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پیشگفتار

پیشگفتار
تقدیم به دانش جویان مان

م��ن از آن روزهایی که در اداره کس��ب وکارهای کوچک کار می کردم به سیاس��ت کارآفرینانه 

عالقه مند ش��ده بوده ام. در طی این س��ال ها این قضیه را در موسسه ماکس پالنک در شهر جنا 

آلمان و بنیاد کافمن دنبال کرده ام. بحث هایی که متعاقب آن پیش آمد و نیز فصول این کتاب، 

محصول آن تامالت هستند. مجلد حاضر نتیجه کالس های دوره دکتری من در دروس کارآفرینی 

و سیاست گذاری عمومی دانشگاه جورج میسون بوده است. مدرسه سیاست¬گذاری عمومی و 

همکارانم در چند سال گذشته روی روشن ساختن منظر سیاست¬گذاری کار کرده اند. تمرکز 

ما به¬ویژه روی کشورهای در حال توسعه، نوآوری و فناوری و کارآفرینی اجتماعی بوده است. 

مجلد حاضر یک دیدگاه درباره این موضوع عرضه می دارد.
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سیاست	گذاری	عمومی	در	اقتصاد	...

تقدیر و تشکر
دوس��ت داریم از اسکات جکسون سپاسگزاری کنیم که  عالوه بر مشارکتی که در تکمیل  این 

مجلد داشت شخص اصلی در گردآوری کتاب بوده است. او از نزدیک با من و سایر نویسندگان 

همکاری کرد و به تسهیل سامان بخشیدن این کار ادامه داد. اسکات در این کوشش خود، وجدان 

کاری، کوشش مداوم و مهارت های ارتباطی عالی را به نمایش گذاشت. او ساعات بی شماری را 

صرف بازنگری، و ویراس��تاری فصول، برگزاری نشس��ت های گروهی و تفسیر محتویات نموده و 

در بحث با شخص من، دکتر راجر استاگ نویسنده اصلی دیگر و همکاران وی تا تکمیل نسخه 

نهائی این کتاب مشارکت داشت.

زولتان جی اکس، استاد مدرسه سیاستگذاری عمومی

دانشگاه جورج میسون
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فصل اول
مقدمه ای بر سیاست گذاری عمومی در یک جامعه کارآفرین

زولتان جی اکس و راجر استاگ

1. مقدمه
در سر یک تقاطع ایستاده ایم! اروپا- با پیشینه طوالنی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی شدیدا 

مدیریت ش��ده که برای ارتقای کنترل دولت طراحی ش��دند- اینک با تضعیف رشد، اشتغال و 

سقوط سامانه های رفاه اجتماعی مواجه شده است )ائودرتش، گریلو و توریک 2007(. آمریکا- با 

سنت های قوی ضد دولت گرای خویش- کنترل قابل توجه دولت بر اقتصاد را تا دهه 1970 حفظ 

کرد. اما رقابت روزافزون بین المللی، آمریکا را مجبور کرد درباره جایگاه خویش در بازار جهانی 

تجدیدنظر کند. اقتصاددانان به طور مداوم اثبات نموده اند که چگونه س��امانه های تنظیم ش��ده 

واقعا هزینه های باالتر و نه پایین تر برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند. بنابراین، آمریکا نهضت 

اقتصادی اصالحات و مقررات زدایی را آغازکرد، که منجر به پیدایش شرایط کنونی شد: جامعه 

کارآفرینانه )اکس و ائودرتش 2002(.

