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 پشت جلد کتابمتن کامل 

 نیا درپردازد. می ها از فقرملتبیرون آوردن و تاثیر آن در  ینوآور  یی به موضوع مهمشکوفا یمعماکتاب 

. شده است حیو رمز و راز آنها تشر خروج از فقر و ییشکوفا نهیمختلف در زم یکتاب تجربه موفق کشورها

 ،یاقتصاد لی آنها بر مسا ریو تاث نیبازارآفرو  بخش ییکارا، تداوم بخشنوآوری های شامل ها  یانواع نوآور

، بیشتر بدنبال تامین نیاز نیبازارآفرنوآوری های . شده است یمعرف یجوامع بشر یو نهاد یفرهنگ ،یاجتماع

 است و میتواند منشأ بروز تغییرات و تحوالت زیادی باشد. جذب غیرمصرف کنندگان یک کاال یا خدماتو 

از اقتصادهایی که اکنون شکوفا هستند، متکی است تا عناصر کلیدی تئوری ما  های تاریخیروایتاین کتاب بر 

چگونه بر یک  آفریدن بازارهای جدیدشود که مطابق آن، را تشریح کند. در این تئوری، فرایندی توصیف می

گذارد. از طریق همین فرایند نیز برخی از فقیرترین کشورهای جهان توانستند میلیاردها دالر  یر میجامعه تاث

 ها شغل برای شهروندان خود بیافرینند.ارزش و میلیون

قرار داده و  یرا مورد بررس ییقایو آفر ییایآس ،ییاروپا ،ییکایآمر کشور مختلف 20 اتیتجرب ،کتاباین 

و  یسع یکه بجا . عقل سلیم حکم می کند نموده است یآنها را جمع بند  یموفق و درس آموخته ها اتیتجرب

و   اتیمان، از تجربعزیزکشور  طی، متناسب با شرادر خصوص رویکردهای فقرزدایی و توسعه منطقه ای خطا

 ید. بهره برداری الزم بعمل آ ، درس آموخته های ذکر شده در این کتاب

بنابراین صندوق  .است جهان رییتغدر  ینوآور لیقدرت و پتانس یکتاب، ارزش قائل شدن برا نیا پیام اصلی

 توصیه می نماید.دارند،  توسعهو  دغدغه فقرزداییکسانی که کارآفرینی امید، مطالعه این کتاب را به همه 

 



 



 پیشگفتار صندوق کارآفرینی امید

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

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

رد مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، صندوق کارآفرینی امید تجهیز سپرده های خُ مأموریت نواحی را دارد.

رد کم سرمایه و کاربر با  شناسایی جوانان واجد شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای خُ

اس شیوه های اس برمحور؛  ITمحوریت فعالیت های کارآفرینانه، نیازهای منطقه ای، توسعه کسب و کارهای 

جهانی شبکه سازی کسب و کارهای بازارمحور  نظیر خوشه ها و زنجیره های ارزش در کشور برای اطمینان از 

 پایداری کسب و کارها و هدفمندی تسهیالت پرداختی می باشد.

الی رد بازارمحور با روش تأمین مصندوق کارآفرینی امید، بر اساس رویکردِ جدیِد حمایت ازکسب و کارهای خُ

، وظایف مهم و مغفول مانده ای را در زنجیره حمایت های دولتی از تولید در بخش (micro financing) ردخُ

به تالش های همسو با تأسیس چنین  گذرا. برای تببین این نقش، الزم است با نگاهی ردخصوصی بر عهده دا

 .نهادهایی در کشورهای همگن و روبه توسعه پرداخته شود

در کشورهای  (micro business) ردهای حمایتی و ادبیات پیرامونیِ کسب وکارهای خُسالهای اخیر برنامه  در

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

سیاستگذاری کشورها جایگاه   درفقر، کمک به افزایش تولید کاال و خدمات منطقه ای و مقابله با بیکاری  

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

سالی را به نام اعتبارات  ،کند و سازمان مللجایزه صلح اعطا می ،صلح نوبل برای تالش در نهادینه ساختن آن

 کند.رد نامگذاری میخُ

رد در در مقیاس خُ ارآفرینانه به عنوان بزرگترین صندوق حمایتی از فعالیت های کرآفرینی امید صندوق کا

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

رد نماید. از ینی در سطح خُهزار فرصت شغلی جدید، توانسته کمک خوبی به ارتقاء کارآفر 700بیش از  ایجاد

)در ایران( که اخیراً در این صندوق در دستور کار قرار گرفته و وارد فاز  هجمله برنامه های بسیار اساسی و نوآوران

اجرا شده، گذار از پرداخت های انفرادی به پرداخت های شبکه ای، ایجاد زنجیره های ارزش، برندسازی و 

بکه فروش برندها و مواردی از این دست برای حصول از پایداری کسب و پرداخت در قالب زیرشاخه های ش

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

 



 به شرح ذیل می باشد:های آینده صندوق برنامه

تحقق اهداف و  یدر راستا یاز محل مشارکت منابع صندوق توسعه مل ییاشتغال روستا التیتسه یاعطا الف(

 .و برنامه ششم توسعه یاقتصاد مقاومت یکل یاستهایس

 ،یبسته بند  د،یتول ه،یمواد اول نیتأم ،یارزش محصوالت از طراح یها رهیزنج یمال تیو حما یسامانده (ب

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

 .یی( و بازار گرایرقابت تی)مزیی منبع گرا یراهبرد اصل

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

هر "و  "محصول کیهر روستا "نمودن شعار  یاتیبه منظور عمل ییر در مناطق روستااستقرا تیبا اولو یساز

 "کارخانه کیخانه 

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

 .ارائه وام در صندوق

 . تک نیف یها شنیکیاپل یریبکارگ قیرد از طر کسب و کار خُ یفضا کپارچهی یهوشمند ساز (ه

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

 یداخل ید یتول یبرندها یندگیفروش و نما ع،یو توسعه شبکه حمل و نقل، توز یاز شبکه ساز یمال تیحما ز(

 .رد و کوچکخُ یدر قالب کسب و کارها

  یریو بکار گ یرد و خانگمردم نهاد و فعال در حوزه اشتغال خُ یاشتغالزا و سازمان ها یها هیریاز خ تیحما (ح

 .ییروستا یدر حوزه ها

منابع  تی با استفاده از ظرف یبوم یها تیها و ظرف تیبر قابل یمبتن یکسب و کارها یفرصت برا جادیا (ط

و توسعه  ریفراگ یمال نیاستقرار نظام تام یدر راستا یتخصص یصندوق ها جادیو مشارکت اصناف در ا یمردم

 .و محروم کشور یمناطق مرز یدر روستاها یرد محلخُ یاعتبار یصندوق ها

ارائه  قیاز طر یو خارج یاخلد یبا صاحبان کسب و کار در جهت حضور موثر در بازارها یو همکار یهمراه (ی

 یهاشگاهی از حضور آنها در نما یالتیتسه تیفروش و حما ،یابیخصوصاً در حوزه بازار یکاربرد یآموزش ها

 .یو خارج یداخل

 سهام بانک عامل. د یخر قیصندوق به جامعه هدف از طر یو بانک یخدمات مال هیارا تیظرف یارتقا (ک



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

کتاب معمای شکوفایی )چگونه نوآوری ملت ها را از فقر بیرون می که شامل ترجمه منابع مفید نیز می گردد. 

وری و فقرزدایی، به این سئوال پاسخ می آورد( ضمن معرفی تجربیات موفق بیست کشور مختلف در زمینه نوآ

چرا برخی کشورها مسیر خود را به سوی شکوفایی پیدا می کنند در حالی که دیگر کشورها در فقری  دهد که 

عمیق پژمرده می شوند. در واقع الزمه شکوفایی، فکر کردن به شیوه ای متفاوت است. می بایست بجای تالش 

ر روی نوآوری و ایجاد شکوفایی ماندگار متمرکز شد. باید فرصتها را در جهت کاهش نشانه های مرئی فقر، ب

جاهایی دید که کمتر از همه انتظار آنها را داریم. بعنوان مثال از طریق نوآوری های بازارآفرین که بدنبال یافتن 

دارند ولی بدلیل راهی جهت ارایه کاال یا خدمات به غیرمصرف کنندگان است افرادی که نیاز به کاال یا خدمتی 

وقت کافی، امکان استفاده از آن کاال یا نداشتن و یا الزم مهارت داشتن فقر و یا عدم وجود زیرساختها و یا عدم 

 خدمت را ندارند.

 

و به منظور بهره برداری مسئوالن، دانش پژوهان  حمایت صندوق کارآفرینی امیدبا  کتاب معمای شکوفایی

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

 اختیار عالقمندان قرار داده شده است.

 

اصلی جهت بهره برداری  الزم به ذکر است برخی کلمات، اصطالحات و نیز جمالتی از کتاب توسط ناشر به زبان

 قرار داده شده است. www.karafariniomid,irبه آدرس  صندوق کارآفرینی امیددر سایت 

 

 کمیته پژوهش صندوق کارآفرینی امید

 

http://www.karafariniomid,ir/
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 سید ابوالفضل میرقاسمی به انتخاب کتاب معمای شکوفایی نکات مهم

The Prosperity Paradox: How Innovation Can Lift Nations Out of Poverty Hardcover, 

2019, by Clayton M Christensen, Efosa Ojomo, Karen Dillon 

 

های تاریخی از اقتصادهایی که اکنون شکوفا هستند، متکی است تا عناصر کلیدی تئوری ما را  این کتاب بر روایت

چگونه بر یک جامعه   آفریدن بازارهای جدیدشود که مطابق آن، یف میتشریح کند. در این تئوری، فرایندی توص

ها  گذارد. از طریق همین فرایند نیز برخی از فقیرترین کشورهای جهان توانستند میلیاردها دالر ارزش و میلیون تاثیر می

 شغل برای شهروندان خود بیافرینند. 

. ستیامکانات متنوع  ن ی دارا ای شرفتهیپ ی با فناور  یصرفاً منظورمان محصوالت میکنیصحبت م  ی درباره نوآور یوقت

  ی روین لیها ازقبسازمان انواع نهاده کیکه  ییندهایفرا ریی: تغکندی خاص اشاره م باًیتقر ی زیبه چ ی ما از نوآور فیتعر

کاالها و    « ن یبازارآفر یهاینوآور .  » کندی م لیارزشمندتر تبد یخدمات ومواد و اطالعات را به کاالها  ه،یکار، سرما

  ک یاز مردم    ی د یبخش جد  ی کرده و آنها را قابل دسترس برا   لیو گران را به محصوالت ساده و ارزان تبد  ده یچ یخدمات پ 

 .مینامی م  « کنندگانرمصرف ی غکه آنها را »  کنند یجامعه م

 

شکوفا، در مورد   ی شده است. در اقتصادها لی تشک کنندگانرمصرف یغو  کنندگانمصرف اقتصاد از دو بخش  هر

 .ردیگیم یش یاغلب پ  کنندگانرمصرف ی کنندگان از غنسبت مصرف  ،از محصوالت ی اریبس

کنند در مسیری پیشرفت کنند اما قادر به این کار نیستند چون به کسانی هستند که تقالء می کنندگانغیرمصرف 

حلی در آن بازار وجود ندارد، بلکه از دسترس آنها است. منظور این نیست که راه دور های خوب،  حلشکل سنتی راه 

ت یا تخصص موردنیاز برای استفاده موفق از  های موجود یا وقحل کنندگان پول کافی برای استفاده از راه اغلب غیرمصرف 

 آن محصول را ندارند. 

ها ها، داستان گذاریم اما امیدواریم مدلای قدم می کنیم که با نوشتن درباره توسعه اقتصادی به وادی پیچیده ما درک می 

تشکیل   چهار بخشن کتاب از  ای به شما ارائه دهد. ایگذاریم، دیدگاه تازه هایی که در اینجا به اشتراک می و موردکاوی 

 دهیم تا به شما کمک کند شیوه تفکر ما و کاربردهای عملی آن را در جهان دنبال کنید. شده است که در زیر شرح می 

دهیم چگونه نوع کنیم. در اینجا شرح میرا تبیین می   اهمیت نوآوری برای شکوفاشدن اقتصاد ،1در بخش 

 کند.عمل می  ایجاد و تداوم شکوفاییبه عنوان بنیانی قوی برای  -بازارآفریننوآوری  -خاصی از نوآوری 

چگونه نوآوری و فرهنگ خاصی که ایجاد  که   کنیم هایی تشریح میمدل خود را با ارائه مثال  ،2در بخش 

 .ریکا، ژاپن، کره جنوبی و مکزیک تاثیر گذاشته استکند بر کشورهای اممی 
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های نوآوریکنیم. در آنجا درباره رابطه بین تمرکز می  یافتنموانع ادراکی برای توسعهروی   ،3در بخش 

 کنیم. های یک ملت بحث می، و ساخت و نگهداری زیرساخت کاهش فساد، توسعه نهادهای خوبو  بازارآفرین

اصول کلی این  کنیم و برخی بحث می فرایند شکوفایی درباره اهمیت تبدیل معمای شکوفایی به  ،4در بخش 

 کنیم.را مرور می  کتاب

ها  ها و سمن، دولت ای کارآفرینانهای توسعه تالش جدید و  -چندین فرصت بازار کتاب پیوستدر 

دهند. امیدواریم این تلف جهان تغییر میهای مخکنیم که بازی را در بخش های مردم نهاد( را ترسیم می)سازمان 

باره هستند که منابع باارزش  پیوست به آن دسته از خوانندگان که در جستجوی فرصت برای متفاوت فکر کردن در این 

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

 -کنند، این بازارها سایر اجزای ضروری کنندگان خدمت میبه محض آفریده شدن بازارهای جدیدی که به غیرمصرف 

کنند« تا بقای بازار تضمین  را به سمت خود »جذب می  -تغییر در فرهنگو حتی  نهادها ، آموزش، هازیرساخت

 شود.مسیر حرکت جامعه دستخوش تغییر می  گونه است کهشود، که به تفصیل در کل کتاب تبیین خواهیم کرد. این 

و دوجانبه   تر ود چون مردم را عقالنی شیم  هاها و رفتار ها، فرهنگدولت مثبت در تجارت باعث دگرگونی 

 سازد. پاسخگوتر می 

  سه بروندادهای موفق بازارآفرین کنند. نوآوری موتور اقتصادی یک کشور را روشن می های بازارآفریننوآوری

آفرینند که به نیروی کار هر چه بیشتری نیاز  می  مشاغلیمتمایز دارند. نخست، آنها با توجه به ماهیت خاص خود 

های جدید را به تولید برسانند، بازاریابی کنند، توزیع کنند و بفروشند. هنگام ارزیابی شکوفایی هر کشور،  است تا نوآوری 

 .یک عامل اساسی تعداد مشاغل آفریده شده است

که سپس در اغلب   است های گسترده جمعیت آفریده شده در الیه سودهای های بازارآفرین، برونداد دوم نوآوری 

 شود.اوقات برای تامین مالی خدمات عمومی در جامعه شامل آموزش، زیرساخت، خدمات سالمت و غیر آن استفاده می

بیشتر کشورهای ت. همانگونه که نشان خواهیم داد، اس تغییر فرهنگ کل جامعه سرانجام برونداد سوم آنها پتانسیل 

ها، فرایندی  اما با گسترش نوآوری  حکمرانی بسیار بد داشتند.بودند و  فقیر و فاسدیک زمانی  ،شکوفای امروزی

 شروع شد که به متحول کردن این اقتصادها کمک کرد.

 

توانند در شعله بدمند. ما  ها فقط میند و دولت کنور می کسانی هستند که آتش را روشن و شعله نوآوران بازارآفرین

  -را مشتعل و تحریک کند  حکمرانی خوبتواند معتقدیم در صورت درک این نکته که چگونه نوآوری بازارآفرین می
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توانیم کمک کنیم تا شکوفایی بادوام بلندمدت  می -کنیمالگویی که در بسیاری از کشورهای شکوفای امروز مشاهده می

 ود ایجاد ش

له  ئمیلیون افریقایی ببینیم، باید این مس 600برای نمونه، به جای اینکه تنها فقر عظیم را در نداشتن برق برای تقریبا 

ای ببینیم که منتظر تسخیر شدن هست. این کمبودها و مسائل باید فراخوانی برای به عنوان فرصت بازارآفرینی گسترده 

در هسته این کتاب، ارزش قائل شدن برای قدرت و پتانسیل نوآوری در تغییر   باشند.نوآوری و نه نشانه احتیاط کردن 

  بنیان-های بازار حل راهو  نوآوری ، تأکید را بربنیان- های متعارف توسعهحل راهاما اگر به جای  جهان قرار دارد.

 افتد؟بگذاریم چه اتفاقی می

می باشد که مایل به پرداخت قیمت یک محصول هستند، مسائل با آفریدن بازاری که هدفگذاری آن مردمیتوان چگونه 

 ؟ دررا حل ک 

های خاص  شود تا نظراتم را درباره چالش هستم هر ساله صدها بار خواسته می  وکار استاد مدرسه کسباز من که 

به ارائه بینش و   حال، من قادرهایی که هیچ دانش خاصی از آنها ندارم بیان کنم. با اینوکار در صنایع یا سازمان کسب

چگونه فکر  فکر کردن بلکه  چه چیزی دارم که به من نه به ها تئوری های فکری هستم، چون جعبه ابزاری از جرقه 

شناسم یعنی  بندی مسایل میآموزند. تئوری خوب، بهترین روشی است که برای قالب را می درباره یک مساله کردن

افتادن در دام جزئیات  برسم. استقبال از تئوری به معنای  هامفیدترین پاسخ بپرسم تا به  را  یهای درستپرسش 

 شودباعث چه چیزی می  چه چیزی نیست بلکه کامالً برعکس، تمرکز بر این پرسش به شدت عملی است که  آکادمیک

 و چرا؟ این رویکرد در هسته و مرکز اصلی این کتاب جای دارد.

ربط بدهیم و نهایتاً   کشورهای فقیردر بسیاری از  خلق شکوفاییخواهیم تئوری را به کندوکاو خود برای چگونه می

همچون  -یی همبستگی دارندجهان را به مکانی بهتر تبدیل کنیم؟ کشش و جاذبه بسیاری از چیزهایی که با شکوفا

 زننده هستند.نهایت گولبی  -ها و پرهابستن بال 

های خیرخواهانه به خرج دهیم، چون اگر نتوانیم به درک و شناخت خود درباره آنچه  اصالً مهم نیست چقدر تالش 

 بخشد بیفزاییم خیلی به کندی پیشرفت خواهیم کرد. کند و دوام می شکوفایی اقتصادی را خلق می

 اند.داشته   رشد و شکوفایی بلندمدت یک ملت، اثرات بسیار متفاوتی بر هاانواع متفاوت نوآوری

آنها فقط در شرایطی معین مفید هستند. هر کشوری   -های خوب باید در بستر خاص خود استفاده کرد از همه تئوری 

 وت است. هایش با بقیه متفا در جهان از نظر اندازه، جمعیت، فرهنگ، رهبری و قابلیت 

های بازارآفرین، مسیر قابل اتکایی برای رسیدن به شکوفایی در  تر نوآوری ها، و به طور مشخص گذاری در نوآوری سرمایه 

 کشورهای سراسر جهان است. 
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 فصل دوم:

شود، این کشور شاید های زیاد درون مرزهای خود، شکوفاتر نمیوقتی کشوری داریم که با وجود انجام فعالیت 

 داشته باشد. نوآوریمشکل نداشته باشد اما ما معتقدیم احتمال دارد   رشد مشکل 

،  بخشنوآوری تداوم ها پژوهش دریافتیم سه نوع نوآوری وجود دارد:  ها شبیه هم نیستند. ما طی سال همه نوآوری 

 .نوآوری بازارآفرینو  بخشنوآوری کارایی 

دهند که  های موجود در بازار و معموالً مشتریانی را هدف قرار میحلبخش یعنی هر نوع بهبود در راه های تداوم نوآوری 

بخش اغلب در ازای درآمد بیشتر و حاشیه سود باالتر  های تداوم نوآوری  عملکرد بهتری از کاال یا خدمت را دارند. انتظار 

  ها و کشورها اهمیت زیادی دارد تا قدرت رقابتی خود را حفظ کنند.این نوع نوآوری برای شرکت شوند.فروخته می 

 شوند.شود؛ آنها اغلب در قالب خدمات نیز معرفی می نمی  در کاال اطالق بخش فقط به نوآوری های تداوم نوآوری 

کند با منابع کمتر، کارهای بیشتری ها را قادر می گونه که از نامش پیداست شرکت بخش همان نوآوری کارایی

ها حیاتی  بخش برای ماندگاری شرکتهای کاراییشوند، نوآوری تر می تر و رقابتیکه صنایع پرازدحام بکنند. در شرایطی 

کنند.  محصول تمرکز می  ساختچگونگی آنها روی  -هستند  ایندفرنوآوری در بخش عموماً های کاراییهستند. نوآوری 

ها سودآورتر بشوند و از همه مهمتر جریان نقدینگی آزاد شود. شوند تا شرکتبخش باعث میهای کارایینوآوری 

های افزایش سودآوری و حفظ بخش در هر صنعتی وجود دارند و بخش حیاتی در مدیریت اهرم های کارایینوآوری 

وری سازمان کمک  بخش در عین حال که به افزایش بهره های کارایی ان در هر سازمانی هستند. اما نوآوری مشتری

بخش است. های نوآوری کارایی سپاری یکی از نشانهکنند. برون کنند همیشه به نفع کارکنان موجود عمل نمیمی

های  بخش باعث آزادشدن جریانهای کارایی وری شوند. نوآزایی نمی بخش به تنهایی باعث اشتغالهای کارایینوآوری 

ها، شغل جدید که  افزایند. در بیشتر موارد، این نوآوری به اقتصاد می رامشاغل جدیدی  ، شوند اما به ندرتمی ینقدینگ

 برند.کنند هیچ، مشاغل موجود را هم از بین میایجاد نمی 

 نامیم.می  های بازارآفریننوآوری آن را نتیجۀ عامل کامالً متفاوتی است که   موتورهای جدید رشد

  را بازارهای جدید ،نوآوری از این نوع  -دهد که از نامش پیداستبازارآفرین دقیقاً همان کاری را انجام می نوآوری 

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

یا در دسترس آنها نیست. به کمک چنین  و ارزان با قیمت  ،ندارد یا محصوالت موجود در بازار به دالیل گوناگون

شوند که تعداد مردم  تبدیل می پذیردسترس و  ارزانان چنهایی، محصوالت پیچیده و گران به محصوالتی  نوآوری 

هایی کامالً بندی ها حتی دسته بسیار بیشتری قادر به خرید و استفاده از آنها خواهند بود. در برخی موارد، این نوآوری 

 آفرینند.جدید از محصوالت را می 
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اند و در  قتصادهای ثروتمند امروزی بوده های بازارآفرین به شکل جمعی، بنیانی اساسی برای بسیاری از انوآوری 

ها نه فقط بازارهای جدید بلکه مشاغل  ها نفر از فقر بیرون بیایند. این نوع نوآوری اند تا میلیوناین فرایند کمک کرده 

ها باید افراد بیشتری  د، شرکتنشوکنندگان جدید زاده میآفریند. چون وقتی بازارهای جدید با مصرف جدید نیز می 

های بازارآفرین از  رسانی کنند. نوآوری تخدام کنند تا این محصول جدید را تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمتاس

 نامیم برخوردارند.می جهانیو  محلیپتانسیل آفریدن چیزی که آن را مشاغل 

همچنین به آسانی قابل  گوییم که باید آفریده شوند تا به بازار محلی خدمت کنند. این مشاغلمی  به مشاغلی محلی

سپاری به سایر کشورها نیستند. برای مثال، مشاغل طراحی، تبلیغات، بازاریابی، فروش و خدمات پس از  انتقال یا برون

کنیم اغلب پردرآمدتر  گیرند. وقتی آنها را با مشاغل جهانی مقایسه میبندی جای میفروش معموالً در این دسته 

ها  اند اما به آسانی قابل انتقال به کشورهای دیگر هستند تا شرکت ر عین حال که مهمنیز د مشاغل جهانیهستند.  

