرترین بخشدیوقتی ایرن پریتزکر بنیاد آی

های سنتی اعطای کمک مالی براساس پروژه معین خودداری کرد و در عوض شروع او از روش ،دگرگون کند

برای توسعه  بخشتواند دالرهای نیکوکاری را به عنوان یک سرمایه شتاببه یک سفر کرد تا ببیند چگونه می

ف اکیفیت دسترسی ندارند. نخستین توقها به آموزش بحل بادوام در کشورهایی استفاده کند که بچهیک راه

کودکان مدرسه راهنمایی درصد  47بود، کشور آفریقای غربی که کمتر از  پریتزکر حدود یک دهه قبل در غنا

کنند. اما پریتزکر به جای اینکه با یک مجموعه پروژه در ذهن وارد شود او و تیمش زمان خود را را تمام نمی

 کیفیت کردند. انداز آموزشی و موانع ارائه آموزش باچشم صرف تالش به درک

 فرنگی وزمینی، گوجهپایی که سیبآنها از طریق مسیر پژوهشی متوجه شدند اگرچه کاسبان خرده

وکار کوچک خود را رشد های خرد دسترسی یابند تا کسبتوانند به وامفروشند به آسانی میآناناس می

ه کنند دسترسی بسیار اندک بسختکوشی که مدارس خصوصی با شهریه اندک برپا می دهند، کارآفرینان

د. کارهای بهتری نسبت به مدارس هستنوفرنگی کسبزمینی و گوجهرسد سیبمنابع مالی دارند. به نظر می

س خصوصی چون تقاضای زیادی برای این مدار ،پی چنین چیزی منطقی نبوددیاز نظر تیم بنیاد آی

بود یا خیلی گران بودند )والدین هنوز « رایگان»شهریه پایین وجود داشت. مدارس عمومی، که از قرار معلوم 

الزحمه اداری بودند(، در واقع در فاصله خیلی دوری قرار داشتند مجبور به خرید لباس فرم و پرداخت حق

یعنی یک  -عقبگرد برای یک خانواده بود یا کیفیت بشدت پایینی داشتند که شرکت در آن گاهی واقعا یک

ها با بیش از کرد. اغلب این کالسبچه ساعات باارزشی را در مدرسه بدون یادگیری چیز زیادی تلف می

یکصد بچه در یک اتاق خیلی شلوغ بودند و با آموزگارانی که مورد حمایت شدید اتحادیه بودند و نگرانی 

شماری تقاضای بی ،ند. چون خدمات مدارس دولتی بسیار نابرابر بودنسبت به از دست دادن شغل خود نداشت

 برای مدارس خصوصی حتی از سوی خانوارهای بسیار فقیر وجود داشت.

های گسترده بازار که پریتزکر با مالکان مدارس در تمام مناطق پی پس از پژوهشدیبنابراین بنیاد آی

ر کردن این شکاف دید و به موانع بازار برای این شهری و روستایی مصاحبه کرد، یک فرصت برای پ

پی در شراکت با موسسه تامین مالی دیمدارس توجه کرد تا دسترسی به سرمایه بهبود یابد. بنیاد آی

 پی ایجاد کردند.دیبه نام سیناپی آبا، یک برنامه خیزش مدارس آی خرد غنا

های درس پرنور کند به نحو گ شروع به ساختن کالسدرنبرنامه خیزش مدارس به جای اینکه بی

 یعنی ؛سازی مالکان موجود مدارس کردمتفاوتی با مشکل برخورد کرد. این بنیاد شروع به ظرفیت

کردند. بنیاد به آنها اجتماعی مردمی که مدارس خصوصی در جوامع محلی خود را اداره می کارآفرینان
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وکارهای کوچک، در کنار آموزش در سواد مالی و های کسبه سرمایه از طریق وامامکان دسترسی ب

مدیریت مدرسه داد. این منابع مالی همراه با آموزش، به مدارس شهریه پایین کمک کرد تا محیط 

آموزهای بیشتری جذب کنند. مدارس یادگیری خود را بهبود ببخشند و آنها را قادر کرد تا دانش

د آموز دارنهای با اندازه متوسط بیست و دو دانشپی، کالسدیر برنامه خیزش مدارس آیکننده دشرکت

 677تقریبا به  277۹و آموزگارها هم در برابر عملکردشان پاسخگو هستند. از هنگام شروع برنامه در سال 

 ( کمک کرده است.2710هزار دانش آموز )تا اوت  147مدرسه گسترش یافته است و تقریبا به 

کنون ثابت کرده است و به  خود را تا پی سودآوری و افزایش مقیاس کاردیبرنامه خیزش مدارس آی

پی شروع به انجام مقدار زیادی پژوهش دیآور و خودکفا بشوند. بنیاد آیکند تا دواممدارس نیز کمک می

فشار  برای همچنین در درگیر کردن دولت غنا مندی و تاثیر این برنامه کرده است. این برنامهفایده در باره 

 -میهای عموهای خیلی فقیر کمک شود با استفاده از شراکتدهی به مدارس تا به خانوادهآوردن شدید یارانه

که شاهد  ستا پی ایندیهدف بنیاد آی»بیند: خصوصی بسیار فعال بوده است. پریتزکر برنامه را چنین می

شود. این برنامه به صدها و هزاران پی در اطراف جهان تکرار و تقلید میدیه خیزش مدارس آیباشد برنام

کیفیت و رسیدن به آینده درخشان را داده است. هر سازمان  بچه در غنا امکان دسترسی به آموزش با

م توانینه میچگو»ا این پرسش را از خود بکند دائمپی باید دیای، شامل برنامه خیزش مدارس آیتوسعه

زی های ما دیگر نیاآوری ایجاد کنیم و به برنامهها جدا کنیم به حدی که بتوانیم دوامخودمان را از این برنامه

 شود.این پرسش مهمی است که مطرح می« نباشد؟

ا مردم غنها دالر را خیلی ساده صرف ساختن مدرسه برای رفت و میلیونمی پی به غنادیاگر بنیاد آی

های برپایی آن افتاد؟ این همان راهبرد هل دادن است، راهبردی که هزینهکرد چه اتفاقی احتماال میمی

ت آنچه اتفاق افتاده اس در بارهاما تاثیر پس از اجرای آن به هیچ وجه روشن نیست. بدبختانه ما  ،قطعی است

ها را ید و مدارس عمومی یا مورد حمایت سمنکنیک ایده داریم. امروزه از هر کشور فقیر که بازدید می

های نیستند. آنها اگر نشانه چیزی باشند بیشتر اوقات نشانه های شکوفاییارزیابی کنید آنها همیشه نشانه

دانند منظور من چیست. اند میدرآمد و درآمد متوسط دیدن کرده فقر هستند. کسانی که از کشورهای کم

آموزانی هستند که درون مدارس ابتدایی و راهنمایی چپانده شدند جایی که کیفیت د سیل دانشوقتی شاه

گیرد؟ من هنوز شخصی را ندیدم که فکر کند این نشانه شکوفایی آموزش بسیار پایین است آیا قلبتان نمی

 واقع این یک یادآوری روشن از تقالهای مداوم یک کشور است. است. در
 

 هارامبه اتحاد کارآفرین

پی شروع به تجربه موفقیت با برنامه خیزش مدارس کرد آنها تشخیص دیبه زودی پس از اینکه تیم بنیاد آی

ازه آموزان تهای اندکی وجود دارد کافی نیست. دانشکه فرصت دادند که صِرف آموزش کودکان در یک اقتصاد

دهند؟ اینگونه نبود که هزاران و مدرسه رفتن را تمام کردند چه کاری انجام میپس از اینکه  ،مدرک گرفته
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تمام کنند. آیا وقتی شان را آموزان نبوده است تا تحصیلهزاران شغل خوب پر نشده است و منتظر این دانش

 رود؟دیده وجود ندارد ارزش آموزش خیلی سریع از بین نمیهیچ شغلی برای فرد آموزش

« وزشیمشکل آم»صرفا یک  غنا« مشکل آموزشی»شود آنگونه که پریتزکر و تیم وی متوجه شدند مشخص می

است که با بهبود تامین مالی، مدیریت و شراکت با کارآفرینانی که در جستجوی آفریدن  نیست. این مشکل نوآوری

 ند دانش آموزان تحصیلکرده را استخدام کند بهتر قابل حل است.تواکسب وکارهای ماندنی هستند که می

شریک شد. هارامبه را اکندو لویس گایل  پی با اتحاد کارآفرین هارامبهدیبدین منظور، بنیاد آی

کارآفرین تحصیلکرده جوان آفریقایی است  2۳7بنیانگذاری کرد که شبکه در حال گسترش از بیش از 

انیتی ، وهای این سازمان را نشریات اکونومیستکنند. تالشهایی را در سراسر آفریقا ایجاد میتکه شرک

هارامبه از مارک زاکربرگ و پریسیال چان هر دو از  فیر و ملکه انگلستان به رسمیت شناختند. کارآفرینان

ار متعلق به پیر امیدیار و وای کامبینیتور پول دریافت کردند. آنها ابتکار عمل چان زاکربرگ، شبکه امیدی

ابتکار عمل چان زاکربرگ  2716ها هستند که آفریقا باید عرضه کند. برای نمونه در سال برخی از بهترین

هایی که هارامبین )کارآفرینان در این اتحاد( بنیانگذاری میلیون دالر در آندال، یکی از شرکت 24حدود 

های خود است که بیش از ده میلیون گذاری کرد. یکی از اهداف هارامبه کمک به کارآفرینرد سرمایهک

های ضروری برای رو سازمان شروع به توسعه سامانهآفرینند. از اینشغل در آفریقا طی دهه آینده می

میلیون دالر در  ۳ور، بنیاد سیسکو و کارآفرینی در آفریقا کرده است. بدین منظ پشتیبانی از نوآوری

گذاری برای کارآفرینان کند تا یک صندوق سرمایهمی گذاری کرد و با این سازمان کارهارامبه سرمایه

خویش توسعه دهند. تائه یوو معاون ارشد رئیس سیسکو در امور شرکتی، که جلودار این تالش در سیسکو 

 تر بشود.کل صنعت رایج است امیدوار است این رویه در

ت پذیر اسچیزهایی است که امکاندهنده آنپی، هارمبه و بنیاد سیسکو نشاندیشراکت بنیاد آی

ه حل به یک مسال بینیم که راهوقتی ما می -بینیمیک مساله را از میان لنزهای متفاوتی می اوقتی م

نیست که بگوییم روزهای مشکلی در  نیست. منظور این« ساختن مدارس بیشتر»آموزشی، خیلی ساده 

ای هستند که شمار پیچیدههای بیهای آن وجود نخواهد داشت. اینها چالشرو شراکت و تالشپیش

تالش به حل کردنش داریم و آنها یک پاسخ ساده ندارند. اما امیدواریم که با دیدگاه متفاوت آنها، این 

 ر آزمون زمان سربلند بیرون آید.ها بتوانند چیزی خلق کنند که در برابسازمان
 

 صندوق یک هکتاري

کند. ینگر فکر ممسائل به شکل کل در باره یک سازمان مشابه به این معناست که  ؛صندوق یک هکتاری

حل بازارمحور برای کشاورزان در چندین کشور فقیر توسعه داده است چون مسائل  این سازمان یک راه

و با تعمیم دادن به بسیاری از مردم در این مناطق، مواجه هستند، صرفا را آنگونه که این کشاورزان، 

راین صندوق بینند. بناببیند. آنها مساله را به شکل مساله نبود دسترسی به بازار میکمبود و نبود غذا نمی
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 ره ادر بهای کشاورزی(، آموزش )مین مالی )برای تهیه بذر و کود(، توزیع )نهادهایک هکتاری شروع به ت

 ،سازی سودها از برداشت محصول( به هزاران کشاورز در کنیافنون کشاورزی( و تسهیل بازار )بیشینه

تقریبا نیم  2776و اوگاندا کرد. این سازمان از هنگام تأسیس در سال  رواندا، بروندی، تانزانیا، ماالوی

 بیش از پنج هزار نفر را در استخدام دارد.میلیون کشاور را مولدتر کرده و اکنون 

درصد بوده است و برنامه دارد تا به  ۳7صندوق یک هکتاری شاهد افزایش درآمد کشاورزان به بیش از 

برسد. آندرو یوون مدیر اجرایی و یکی از بنیانگذارهای صندوق  2727بیش از یک میلیون کشاورز در سال 

کردم صندوق یک ، من فکر می2776در سال »خود نوشت که  2716یک هکتاری در گزارش ساالنه سال 

هکتاری منحصرا یک سازمان کشاورزی است. من روی دیگر چیزهایی که کشاورزان نیاز دارند تا وضع 

تمرکز سازمان بر بهبود زندگی کشاورزان باعث شد تا موضوعی را که « زندگیشان بهبود یابد تمرکز نکردم.

تند منحصرا به عنوان یک مشکل کشاورزی نبیند. با این تغییر نگاه، سازمان بهتر کشاورزان فقیر مواجه هس

 کنند به آن برسند همسو شود.توانسته است با پیشرفتی که کشاورزان تالش می
 

 سالم شبکه آب

ه سازمانی است ک یک مثال از ،سالم که متعهد به حل مساله دسترسی به آب در جوامع فقیر است شبکه آب

آوری هایش طی زمان جدا و مستقل کند. کار سازمان اطمینان یافتن از دوامکند تا خودش را از پروژهمی کار

حل برای مشکل آب صرفا فهمد که راههای خود در جوامع مشغول کار است. شبکه آب سالم این را میپروژه

این سازمان متوجه شده است باید در « آب به دست مردم برسانیم.»ا ی« چاه آب بسازیم»این نیست که بیایم 

 .آور کندگذاری انجام شده در آب را دوامآنجا یک سامانه، یا یک بازار، وجود داشته باشد تا سرمایه

بیند وندگان بشکند منتفعمی سالم به جای اینکه مردم ساکن در جوامعی را که با آنها کار شبکه آب

ای طقه)بانک توسعه من بیند. کریستین ترنت از بانک توسعه بین امریکاییآنها را به چشم مشتری می

 ما باید کسانی را که از نظر اقتصادی»کند: برای امریکای التین و کارائیب( آن را به این شیوه بیان می

د نیز هایی که دارنان لنز نیازهایشان نگاه نکنیم بلکه از طریق پتانسیلضعیف هستند منحصرا از می

وامعی که را درون ج کند و بنابراین کارآفریناناساس این بیانیه فعالیت می شبکه آب سالم بر« بنگریم.

 آب در اختیارشانکند، تجهیزات ضروری برای بیرون آوردن و تصفیه کند شناسایی میبا آنها کار می

دهد چگونه خدمات خود را بفروشند. در اساس، شبکه آب سالم به میان و به آنها آموزش می ،گذاردمی

 کند تا بازارها آفریده شوند.سازد و این امکان را فراهم میرود و ظرفیت میجوامع محلی می

ابت ث ،مان بیشتری برای اجرا کردن نیاز دارد، زاگرچه این مدل در مقایسه با ساختن مستقیم یک چاه آب

 تر است. این مدل همچنین منفعت اضافی ایجاد شغل برای مردم محلی دارد. تاکرده است که سودآور و بادوام

حل خویش را در چهارصد جامعه محلی پیاده کرده است و به بیش از یک میلیون  کنون، شبکه آب سالم راه
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کند می پی با شرکای محلی کاردیکه آب سالم مانند برنامه خیزش مدارس آینفر آب عرضه کرده است. شب

 سازد به نحوی که در نهایت خودش را از آن جامعه محلی برهاند.و ظرفیتش را می

* * * 

های مردم در آن کشور ست که نیازهای بازار اغلب با قابلیتا یکی از منافع آفریدن بازار جدید این

کند. ها وجود ندارد، بازار آنچه را که نیاز است به طرف خود جذب میکند. وقتی این قابلیتنی پیدا میهمخوا

های توسعه که در سراسر این نکته مهمی است چون یکی از چیزهایی که ما هنگام بررسی برخی از پروژه

وجور ا قابلیتهای محلی جفتاین است که ما اغلب سطح پروژه را ب ،اند متوجه شدیمجهان امروز اجرا شده

های خیلی شود تا کشورهای خیلی زیادی پروژهای باعث میکنیم. جای تاسف است که چنین رویهنمی

های کند. بیمارستاننمی خوب اما کامال فنی و پیشرفته روی دستشان بماند که در بستر محلی آنها کار

توانند از آنها استفاده کنند و نه از پس تعمیرشان ها نه میمجهز به تجهیزات پزشکی پیشرفته که محلی

هایی که به مناطقی اهدا شده است که برق ندارند؛ مدارسی که بدون داشتن آموزگار مجرب آیند؛ رایانهبرمی

های آبی که ساخته شدند بدون اینکه ، چاهتر از همهو مواد درسی مرتبط با آنجا ساخته شدند؛ و شاید رایج

 عا تشخیص دهیم چگونه وقتی خراب شدند تعمیرشان کنیم.واق

های خارجی را در سراسر جهان ببندیم درحالی که کمک خواهیم پیشنهاد کنیم شیر آبما اینجا نمی

یده ها باید در بستر محلی دکنند تا خودشان راه درست را بیابند. اما آن فعالیتاقتصادهای محلی تقال می

ز هایی متمرکا باید برای آن منطقه معنادار باشند و باید روی هدف کمک به ساختن قابلیتآنه -شوند

مک تواند واقعا کمحلی کمک کند تا خودش به وقتش توسعه یابد. کمک زمانی می شوند که به اقتصاد

 کند که راهی بسیار طوالنی طی کند تا به مکان درست هدایت شود.
 