جامع��ه کارآفرینانه چندین دهه در حال ش��کل گیری بوده اس��ت. ویژگی چنین جامعه ای 

نوآوری حیرت آور و رش��د بهره وری اس��ت. در مورد آمریکا، مهمترین چالش اینست که چگونه 

پویایی اقتصادی را در اوضاع و احوال جدید حفظ کنیم. پس از فروپاش��ی ش��وروی و پیدایش 

اقتصادهای در حال گذار، پرس��ش مهم برای کش��ورهای در حال توسعه،  انتخاب بهترین مدل 

جهت تداوم و پیگیری بوده اس��ت. کشورهای در حال توسعه می توانند نظام اقتصادی مشابه با 

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 2

اروپا برگزینند جایی که در آن ش��رکت های بزرگ دولتی و دیوان س��االری مسلط هستند، که 

اغلب دانش��مندان را برای یافتن کار به سمت آمریکا سوق می دهد. از طرف دیگر، این کشورها 

می توانند سیاست های اقتصادی را ارزیابی کرده و با الگوگیری آگاهانه راهبردهای خاص خود را 

همسان با آمریکا کنند . )استاگ، کولکارنی و پالینک 2002(.

2. جامعه کارآفرینانه
اک��س در کتاب »س��اختار در حال تحول اقتصاد آمریکا« )1984( نظ��ر داد که بازارها، فناوری 

جدید و کارآفرینی در قلب گذار از اقتصاد مدیریتی به جامعه کارآفرینانه هستند. به بلوغ کامل 

رس��یدن این فرایند به تازگی توس��ط دیوید ائودرتش در »جامعه کارآفرینانه« )2007( و کارل 

شرام در »الزامات کارآفرینی« )2006 الف( بیان شده است. این سه کتاب همگی در مخالفت با 

مساله یکسانی فشار آوردند: که همانا»  اقتصاد مدیریت شده«میباشد.

ائودرتش و شرام این اقتصاد دهه 1950 را به تفضیل توصیف کرده اند و تعامل بین نیروی کار، 

سرمایه داران و دولت را با دقت مستند می  کنند. شرام و ائودرتش به ترتیب در »لحظه بی چیزی 

ما« و »طوفانی«، لحظات بحرانی برای سال های گذار در آمریکا را توصیف می کنند. هر دو کتاب 

به ش��یوه ای جالب توجه به نتایج یکس��انی درباره ماهیت جامعه جدید آمریکایی دست میابند. 

اما آنها آینده آمریکا را یکس��ان نمی دانند. ائودرتش معتقد اس��ت بقیه جهان از مدل آمریکایی 

آموخته اند،  در نتیجه برتری نس��بی آمریکا تهدید می ش��ود. او بیان می کند: »آمریکا در طی ده 

سال توانست خودش را از جامعه خود- مردد به جامعه خود- تجلیلی تبدیل کند. آمریکا این کار 

را کرد و بقیه جهان به انجام آن قادر نش��دند ... زمان قابل توجهی را صرف مش��اهده تالش های 

اخیر برای ایجاد نس��خه هایی از یک جامعه کارآفرین در اروپا و آس��یا نموده ام. "من در حیرتم 

که هنگامی که بقیه جهان به آمریکا می رسند این کشور چه کاری انجام خواهد داد؟"«1 کارل 

1 Audretsch (2007), p. 192.
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شرام پاسخ به ائودرتش اعالم میدارد: جدای از ترس نسبت به دگرگونی در کار آفرینی در دیگر 

مناطق جهان، آینده تجربه آمریکایی واقعا به تقلید بقیه جهان از آن بستگی دارد »ایاالت متحده 

برای اینکه به رهبری جهانی خود ادامه دهد،  باید به جهان کمک کند تا گستره و عمق تکامل 

اقتصادی ما را به روشنی ببینند ... به نفع آمریکا است که ببیند نظام ما در همه جای جهان تکرار 

می ش��ود. باید به این باور برس��یم که رونق گرفتن اقتصادهای کارآفرینی، گسترده شدن توزیع 

ثروت و خلق مشاغل جدید طبیعتا به گسترش دموکراسی کمک خواهد کرد ... و این ضرورتی 

که ایجاب میکند تا- با همدیگر وارد این آینده کارآفرینانه بشویم«2 )تاکید افزوده شده است.(