 مند شوند.بتوانند از مزیت دستمزد پایین بهره 

توانند شروع به حل بسیاری از مسایل خود )دفاع از خود فهمند که می وقتی تعداد زیادی از مردم یک منطقه می 

یعنی با مشارکت در بازار    - ای مولد بکنندتماعی و عزت نفس در جامعه( به شیوهشان و کسب جایگاه اجهای و خانواده 

رود که شیوه فکر کردن آنها درباره جامعه  احتمال بیشتری می -کنندهگذار، تولیدکننده یا مصرف جدید به شکل سرمایه 

و    کنندر فرهنگ جامعه می بازارهای جدید شروع به تغییهایی است که خودشان نیز تغییر کند. این یکی از روش 

 توانند تاثیری مشهود بر یک کشور بگذارند تا شکوفا به نظر برسد.می

د تا مردم بیشتری نسبت به گذشته  نیابتر گسترش می تر و ارزان محصوالت ساده  ،های بازارآفرینکه با نوآوری درحالی

کنند. به محض اینکه  برای ساختن یک اقتصاد را نیز بنا میهای الزم ها، بنیانتوان خریدش را داشته باشند، این نوآوری 

ها،  زیرا درآمد بیشتری برای تامین مالی مدارس، جاده شودمی  آورترتاب  ، اقتصاد ،بازارهای جدید آفریده شود

 کند.بهتر ایجاد می یی اوحکمر ها و حتی بیمارستان 

فضیلت بزرگ بازار آزاد و بازار خصوصی در این است که  میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد زمانی گفته بود » 

 . کندمردم را قادر به همکاری اقتصادی با همدیگر می

گذاری در تحقیق و توسعه،  برای ارزیابی توان نوآوری یک کشور از متغیرهای جانشین مانند گواهی ثبت اختراع، سرمایه 

 .کنیمو کیفیت نهادهای علمی پژوهشی استفاده می 

، یعنی فرایند آفریدن چیزی کامالً جدید که هرگز پیش از آن وجود نداشته است، اشتباه نگیریم.  اختراع را با  نوآوری 

شوند، و لحظه به لحظه بهتر  ها اغلب از کشوری به کشور دیگر و از بنگاهی به بنگاه دیگر قرض داده مینوآوری 

کنیم بفهمیم چگونه نوع، مقیاس و اثرگذاری نوآوری بر یک  ش می است و تال نوآوریشوند. بنابراین واحد تحلیل ما می

 گذارد. شرکت، بر کلیت اقتصاد نیز تاثیر می 
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توانیم آن نوآوری را برای اهداف خود بکار گیریم. شود، میاگر ما درک کنیم چه نوع نوآوری باعث چه اتفاقاتی می

 .شوداست که به توسعه اقتصادی مداوم منجر می چیزی ها گام نخست و حیاتی در درک آن دانستن این تفاوت 

 

 فصل سوم 

هایی  در مکان ها توانایی شناسایی فرصت -کندرا از بقیه جدا می  نوآوران بازارآفرینای است که این همان ویژگی

 . وجود ندارد ای کننده هیچ مصرف رسد که به نظر می 

 نحوی که روی توان بالقوه آنها برای رشد و توسعه انگشت بگذاریم. توان اقتصادها را بهتر توصیف کرد به چگونه می

ها ازقبیل رشد تولید ناخالص داخلی، رشد درآمد سرانه، و حتی آمارهای خاص  ها و تحلیلبینیبسیاری از پیش 

ها ین نوع تحلیل دهند. اگرچه اهر بخش، نگاهی از باال به آنچه در این اقتصاد به شکل کلّ واحد در جریان است ارائه می 

 گویند.بخش و مفید هستند ولی همیشه کل ماجرا را به ما نمیآگاهی 

شود که درآمد، زمان، و تخصص برای خرید و استفاده از محصوالت یا  کنندگانی تشکیل میاقتصاد مصرف از مصرف 

کنندگان و مدیران  بینین، پیش خدمات موجود در بازار را دارند. اقتصاد مصرف آن بخشی از اقتصاد است که اقتصاددانا

 . بینی کنندکنند تا رشد یک محصول یا یک منطقه را پیش بازاریابی اغلب استفاده می 

بخش را به امید نرخ  های تداوم گریزی آن، تمایل به تعقیب نوآوری تعجبی ندارد که سرمایه با توجه به ماهیت ریسک 

های مالی موجود، خیلی آسان چون با استفاده از ابزارها و تئوری  گذاری داشته باشد بینی سرمایه بازده قابل پیش 

 توان توان بالقوه را دید و درک کرد. می

حلی که به آنها کمک خواهد کرد تا  وجود دارد که مردم را از مصرف کردن راه  محدودیتیا  چهار مانععمدتاً  

)قدرت   ثروت ،استفاده از یک کاال یا محصول(مهارت و توانایی )  مهارتکند که عبارتند از  منصرف می ،پیشرفت کنند

استفاده از یک  )داشتن زمان کافی جهت  زمان و )دسترسی به یک کاال یا خدمات(  دسترسی، خرید مشتری(

کنندگان آرزومند  که مصرف  کنندتحمیل می های مشابهی محدودیت  ،های موجود در بازارحل. گاهی اوقات، راه محصول(

 دارد. ها بازمیحلرا از مصرف آن راه 

ی های موجود درباره اقتصاد مصرفی متکما معتقدیم نوآوری به این دلیل غالباً شانسی و اتفاقی است زیرا به داده 

بینی آنچه آنها در آینده انجام خواهند داد  کنندگان در گذشته برای پیش است، یعنی از اطالعات درباره رفتار مصرف 

ها را  کنند چرا مردم این انتخاب ها یک موضوع اساسی گم شده است. آنها تبیین نمیاین دادهشود. اما در استفاده می 

دهند که اصوالً  ر آینده چه انتخابی خواهند کرد. آنها این اطالعات را به ما نمی کنند آنها دبینی نمی و لزوماً پیش  -کردند
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  مصرفیاقتصاد بی این همان جایی است که  -چرا باید انتخاب کسی نخریدن یک محصول یا خدمت بوده باشد

 وجود دارد. )مصرف نکردن( 

های جمعیتی مشتریان یا جای دادن آنها در  ویژگی ها توجه و تمرکز خود را صرف شناسایی بسیاری از بازاریاب

ای آنچه را علت بنیادی انتخاب هر کدام از ما در خرید یک  کنند اما ما معتقدیم چنین شیوه های مختلف میبندی بخش 

 توان آن را تبیین کرد. نگاری نمیگیرد. عامل دیگری در کار است که با جمعیت محصول یا خدمت است نادیده می

آیند؛ آنها مسایلی را  که باید انجام شود بیرون می  ایکارهای بر زمین مانده از درون  های بازارآفرین موفقرینوآو

 حلی نداشتند. یا که اصالً راه  -هایی داشتند که ناکافی بودندحلکنند که تا پیش از این، راه حل می

به جای  -کننده باقی بمانندل غیرمصرف به شک -دادند بدون هیچ محصولی سر کنند مردم در عوض ترجیح می 

 اندازد که مورد رضایت نیست.ای راه میآنها را به شیوه کار اینکه محصول یا خدمتی را »استخدام کنند« که 

 دشوار است. اقتصادهای نوظهور در  آفریدن بازار 

 ییهمان جا قطعاً نی. اباشیم اقتصاد مصرف در  یی رشد و شکوفا که به دنبال   کندی م شنهادی متعارف پ  فهم

پژوهش   یابزارها. با دشوی م بیتعق دیرشد موجود و جد برای  هافرصت  و دشوی صرف م هایه سرما تی است که اکثر

تمرکز بر   با . اماشوندمی یاب یتر ارزها آسان فرصت  نیاکه   است قابل درک  هستند کامالً متکیها به آنها که شرکت  ازار ب

فراهم   است،ها شرکت  ی رشد برا دیجد ی موتورها  روشن کردن ی فرصت برا نیبهتر میباور دار  کهآنچه را  ،مصرفیبی

هر دو  که درآمد فراهم کنند درنتیجه  تا شغل و  کندیبه جوامع کمک م در مقابل رشد  دیجد ی موتورها نی. ادشویم

 کنند.  شرفتیپ شیخو ی های تا در زندگ کندی کمک م دمبه مر تاًینها

 

 فصل چهارم 

کشورهای بسیار زیادی هنوز  سال گذشته،  70ها دالر منابع به درون این کشورها طی حتی پس از تزریق تریلیون 

و سپس تداوم آن تا این اندازه   رسیدن به توسعهو حتی برخی امروزه فقیرتر از گذشته نیز هستند. چرا  فقیرند

 سخت است؟ 

شود. توسعه نادیده گرفته می  نوآوری ها یک عنصر حیاتی برای توسعه، یعنی شما معتقدیم در بسیاری از این تال

هایی ظهور و گسترش یابند که منابع موردنیاز جامعه را به سمت خود  دواند که نوآوری و شکوفایی هنگامی ریشه می 

ها و  ها، مشتری گذارها، کارآفرین . به محض معرفی نوآوری جدیدی که برای ذینفعان در اقتصاد )شامل سرمایه بکشانند

  کشیده است،کنند به حفظ آن منابعی که نوآوری را به سمت خود دولت( سودآور است، ذینفعان اغلب انگیزه پیدا می
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دهد که بازاری  های جذب کردن تضمین می . استراتژی ها، کمک کنندگذاری ها، آموزش و حتی سیاست ازقبیل زیرساخت

 نقش حیاتی دارد.  جذب کردناستراتژی آماده در انتظار است. ما معتقدیم برای شکوفایی بلندمدت و بادوام 

 تر هستند.کارآمدآور بسیار  های جذب، با گذشت زمان در کمک به شکوفایی دوام استراتژی 

 دهند. بخشند و به آنها اجازه ریشه کردن می، زندگی میکردن جذبحل  تقاضاهای بازارآفرین به راه 

تواند به توسعه آید که میو با تولد بازار، منافعی مرتبط با آن بوجود می  -توان بازار آفریداز چیزی خیلی اندک می 

 منجر شود.

ت. چگونه چنین چیزی  سنتی نیس 20یک بسته ماکارونی ایندومی چیزی غیر از یک بسته رشته ماکارونی آماده  

از طریق  است که  فرایندی اهمیت دارد چون بیانگر   ایندومیهای ماکارونی  رشته این همه اهمیت پیدا کرده است؟ 

 توان فقر را به شکوفایی تبدیل کرد. نوآوری می 

زاری کنندگان خدمت کند، چنین بااگر بازاری را بیافرینیم که موفق شود به جمعیت رو به افزایش غیرمصرف 

کند. این همان سازوکار ساده و با  احتماالً منابع بسیار دیگری را که یک اقتصاد نیاز دارد نیز به سمت خود جذب می

 است.جذب کردن حال قدرتمند این

توانیم به فقر شدید  گوید »ما نخستین نسل در تاریخ بشر هستیم که می جیم کیم رئیس بانک جهانی اغلب می

خود را روی پایان دادن به فقر متمرکز کنیم این اتفاق   های اما اگر ما همچنان تالش  -دهیم.« شاید حق با او باشدپایان 

 نمایی است که وجود دارد.این آن معما یا تناقض iنخواهد افتاد. 

 

 فصل پنجم:

های سراسر جهان را از فقر به  نیز همان نیرویی وجود دارد که بسیاری از اقتصاد  داستان دگرگونی امریکادر بطن  

 های بازارآفرین.شکوفایی رسانده است: نوآوری 

دهد شکوفایی ریشه بگیرد  کنند که اجازه می ساز فرهنگ نوآوری را ثابت میاما به کمک همدیگر قدرت دگرگون

 و رشد کند. 

امریکا شروع به پدیدار شدن کرد، فرهنگی که کارآفرینان به دنبال خدمت کردن  همانگونه که فرهنگ نوآوری در 

 کنندگان بودند، چرخه مطلوبی از آفریدن شکوفایی به حرکت درآمد. به تعداد هر چه بیشتری از غیرمصرف 
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ایستمن برای جامه عمل پوشاندن به این رویا، مدل کسب و کاری را توسعه داد که روی اصول اصلی زیر تمرکز داشت: 

 مشتری، تولید انبوه با هزینه پایین، توزیع جهانی، و تبلیغات گسترده. 

های چشمگیری  گذاری ها در صف طوالنی سرمایه گذاری کارخانه مونتاژ خودرو تنها یکی از سرمایه   1920در دهه 

کنندگان امریکایی برساند. شرکت فورد همچنین  بود که فورد انجام داد تا خودرو تولیدی خود را به دست غیرمصرف 

آهن،  های تولید الوار، معادن زغال سنگ، زمین کاشت درخت کائوچو، شرکت راه هایی بلند برای فوالد، جنگلکوره 

iکرد. سازی را اداره می های شیشهبری و کارخانه های چوب نههای سوخت، کارخاهای باربری، جایگاه بنگاه  i   نخستین بار

ها  گذاری افتاد. هیچ کس تا آن زمان چیزی مانند این ندیده بود. این سرمایهبود که در صنعت خودروسازی این اتفاق می 

 فقط زیرساخت شرکت فورد نبودند بلکه آنها زیرساخت امریکا نیز شدند. 

های طبقه سوم در منهتن خواهد  مدفوع اسب به »سطح پنجره  1930جا پیش رفت که نظر داد تا سال یک منتقد تا آن 

 خیزی بلند برداشت. خودرو هنری فوردرسید.« خوشبختانه پیش از آنکه چنین اتفاقی بیفتد 

مهم را عملی  این دار کارهای آنها قطعاً هیچ نوآوری، به تنهایی، سرنوشت امریکا را تغییر نداده ولی اثرات ادامه 

 کرده است. 

هم به   های دموکراتیکآزادیو   های سیاسیآزادیکنند،  کسب می استقالل اقتصادی هنگامی که شهروندان 

 .کنندشوند عمری جاویدان پیدا می ها به محض اینکه ثروتمند می دموکراسی  .آیددنبال آن می

 

 م فصل شش 

بخشی خیزش آنها به برای تداوم  ژاپن و کره جنوبیدر کمک به  پیروزی نوآوریدر این فصل، زوایایی از 

ست که شکوفایی نه یک رویداد بلکه فرایند  ا ها آموختیم اینسازیم. آنچه از این ملتروشن می  را  شکوفاییسمت 

 پیوسته به نوآوری است. یفرایندی که نیازمند تعهداست، 

 .زمانی نشانه کیفیت مشکوک بود« یکت ژاپنساخ برچسب » 

به ما عرضه کند. در  را تواند چندین درس مهم  خیزش هر دو کشور ژاپن و کره جنوبی از فقر به شکوفایی می علل

 کنیم.ها تمرکز می اینجا روی سه تا از این درس 
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پذیر  آن  قرار دارد، امکان ، بدون توجه به شرایطی که یک کشور در گذاری در نوآوریسرمایه اینکه   نخست

شدت موردنیاز را درون جامعه بخشند سایر منابع بهتداوم میبه آن آفرینند و می  را هااست. بازارهایی که این نوآوری 

 آوری آنها خیلی زیاد است.اند احتمال دوام کشانند. چون این عناصر برای پشتیبانی از یک بازار کشیده شده می

های  نوآوری به حرکت درآوردن  ، برای تشخیص نیازهای محلیبا توجه به توانایی باال در  فرینانکارآدرس دوم اینکه 

هرروزه شهروندان معمولی قرار    کشمکشو در مرکز هستند بازارآفرین ضروری هستند. چون که آنها نیروهای محلی 

دیل کنند. کارآفرینان محلی قادر به القای تب فرصت اقتصادیهای ماندگار و توانند این مبارزات را به نوآوری دارند، می 

 .توانیم« نوآوری کنیم، بیافرینیم و شکوفا شویمباور به اینکه »ما هم می -شان هستندحس افتخار در شهروندان 

سازی الزم است. کشورهای فقیر برحسب تعریف فاقد وقتی کشورها در مرحله اولیه از توسعه هستند یکپارچه 

ها پیش آماده بوده  هستند که در کشورهای ثروتمند از مدت  ییاو حکمروکار و ونقل، کسبحمل های آموزشی،زیرساخت 

کنند اغلب مجبور به وکارهای این کشورها تالش می است. به این جهت، نوآورها که برای حضور فعال در کسب 

سازی عملیات خود هستند تا موفق شوند. آنها با کشیدن این منابع به سمت خود و پشتیبانی موردنیاز برای  یکپارچه 

سازی  فعالی در ملت تاثیرزیرساخت، آموزش یا سایر چیزها، ناخواسته   آنکهکارهای خود تا شکوفا شوند، حال و بکس

 دارند. 

 .« بازارها باید آفریده شوندآیند؛ » شوند یا برحسب اتفاق به وجود نمیطور خودبخودی ظاهر نمی بازارها همین 

 د.ی کم نگیرآید را دستیا پاداش بالقوه عظیمی که با آن می های الزم برای آفریدن بازاری جدید هرگز تالش 

خواهند و  که آنها احیانا چه چیزی می بفهمید تانحس شهودی و با  کنند،با دقت تماشا کنید مردم چگونه زندگی می 

 .شوید همراهسپس با آن 

پاالیش  و نوآوری پیوسته و  کنندگان جدید آفریدن مصرف بازار پیرامون   -چرخدپیرامون هر شرکت معین نمی ،بازار 

 چرخد. آنها و کاری که باید انجام شود می تقالی درک  

کرد، این می  ایجادبرای موفقیت خود به آفریدن مشاغل محلی نیاز داشت. با هر شغلی که سونی   سونیشرکت 

و منابع ضروری برای توسعه یک ملت شکوفا شده را به سمت خود   کردمی بازسازی ژاپن کمک  شرکت ناخواسته به

چیزی   بلکهبینم نمی جالبیک نوآوری  کنم آن را صرفاًیک محصول سونی برخورد می  بهکشانید. این روزها وقتی می

 توسعه داد. آن را ن ها در جهانم: فرایندی که یکی از شکوفاترین ملتداتر می قدرتمندتر و بادوام 

 کشاند.شود که اشتغال بلندمدت را به سمت خود میوجوشی میمصرفی موفق به آفریدن بازار پرجنب بی هدفگذاری 

 . ی بکنیمچیزشروع به ساخت  از اینکه پیشسازند. پس ما ابتدا باید مردم را بسازیم این مردم هستند که چیزها را می
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تواند به یک منطقه کمک کند تا چارچوب تنظیمی و نهادی می ( nonconsumption)  مصرفیهدفگذاری بی 

سایر  به ایجاد و رونق گرفتن عت خودروسازی، برای صن مصرفی، خصوصا هدفگذاری بی  تر و بافتاری خلق کند.مرتبط 

 . نیز کمک کردصنایع در اقتصاد ژاپن 

  های دولتیحمایت کند اما می صنعت و اقتصاد کمک  رشدکه به درستی هدایت شود به به شرط این ، ت پشتیبانی دول 

 دلیل اصلی موفقیت نیست. معموالً

 آفرید. را  ها و اهدافی بیرون آمد که فرهنگ نوآوری و فرصت آل با ایده  ،ژاپن از خاکسترهای ویرانی جنگ

های صلح و  آلند هم گذشته را فراموش کنند و هم آن را متعالی سازند. ایده ردوست دا در جنگ »بازندگان 

تجربه زنده و   گرفته شده یا دیدگاه تحمیلی بلکه به عنوان یکایدئولوژی وام  شکلنه به  - دموکراسی در ژاپن ریشه کرد

 فرصت به چنگ آمده.« 

کره جنوبی امروز، با تولید  اما  بسیار فقیر بود. 1960  سال دالر در155کره جنوبی با تولید ناخالص داخلی سرانه 

است تا به بسیاری از کشورهای فقیر دیگر   کردهفعال  را  کمک کرهدالر، برنامه  27500ناخالص داخلی سرانه بیش از  

چنین چرخش  موفق شد  چگونه کره جنوبی  به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل دست یابند.  که کمک کند 

 ؟ دن ک سازماندهی و اجراآوری را شگفت 

عوامل بسیاری ازقبیل فرهنگ، رهبری دوراندیش، صنایع سنگین، تجارت خارجی، کمک از امریکا و جغرافیا  

اند. اما داستان نوآوری در کره جنوبی، ایفا کرده ه است »معجزه در رودخانه هان« لقب گرفت که مهم در آنچه ینقش

 گفته شده است، نیز نقشی حیاتی در دگرگونی این کشور داشته است.  کمترداستانی که 

شروع کرد   (در کره جنوبی به شدت فقیر)با فروش ماهی دودی، آرد و میوه  1938  سال سامسونگ که در

فروشی، منسوجات و  های دیگر ازقبیل بیمه، خرده پس از جنگ، سامسونگ جرات کرد وارد بخش  داستانی مشابه دارد.