 هادولت

ها نقشی حیاتی برای ایفا کردن دارند به این شکل که کشورها طی زمان شکوفا بمانند. اما طی دو تدول
ها گذاشته شده است به نحو مشهودی رشد کرده است. هایی که بر دوش دولتقرن گذشته، مسئولیت

یار سخت برای چالشی بس -ها نه تنها وظیفه تضمین نظم و قانون در جامعه را برعهده دارندامروز، دولت
بلکه همچنین باید مراقب باشند که شهروندان به آموزش و خدمات سالمت  -بسیاری از کشورهای فقیر

های اجتماعی دسترسی دارند. های عمومی و انبوهی از برنامهکیفیت، جاده، راه آهن، و سایر زیرساخت با
د کننهای کشور فقیر تالش میی از دولتها اکنون وظیفه انجام همه آنها را دارند و بسیارواقع، دولت در

تا آن همه را انجام دهند. اما معدود کشورهایی منابع مالی، فنی و مدیریتی دارند تا انواع خدماتی که 
تامین  شوندها متوجه میشان را دارند فراهم کنند. به این ترتیب، سال از پس سال، دولتاکنون مسئولیت

 شود.تر میبودجه و ارائه این خدمات سخت
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ه بین ایم کآموخته .ها در سرتاسر جهان قرار گرفته استهایی که بر دوش بیشتر دولتاز مطالعه مسئولیت
رود انجام دهند و آنچه آنها قادر های یک کشور کم درآمد و درآمد متوسط انتظار میآنچه از بسیاری از دولت

ی که در هایکنیم به بسیاری از دولتاین بخش سعی میبه انجام هستند اغلب شکافی وجود دارد. بنابراین در 
تواند حال تالش هستند امید بدهیم. به محض اینکه دولت تالش مردم برای پیشرفت کردن را درک کند، می

از  -های خود را با کارآمدی بیشتری انجام دهد. با ارائه چندین موردکاوی از کشورهای مختلفمسئولیت
وآورانه های نها با منابع محدودی که دارند از برنامهکنیم که دولتهایی را برجسته میشرو -فیلیپین تا رواندا

 بخش باشد.کنند. امیدواریم این بخش برای شما مفید و الهامپشتیبانی می
 

 هاوظیفه ایجاد کردن شغل -نیجریه

بع اندک وجود دارد. اما همچنین تر از شغل کارمندی دولت در کشور فقیر یا با منامعدود مشاغلی در جهان مشکل

کارمندان دولت وابسته است. وقتی  ها نفر واقعا به کارکمتر شغلی هست که از آن مهمتر باشد. زندگی میلیون

بشود طبق اعتراف خودش، او ارزشی برای  271۳در سال  اکینونمی امبود تصمیم گرفت فرماندار ایالت الگوس

اعت کنند و در هر سها، بیش از بیست میلیون نفر در الگوس زندگی میقائل نبود. طبق برخی تخمین« اعداد»

شوند. شهرنشینی سریع الگوس به کمبود شدید مسکن، شغل و بسیاری نفر به این ایالت وارد می 8۳تقریبا 

 های خوب منجر شده است.خدمات عمومی شامل مدرسه، خدمات سالمت، و جاده

تواند هر چیزی را به ناگهان و قطعا نه همه را به تنهایی دانست که او نمیدار آمبوده نیک میفرمان

ده از کننبا داشتن این فراست که نقش دولت توسعه محیط پشتیبانی هاصالح کند. فرماندار آمبود

ید، دهایی است که به دنبال حل بسیاری از مسائل جامعه هستند به محض تصدی منصب جکارآفرینان

 را ایجاد کرد. صندوق امانی اشتغال ایالت الگوس

های میلیون دالری خیلی ساده است: ایجاد اشتغال و فرصت 07انداز این صندوق امانی اشتغال چشم

 هزار شغل و 677خلق بیشتر از  ،افزایی. یک هدف این صندوق توانکارآفرینی برای همه ساکنان الگوس

ای بر پژوهش و راهبرد طی است. اگرچه این برنامه تمرکز گسترده 271۹رسیدن به پایداری مالی در سال 

بهره بین هزاران های بلندمدت و کممیلیون دالر وام 11تا امروز صندوق بیش از  ،نخستین سال خود دارد

سازمان ملل را به خود جلب کرده کارآفرین در الگوس توزیع کرده است. این برنامه حتی توجه برنامه توسعه 

 ساکن ایالت الگوس تعهد کرده است. نفر ای به هزارانهای فنی و حرفهاست که یک میلیون دالر برای ارائه آموزش

، جویای نام و با پتانسیل باال را برگزید تا این صندوق را مدیریت کنند. ه تیمی از جوانان نیجریهفرماندار آمبود

دیده اوکارو یک کارشناس آموزش-دهد با ریاست ایفوکو امویگویتقیما به فرماندار گزارش میهیات مدیره که مس

در هاروارد است که یک زمانی مدیر اداره مالیات بود و مشاور چندین کمیته قدرتمند دیگر در کشور بود. عضو 

ار از سوی بود که نشان افتخ تیآیدیده در امآبیوال یک کارآفرین برجسته آموزشدیگر هیات بیلیکیس آدبیبی

ای رهبری بر هدریافت کرد. فرماندار آمبودرا جمله اینتل، کارتیر، اوراکل و بسیاری دیگر  چندین سازمان معتبر از
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هادهای کردن در برخی از ن عملیات روزمره آکینتوند اویبود یک اقتصاددان برجسته با بیش از یک دهه تجربه کار

 جریه، که به درستکاری کامل مشهور بود را انتخاب کرد.مالی مهم نی

اهداف بلندپروازانه خود در کمک به  اینکه آیا صندوق امانی اشتغال ایالت الگوس در باره صدور حکم 

ست اما تا کنون هنوز زود ا ،مین خواهد کرد یا خیرانیجریه برای ایجاد صدها هزار شغل را ت کارآفرینان

ایم رسد در مسیر درستی بوده است. همانطور که ما مکرر در سراسر این کتاب اشاره کردهکه به نظر می

میلیون نفری مانند نیجریه  187تواند یک کشور بیش از تنها نمیگونه که یک شرکت دستدقیقا همان

عه تواند نیجریه را توسالگوس نیز نمی را توسعه دهد، یک ابتکار عمل مانند صندوق امانی اشتغال ایالت

پروراند را میدهد. اما اصول و فرایندهایی که ابتکار عملی مانند صندوق امانی اشتغال ایالت الگوس 

 تواند تاثیر چشمگیر در مسیر حرکت یک ملت داشته باشد.می
 

 آب کار و کسب -فیلیپین

کامال  ،لمآب سا ؛ما بدبختانه رایگان نیست. در واقع، جدای از اینکه رایگان نیستا ،شاید مایه حیات باشد آب

شود. اما فیلیپین با تولید ناخالص داخلی سرانه و اغلب در کشورهای ثروتمند به آن یارانه داده می ،گران

سالم دسترسی به آب  1۹۹۳هزار دالر کشور ثروتمندی نیست و ده میلیون از شهروندانش در سال  3کمتر از 

ترین شهر در جهان است، به زحمت یک چهارم کسانی که در ، که پرتراکمنداشتند. در منطقه شرقی مانیل

کنند به آب سالم و قابل نوشیدن دسترسی دارند. این وضعیت چنان بد بود که دولت مجبور آنجا زندگی می

کرد تا با دولت برای حل ه راه را برای نوآورها هموار میقانونی ک ؛شد قانون بحران آب ملی را تصویب کند

خصوصی بین سامانه کارهای آب ـ  کنند. از طریق این بحران، آب مانیل یک شراکت عمومی این مساله کار

 شهر و قدیمترین هلدینگ فیلیپین به نام شرکت آیاال به وجود آمد.و فاضالب کالن

این سازمان صرفا نیامد نگاه کند تا فقط به مشتریان موجود با سودآوری  ،تشکیل شد لمانی وقتی آب

آور و سودآور به تعداد هر چه بیشتر از مردم بود. بیشتر خدمت کند. در عوض، ماموریتش رساندن آب دوام

ب رسی آسان و راحت به آخواستند: دستکنندگان چه چیزی مینکته بنیادی اینکه آنها درک کردند مصرف

، سازمان تمرکز را بر توسعه نیروی کار خود و تغییر ساختار قیمت مقرون به صرفه. برای انجام این کار با

 ۹۹سازمان موجود گذاشت. سازمان قادر به افزایش دسترسی به آب سالم از حدود یک چهارم ساکنان به 

میلیون مشتری خدمت رساند. آنها با انجام  ۳/6ل به بیش از آب مانی 2716در سال درصد ساکنان شد. 

ضروری برای پشتیبانی از کارشان را ساختند، کارایی را افزایش دادند و حجم آب  همه اینها، زیرساخت

 میلیارد لیتر در روز افزایش دادند. 3/1میلیون لیتر یک روز به بیش از  447تحویلی را از 

مردم همیشه آنجا  ،این است که آب همیشه آنجا وجود داشته است و مانیل آبدر باره الب واقعیات ج

و نیاز به آب همیشه وجود داشته است. اما شراکت  ؛فناوری همیشه دردسترس بوده است ،حضور داشتند

هنوز تهیه و تدارک آب را بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته است. اگر ساکنان و دولت مانیل 



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 208
 

 

  

امروز در آنجا شرکت آب مانیل وجود نداشت. جای تشکر  ،دیدندمنحصرا یک کارکرد بخش عمومی می

 رد.ها نفر را در فیلیپین متحول کونیرا نکردند. و نتیجه اینکه، آب مانیل زندگی میل دارد که آنها این کار

آنها خدمت به برای مردمی است که  حل هدفشان ارائه راه گیرند کهها تصمیماتی میوقتی دولت

هایی که از نظر فنی، مالی و مدیریتی قابلیت بیشتری در ارائه خدمات کنند با پشتیبانی از سازمانمی

 کنند.کشورها را دگرگون می ها و اقتصادزندگی انسان دارند آنها با این کار
 

 وکارها زیر یک چترباز به روي کسب -رواندا

وکار در کشور کوچک دوازده میلیونی شرق آفریقا به غایت قبل از ایجاد هیات توسعه رواندا، انجام کسب

برای گرفتن یک مجوز، ثبت یک شرکت، یا پرداخت مالیات مجبور  گذارها و کارآفرینانسخت بود. سرمایه

ارگان مختلف دولتی بودند که هیچ ارتباطی با همدیگر نداشتند. چنین سیستمی به تعامل با چندین 

ما وکار کنند. اخواهد مردم در این کشور کسبرسید که دولت رواندا نمیناکارا بود و بیشتر به نظر می

همه اینها زمانی تغییر کرد که دولت شروع به پرسیدن چندین پرسش ساده از خودش کرد که کمک 

گذاری بهتر درک کند. دولت شروع به نقش خود را در ایجاد یک محیط پشتیبان سرمایهکرد تا 

خواهند شرکتی تأسیس کنند، مشاغلی که سرمایه دارند و میرا هایی مانند اینها کرد: چرا کسانی پرسش

و کنیم از میان این همه موانع ها فراهم کنند مجبور میهایی برای روانداییایجاد کنند و فرصت

گذاری در رواندا را ساده و کارامد توانیم فرایند سرمایهاندازها عبور کنند؟ آیا دلیلی دارد که ما نمیدست

 ای بود که باعث ایجاد هیات توسعه رواندا شد.های سادهکنیم؟ اینها پرسش

ر است و ها در این کشوایجاد شد اکنون یکی از مهمترین سازمان 277۹هیات توسعه رواندا که در سال 

رای گذاری بسازی فرایند سرمایهدهد. وظیفه هیات توسعه رواندا سادهمستقیما به رئیس جمهور گزارش می

وکار در رواندا هستند. این سازمان برای جامه عمل پوشانیدن به این کسانی است که به دنبال انجام کسب

د. آورمیعامل با آنها هستند زیر یک سقف گرد گذاران مجبور به تها و اداراتی را که سرمایههدف، همه ارگان

قبیل مالیات، مجوز، مهاجرت، خدمات  گذارها است و دسترسی به اطالعات ازاین پنجره واحد برای سرمایه

وانست تکند. هیات توسعه رواندا فرایندهایی که میعمومی، وام رهنی، ثبت و بسیاری خدمات دیگر فراهم می

تر کرده است. وکار را شفافکشد را به روزها کاهش داد و در این فرایند محیط کسبها طول بها و ماههفته

 کنون یک موفقیت چشمگیر بوده است. هیات توسعه رواندا تا

میلیارد دالری را ثبت  0/1ذاری کل )داخلی و خارجی( تقریبا گهیات توسعه رواندا سرمایه 2710در سال 

میلیارد  1ز گذاری مستقیم خارجی مجموعا بیش ابود. سرمایه 2716درصد بیش از سال  ۳7کرد که حدود 

به این رقم رسید. دولت رواندا از طریق هیات توسعه  2777میلیون دالر در سال  3/8دالر شد که از حدود 

 2710کنون خیلی خوب بوده است. در سال  ها تاها هزار شغل ایجاد کند. پیشرفتدهساالنه رواندا امیدوار است 

 بود. 2716درصدی از سال  184هزار شغل توسط هیات توسعه رواندا به ثبت رسید که افزایش  38ش از بی
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گی زند تا یک میلیون نفر زندکشی دردآور را تجربه کرد که برآوردها تخمین میسال پیش رواندا یک نسل 2۳

ر و محصور در خشکی وجود دارد. رسید امید اندکی برای این کشور کوچک، فقیخود را از دست دادند. به نظر می

پنداشتند که کشور خیلی فقیر است اما دولت با اولویت دادن به نقش خدماتی و پشتیبانی خود در بسیاری می

این امید است که اگر کشور به مسیر  ؛اوضاع را تغییر داد. اگرچه رواندا امروز هم یک کشور فقیر است اقتصاد

اش درخشان خواهد بود. شاید بتواند چراغ امید برای بسیاری از کشورهای آفریقایی دهد، آیندهجاری خود ادامه 

 دیگر باشد همانطور که سنگاپور برای بسیاری کشورهای آفریقایی بود و هنوز است.
 

 ایجاد شغل از طریق نوآوري -سنگاپور

اپور از ، نخستین نخست وزیر سنگکوان یو بود که لی این توصیفی« ما قلبی بدون بدن را به ارث بردیم.»

 هر جور که نگاه« مواجه بود. ءسنگاپور با احتماالت وحشتناک و شانس بعید بقا»تولد کشورش کرد. 

بینی داشت و شصت سال پیش، کمتر کسی پیشای کوچک سنگاپور اصال نباید وجود میکنیم ملت جزیره

میلیون  6/۳سنگاپور با داشتن تنها  های مستقل در جهان بشود.رد سنگاپور یکی از ثروتمندترین ملتکمی

است. آفریقا  یپنجم جنوب صحرامیلیارد دالری دارد که یک 377نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی 

 موفق شد. سنگاپور با اولویت دادن به مشاغل از طریق نوآوری

 ای که از مدرسه بیرونیکی از وزرای سنگاپور، هر زمان صدها بچه سویی ال پیش، دکتر گو کنگها سده

هایی دانست دولتش باید راهی برای حمایت از شرکتچون می ؛شددید خیلی غمگین میآمدند را میمی

میدند رفتن به مدرسه کافی هفدولت میحمایت کند تا برای آنها شغل فراهم سازند. دکتر کنگ سویی و 

آموزان پس از اتمام مدرسه چکار کنند؟ دولت سعی در پاسخ دادن به این پرسش کرد. سنگاپور نیست. دانش

را  هایی که سنگاپور این کارآسانی نیست. یکی از روش پیدا کرد که کار دهی به نوآوریپاسخ را در اولویت

 بود که تا امروز هم هنوز دایر و پرنفوذ است. برپایی هیات توسعه اقتصادی ،دکر

گذاری خارجی به سنگاپور بود تا اشتغال ایجاد کند که در جذب سرمایه وظیفه هیات توسعه اقتصادی

گذارها در شیکاگو، نیویورک و پور با سرمایهآن زمان دچار کمبود بسیار شدید بود. مقامات دولت سنگا

کارها وبسیاری شهرهای دیگر امریکا دیدار کردند تا آنها را متقاعد کنند که درهای سنگاپور به روی کسب

ها عاشق این واقعیت شدند که سنگاپور از آنها درخواست اعانه نکرد بلکه درخواست گشوده است. امریکایی

رسانی مالقات گذاری و نه جامعه کمکها دائما با مدیران سرمایهسنگاپوری گذاری کرده بود.سرمایه

اما قصد  ،خواستند پیامی به جهان بفرستند که اگرچه سنگاپور امروز فقیر استمی کردند. آنها با این کار

ودآور برای ایمن و س نهایت فقیر باقی بماند. به محض اینکه این خبر پیچید که سنگاپور مکانندارد تا بی

ال تر اینکه بگوییم فوران کرد. در سیا درست–جریان سرمایه به سنگاپور به راه افتاد  ،گذاری استسرمایه

 67سنگاپور بیش از  2710میلیون دالر بود. در سال  ۹3گذاری مستقیم خارجی حدود سرمایه 1۹07



 آوردها را از فقر بیرون میچگونه نوآوری ملت: معمای شکوفایی ◈ 221
 

 

  

ان سرمایه خارجی جذب شده توسط کل قاره گذاری جذب کرد که بیش از میزمیلیارد دالر ارزش سرمایه

  20۹افریقا بود.

بلکه  ،گذاری مستقیم خارجی سنگاپور نه فقط افزایش یافتهمچنین مهم است که متوجه باشیم سرمایه

گذاری برای تمرکز بر ایجاد گذاری نیز تغییر کرد. امروز، سنگاپور در حال جذب سرمایهماهیت این سرمایه

گونه که پنجاه سال قبل بود نیست. در عوض این ت، اسباب بازی و صنایع الوار آنشغل در لباس، منسوجا

فناوری و دارویی، هوافضا، الکترونیک، و سایر صنایع گذاری در صنایع زیستکشور در حال جذب سرمایه

دفاتر  رایها داپیشرفته مانند فناوری پاک است. اپل، مایکروسافت، بوش، نواریتس و بسیاری از دیگر شرکت

نه  و ست که سنگاپور روی نوآوریا دهد اینای در سنگاپور هستند. آنچه این واقعیت نشان میمرکزی منطقه

ه ایجاد نبوده است بلک فقط صنعتی شدن یا صادرات تمرکز کرده است. تمرکز این کشور صرفا روی خلق شغل

 است. آورتر توسعه یافتن یک اقتصادیاتر و دوامشغل از طریق نوآوری که شیوه پو

ه باید به دهد کیک فرایند است. مورد سنگاپور نشان می ایم که شکوفاییما در سراسر این کتاب گفته

 خواهیم سرعت پیشرفت کردن را حفظ کنیم.طور پیوسته چیزهای جدیدی بیاموزیم اگر می
 

 دله آشغال با غذامبا -مکزیک

م ها نه فقط باید با هجوبسیاری از دولت ،شونددرحالی که کشورهای بیشتر و بیشتری شهرنشین می

ه شهر واردها نیز کنار بیایند. درحالی کشده تازه بلکه باید با زباله تولید شدید مردم به شهرها مقابله کنند

این شهر مکان دفن  2712ت بدتر شد وقتی در سال کرد وضعیها تقال میمکزیکو همیشه با مدیریت زباله

ها بود. در گزارشی که گاردین منتشر کرد آمده است زباله بردو پونینت را تعطیل کرد که از بزرگترین

ر و فراوری زباله شهری در این کشو تفکیکآوری، از نبود سیاستی جامع برای جمع»تعطیلی این کارخانه 

و سیتی به ناگهان تولید زباله را متوقف نکردند چون مکان دفن زباله ساکنان مکزیک 287«حکایت دارد.

های شهر پیدا کرد. های تولیدی آنها خیلی ساده راه خود را به خیابانتعطیل شده بود. در عوض زباله

 یعنی تا زمانی که دولت محلی، بازار تهاتر را ایجاد کرد.