 پیش از اینکه جلوتر برویم، باید ابتدا درک کنیم که این جامعه دائما کارآفرین ش��ده، پنج 

ویژگی متمایز و قابل ذکر دارد:

بازارها و یکایک بنگاه ها جایگزین بوروکراس��ی ها می ش��وند. معاه��ده ضمنی بین »اتحادیه 

کارگ��ری ب��زرگ، بنگاه های ب��زرگ و دولت ب��زرگ« )گالبرایت 1967( که زمان��ی در اقتصاد 

مدیریت ش��ده وجود داش��ت ناپدید ش��ده است. سهم نیروی کار به ش��دت کاهش یافته است، 

بنگاه های بزرگ پیوسته در حال تغییر هستند3 و کارویژه های دولت نیز دائما به بخش خصوصی 

پیمان سپاری می شود.

دانایی مهم تر می ش��ود. دانایی و دانش��گاه  ها که دانش تولید می کنند نقش بسیار مهمتری 

نسبت به آنچه که در ابتدای سده بیستم عهده دار بودند خواهند داشت. امروزه، دانشگاه بخش 

جدایی ناپذیر از زیرس��اخت نهادی جامعه کارآفرینی است، دانایی به عنوان مهمترین منابع در 

تولید، جایگزین عضله ش��ده است. آن  طور که اکونومیس��ت پیشنهاد داد »کارخانه هوشمند« 

مهمترین نهاد در تولید دانایی برای تحریک جامعه کارآفرینانه شده است )اکونومیست، 1977(.

س��اختار بنگاه پویاتر می ش��ود. پس از جنگ جهانی دوم، بنگاه های بزرگ، اغلب در صنایع 

1 Schramm (2006a), p. 176.
2 رتبه بندی های بنگاه های سرشناس در آمریکا دایماً تغییر می کند.
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انحصاری چندجانبه، بر اقتصاد آمریکا مس��لط شدند. آهنگ تحرک در بین این بنگاه ها حداقل 

بوده و بنگاه های جدید نیز نقش ناچیزی ایفا کردند. در چند دهه گذشته این وضع تغییر اساسی 

کرده است. بنگاه های جدید محصوالت و خدمات جدیدی )در فناوری اطالعات، زیست فناوری 

و خرده فروش��ی( ارائه می کنند و حضور خارجی ها در صنایع س��نتی )از قبیل خودرو و فوالد( 

محرک های مهم، اگر نگوییم محرک اصلی رشد اقتصادی بوده اند. یک نشانه بنگاه های کارآفرینی، 

ساختارهای مدیریت نسبتا افقی و با حساسیت پذیری سریع به تقاضاهای بازار است؛ در حالی که 

بنگاه های بزرگ عرصه مدیریت بوروکراتیک تر و سلسله مراتبی هستند و بنابراین تصمیم گیری 

طوالنی تر می شود.

ماهیت و فرایند نوآوری بس��یار متفاوت می شود. بنگاه  های جدید تحت رهبری کارآفرینان 

ریس��ک پذیر، به نحو بی سابقه ای مسئول فناوری های »رادیکال« یا »گشایش گر« هستند، اگر 

چه بنگاه های مدیریتی بزرگتر نوعا نیاز به پاالیش، تولید و بازار انبوه این فناوری ها دارند )بامول 

1993(. نوآوری هایی که اکنون از مش��خصه های زندگی مدرن هستند- خودرو، تلفن، هواپیما، 

تهویه مطبوع، رایانه شخصی، بیشتر نرم افزارها و موتورهای جستجوی اینترنتی- همگی توسط 

اینگونه کارآفرینان، توس��عه یافته و کاالی تجاری ش��دند. نوآوری های رادیکال کاًل باعث رش��د 

س��ریعتری نسبت به بهبودهای ذره ای می شوند. برای مثال، انقالب فناوری ارتباطات که عمدتا 

از س��وی ش��رکت های کارآفرینی جرقه زده ش��د از نظر آماری دلیل شتاب گرفتن جدی رشد 

بهره وری آمریکا طی دهه گذشته بوده است )اکس و ائودرتش 1989(.