 وسایل الکترونیکی بشود.  1969 سال  در

در   را ل الکترونیکی شامل تلفن و دستگاه فکس هزار محصو 150دستور داد بیش از  رئیس شرکت سامسونگ

بود که کم  کارکنان سامسونگبه  فریاد بیدارباش د. این یک ننزب جلوی کارکنانی که آنها را ساخته بودند آتش 

 هزینه بودن به معنای کیفیت پایین نیست. چنین حرکتی جواب داد. 

های هوشمند  های هوشمند و تلویزیوناز ماشین لباسشویی و یخچال تا گوشی اعم امروز، سامسونگ هرچیزی 

در سطحی   رهبر صنعت در فناوری، این شرکت به عنوان هاجریان پیوسته نوآوریسازد. با به راه افتادن  می

 برند نخست جهان قرار دارد.  10شود و در بین گسترده به رسمیت شناخته می
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است بلکه تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کره جنوبی  داده سونگ را به تسلط جهانی سوقها نه تنها ساماین نوآوری 

 نیز داشته است.

 توان وارد کرد. توان وارد کرد اما استعداد را نمی آالت را می و ماشین   سنگ زغال

 یهای کره جنوبی نقشبنگاه بسیاری کمک کرده است تا کره جنوبی رشد کند اما تعهد مداوم به نوآوری از سوی عوامل 

در   آوررنج کره جنوبی بر فقر  ه کند. امروزو حفظ  ایجادداشته است تا شکوفایی را  به رشد کره جنوبیحیاتی در کمک 

به این سو بهبود مشهودی یافته   1960های اقتصاد خود شامل حکمرانی غلبه کرده است، که از دهه بسیاری از جنبه

های سیاسی غیرقابل تصور در این  آزادی  ند، راه را برای شکوفایی مشتعل شداین   به لطف که های اقتصادی است. آزادی 

 اند.ده ، هموار کرکشور

 به رشد -آوری در مواجهه با عقبگردهای اقتصادی و تاب  -هاسطح یادگیری، نوآوری و توسعه بازارها در این ملت

 امیدوارکننده است.  این خیلی  دارد وقوی اشاره  ی بر بنیاد اقتصادی بناشده

توسعه   روی  کار . برای مثال، تایوان در ابتدای نیستند کشور  توسعه یافتن یکتنها راه   های بازارآفریننوآوری

محصوالت ساده ازقبیل منسوجات و موادغذایی فرآوری شده برای هشت میلیون نفر مردم این جزیره کوچک متمرکز  

 .روی کرداز مرزهای خود را نشانهسایر بازارها در بیرون  ،زود  خیلیشد اما 

  سمت ماندگار به ی ، مسیردشوارهای بازارآفرین، حتی در شرایط ها در نوآوری گذاری بندی سرمایهاولویت 

 د. گذارکشورهای فقیر می در اختیار  شکوفایی

 فصل هفتم 

کنیم یک الگو  شده، بلکه از زاویه نوآوری نگاه میگذاری سرمایه وقتی به اقتصاد مکزیک نه از زاویه میزان دالرهای 

 گذاری سنگینی برای سرمایه -المللیچه داخلی و چه بین  -ها در این کشورشود. بسیاری از شرکتآشکار می 

شد، شاهد  وجوش با وجود منابع غنی داشته بااند. اما در کشوری که باید اقتصادی پرجنب کرده  بخشکاراییهای نوآوری 

دهد اتکای گونه که تجربه مکزیک به طرز وحشتناکی نشان میهای بازارآفرین هستیم. همانغیبت ناامیدکننده نوآوری 

 تواند جلو ببرد.بخش اقتصاد را تنها تا حد معینی می های کاراییبیش از حد به نوآوری 

کردند خدمات پشتیبانی درمانگاه از بیماران را در خارج از مراجعات معمولی دو سال پیش، لوزانو و تیمش تالش 

های تلفنی که پزشکان و پرستاران از روی خیرخواهی با بیماران  آنها بهبود بخشند. آنها متوجه شدند در تماس 

گفتند که فکر  ها اغلب به جای بیان واقعیت، چیزهایی را می گیرند تا بدانند بیمار چه کارهایی انجام داده است آنمی

دار کنند.«  ها دوست ندارند احساسات دیگران را جریحهگوید »مکزیکیخواهند بشنوند. لوزانو میکردند پزشکان میمی
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آشنای باردار  داد هنگامی که شخص همراه مادر باردار، یک دوست و  با استناد به نتیجۀ یک مقاله پژوهشی که نشان می

یابد، لوزانو تصمیم  مانند خودش باشد که به او در مراحل بارداری کمک کند عوارض تولد بچه به شدت کاهش می

ای پزشکی بلکه سایر بیماران دیابتی تشکیل  گرفت یک مرکز تماس تلفنی ایجاد کند که کارمندان آن را نه کادر حرفه 

 است مدیریت این مرکز را برعهده گیرد.دادند. او از مادرش خواست اگر مایل می

تاکنون توافق تجارت آزاد با امریکا و کانادا داشته است )اگرچه هنگام   1994مزیت دوم اینکه مکزیک از سال 

نوشتن این صفحات، در دولت جاری امریکا آینده توافق نفتا مبهم شده است(. این توافق تجارت آزاد اساساً به هر سه  

توافق تجارت آزاد با   12هد تا کاالها را نسبتاً آزادانه بین خودشان مبادله کنند. عالوه بر نفتا، مکزیک دکشور اجازه می 

کشور دیگر امضا کرده است که بسیاری از آنها در اتحادیه اروپا هستند. درنتیجه مکزیک یکی از بازترین کشورها در   44

 حوزه تجارت در جهان است.

وری نیروی کار مکزیک  ت جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میزان بهره مطابق گزارشات سازمان تجار 

iهای اقتصادی بزرگ است.تمشابه با بیشتر قدر  i i  سنجیم  کوشی را با تعداد ساعات کار می همچنین وقتی سخت

iگیرند. ترین مردم دنیا جای میکوشها مکررا در رتبه سخت مکزیکی v ت.کره جنوبی در رده دوم اس 

شاید وسوسه  vهنوز به سراغ مکزیک نیامده است.  شکوفایی اقتصادی گستردهاما با وجود همه این مزایا، 

در این کشور بدانیم.   وکار موانع انجام کسبیا  فسادرا سایر عوامل ازقبیل  نیافتگی مکزیکمقصر توسعه شویم و 

دهد که این کشور در این مورد نیز نسبتاً  ان میوکار بانک جهانی نشاما رتبه مکزیک در شاخص سهولت انجام کسب

 خوب عمل کرده است.

و   -بخش باارزش هستندهای کارایی است. اگرچه نوآوری  بخشهای کارایینوآوری مکزیک یک آهنربا برای 

کنند و برای مدتی  ها را کاراتر می برداری از عملیات سازمان گذارند، بهره گذاران میهای نقدی در اختیار سرمایه جریان 

ه بازارهای محلی  ها، آن نوع از ابتکارها را در خود ندارند کاما این نوآوری   -دهنددرآمد مالیاتی به اقتصاد محلی می

بزرگی بیافرینند تا سایر اجزای مهم و ضروری برای توسعه بلندمدت جامعه را به سمت خود بکشانند و پولش را  

توان آنها کنند که به آسانی میحمایت می  مشاغل جهانیعمدتاً از ایجاد  بخشهای کارایی نوآوریبپردازند. درنتیجه، 

 را به جاهای دیگر منتقل کرد.

شدن بیشتر مکزیک از طریق تولید  گذاری مستقیم خارجی در مکزیک چندبرابر شد. امید به صنعتی ه سرمای

گذاران و سیاستگذاران را به طمع انداخته بود. آئودی، فورد، جنرال موتورز،  محصوالتی با ارزش افزوده باالتر، سرمایه 

تولیدکنندگان  viنامه عملیاتی در این منطقه داشتند. نیسان و هوندا تنها چندتا از تولیدکنندگان خودرو بودند که بر 

گذاری سنگینی کردند. جذب این قبیل برندهای  .جی، فیلیپس، و سونی نیز سرمایهوسایل برقی ازقبیل شارپ، ال 
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جهانی امید و آرزوی بیشتر کشورها است. در ظاهر همه اینها نماگرهای اقتصادی خوبی هستند. اما این  

 کردند به بار نیاوردند. اشتند و تصورش را می ها، آن نوع شکوفایی که بسیاری امید دگذاری سرمایه 

ها را قادر به کسب درآمد حداکثری از  بخش استوار است و شرکت ای که بر بنیان نوآوری کارایی استراتژی 

فروشد، به کسانی که پیش  کند، معموالً محصوالت را به »اقتصاد مصرفی« می شده میهای موجود و تازه تحصیلدارایی 

 اند.ن مالی خرید محصوالت موجود در بازار را داشتهاز این هم توا

 .بخش استهای کارایی ها از نوآوری ترین مثال سپاری یکی از مرئی برون

دهد  را نمی  وجوش توانایی آفریدن بازارهای پرجنب به آنها  بخشهای کارایی نوآوریقیدوبند و منعطف ماهیت بی 

های خوب یا نظام خدمات سالمت کارا را به سمت خود  مدارس و جاده  که بتواند سایر عناصر اقتصاد شکوفا ازقبیل

 بکشاند تا اقتصاد محلی بتواند همه آنها را تداوم ببخشد.

شهروندان خود وابسته باشد، چنین اقتصادی بوسیله بازارهای   پایین باقی ماندن دستمزدبه  اقتصاد کشوریوقتی 

 .شودصوالت جدید را عملی کنند به جلو رانده نمیتوانند توسعه محوجوشی که میشکوفا و پرجنب

ها میلیارد  های تولیدکننده نفت جهان است و سابقه طوالنی صدور نفت خام به ارزش دهمکزیک یکی از بزرگترین کشور 

ارزش صادرات نفت خام مکزیک به شدت کاهش پیدا کرده   ،های نفت خامدالر به امریکا را دارد. اما با کاهش قیمت 

viرسیده است.  2016میلیارد دالر در سال   7.6به  2012میلیارد دالر در سال   37ت و از تقریباً اس i   چون بخش

نفت و  چشمگیری از اقتصاد مکزیک نهایتاً به چیزی وابسته است که کنترلی اندک بر آن دارد )درجه نوسان قیمت

تا بر یک عنصر حیاتی از رشد اقتصادی خود کنترل  کند میزان تقاضای نفت از سمت سایر کشورها( این کشور تقالء می

 داشته باشد. 

سازد چقدر پیچیده و پیشرفته هستند( همبستگی  پیچیدگی اقتصاد یک کشور )اینکه محصوالتی که این کشور می

ثروتمندتر هم تر تولید کنند  توانند محصوالت پیچیدهدارتر که میباالیی با سطح توسعه آن کشور دارد. کشورهای قابلیت

 هستند.

رسد آنها  با اقتصاد مکزیک است. در واقع به نظر می  از دیدگاه صادراتی که نگاه کنیم اقتصاد روسیه بسیار متفاوت 

درصد( و   24در دو قطب مخالف باشند. برای نمونه، بزرگترین صادرات مکزیک وسایل نقلیه و قطعات خودرو )تقریبا  

درصد( و   16شده )درصد(، نفت پاالیش   26رصد( است؛ اما صادرات روسیه نفت خام )د  21آالت برقی )تقریبا  ماشین

تر  تر و بنابراین از نظر اقتصادی پیشرفته چندین کاالی اولیه دیگر است. صادرات مکزیک نشاندهنده کشوری صنعتی 

اد است. اما به محض مشاهده  است درحالیکه در مورد روسیه بیانگر کشوری با وابستگی شدید به منابع و بدون صنایع زی

 . بخشهای کارایی نوآوری آورد: شویم که هر دو اقتصاد را به حرکت درمی یکسانی می تر، متوجه پدیده دقیق 

 شود.دیده می   بخشهای کارایی اتکای افراطی به نوآوریدر هسته اقتصاد روسیه، بسیار شبیه مکزیک، 
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که قیمت انواع نفت از تقریباً  درحالی  2008تا    1998گذارد. از سال ثیر می نفت بر اقتصاد روسیه تا چگونه نوسان قیمت 

درصدی    7(، اقتصاد روسیه به طور میانگین نرخ رشد  2017دالر افزایش یافت، )معادل با دالرهای  103دالر به   18

viداشت. i i د مشاغل یا به تاثیر  اما این نوع رشد که تا حد زیادی ناشی از افزایش قیمت کاالها بود لزوماً به ایجا

بینی است، وقتی قیمت کاال سقوط  شود. چون این نوع رشد غالبا غیرقابل پیش ای چشمگیر بر روسیه تبدیل نمیتوسعه

آوری نیز ایجاد کند اتفاقی که همگی چند سال در روسیه شاهد آن بودیم. هنگامی که تواند امواج شوککند می می

 کوچکتر شد.  2016درصد دیگر در سال  0.2و   2015درصد در سال  2.8د روسیه های نفت کاهش یافت اقتصاقیمت

کنند چون بخش امید و آرزوهای زیادی در کشورهای فقیر ایجاد می های کارایی رسد نوآوری در ظاهر به نظر می

کنند. اما اتکای  ف می شدن و برخی اوقات صنایع سنگین توصیای، صنعتیاقتصاد این کشورها را نوعاً با تولیدات کارخانه 

های کوتاه مدت و شکننده را  گذاری ای شکوفا، اغلب اوقات سرمایه بخش، به جای تحقق آینده های کارایی زیاد به نوآوری 

 گذارد. کند که جوامع را در شرایطی صرفا ناامن و متزلزل میترویج می 

 انگیزند.امید زیادی را برنمی -خ فقرتولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، میزان تحصیل، زیرساخت، یا نر

های شکوفا را دارند. اما برای  اند توانایی تبدیل شدن به ملتهای دیگر که هنوز شکوفا نشدهمکزیک و بسیاری ملت

اینکه شکوفایی اتفاق بیفتد، مخصوصاً در کشورهایی پرجمعیت مانند مکزیک، باید فکر کنیم چگونه بازارهای جدیدی  

 .)نیاز غیرمصرف کنندگان را تامین کنند( گسترده خدمت کنند مصرفیبیبه  بیافرینیم که

نابود کردن آن مشکل است. بازارها شیوه زندگی و درآمد مردم را از بنیاد تغییر   ،به محض اینکه بازاری آفریده شد

 تواند فراوان باشد.شود میتان میهایی که نصیب شوید پاداش دهند و وقتی بانی آفریدن بازار می می

نیز   رایندهاتغییر در فبه معنای  نوآوریجستجو کرد؛  های فناوری پیشرفتهحلراه در  نبایدرا تنها  نوآوری

و اطالعات را به محصوالت و خدمات با ارزش    اولیه های کار، سرمایه، موادهست که مطابق آن یک سازمان بتواند نهاده 

 این موارد لزوماً به فناوری خیلی پیشرفته نیاز ندارد.  بیشتری تبدیل کند.

های  های فنی و نیز ظرایف و پیچیدگی مهارت آنها برنامه مدیریت دو ساله ساختارمندی ایجاد کردند که در آن 

 شد.وکار بیمبو به کارکنان آموزش داده میکسب

اینها ابداً بازارهایی نیستند که وقتی نرخ دستمزد افزایش یافت بتوان آنها را از کشوری به کشور دیگر انتقال داد. بلکه  

 . دار در اقتصاد محلی هستندوجوش و عمیقاً ریشه بازارهایی پرجنب

وجوش هستند به این دلیل اصلی که عناصر بسیاری را در زنجیره ارزش گروه بیمبو شامل فروش و  این بازارها پرجنب

آور هستند چون مستقیماً به جمعیت محلی  اند. این بازارها دوام توزیع، بازاریابی، تبلیغات و نظایر آن را یکپارچه کرده 

 اند.متصل شده 
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توانند ملتی به بزرگی مکزیک را شکوفا کنند. اما اصول هدایتگر  تنها نمی دست  ها به خودی خود واین شرکت 

 -توسعه محصوالت و خدمات برای یک فرد معمولی مکزیکی و به دنبال آن جذب منابع الزم برای موفقیت -آنها

 تواند سبب تحقق چنین امر مهمی شود.می

تجارتی که عمدتاً براساس  -هامر با امریکا و سایر ابرقدرت انداز صادرات و تجارت مستگره زدن آینده کشور به چشم 

 استراتژی بلندمدتی برای شکوفایی با ثبات نیست. - بخش استهای کارایینوآوری 

افتد. گذارند این اتفاق نمیها تاثیر متفاوتی بر اقتصادش میتا زمانی که مکزیک تشخیص ندهد انواع متفاوت نوآوری 

 بخش به آنجا نخواهد رسید. های کارایی به نوآوری مکزیک تنها با اتکاء 

 گذاری مستقیم خارجی محیط نسبتا باثبات اقتصاد کالن مکزیک بود.بخشی از دلیل افزایش سرمایه 

 

 فصل هشتم 

iغیبت »حاکمیت قانون« و »نهادها«  x گونه آفتی است که کشورهای فقیر به آن مبتال هستند. فهم متعارف ما این

های به  و اغلب معنایی جز اقتباس از سامانه -دهد که تا زمانی که این کشورها نهادهای خود را اصالح نکنندنظر می 

توانستند  م سرانجام میداشتیم مردشان نیست. »فقط اگر این یا آن نهاد را می امیدی به پیشرفت  -سبک غربی ندارد

های بسیاری برای رسیدن به چنین هدفی بوجود وکارهای خود را راه بیندازند و به آنها تداوم ببخشند.« سازمان کسب

خود را بهتر کنند.  کنند تا به کشورهای فقیر کمک شود نهادهای گذاری میاند و ساالنه میلیاردها دالر سرمایه آمده 

ند، اما دلیلش چیست که این همه نهادهای  کنمی  دیکته و یا تحمیلال خیر به درون این کشورها  نهادها را با نیات کام

مشکالتی که   آیند؟، فاسد از کار درمی یا حتی بدتر مد آ ناکار  ، سرانجاماقتصادهای نوظهور « به درون شده دیکته » 

ها و نهادها داریم به سادگی با افزودن قانون، سامانه یا نهاد دیگری قابل برطرف شدن نیستند.  در رابطه با قانون، سامانه

کنیم صرفا منظورمان قواعد و مقررات نیست. خط پایان نهادها به فرهنگ  هنگامی که از نهادهای کارآمد صحبت می 

کنند(. نهادها در هسته خود  ه مردم یک منطقه، مسائل خود را حل و پیشرفت می شود )این فرهنگ که چگونختم می

.  باشند 1نهادها باید وطنی فهمیم که دهنده چیزهایی هستند که مردم برایشان ارزش قائلند و از اینجا میبازتاب 

 در این فرایند ایفا کند.  نقشی حیاتیتواند می نوآوری  روشن است که 

کنندگان و  ، مصرف بازارهای باز دموکراتیک،   تکثرگرایی،  حقوق مالکیتاز  سیاسی خوبو   نهادهای اقتصادی

داری حزبی، سرمایه های تک ها، نظام کنند. به بیان دیگر، نهادهای اقتصادی و سیاسی بد از الیگارشی غیر آن حمایت می

 کنند. ی حمایت م، و غیر آن  جاگیرفساد همه ،  قوه قضائیه بدکردار ، تبارگماری، رفاقتی

 
1 homegrown 
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که کشورهای شکوفاشده پر از نهادهای خوب هستند یا  شوند، درحالی کشورهای فقیر زیر فشار نهادهای بد له می

دهد که کشورهای خواهان مبارزه با فقر باید ابتدا  کم نهادهای بسیار بهتری دارند. عقل سلیم پیشنهاد می دست

های به سبک غرب را برگزینند پیش از  اصالح و درمان کنند، و سامانهحاکمیت قانون را برپا دارند، نهادهای خود را 

 اینکه بتوانند به سمت شکوفایی حرکت کنند.

رسد که نهادهای درست را  افتد. در ظاهر منطقی به نظر میچگونه حرکت به سمت نهادهای سالم در واقعیت اتفاق می 

های تر محدودیت عد بازی در یک جامعه یا به طور رسمی آنچه داگالس نورث، برنده جایزه نوبل »قوا -برپا کنیم

برای ساختن شکوفایی اقتصادی مهم است. اگر به   -کندتوصیف می  xدهد« ساخته که تعامل انسانی را شکل میانسان

مک  شوند تا کمی  تحمیلاین شیوه نگاه کنیم، نهادها احتماال توسط دولت یا سمن بسیار پرنفوذ، منطقا به درون جامعه 

 کنند راه برای درست شدن نهادها هموار شود. 

 شایستگی زیرساختی و نهادی است.مصرف گسترده است عدم عدم های متمایز هر اقتصادی که دچار یکی از ویژگی 

شرط ضروری رشد اقتصادی  در محافل توسعه اقتصادی، تمرکز شدید بر خلق نهادهای خوب در کشورهای فقیر، پیش 

های مورد حمایت بانک جهانی برای میلیارد دالر در پروژه  50، بیش از 2011تا   2006شود. از سال  سالم شناخته می

 گذاری شده است.اصالحات نهادی سرمایه

اند، بسیاری از  ای که این جوامع طی زمان در آنها تکامل یافته اما بدون درک ساختارهای اجتماعی محلی پیچیده 

های کارایی و شفافیت نشدند. در عوض آنها غالباً ناخواسته به سردرگمی و  ل به وعده ، موفق به عمشده  دیکته نهادهای 

 فساد دامن زدند.