های غذا غذا معاوضه کنند. این کوپن ل بازیافت خود را با کوپنتوانند زباله قابها میدر بازار تهاتر، مکزیکی

در بسیاری از بازارهای کشاورزان این شهر مشتری خوبی دارد، و جنبه حمایتی از کشاورزان مکزیکی محلی 

دار کوچک به نام آلکس کاستاندا دارد. این برنامه از هنگام شروع، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. یک زمین

ن ای« این برای ما کشاورزها خیلی خوب است. قیمت مناسب و حجم فروش عالی است.»برنامه نوشت  باره در 

هایی قرار گرفته است که اکنون با مبادله زباله به برنامه همچنین مورد استقبال تعداد روزافزونی از مکزیکی

 واقعا ارزش زحمتش»گوید مام وقت میکنند. ارکیا رودریگوئز یک کارگر تجای کوپن غذا آنها را بازیافت می

 «کند متوقف شدن آن دشوار است.می را دارد. به محض اینکه شروع به این کار
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این برنامه باعث و بانی بازیافت صدها هزار کیلو ضایعات از هنگام تعطیل شدن مکان دفن زباله در سال 

اضر و آماده برای محصوالت قابل بازیافت و تولیدات از شده است. این برنامه با فراهم کردن بازار ح 2712

ها شغل ایجاد کرد و هم زندگی کشاورزان مکزیکی را بهتر کرد. درحالی که این کشاورزان، هم برای بازیافتی

برنامه به تنهایی مشکالت زباله مکزیکو سیتی را حل نخواهد کرد اما روش متفاوت برخورد با یک مساله را 

 تواند ارزش عظیم برای مقامات شهر و شهروندان محلی بیافریند.که می دهدنشان می
 

 تکفین -هند

موج تکاندهنده غیرمنتظره به هند اصابت کرد. دولت نخست وزیر نارندرا مودی  2716در هشتم نوامبر 

حرکتی که  ؛ای از رده خارج استروپیه 1777و  ۳77های بدون هیچ هشدار قبلی اعالم کرد اسکناس

 86ای تقریبا روپیه 1777و  ۳77های هند را تقریبا به نقطه توقف رسانید. در آن زمان اسکناس قتصادا

کنندگان در این های مصرفدرصد از تراکنش ۹8داد و را تشکیل می درصد پول نقد درگردش در هند

ها باعث یک سونامی اقتصادی شد که به کاهش اسممنوعیت این اسکن 281شد.کشور با پول نقد انجام می

های زیادی مشاغل خود را از دست دادند و رشد تولید ناخالص داخلی و تولید صنعتی منجر شد و هندی

ی های قدیمچون تالش کردند اسکناس ،ها در صف منتظر ماندندها میلیون هندی ساعتبیکار شدند. ده

کردن های مختلفی به سیاست از رده خارجاز دست ندهند. واکنشخود را تبدیل کنند تا ارزش خود را 

که  تقالیی ؛یک تقالی مشهود در هند ایجاد کرد اما اکثریت موافق بودند که این کار ،ها وجود داشتپول

 کنند.   ها شروع به نوآوریباعث شد بسیاری از هندی

وع در اجرا گرفتار شد، از محدود بودن میزان پول نقدی که مردم اگرچه این سیاست با چندین موض

های خودپردازی که اسکناس جدید کافی در گردش نداشتند، ها دریافت کنند تا دستگاهتوانستند از بانکمی

ا به رد تبصورت زمان بیشتری میها نیز منجر شد که در غیر ایندر پرداخت این سیاست به چندین نوآوری

چون  ،گذاری کرد و یک اپ پرداخت دیجیتالی روانه بازار کردبار نشیند. حتی گوگل روی این تقال سرمایه

 282خواهد رسید. 2727میلیارد دالر در سال  ۳77های دیجیتالی به بینی کردند بازار پرداختتحلیلگران پیش

 283درصد افزایش یافت. 87از های دیجیتالی بیش پس از به اجرا درآمدن این سیاست، پرداخت

ی های اقتصادبر سایر جنبه ،که به دنبال آن آمد ها و دیجیتالی کردن اقتصادکردن پولسیاست رده خارج

درصد از کارگران هندی مالیات  3ها تقریبا کردن پولهند نیز تاثیر گذاشت. برای مثال قبل از سیاست رده خارج

 2۳های مالیاتی تشکیل شده یک سال پس از به اجرا درآمدن این سیاست، تعداد پرونده پرداختند. اما درمی

ون جایی که آنها اکن ،ها هندی به درون اقتصاد دیجیتالی کشیده شده بودندچون میلیون ؛درصد افزایش یافت

ش یافت. عالوه درصد افزای 2۳7در برخی مناطق هند وصولی مالیات بیش از  284یک پروفایل دیجیتالی داشتند.

های تروریسم و قاچاق انسان در کشور بود. برآوردها این، بخشی از دلیل اجرای این سیاست، مختل کردن شبکه بر

 28۳کنون در مهار این رفتارهای بد موثر بوده است. کم تادهد که این سیاست دستنشان می
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ه ها را بکردن پولت گسترده رده خارجها نیز باید سیاسف از آوردن مثال باال این نبود که سایر دولتهد

ی شود که هایبه این امید که باعث تحریک نوآوری ؛داشته باشد که اثرات زیانباری بر اقتصاد ،تصویب رسانند

گیرد متفاوت است. برعکس پیام ارزش همه این اشتباهات را داشته باشد. شرایطی که هر کشور در آن قرار می

ست که گاهی دولت قدرت ایجاد تقال در حد کافی در سیستم را دارد که نوآورها را ترغیب به ا نتر ایکلی

ت سازد. آنچه که سیاسکند که نهایتا زندگی را برای مردم آسانتر میمعرفی و توسعه محصوالت و خدماتی می

 بود. تا حد زیادی همین کارانجام داد  -تعمدی یا بدون قصد -ها در هندکردن پولرده خارج

د، تواند یک کشور را تغییر دهشده در این پیوست به تنهایی نمی های تشریحهیچکدام از ابتکار عمل

در هرگوشه از جهان ما که  های ایجاد شکوفاییروشدر باره اما امیدواریم همانگونه که به فکر کردن 

 دهید دانستن این ابتکارها برای شما مفید باشند.وفایی نیاز دارد ادامه میبیشتر از همه به شک
 

 گیرينتیجه

ست که آنها ا گویم امید من اینوکار هاروارد، به دانشجویانم میهنگام تدریس در کالس درس مدرسه کسب

د زنند تا آنها را قادر کنگیرند همانند مجموعه لنزهایی به چشم بفرامیکه هایی را ها و چارچوببتوانند تئوری

افی در های کجهان را به نحو متفاوتی ببینند. مقصود از نوشتن این پیوست همین بود: عرضه داشتن فرصت

شوند با این امید که شما هم شروع به دیدن آنها به نحو های متفاوت جهان که اغلب نادیده گرفته میبخش

تر، آفریدن بازار جدید، یکی از مهمترین چیزهایی و به نحو مشخص گذاری در نوآوریمتفاوتی بکنید. سرمایه

های بسیار عظیم به جیب بزنیم بلکه این مناطق نیز توسعه توانیم انجام دهیم تا نه فقط بازدهاست که ما می

 *286بادوامی پیدا کنند. جهان پر از فرصت است تنها اگر بدانید به دنبال چه چیزی هستید.
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 ینتریافتهفرانسه، آلمان و توسعهعضو شامل امریکا،  کشور 3۳از  ی متشکلگروه ،همکاری اقتصادیو ازمان توسعه س1 

 کشورهای جهان. 
“About the OECD: Members and Partners,” OECD, accessed January 16, 2018, 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/#d.en.194378. 

2 Fareed Zakaria, “Give South Korea a Gold Medal,” Washington Post, February 8, 

2018,https://www.washingtonpost.com/opinions/give-south-korea-a-gold-  

medal/2018/02/08/76be5e7e-0d1a-11e8-8890-372e2047c935_story.html? 

utm_term=.ac6f9aa492cf. 

دالر بود،  3363تقریباً  دوراندرآمد سرانه ساالنه امریکا در آن ی محاسبه کنیم ر امروزبه دال اگر برای مثال3 

 به جز موارد استثناءدالر است.  3844دالر، و سریالنکا  36۹4دالر، مغولستان  36۹۳آنگوال  هدرآمد امروز

بخش  بانک جهانی از تارنمای کهاست  2716 ارزش پولی سالمبنای  اعداد تولید ناخالص داخلی سرانه بر

 ،گرفته شده است «تولید ناخالص داخلی سرانه )دالر جاری امریکا(»ها داده
Data, The World Bank, accessed February 5, 2018, 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AO-MN-LK. 

4 Michael Haines, “Fertility and Mortality in the United States,” Economic History 

Association, accessed January 16, 2018,  

https://eh.net/encyclopedia/fertility-and-mortality-in-the-united-states/. “Mortality rate, 

infants (per 1,000 live births),” The World Bank, accessed February 21, 2018, 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN. 

توانند تر چگونه کشورهای فقیر میچگونه غرب شکوفا شده است و به طور کلی"که  پرسشمطالب زیادی در باره این ۳ 

 عظیم از کارهای مهم در این حوزه وجود دارد. چندین کتاب و یحجمفهمیدیم نوشته شده است. ما  "شکوفا شوند

وسعه نظریه ت کتاب بنیادی یک اثرد. گذارنمی اختیار در این پرسش برای پاسخ بههای بسیار مهمی بینش ،مقاله
ترجمه  1۹11از متن اصلی آلمانی که ، 1۹34) وکار: کندوکاوی در سودها، سرمایه، اعتبار، بهره و چرخه کسباقتصادی

 و کند تا به روشنی نقش نوآوریشومپیتر در این کتاب به ما کمک می است.ر جوزف شومپیتنوشته  است( شده

های جدید محصوالت جدید یا روش، کنندنوآوری می ،که کارآفرینانهنگامی را در توسعه اقتصادی ببینیم.  یکارآفرین

یف در جامعه را توص یوضعیت تعادل یک که یفرایند، یعنی ددر اقتصا« چرخشیجریان »آنها  ،ندآفرینمی را تولید

با  ـ های جدید استفرایندی که نشانه آن نوآوری ـوقفه بی« هایاختالل». اگرچه این کنند، دچار اختالل میکندمی

درو برای مثال، اختراع خو اغلب یک جامعه شکوفاتر است. آن ثباتی و نااطمینانی همراه است، نتیجه نهاییمقداری بی

رینان را شکوفاتر ساخت. از نظر شومپیتر، کارآف جامعهاسب و کالسکه و قطارهای برقی شد، اما ی و تضعیف ثباتباعث بی

گونه که در سراسر این کتاب خواهید در داستان توسعه اقتصادی هستند. همان یستارگان ـ فوردهای جهان هنری ـ

 هستیم.نظر با وی هم طعاًخواند ما ق
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نوشته  ههایی که در نیم قرن گذشتغرب هستند، کتاب دانستن علت برتری یافتنمند به برای کسانی که عالقه

 :موارد زیر استباید خواند شامل  شده است و

ب ثروتمند شد: چگونه غر ؛( از داگالس نورث و رابرت توماس1۹03) خیزش جهان غرب: تاریخ اقتصادی جدید
ثروت و فقر ملل: چرا برخی این و  ؛( از ناتان روزنبرگ و لوتر بیردزل1۹86) دگرگونی اقتصادی جهان صنعتی

 یاربس تاریخ اقتصادیبا ارائه . دیوید لندز لندز ( از دیوید1۹۹۹) همه ثروتمند و برخی دیگر این همه فقیر هستند

ورزد که کمک کرد تا اروپا شکوفا شود. نورث و توماس عامل شامل جغرافیا و فرهنگ تاکید میغنی بر چندین 

 اقتصادی اقتصادی کارا کلید و راهنمای رشد هایسازمان»کنند های خویش را به شرح زیر خالصه میاستدالل

هایی چنین سازمانساساً ا« اقتصادی در اروپای غربی باعث خیزش غرب شد. هایسازمان و تکاملهستند؛ توسعه 

  شود. کشفکمک کردند تا اهمیت نهادها و حقوق مالکیت  بودند که

 چیزهای بسیار زیادی زیر . برای نمونه، ما از مقاالتنور افکندنداین موضوع  ساز هم بربه عالوه، چندین مقاله مکتب

 ( از ریکاردو2772) به مثابه خوداکتشافی وسعه اقتصادیت ؛( از رابرت لوکاس1۹۹3) ه معجزگیری یک شکل آموختیم:

و  نلسون از ریچارد (1۹66) ها، انتشار فناورانه و رشد اقتصادیگذاری در انسانسرمایهو ؛ و دنی رودریک هاوسمن

 ذاتی در موضوع رشد و هایاند تا پیچیدگی. هر کدام از این اقتصاددانان به شیوه خاص خود کمک کردهفلپس ادموند

د برخی از اجزای ضروری برای رشد نسازی شود. آنها به ما کمک کردهتوسعه اقتصادی به درجات گوناگونی ساد

را  اردر حین ک« یادگیری با انجام دادن»ه ما کمک کرد تا اهمیت اقتصادی پایدار را بهتر درک کنیم. رابرت لوکاس ب

چیزی ا های شرق آسیاصلی معجزه کند که ویژگیوری اقتصادها درک کنیم. لوکاس به عالوه تبیین میدر افزایش بهره

ت وسته نیروی کار از محصوالمداوم و پی انتقالمستلزم » ، جملگیدر تولید محصوالت موجود فراتر از افزایش کارایی

درون یک  نکه برای کارآفریناکنند در حالیهاوسمن و رودریک تبیین می« است. کمتر پیچیده به بیشتر پیچیده بوده

د هستنهای اجتماعی بازدهاما این کشور مهم است که بیاموزند در ساختن چه چیزی بیشتر مهارت و تخصص دارند، 

نه آموزند چگوهایی که می. علت این است که در تئوری، بنگاهکندترجیح پیدا میای خصوصی هب بر بازدهاغلکه 

تقلید « دهاوارتازه»آسان از سوی ، خیلی دند یک مسئله اجتماعی را حل کننتوانمی و به فعلیت برسانندهایی را نوآوری

 به فعلیت رساندن زحمتِ  های پیشین برای قبول کار پرقوی انگیزه کمرنگ شدندر وهله اول  آن د که اثرنشومی

انجامد در آن نوع یادگیری که به تغییر اقتصادی ساختاری می گذاریشود تا سرمایه. در نتیجه باعث میاست نوآوری

نند. نلسون ود ایفا کتوانند نقشی مشهمی ان توسعه اقتصادیشود. در این شرایط، کارشناسان و سیاستگذار و کم دشوار

ناورانه پویا و ف در اقتصاد»ساختند که  ایآنها فرضیه ،و انتشار فناوری تمرکز کردند. در واقع و فلپس بر سرمایه انسانی

تر باشد، فنون ردهتحصیلک با تغییر است و اینکه هر اندازه مدیر یافتن مستلزم انطباق کارویژهمترقی، مدیریت تولید یک 

 «خواهد کرد. و وارد تر معرفیجدید تولید را سریع

. در ستااقتصادی  شکوفایی بخشیتداومو  آفریدن روی آفرینهای بازاردر این کتاب بر تاثیر نوآوریتمرکز ما 

کنیم چگونه انواع متفاوت نوآوری تبیین میو دهیم بندی ارائه میهدستو یک  واژه نوآوری ی از، تعریف2فصل 

 گذارند.بر اقتصادها تاثیر می
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6 Press Release, “World Bank Forecasts Global Poverty to Fall Below 10% for First Time; 

Major Hurdles Remain in Goal to End Poverty by 2030,” The World Bank, October 4, 2015, 

http://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2015/10/04/world-bank-forecasts-global-

poverty-to-fall-below-10-forfirst-time-major-hurdles-remain-in-goal-to-end-poverty-by-2030. 
 

. چرخ تداشنخواهد کننده چین طی پنجاه سال گذشته برای پژوهشگران تاریخ تعجبی از برخی جهات، توسعه خیره0 

نمای مغناطیسی، حفاری عمیق برای گاز طبیعی، دانش گردش خون، کاغذ و ، مقوا، قطبشناسیدستی، علم خاک

پایی مهها بودند که نقش شود. در قرون وسطی این اروپاییها نسبت داده میچاپ، باروت و صدها اختراع دیگر به چینی

(catch up) زمان کشورهای اروپایی فقیرتر از چین بودند و با گذشت زمان توانستند یعنی در آن  را بازی کردند

درصد تولید ناخالص داخلی جهان  2۳چین حدود  . برای نمونه، در قرن شانزدهم، اقتصادخودشان را به چین برسانند

به  بازگشت مسیرطی که چین در درصد بود. امروز در شرای ۳، اندازه اقتصادش فقط 1۹۳7داد. اما در را تشکیل می

 درصد رسیده است. 1۹است سهمش از تولید ناخالص داخلی جهان به حدود  برتری پیشین خویش

 اًواقع ،اندبا مالحظه صدها میلیون نفری که از فقر بیرون آمده حال، رشد اقتصادی اخیر چین خصوصاًبا این

گ در شود که دنگ شیائوپینتگذاری نسبت داده میرشد چین به گسست در سیاسرایج تماشایی است. داستان 

تا یک مقطعی درست است.  قطعاً داستان شروع کرد و غول اقتصادی دربند را آزاد کرد. این 1۹07اواخر دهه 

ود جوداستان خیزش چین  بازگو کردنامکان  و سایر شهروندان اصالً کید بر ابتکار عمل کارآفرینانأاما بدون ت

از کارآفرینی  واقعاً 1۹87اقتصادی چین در دهه  گذاریکند که سیاستاز ام.آی.تی تبیین می هوانگ . یاشنگندارد

های شهر و روستا در این خیزش قابل توجه بنگاهدر کرد همانگونه که های بازارمحور طرفداری میحل و راه

سیاست اقتصادی کشور به سمت  1۹۹7نامد. اما در دهه می« دهه کارآفرینانه»را  1۹87. او دهه دیده شدکشور 

د دهمی توضیحهای دولتی تغییر یافت. هوانگ بنگاهبرآمدن تعداد زیادی مدار از باال به پایین با -رویکرد دولت

 استوار و فراگیر نبود. 1۹87دهه  کند این نوع رشد به اندازه رشد چین درهنوز رشد می که اقتصاددرحالی

 ها روزنامه واشنگتن پست یکبینیم. همین تازگیمی و برتری یافتن حتی پس از آن هم ما هنوز چین را رو به صعود

دار دادند نویسندگان هش. منتشر کرد« کشدتسلط امریکا بر علم را به چالش می ایبطور فزایندهچین »مقاله با عنوان 

 در حال ترک این کشور هستند تا در چین ییسسات امریکاؤزونی از دانشمندان در برخی از معتبرترین مکه تعداد روزاف

چین اما د کننیم تریلیون دالر در سال برای پژوهش علمی هزینه می کنند. اگرچه امریکا هنوز تقریباً ایجادآزمایشگاه 

 2716زند. و برای نخستین بار در سال م جلو میاز امریکا ه 2718به امریکا نزدیک شده است و در انتهای سال 

و  1۹67های شباهتی با آنچه در دهه به هیچ وجهچین  امریکا پیشی گرفت. اقتصاد ازانتشارات علمی ساالنه چین 

 رسد در حال بازگشت به تسلط خویش در قرون گذشته باشد.داشت ندارد و به نظر می 1۹07

Yasheng Huang, Capitalism with Chinese Characteristics: Entrepreneurship and the 

State (New York: Cambridge University Press, 2008). 

Ben Guarino, Emily Rauhala, and William Wan, “China increasingly challenges American dominance 

of science,” Washington Post, June 3, 2018, https://www.washingtonpost.com/national/health-

science/china-challengesamerican-dominance-of-science/2018/06/03/c1e0cfe4-48d5-11e8- 

827e190efaf1f1ee_story.html?noredirect=on&utm_term=.99a54422d595. 
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Philip Auerswald, “China’s sudden fall and slow recovery,” New York Times, August 11, 2008, 

https://www.nytimes.com/2008/08/11/opinion/11ihtedauerswald.1.15175911.html. 