فرصت برابر برای همه. در اقتصاد مدیریت شده، دولت محصور به مدل خاصی بود. به عبارت 

دیگ��ر، دولت از طری��ق مالیات بر درآمد و بر ارث، باقیمانده درآم��د را دریافت می کرد. در یک 

جامعه کارآفرین،  میانجی نهایی بازسازی ثروت، بخش سوم یا امور نیکوکاری است. این سازوکار 

منحصرا آمریکایی به جامعه اجازه می دهد تا خود را حفظ کند بدون این که ساختارهای طبقاتی 

موجود نهادینه شود )اکس و فیلیپس 2002(.
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5 فصل اول- مقدمه ای بر سیاست گذاری عمومی در یک جامعه کارآفرین

جامعه کارآفرین از موفقیت اقتصادی قابل توجهی طی دهه گذشته برخوردار بوده است که 

به نحوی آمار اقتصادی آن را نشان می دهد: نرخ رشد بهره وری. در بلندمدت، عامل تعیین کننده 

نرخ بهبود میانگین اس��تاندارد سطح زندگی است. رش��د بهره وری پس از جهش به 2.6 درصد 

س��االنه از 1950 ت��ا 1973، به 1.4 درصد در دوره 1973 ت��ا 1995 کاهش یافت. اگر چه این 

افول بدیهی به نظر می رس��د، پیامدهای بی شماری را هم در طی این زمان دارد: استانداردهای 

زندگی با نرخ رش��د پیش��ین 2.6 درصد هر 28 سال دو برابر می شود، در صورتی که با نرخ 1.4 

درصد این میزان افزایش 50، س��ال طول می کش��د. عامل این خوش شانسی تاکنون چه بوده 

اس��ت؟ دانش اقتصادی متعارف به این نتیجه رس��یده و گرایش یافته است که انقالب فناوری 

ارتباطات- به ویژه کاهش سریع قیمت تراشه های رایانه ای و محصوالت وابسته- نقش حیاتی را 

در آن راس��تا داش��ته است. و هنگامیکه که با آمار رایج اندازه گیری  شود هم کامال حقیقت دارد 

)اولینر و سیچل 2002(.

این گذار س��اختاری در این چند دهه ،  از اقتصاد مدیریت ش��ده به جامعه کارآفرینی، نقش 

مهمی را در ش��تاب رشد اقتصادی ایفا کرده است )اکس و ارمینگتون،2006؛ ائودرتش، کیلباخ 

و لهمان، 2006؛بامول، لیتان و شرام، 2007(

3. استثناگرایی آمریکایی
چرا این دگرگونی رخ داد؟ نخست، آمریکا به استثنای دوره مختصر بین ریاست جمهوری روزولت 

و ریگان، همیش��ه یک جامعه کارآفرین بوده اس��ت. بیشتر درک اولیه استثناگرایی آمریکایی از 

نوشته های »ناظران خارجی«1 سرچشمه می گیرد که مهمترین آنها کتاب دموکراسی در آمریکا 

نوشته الکسیس دتکویل است. استفاده از توصیف »استثناگرایی آمریکایی« نه به تجسم فرهنگ 

داخلی برتر بلکه به این ایده اشاره دارد که آمریکا به طور بنیادی »از لحاظ کیفی متفاوت« است. 