ها را خلق کنند. بنابراین  به جای اینکه ارزش  دهندبازتاب می های آن را مساله این است که نهادهای یک جامعه، ارزش

های متمادی حفظ های یک کشور را شکل خواهند داد و برای نسل نهادهایی که ارزش  -ساختن نهادهای قوی 

دهد به جاهای دیگری نیز صادر کنید، سپس کمی آب اضافه کنید و در  در واقع »هر آنچه را که نتیجه می -کنندمی

 ، نیست«. آخر آن را هم بزنید

ازقبیل   -های نهادیزیرساخت « وارد کردنها برای » بین تالش  ناهمخوانی بنیادیعلت این است که یک 

های  ، و نظام های بانکداریرویهمانند بازارهای سهام و  های مالیسامانه ،  های حکمرانیقالب ، یقضای های سامانه 

گیرند وجود دارد.  ها در هر کشوری شکل میچگونه نهادها و ارزش برای یک کشور فقیر و این واقعیت که  -تنفیذ قانون

دهد کارشناسان خارجی »تمایل به تمرکز روی قواعد دارند چون مزیت نسبی آنها در آن است. ما پریچت توضیح می

اینها در بستر و  اند اجرا کنند، اما همه  تمایل به دعوت از کارشناسان داریم تا قواعدی را که در جایی دیگر اثربخش بوده 

 بافتاری متفاوت، معنا ندارند.« »این داستان هنجارها است.« 

های خیر بتوان آنها را تحت تاثیر  هایی که در جهان داریم، نهادها چیزی نیستند که با نیت حتی با وجود همه تخصص 

ابند. نهادهای یک جامعه یگیرند و تکامل میقرار داد. نهادها حقیقت محض نیستند. آنها در هر بافتاری شکل می
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دهند چگونه مسایل حل هایی که سرمشق می های مردم آن جامعه هستند. ارزش معموال بازتابی از فرهنگ و ارزش

بخشی به  کنند با همدیگر کار و زندگی کنند. حتی وقتی با نیت خوب برای تحرکشود و چگونه مردم انتخاب میمی

 د. آنها نیازمند جذب کردن هستند.نمو دیکتهتوان به سادگی را نمی  رآمد کا نهادهای  ،شودرشد اقتصادی کمک می 

های  آوری نظام تحت فشار قرار دادن نهادها، اثرات مطلوبی بر آفریدن و دوام شواهد روزافزونی وجود دارد که 

 کارکرد در بسیاری از کشورهای فقیر ندارند. -خوش

مردم برای آن ارزش قائل هستند و این که چگونه مسیر پیشرفت خود را  آنچه  -های بنیادی یک جامعهاگر پویایی 

 شده محکوم به شکست هستند.تغییری نکرده باشد، نهادهای جدیدا تحمیل -کنندانتخاب می 

های جهان موفق است اغلب موفق به رسد در سایر بخش هایی« که به نظر می ما با تمرکز بر اقتباسِ »بهترین سرمشق 

 شویم.های بافتاری مختص به یک منطقه خاص نمیی درک پیچیدگ

دست یابیم. و بدین منظور مجبوریم بفهمیم که چگونه یک فرهنگ   فرهنگ جامعه وها ریشه ارزشما مجبوریم به 

 گیرد. شکل می

زیاد   ای برای باهم کار کردن در جهت اهداف مشترکی است که این اهداف بارها و بارها و چنان با موفقیتفرهنگ شیوه 

کند. اگر یک فرهنگ شکل  ای دیگر حتی فکر هم نمیدنبال شده است که کسی درباره تالش برای انجام کارها به شیوه

 . گرفته باشد، مردم به طور ناخودآگاه آنچه را الزم است انجام دهند تا موفق شوند، انجام خواهند داد

گیرد. در عوض نتیجه  شده نه یک شبه و نه با اجرای یک قانون یا سامانه جدید شکل میاین شعور درونی

کنند تا مسائل را حل کنند و حدس بزنند چه چیزهایی نتیجه  مردمی هست که با همدیگر کار می یادگیری اشتراکی

 دهد. می

کنند، بلکه در جریان حل مساله، هر  ه را حل نمی روند فقط خود مسال هر دفعه که آنها با یک مساله کلنجار می 

 برند.کنند یا از بین میگیرند و فرهنگی را ایجاد میآنچه را که اهمیت دارد نیز یاد می

است، یا یک الگوی رفتار که قانونمند شده باشد. وقتی فرهنگ یک کشور را   فرهنگواقعا بازتابی از آن  نهادیک 

یم،  کن تحمیلنیم تا یک نهاد را که با فرهنگ آن کشور همسو نیست به درون آن ککنیم و تالش می مشاهده می 

بینی اهمیت فرهنگ و هنجارها در قبوالندن نهادها و احتماال حتی پیش آوری آن نهاد خیلی مشکل خواهد بود. دوام 

 کم گرفت.توان دستقدرت نهادها را اصال نمی

کند. به عالوه  ا گزینه موجود است و نفوذ چشمگیری بر اقتصاد اعمال می در بسیاری از کشورهای فقیر، دولت اغلب تنه

رسد  های شکوفاشده در جهان فکر کنید. به نظر می کارکرد در امریکا، انگلستان، ژاپن یا بسیاری ملت-به نهادهای خوش

را    انگلستانا ی های حقوقی در امریکانظام کنند. برای مثال در کنار هم حرکت می نهادهای خوبو  شکوفایی

توانند به تنفیذ قراردادها و حاکمیت قانون متکی باشند. با وجود این نهادها نه  مالحظه کنید که شهروندان معموال می
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شود. برعکس به آنگوال، اکوادور و  ایجاد می بین شهروندان و دولت، بلکه همچنین  اعتماد بین شهروندانفقط 

گیرند، پس نهادهای آنها قادر به  شان را می ارند که جلوی شکوفاشدن اقتصادهای کنیم، نهادهایی دبنگالدش که نگاه می

 ایجاد اعتماد نیستند. 

 .آیند نه برعکسکنند و بیرون می ها رشد می ترین نهادها از درون فرهنگ موفق

چنین فرهنگی به شبه به اینجا نرسید؛ صدها سال آزمایش و خطا و موفقیت و شکست نیاز بود تا  اما اروپا یک 

 وجود آید. 

 تاثیر ایجاد مشاغل جدید، خصوصا برای مردم شهرهای فقیر، خیلی زیاد است.

ها و جوامع بسیار اهمیت دارد. اگر  های پاداش و تنبیه در سازماندرحینی که ما چشم به بهبود اقتصادها داریم، نظام 

ها خواهند یافت که بسیاری از آنها  ی به دست آوردن پاداش های دیگر برامشاغلی نباشد تا به مردم پاداش دهد آنها راه 

 به تولید جامعه کمکی نخواهند کرد. 

المللی امیدوار بودند که فقط در عرض هفت سال، اصالحات نهادی خواهد  بسیاری از کارشناسان بین   2003در سال 

ا میلیاردها دالر پول برای این کشور  توانست افغانستان را به کره جنوبی جدیدی تبدیل کند. این تئوری باعث شد ت

هزینه شود تا ابتدا نهادهای غالب در دولت را تغییر دهد که بسیاری امید داشتند به تغییر در این کشور منجر خواهد  

شد. زمان سپری شد؛ میلیاردها دالر خرج شد؛ قوانین، مقررات و »نهادهای« جدید به درون این کشور تحمیل شدند اما  

 شود.نام برده می  یکی از فاسدترین کشورها در جهانبه عنوان  افغانستانز هنوز هم ا 

ها را کارآمد کند و مقررات را کاهش دهد »تا به فعالیت  های فراوانی به خرج داد تا مالیات تالش  دولت گرجستان

سنگاپور  رفت که کشور کوچک گرجستان یک » بخش خصوصی شتاب دهد و مشاغل جدید بیافریند.« این امید می

وکار بانک جهانی جهش کرده  های سهولت کسب بندی قفقازی« بشود. اصالحات به نظر نتیجه داد و گرجستان در رتبه

ای که بسیاری امید داشتند نشد. آندروز نتیجه  است. متاسفانه این کارها باعث برانگیختن نوآوری داخلی به آن شیوه

لتی شاید باری بر دوش کارآفرینان نباشد، اما اصالحاتی که پیاده شد به  های دوگذاری گیرد »در حال حاضر، مقرراتمی

 دولتی منتهی نشد که واقعا تولید را شتاب ببخشد و اشتغال ایجاد کند.« 

اصال اهمیتی ندارد که پشت تصمیمی برای اصالح نهادی چقدر نیت خوب وجود داشته باشد. اگر این اصالح به 

کنند تا به بیشترین تعداد مردم آن منطقه خدمت برساند متصل  آفرینند یا به هم وصل میی هایی که بازارها را منوآوری 

گذاریم نه گاری و نه اسب نباشد، چنین اصالحی بسیار سخت دوام خواهد آورد. وقتی ما گاری را جلوی اسب می

 کنند. هیچکدام حرکت نمی

ها، خصوصا آنهایی که بازارهای  نوآوری ایم. نخست اینکه در حین مطالعه نهادها و نوآوری، سه درس مهم آموخته 

نهادها باید  ؛ دوم اینکه هنگام ساختن آفرینند، معموال مقدم بر توسعه بوده و خوراک نهادهای خوب هستندجدید می 

ای سائل محلی را حل نکنند، تقریبا در بیشتر اوقات هیچ فایدهچون، اگر نهادها مبافتار محلی را در ذهن داشته باشید 
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کند که نهادها را  نوآوری مانند چسبی عمل میبرای کسانی که برایشان طراحی شده است نخواهند داشت؛ و سوم اینکه 

 چسباند. به همدیگر می 

تمرکز شویم؟ بیشتر مردم برای تشویق نوآوری و درنتیجه ایجاد شکوفایی اقتصادی ابتدا باید روی کدامیک م

بند مشترک آنها این است که »در محیطی بدون نهادهای  ترجیع  xiکنند که اول باید با نهادها شروع کرد. پافشاری می 

 کنیم.توان نوآوری کرد؟« ما قطعا این دیدگاه را درک میسیاسی و اقتصادی خوب چگونه می

شد، اما ما معتقدیم اگر با کمک کردن به مردم برای اینکه در  این راه شاید خالف درک شهودی و حتی آزاردهنده با

روی خواهد داد. نیز تغییر در فرهنگ و نهادها  ،اقتصادهای محلی خود پیشرفت کنند شروع کنیم، پس به دنبال آن

 . تاریخ بارها و بارها این را نشان داده است

ها نشان  ها یا مکانگونه هستند. نهادها را با ساختماناین. نهادها هم نه یک رویدادو   شکوفایی یک فرایند است

 شوند.دهند؛ نهادها عمدتا با فرایندها مشخص مینمی

 دهند نه اینکه باعث به وجود آمدن فرهنگ شوند. نهادها، فرهنگ یک جامعه را بازتاب می 

نفع خود تغییر دهند تقریبا همیشه این  توانند قانون را به گیریم این است که آن کسانی که میدرسی که از تاریخ می

های دیگر عمل کند، زمین بازی شود تا به نفع یک طرف نسبت به طرف کنند. اما وقتی قانون دستکاری می کار را می 

میلیارد   3.4به اوج خود و  2017دیگر مسطح نیست. کافی است به امریکا نگاه کنید، جایی که مخارج البیگری در سال  

xiدالر رسید.  i .اما این اقدامات تقریبا همیشه تبعات بلندمدتی دارد 

ها های بیشتری را برای توده حلتواند مانند یک برابرسازنده بزرگ عمل کند. هر اندازه نوآورها بتوانند راه نوآوری می 

کنند و نهادهای بیشتری قوی  کنند، درنتیجه فرصت و پتانسیل بیشتری برای رشد و خلق ثروت ایجاد می  سازی عمومی

 .مانندباقی می

اقتصادهای بازار   -« اقتصادهای غیررسمیدرآمد و بازارهای نوظهور در » چرا صدها میلیون نفر در کشورهای کم 

نین کارهایی غیرقانونی است؟ علت این است که در بافتار  دانند چمانند حتی وقتی میباقی می   -خاکستری یا سیاه

هایی را به ذهنشان  . تجربیات مشترک آنها روش عقالنی نیست که وارد اقتصاد رسمی بشوندخاص آن جوامع، 

وکارشان را حل کنند. برخی از تجربیات مشترک آنها نیز مربوط به هزینه،  رسانده است تا بتوانند مسائل اداره کسب 

وکار خویش را به  شناسند، در گذشته تالش کردند کسب ی و نداشتن فایده است وقتی خود آنها یا کسانی که میدشوار

ها آسانتر شود.  هنگامی که این حل اینست که این تجربه برای شرکت ای نرسیدند. پس راه ثبت برسانند اما به نتیجه 

 دهد. جایی عمیقی رخ میاتفاق بیفتد جابه
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ات را بپرداز و قانون را رعایت کن، آن اقتصادی نبوده است که از حس  اقتصاد رسمی که مالیات  این جهش به یک

وکار بیرون آمده  شده کسبهای شدید وضع شده بابت عدم رعایت قوانین تثبیت ناگهانی مسئولیت مدنی یا مجازات 

 باشد.

ای کافی نیست. انگیزه  ،ینند؛ و ترس از مجازاتبهای خدمات، نفع مستقیمی در پرداخت مالیات نمیدهندهبیشتر ارائه 

 . دادندها انجام می بسیار دشوار است مردم را وادار به کنار گذاشتن عاداتی کنید که برای قرن

وارد کردن مردم به درون اقتصاد رسمی. چگونه؟ از طریق درکی که رکچینا از تقالی هر دو گروه مشتریان و پیمانکاران  

های خدمت با  کننده سازد. »ارائه آفریدن بازاری جدید که اینک شرافتمندتر و شفافتر بودن را سودآور می پیدا کرد، و  

توانند به مشتریان شرکتی دسترسی یابند، به بیمه کار و درمان دسترسی پیدا کنند،  پیوستن به بازار رسمی حاال می

ی نتایج مثبت پیوستن به اقتصاد رسمی تاکید داریم. ما  حساب بانکی باز کنند و به منابع مالی دسترسی یابند. ما رو 

 کنیم.« کنیم یا عواقب منفی انجام ندادن چنین کاری را برجسته نمیآنها را مجبور به انجام این کار نمی

های کاری ابزارهای دنیای اخالقی نیستند؛ بلکه ابزارهایی منحصرا اقتصادی هستند. آنها هرگز تعیین  ها و روال رویه 

 تر و کاراتر انجام دهیم.دهند چگونه آنها را سریعکنند چه کاری را باید انجام داد، بلکه نشان میمین

نه حتی نوآوری با امیدواری باال مانند ایگوانافیکس یا موردی که بیمبوی مکزیک   -یک شرکت یا یک نوآوری 

برای نهادهای یک کشور را تغییر دهد. این یک   تنها بتواند فرهنگ زیربنایی و احتراموجود ندارد که دست  -تاسیس کرد

یک پرسش کلیدی است  دوام سازدو آنها را با کند ایجادتواند نهادهای سالم را فرایند انباشتی است. اما درک آنچه می

 که در مسیر شکوفایی باید به آن پاسخ داد. 

« اثبات، ارزشمند و تکرارشونده رفتار الگوهای بامریکایی نهادها را »  ی تگذارسیاسساموئل هانتینگتن دانشمند 

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 بچه  ورس وآداب   رند( یا غیررسمی و بیانگکنتاسیس می آن را حاکمه 

های دولتی یا عمومی و  نظام حقوقی، سازمان از نهادهای یک کشور عبارتند از ها. برخی مثال هستند گیرد(را جشن می 

 های مالی.نظام 

اینکه   . دومکردند « و طراحی تعبیه  ها»انسانآنها را  ویژگی آنها این است که یننخست :د نسه ویژگی مهم دار نهادها  

آنها از   گذاری اصلی اثرکانال کنند. سوم وضع می هاهایی بر رفتار انسانمحدودیت که عمال هستند »قواعد بازی«  آنها

 ها خواهد بود.طریق انگیزه 

ها در  با هدف بهبود کارکردپذیری دولتاقتصادی وسعه خدمت ت میلیاردها دالر برای اصالحات نهادی در ه»هر سال

جانبه که حامی مالی چنین  های چندجانبه و تک ازمانسیی هاشود. اما ارزیابیکشورهای در حال توسعه هزینه می

درصد اصالحات به   70سازد که تا ها آشکار می . این ارزیابیاندداشته  ی دهد موفقیت محدوداصالحاتی هستند نشان می

ی تصویب های جدید یا بودجه شوندنمیکنند که اجرایی  داشته است. آنها قوانین جدیدی تولید می ناچیزی نظر نتایج 
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های جدیدی که کارمند ندارند و بدون حقوق هستند. خالصه اینکه،  یا واحدها و ارگان  آینددرنمی به اجرا  کنند کهمی

چیزی نیست  بینید آن می  در ظاهر هستند: آنچه شما پذیری های جدید شاید پدیدار شوند اما آنها غالبا فاقد کارکرد قالب 

 آورید.« که به دست می

ساختار پاداش در   -به قواعد بازی  ی شدید  بستگیکند رین در زمان و مکان معین چگونه عمل می کارآفاینکه 

کنند؟« وقتی شما گیرد؟ چگونه آنها تغییر می »چگونه قواعد بازی شکل می .استحاکم  از قرار معلومدارد که  -اقتصاد

ها خصوصا آنهایی که بازارهای  ید آن نوآوری کنید که در آنجا قواعد تغییر کرده است خواهید دشرایطی را مشاهده می 

 اند.های اصلی بودهجدید را آفریدند محرک 

های بیشتری شروع به توسعه بازارها برای شهروندان معمولی کردند، این بازارها، نهادهای خوب را  هنگامی که امریکایی

آید که بدون وجود بازارها، نهادهای می به درون خود جذب کردند و بنابراین چرخۀ مطلوبی ساخته شد. به ندرت پیش 

 آور باشند.شود که دوام دار داشته باشیم که به توسعه نهادهای خوبی منجر  ضمانت اجرایی 

 »بهبود نهادها یک برونداد و نه علت رشد سریع در شرق آسیا بود.« 

 

 فصل نهم

کنند یا از  گذاری نمیمعینی از جهان سرمایهگذاران بپرسید چرا آنها در مناطق . از سرمایه فساد مشکل است

بلندشان قرار   کند و تقریبا همیشه، فساد در باالی فهرست شهروندان آن مناطق بپرسید چرا کشورشان توسعه پیدا نمی 

تریلیون دالر برآورد   2تا  1.5المللی پول فقط هزینه ساالنه رشوه را حدود های اخیر صندوق بین دارد. یکی از بررسی

های ممکن فساد را  های اقتصادی و اجتماعی کلی، احتماال بسیار بیشتر است چون رشوه فقط یکی از شکل کند. هزینه می

شود تا فساد را در  دهد. مساله فساد چنان گسترده و ویرانگر است که ساالنه صدها میلیون دالر خرج میتشکیل می 

 م و شایع است.حال فساد هنوز مقاواطراف جهان محو کنند و با این

توانیم فساد را از بین  چگونه میکنیم. به جای اینکه بپرسیم در این فصل مساله فساد را به نحو متفاوتی بررسی می

های اخالقی ما معتقدیم پاسخ نه منحصرا در برخی شکست ؟چرا فساد وجود دارددر وهله اول  پرسیم می ببریم؟

کنند قرار دارد. تاریخ نشان  بنیادین بلکه در عوض در درک اینکه چرا بیشتر مردم »استخدام کردن« فساد را انتخاب می 

که نگاه کنیم  داده است اقتصادهای موفق با وجود فساد گسترده توانستند توسعه بیابند. از میان مجموعه جدیدی از لنزها  

های جدید کاهش دادن آن را پیدا کنیم. در شکوفاترین کشورهای امروزی، کنیم و امیدواریم روش فساد را بهتر درک می

ها بوجود آمد، که بازارهای جدیدی آفرید یا ها در نوآوری گذاری اجرای مناسب قوانین علیه فساد به دنبال سرمایه

م متصل کرد. اگر توالی را درست رعایت کنیم حتی در فاسدترین کشورها نیز  بازارهای موجود را رشد داد و به ه

 توانیم پیشرفت کنیم.  می
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من را به فکر   - نه تنها برای ما بلکه برای دیگرانی نیز که اطراف ما بودند -افتدبا دیدن اینکه فساد چقدر آسان اتفاق می 

 آیا فساد صرفا یک مشکل اخالقی است؟ فرو برد که 

المللی برای مبارزه با فساد(  الملل )یک سمن بین ه بیش از دوسوم کشورهایی که از سوی سازمان شفافیت بینامروز

کنند. نمرۀ صفر یعنی کشور  کسب می  100از  50ای کمتر از شوند، در شاخص ساالنه ادراک فساد، نمره سنجیده می 

است. طبق نظر این سازمان، شش میلیارد   43ان یعنی خیلی پاک است. میانگین نمره در سطح جه 100خیلی فاسد و  

کنند. یعنی اکثر ما در این کشورها  های »فاسد« زندگی میمیلیارد نفر مردم جهان در کشورهایی با دولت  7.6نفر از کل  

خصوصا  دشوار است،   ،بر روی کشورهای محروم دارد -یا تهدید از فساد  -ساکن هستیم. تخمین اثر هولناکی که فساد

خلق  ییبه آن کشورها کمک کند تا ثروت و شکوفا تواندیکه م شودمی ییهای گذاره یمانع سرمااد ادراک فس  صِرف یوقت

 است. ادی ز یلیآن اثر خ م یدانیاما م دشوار است. کنند

هایی نوآوری گذاری در در بیشتر کشورهای شکوفای امروزی، اجرای مناسب قوانین علیه فساد باعث شد تا سرمایه 

تشویق شود که یا بازارهای جدید آفریدند یا رشد کردند و به بازارهای جدید متصل شدند. اگر ما توالی درستی داشته  

 توانیم شروع به پیشرفت حتی در فاسدترین کشورها در جهان امروز کنیم. تاریخ این را بارها اثبات کرده است. باشیم می

فساد متمرکز نشدیم به جای اینکه در جستجوی درک   عوارضبیش از حد روی  این باعث حیرتمان شد که آیا ما

چرا فساد علنی   ،آن باشیم؟ برای اینکه به عمق این مساله برسیم باید دو پرسش مهم مطرح کنیم: نخست عللواقعی 

کشورهای شکوفای  چگونه بیشتر  ،و دوم در کشورهای فقیر بسیار بیشتر از کشورهای ثروتمند رایج است؟

 امروز توانستند فساد آشکار کمتری داشته باشند. 