درصد از جمعیت جنوب  ۳۳کردند که بیانگر حدود میلیون نفر در فقر زندگی می 282 ، تقریبا1۹۹7ًدر سال 8 

شان است. درصد جمعیت 42 لیون نفر رسید که تقریباًمی 471این تعداد به  2713بود. در سال  صحرای آفریقا

 ،بانک جهانی« (،2711برابری قدرت خرید با دالر در روز ) ۹7/1 با درآمدنسبت سرشماری فقر »های داده

http://povertydata.worldbank.org/poverty/region/SSF. 

ار علل بسیی از مفصل از تاریخ اقتصادی و تحلیل یمرور بورژواسکی به نام کالمک های دیِردریمجموعه کتاب۹ 

: بورژوازیمنزلت ا عنوان گانه خود بکالسکی در دومین مجلد از سهدهد. مکه میئپیشنهادی رشد اقتصادی ارا

مال اند و احتعمومی یافته راوهایی که بتئوری، بسیاری از توانایی تبیین جهان مدرن را ندارد چرا علم اقتصاد

های حمل و نقل، تجارت خارجی، نهادها، زیرساخت -دنصنعتی باشانقالب  ناشی ازباعث دگرگونی اقتصادی  رودمی

عی، علم و ی)آموزش(، جغرافیا یا منابع طب ت، انباشت سرمایه، اخالق کاری پروتستانی، سرمایه انسانیبردگی، خسّ

 ۳۹2این مجلد  در . خصوصاًبه خطا رفتندهمه آنها  سازدخاطر نشان میآورد و به تفصیل میرا  -تای دیگر چند

 باعث و بانیرسند، که جالب و قابل تامل به نظر می در عین حالها د چرا همه این تبییندهمی توضیحای صفحه

 اند. تلفن همراه برای ما نبودهبه ارمغان آوردن توالت، تهویه مطبوع، خودرو و 

Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern 
World (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 34–35. 

قبیل بنیاد بیل و  ای ازخیریه کامالً های جهانیمنابع مالی خصوصی برخی از بنیادها و سازمانرقم، این 17 

  شود.نمی را شامل بکه امیدیار و بسیاری دیگر، ش(Skoll Foundation) لاملیندا گیتس، بنیاد اسک

“ODA 1960-16 Trends,” Official Development Assistance 2016, Compare Your Country, 

accessed February 1, 2018, 

http://www2.compareyourcountry.org/oda?cr=20001&lg=en&page=1#. 

 ای رسمی از بانکتوسعه هایکمک ،های محو فقربرای برنامهآمدند در جدول باال  یی کهبسیاری از کشورها11 

به  هاییتاکنون کمک 1۹64اند. برای نمونه نیجر از سال ای دیگر دریافت کردهو چندین نهاد توسعه جهانی

درآمد سرانه این کشور کمتر از  271۳دالر از بانک جهانی دریافت کرده است اما در سال میلیارد  ۹/2 ارزش

 بود. 1۹67است که در دهه  رقمینصف آن 
“Urban Water and Sanitation Project,” The World Bank, 

http://www.worldbank.org/projects/P117365/urban-watersanitation-project?lang=en. 

12 Jamie Skinner, “Why every drop counts: tackling rural Africa’s water crisis,” IIED 

briefing, accessed February 1, 2018,  
http://pubs.iied.org/pdfs/17055IIED.pdf. 

 

http://pubs.iied.org/pdfs/17055IIED.pdf
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 ئولیت محدود است.اکنون بخشی از شرکت بهارتی ایرتل با مس13 

 در آفریقا  از نیم میلیارد نفر فراتر رفته است. همراهتلفن  یکتای.اس.ام تعداد مشترکان بررسی جدید جی در 14
https://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-of-unique-mobile-subscribers-in-africa-

surpasses-half-a-billion-finds-new-gsma-study/. 

 .کندمیفراهم یک محصول یا خدمت را  ختنو فرو ن، خریدنساخت امکان است که ایسامانه «بازار»از  ما منظور1۳ 

16 “Aid at a glance charts,” Development Finance Statistics, OECD, accessed April 23, 2018,  

http://www.oecd.org/dac/stats/aid-at-a-glance.htm. 

17 Clayton Christensen, The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great 

Firms to Fail (New York: HarperCollins Publishers, 2000). 

ک اختراع و ی برداشتنرا  وآوریسازگار است که ن نظریه توسعه اقتصادیهای شومپیتر در کتاب این تعریف با نوشته

 .شودمنجر می تولید ترکیبات جدیدییا  توسعهفرایندی که به  ،کنددرون بازار تعریف می درآن کردن جای محکم 

د ما است. تولی دسترسمواد و نیروهای در  به معنای ترکیبکردن  تولید»نویسد می کتاب خود 2در فصل  شومپیتر

 نای«. متفاوت است ییا همان چیزها به روشی متفاوت، به معنای ترکیب این مواد و نیروها به شکل چیزهای دیگر

رای بدر صورتی که . گیرندمی اشتباه جدید کامالً یچیزتولید اغلب با اختراع یا  را مهم است چون نوآوری تمایزی

 گشودن» یفرایند ترکیب های اینز مثالا. بر اساس نظر شومپیتر یکی چنین نیستتوسعه اقتصادی، این  رسیدن به

بازار  این خواه باشد،نشده آن وارد  قبالً هکشور مربوطات تولید ی ازیعنی بازاری که شاخه خاصاست، بازار جدید  یک

اشد، ه بدیگر وجود داشت یدر کشور کاال یا خدمتی مهم نیست در کلیت بحث،« وجود داشته است یا خیر. از پیش

 ای دارد.اثر توسعه ،شود جدید باشدری که معرفی میکشو در اما اگر

دهد دهند که نشان میه میئهایی اراتی دادهآیام دانشگاه در هاروارد و سزار هیدالگودانشگاه در  هاوسمن ریکاردو

همبستگی مستقیم دارد. آنها در پژوهش خود، این مفهوم را  کشورآن  در دانش فنیکشور با میزان  هر شکوفایی

 تولید هر محصول معین صرفکه  دانش فنیها و یک سنجه از میزان قابلیت» یعنینامند می« پیچیدگی اقتصادی»

کند چرا یم تبیین [آنها]و شواهد تجربی پشتیبان  تئوریند. آن سوار ها بردانش هستند که ایوسیلهد. محصوالت شومی

مام تگران  بسیاراما انباشت دانش مولد آسان نیست، و اغلب « است.مداوم رشد اقتصادی  یدانباشت دانش مولد کل

ارتون پویا باشد. سیدنی وینتر در مدرسه بازرگانی و یباید انباشت بلکه، انباشت دانش کافی نیست بر این . عالوهشودمی

 ن ایناست. پژوهش وی به تبیی انجام داده های سازمانیدر باره تکامل قابلیت ایدههای گسترپژوهشدانشگاه پنسیلوانیا 

. گرددرمیبهای پویا قابلیت دادن توسعه درتوانایی سازمان به  وکارکسبیکی از دالیل موفقیت کند که کمک میه تکن

 . نگاه کنید بهنیستانی آس کارها این قابلیت دادن کند که توسعهمی بیاناما او همچنین 
Toward a Neo-Schumpeterian Theory of the Firm (1968), Understanding Dynamic Capabilities 

(2003), and Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities (2002). 

Joseph A. Schumpeter, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, 

Credit, Interest, and the Business Cycle (Cambridge: Harvard University Press, 1934), 65. 

Ricardo Hausmann et al., The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity, 

2nd ed. (Cambridge: MIT Press, 2013). 
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ند اما پردازمی فسادو  نهادهاکنیم که به ترتیب به کندوکاو می یبا تفصیل بیشتر ۹و  8این مساله در فصول در باره 18 

ین کمک بیشتر چیزی کهوقتی ما از »کند: آن را بیان می ،قدرت و شکوفاییمالحظه کنید چگونه مانسر اولسون در کتاب 

 زمان، هرکه  گرفتخواهد  شکل اجماع احتماالً این ، دهیممی تغییر موضعاست  از همهبدتر به آنچه کند میشکوفایی  را به

های مولد و تفعالیمنافع از  ترمنافع غارتگری بیشیعنی  -و درست کردن باشدساختن  از ترقوی و برداشتن گرفتن ۀانگیز

 اباولسون سپس  ،بینی جامعهبل پیشبه علت ماهیت غیرقا« کنند.سقوط می جدولجوامع به ته  -دوجانبه سودآور است

رده و گست بسیارها عدم قطعیت چون»نویسد، . او میدهدآن بحث را ادامه میبرجسته ساختن فضایل کارآفرینی و اهمیت 

 اینند. آزمایچیزهای بسیار متفاوت را میانواعی از غیرقابل سنجش هستند، پویاترین و شکوفاترین جوامع آنهایی هستند که 

سورانه سرمایه جخوبی به اعتبار و  دسترسی نسبتاً  دارند. کارآفرینانی کهکارآفرین به شمارش نیامدنی هزار هزاران  عجوام

نانی ریکارآفآن جامعه طیف به حد کافی وسیع از اما اگر  کند وجود ندارد،بینی جامعه آینده را پیشاینکه دارند. هیچ راهی برای 

مایه به اعتبار و سرمعامالت مربوط شامل ، کافی گسترده از معامالت دوجانبه سودآوربه حد  امنهدقادر به انجام  داشته باشد که

هر شخص یا ارگان ]یا دولت[ آنچه که از  تربیش -را پوشش دهدی بسیار زیادی هاتواند گزینهمی جامعه آن باشند ،جسورانه

برداری بهره یهای بازارآفرین بیشتر و بیشترنوآوری برای توسعه نانواقع، اگر ما از قدرت کارآفری در« حتی بتواند فکرش را بکند.

 .)و حقیقتاً هم خواهد شد( بهتر و بهتری منجر شود واییتواند به حکمرکنیم این می
Mancur Olson, Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships 

(New York: Basic Books, 2000), 1, 188-189. 

به را  این نظر نوآوری نشریهدر ای هدر مقال نهادتی بنیان آیاقبال قادر که مرکز توسعه و کارآفرینی لگاتوم را در ام

 و ماکس وبر تشخیص دادند که تجارت ملیروشنفکران غربی از آدام اسمیت تا گئورگ ز»کند بیان می صورتاین 

دارای توان پاسخگویی متقابل و  ترود چون مردم را عقالنیشیم هاها و رفتارها، فرهنگدولتمثبت در باعث دگرگونی 

 .«گرداندمی

 «های رونالد کوزاشت پژوهشدها و حقوق مالکیت: بزرگبازارها، بنگاه»رونالد کوز در سخنرانی با عنوان 1۹ 
Ronald Coase, “Address at Markets, Firms and Property Rights: A Celebration of the 

Research of Ronald Coase Conference,” published on April 20, 2012, video, 25:40, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAq06n79QIs. 

 می کنیمتوصیف  اینچنینآفرین را ولتح»کنند: ( خالصه مفیدی عرضه می271۳) دونالدکریستنسن، راینور و مک27 

در  صاً شده را داشته باشد. مشخهای تثبیتبنگاه آمیزموفقیت منابع کمتر، توانایی به چالش کشیدن دارایکه شرکت 

بهبود محصوالت و خدمات خود برای وفادارترین )و معموالً  تمرکز خود را بر ،متصدی سابق هایشرایطی که بنگاه

ها بیش از حد توجه کرده و نیازهای سایر آنها به نیازهای برخی بخش در واقع د،گذارنمیخود یان سودآورترین( مشتر

های آمیز بخشگذاری موفقیتآفرین هستند با هدفکنند تحولواردهایی که ثابت میگیرند. تازهها را نادیده میبخش

کنند. دا میجای پایی پیدهند و میتحویل ـ  ترقیمت پایینبا  غالباً ـ  ترکنند، عملکرد مناسبنادیده گرفته شده شروع می

هند. دواکنشی قاطع نشان نمی تر هستند، معموالً های متوقعهای متصدی که دنبال سودآوری بیشتر در بخشبنگاه

 اصلیدهند که مشتریان می را ارائهکنند، عملکردی لوکس و گران بازار حرکت می بخش واردها به سمتسپس تازه

. دارندبرای خود نگه می همچنانکه باعث موفقیت اولیه آنها شد را که مزایایی نیاز دارند، درحالی های قدیمیبنگاه
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ی رخ داده آفرینکنند تحولباال می مقیاسدر  دوارتازه هایبنگاه هنگامی که مشتریان اصلی شروع به انتخاب پیشنهادات

های گونه که ما در مثالآفرین است نوآوری بازارآفرین است )همانبا احتمال بیشتری تحول که نوع نوآوری این« است.

 سراسر این کتاب خواهیم دید(. نگاه کنید به
Clayton M. Christensen, The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great 

Firms to Fail (Boston: Harvard Business School Press, 1997). 
 

 هایدر حال توسعه و وعده هایهای کشور: قابلیتمعمای نوآوری"با عنوان  های بانک جهانیدر یکی از کتاب21 
ند دهنشان می سیررا و ویلیام مالونی نویسندگان خاویر ،منتشر شد 2710که در سال  "پایی فناورانههمبرای نیافته تحقق

گزارش « د.تری باشحیاتی اولویت سیاستگذاری نوآوری سازی، ظرفیتتوسعه اقتصادی به رسد برای رسیدنبه نظر می»

 اگر ،مرزهای دانش و سیاستگذاری فناورانه درسیاستگذاری نوآوری  یکسان دانستن»یابد که با این پیشنهاد ادامه می

ها را دههای قابل که این ایبه سردرگمی و اتالف خواهند انجامید. . . بدون لشکری از بنگاه ،بنگاه نادیده گرفته شود ابعاد

 « های انجام شده اندک چیزی برحسب رشد عاید خواهند کرد.گذاریبه بازار برسانند، سرمایه

کند  به ما کمکهمچنین بیشتر کمک کند و  بانک جهانی داریم به کاربندی که اینجا عرضه میامید داریم دسته

 مهم هستند. ها چقدر برای توسعه اقتصادیتا بهتر درک کنیم بنگاه

Xavier Cirera and William F. Maloney, The Innovation Paradox: Developing-Country 

Capabilities and the Unrealized Promise of Technological Catch-Up (Washington, DC: 

World Bank), doi:10.1596/978-1-4648-1160-9. License: Creative Commons Attribution CC 

BY 3.0 IGO. 

کند. یبندی مپذیری آنها رتبهاساس رقابتکشورها را بر « پذیری جهانیرقابت»در گزارش ساالنه  اقتصاد مجمع جهانی22 

ها، سالمت، و هر کشور است. نهادها، زیرساخت« نوآوری»پذیری های مورد استفاده برای سنجش رقابتیکی از سنجه

 و گذاری در پژوهشقبیل سرمایه گزارش مسائلی ازاین آموزش سایر موارد هستند. برای ارزیابی نوآوری یک کشور، 

 سنجد.را می )منحصر بفرد( توسعه، کاربرد اختراعات و توانایی یک کشور در ارائه محصوالت جدید یا یکتا

Alex Gray, “These are the ten most innovative countries in the world,” World Economic Forum, 

October 11, 2017, http://www.weforum.org/agenda/2017/10/these-are-the-10-most-

innovativecountries-in-the-world/. 
 

 چندین بازیگر متمایز وجود دارند درک و شناخت اینکه چگونه انواع متفاوت نوآوری یاقتصادصحنه  هرچون در 23 

سته پیشین برج گذارند بسیار حیاتی است. دوست من لنت پریچت اقتصاددان کامالًمی متفاوتی بر یک اقتصاد اتتاثیر

دی دانشگاه هاروارد یک چارچوب مفهومی کنِ اف. ی جانحکمران الملل در مدرسهو استاد توسعه بین در بانک جهانی

ادی از عادات اقتص رهاییبرای  روزگارهای سخت و دشوارمفید برای اندیشیدن در باره اینکه چرا اقتصادهای فقیر چنین 

کند. پریچت چهار شخصیت اصلی در هر کجا تفاوتی عمیق ایجاد میدر  نوآوریاینکه و  -ند به من ارائه دادخود دار

 نامد.می« کشزحمت»و « دالل قدرت»، «جادوگر»، «رانتیر»و آنها را  کنداقتصاد را شناسایی می

 کنند. آنها اغلبصادر می عمدتا به بازارهای جهانی د رامحصوالت خو که های کشاورزی و استخراج منابعبنگاه رانتیرها

ی صادرکنندگان جادوگرهااند. های نفتی و معدنکاران الماس از این دستههای مقرراتی هستند. شرکتوابسته به رانت
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تولید  شدهتجاریر جین شرت و شلواکنند. مالکان کارخانه که تیهستند که در صنایع جهانی کامال رقابتی فعالیت می

 آنان. وابسته هستند نیز« های مقرراتیرانت»کنند اما به می هایی که در بخش داخلی کاربنگاه دالالن قدرت. کنندمی

 کنندگان برق هستند.برداران بنادر، و عرضههای لوکس گران، بهرههتل انیا مدیر انهای بزرگ ساختمانی، مالکشرکت

های داخلی کامالً رقابتی فعالیت های کمتر فریبنده هستند که در محیطرا داریم. اینها بنگاهها کشحمتام زو سرانج

اینها اکثریت فقرای جهان را  .کندتا آرایشگری که در منزل کار می خیابانکنار و دستفروش کنند. از کسبه جزء می

 هستند. کشدهند. آنها اسبان بارکش یا کارگران زحمتتشکیل می

ه ب مانند موارد زیربرخی اقدامات صالحدیدی دولت  از طریقشود که هایی گفته میهای مقرراتی به رانترانت»

های مالیاتی به کاوی(؛ اعطای معافیتبرداری تجاری از منابع )از قبیل معدنآیند: اعطای مجوز برای بهرهدست می

ن ای. اجراقابلود(؛ انحصارطلبی در بازار؛ یا کاربرد مقررات بنگاه خاص )به جای اینکه به صنعت خاصی داده ش

تا  یانحصارهای بنگاهآورد از قبیل اجازه دادن به  چنگعملی تعمدی دولت به توان از بیرا همچنین می هارانت

بازارهای  ونیقانپیگرد انحصار یا  به نحو مشهود باالتر از هزینه نهایی وضع کنند یا اجرا نکردن قوانین ضد را هاقیمت

 .«کندمی را بیشتر تأمین کنندهمصرفرقابتی هنگامی که رفاه 

Lant Pritchett, Kunal Sen, and Eric Werker, Deals and Development: The Political Dynamics 

of Growth Episodes (Oxford: Oxford University Press, 2018). 