1 S.M. Lipset (1996), p. 17
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بسیاری از دیگر کشورها، که شوروی از آن مستثنی بوده است، خود را از طریق تاریخ مشترک 

یا حق تولد تعریف می کنند.1 

ایالت متحده یک اس��تثناء اس��ت چون که از یک رویداد انقالبی به عنوان »نخس��تین ملت 

جدید« شروع شد و نخستین مستعمره به غیر از ایسلند بود که مستقل شد. و علت وجودی خود 

را به صورت ایدئولوژیکی تعریف کرده است: »سرنوشت ما به عنوان یک ملت این بوده است که 

نه ایدئولوژی های متعدد بلکه تنها یک ایدئولوژی داشته باشیم.« باور آمریکایی را می توان با پنج 

اصطالح توصیف کرد: آزاداندیشی، برابرخواهی، فردگرایی، پوپولیسم، و آزادی اقتصادی. برگردان 

امروزی آن را برحسب اقدام و رفتار می توان در کارآفرینی، نیکوکاری و خلق فرصت خالصه کرد. 

به بیان دیگر، هدف نه بازتولید و تداوم ساختار طبقاتی بلکه جلوگیری از رخ دادن آن بوده است.

در این بس��تر،  برابرگرایی داللت بر برابری فرصت ها اما نه برابری برون دادها دارد. این نکته 

در نبود س��اختارهای فئودالی رش��د کرد- به این جهت، ساختارهای طبقاتی و سلسله مراتبی، 

اهمیت کمتری در جوامع اشراف ساالری داشت. مشارکت مذهبی داوطلبانه بود و به واسطه این 

فردگرایی مظاهر اجتماعی- سیاسی بیش از ساختار دولت تقویت شده بود. به گفته جان هانکوک 

که از بنیانگذاران اعالمیه استقالل بود: »هر چقدر آدم های بیشتری مالک کسب وکارهای کوچک 

متعلق به خودشان باشند، کشور ایمن تر خواهد بود چون آن مردمی که دارای سهم و منفعتی 

در کشور و جامعه خود باشند بهترین شهروندان هستند.«

آمریکایی ها از نظر س��نتی با دولت گرایی میانه نداشته اند؛ در واقع، قانون اساسی آمریکا، در 

تضاد شدید با بسیاری از دیگر دموکراسی ها حقوق مثبته ارائه نمی کند2 استثناگرایی آمریکایی 

تا حدودی به ش��کل »غیبت مش��هود جنبش سوسیالیستی« اس��ت که در آن با نرخ مشارکت 

اتحادیه کارگری پایین تری از سایر کشورها دیده می شود )1996(.

1 S.M. Lipset (1996), p. 18-19
2 S.M. Lipset (1996), p. 23
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تمرکز بر فردگرایی و دولت ضعیف، سیاست عمومی آمریکا را از سیاست های سایر کشورهای 

توسعه یافته جدا می کند. جنبه های اجتماعی استثنایی آمریکایی، ساختار طبقاتی و نظام دینی 

اس��ت. در مورد نخست، پافشاری بر شایسته س��االری منجر به فضای مولدتری می شود. آمریکا 

همراه با تاکید مداوم بر برابری فرصت ها، انگیزه قوی برای موفقیت و تحرک فردی فراهم کرده 

است1: 

آمریکایی ها هرگز ایده طبقات موروثی خشک را نپذیرفته اند ... برای موفقیت در زندگی،کار 

س��خت، جاه طلبی، تحصیالت و توانایی بس��یار مهمتر از پیشینه اجتماعی لحاظ شده اند. نتایج 

اخیر سنجش افکار عمومی حکایت دارد که تقریبا سه چهارم آمریکایی ها معتقدند آنها شانس 

خوبی برای بهبود استاندارد زندگی خویش دارند در حالی که تنها دو پنجم اروپایی ها این سطح 

از خوش بینی را نشان می دهند.