زمانی خیلی فاسد بودند؛ در واقع برخی از آنها  . بسیاری از کشورهای شکوفای امروز یک پدیده جدیدی نیست ،فساد

کم نباید  ا دستای دائمی نیست، یبه اندازه بسیاری از کشورهای فقیر امروزی فاسد بودند. اما فساد به هیچ وجه پدیده 

 باشد.

های  تغییر ارزشاز باال،  ی خوبیاورهبری و حکمرهای بدیهی باشند: رسد پاسخ فهرستی از چیزهایی که به نظر می

 .استقرار نهادهای شایستهیا  اخالقی یک جامعه

رها  الملل منتشر کرده است »اکثریت کشوبرطبق جدیدترین گزارش شاخص ادراک فساد که سازمان شفافیت بین 

xiپیشرفتی در پایان دادن به فساد نداشتند یا پیشرفت اندکی داشتند.«  i i  و  -المللیبنابراین حتی با تمرکز شدید بین

هایی برای تلقین احساسی بنیادین از درستکاری در  حجم عظیمی از منابع برای جنگیدن با این مساله، شامل ابتکار عمل 

 پیشرفت، خیلی کند بوده است. -کودکان

 ایم.شف کردهکنند. سه دلیل قدرتمند را کچرا مردم فساد را برای حل مسائل خود استخدام می 
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های مشروع اندکی برای وقتی جامعه گزینه  نخست، اکثریت گسترده افراد هر جامعه خواهان پیشرفت هستند.

 شود. تر می گذارد، فساد جذاب پیشرفت کردن در اختیار ما می 

تاثیری   های مبارزه با فساد اگر برنامه دوم، هر فردی دقیقا مانند هر شرکت، یک ساختار هزینه دارد. در اصل، 

 بیاورند.  هزینه نگذارد، بعید است دوام  -بنیادی بر معادله درآمد

های زندگی او به  گیرد اما ساختار هزینه دالر( در ماه حقوق می   295هزار روپیه )تقریبا    20اگر افسر پلیس در هند  

خواهد  قوانین این کشور هر چه می ،سازدمیدالر در ماه خرج کند، او را مستعد فساد  400کند  نحوی باشد که تقاضا می

xiباشد. v ای که قانون اجرا  توان انتظار داشت هر افسر پلیسی درخواست رشوه کند، خصوصا در جامعهنتیجه اینکه می

در واقع شخصا معتقدم مردم   -شود و جرم فساد پیگرد ندارد. اینگونه نیست که آن افسر پلیس ذاتا شخص بدی باشدنمی

 بزند. ء های سخت برای بقاکند تا دست به انتخاب اما شرایط زندگی وی است که او را ناچار می -ب هستندذاتا خو

در   -بدون توجه به سطح درآمدشان -کنند این است که بیشتر مردمدلیل سومی که مردم فساد را استخدام می 

کنند یا نفعی ببرند. موجودات انسانی   های اجرای قانون حاکم هستند تا پیشرفتجستجوی زیر پا گذاشتن استراتژی 

کنیم که توانایی ما را  گیرند. وقتی ما با یک قانون برخورد می می  شرایط خاصفطرتا بهترین تصمیم را برای خودشان در 

کند بیشتر ماها به شکل غریزی یک محاسبه ذهنی انجام  برای انجام کاری که دوست داریم انجام دهیم محدود می 

توانم از زیر آن قِسر در بروم؟ و با کدام روش وضع بهتری خواهم  مجبورم این قانون را اطاعت کنم یا می دهیم. آیامی

 داشت؟

شده توسط دولت، مستلزم تالش است و بنابراین شخص عقالیی معمولی منافع زندگی کردن مطابق با قوانین تثبیت 

گذارد. اگر کفه ترازو به سمت سرپیچی سنگینی کند، پس  می اطاعت از قانون را با پیامدهای سرپیچی از آن، کنار هم 

واقعا برای آن فرد رفتاری غیرعقالیی است که از قانون حمایت کند و مهم نیست آن قانون چقدر »مفید برای جامعه« 

 به نظر برسد. 

که اعتماد و   حال مسیر حرکت از جامعه در مسیر فساد افتاده به جاییاما جوامع در حال تحول هستند. با این

فساد  کند: » بینی با سه مرحله پیروی میشده و اغلب قابل پیش تعریف شود نوعا از یک الگوی از پیش شفافیت شکوفا می

جامعۀ  « داریم و نهایتا به آنچه بینیفساد پنهانی و قابل پیش « که به دنبال آن » بینیعلنی و غیرقابل پیش 

 گذار خواهیم کرد.  ،خواهیم نامید »شفاف« 

ای که خواهیم تا جایی که ممکن است به مرحله سه نزدیک شویم، یعنی جامعه فرض ما این است که همه می 

رسد در بسیاری  کند مسیری که از فساد به شفافیت میاعتماد و شفافیت در آن ارزش داشته باشد. تاریخ به ما گوشزد می

 اند.بینی از طریق این مراحل را پیروی کرده ش جهانی، مسیری نسبتا قابل پی شدهاز کشورهای کامال تحسین 
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در تالش برای ایجاد شفافیت موردنیاز اقتصادهای سالم، ضرورت دارد درک کنیم این مراحل چگونه تکامل  

 یابند.می

نامیم، یعنی همان جایی که بسیاری از کشورهای فقیر قرار  بینی مینخستین مرحله را فساد علنی و غیرقابل پیش 

شوند، نهادهای دولت به سختی قابل اعتماد هستند و افتضاحات  در این کشورها، قراردادها به دشواری اجرا می گرفتند.  

 فساد عادی است.

در نخستین مرحله از سیر تکاملی یک جامعه، خصوصا وقتی کشوری فقیر است، یک استراتژی مبارزه با فساد که عمدتا  

ر واقعیت امر برای مهار فساد کافی نیست. چنین کاری حتی احتمال دارد  شود، دریزی قوانین جدید متمرکز می بر پی 

گردند تا قوانین را دور بزنند و راهی برای پیشرفت خود پیدا  هایی میاوضاع را بدتر کند چون به کسانی که دنبال راه 

چه از   -اجرای قانوناتفاقا ند. دهد. به عالوه، بسیاری از کشورهای فقیر قادر به اجرای مناسب قانون نیستکنند جایزه می 

 پرهزینه است. - نظر مالی، اجتماعی و سیاسی

برای مثال نفوذ نلسون  -کند ای قدرتمند یک کشور را متحول می حتی در حالتی نادر که یک رهبر اصالتا خوب با اراده 

اد به شکل جادویی با نیات  فس  -هایی که او کشور را رهبری کرد را در نظر بگیریدماندال بر افریقای جنوبی در سال 

 شود.خوب از رأس حکومت ناپدید نمی

چگونه افریقای جنوبی که طی رهبری ماندال اینقدر تشنه تغییر بود با این سرعت و اینقدر زیاد از آن امیدی که وی 

ای جنگ با  های نهادی الزم برکرد به دور افتاد؟ طبق بسیاری محاسبات، آفریقای جنوبی بیشتر ویژگی نمایندگی می 

های  های استوار. در بیشتر شاخص فساد را در اختیار دارد: قانون اساسی کامال مورد تحسین، قوه قضائیه مستقل، و رسانه 

 -شودبندی میکند، آفریقای جنوبی هنوز جایی در وسط رتبه الملل منتشر می فساد، ازجمله آنهایی که شفافیت بین

 شده است. ای که درواقع سال به سال بدتررتبه 

است اما عوامل   مشکل فسادقطعا بخشی از   رهبری بد. اگرچه ربطی به نبود رهبری خوب نداردعمدتا  فساد

حل برای انجام آن کاری است که به نظر  ترین راه آمیز تر هستند. فساد درواقع »استخدام« مصلحت ساز فساد بنیادی سبب

 سازد. های دردسترس عایدمان میرسد در آن موقع بیشترین نفع و فایده را از بین گزینه می

نیز   توسعه اقتصادیکند. چون دش وارد جامعه می مردم خبر دارند فساد وجود دارد اما فسادی که نظام خو

 شود.دیده می وکار هزینه ضروری انجام کسببه عنوان  فسادافتد همزمان اتفاق می

از نظر اقتصادی و  - تواند خیلی پرهزینهمی  "بینیفساد قابل پیش "به  "بینیفساد غیرقابل پیش "گذار از 

های دخیل و شریک در  است. بیشتر آدم  نه قوانین جدیدو   رهای جدیدایجاد بازاتمام شود و عمدتا مستلزم  -سیاسی

کنند که  انجام دهند. قوانین جدید فقط وقتی به حل یک مساله کمک می نبایددهند دانند کاری که انجام میفساد می 
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اجرای قوانین را   ها قابلیت برای ضمانتدرباره اینکه چه کاری را انجام دهیم سردرگم باشیم و همچنین وقتی که دولت

 داشته باشند. 

اند فساد را عمدتا با استفاده از وضع قوانین از  توجه دارید که چین و بسیاری از دیگر کشورهای فقیر تالش کرده 

نما، این کشورها برای مبارزه با فساد، قوانین بیشتری تصویب بین ببرند اما موفقیت محدودی داشتند. به طرزی تناقض 

قانون، مقرره  1200یابد. برای نمونه، چین »بیش از  رسد که اثری ندارد و فساد بیشتر گسترش می نظر می کنند اما به می

و بخشنامه علیه فساد دارد.« اما اگر مرجع و نهادی که مجوزدهنده قانون است نه قدرت، نه پول و نه اراده اجرای آن  

 ای دارد؟ قانون را داشته باشد، قانون جدید چه فایده 

کند در شاخص فساد سازمان شفافیت  قابل توجه درباره چین این است که با اینکه این رشد باال را تجربه می  نکته

کشور را دارد. فساد مانع ریشه گرفتن توسعه نشده است. شاید گویاتر از هر چیزی   180بین  77الملل هنوز رتبه  بین

 هه گذشته در چین باشد. گذاری مستقیم خارجی طی چهار دکننده سرمایهافزایش خیره 

دانستند فساد در آن کشور کامال  ها دالر سرمایه به اقتصاد چین تزریق کردند نمی گذاران خارجی که تریلیونآیا سرمایه 

کن شود؟ دلیل اصلی اینست که نوع گذاری منتظر نماندند تا فساد محو و ریشهگسترده بود؟ چرا آنها پیش از سرمایه 

بینی است. و از فساد کشورهای دیگر در مرحله نخست است. این فساد پنهانی اما قابل پیش فساد در چین متفاوت 

 وکار« در چین آن را به حساب آورد. توان در محاسبه »هزینه انجام کسببنابراین، می 

  طور که پیشتر ذکر کردیم این کشور طی چند دهه گذشتهاگرچه توسعه در چین در حال اتفاق افتادن است )همان 

نزدیک به یک میلیارد نفر را از فقر بیرون آورده است(، ولی همه ما موافقیم که این کشور همچنان یک جامعه شفاف 

نیست و هنوز جا برای پیشرفت وجود دارد. برای اینکه شکوفایی در بلندمدت پایدار بماند، یک ملت باید به مرحله سوم  

 گذار کند. 

 : شفافیت3مرحله 

شوند تا بر  البیگرها استخدام می  .میلیارد دالر رسید  3.3لیت البیگری در امریکا به بیش از کل فعا  2017در سال 

ها، صنایع یا منافع خاص آنها مساعد هستند. اما حتی با  ها برای تصویب قوانینی اعمال نفوذ کنند که برای آرماندولت 

کشور در شاخص   180در بین  16ز رتبه قابل احترام میلیاردها دالر اعمال نفوذ بر مقامات دولت امریکا، این کشور هنو

 الملل را دارد. ادراک فساد شفافیت بین 

شود و معمول است از نهایت و قدرت قانون فساد در امریکا تا حد زیادی مورد تقبیح بوده و ناپسند شمرده می

به   1977مصوب  2های فسادخیز خارجی رویهیابی و مفسدان مورد پیگرد قرار گیرند. قانون استفاده شود تا فساد ریشه 

 
2 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
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کنند یا  کند که در خارج از این کشور فعالیت میهای امریکایی مستعد فسادی عمل میعنوان یک بازدارنده برای بنگاه 

کنند. والمارت، زیمنس، آوون، آلستوم )یک گروه صنعتی فرانسوی( و المللی که در امریکا فعالیت می های بین بنگاه 

های فسادخیز خارجی افتادند و در نتیجه صدها میلیون دالر جریمه  ها به تور قانون رویه از دیگر شرکت  بسیاری 

 اند.پرداخته 

بنابراین چگونه این دو موضوع با یکدیگر سازگار هستند، اینکه ما علنا میلیاردها دالر خرج اعمال نفوذ بر  

پردازیم که مرتکب فساد  ی به تعقیب و بازجویی از کسانی میکنیم اما در عین حال به صورت تهاجممان میهای دولت 

تواند از  گری قانونی است نسبتا شفاف نیز هست. هر شهروند کنجکاو امریکایی میشوند؟ عالوه بر این واقعیت که البیمی

مقصودی البی   ها را به دست آورد و متوجه شود که چه کسی برای چه کسی و با چهاداره سوابق عمومی مجلس سنا داده 

 کند.می

الملل در آن زمان وجود داشت، امریکا در فهرست کشورهایی با های ساالنه سازمان شفافیت بینبندی اگر رتبه 

های خود را پیدا کرد و امروز کشور شماره  »کمترین درجه فساد« جایی نداشت. اما امریکا با گذشت زمان، محافظ

وضعیتی عمدتا بواسطه قوانین بهتر بود؟ آیا سیاستمداران بهتری انتخاب  شانزدهم در این فهرست است. آیا چنین 

اند؟ قطعا همه اینها به خلق و پشتیبانی فرهنگ شفافیتی که ما اکنون داریم کمک  اند؟ آیا نهادهای بهتری خلق شده شده

 تا امریکا به ناگهان از فاسد بودن دست بردارد.  باعث نشدندکرده است اما آنها 

در   مبارزه با فساد xv. بینی در این کشور اتفاق افتادمریکا با وجود فساد گسترده و غیر قابل پیش توسعۀ ا

امریکا اساسا به علت تصویب قوانین جدید یا تشدید اجرای قانون به جریان نیفتاد. مبارزه با فساد به راه افتاد زیرا این  

توانستند پول دربیاورند، پیشرفت کنند و چرخ زندگی  های معمولی و ثروتمند میمعادله بنیادی که چگونه امریکایی

د شروع به تغییر کرد. گلیزر و شالیفر در مقاله خود نتیجه گرفتند »نظام  شان را بچرخاننهای خودشان و خانواده 

فساد کمتری داشت و سوءاستفاده کمتری از کارگران و  1900نسبت به  1920داری امریکایی در دهه  سرمایه 

قطعا برتر از   داری امروز در امریکا، در عین حال که کامل نیست،یابیم که سرمایهما درمی xviکرد.« کنندگان میمصرف 

 است.  1920داری امریکایی در دهه  سرمایه 

که طی زمان، آن. درحالی نه برعکس است  آمیز مبارزه با فسادهای موفقیتبر برنامه  مقدماغلب  توسعه

اند من شخصا باور ندارم  ای است که آنها همه عمرشان به آن عمل کرده شوند چون این شیوهبرخی مردم فاسدتر می 

 د.ند که فاسد باشنگیرشوند و تصمیم می بیشتر مردم صبح بیدار می 

کند پیشرفت کنند فساد اغلب به عنوان پابرجاترین گزینه هایی وجود دارد تا به مردم کمک  وقتی معدود بدیل

ان دید این  توشود. میانجامد شروع میکند. اما وقتی شیوه بهتری ارائه شود فرایندی که به شفافیت میایستادگی می 

 دهد.اتفاق در کشورهای همه جای جهان رخ می
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اگرچه گذار اروپا از فساد آشکار به سمت شفافیت کندتر و شاید دردآورتر از گذار امریکا بود، درنهایت تاحدودی با 

اره ایجاد  کنندگان این قهایی که بازارهایی جدید برای بسیاری از غیرمصرف همان موتور مشابه به حرکت درآمد: نوآوری 

ها را نیز  داشتند تا امرار معاش کنند. بازارهای جدید، دولتهای عملی برای اشخاص معمولی عرضه می کرد که گزینه 

 تر شوند.شان خالق مجبور کرد تا برای گرفتن مالیات و حکومت کردن بر شهروندان

شهروندان خیلی ناگهانی ها وسوسه کردن بخش خصوصی را به قلدری کردن ترجیح دادند چون حاال دولت 

xviجا کنند. های متعلق به خود را آسانتر جابهتوانستند ارزشمی i از اقتصادی که   -یک نوع جدید از اقتصاد ظاهر شده بود

 . به دنبال خلق ثروت بودکرد به اقتصادی رسیدیم که ثروت را چپاول می

بینی بودن در یک سیستم، حتی سیستمی که مملو از فساد است، شاید  ها حکایت از این دارد که غیرقابل پیش پژوهش 

 بارتر از خود فساد باشد.واقعا زیان 

های دادگاهی نیز مرتبط با آنها رشد کردند. این بر فرهنگ شهروندان  حینی که بازارهای اروپایی رشد کردند، نظامدر 

معمولی اروپایی تاثیر گذاشت و باعث شد تا آنها ارزش عظیمی برای این نهادهای شفاف جدید قائل شوند. نهادهای  

ها کار کردند: بسیاری از این نهادها، که شفافیت را ترویج  آن چراجدید کار کردند اما بسیار حیاتی است درک کنیم 

 کردند به بازارهای جدیدی گره خورده بودند که آنها را پایدار نگه داشت و ضروری ساخت. 

 ای باید دالیل کافی داشته باشند تا که حاضر شوند از قوانین مربوط به زمین اطاعت کنند. مردم هر جامعه 

ها در  چون بوروکراسی، حاکمیت قانون، ریسک مصادره و نقض قراردادها توسط دولتهای کیفیت نهادی همسنجه 

تنها اندکی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگر با عملکرد اقتصادی    1980کشورهای موفق شرق آسیا در اواسط دهه  

 ضعیف بود.

کند، شهروندان خود ایجاد میکنند، که شکوفایی برای گذاری بیشتری در نوآوری می همانطور که جوامع، سرمایه

انداز استیضاح یک رئیس دولت فاسد نه فقط ممکن جنگند به کندی بهبود یافته و چشمهایی که با فساد آنها می نظام 

تر شدن را دارند در عین حال برای  بلکه احتمال باالیی خواهد داشت. بسیاری از کشورهای فاسد امروزی پتانسیل شفاف 

 ای، مجبور خواهیم بود ترتیب و توالی درستی را پیش ببریم. ه رسیدن به چنین جامع

های کشور فقیر با جدیت به مبارزه تهاجمی با فساد با توجه به منابع بسیار محدود خود ادامه  به جای اینکه دولت 

افزایی برای خلق بازارهای جدید متمرکز شوند که به شهروندان کمک  افتد اگر آنها درعوض بر تواندهند چه اتفاقی می

شوند، مردم به آن بازارهایی که موفق نکه بازارهای کافی آفریده میکند مسائل هرروزه خود را حل کنند؟ به محض ایمی

ها، تنفیذ قانون، و ها شروع به ایجاد درآمد بیشتر برای بهبود دادگاهشوند، عالقه و تمایل خواهند داشت. دولت می

مردم یک جایگزین ماندگار  کنند که به کنند. به عالوه، بازارها شروع به ارائه مشاغلی میهای قانونگذاری خود می نظام 

دهد. این درخواست از مردم که فساد را اخراج کنید بدون اینکه به آنها  برای انباشت ثروت از طریق ابزارهای فاسد می 
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ای دهد اغلب نتیجه ها نشان میبینانه نیست و همانگونه که داده چیز دیگری برای استخدام کردن بدهیم خیلی واقع

 دهد. نمی

ها برای ارتکاب به فساد، باید روی آن مان به منظور کاهش فرصت سازی عملیاتا با یکپارچگی و درونیدوم اینکه م 

ها اهمیت وجود ادغام عمودی یا افقی به منظور کنترل  کنترل کنیم تمرکز کنیم. سازمان  توانیممیچیزهایی که 

های بزرگ  از دالیلی است که بسیاری از شرکت  کنند. این یکیپذیری در عملیات خود را درک می بینیها و پیش هزینه 

کنند که در کشورهای شکوفاتر شاید به نظر  در بازارهای نوظهور به شکل عمودی و افقی عملیات را ادغام می

 غیرضروری برسد.

سازمانی کند، فرصت بیشتری برای کاهش دادن فساد  وکار را درونهر اندازه یک سازمان عناصر بیشتری از مدل کسب

توان قواعدی جدید نگاشت تا نظام  کند که لوحی تازه دارد و بر روی آن میدارد. به عبارتی، شباهت به سازمانی پیدا می 

 کند.پاداش و تنبیه درون آن سازمان را تعریف  

دهد که  افغانستان در بسیاری از سنجه های فساد هنوز رتبه ضعیفی دارد اما نمونۀ موفق شرکت روشن نشان می

تواند شروع به ریشه  وکار هم امکان جلوگیری از فساد وجود دارد. اگر شفافیت میهای کسبدر دشوارترین محیطحتی 

 بخش باشد.دواندن در افغانستان کنونی کند ما امیدواریم که در سایر کشورها نیز بتواند نتیجه 

ای برای رسیدن به یک درواقع وسیله کنند فساد برای بیشتر مردم، خصوصا آنهایی که در کشورهای فقیر زندگی می

هدف است. بیشتر مردم اگر گزینه دیگری داشتند استخدام کردن فساد را برای پیشرفت کردن انتخاب نمی کردند. و به  

توانیم به استراتژی بهتری  ما نمی -که اغلب استراتژی پرهزینه و دشوار با نتایجی مختلط است -غیر از تقویت اخالقیات

 درپی بازارهای جدید فکر کنیم.فساد به غیر از ایجاد پیبرای مهار 

کرد که نسبت به آنچه در شکل زیرزمینی وکار قانونی شروع به عرضه محصولی میبرای نخستین بار، یک کسب 

 دردسترس بود برتری داشت.