از تعدادی اقتصاد ملی  بینیم. اقتصاد جهانیمی (nested system)تودرتو به شکل یک نظام  را ما علم اقتصاد24 

ها هستند. شرکت شود که در هر کدام تعدادی صنایع وجود دارند و آن صنایع هم حاوی تعدادی شرکتتشکیل می

کنند چگونه کارکنان مشخص می واند هشدها سازماندهی شوند که حول تیموکار تشکیل میاز واحدهای کسب

کنندگانی سازند و به مصرفرا می یکنند. کارکنان به نوبه خود محصوالت و خدماتخویش را هماهنگ می کار

سازد چه چیزی را انجام خواهند داد و چه چیزی را انجام فروشند که هر کدام ترجیحاتی دارند که مشخص میمی

سازند که از یک طرف هایی میمدل -کالن و خرد –دیشمندان در دو شاخه سنتی علم اقتصاد نخواهند داد. ان

های افراد چیست، اولویت ترجیحات وکنند و از طرف دیگر های جهانی و ملی کار میکند چگونه نظاممعلوم می

 ایی بین این دو انتهای نظام در جهای اقتصادی واقعاگیرند. اما بیشتر فعالیتتصمیم میچگونه کنند و می چه

هایی که در تشکیالت دولتی استخدام های رفاهی و آدمدهد. جدای از پرداختها رخ میتودرتو یعنی در شرکت

، و برندآفرینند و از بین میها هستند که مشاغل را می. شرکتهستند هاها همان اقتصادشرکت در واقعشوند، می

گیرند تصمیم میو  کنند. آنها هستند که سیاستگذاری دولتی را پیاده میکنندخت میپرداها را دستمزدها و مالیات

 ها هستند که زیرساختدهند. شرکتبهره واکنش نشان می گذاری بکنند یا نکنند. آنها به تغییر نرخسرمایه

 .هستند جامعهها زیرساخت سازند و از بسیاری جهات شرکتاقتصادها را می

نامند را در تحریک رشد اقتصادی یا آنچه آنها اغلب تغییر فنی می اهمیت نوآوری ،های طوالنیمدت ،اقتصاددانان2۳ 

منابع تولید و »اقتصاددان استنفورد موزس آبراموویتز مقاله شاخص خود  1۹۳6درک کرده بودند. برای مثال، در سال 

لندمدت ب را منتشر کرد که پیوند بین فعالیت نوآورانه و توسعه اقتصادی« به این سو 1807روندهای محصول در امریکا از 

 تحلیل کرد و متوجه شد سرمایه و کار 1۹۳7تا  1807رشد امریکا را از  ،ساخت. آبراموویتز در آن مقالهمیرا برجسته 
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وری یا آنچه اکنون فناوری، نوآوری یا نوآوری دهند. او ادعا کرد بهرهتوضیح می درصد از کل رشد اقتصادی را 1۳تقریباً 

چون ما چیزهای اندکی در باره علل »دهد. آبراموویتز نوشت درصد باقیمانده رشد را توضیح می 8۳شود فنی نامیده می

نادانی ما در باره علل رشد اقتصادی در دانیم، اهمیت اشاره شده این عنصر را باید یک نوع سنجه از وری میافزایش بهره

 «کجا متمرکز کنیم.در امریکا دانست و یک نوع نشانه از اینکه نیاز است توجه خود را 

Moses Abramovitz, “Resource and Output Trends in the United States Since 1870,” National 

Bureau of Economic Research (1956), http://www.nber.org/chapters/c5650.pdf. 

اوتی های متفکه از روشدرحالی ،براموویتز رسیدآمشابه  نتایجیهمزمان رابرت سولو از موسسه فناوری ماساچوست نیز به 

« تغییر فنی و تابع تولید کل» 1۹۳0مقاله سال  ،های زمانی متفاوتی را تحلیل کرد. در بین آثار سولوو دوره هاستفاده کرد

را  1۹80ال س سازد. سولو جایزه نوبل اقتصادتواند بر رشد اقتصادی داشته باشد روشن میفناورانه می که نوآوری تاثیری را

به خاطر پیشبردهایش در درک جهانیان از رشد اقتصادی دریافت کرد. پس از این روشنگری بود که جستجو برای درک 

 ای کرد.سابقهجهش بی ،گذاردکه تاثیر می ری نوآوری فناورانه بر رشد اقتصادی و این باوربیشتر چگونگی تاثیرگذا

Robert Solow, “Technical Change and the Aggregate Production Function,” The Review of 

Economics and Statistics 39, no. 3 (August 1957), 312–320, 

https://faculty.georgetown.edu/mh5/class/econ489/Solow-GrowthAccounting.pdf. 

 و های اقتصادسرجمع کردن همه دارایی ؛ یعنیاندوری بودهدید بهرهاقتصاددانان به طور سنتی به دنبال رشد از زاویه 

ی که از نظر ریاضوری، درحالیزنی بهرهاره رشد از طریق محک(. اندیشیدن در بضرب کردن آن در تابع تولید )یا نوآوری

ه از مردمان کنیم کها برای اقتصادهایی فکر میها و برنامهمندی کمتری دارد وقتی در باره سیاست، فایدهدارد اعتبار باالیی

 نند.کاند و در بسترهای محیطی متفاوت زندگی میهای متفاوت تشکیل شدهها و فرهنگبا قابلیت

 اه پیداردر بیشتر کشورهای فقیر، توزیع پول، قدرت و نفوذ به نحو نامتناسبی به سمت رانتیرها و دالالن قدرت 26 

 -رابرای تغییر نظام حاکم دارند. اکثریت فق یکنند و انگیزۀ اندککشورها را اداره می د. آنها هستند که اقتصادکنمی

کشند فقط برای اینکه خودشان را در کنند و زحمت میمی در جهان ما پیوسته کار -زحمتکشان به زبان پریچت

ری شود که چگونه قدرت و نفوذ بیشتگونه مطرح میزندگی توام با تقال و رنج بردن زنده نگهدارند. پس پرسش این

 به زحمتکشان بدهیم؟

اسب »بارکش )با وام گرفتن از استعاره پریچت( چند یا شاید پرسش بهتر این باشد که چگونه در بین اسبان 

 ،قیاسو افزایش م هایی که پتانسیل دارند تا از طریق نوآوریشان دهیم؟ )منظور شرکتپیدا کنیم و پرورش« اصیل

های که نوآوریهایی هستند چون آنها افراد یا سازمان ،نامیممی« نژاد اصیل»ما آنها را  (.بازار جدید بیافرینند

 را تغییر دهند. که پویایی اقتصادهستند دارای این پتانسیل و دهند بازارآفرین را گسترش می

زمانی که یک باغ چای در سریالنکای مدرن  ،انجام داد 18۹7در  لیپتون این خالف کاری است که سِر توماس20 

تواند کرد قیمت چای خیلی باال است و او میکرد و شروع به تولید چای کرد. سر لیپتون تصور میامروزی خریداری 

 خور عرضه کند.چای با قیمت کمتر را به تعداد بسیاری چای
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 قیمتدر نتیجه کنند و های جدیدی به محصول خود اضافه میها ویژگیهایی وجود دارد که وقتی شرکتحالت28 

کنندگان جدید حاضر به وارد کردن محصول یادشده شوند تعداد زیادی از مصرفکنند متوجه میباالتری تعیین می

باشد  این توانایی دارایافتد که ویژگی جدید به درون زندگی خودشان هستند. معموالً این اتفاق زمانی بیشتر می

را  .پی.اسای مثال وقتی اَپل ویژگی جیپا کند یا جای آن را بگیرد. برکه محصول موجود در بازار را اصطالحاً کله

 استفاده از ابزارهای جی.پی.اس مستقل را عمالً منسوخ کرد.  ،های خود اضافه کردبه تلفن

29 “Toyota Camry Awards,” 2018 Camry Overview, Toyota, accessed February 16, 2018, 

https://www.toyota.com/camry/awards. 

با ما ا رفتندبه فروش مینمایی در امریکا ا رشد های تویوتای کمری ب، مدلیداشته باشیم که در مقطع توجه37 

زمان بازار به نقطه اشباع رسید و فروش شروع به متعادل شدن و یکنواختی کرد. به بیان دیگر، کمری  گذشت

خرید این محصول را  اییکه توان بود هگذاری کردکه مشتریان جدیدی را هدف جایی پر کرددر مرکز را هم دوایر

 ند.کمی تقالسایر برندها از قبیل اکورد هوندا یا سوناتای هیوندا  ، باسهم بازار گرفتن داشتند و اینک برای

“Monthly and annual sales figures for the Toyota Camry in the US,” Toyota Camry, 

Carsalesbase.com, accessed February 16, 2018, http://car salesbase.com/us-car-sales-

data/toyota/toyota-camry/. 

های برخوردار از موهبت منابع طبیعی از قبیل نفت، گاز، طال، کند چرا ملتای که تبیین میپدیده -«منابع نفرین»31 

هایی لتکمتر نسبت به م تصادی کمتر و عمالً شکوفاییالماس و بسیاری منابع دیگر، اغلب دموکراسی کمتر، رشد اق

در سطحی گسترده بررسی شده است. این پدیده را  در علم اقتصاد -این منابع طبیعی هستند محروم ازدارند که 

ده از مثال استخراج منابع در اینجا، بر اثرات اقتصاد کالن استفا هنگامنامند. نیز می «معمای فراوانی»برخی اوقات 

سازی سود و های بیشینهکنیم. در عوض، بر انگیزهاند تمرکز نمیشدهمنابع طبیعی که بطور گسترده مطالعه  موهبت

ازار بشان را شویم که در حال فروش کاالهایی است که قیمتکاهش هزینه یک مدیر نوعی در این صنعت متمرکز می

 نگاه کنید به «منابع نفرین»کند. برای اطالعات بیشتر در باره تعیین می جهانی

Jeffrey Frankel’s paper, The Natural Resource Curse: A Survey (2010). 

32 “U.S. Field Production of Crude Oil,” Petroleum and Other Liquids, U.S. Energy 

Information Administration, accessed April 6, 2018, 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCR FPUS2&f=A. 

33 “Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics Survey 

(National),” Databases, Tables & Calculators by Subject, Bureau of Labor Statistics, 

accessed April 6, 2018, https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet. 
34 Micheal Eboh, “Unemployment: Oil sector employs 0.01% of Nigerian workforce,” Vanguard, 

June 3, 2014, http://www.vanguardngr.com/2014/06/unemployment-oil-sector-employs-0-

01nigerian-workforce/. 

شود، ها میواکنش ای ازهباعث تحریک زنجیره پیچید هر نوآوری»کند: تی به این شیوه تبیین میآیاقبال قادر از ام3۳ 

صرف مجویی در آورند. این باعث صرفهتر و بازارهای بزرگتر فشار میهای پایینپیوسته در جهت هزینه اما کارآفرینان
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کند و مردم بیشتری را شود، فشارهای قیمتی بر محصوالت موجود وارد میشده یا خلق منابع جدید میمنابع شناخته

 ایهها و در مکانهای امروز ممکن است به شیوهنوآوری»که  نوشت گونهاین مدتی بعداو « سازد.درگیر می در اقتصاد

ه در زمان ک هایینوآورینسبت به کنندگی کمتری خیرهکنند و یکسان پیروی می یاما از الگوی ظاهر شوندغیرمنتظره 

تعداد هر چه سازند تر و ارزانتر میکه کارآفرینان محصوالت را ساده در حینیدر واقع .« ندارند وجود داشتفورد  هنری

 دنکمک به آفریکنند بلکه برای ند و استفاده میکنیداری میخررا  آن محصوالتفقط  جامعه نهآن مردم بیشتری از 

 شود.تر و شکوفاتر منجر میوجوشپرجنب یشوند. این فرایند به اقتصادمی استخدام نیز آنها

Iqbal Quadir, “Inclusive Prosperity in Low-Income Countries,” Innovations 9, no. 1/2 (2014): 

65-66. 

حتی یک نوشته پشت هر آیفون وجود دارد:  -آورندمی پذیری مشاغل جهانیاپل را اغلب به عنوان مثالی از آسیب شرکت آیفون36ِ 

شاغل ممثال بهتر از اهمیت یک آیفون واقعیت این است که مونتاژشده در چین. اما  ؛اپل در کالیفرنیا شرکت شده توسططراحی

حلی را واقعا طیفی از مشاغل م« شدهطراحی»پیدا کرد.  برای آنها ترپایین یقیمت رقیبی بابه آسانی  توانکه نمی دهدا میبه ممحلی 

جهانی سعه شود که توهزاران مهندس و دانشمندی می . این شامل کارباشداپل در کالیفرنیا  دفتر مرکزیگیرد که باید نزدیک دربرمی

ان آورند؛ و کارکنمحصول را بوجود می انتظارات ازند و کنمی پژوهشبازار  در باره ، کهخط تولید رانیدهند؛ مدا صیقل میمواد جدید ر

خیر و توضیح دهند. یک تحلیل اکنند کنندگان نهایی معرفی مصرف به را هادستگاهاین ند تا اهفروشی که آموزش دیدخرده

جا ساخته ک درکه این نه به دلیل  خود، اپل از طریق طراحی و توسعه محصوالت» دی کرد:بنچنین جمع ویکبلومبرگ بیزینس در

بیین آیفون هستند و ت ها بخشی از طراحی محصولهمه این جنبه. کندمی ایجاد شغل در نتیجهد و آفرینارزش می برای امریکا اندشده

خود  برایسودهای صنعت را از بیشترین سهم کند و  وضعگیری چشم (هایآپمارک) بهاهایاضافه تواندکنند چگونه اپل میمی

 «شود.بازار تلفن هوشمند می دیگر رقبایدرصدی آن باعث شرمندگی  38بردارد. حاشیه سود ناخالص 

د. میلیارد دالر بو 103 رتفوی خارجی جهانی تقریباًوهای پگذاری، خالص سرمایهبانک جهانیی هابر اساس داده30 
 سهام روی رتفوی خارجیوگذاری پتر هستند. سرمایهتر و پرنوسانتر، نقدشوندهمدتها کوتاهگذاریاین سرمایه

های پولی( ها و خروجیورودیمجموع کند. قدر مطلق )گذاری میهای مالی هدفها، اوراق قرضه و سایر داراییشرکت
رتفوی خارجی را در نظر بگیریم روشن است که وگذاری پگر سرمایه. بنابراین حتی اشودمیتریلیون دالر  4/2کمتر از 

 های تحت مدیریت هستند.مرزی درصد خیلی کوچکی از کل دارایی های فراگذاریمقدار سرمایه
 

38 Matt Harding, “Op-Ed: The Internet will fail and the TV will never compete with the 

radio,” Digital Journal, April 25, 2010, http://www.digital journal.com/article/291152. 

فراهم کردن  شد مشخص ،الملل انجام دادنددانشگاه کلمبیا و ژنیه انان از کمیته نجات بین ازکریستوفر بالتمن که بررسی یک  در3۹ 

م هر اندازه مرد. آیدمی به نظر منطقیظاهر به مهار جُرم در یک منطقه کمک کند. در  دتوانهای اشتغال میآموزش شغلی و فرصت

ته بدون اینکه نیاز به ارتکاب جُرم داشرا حل کند  آنها مسائل جامعه محلی داشته باشند کهدر یک تری مشروعقانونی و های فرصت

و رم درگیر جُ  آنهاباشند، از قبیل فراهم کردن منابع الزم برای داشتن یک زندگی راحت و آبرومند، پس احتمال کمتری دارد که 

ه بسیاری ک قرار دارندهایی ، اغلب در حوزهمخیزترین مناطق جهان حتی در امریکا نگاه کنیرماگر به برخی از جُ .جنایت شوند مرتکب

ادشده ی بررسیدر دلیل اصلی است.  اما غالبارم نیست جُ بهمردم  ارتکاباین تنها دلیل  درست کهاز آنها تهی از فرصت هستند. 

ای لیبریایی را تطمیع کند وقت سنت در روز کافی بود تا سربازان مزدور و حرفه 47جهش دستمزد به میزان اندک خص شد مش
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اطر از خهای جنایتکارانه دوری کنند. و اطمینان بیشتری به شغل جدید )درستکارانه( اختصاص دهند و از خشونت یا دیگر فعالیت

 به خصوص موثر بود. ،شود در مبارزه با فعالیت غیرقانونیمی دشانعایدرآمدهای بیشتری در آینده  اینکه
Gillian B. White, “Can Jobs Deter Crime?,” The Atlantic, June 25, 2015, 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/can-jobs-detercrime/396758/. 
 

 همان منبع.47 
 

41 Milton Friedman, “Milton Friedman on Charlie Rose,” video, 53:57, 

https://charlierose.com/videos/19192. 

در پایین هرم: محو فقر از طریق  بختیخوش ،در کتاب خود وکارکسبسی.کی. پراهالد استاد مرحوم مدرسه 42 
بیین ترا  ین هرم هستندو خدمات برای کسانی که در پای تتوسعه دادن محصوالموجود در  ، پتانسیل گستردهسودها

آورند. پروفسور دالر در روز به دست می 2کند. پایین هرم بیانگر فقیرترین مردم جهان است بیشتر آنها کمتر از می

 هایی که اغلب آنها را به عنوانکند تا درک کنیم خدمت کردن به فقرا برای بسیاری از شرکتپراهالد به ما کمک می

تواند سودآور باشد. اگرچه بسیاری از کسانی که فقیر هستند اغلب رند میگیکننده نادیده میمصرف

هزینه یک محصول بیانگر فقط  اما ،آن هستند کنندگان محصوالت و خدمات موجود در بازار به علت هزینهغیرمصرف

ن د، چندیشوو نه دهک درآمدی توصیف می تقالوسیله هب مصرفعدماست. از آنجا که مصرف عدم براییک محدودیت 

ین دو ادر نظر گرفت اما  تقالبرای  متغیر جانشینتوان سازد. نخست دهک درآمدی شخص را میرا برجسته می نکته

هایی را حل دهد راهشود به ما اجازه میتوصیف می تقال باکه  مصرفیبینیستند. دوم، تمرکز بر  یک متغیر مشابه

فید م دست به گریبان هستندکه با همان مساله  یپایین و درآمد متوسط بسط دهیم که برای مردم درآمد باال، درآمد

یی هاریوآو توسعه نو گذاری شدندهدف منحصرا برای فقرایی که هانوآوری ۀدر توسع ظریفاین تفاوت توجه به . باشد

 مهم است.کنند خیلی گذاری میرا هدفکنندگان غیرمصرف که
C. K. Prahalad, The Fortune at the Base of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits 

(Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2006). 

های رشد به شکل میانگین ساالنه نرخ : »ها برای محاسبه رشدشناسیدر باره روش تارنمای بانک جهانی بخش43 

اشاره شده باشد نرخ رشد مقادیر از که شوند. به استثنای هرجا ه صورت درصد نشان داده میشوند و بمحاسبه می

های رشد عبارتند از: حداقل شود. سه روش اصلی مورد استفاده برای محاسبه نرخهای قیمت ثابت محاسبه میسری

به دوره بعد به شکل تغییرات های تغییر از یک دوره هندسی. نرخنقطه انتهای مایی و ن نقطه انتهاییمربعات، 

ذشته های اقتصادی گروشن است که این محاسبات آتی به داده« شوند.دوره پیشین محاسبه می نسبت بهمتناسب 

شد های رنرخ »ها، نگاری یک منطقه هستند. برای مثال، یکی از روشوابسته هستند، که عمدتا بر اساس جمعیت

به منظور تضمین دقت « سری زمانی تاریخی به حد کافی »ود که یک شهنگامی استفاده می« حداقل مربعات

کردن آن در این محاسبات  ملحوظ است قابل مشاهدهبه سختی  مصرفعدم . اما چون اقتصادوجود داشته باشد

 دشوار است.
“Data Compilation Methodology,” Data, The World Bank, accessed February 19, 2018, 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906531methodologies. 
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و اگر یک زمانی به یکی از  وجود دارد یک اقتصاد دردو بخش متمایز  که دقیقاً خواهیم بگوییمنمیدر اینجا 44 

پس به هر اقتصاد مصرف که درون آن اقتصاد وجود دارد تعلق  اشته باشیددتعلق  ،برای نمونه اقتصاد مصرف ،آنها

ه بیش م بگوییم افرادی کیتوان، میمبندی کنیبرمبنای درآمد دسته م افراد رادارید. برای مثال، اگر تصمیم گرفتی

 کسانیاحتماال  ،این بخش. اما درون هستنداز اقتصاد مصرف  بخشی آورندمیهزار دالر در امریکا به دست  0۳از 

گرچه از مالک بودن آن محصوالت  ؛در بازار هنوز خیلی گران است یوجود دارند که برای آنها محصوالت معین

کند درک کند چرا شوند. نتیجه اینکه، این مدل از منظر نوآور مفید است چون به او کمک میمنتفع می

 کنند.یداری نمیمحصول وی را خر -هاکنندهغیرمصرف -کنندگان بالقوهمصرف

45 “FDI Flows,” Data, OECD, accessed February 19, 2018, https://data.oecd.org/fdi/fdi-

flows.htm. 

46 “Cutting the Cord,” The Economist, October 7, 1999, 

http://www.economist.com/node/246152. 

 )به میلیون( 2710تا  1۹۹3ن از سال تعداد مشترکان تلفن همراه در سطح جها»40 
Statista, accessed February 19, 2018, 
https://www.statista.com/statistics/262950/global-mobile-subscriptions-since1993/. 

48 Scott D. Anthony, Mark W. Johnson, Joseph V. Sinfied, and Elizabeth J. Altman, The 

Innovator’s Guide to Growth: Putting Disruptive Innovation to Work (Boston: Harvard 

Business Press, 2008), 45–60. 

 و جنگیدن با بخت: داستان نوآوریدر کتاب و من ام باب موئستا شریک کاری همیشگی، همکار هاینویسنده4۹ 
 ارائه دادیم. انجام شود ی که بایدایکاره تئوریتر از ، مروری مفصلکنندهفانتخاب مصر

Clayton Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon, and David Duncan, Competing Against 

Luck: The Story of Innovation and Customer Choice (New York: HarperCollins, 2016). 
50 Daniel Kahneman and Amos Tversky, “Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk,” Econometrica 47, no. 2 (March 1979): 263–92. 

ات کرد. گاالنز به عنوان بخشی از توافق گاالنز در نقش تولیدکننده پیمانی برای چندین شرکت مایکروویو کار ۳1

داد، از خطوط تولید برای اهداف انجام میتوانست پس از اینکه تعهدات پیمانی خودش را تولیدی پیمانکاری می

 وکار مایکروویو را داد. اینهزینه به کسبخودش استفاده کند. از طرف دیگر، این گزینه به گاالنز امکان ورود کم

کرد. اما این کار برای فروش به مشتری معمولی چینی گذاری میشرکت نباید در فناوری تولیدی زیادی سرمایه

مصرف داد تا بتواند با موفقیت عدمنز همچنین باید فروش، توزیع، و پشتیبانی محلی را توسعه میکافی نبود. گاال

 گذاری کند.در چین را هدف

52 “De Xian, “Innovative firm leads in microwave market,” China Daily News, December 19, 1996, 

http://www.chinadaily.com.cn/epaper/html/cd/1996/199612/19961219/19961219010_1.html.” 

دهد همانگونه که بررسی انجام شده در موسسه پژوهش اقتصادی سامسونگ در دفتر پکن به تفصیل نشان می۳3 

های معمولی توان مالی برای خرید محصولش را دارند. گاالنز کارهای بسیار دیگری انجام داد تا مطمئن شود چینی
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میلیارد دالر صرف بهبود و تکامل مگنترون که  1میلیون تا  877یک شرکت معمولی تقریباً  کهبرای مثال، درحالی

میلیون دالر خرج کرد. این شرکت همچنین روی  477کند گاالنز حدود قطعه اصلی در اجاق مایکروویو است می

داد. ایسه با رقبا کاهش میدرصد در مق 17تا  ۳های عملیات را بین های مدیریت کارآمد متمرکز شد که هزینهرویه

کرد، به کاهش هزینه پرداخت میخرید و نقدی های خرید گاالنز که مواد الزم را در مقیاس کلی میبه عالوه، رویه

برداری خود تمرکز کرد های بهرهقطعات و ملزومات کمک کرد. با همه اینها، گاالنز روی اثربخش ساختن هزینه

 گذاری کرده بود.هدفمصرف در چین را چون که عدم
“Microwave Oven Maker Needs Reheating: Galanz’s Low Pricing Stalls,” Samsung 

Economic Research Institute (Beijing Office), February 29, 2008. 

54 “About Galanz: Profile,” Galanz, accessed April 6, 2018, 

http://www.galanz.com/about/about_detail.html.” 

تلفن همراه در آفریقا  از نیم میلیارد  یکتایدهد تعداد مشترکان .اس.ام نشان مییک بررسی جدید توسط جی»۳۳ 

 «ه است.نفر عبور کرد
GSMA, accessed February 1, 2018, https://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-

of-unique-mobilesubscribers-in-africa-surpasses-half-a-billion-finds-new-gsma-study/. 

56 Rama Lakshmi, “India is building millions of toilets, but that’s the easy part,” Washington 

Post, June 4, 2015,  

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-is-building-millionsof-toilets-but-

toilet-training-could-be-a-bigger-task/2015/06/03/09d1aa9e-095a11e5-a7ad-

b430fc1d3f5c_story.html?utm_term=.d28251385c4e. 

 همان منبع.۳0 

58 “The CLTS approach,” Community-Led Total Sanitation, accessed March 15, 2018, 

http://www.communityledtotalsanitation.org/page/clts-approach. 

هایی اریگذدهد بسیاری از سرمایهنشان می لگد زدن به نردبان: استراتژی توسعه از منظر تاریخیچانگ در کتاب ۳۹

 انجام شده است متفاوت از توسعه ایدهند در مرحلهکه کشورهای فقیر به امید ایجاد رشد اقتصادی انجام می

ها را اغلب خیلی زود گذاری. کشورهای فقیر این سرمایهانجام دادند نک شکوفاشدهنسبت به آنچه کشورهای ای

 آور نیستند.و در نتیجه دوام دهندمیانجام 
Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective 

(London: Anthem Press, 2007). 

60 “Chronic Diseases; The Leading Causes of Death and Disability in the United States: 

Chronic Disease Overview,” Centers for Disease Control and Prevention, accessed February 

5, 2018, https://www.cdc.gov/chronicdisease/overview/index.htm. 
61 Mirele Matsuoka De Aragao, “Economic Impacts of the FIFA World Cup in Developing 

Countries,” Honors Theses, Paper 2609, April 2015, 

https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3609 &context=honors_theses. 
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62 Madhura Karnik, “TCS is quietly transforming itself to take on India’s emerging tech 

scene,” Quartz, July 3, 2017, https://qz.com/1000424/tcs-isquietly-transforming-itself-to-

take-on-indias-emerging-it-scene/. 
 هبنیانگذاری شد. این شرکت با خرید و فروش منسوجات و پارچ در ماالنگ اندونزی 1۹48گروه توالرام در سال  63

، بانکداری، خرده فروشی و تجارت کرد و از آن هنگام به یک غول تولیدی، امالک، زیرساخت شروع به کار

 الکترونیکی تکامل یافته است.

64 Gillian B. White, “Can Jobs Deter Crime?,” The Atlantic, June 25, 2015, 

https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/06/can-jobs-detercrime/396758/. 

روغن  وبهداشتی توالرام همچنین بازارهای جدید دیگری در نیجریه برای سایر کاالهای مصرفی از قبیل سفیدکننده 6۳

رصد د ۳خود را وارد بازار کند کمتر از  (Hypo)نباتی آفریده است. پیش از اینکه توالرام محصول سفیدکننده هایپو 

دهد که طی چند سال کردند. توالرام گزارش میهای خود استفاده میها از سفیدکننده برای شستن لباساینیجریه

 .رسانیده استدرصد جمعیت  37خود، آن بازار را شش برابر بزرگتر کرده و به  یو توزیع یگذشته، با اتکا به توان تولید

ای صورت گرفت مگر اینکه غیر آن اظهار شده باشد. نرخ سه دههمانی دوره ز ها طیگذاریبسیاری از این سرمایه 66

یک دالر امریکا  1۹۹۳مبادله نایرای نیجریه با دالر آمریکا طی این دوره به شدت تغییر کرده است. برای مثال در سال 

 .بوده استایرای نیجریه ن 367 اًبا حدودبرابر کتاب،  این در زمان نگارش اما بودنایرای نیجریه  22با  برابر تقریبا

قبال فقر است  تسکین: چه وقت و چگونه مدارس باید از آموزگارمعضل »و جولیا فریلند فیشر در مقاله  مایکل هورن60

رد تا گوشت ک یکپارچهخود را  کاری دهند که چگونه گوستاوس فرانکلین سویفت، عملیاتیک مثال عالی ارائه می« کنند

که اصالً متداول نبود گوشت به آن سوی مرزهای  بسازدها هزار نفر در زمانی ده برای ترنتر و قابل دسترسگاو را ارزا

هایی یتفعال سازی و ادغامیکپارچهها به سمت ها، شرکتبرای قرن»ند دهمی توضیح. آنها انتقال داده شودایالتی در امریکا 

به رکوردهای جدیدی در عملکرد و توزیع برسند.  برای اینکه بتوانندود که در هسته فعالیت خودشان نب شدندمیرانده 

ی کل صنعت سازیکپارچهبرای مثال رویکرد گوستاووس فرانکلین سویفت در بازاریابی و فروش گوشت گاو، تمایل وی در 

 یمحل محدوده فقط درپرورش، ذبح و فروش گوشت گاو  بود که به صورت فراتر از مدل انتهای قرن نوزدهمگوشت به 

هیچ فناوری برای حمل و نقل گوشت به نقاط دوردست وجود نداشت، صنعت  در آن زمانچون . کردعمل می خاص

ید: های پیشین و پسین یک فرصت دبخش سازییکپارچهبود. سویفت در  چشمگیریهای مقیاس گوشت گاو فاقد صرفه

توانست گوشت گاو را با هزینه خیلی پایین فراوری کند. می که طوریبه  ،او ذبح دام را در کانزاس سیتی متمرکز کرد

های ازهبه مغ آنها را های یخ ساخت وشده با یخ در جهان را طراحی کرد. او حتی کابینسپس سویفت نخستین قطار خنک

نه نشایک  .بماندشد، تازه باقی هر زمان گوشت گاو وارد می تافروشی در سراسر غرب میانه و شمال شرق فروخت خرده

ت به مشتریان بود که گوش خاطر سویفت در بازاریابی گوشت گاو در مناطق دورافتاده توانایی دادن اطمینان استعداد از

شیکاگو به بازار مصرف طی کرده بود هنوز سالم و قابل مصرف است. های کشتارگاهاز  را همه راه اینکه وجودی گاو با 

بندی گوشت وجود نداشت، سویفت مجبور بود کل و بسته سرد نگهداشتنندهای در آن زمان چون درک روشنی از فرای

 . به بیان دیگر، سویفتشودبه درستی انجام میانبارکردن  مراحلفرایند را کنترل کند تا مطمئن شود درجه حرارت و 
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عرفی را م کار و مستقل کسب و و خطوط جدید یافتمیهای به اصطالح اصلی خود گسترش باید فراتر از شایستگی

 «تا تحولی انقالبی در صنعت گوشت گاو ایجاد کند. کردمی
Michael B. Horn and Julia Freeland Fisher, “The Educator’s Dilemma: When and how 

schools should embrace poverty relief,” Clayton Christensen Institute for Disruptive 

Innovation, accessed May 1, 2018, https://www.christenseninstitute.org/wp-

content/uploads/2015/06/TheEducators-Dilemma.pdf. 

صل ، یک فآمیزبخشی به رشد موفقیتحل نوآور: آفریدن و تداوم راهمن و مایکل راینر نویسنده همکارم در کتاب 

 اختصاص دادیم.واحدبندی و وابستگی هم( را به نظریه به۳کامل )فصل 
Clayton M. Christensen and Michael E. Raynor, The Innovator’s Solution: Creating and 

Sustaining Successful Growth (Boston: Harvard Business Review Press, 2003), 125–126. 

68 Elvis Ondieki, “M-Pesa transactions rise to Sh15bn daily after systems upgrade,” Daily 

Nation, May 8, 2016, https://www.nation.co.ke/news/MPesatransactions-rise-to-Sh15bn-

after-systems-upgrade/1056-3194774llu8yjz/index.html. 

69 “World Development Indicators: The information society,” The World Bank, accessed 

February 20, 2018, http://wdi.worldbank.org/table/5.12. 

70 Rebecca Moudio, “Nigeria’s film industry, a potential gold mine?,” U.N. 

AfricaRenewal Online, May 2013,http://www.un.org/africarenewal/magazine/may-

2013/nigeria%E2%80%99sfilm-industry-potential-gold-mine. 

71 Efosa Ojomo, “Obsession with ending poverty is where development is going wrong,” 

Guardian, February 8, 2017, https://www.theguardian.com/global-development-

professionalsnetwork/2017/feb/08/obsession-with-ending-poverty-is-where-development-

isgoing-wrong. 
72 Robert J. Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living 

Since the Civil War (New Jersey: Princeton University Press, 2016), 1. 

دند رککوچک، بدون تهویه مناسب زندگی می و های شلوغآپارتمان»بیش از نصف مردم نیویورک در  18۹7در 03 

های ها اغلب روی دیوارهای بسیاری از ساختمانبچه« .شدهای بدبو باز میبه سوی هوارسان یشهاکه پنجره

و آمد بیرون می زیاد از آنها هایی که گازهای فاضالب با شدتبا سوراخ» ی آبهاکردند و لولهها ادرار میآپارتمان

 آلوده شده بودند. «قابل اشتعال بودند
Robert J. Gordon, The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since 

the Civil War (New Jersey: Princeton University Press, 2016), 97, 103. 

 .۳0همان منبع، ص. 04 

75 “Rate: Number of Crimes per 100,000 Inhabitants,” 2016 Crime in the United States, 

Department of Justice: FBI, accessed March 8, 2018, https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-

u.s/2016/crime-in-the-u.s.-2016/tables/table-11 

76 Faith Jaycox, The Progressive Era (New York: Facts on File, Inc., 2005), 79. 
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 .260همان منبع، ص. 00 

 .22ع، همان منب08 
79 Jack Beatty, Age of Betrayal: The Triumph of Money in America, 1865–1900 (New York: 

Alfred A. Knopf, 2007), 3. 

 24نبود. او با کمک همسرش و پرستارهای گوناگون  خوشایندییزاک مریت سینگر به هیچ وجه مرد خیلی ا87 

صی زندگی شخ بواسطهگذاشت و پشتیبانان و شرکا را کنار می مکرر در اوج پیشرفت خود ویبچه را بزرگ کرد. 

نقش ایفا کرد  کار و های کسبدر پیشتازی رویه اش همیشهزرق و برقش مشهور شده بود. اما نیروی محرکه پر

 ۳7به ه کسینگر چرخ راهنمای مالکان  دفترچهتهیه و انتشار دید از جمله می جدید یی که فرصتهاجامثال در 

 سینگر جهان را تغییر داد. دهیم نوآوریگونه که شرح می. همانکردزبان مختلف ترجمه 

خیاطان  استرس این تصنیف کوتاه در باره زندگی پر را بخوانید، سینگر گیریاوجیک آواز معروف در زمان در زیر 81 

 زن قبل از گسترش چرخ خیاطی بود.

 آواز پیراهن

 تانی زخمی و خستهبا انگش

 آلود و قرمزهایی خواببا پلک

 پوشی غیرزنانهژنده بازنی نشسته است 

 بردنخ و سوزنش را بکار می

 کوک! کوک! کوک!

 در فقر، گرسنگی و کثیفی

 با صدایی اندوهگین همچنانو 

 آیا امیدی هست که صدایش به ثروتمندان برسد!  ـکندکوک می

 «واز پیراهن!آ»خواند او این آواز را میـ 

دانستند بسیاری از کارشناسان که نسبت به سینگر چیزهای بسیار بیشتری در باره خیاطی و این صنعت می82 

توانست آنها را متهم کند؟ ادوین وایلدمن در کتابش کردند سینگر شکست خواهد خورد. چه کسی میفکر می

ینگر[ ]س هنگامی که مردم نسبت به چرخ خیاطی بدبین بودند . . . و اغلب اوقات»نویسد می رهبران مشهور صنعت

ای بود و آقای بالدگت که یک خیاط حرفه "دادند.در خروج را نشان می"کرد به او کارش اشاره می و به کسب

ت بردارد دس دانست به او توصیه کرد از تولید چرخ خیاطیچیزهای بیشتری در باره خیاطی نسبت به سینگر می

 «های خیاطی هرگز استفاده نخواهد شد . . . . . . بالدگت چندین بار به سینگر گفته بود که مطمئن است چرخ
Edwin Wildman, Famous Leaders of Industry: The Life Stories of Boys Who Have Succeeded 

(Boston: The Page Company, 1921), 251–252.  
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یلی زدند و خچرخ خیاطی وجود داشت که برای تسلط بر بازار نیرنگ می« مخترع»تعداد زیادی  در عصر سینگر83 

آوردند تا برای ادعاهای خویش حق ( به چنگ مینابخردسریع حق اختراع را )از یک اداره ثبت اختراع عمدتاً 

های چرخ خیاطی در آن همه شرکت عمالًمالکیت ایجاد کنند. دعواهای حقوقی چنان اوج گرفت که ورشکستگی 

های های خاص بر چرخکرد. سرانجام بسیاری از دارندگان حق اختراع نوآوریزمان از جمله سینگر را تهدید می

های خود را در ازای دریافت سهمی از عواید یکجا جمع شدند و توافق کردند اجازه استفاده از حق اختراع ،خیاطی

که نخستین حق اختراع چرخ خیاطی را  هوو گونه بود که الیاس. اینبدهندبه سینگر هر فروشی که انجام شد 

این  ،ه بودکلی شکست خورده سازی اختراع خود بسرانجام ثروتمند شد. پیش از آن او در تجاری ه بوددریافت کرد

 وکار باشد.دل کسبفنی، نوآوری م دهد که شاید حتی مهمتر از نوآورینشان می

84 Geoffrey Jones and David Kiron, “Globalizing Consumer Durables: Singer Sewing 

Machine before 1914,” Harvard Business School Case 804-001, October 2003. (Revised 

January 2017.) 