تا زمانی که واقعا درک   انگیز برنده شویم، اماهای مفسدهشاید مواردی پیدا شود که علیه سیاستمداران فاسد و رویه 

کنند، به هدر دادن منابع )به سختی به دست آمده( خود برای جنگیدن با این نکنیم چرا مردم فساد را استخدام می

های کنیم که جهان چشم خود را بر روی فساد ببندد و منتظر نوآوری مساله ادامه خواهیم داد. ما پیشنهاد نمی 

بر خواهد بود. اما باید تالش های  کنیم که این فرایند زمانآن غلبه کند. ما درک می  بازارآفرین باشیم تا سرانجام بر 

خواهیم شانسی برای جنگیدن با فساد  های بازارآفرین تکمیل کنیم اگر میموجود خود را به شکل تهاجمی با نوآوری 

 داشته باشیم. 

سال پیش که از من خواستند »بیمه ایمنی« بپردازم فاسد بودند؟ بر اساس  40آیا آن ماموران در کره جنوبی  

گوییم؟ قطعا همین طور  گیرند چه میتعریف ما، بلی آنها فاسد بودند. درباره افسران پلیس کشورهای فقیری که رشوه می
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کنم. برای هر  قی تقریبا مردود هستند؟ من اینگونه فکر نمی شوند چون از نظر اخالاست. آیا این مردم مرتکب فساد می

ترین روش برای آنها است تا در  کدام از این مردم، فساد راهکاری برای یک ستیز و تقالء است و اغلب مقرون به صرفه 

بینیم صرفا با  های خود پشتیبانی کنند. و همانگونه که ما بارها و بارها می و از خانواده   -جوامع خویش پیشرفت کنند

قرار نیست باعث شود تا آنها رفتارشان را تغییر دهند. با چنین   -هاترین مجازات یا حتی سخت  -تصویب قوانین جدید

 رود. کاری فقط فساد به سمت زیرزمینی شدن می 

آن را   توانای محو کرد اما معتقدیم تا حد زیادی میتوان فساد را به طور کامل از هر جامعه گوییم میما نمی

شود فضا  کاهش داد. و این اهمیت زیادی برای پتانسیل رشد یک جامعه دارد چون محدود کردن فساد باعث می 

دهد. و دقیقا مانند شکوفایی، رسیدن به شفافیت یک فرایند پذیر شود که نهایتا اعتماد و شفافیت را افزایش میبینی پیش 

 است.

کنیم که برپایی نهادهای محکم و حذف فساد  رفته شده را بررسی میهنگامی که ما باورهای در سطح گسترده پذی 

های  شویم نوآوری خصوصا نوآوری های توسعه اقتصادی یک کشور هستند دوباره و چندباره متوجه میپیش شرط 

ه مورد نیاز است های بازارآفرین توانایی دارند تا آنچدهنده حیاتی برای تغییر باشند. نوآوری توانند یک شتاب بازارآفرین می 

به درون بکشند بدون توجه به وجود نهادهای سالم یا وضعیت فساد. ما معتقدیم چیزهایی که به دنبال خواهند آمد  

 ها. ترین تکه معمای توسعه هستند: زیرساختمرئی

ایندگی  نم  است تادر امریکا  حکمرانیموسسه پژوهش کنگره امریکا یک اندیشکده مستقل مالی با تمرکز بر بهبود  

ها به خصوص کنگره امریکا انجام  گسترده درباره اثرات شفافیت در دولت  یامریکا داشته باشد، پژوهشمردم  بهتری از 

تواند واقعا »کیفیت دموکراسی را تقلیل دهد.«  ست که افزایش شفافیت میا داده است. یکی از تزهای اصلی آنها این

شود، آن البیگرها  د قانونگذاری برای شهروندان شامل البیگرها شفافتر می دهد همانگونه که فراینپژوهش آنها نشان می

های مردم  هایی کنند که بیانگر نیازها و خواسته توانند شروع به نفوذگذاری بر قانونگذاری برای رای دادن به شیوهمی

به این جهت ما باید پیوسته  ای تهی از فساد نیست. و جامعه ،ست که حتی یک جامعه شفافا . منظور ایننباشدامریکا 

 هایی باشیم که به مردم کمک کند تا یک جانشین برای این سرطان اقتصادی پیدا کنند. به دنبال روش 

وجود دارد؟ در وهله نخست، انحصارات معین یا انحصارات مجازی به  امریکا وکار کشور »چه ایرادی در کسب 

؛ و برای اهداف انحصارطلبانه  هستندند که ناحق اهایی حفظ شدهو به روش  هستندد که ناحق انهایی تثبیت شدهروش 

 ند.«اشده  در نظر گرفتهاستفاده و  

رابرت بیتس استاد دانشگاه هاروارد یک خالصه درخشان درباره تکامل توسعه نهادی در اروپا در کتاب کوچک خود  

ها و  رود تا به ما نشان دهد چگونه دادگاه ها میو به پشت صحنه  از ظواهر به عمقدهد. او »شکوفایی و خشونت« ارائه می
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  در کسبهای اروپا توسعه پیدا کردند. در هر دو مورد، رابطه بین بازارهای در حال رشد و شکوفا و توانایی حکومت  پارلمان

 درآمد بیشتر با توسعه این نهادهای جدید آشکار است. 

Robert Bates, Prosperity & Violence (New York: W.W. Norton & Co., Inc., 2010), 41, 

52. 

 

 )توسعه زیرساختها( فصل دهم 

ها  نشینند. بیماران نیازمند کمک در راهروهای بیمارستانها روی کف خاکی مدارس یک کالسه بدون میز می بچه

 آب تهیه کنند. روند تا های شنی پیاده می ها صف بستند. زنان مسافت طوالنی در راه و درمانگاه 

کند. بنادر ناکارا هستند. آهن کار نمی ها قابل عبور نیست. راه تسهیالت تصفیه فاضالب که وجود ندارد. جاده

های فقر و  ترین نشانه براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( زیرساخت ضعیف یکی از مرئی

xviتوانند از چرخه فقر بگریزند.ییکی از دالیل اصلی است که کشورهای فقیر نم i i دهد اگر  این تفکر ادامه می

های خود را بهبود بخشند، سرمایه جریان خواهد یافت و شکوفایی به دنبال  توانستند فقط زیرساخت کشورهای فقیر می

 آن خواهد آمد. 

دملیتی به یکسان از  های چن گذارها و کارآفرینان، کارشناسان توسعه، و شرکت اگرچه این درست است که سرمایه

شدند، این فرض که پس از  نبود زیرساخت قابل اتکاء در بسیاری از کشورهای کم درآمد در سرتاسر جهان ناامید 

گیرد: چه چیزی  ها، شکوفایی اقتصادی به دنبال خواهد آمد یک قضیه حیاتی را نادیده می گذاری در زیرساخت سرمایه 

ها یا میلیاردها  آیا آن یک دولت یا آژانس توسعه خیرخواه است که میلیونکند؟ را حفظ می موفقتوسعه زیرساخت 

های بازارآفرین و زیرساخت را کندوکاو خواهیم  دهد؟ در این فصل، رابطه بین نوآوری وساز تخصیص میدالر برای ساخت

رینند یا از بازارهای موجود  آفهایی که بازارهای جدید را می کرد. ما متوجه شدیم که بدون تعهد جدی به پرورش نوآوری 

 پذیر هستند. های زیرساختی در برابر شکست آسیب کنند، بسیاری از پروژه پشتیبانی می

پیش از اینکه هر توسعه   ببرندها را به درون جوامع این عقیده که دولتهای کشورهای فقیر باید زیرساخت

های گذاری داری به شکوفایی نبوده است. در واقع، این ایده که سرمایه معناداری امکان تحقق یابد، مسیر سابقه 

شروع به ریشه  1950شرط توسعه اقتصادی است تئوری نسبتا جدیدی است که در دهه زیرساختی بزرگ مقیاس پیش 

رد همگانی نیافته بود تا زمانی که چندین مقاله پرنفوذ نوشته شد که آن را به  دواندن کرد. حتی کلمه »زیرساخت« کارب

معنی با وعده »پیشرفت« شد اما اغلب به آمدورفت  آور توسعه اقتصادی ترویج دادند. پس از آن بود که هم عنوان پیام 

 بادهای سیاسی پیوند خورد. 
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ها شود چون کارآفریناغلب شروع می -و اکنونچه آن زمان   -های زیرساختی موفق ساختن بسیاری از پروژه 

کنند یک مسئله را به نحو کاراتری حل کنند. این اشاعه و گسترش موتور سیکلت و وسائط نقلیه موتوری در  تالش می 

 کم باعث دوام و نگهداری از آنها شد. ها منجر شد یا دست ژاپن بود که به آسفالت کردن راه

شوند و قادر به جذب سرمایه ضروری  تر می شوند، آنها ماندنی های بازار متصل می نوآوری های زیرساختی به وقتی پروژه 

کنیم، آنها به ندرت  های زیرساختی را به تنهایی و مجزا نگاه میبرای ساخت و نگهداری هستند. وقتی همان پروژه 

 . ای جذب کردشود سرمایه رسند، و درنتیجه برای آنها مشکل میسودآور به نظر می

های  توانند به آفریدن یا رشد بسیاری از این پروژهگذارها میدید بازار نگاه شود سرمایه ها از زاویه اگر به این پروژه

 تر شوند.ها جالب و جذاب ها و هم شرکت زیرساختی کمک کنند تا هم برای دولت 

نوظهور« وجود دارد. اما اینطور نیست.  شویم که فکر کنیم این پدیده فقط در »کشورهای فقیر« یا »بازارهای وسوسه می

 ای موسوم به »نوآوری معموال مقدم بر زیرساخت« است که بطور یکسان در کشورهای ثروتمند و فقیر داریم.این پدیده 

هایی را که طی صدها سال در کشورهای کنند تا بسیاری از زیرساخت در حال حاضر، کشورهای فقیر تالش می 

کنند زیرساختهای  اند را تقلید و تکرار کنند. و بدتر اینکه این کشورها اغلب تالش میو بلوغ یافته اندثروتمند رشد کرده 

تر، نوآوری های بازارآفرین، تقلید و کپی کنند.  ها و به طور مشخص مختلف را بدون اتصال دادن آنها به نیازهای سازمان

یکی پس از دیگری در بیشتر کشورها مشاهد کرد، جای    خوردههای زیرساختی شکستتوان از پروژه همانگونه که می

 آور نیست. تأسف است که این استراتژی دوام 

 خورند؟ کنند اما تقریبا همیشه شکست میهایی شروع به فعالیت میها با چنین امید و وعده چرا این پروژه 

برای گرداندن امور یک   موردنیاز ها و تسهیالت فیزیکی و سازمانی اساسی ها اغلب به عنوان سازه زیرساخت 

xiشوند.های اقتصادی تعریف می جامعه یا بنگاه  x شویم تا به دفاع از این ایده بپردازیم  با این تعریف به سمتی هدایت می

طبق این تعریف، ما   xxای که دارند باید تعقیب شود تا توسعه محقق شود.ها بدون توجه به هزینه که توسعه زیرساخت 

اینکه برای اداره امور یک جامعه یا بنگاه بسیار ضروری هستند. اما   -بینیمدید یکسانی میتها را از زاویه همه زیرساخ

  تحمیلها را به درون اقتصاد محلی شویم وقتی زیرساخت وقتی نقش زیرساخت را به درستی درک کنیم، متوجه می

 شود.رت موفق مییم قبل از اینکه اقتصاد محلی آماده باشد، زیرساخت به ندکنمی

کنند، ابتدا باید  های خود عمل نمی های زیرساختی به وعده برای درک واقعی اینکه چرا بسیاری از پروژه 

بندی یک بخش بنیادی است که بندی اهمیت دارد. دسته بندی کنیم. دسته ها را به درستی تعریف و دسته زیرساخت 

بندی از »شبیه  گیریم آن را در یک دسته تی ما چیز جدیدی را فرامی کند. وقچگونه مغزهای ما اطالعات را معنادار می

ای است که ما معنای نسبی را درک  دهیم. این شیوه بودن« یا »شبیه نبودن« از چیزی دیگر در مغزمان قرار می 

 کنیم.می
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گونگی طرز کار  ها کلید بهبود دانش ما از چها و اندیشهحلبندی مناسب مسائل، راه در محیط دانشگاهی، دسته 

توانیم مسائلی که در تالش برای  بندی نکنیم، پس هرگز نمیجهان است. اگر ما مسائل و اشیاء را به نحو مناسب دسته 

توانیم خطاها در تحلیلمان را به نحو کامال  شان هستیم را به درستی، منطقی و معنادار کنیم. ما هرگز نمی کردن حل

که هرگز قادر به حل مسئله زیربنایی نخواهیم بود. زیرساخت هم از این نظر  به این معنا  -مناسب تشخیص دهیم

 تفاوتی ندارد.

های سخت چیزهایی  شود. زیرساخت پس مهم است که درک کنیم زیرساخت به دو دسته سخت و نرم تقسیم می 

های مالی،  چیزهایی مانند سامانههای نرم  های ارتباطی یک منطقه هستند. زیرساختازقبیل جاده، پل و انرژی و سامانه

 مراقبت درمانی و آموزشی هستند.

کاراترین سازوکاری که جامعه از طریق آن ارزش را ذخیره یا  تعریفی متفاوت و احتماال مفیدتر از زیرساخت: 

 .کندتوزیع می 

را کشف  کند تا دو ویژگی مهم زیرساخت  درک هدف کارکردی زیرساخت در این سطح جداشده به ما کمک می 

 کنیم:

 کند بستگی دارد. . ارزش یک زیرساخت به ارزشی که ذخیره یا توزیع می1

شود باید توجیه داشته باشد و نهایتا به هزینه ساخت و نگهداری آن زیرساخت . ارزشی که ذخیره یا توزیع می2

 کمک کند. 

ها به خودی خود ارزشی  زیرساختها برای خدمت کردن به هدف و مقصودی وجود دارند. زیرساخت

 کنند. آنها ارزش را توزیع یا ذخیره می  -کنندخلق نمی 

نام و اهدافی المللی به افزایش نرخ ثبت های بیشتری در مدرسه هستند. توجه بین » اکنون نسبت به گذشته بچه 

ردند. اما درحالیکه اهداف بسیاری  ازقبیل دومین اهداف توسعه هزاره سازمان ملل کارهای زیادی برای افزایش این نرخ ک

المللی برای آموزش و تحصیل وجود ندارد و این نکته را روشن کنیم که  رفتن وجود دارد هیچ هدف بین برای مدرسه 

 معنا با آموزش نیست..« در اساس، مدرسه هم به معنای آموزش نیسترفتن مدرسه 

ت و دانشجویان اکنون خوداشتغالی را به عنوان آموختگان همچنان در حال افزایش اسبیکاری در بین دانش 

 کنند. ترین گزینه برای رسیدن به اهداف خود منظور می عملی

ها شاید به نرخ ثبت نام روبه افزایش در تحصیالت ابتدایی، دبیرستان و دانشگاهی خود افتخار کنند ولی  ملت

 کنند بسیار پایین است.توزیع میآموزان و دانشجویان ها به دانش ارزشی که این مدارس و دانشگاه
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کنند. اگر آنها نتوانند به نحو کارا،  ها تنها به اندازه ارزشی است که بین شهروندان توزیع میارزش زیرساخت

 رود دوامی بیاورند. سودآور و بادوام ارزش را در بین شهروندان توزیع کنند، احتمال نمی 

سازند در بسیاری از کشورهای  وبرق را برجسته میجدید و پرزرق  های های قرمز که زیرساخت مراسم بریدن روبان

ای دارند. آنها یک شانس برای سیاستمدارها هستند تا کاری را که برای خدمت به مردم  ثروتمند و فقیر حضور گسترده 

اختی که به درون  های زیرسدهند برجسته سازند )یا اعتبارش را برای خودشان بردارند(. اما بسیاری از پروژه انجام می 

کنند تا ساختن و نگهداری آن زیرساخت را  شوند ارزش کافی و الزم را ذخیره یا توزیع نمیجوامع فقیر سوق داده می 

شود بدون اینکه درآمدی ایجاد کند  داده شده رها می زمان وعده های زیرساختی یک که تالشتوجیه کنند. به محض این 

 شود.به سرعت فراموش می که دوام آورد مراسم بریدن روبان

شود قادر به تامین منابع مالی )اغلب از طریق  اگر ارزش آنچه در یک زیرساخت خاص ذخیره یا توزیع می 

کنند( توسعه و  کنندگان زیرساخت وضع میهایی که تامین یا بوسیله حق الزحمه  -مستقیم یا غیرمستقیم -هامالیات 

پروژه زیرساختی به احتمال زیاد شکست خواهد خورد. بدبختانه اگر این اتفاق ادامه  نگهداری زیرساخت نباشد، پس آن 

دهند و احتماال  یابد کشورهای فقیر به وام گرفتن پول برای تامین مالی پروژه های زیرساختی بزرگ مقیاس ادامه می 

  40یک گزارش منتشر کرد که   صندوق بین المللی پول 2018آیند. در ماه مارس  هرگز از چرخه بدهی خود بیرون نمی

 درآمد اکنون در بحران بدهی هستند یا به شدت در معرض این بحران قرار دارند. درصد از کشورهای کم

پیدا  "کند ربط دهیمزیرساخت چیست و چگونه آن را به ارزشی که ذخیره یا توزیع می"با درکی که درباره 

 های زیرساختی اعمال کنیم؟ری در پروژه تگذاری بادوام توانیم سرمایهکردیم، چگونه می

های اثرگذاری توسعه زیرساخت نه تنها ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گران و پرهزینه است بلکه به وعده 

 کند.اقتصادی خود در هر دو کشورهای ثروتمند و فقیر هم عمل نمی

هایی که هزینه بیش از یک  ها )پروژه مگاپروژهای درباره های گسترده اقتصاددان دانمارکی بنت فلیوبرگ که پژوهش 

شود که نه تا از هر ده مگاپروژه دچار تاخیر زمانی، اضافه میلیارد دالر دارند( و ریسک، انجام داده است متوجه می

اند. و بیشتر این موضوعات و مطالعاتی که  بینی اقتصادی خود بودهبودجه برآوردی و کمتر ارزش داشتن نسبت به پیش 

دارد مربوط به فقیرترین کشورهای جهان نیست که فاقد ظرفیت نهادی، توانمندی فنی و نظارت  لیوبرگ اظهار میف

 ها در ثروتمندترین کشورهای جهان هستند.مدیریتی برای مدیریت این پروژه های بزرگ هستند؛ آن مگاپروژه 

ها در کشورهای فقیر دشوارتر باشد. کشورهای فقیر  زیرساخت  نی تام ی براشود تا فشار چنین وضعیتی باعث می

ها را ندارند و دولت کشورهای فقیر نیز برای ساختن و  گذاری در زیرساخت طبق تعریف، منابع مالی برای سرمایه 

های  نه هایی که نیاز دارند نیستند. با توجه به هزیگذاری های غیرموجود خود، قادر به جذب سرمایهنگهداری زیرساخت

هایی که به کشورهای فقیر سرازیر شود، چه امیدی برای توسعه گذاری باالی زیرساخت و کمبود شدید سرمایه 
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شدند امید اندکی وجود داشت. یعنی ها به شیوه متعارف تصور می شان وجود دارد؟ هنگامی که زیرساختهای زیرساخت 

های دارای حسن نیت یا  نکل انحصاری توسط دولت یا ارگاشرط برای توسعه است که باید تقریبا به شزیرساخت پیش 

هایی شود، نوآوری ها به درون جامعه کشیده میها بوسیله نوآوری ها تامین مالی شود. اما وقتی توسعه زیرساخت سمن

ها قابل  شوند. به ناگهان، هزینه باالی توسعه زیرساختتر میها موفق گذاری کنند سرمایه که بازارهای جدید خلق می 

شوند )به شکل مالیات،  سازی میشوند درونی ها اغلب توسط بازارهای جدیدی که آفریده میشود و هزینه تر میمدیریت 

های گذاری هایی که سرمایه شده، یا شرکت الزحمه )یا عوارض( وضع شده برای استفاده از زیرساخت تازه ساخته حق 

 کشند(. وکار خود می سبکنند و آنها را به درون مدل کبلندمدت می 

اگر دکتر گوینداپا ونکاتاسوامی بنیانگذار آراویند منتظر دولت هند مانده بود تا زیرساخت آموزش پزشکی هند را  

بسازد پیش از اینکه او این بیمارستان را بسازد، آنگاه بزرگترین و مولدترین بیمارستان چشم در جهان امروز وجود  

 داشت.نمی

ها بشود و ما دولتها را از  ها قطعا به حدی تکامل یافته است که مسئولیت دولتساخت حقیقتا توسعه زیر

های کارآفرینان خالق و نوآورانی است که . تاریخ پر از مثالتوالی اهمیت دارد کنیم. اما یکبار دیگر، وظایفشان معاف نمی

نیاز داشت مدتها پیش از اینکه دولت   شانوکارهای مسیری سریعتر برای ایجاد زیرساختهایی پیدا کردند که کسب

 پا پیش گذاشتن داشته باشد. -یا توانایی -تمایل

ها، بلکه تعیین استانداردها شدند. برای مثال، در  با گذشت زمان، دولتها نه فقط درگیر توسعه و مدیریت زیرساخت

ها در  نها هر نوع فاصله بین ریل های مختلف شروع به ساخت و مدیریت خطوط ریلی در امریکا کردند آحینی که شرکت

تر بود از اندازه استاندارد گرفته تا اندازه حداقلی، باریک و پهن را استفاده  یک خط راه آهن که برای آنها مناسب 

 کردند.می

ها وظیفه  دولت  -خصوصا از دیدگاه امنیت ملی -هاامروزه با در نظر گرفتن اندازه، مقیاس و اهمیت بیشتر زیرساخت

 یت و تامین مالی آنها را برعهده گرفتند.مدیر

وکار آنها  کنند چون برای کسبهای آموزشی خودشان را تامین مالی میای برنامه ها در بخش تولیدات کارخانهشرکت 

آورند نیستند.  های محلی به دست میآموختگانی که دانش خود را از دانشگاهضروری است. آنها متکی بر دانش دانش 

 غیرعادی نیست. این یک کار 

وقتی ذینفعان توسعه اقتصادی )شامل کارآفرینان، متولیان توسعه اقتصادی و سیاستگذاران( برای توسعه بازارهایی کار  

ها شانس بسیار بیشتری دارند تا نه فقط باقی بمانند بلکه شکوفا ها است، زیرساخت کنند که نیازمند وجود زیرساخت می

هایی که یک فرصت بازار  های اولیه اغلب کیفیت ضعیفی دارند، آن نوآوری که نوآوری نیز بشوند. دقیقا همانگونه 

 شوند.اند معموال بهتر و بهتر می امیدبخش شناسایی کرده 
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خواهد بود که به دولتها متکی  آسانترهیچ تردیدی نیست که ساخت و سپس نگهداری زیرساخت دشوار است. 