خلق  ، او یک شرکت واقعاً جهانی1877دهه باارزش است چون در انتهای  مخصوصا به این دلیلداستان سینگر 8۳ 

کرد، فعالیت تولیدی، توزیع و دفاتر فروش در امریکا، روسیه، اسکاتلند، انگلستان، آلمان، اتریش و چندین کشور 

نهادها و  ،یافتگی بودند و هر کدام زیرساختکه این کشورها در سطوح متفاوت توسعه کنیددیگر برپا کرد. توجه 

ینگر شد. اما بنگاه ستلقی می« برهوتی توسعه نیافته»فرهنگ خاص خود را داشتند. برای نمونه روسیه در آن زمان 

ها را درونی کند و زیرساخت الزم برای فروش محصوالت خود در این منطقه را به سمت توانست بسیاری از ریسک

 برایهای دولت با وجود تالش حتی ر روسیه بدون کمک دولت و. نتیجه این شد که بنگاه وی دجذب کندخود 

خلق بازار جدید با رساندن چرخ  ـ باقی ماند مشخصوی  هدفموفق شد. اما  وی، های باال بر شرکتوضع تعرفه

 کنندگان روسی.های تا حد امکان بیشتر به دست غیرمصرفخیاطی

ینگر امکان موفقیت شرکت را در روسیه فراهم کرد. این کشور مصرف سگذاری عدممالحظه کنید چگونه استراتژی هدف

فروخت؛ نظام حقوقی روسیه، بازارهای سرمایه، و های خود را نسیه میچنان فقیر بود که سینگر باید تقریبا همه ماشین

صادی وب اقتنیافته بودند؛ روسیه همچنین در حال تجربه کردن آشنهادهای اعتباری حتی نسبت به آن زمانه هم توسعه

با  و بزرگ اربسیماهری که برای عملیات سینگر مهم بود نداشت؛ و اقلیم این کشور  نیروی کار ،و سیاسی بود؛ این کشور

 اندازد؟جمعیتی پراکنده بود. آیا این شما را به یاد هر کشور فقیر یا بازار نوظهور امروزی نمی

یه ساخت بلکه بزرگترین مجموعه تجاری روسیه را با هزاران فروشگاه و کادر یک کارخانه در روس تنهااما سینگر نه 

های مدیریتی و سازمانی، شامل استخدام هزار نفر ایجاد کرد. از طریق یک سری نوآوری 20خدماتی بیش از 

در روسیه یکی از  آموزشی(، عملیات سینگر کارگران غیرماهر و آموزش دادن به آنها )ساختن یک زیرساخت

 ها درون شرکت سینگر شد.ترینموفق

جهان چقدر به هم متصل شده و بهبودها در فناوری  وجود اینکهالمللی، حتی با امروزه هم تشکیل یک سازمان بین86 

ف جامه عمل به این هد 1877کوچکی نیست. اما سینگر توانست در دهه  ، کارافزایش یافته است ونقلمخابرات و حمل

کم ها وجود نداشت. به طور مشابه، بسیاری از بازارهای نوظهور امروز، دستکدام از این فناوریزمانی که هیچ ،بپوشاند
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رها در این ست که نوآوا ست اینا قابل مقایسه یا بهتری از امریکا طی خیزش سینگر دارند. پرسشی که هنوز باقی زیرساخت

 گذاری کنند.مصرف را هدفوکار به وجود آورند تا عدمهای کسبهایی در مدلچه نوآوری مناطق باید

87 Quentin Skrabec, The 100 Most Significant Events in American Business: An Encyclopedia 

(Santa Barbara: Greenwood, 2012), 39. 

 .38همان منبع، ص. 88 
89 “Singer Railway Station,” Overview, Gazetteer for Scotland, accessed February 24, 2018, 

http://www.scottish-places.info/features/featurefirst 11985.html. 

90 Rose Eveleth, “How Many Photographs of You are Out There in the World?,” The Atlantic, 

November 2, 2015, 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/11/how-manyphotographs-of-you-

are-out-there-in-the-world/413389/. 

به شکل مایع و برخی اوقات بخار به در آن شود که مواد شیمیایی آزمایشگاه مرطوب به آزمایشگاهی گفته می۹1 

 شوند.گرفته می کار

92 “About us: George Eastman,” Heritage, Kodak, accessed February 27, 2018, 

https://www.kodak.com/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm#. 

93 “George Eastman, Easy-to-Use Cameras,” Who Made America? PBS, accessed February 

27, 2018, http://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/eastman_hi.html. 

تاثیرگذار بود، بخشندگی وی شاید حتی در  وکار و نوآوریدر کسب ایستمن به همان اندازه که چاالکی جورج۹4 

یر از شمگچ یمبلغ»که ایستمن به نمایش گذاشت هدیه تمام عیار  شخور توجه بیشتری باشد. نخستین اقدام بخش

که « پاداش دستمزدی»آمد شامل  شبود. اقدامات بیشتری به دنبال 188۹به همه کارکنانش در سال « پول خودش

این یک رویه غیرعادی در آن  مند شدند.مطابق با سود سهام شرکت بهرهشان کارکنان از مزایایی بیش از دستمزد

کنند. یا سقوط می پیشرفتاداری و نبوغ کارکنان است که وف باها زمان نبود. ایستمن واقعا اعتقاد داشت که سازمان

میلیون دالر  3/146میلیون دالر )یا معادل  17با دادن یک سوم سهام خودش به ارزش  1۹1۹را در سال  او این باور

مه های بیرحهای مقرری بازنشستگی، ط( به کارکنان خود ثابت کرد. مدتی نگذشت که او برنامه2710به دالرهای 

برای کارمندانش به راه انداخت. اما بخشندگی در خون وی بود و از اینرو فقط به را عمر و مزایای ازکارافتادگی 

ها دالر به میلیون دالر به موسسه فناوری ماساچوست )ام.آی.تی( و میلیون 27شد. ایستمن کارکنانش محدود نمی

کی در های دندانپزشه توسکگی هدیه داد. او همچنین بسیاری از درمانگاهدانشگاه روچستر، دانشگاه هامپتون و دانشگا

 شهرهای مختلف در امریکا و اروپا شامل روچستر، لندن، پاریس، رم و بروکسل را تامین مالی کرد.
“About us: George Eastman,” Heritage, Kodak, accessed February 27, 2018, 

https://www.kodak.com/corp/aboutus/heritage/georgeeastman/default.htm#. 

95 Henry Ford, My Life and Work (New York: Garden City Publishing, 1922), 31. 

ا کنیم مورد زیر رها و نهادها صحبت میو زیرساخت با تفصیل بیشتری در باره رابطه بین نوآوریدر ادامه اگرچه ما ۹6 

 بارهاین ر د بزرگنماییقانون مالکیت فکری امریکا در میانه قرن نوزدهم پیشرفتی نکرده بود )و این حتی  مالحظه کنید.
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 «شد،ها بدون اثبات اصالت داشتن آنها داده میحق اختراع»کند که است(. هاجون چانگ اقتصاددان کمبریج اشاره می

ردن شد که به دنبال سود بجویی توسط باجگیرهایی میرانت های از قبل حق اختراع گرفته وکه باعث وارد کردن فناوری

قط در نابالغ بود. ف تهای از قبل موجود بودند. قانون ورشکستگی در امریکا نیز وجود نداشت یا در بهترین حالاز نوآوری

های ر نظامبهای پیشین تاکید جدی بود که کنگره یک قانون ورشکستگی فدرال دیرپا را تصویب کرد. تالش 18۹8سال 

های غیرشرکتی انجام شده بود چون توسط بنگاه 1867در دهه  یهای تولیددادگاهی ایجاد کرد. به عالوه، بیشتر فعالیت

 اعطا کند. که هنوز یک قانون فدرال وجود نداشت که مسئولیت محدود برای کارآفرینان

شود( ، برایانت اند استراتون )که اکنون موسسه بازرگانی دیترویت نامیده میفورد بعدها در دانشکده بازرگانی گلداسمیت۹0 

. او رشد کندطبیعت در دل  باعث شد او ،کرد در آن شرکت که فورد« دوره آموزشی»در شهر دیترویت شرکت کرد. هر 

 .شد یکارآموز مکانیک او در آنجبه دیترویت عزیمت کرد زمانی که تا  ،مزرعه تعمیر کند را در چگونه هر چیزیآموخت 

د. چندین آمدار میخندهبه نظر با نگاه به گذشته، ایده یک خودرو اقتصادی ارزان معنادار است. اما در آن زمان ۹8 

موفق شود. فقط ثروتمندها رانندگی  دتوانچگونه او می فهمیدندنمیگذار فورد عقب کشیدند چون آنها سرمایه

آهن یا دریا بود. با راه های دور عمدتاًمسافتدر ونقل . حملبود انی و لذت بردنآن هم برای خوشگذر کهکردند می

ردند که کهمان جایی زندگی می با اسب و کالسکه بود. بیشتر مردم تقریباًنیز تر های کوتاهمسافتدر ونقل حمل

 دیدند.دید که بسیاری نمیای را میکردند. اما فورد آیندهمی کار

99 “Is the recession heralding a return to Henry Ford’s model?” The Economist, March 27, 

2009, http://www.economist.com/node/13173671. 

100 “State Motor Vehicle Registrations (1900–1995),” U.S. Department of Transportation 

Federal Highway Administration, accessed March 1, 2018, 

https://www.fhwa.dot.gov/ohim/summary95/mv200.pdf. 
101 Earl Swift, Big Roads (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2011). 

 .2۳۳همان منبع، ص. 172 

زای مشقت ها هنوز کارکردند، بیشتر ایالتدر شرایطی که خودروها راه خود را به سوی همه امریکا باز می173 

تر های بههر ایالت امریکا نیاز شدیدی به جاده تقریباً»کند داشتند. سویفت اشاره میرا در پیش ها ساخت جاده

ها حتی با آمد. هزینه ساختن شاهراهناتوانی خود در فراهم کردن آنها  حسابی کفرش درمی ازکرد اما احساس می

رابطه  «های فنی بسیاری از آنها فراتر بود.بیشترشان و قابلیتمالی از وسع  حداقل استانداردهای روکش و روسازی

 .38و  24کنیم. همان منبع ص. می بررسی 17را در فصل  و زیرساخت بین نوآوری

استقالل اقتصادی  جامع و روشن است. هنگامی که شهروندان بررسی آدام پرزورسکی در باره این مساله کامال174ً 

آید. فرید زکریا با خالصه کردن های دموکراتیک هم به دنبال آن میهای سیاسی و آزادیکنند، آزادیکسب می

نویسد این چنین می ،غیرلیبرال در داخل و خارج: دموکراسی آینده آزادیپژوهش پرزورسکی در کتاب خویش 

دالر )به دالرهای امروزی( دارد، طول عمر رژیم به طور میانگین  1۳77مد سرانه زیر در کشور دموکراتیکی که درآ»

به شود بقای رژیم به طور میانگین دالر می 3777و  1۳77هنگامی که درآمد سرانه بین  .فقط هشت سال است
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Proceedings of the National Academy of Sciences 106, no. 26 (June 2009). 

149 “Economy Rankings,” Doing Business, The World Bank, accessed April 2, 2018, 

http://www.doingbusiness.org/rankings. 

 به دنبال پا کهرشد هم» از مقاله 2بخش به  1۹67تر مکزیک در پیش از تاریخ اقتصادی عمیقمطالعه برای 1۳7 

 نگاه کنید. نوشته تیموتی کیهوی و فلیپه مزا« 2717تا  1۹۳7زیک د: مکآیرکود می
https://www.minneapolis fed.org/research/wp/wp693.pdf. 
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در  ،بردوکار اگرچه مکزیک بیش از دو برابر کره جنوبی جمعیت دارد و از منافع یادشده باال بهره میاز دیدگاه کسب1۳1 

 ؛شرکت این کشور حضور دارند ۹تنها شرکت  1777از  سهامی عام هایشرکترین بندی بزرگترتبه برایفهرست فوربس 

است سومین  AA2بندی اعتباری کره جنوبی در حال حاضر شرکت دارد. همچنین، رتبه 31در مقایسه با کره جنوبی که 

اساس مودیز  انداز منفی بربا چشم  A3اساس فیچ. رتبه اعتباری مکزیک  . بر-AAاساس مودیز اینوستورز، و  باالترین بر

 ها، کره جنوبی از لحاظ اقتصادی از مکزیک بسیار جلوتر است.اساس بیشتر سنجه اساس فیچ است. بر بر +BBBو 

152 Anahi Rama and Anna Yukhananov, “Mexican government says poverty rate rose to 46.2 

percent in 2014,” Reuters, July 23, 2015, http://www.reuters.com/article/us-mexico-poverty-

idUSKCN0PX2B320150723. 

ر باره د ایگسترده مطالعاتاقتصادی،  پژوهشدیگو و دفتر ملی از دانشگاه کالیفرنیا در سان گوردن هانسون1۳3 

نقش »وی با نام  2772مقاله  ،ست. برای نمونها منتشر کردهاین کشور  مکزیک و نقش ماکویالدوراها در اقتصاد

های مرتبط با این عنصر از اقتصاد مکزیک را ها و پاداشبرخی ریسک« ماکویالدوراها در رونق صادراتی مکزیک

 سازد.برجسته می
Gordon H. Hanson, “The Role of Maquiladoras in Mexico’s Export Boom,” University of 

California, San Diego, accessed April 30, 2018, 

https://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=8. 

درصد رشد کرد اما در پنج سال پس از  40پنج سال پیش از ایجاد نفتا، اشتغال در ماکویالدوراها به میزان 1۳4 

هزار نفر را  187 راها تقریباًماکویالدو 1۹87درصد افزایش یافت. به عالوه در اواسط دهه  86تصویب نفتا، اشتغال 

درصد صادرات  ۳7 ، این نظام بیش از یک میلیون نفر را استخدام کرد و تقریبا2777ًد؛ در سال دناستخدام کر

 «نقش ماکویالدوراها در رونق صادراتی مکزیک.» مکزیک را تولید کرد. هانسون

عت دگرگونی صن»دهد که تاون، توجه می ط خارجی و استاد دانشگاه جورجهوفبر عضو پیشین شورای رواب گری1۳۳ 

ه صنعت در همه س نوع بود. در واقع بزرگترین دگرگونی هر شگرف خودروسازی در مکزیک در نتیجه نفتا، کامالً

شده  حمایت عت کامالًصنیک تا پیش از نفتا، تولید خودرو در مکزیک « کشور ما ]امریکا، کانادا و مکزیک[ بود.

طقه را در این من بخشهای کاراییهزینه تولید خودرو در مکزیک دو تا سه برابر امریکا بود. نفتا که نوآوری وبود 

 شدت کاهش داد.هترویج کرد هزینه تولید را ب
Sonari Glinton, “How NAFTA Drove the Auto Industry South,” NPR, December 8, 2013, 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=249626017. 

. ستااز آن بخشی  نیستمکزیک  کلیت اقتصاد صادرات کهدرحالی، کنیمما در اینجا روی صادرات تمرکز می1۳6 

کشور  27دهد که چهارمین رتبه در بین درصد تولید ناخالص داخلی مکزیک را تشکیل می 3۳صادرات بیش از 

 میلیون نفر است. 177هر کشور با جمعیت بیش از در پرجمعیت جهان و  باالترین 

 رود.کند که بیشتر آن به امریکا میطور کلی، مکزیک سه تا از هر چهار خودرو تولیدی خود را صادر میبه1۳0 
Sara Miller Lana, “Mexico prepares for (Ford) Fiesta,” The Christian Science Monitor, June 

2, 2008, http://www.csmonitor.com/World/Americas/2008/0602/p06s02-woam.html. 
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آمد. درآمدها از فروش نفت خام بیانگر درصد نفت خام وارداتی آمریکا از مکزیک می ۹، حدود 271۳ سال در1۳8 

 کند.میلیارد دالر فراهم می 27باً مکزیک است و ساالنه تقری سهم چشمگیر از صادرات و اقتصاد

“U.S. energy trade with Mexico: U.S. export value more than twice import value in 2016,” 

Today in Energy, U.S. Energy Information Administration, February 9, 2017, 

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=29892. 
1۳۹ Tim McMahon, “Historical Crude Oil Prices (Table),” InflationData.com, August 27, 2017, 

https://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp 

وآور های نگذاری در شرکتیهیک بنگاه سرمایه جسورانه در مکزیک است که خود را وقف سرما صندوق ایگنیا 167 

دهند. این شرکت دو بار منابع درآمد تحویل میهای کمکند که کاالها و خدمات با تاثیرگذاری باال به جمعیتمی

.پی مورگان، شرکت مالیه میلیون دالر از شبکه امیدیار، جی 172ایگنا  2778 سال آوری کرد. درمالی جمع

میلیون دالر از طریق  ۹7وجوه بعدی را به ارزش  271۳امریکایی دریافت کرد. در سال عه بینالملل و بانک توسبین

جمع کرد. ایگنا همچنین نخستین  )قطعات کامالً منفصل(سی.کی.دی  گواهی مبادله عمومی مکزیک مشهور به

ان گذاربه سرمایههای مستمری مکزیک گرد آورد صندوق سرمایه جسورانه در مکزیک است که سرمایه از صندوق

-اطمینان در سابقه کاری ایگنا، همچنین رشد اقتصادی شتاب گرفته که در پایه هرم اقتصادی»دهد عالمت می

 «اجتماعی در مکزیک پیدا شد.
161 “Daniel Servitje Montull & family,” Forbes, accessed April 30, 2018, 

https://www.forbes.com/profile/daniel-servitje-montull/. 

ک را از های سنتی مکزیاین شرکت بسیاری از نانواییکه گروه بیمبو نظر بدهند عملکرد شاید با نگاه به  ایعده162 

باید ن ولی که چنین چیزی درست استمکزیک بد بوده است. درحالی بیکار کرده است و در واقع برای اقتصاد کار

ورد شرکت خودروسازی ف باتوان نادیده گرفت. گروه بیمبو را می راگروه بیمبو بر اقتصاد مکزیک  تاثیر چشمگیر

تولیدکننده خودرو در امریکا وجود  1777شبیه دانست. تا پیش از مدل تی، بیشتر از  مشخصاً طی عصر مدل تی

یمتی قساختند. آنچه فورد معرفی کرد مدل تی ارزانمی داشت. بسیاری از آنها خودروهای سفارشی برای افراد ثروتمند

 توانبه دشواری میوکار بیرون انداخت. اما بود که تقریباً همه آن خودروسازها به استثنای چند تا را از این کسب

مثبتی  اثیرتدر نتیجه این کار، فورد برای اقتصاد امریکا خوب نبود. مالحظه کنید چگونه این شرکت  کرد کهاستدالل 

تولید فوالد، تولید شیشه، تحقیق و توسعه برای موتورها و خودروها، مقرراتگذاری رانندگی، کشاورزی، ساختن  بر

 هایجاده، جایگاه های سوخت، مراکز تعمیر خودرو، معدن سنگ آهن، تولید رنگ، دستمزدهای باالتر، و بسیار جنبه

ت مدل تی نیست گروه بیمبو نیز تاثیر مثبتی بر اقتصاد مکزیک گذاش اینکه نان، خودرو دیگر اقتصاد امریکا گذاشت. با

وکار بیرون رانده شدند. این شرکت وضع رفاهی کشاورزی، کمتر کاراتر از کسب های کوچکتر و احتماالًاگرچه نانوایی

 توزیع و زنجیره تامین و آموزش و همچنین دستمزدها را بهبود بخشید.

به کارگران مکزیکی خودش ارقام بسیار بیشتری از حداقل دستمزد در مکزیک  در واقع گروه بیمبو تنها 163

پردازد. پردازد؛ آن به هر کسی شامل کارگران امریکایی، اروپایی، امریکای التین و آسیایی خود نیز بیشتر مینمی
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پردازد در کشورهایی میهای پایین خود حدود دو برابر حداقل دستمزد طور میانگین، گروه بیمبو به کارکنان ردهبه

 دهد.وکار انجام میکه با آنها کسب
“Grupo Bimbo Annual Reports,” Grupo Bimbo, 

https://www.grupobimbo.com/en/investors/financial-information/annualinformation. 
164 Andrea Navarro, “This Mexican Town Paid the Price for Trump’s Attacks on Ford,” 

Bloomberg, February 1, 2017,https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-01/when-

trump-s-tauntscowed-ford-this-mexico-town-paid-the-price. 