های خصوصی بردارند. اما تاریخ به ما باشیم تا رهبری کار را در دست بگیرند و آن نگرانی و مسئولیت را از بنگاه 

 افتد.گوید که آن اتفاق اغلب نمی می

قدرتمندتر   نوآوری تغییر نکرده است. کشیدن زیرساخت به درون اقتصاد احتماال در بلندمدت -معادله زیرساخت

 خواهد بود.

که قصد داریم در یک زیرساخت خاص ذخیره یا توزیع کنیم را انجام   ارزشیما ابتدا باید کار سخت خلق کردن 

شویم و خودمان را در وضعیت بسیار دشواری قرار  دهیم. اگر این کار را نکنیم قربانی دکترین »نخست زیرساخت« می

در آن را   سازیم بدون اینکه کسی توان مالی زندگی کردنوضعیتی که اگر موفق شود ما صرفا یک خانه می  -دهیممی

 داشته باشد. 

 کنیم.اما ساختن آن خانه فریبنده است و ما جذابیت آن را خیلی خوب درک می 

کنیم نقاط اشتراک بسیار زیادی دارند. ما صرفا در مراحل متفاوتی  اقتصادهای اطراف جهان از آنچه که ما ابتدا فکر می 

 از توسعه هستیم.

پذیرتر اتفاق بیفتد. اما نخست باید آن معادله  بینیاند به شیوه پیش آور زیرساخت ممکن است و می توتوسعه دوام 

 را درست حل کنیم.

مفهوم مرتبط با  یک المللی برای توسعه اقتصادی بود که زیرساخت درباره تامین مالی بین 1950فقط در مباحث دهه  

 .شناخته شداجتماعی بزرگتر -های اقتصادی مهندسی به دغدغه 

توسعه   شرطپیش را ها  دارد. اگر زیرساخترا   کشورهای فقیر  درهای معنادار برای توسعه اقتصادی خصوصا داللت  هااین

. و چون مدل حاکم  ا را ایجاد کرده باشیمهاینکه ابتدا زیرساخت  مگر امکان توسعه وجود ندارداز نظر فنی  آنگاه، بدانیم

بینند که هر چقدر  ان را در تردمیل توسعه اقتصادی می»دولت باید زیرساخت فراهم کند« است کشورهای فقیر خودش

 رسند.دوند اما به هیچ جا نمی ببا سرعت بیشتری 

زیرساخت و بهبود کیفیت خدمات   ی موجوداز که با حجم فزاینده  -»شواهد مستحکمی وجود دارد که توسعه زیرساخت

منفی بر نابرابری درآمد دارد.« آنها همچنین   ی مثبت بر رشد بلندمدت و تاثیر ی تاثیر -شودگیری می اندازه یزیرساخت

مانده  زیرساخت عقببه   دسترسی همگانیو   شوند »چون بیشتر کشورهای افریقایی برحسب مقدار، کیفیتمتوجه می

هش فقر در  برای سرعت بخشیدن به کا  یست که توسعه زیرساخت پتانسیل مضاعفا این  تقریبیگیری هستند نتیجه 

 .« صادق استرشد باالتر و نابرابری کمتر  از دو جنبهآفریقا است: این مساله   جنوب صحرای منطقه 
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هدایت  های متنابعهی در موجودی زیرساخت آن کشور  ی گذاره سرمای  ان را بهسیاستگذار  این،مانند    ای خواندن مقاله

به   هازیرساختنشان دهیم که اگر   در این فصل به شما مامیدواری هستند ی ها معموال چیز خوب. اگرچه زیرساخت کندمی

 .نگهداری آنها خیلی سخت خواهد بود باشند نیک بازار متصل 

های بیشتری آموزش نسبت به یک بزرگسال معمولی در کشور  بزرگسال معمولی در کشور فقیر امروزی سال  یک

موزشی در بسیاری از کشورهای فقیر  آهای  زیرساخت کند. اما روشن است که دریافت می 1960در سال  یافتهتوسعه

های آموزشی تازه و این زیرساخت  نیستدر کشورهای توسعه یافته  1960ارزشمندی آنها در دهه  بهامروزی 

 کند.شده مردم را برای آینده آماده نمی ساخته 

 

 فصل یازدهم 

 رسیدند.ام شوند ناممکن بنظر می بیشتر کارها در جهان که ارزش انجام دادن دارند پیش از اینکه انج

شاید چنین کاری ناممکن به نظر رسد.    آیا ممکن است همه مردم جهان را به شکوفایی اقتصادی برسانیم؟

رسید، کشوری چنان  اما کافی است به روند رشد کره جنوبی در طی عمر من نگاه کنید که زمانی »مفلس« به نظر می 

فقیر که بسیاری از اقتصاددانان از آن ناامید شده بودند. اما امروزه کره جنوبی از فقر به شکوفایی رسیده است و  

دهد این کار را بسیار »سریعتر از امریکا، انگلستان و حتی ژاپن« انجام داده است. در حالیکه  زارش مینیویورک تایمز گ

رسد و در نهایت به شرایط اقتصادی جاری آن  مسیر رسیدن به شکوفایی اقتصادی برای هر کشوری به نظر متفاوت می 

ه فرایند شکوفایی تبدیل کرد که با تعهد مداوم به  توان بکشور بستگی خواهد داشت، ما معتقدیم معمای شکوفایی را می

 آورد. نوآوری دوام می

ای از  اید مجموعه دانیم. اما امیدواریم کتابی که خوانده های توسعه در جهان را نمیما پاسخ همه چیستان 

ها و  از اصول، داستانهای جدید را به شما عرضه دارد تا جهان را از آن زوایا ببینید و امیدواریم با کمک برخی دیدگاه 

از خودتان و کسانی که اطرافتان   ایم، بتوانید شروع به پرسیدن پرسش هایی که در این کتاب با دقت بررسی کردهتئوری 

 هستند بکنید که سرانجام در حل مسئله ظاهرا الینحل فقر جهانی به ما کمک بکند. 

 یشتر های هر چه بگذاری بر زندگی انسان اثرانگیزه اصلی: شانس 

تغییر در فرایندهایی که ، ما نوآوری را 1این همان جایی است که باید روی اهمیت نوآوری تمرکز کنیم. در فصل  

تعریف کردیم. کند هر سازمان کار، سرمایه، مواد و اطالعات را به محصوالت و خدمات با ارزش بیشتری تبدیل می

  منابعشود قابل انتساب به  هستند، بیشتر آنچه انجام می گیری خود ها در ابتدای شکل هنگامی که بیشتر سازمان 

گذارد. این  است. اضافه شدن یا جدایی چند آدم کلیدی تأثیر عمیقی بر موفقیت آن می -خصوصا کارکنان آن  -سازمان
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ختی  به س -ازقبیل کارآفرین باهوش یا پزشک بااحساس -ها که بسیاری از آنها پردل و جرأت و کامالً ماهر هستندآدم 

 قابل تکثیر هستند.

کنند تا  کنند. آنها به ما کمک میهای بازارآفرین نقشی حیاتی ایفاء میاما این همان جایی است که نوآوری 

تر را توسعه دهیم به  صرفهبهتر و مقرون فرایندهای موردنیاز برای تبدیل خدمات پیچیده و پرهزینه به خدمات ساده 

دسترسی به آنها را داشته باشند. در آغاز، یک سازمان به علت وجود منابع خود بقاء نحوی که بسیاری از مردم امکان 

 رسد.است که به بالیدن و گسترده شدن می  فرایندهایشیابد اما در بلندمدت به خاطر وجود می

وکار  کسب شود، و مدل جا میهای یک سازمان عمدتا از منابع خود به سمت فرایندهایش جابه با گذشت زمان، قابلیت

کنند تا به  کند چه چیزی باید اولویت داشته باشد. در حینی که مردم با همدیگر و با موفقیت کار میاست که تعیین می

گیرد و  وکار شکل میشوند. و همانگونه که مدل کسب تر می وظایف تکراری رسیدگی شود، فرایندها، پاالیش و مشخص 

 شوند.ها ترکیب میعالیت اهمیت بیشتری داده شود اولویتشود که الزم است به کدام نوع فروشن می 

سالمت نارایانا همچنین یک مدل کسب وکار نوآورانه توسعه داد که فرایندهای کارای آن این قدرت را به آنها داد تا به  

عالوه بر افزایش های فقیر و ثروتمند به نحو سودآوری خدمات ارائه دهند. سالمت نارایانا  هر دو گروه از هندی 

 به بیماران عرضه کرد.  برداری از منابع خود، از تجهیزات گرفته تا پزشکانش، خدمات چندالیه نیزبهره

طور که ما در سراسر  وکار خود ادغام کرد. همانای نبود که سالمت نارایانا به درون مدل کسب آموزش دادن تنها حوزه 

های »توسعه بازار« را متحمل شوند که ها باید هزینه فرینیم سازمان آاین کتاب توصیف کردیم وقتی یک بازار می 

وکار خویش نبینند، اما در واقع برای آنها ضروری است تا  احتمال دارد عده بسیاری آن را به عنوان »هسته« مدل کسب 

 بتوانند بزرگ و شکوفا شوند.

 باشد.سالمت نارایانا بود که دولت را جذب کرد نه اینکه برعکس 

  15سالمت نارایانا بیش از   2016ها باعث رونق شدید گردشگری پزشکی در هند شد. تنها در سال این پیشرفت 

کشور مختلف را درمان کرد. رونق اقتصادی که این بیماران برای هند ایجاد کردند از سفر   78هزار بیمار خارجی از 

 زند.گیرد. این فرایندی است که توسعه را رقم می دربرمی خورند را  هوایی بیماران به این کشور تا غذایی که می 

های چشمگیری ها در کشورهای دچار کمبود منابع، خواهان انجام کارهای درست هستند اما تحت محدودیت دولت 

ای که از نوآورهای  های توسعهگیرد. سازمانهستند که جلوی آنها را برای گرفتن تصمیمات خوب بلندمدت می

 بخشند.کنند با ایفای نقش شتابگر، نرخ تحقق یافتن توسعه را سرعت می پشتیبانی می  بازارآفرین

بینیم نوآورهایی که کنیم، به روشنی میدید نوآوری بررسی میها را از میان زاویه ها و ملتدر حینی که ما سازمان 

محصوالت و خدمات   سازی مردمی را قادر به بزرگترین تاثیر را داشتند با آفریدن فرایندهایی این کار را کردند که آنها  

 کرد به طوری که مردم بسیار بیشتری به آنها دسترسی پیدا کردند.
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آن را حل کنیم. توانایی ما برای   توانیمشاید ما به فقر جهانی نیز نگاه کنیم و همین موضوع را نتیجه بگیریم. اما می 

کند  و گران را به محصوالتی ساده و ارزان تبدیل می  هایی که محصوالت و خدمات پیچیدهتوسعه دادن نوآوری 

 ها نفر را در جهان ما متحول کند. پتانسیلی چشمگیر دارد تا زندگی میلیون

تواند شروع به حل بسیاری از بزرگترین مسائل ما بکند، و در این فرایند موتور اقتصادی  های بازارآفرین می نوآوری 

کند. این کنند روشن می حاضر برای رسیدن به شکوفایی تقالء و تالش می بسیاری از کشورهایی را که در حال 

کشند و به عنوان یک  آفرینند، زیرساخت و نهادها را به سمت خود میها براساس ماهیتی که دارند مشاغل را مینوآوری 

د که پویایی بسیاری از  کنند. نتیجه اینکه، آنها این پتانسیل را دارنبنیان و شتابگر قوی برای رشد آینده عمل می 

 جا کنند. کشورهای فقیر امروز را جابه 

 

 اصول نوآوری بازارآفرین

تواند شروع به حل بسیاری از بزرگترین مسائل ما بکند، و در این فرایند موتور اقتصادی  های بازارآفرین می نوآوری 

کند. این کنند روشن می تقالء و تالش می بسیاری از کشورهایی را که در حال حاضر برای رسیدن به شکوفایی 

کشند و به عنوان یک  آفرینند، زیرساخت و نهادها را به سمت خود میها براساس ماهیتی که دارند مشاغل را مینوآوری 

کنند. نتیجه اینکه، آنها این پتانسیل را دارند که پویایی بسیاری از  بنیان و شتابگر قوی برای رشد آینده عمل می 

 جا کنند. ای فقیر امروز را جابه کشوره

ایم تا بر نقش حیاتی نوآوری در کمک به ایجاد شکوفایی در جهان تاکید کنیم. با کارهایی که این کتاب را نوشته

های  برای درک معمای شکوفایی کردیم، بارها به خود یادآوری کردیم که نوآوری صرفا چیزی نیست که در حاشیه

اینکه جامعه از میان فرایند اصالح خودش عبور بکند. درعوض، نوآوری واقعا فرایندی است  بیفتد پس ازجامعه اتفاق  

کنیم قدرت تغییر دادن شیوه نگاه و واکنش  کند. اصولی که اینجا ارائه می که جامعه بوسیله آن خودش را اصالح می

 . یادآوری:نشان دادن ما به فقر، توسعه و امید برای شکوفایی در همه جای جهان را دارد

 .العاده درون خود را دارد. هر ملتی پتانسیل برای رشد خارق 1

 . بیشتر محصوالت در بازار امروز پتانسیل آفریدن بازارهای رشد جدید دارند وقتی آنها را ارزانتر بسازیم. 2

 . یک نوآوری بازارآفرین چیزی بیش از تنها یک محصول یا خدمت است. 3

 دادن.  فشار ه . تمرکز بر جذب کردن و ن4

 شود. هزینه می به مقیاس باال رسیدن کم  ،)عدم مصرف یک کاال یا خدمت( مصرفیبی . با 5
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های رشد جدید و  تواند فرصت های بازارآفرین با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی، صنعتی و اقتصادی مینوآوری 

 -ایمصنایع در این کتاب بازدید کرده  دامنه گسترده های فقیر کنونی را تسریع کند. ما از انگیز برای بسیاری ملت هیجان

هر کدام قلمرو مستعدی برای  -از خدمات سالمت به خودروسازی، از خدمات مالی به کفپوش، و از بیمه به مواد غذایی

 دهد. کند. نوآوری واقعا جهان را تغییر می های بازارآفرین فراهم مینوآوری 

های جدیدی از  ، باید مایل باشیم تا فروض خود را به چالش بکشیم و پرسش اما برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد

 دانستیم وجود داشتند.  هایی است که هرگز نمی خودمان بپرسیم و این آغاز گشودن ذهن خود به دنیای ممکن

ییر داد. برادران رایت با تغییر شکل دادن به مساله، صنعتی جدید آفریدند و آن صنعت، به نوبه خود جهان را تغ 

 هایی متفاوت منجر شد. آنها روی تغییر شکل دادن مسئله تمرکز کردند که به طرح پرسش 

 

های خوب یکی از مهمترین ام پرسیدن پرسش ام متوجه شده ای که آموزش و مشاوره داده من در چند دهه

دهیم؟ چرا به آنچه معتقدیم باور  های دانشجویان زرنگ و مدیران بزرگ است. چرا کارها را به این شیوه انجام می ویژگی 

کردیم؟ ماموریت ما چیست و چرا؟ چرا ما در این  شد اگر درباره هر چیزی به نحو متفاوتی فکر میداریم؟ چه می 

ای هستند اما معتقدیم ما را  های ساده کنیم؟ اینها پرسش وکار هستیم؟ چرا مسیر توسعه را به این شیوه طی میکسب

کنید، و آنهایی که برای تشویق کنند. شماهایی که در امر توسعه و دولت کار می دی هدایت میهای قدرتمن به بینش 

کنند، کار شما اینک مهمتر از همیشه است. امیدواریم شماهایی  کارآفرینی در بیشتر کشورهای فقیر جهان تالش می

 در اینجا را مفید بیابید.  دهید برخی اصول کلیدی عرضه شدهکه به تبدیل جهان به مکان بهتری ادامه می 

بینیم که دسترسی آسان به غذا، آب، های فقیری را می برای یک ثانیه با ما رویا ببینید. هر وقت تصاویر بچه 

شکند. این تصاویر انسانیت  های صدها میلیون نفر در همه جای جهان میتحصیل و خدمات اولیه سالمت را ندارند، قلب 

شناسیم و کسانی که احتماال هرگز مالقات  کند که نمی . آنها ما را به مردمی متصل می آوردرا در جلوی چشم ما می

توانیم احساسات قوی از این تصاویر را به اقدام هوشمندانه تبدیل کنیم، تالش های  حال هم مینخواهیم کرد. اما با این 

گذشت زمان، خستگی غمخواری و شفقت یابد. با ما برای گذاشتن چسب زخم بر روی زخمی است که هرگز التیام نمی 

دارند بلکه فقط در وجود ما گسترش خواهد یافت. تصاویری از کودکان فقیر مریض حاال دیگر ما را به حرکت وانمی

 شویم.خیال می تفاوت و بی کند. یا بدتر اینکه بیناامیدمان می 

ای های ساده متقاعد شدیم نه چون خوشبینتوانیم این مسئله را حل کنیم. این امکانپذیر است. ما اما ما می 

آور هدایت کنیم در  هستیم، بلکه چون قبال آن را انجام دادیم. هر چه بیشتر احساسات جمعی خود را به پیشرفت دوام 

 مسئله ظاهرا الینحل فقر مطلق بیشتر فرو خواهیم رفت. 
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های بازارآفرین، حتی وقتی ی در نوآوری گذارتر اینکه معتقدیم سرمایهما به قدرت نوآوری باور داریم. مشخص 

کند تا شکوفایی را در بسیاری از کشورهای ها را برای ما فراهم میرسد، یکی از بهترین شانس شرایط به نظر چالشی می 

تواند ما را به نهایت توسعه در طول عمر ما برساند.  فقیر امروز خلق کنیم. این راهکاری برای معمای شکوفایی است و می 

 گر این کار را درست انجام ندهیم مخاطرات برای ما خیلی باال هستند.ا

 

 تقدیر و تشکر 

ترسم در فرایند شکوفایی خود، برخی مشکالت کره جنوبی مشکل شکوفایی خود را حل کرده است. اما من می

 (. جدید نصیبش شده باشد )مردم کره جنوبی، آن روحیه شاداب و صفا و صمیمت قبلی را دیگر ندارند

هزار نفر در    100نفر به ازای هر  29.1ای باال است: با میانگین  دهندهنرخ خودکشی در کره جنوبی در حد تکان 

برابر میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. این کشور همچنین   2.5که حدود    2012سال 

در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه وانی اختالالت رباالترین نرخ بستری شدن در بیمارستان بابت بیماری 

 برند شود ساالنه بیش از دو میلیون نفر از افسردگی رنج میاقتصادی است که گزارش می 

کند.  ما خواهان شکوفایی برای همه جهان هستیم اما شکوفایی به تنهایی همه مسائل یک جامعه را حل نمی

طور که رابرت کندی یک زمانی گفت: تولید ناخالص داخلی »زیبایی اشعار  کند. همان مسائل شخصی ما را نیز حل نمی

کند. تولید ناخالص  های عمومی . . .« را ثبت نمیظره هوشمندی ما در بحث و مناما یا قدرت عشق و ازدواج ما یا میزان  

 کند. کند« ثبت میهر چیزی »به استثنای آن چیزهایی که زندگی ما را ارزشمند می  ،داخلی

دهیم تا جهان را مکانی بهتر بسازیم، هرگز آنچیزهایی که بیشترین اهمیت را  امیدوارم در تقالء و تالشی که به خرج می 

  م.دارد از یاد نبری 

های من به عنوان یک آموزگار، همکار و دوست  اشتیاق به کمک کردن به مردم، هدفی است که پایه و بنیان نقش

 تر خدا بوده است.را در بر گرفته و مهمتر از هر چیزی، به شکل جستجوی همیشگی من برای شناخت عمیق 

 افوسا:

دم. من آمدم تا شکوفایی شخصی پیدا کنم. اما بیست سال پیش، من در جستجوی رویایی امریکایی به امریکا آم

اکنون همه آن تغییر کرده است. من آموخته ام که زندگی را نمی توان صرفا برای خود خواست. زندگی لزوما باید درباره  

کمک کردن به تعداد هرچه بیشتری از مردم در زمانی کوتاه باشد که ما همه اینجا روی زمین هستیم. بیشترین امید  

 پیدا کنید که در آرمان شما برای بهتر ساختن جهان مفید باشد. معمای شکوفاییاینست که کلماتی را در من 
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 کارن 

ها  هر کشور در آفریقا چقدر احتمال دارد به اهداف سازمان ملل برای پایان دادن به سوءتغذیه کودکان دست یابد. یافته

برای محو گرسنگی   2015ناخوشایند بود: نه تنها هیچ کدام از کشورهای آفریقایی به هدف توسعه هزاره اولیه   نیچردر 

هم به آن برسند. سایمون های، یکی از نویسندگان این مقاالت در    2030رفت تا سال  نرسیده بودند بلکه انتظار نمی

، نشان داد هدف جهانی سازمان ملل چیزی بیش از یک هدف »آرمانی« نبود. او گفت خصوصا آرزوی محو  نیچرنشریه 

 سوءتغذیه کودکان آرزوی »خیلی خیلی دوری است.« 

 های جدید نیاز داریم.غمخوار بودن کافی نیست. ما به ابزارهای جدید و سالح 

های ما، با زیر سوال بردن فهم متعارف، و با تشویق نگاهی جدید به مسائل قدیمی، گذاری بهترین ایده با اشتراک 

 امیدواریم شما را به انجام همین کار تحریک کرده باشیم. 

ا که به تعداد مردم بسیار  هچاه جوشانی از ایده  -امیدوارم این کتاب در هر حال، نخستین »چاه« بادوام شما باشد

 بیشتری کمک کند.

 

 (دیجد ی لنزها انینگاه به جهان از م) پیوست کتاب 

 یافتگی است ترین روش توسعه کارآفرینی مطمئن

ایم به جهان شان را آورده حال که در این پیوست شرح - وکار، در توسعه و در دولتدر کسب -های نوآور شخصیت 

کنند. جهانی که در آن تقال کردن حکایت از وجود فرصت دارد، توسعه بر لنزهای جدیدی نگاه میاز میان مجموعه 

 آید.ها گرد می غیرضروری ساختن خود تمرکز دارد و دولت پیرامون کارآفرین

ش  کنید شروع به ارزیابی ریسک و پادا های بازارآفرین به جهان نگاه می مصرف و نوآوری وقتی از درون لنزهای عدم 

 به نحو متفاوتی خواهید کرد. 

ها  در آن باشند. بیرونی - یا کسانی که هنوز کارشناس نیستند -کند اگر نیروهای بیرونی هر صنعتی بهتر عمل می 

های ساده هستند که بسیاری از کارشناسان اغلب به دالیل روشن شاید اصال به آنها فکر نکنند. این  قادر به طرح پرسش 

منجر   زنی شناختینقب یا  تسخیر شناختیکه برخی اوقات به ها هنوز غرق در حوزه تخصصی و فروضی نشدند بیرونی 

است چون ناظران تمرکز خیلی زیادی روی وظایف خاص و نه محیط خود   کوری غیرعمدی شود که یک نوع پدیده می

 دارند. 
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 16ط دالر یک تن به فق 6ونقل را از تقریبا های حمل هزینه  -سیستم استاندارد کانتینر راه اندازی  - نوآوری مکلین

 سنت کاهش داد و زمان بارگیری و تخلیه کشتی از یک هفته به هشت ساعت کاهش یافت. 

 . ردهای جدید را داآدم بیرونی توانایی دیدن با چشم

برای حل بسیاری از مسائل جهانی، آفریدن ثروت چشمگیر، و نهایتا توسعه   مصرف عدم و  آفریدن بازار لنزهای 

 ست. بخش ادادن جوامع شکوفاتر الهام 

های لباسشویی موجود خیلی پیچیده، با مصرف برق باال و خیلی گران با توجه به جیب بسیاری از جمعیت  ماشین

کشی دسترسی دارند. به عالوه، خرید ماشین لباسشویی  هایی مناسبند که به آب لولهجهان هستند و آنها عمدتا برای خانه 

ای که بسیاری از خانوارها در هند از  کش نیاز دارد هزینه س با یک لولهو نصب و اتصال آن در منزل تقریباً همیشه به تما

ها خانوار در هند و سایر بازارهای نوظهور به های موجود همچنین به برق نیاز دارد و میلیونآیند. ماشین اش برنمی عهده 

شکلی هدفمند، اکثریت جمعیت   های لباسشویی که در بازار موجود است بهبرق دسترسی ندارند. بنابراین بیشتر ماشین 

کرد  شد اگر یک نوآور اقدام به طراحی، تولید و عرضه یک ماشین لباسشویی میکنند. اما چه می هند و جهان را حذف می 

 کرد؟ مصرف در هند و در بسیاری کشورهای مانند آن را هدفگذاری می که مشخصا بازار عدم 

شود. تنها کاری که  تولید کرده است که به یک سطل وصل مییک ماشین لباسشویی سبک قابل حمل ی شرکت

ها داخل سطل است. این ماشین بقیه کارها را انجام  باید بکنید افزودن مقداری آب و پودر لباسشویی و گذاشتن لباس 

  وکار تهیه کند که این اگر شرکتی یک مدل کسب دالر است. 40فروشی آن در حال حاضر حدود دهد. قیمت خرده می

میلیارد دالری خلق خواهد کرد. این همان  یک درآمدی تقریبا ،درصد از خانوارها در هند بفروشد 10محصول را تنها به 

 برد.نوع پتانسیلی است که در انتظار نوآوران مایل به آفریدن بازارهای جدید در بازارهای نوظهور بسر می 

درآمد در  نه دردسترس در مناطق شهری پرجمعیت کم هزیهای کمهای زندگی یک زنجیره از داروخانه فروشگاه 

های با برند جدید، یک پلتفرم مالکیت مشترک به  اندازی فروشگاه های زندگی، عالوه بر راه نیجریه ساختند. تیم فروشگاه 

 ای عمل کنند.حرفه  ،دهد تا تحت برند اصلیفروشی اجازه می های خرده نمایش گذاشتند که به فروشگاه

ندرت استفاده  ه یی از کامبوج، خصوصا آنهایی که در گروه درآمدی متوسط و پایین هستند تشک بهادر بخش 

بندی درآمد متوسط یا پایین جای  ها در دسته دالری، بیشتر کامبوجی  1270شود. با تولید ناخالص داخلی سرانه می

مانند و  ر کامبوجی، »نزدیک خط فقر باقی میمیلیون نف  15.7درصد از    30گیرند. درواقع، برطبق بانک جهانی، تقریبا  می

 پذیر هستند.« های خارجی آسیب های اقتصادی و دیگر شوک نسبت به سقوط به فقر هنگام قرار گرفتن در معرض شوک 
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کرد؟ هدفگذاری این فرصت هزینه، آسان قابل پهن و جمع کردن تولید میشد اگر یک نوآور تشکی کمچه می

شود که در  از خریداران تشک بیافریند تا استراحت بهتری در شب را تجربه کنند. مشخص می  توانست بازار جدیدی می

 گسترده یک »خواب خوش شبانه« در جهان خوابیده است.   مصرفچنین جایی دقیقا عدم 

سافی سانا یک کارخانه تبدیل پسماند به انرژی در غنا ساخته است که تاثیر عظیمی روی مردم و دولت محلی  

ها و بازارهای غذا وکار شرکت خیلی ساده است. سافی سانا فضوالت و پسماند ارگانیک را از توالت است. مدل کسب   داشته

کند. کند و سپس آن را به کود ارگانیک، آبیاری و بیوگاز در کارخانه خود تبدیل می آبادهای شهری جمع میدر حلبی 

شود. لیکه از کود ارگانیک و آب برای پرورش جوانه استفاده می شود درحا سپس از بیوگاز برای تولید برق استفاده می 

حل شدنی به مسئله فضوالت انسانی غنا شد درحالیکه کود بشدت موردنیاز برای  سافی سانا بنابراین قادر به ارائه یک راه 

 مردم است.   رای کند و یک منبع برای انرژی پاک بکشاورزان فراهم می

ای تضمین بزرگ شدن مقیاس کار و پایداری بلندمدت، یک مدل با مالکیت محلی را عالوه بر این، سافی سانا بر

اعضای این جامعه هستند که قبل از استخدام یک برنامه آموزشی فشرده را   ،درصد کارکنان کارخانه 90 -کنداداره می 

صورت امید و آینده  در غیراین گذرانند. این شرکت تاکنون برای بیش از یک هزار غنایی شغل و آموزش فراهم کرد که  می

 اقتصادی محدودی داشتند. 

مصرف در امریکای التین خدمت کند هنوز در انتظار آفریدن بسر  مصرف در مکزیک و سپس عدمبازاری که به عدم

 کند. برد. هر آنکس که این بازار را هدفگذاری کند بازده چشمگیری نصیب خود میمی

یک خودرو چیست، روی هدف از داشتن یک خودرو چیست، چه کسانی در چه  به جای شروع با این واقعیت که 

کنیم. این نوع تمرین  توانند بابتش بپردازند تمرکز میها چقدر میکننده کنند و غیرمصرف شرایطی از آن استفاده می 

 جایی مردم فکر کنند.کند تا به نحو متفاوتی درباره خودرو و جابه کردن به نوآورها کمک می 

های المللی آنها ضیافت برنج گرفته تا بسیاری از سوپمردم نیجریه عاشق گوجه فرنگی هستند. از غذای محبوب بین

شود. نیجریه بزرگترین واردکننده رب گوجه در جهان است. این کشور از گوجه فرنگی به عنوان ماده اصلی استفاده می

میلیارد دالر   1کند که تقریبا به  کند از خارج وارد می مصرف می ای را که درصد رب گوجه  100این کشور آفریقای غربی 

ای در این کشور که جمعیتی شود. در زمان نگارش این کتاب، هیچ قوطی رب گوجهواردات رب گوجه در سال بالغ می

که کشاورزان    ستا  آور است اینشد. آنچه خصوصا درباره بازار گوجه امروزی نیجریه شگفت میلیونی دارد، تولید نمی   180

کنند اما بیش از نصف محصولشان قبل از اینکه به دست ای بیش از دو میلیون تن گوجه فرنگی ساالنه تولید مینیجریه 

گردد که محصول باید هم در استطاعت و هم  شود. این به همان نکته ما درباره این واقعیت بازمیمشتری برسد ضایع می

 را به حدکافی هدفگذاری کند و بازار جدید بیافریند.   مصرفدردسترس خریدار باشد تا عدم 
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که که هیچ فرصتی در اینجا وجود ندارد یا هر فرصتی هم که هست بسیار پرریسک است.   این استفهم متعارف بر  

تیم که  ای هسانداز بازار را ارزیابی کنیم شاهد فرصت بازارآفرین گسترده کنیم تا چشماما وقتی از لنز متفاوتی استفاده می

 توان مورد خطاب قرار داد. می

های دیسنی در دیترویت؟ تصور چنین مکانی برای تفریح و سرگرمی سخت و دور از ذهن است. دیترویت در دهه 

اخیر بیش از هر چیز به خاطر افول شهرنشینی، مبارزه ناامیدکننده با جرایم و مواد مخدر، و آینده پرتردید خود شناخته 

 میلیارد دالری اعالم ورشکستگی کرد. 18پس از انباشت بدهی برآوردی شود. این شهر می

تواند معجزه دیسنی را تقلید نکته این نیست که دیسنی باید از دیسنی ورلد اورالند در دیترویت تقلید کند. اما می

تعطیالت در دیسنی  و تکرار کند به طوری که ساکنان دیترویت، و مردم ساکن در بسیاری شهرهای کوچک، که برای آنها  

ای را که دیسنی باشد تجربه کنند. چون برای بسیاری از ساکنان دیسنی، دیترویت  دور از دسترس است بتوانند معجزه 

 دیسنی با هیچ چیز رقابت خواهد کرد.

کنند. اگرچه زندگی در روستا به خودی ها در مناطق روستایی زندگی میمیلیارد نفر آفریقایی 1.2بیش از نصف 

ود مشکلی نیست چون منافع دور بودن از مراکز شهری اغلب پرجمعیت و آلوده زیاد است. مشکل شرایط زندگی است خ

های توسعه از دسترسی به برق و درمانگاه،  کنند. تقریبا در هر کدام از شاخص که بسیاری از این مردم تجربه می

همتایان شهرنشین خود با رنج و عذاب روبرو هستند. یکی از این  های ساکن در مناطق روستایی در مقایسه با آفریقایی 

نبود کفپوش سخت و بهداشتی مقرون   ،داردفرصت چشمگیری عرضه می  لبته های اغلب نادیده گرفته شده که اشاخص 

د  نردرصد از تقریبا دو میلیون خانه کف خاکی دا 80های روستایی است. در رواندا جایی که تقریبا به صرف در خانه

 کند.خصوصا از نظر بهداشتی مشکالت زیادی ایجاد می

دالر برای هر متر مربع، قادر به ارائه کفپوش ارزانی است که از ماسه، رس، شن، خاک و آب   4ارث انیبل با تقریبا 

د.  شود. همه این مواد در همان محل موجود است. خانه معمولی در رواندا فقط بیست متر مربع مساحت دارتشکیل می 

میلیون دالر درآمد   24درصد از جمعیت رواندا داشته باشد بیش از  20اگر این شرکت توانایی ارائه کفپوش برای فقط 

اینک تصور کنید این عدد چقدر خواهد شد اگر شرکت مقیاس تولید خود را به اوگاندا، کنیا، بروندی،  خواهد داشت.

. ارث انیبل نه تنها درآمد بسیار باالیی کسب خواهد کرد بلکه نیاز به  بوتسوانا، زیمبابوه، نیجریه و کامرون گسترش دهد

رسانی کنند. عالوه بر این، پیامدهای  استخدام هزاران نفر دارد تا محصوالتش را بسازند، بازاریابی کنند، توزیع و خدمت

لج، ماالریا، و سایر  شان را هم در نظر بگیرید. این شرکت به شکل غیرمستقیم به کاهش وقوع فبهداشتی محصول

 های کثیف و خاکی است.کند که باعثش محیطهایی کمک می بیماریی 

نامطمئن شده است. ما معتقدیم این به   ها میلیون شهروند بنگالدشی، بسیار بواسطه نبود برق، زندگی برای ده 

های افت قیمت انرژی  طی چند دهه گذشته، ما شاهد معنای وجود فرصتی برای ریشه گرفتن یک بازار بزرگ است.
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های حل توانند از این فناوری برای توسعه راه که کارآفرینان می  این استتجدیدپذیر بودیم. آنچه خصوصا جالب است 

ای را بسط دهند که به این هزینه های کمحلاگر کارآفرینان راه  برداری کنند.کنندگان بهرهخاص برای غیرمصرف 

 شوند.کنندگان کمک کند تا بر تقالهای خود غلبه کنند آنها به احتمال زیاد موفق می غیرمصرف 

میلیون سامانه خورشیدی خانگی در روستاهای بنگالدش نصب   3.5شرکت توسعه زیرساخت با موفقیت بیش از 

ها فقط یک چراغ و یک  سامانههای خورشیدی پیچیدگی خاصی ندارد و سه نوع هم بیشتر نیست. یکی از این  کرد. سامانه

کند. سامانه سوم  کند. سامانه دیگر یک چراغ، تلویزیون و شارژر تلفن همراه را روشن می شارژر تلفن همراه را روشن می

کند. به گفته شرکت توسعه زیرساخت، استفاده از سامانه  عالوه بر همه کارهای سامانه دوم یک پنکه را نیز روشن می 

میلیون نفر تاثیر مثبت    16هزار شغل شده است و بر زندگی بیش از    75ها خانه باعث ایجاد  ر میلیون خورشیدی خانگی د

این برنامه ادامه یافت و توانست شش میلیون سامانه خورشیدی را در کل کشور نصب کند.    2018در سال    گذاشته است.

دان بنگالدشی به عنوان افراد بسیار فقیر نگاه  نوآورهایی که در شرکت توسعه زیرساخت بودند به جای اینکه به شهرون

مصرف آنها را هدفگذاری کرد. نتایج حل توسعه دادند که عدم مندی از منافع برق را ندارند، یک راه کنند که توان مالی بهره 

 گذارند. بهبود زندگی مردم کامال واضح است.چنان روشن هستند که جایی برای تردید نمی

هایی اجحافی  کند که در حال حاضر نرخحل برق، روی کسانی هدفگذاری می به آرزوی راه یک شرکت آفریقایی 

کند های خورشیدی برای مشتریان خود نصب می پردازند. این شرکت صفحه برای برق از طریق ژنراتورهای برق دیزلی می 

نرژی خود را بهینه کنند. شرکت آرزوی  دهد به طوری که بهتر بتوانند مصرف او اطالعات درباره استفاده از آن ارائه می 

 کند.حل برق، انرژی کمتر گران و قابل اتکاتر برای مشتریان خود فراهم میراه 

آید. استفاده تجاری از آن اما یک  رسد هنوز پولی از آن به دست نمیآسا به نظر میهر اندازه درخت مورینگا معجزه 

ها کشاورز است که بیشتر آنها غنا محل زندگی میلیون  دهد.یقا قرار میفرصت اقتصادی هنگفت در اختیار غنا و غرب آفر

تر بگوییم سوءتغذیه  دالر است. تغذیه یا دقیق  1513دالر در ماه درآمد دارند. درآمد سرانه ساالنه غنا حدود  70کمتر از 

غری شدید است. بیش از نصف  شود. بیش از یکی در هر پنج کودک دچار البه عنوان یک قاتل خاموش در غنا شناخته می 

اما اقلیم غنا کامال مناسب برای پرورش این درخت معجزه است. در واقع، چند دهه   خونی دارند.های زیر پنج سال کم بچه

صدها درخت مورینگا در غنا کاشت. متاسفانه  ،کننده، در تالش برای اینکه توسعه را شروع کندپیش یک سازمان کمک

 حل بودند.ها تنها یک عنصر از راه رگ شدند توسعه رخ نداد چون درخت ها بز درحالیکه درخت

کنیم روشن است فرصتی وجود دارد که یک بازار  ای این درخت را مالحظه میهنگامی که منافع اقتصادی و تغذیه

ی بدست  چشمگیر تواند منافع کامالبرداری کند میآفریند. اگر یک نوآور از این فرصت بهرهبرای محصوالت مورینگا می 

تواند به کشاورزان غنایی کمک کند تا مورینگا را با  . نخست، نوآور با دادن سرمایه به شکل بذر، کود و تجهیزات می آورد

شان متصل  کارایی بیشتر کشت و برداشت کنند. دوم این نوآور همچنین باید کشاورزان را به یک بازار برای محصوالت 
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توان به یک بازار مورینگا در شهر یا حتی به روستای کناری متصل کرد؟  روستایی را میکند. چگونه یک کشاورز غنایی 

کننده هنگام کشت صدها درخت مورینگا در این کشور سعی نکرد از  هایی هستند که سازمان کمک اینها برخی پرسش 

باید پرسیده شوند. اینها  هایی سخت هستند که هنگام تالش به آفریدن یک بازار جدیدخود بپرسد. اما اینها پرسش 

 پرسد.هایی هستند که مورینگا کانکت، یک شرکت نوپای غنایی دارد می پرسش 

های مردم در آن کشور همخوانی پیدا  که نیازهای بازار اغلب با قابلیت این استیکی از منافع آفریدن بازار جدید 

کند. این نکته مهمی است چون ها وجود ندارد، بازار آنچه را که نیاز است به طرف خود جذب می کند. وقتی این قابلیتمی

اند متوجه شدیم این اجرا شده های توسعه که در سراسر جهان امروز  یکی از چیزهایی که ما هنگام بررسی برخی از پروژه 

شود ای باعث می کنیم. جای تاسف است که چنین رویه وجور نمیاست که ما اغلب سطح پروژه را با قابلیتهای محلی جفت 

های خیلی خوب اما کامال فنی و پیشرفته روی دستشان بماند که در بستر محلی آنها کار  تا کشورهای خیلی زیادی پروژه 

توانند از آنها استفاده کنند و نه از پس  ها نه میهای مجهز به تجهیزات پزشکی پیشرفته که محلی تانکند. بیمارسنمی

هایی که به مناطقی اهدا شده است که برق ندارند؛ مدارسی که بدون داشتن آموزگار مجرب و  آیند؛ رایانه تعمیرشان برمی 

های آبی که ساخته شدند بدون اینکه واقعا تر رایج، چاهمواد درسی مرتبط با آنجا ساخته شدند؛ و شاید از همه بیش

 تشخیص دهیم چگونه وقتی خراب شدند تعمیرشان کنیم. 

های خارجی را در سراسر جهان ببندیم درحالی که اقتصادهای محلی  خواهیم پیشنهاد کنیم شیر آب کمک ما اینجا نمی

آنها باید برای آن منطقه   -ها باید در بستر محلی دیده شوندیت کنند تا خودشان راه درست را بیابند. اما آن فعالتقال می

هایی متمرکز شوند که به اقتصاد محلی کمک کند تا خودش به  معنادار باشند و باید روی هدف کمک به ساختن قابلیت 

هدایت  تواند واقعا کمک کند که راهی بسیار طوالنی طی کند تا به مکان درست  وقتش توسعه یابد. کمک زمانی می

 شود.

واقعیات جالب درباره آب و مانیل این است که آب همیشه آنجا وجود داشته است مردم همیشه آنجا حضور داشتند  

فناوری همیشه دردسترس بوده است و نیاز به آب همیشه وجود داشته است. اما شراکت بین دولت و بخش خصوصی  

دیدند و تدارک آب را منحصرا یک کارکرد بخش عمومی می وجود نداشته است. اگر ساکنان و دولت مانیل هنوز تهیه

امروز در آنجا شرکت آب مانیل وجود نداشت. جای تشکر دارد که آنها این کار را نکردند. و نتیجه اینکه، آب مانیل زندگی  

 ها نفر را در فیلیپین متحول کرد. میلون

ده است. تمرکز این کشور صرفا روی خلق شغل سنگاپور روی نوآوری و نه فقط صنعتی شدن یا صادرات تمرکز کر

 آورتر توسعه یافتن یک اقتصاد است. نبوده است بلکه ایجاد شغل از طریق نوآوری که شیوه پویاتر و دوام 
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