 «رزشمند و تکرارشونده رفتارالگوهای باثبات، ا»امریکایی نهادها را علوم سیاسی  استاد هانتینگتن ساموئل16۳ 

های هایی که هیاتسامانهکند. نهادها ماهیت سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی دارند. آنها همچنین رسمی )تعریف می

م در یک منطقه )چگونه یک جامعه ازدواج یا تولد ورسوآداب رند( یا غیررسمی و بیانگکنتاسیس میآن را حاکمه 

 های دولتی یانظام حقوقی، سازمان از نهادهای یک کشور عبارتند از هابرخی مثال .هستند گیرد(بچه را جشن می

 های مالی.عمومی و نظام

 شن، روتی و هارواردآیبه ترتیب اقتصاددانان در ام، این تعریف آنگونه که دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون 166

 م. دوکردند« و طراحی تعبیه هاانسان»آنها را  که ویژگی آنها این است ینند سه ویژگی مهم دارد. نخستسازمی

 گذاریراصلی اثکانال کنند. سوم وضع می هاهایی بر رفتار انسانکه عمال محدودیتهستند « قواعد بازی» اینکه آنها

 ها خواهد بود.آنها از طریق انگیزه
Daron Acemoglu and James Robinson, “The role of institutions in growth and development,” 

World Bank Working Paper 1, no. 1 (January 2008). 

فساد، دستیار نخست وزیر سابق میرک توپوالنک متهم به تقاضای رشوه چندمیلیون دالری از  یک مورد ازدر 160 

کمه طوالنی، (. پس از محا2716)رویترز، فوریه  ه بودیک شرکت خارجی در ازای قرارداد مناقصه دفاعی دولتی شد

مشاور به پنج سال زندان محکوم شد )رادیو  ،شداعاده  شد اما نهایتا توسط دیوان عالیلغو که  یشامل محکومیت

 (.2710پراها، ماه می 

168 Kate Bridges and Michael Woolcock, “How (not) to fix problems that matter: Assessing 

and responding to Malawi’s history of institutional reform,” World Bank Policy Research 

Working Paper 1, no. 8289 (December 2017). 

ا ب چنان شایع بود کهکمونیستها  تحت حکومت چکسلواکی درکارها انجام شود  ی کههایفرار کردن از شیوه16۹ 

کدام از دیگر هر ی برای حل راه توانستروش نمیین او  -نوشتن قانون اساسی جدید در این کشور حل نشد

هوای در  نفر بیش از پنجاه هزار 2718. در ژانویه باشد تجدید امید یافته در عصر پس از شورویهای دموکراسی

« دزدها»زدند فریاد میو رومانی راهپیمایی کردند  پایتخت ساختمان پارلمان در بخارستسمت سنگین به  یبرف

. ده بودنوشته ش به زبان رومانیایی« استعفا»به معنای « دمیسیا» روی آنهاد که ه بودننگه داشت را اییو پالکارده

بهتر  خیلی کردند. وضعیت در مجارستانفساد در کشورشان اعتراض می گسترده قانون و شیوع نشدن آنها به اجرا

شاخص  . در واقعه استسقوط کرد 2718الملل در سال نرتبه کشور در شاخص فساد شفافیت بی ،از این نیست
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ونته نگرو م نسبت بهاکنون رتبه فساد بدتری  ،که مجارستان که عضو اتحادیه اروپا است هچنان سقوط کردآن فساد

 . شود خیلی فاسد استپیدا نکرده است چون تصور می را کوچک که اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا یکشور ،دارد
Andrea Shalal, “Hungary slides deeper down corruption index, watchdog says,” Reuters, 

February 21, 2018, 
https://www.reuters.com/article/us-global-corruption/hungary-slides-deeperdown- 

corruption- index-watchdog-says-idUSKCN1G52E6. 

. اندروز کرد روشننوشت این نکته را  گاردینالملل در یک مقاله که برای بین مت اندروز دانشیار مرکز توسعه107 

با هدف  اقتصادیوسعه خدمت ت میلیاردها دالر برای اصالحات نهادی در ههر سال»نویسد در این یادداشت می

های چندجانبه و سازمانیی هاا ارزیابیشود. امها در کشورهای در حال توسعه هزینه میبهبود کارکردپذیری دولت

کار ها آش. این ارزیابیاندداشته یدهد موفقیت محدودجانبه که حامی مالی چنین اصالحاتی هستند نشان میتک

رایی کنند که اجداشته است. آنها قوانین جدیدی تولید میناچیزی درصد اصالحات به نظر نتایج  07سازد که تا می

های جدیدی که کارمند یا واحدها و ارگان آینددرنمیبه اجرا  کنند کهی تصویب میهای جدیدهیا بودج شوندنمی

 ریپذیهای جدید شاید پدیدار شوند اما آنها غالبا فاقد کارکردندارند و بدون حقوق هستند. خالصه اینکه، قالب

 «آورید.چیزی نیست که به دست میبینید آنمی در ظاهر هستند: آنچه شما
Matt Andrews, “Why institutional reforms in the developing world aren’t working,” 

Guardian, March 8, 2013, https://www.theguardian.com/globaldevelopment-professionals-

network/2013/mar/08/institutional-reforminternational-development. 

171 Kate Bridges and Michael Woolcock, “How (not) to fix problems that matter: Assessing 

and responding to Malawi’s history of institutional reform,” 4. 

گری بودند )یعنی درصد تنظیم ۹2 ،هایی که آنها تحلیل کردنداز بین همه پروژه شدند متوجهبریجز و وولکاک 102 

درصد هنجاری بودند )یعنی  3، (شوندگری متمرکز میهای تنظیموانین و بدنههایی که بر تقویت قفعالیت

-درصد شناختی ۳ای را درک کنند( و های فرهنگی و هنجارهای حرفهکردند رویههایی که سعی میفعالیت

ا نشان هالمللی(. تحلیل آنرعایت استانداردهای بین برایهای آموزشی یا راهنمایی فرهنگی بودند )یعنی فعالیت

ر د فرهنگی-ماهیت هنجاری یا شناختی ارزیابیبدون  شده هستند وگریشدت تنظیمهبی که هایحل دهد راهمی

 مشکل هستند. خود ند اغلب بخشی ازآیمیدراجرا به  هامحیط آن
Kate Bridges and Michael Woolcock, “How (not) to fix problems that matter: Assessing and 

responding to Malawi’s history of institutional reform,” 12–17. 

نیجریه پیشرفت خود را  ،منتشر شد 2710سال در  وکار بانک جهانیهای سهولت انجام کسببندیهنگامی که رتبه103 

از بین « وکارانجام کسبمین کشور با آسانترین مکان  14۳و اینک  جهش یافته بودامتیاز  2۳جشن گرفت. این کشور 

نهادی و مقررات فشار آورده بود تا به باالرفتن  اتکشور است. در یک سال و نیم پیش از آن، نیجریه برای اصالح 1۹7

اش پاداش داده شد قابل درک بود که شور و های این کشور با افزایش رتبهرتبه کشور کمک کند. هنگامی که تالش

ه زندگی گذارد کچگونه باال رفتن رتبه نیجریه بر مردم معمولی نیجریه تاثیر مینیست  مشخصهیجانی بوجود آمد. اما 

های با پلیس محلی، قوه قضائیه محلی و نظامدر رودررویی آنها  کند که مسائلپیدا میپیشرفت  در صورتیمعمولی آنها 

این اصالحات اثرات بلندمدت »که  استاین  شودداده میپرسش  اینبه  ها کهپاسخیکی از ؟ حل شودمحلی مستقر 
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ها هزار شغل از بین رفت. فرهنگ آن ده ۀشد و درنتیج کوچکترنیجریه  ، اقتصاد2716اما در سال « خواهند داشت.

« هابندیبهرت»که کشور در درحالی هیچ تغییری نکردشان مسائلحل و شان پیشرفت گیچگون در مورد هااینیجریه روزمره

ک ینهادها شود باعث میقوی از درون کشور وجود داشته باشد که  یزمانی رخ خواهد داد که الزامواقعی . تغییر رفتباال 

 .را بازتاب دهندوکار در نیجریه انجام کسباز واقعیت جدید 
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د دهمی یحتوض« الملل توسعه اقتصادیو حکمرانی بین زیرساخت» مقاله ل درویلیام رانکین پروفسور دانشگاه یی22۳ 

ای توجه را از تعریف اقتصادی زیرساخت به سمت تعریفی که بیشتر مباحثات در باره کمک توسعه» 1۹۳7که در دهه 

-رساختزی صورتاغلب به  متقدمنظریه توسعه »نویسد میمه ادادر او « کند.شد جلب میتدوین برحسب الزامات کلی 

 1۹۳7اندیشه اقتصادی در باره توسعه در دهه  که از وجود داشته باشد؛ اگر یک تئوری واحد شودتوصیف میمحور 

شرط الزم برای غلبه بر دور باطل  راعظیم سرمایه زیرساختی حجم است که انتشار « فشار بزرگ»نظریه دفاع کند 

 رفتارش هستندگکشورهای توسعه نیافته که د کنتصور می یگذاری پایینانداز پایین و سرمایهوری پایین، نرخ پسبهره

ه بدوم بود که اصطالح زیرساخت  المللی در باره توسعه اقتصادی پس از جنگ جهانی. . . فقط در بستر مباحثات بین

های اولیه استفاده ازهیچ جا در . . . اما  درآمدموردنیاز رشد و مدرنیته سیاسی -های فنیبرای نظامشکل عنوانی 

 ونقل وهای مهندسی بزرگ مقیاس خصوصا آنهایی که به حملکه سیستم یافتتوان این ایده را زیرساخت نمی

د. فقط در هندتشکیل می را اقتصادی هایسایر انواع فعالیتبرای پشتیبان  بنیانهمدیگر  ارتباطات مربوط است با

مفهوم مرتبط با یک المللی برای توسعه اقتصادی بود که زیرساخت در باره تامین مالی بین 1۹۳7مباحث دهه 

 .«شناخته شداجتماعی بزرگتر -های اقتصادیمهندسی به دغدغه

 شرطپیشرا ها رد. اگر زیرساختدارا  کشورهای فقیر درخصوصا  های معنادار برای توسعه اقتصادیداللت هااین

و چون  .ا را ایجاد کرده باشیمهاینکه ابتدا زیرساخت مگر امکان توسعه وجود ندارداز نظر فنی  آنگاه، بدانیمتوسعه 
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است کشورهای فقیر خودشان را در تردمیل توسعه اقتصادی « فراهم کند دولت باید زیرساخت»مدل حاکم 
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مشکل با آفریقا : چرا کمک خارجی به نام در کتاب رابرت کالدریسی  داستان پروژه کاغذ و مقوای موفیندی228 
د که تانزانیا تخصص فنی برای مدیریت چنین دهمی توضیحتشریح شده است. در آنجا کالدریسی  دهدنتیجه نمی

 نکردند. حاظلسازی را درون هزینه پروژه آموزش یا ظرفیت پروژه بزرگی را نداشت و کارکنان بانک جهانی
Robert Calderisi, The Trouble with Africa: Why Foreign Aid Isn’t Working (New York: St. 

Martin’s Griffin, 2006).  
229 Chris McGreal, “A month ago, the hospitals were overflowing. Now they lie empty,” 
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 تفاوت وجود دارد از زیرساخت دیگری که تعاریف انواع. است فرهنگ واژگان آکسفورد از« زیرساخت»تعریف 237 

 ندارند: تعریفاین  بازیادی 
https://en.oxford dictionaries.com/definition/infrastructure.  

ر د زیرساخت و توسعه اقتصادی»از توسعه بیاید قابل درک است. در مقاله  پیشباید  این ایده که زیرساخت231 

شواهد مستحکمی » شودگرفته مینوشته سزار کالدرون و لویس سرون نتیجه « آفریقا  یصحرا جنوبمنطقه 

 یزیرساخت و بهبود کیفیت خدمات زیرساخت یموجوداز که با حجم فزاینده  -وجود دارد که توسعه زیرساخت

متوجه  آنها همچنین« منفی بر نابرابری درآمد دارد. یمثبت بر رشد بلندمدت و تاثیر یتاثیر -شودگیری میاندازه

مانده زیرساخت عقببه  دسترسی همگانیو  چون بیشتر کشورهای آفریقایی برحسب مقدار، کیفیت»شوند می

هش فقر برای سرعت بخشیدن به کا یست که توسعه زیرساخت پتانسیل مضاعفا این تقریبیگیری هستند نتیجه

 .«صادق استرشد باالتر و نابرابری کمتر  از دو جنبهاست: این مساله  در منطقه جنوب صحرای آفریقا

ایت هدآن کشور  ابعهی در موجودی زیرساختهای متنیگذارهسرمای ان را بهسیاستگذار این،مانند  ایخواندن مقاله

نشان دهیم که اگر  در این فصل به شما امیدواریم هستند یها معموال چیز خوب. اگرچه زیرساختکندمی

 .نگهداری آنها خیلی سخت خواهد بودباشند نبه یک بازار متصل  هازیرساخت
César Calderón and Luis Servén, “Infrastructure and Economic Development in Sub-Saharan 

Africa,” World Bank Group, Policy Research Working Paper 

4712, September 2008, https://openknowledge.world bank.org/handle/10986/6988. 
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  د،ناگرایی بزرگ کمک کردها در انگلستان و چگونه به وکالسکی در ارجاع به زیرساختاقتصاددان دیردر مک232 

 .اما مقادیر را تغییر ندادند، دادندتغییر مکانی را های موقعیت»ها کند: زیرساخترا به این شیوه بیان می موضوع

 برابر کصدی با کیفیت به میزان شدهیا تصحیحبرابر دو یا شانزده  مقدار بامدها را آاما در ندآنها کارایی را افزایش داد

 .« دافزایش ندادن
Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Economics Can’t Explain the Modern World 

(Chicago: University of Chicago Press, 2010), 343. 

 های بیشتریبزرگسال معمولی در کشور فقیر امروزی سال یک دهد کهادامه میبحث خود را اینگونه پریچت 233 

کند. اما روشن است که دریافت می 1۹67در سال  یافتهسال معمولی در کشور توسعهآموزش نسبت به یک بزرگ

در کشورهای توسعه  1۹67ارزشمندی آنها در دهه  بهموزشی در بسیاری از کشورهای فقیر امروزی آهای زیرساخت

  کند.شده مردم را برای آینده آماده نمیهای آموزشی تازه ساختهو این زیرساخت نیستیافته 
Lant Pritchett, The Rebirth of Education: Schooling Ain’t Learning (Washington, DC: Center 

for Global Development, 2013). 

234 “World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise,” The World 

Bank, accessed May 3, 2018, doi:10.1596/978-1-46481096-1, 5. 

 .6و  ۳همان منبع.، ص. 23۳ 

236 Dayo Adesulu, “Graduate unemployment, time-bomb in Nigeria,” Vanguard, June 4, 2015, 

https://www.vanguardngr.com/2015/06/graduateunemployment-time-bomb-in-nigeria/. 
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https://www.economist.com/news/middle-east-andafrica/21739227-chinese-backed-

nairobi-mombasa-line-may-never-makemoney-did-kenya-get. 

238 Simon Romero, “Grand Visions Fizzle in Brazil,” New York Times, April 12, 2014, 

https://nyti.ms/2HoVtCo. 

ته دس اینهای زیرساختی در پروژه بسیاری ازها، که فلیوبرگ در باره توسعه و تکامل مگاپروژه پژوهش بنت23۹ 

آهنین  کند که قانونزیر را فهرست می ناپذیراجتنابو  مسلمگیرند بسیار گسترده است. فلیوبرگ اصول جای می

نه هزی اضافهکه نه تا از هر ده مگاپروژه دچار  روشن ساختشوند. نخست، پژوهش فلیوبرگ امیده میها ناپروژهگم

اضافه کند. این شده تجاوز میبندیدرصد مبلغ ابتدا بودجه ۳7از  هاییاضافه هزینهشوند و بسیاری از چنین می

ال، . برای مثاستابت باقی مانده مختص به جغرافیای خاصی نیست و طی هفتاد سال گذشته نسبتا ث هاهزینه

بررسی  چنان زیادآن درصد اضافه بر بودجه خرج برداشت. در واقع، برخی صنایع  277المللی دنور فرودگاه بین

ی پروژه ریلی معمولرود . صنعت ریلی یکی از اینها است که انتظار میوجود دارد یانتظاراضافه هزینه که اند شده

درصد  27حدود  ودرهای ساخت جاده انتظار میدرحالیکه پروژه داشته باشدنیاز ودجه درصد اضافه ب 4۳تقریبا 

شود که نه تا از هر ده مگاپروژه با تاخیر اجرا شدند. فلیوبرگ متوجه می اینکه، د. دومنداشته باشنیاز اضافه بودجه 

هایی هستند که برای نی آنها نهادهها و جدول زماشود، هزینهبزرگ مقیاس پیشنهاد می پروژه تعداد زیادیوقتی 

ه نه تا از هر ددر ند. نتیجه اینکه، شوها استفاده میتخمین منافع اقتصادی و اجتماعی کوتاه و بلندمدت پروژه
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های سازی بسیاری از پروژهزنند. فلیوبرگ پس از مدلمگاپروژه منافع اقتصادی و اجتماعی آنها را زیاده تخمین می

. معدود دهددرصد افزایش  6/4 تاتواند هزینه یک پروژه را که یک سال تاخیر میه شد متوج بزرگ مقیاس

که یک شاهراه مرکزی در این شهر به یک  دهدهایی این نکته را بهتر از پروژه تونل مرکزی بوستون نشان میپروژه

 0یارد دالر بود )تقریبا میل 2.8 این مگاپروژه، قیمت 1۹82. در داده شد تغییر مسیرتونل جدیدا ساخته شده 

وقتی همه چیزها گفته شد و همه کارها انجام شد، این پروژه میلیارد دالر امروز(، اما طبق نظر بوستن گلوب، 

تر از برنامه زمانی بود. اما پروژه تونل بزرگ میلیارد دالر هزینه داشت. این پروژه همچنین نه سال عقب 24حدود 

آورتر از همه اینکه اضافه هزینه یک مشکل در هر دو سوم و احتماال شگفت بوستن یک مورد غیرعادی نبود.

کند، یک تونل ریلی پنجاه های بخش عمومی و خصوصی است. فلیوبرگ تونل دریای مانش را مطرح میپروژه

 زینهزدند که اضافه هکند. مالکان خصوصی این تونل تخمین میکیلومتری که انگلستان را به فرانسه وصل می

های درصد اضافه بودجه برداشت در حالیکه هزینه 87های ساخت درصد خواهد شد. اما در عمل هزینه 17احتماال 

میلیارد دالر از این پروژه را از دست داد،  8/10انگلیس  درصد اضافه بودجه داشت. اقتصاد 147تامین مالی 

های خود را کسب کردند )یا در واقع از دست گذاریاز سرمایه درصد -۳/14گذارها مبلغ عظیم لیکه سرمایهدرحا

 دادند(.
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