نظام دینی که فرقه پروتس��تانی است- »پروتستان های پروتستان گرا، معترضان معترض«- 

اس��اس و نماد ارزش ه��ای بورژوا اس��ت.2 »آمریکایی ها اخالق گرایان آرمانی هس��تند که برای 

نهادینه سازی فضیلت،متعاقباً خواهان نابودی افراد شرور، و حذف نهادها و رویه های شیطانی می 

ش��وند.« حس پروتستانی مسئولیت ش��خصی، منجر به تعهد شدیدی به پیروی از وجدان خود 

شده است که در صف تظاهرات موافقان و مخالفان جنگ های مختلف بازتاب می یابد. همچنین 

پشتیبانی زیربنایی از سازوکار خصوصی حل مسائل اجتماعی از طریق امور نیکوکاری، ریشه در 
فلسفه فردگرایانه و سوءظن به دولت دارد.3

برنامه بزرگ اقتصادی دوران روزولت یک جنبه بنیادی از باور آمریکایی را تغییر داد. افزایش 

قدرت دولت طی دوران پس از جنگ دوم جهانی، نظام آمریکایی را به ارزش های اروپایی نزدیک 

1 S.M. Lipset (1996), p. 54
2 S.M. Lipset (1996), p. 60
3 S.M. Lipset (1996), p. 63
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کرد، کش��ور را به جای اقتصاد بازار به س��مت وضع مقررات  پیش برد. این سیاست، پیامدهایی 

بسیار فراتر از آنچه مدنظربود یا انتظار می رفت داشت و منجر به انقالبی در دهه 1960 شد.

4. برگشت به آینده
چ��را ای��ن تغییر به وجود آمد؟ ده��ه 1960 در آمریکا دوره دگرگونی اجتماعی و بازگش��ت به 

ریشه ها بود: آزاداندیشی، برابرخواهی، فردگرایی، پوپولیسم و آزادی اقتصادی. اگر چه این دهه 

از س��وی کس��انی که در آن دوره زندگی می کردند اغلب با خیر و شر توامان نگریسته می شود، 

اما یک چیز قطعی است: قواعد تغییر کرده بود! راهبرد اصلی نسل دهه 1960، در هم شکستن 

بسیاری از نهادهایی بود که سنگ بنای اقتصاد مدیریت شده بودند، که راه را برای کارآفرینان باز 

کرد- و نهایتا اقتصاد آمریکا را در دهه 1990 نجات دادند. در نتیجه فرصت ها در پایان این دهه 

بس��یار گسترده تر و بی شمارتر از آغاز آن بودند. سیاهان و سفیدها می توانستند در یک مدرسه 

شرکت کنند، در همان اتوبوس کنار هم بنشینند و در یک رستوران غذا بخورند. برای زنان این 

امکان فراهم شد که تحصیالت و مشاغلی را تقریبا در همه حرفه ها پی بگیرند. هر چند که این 

دوره برنامه بزرگ اقتصادی را کامال باطل نکرد، جهت آن را طی دو دهه بعدی تغییر داد.

به نظر می رس��ید که نسل دهه 1960 مشکالت دائمی در تعدیل و تطبیق با هر چیزی که 

پس از آن می آمد میتواند داشته باشد. این نسل هر چند می دانست چه چیزی نمی خواهد، اما 

اصال مطمئن نبود که چه چیزی می خواهد. به گفته ائودرتش )2007(1: 

اگر دهه 1950 انس��ان س��ازمانی را تولید کرد، دهه 1960 زنان و مردان جوانی تولید کرد 

که آنتی تزهای انس��ان س��ازمانی بودند. جوانان قطعا احساس نمی کردند که مجبور به هم رنگ 

ش��دن یا منطبق ش��دن- دس��ت کم نه با هنجارها، مدها، و قواعد به ارث رسیده از دهه 1950 

هس��تند. در حالی که هنوز به پایان انسان سازمانی نرس��یدیم اما هنگام آغاز چیز دیگری بود، 

1 Audretsch (2007), p. 15-16
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مهمترآنکه - آمریکایی ها از قید و بندهای محدودکننده آزاد شدند که اقتصاد مدیریت شده دهه 

1950 را مقدمتاً قادر به ش��کوفا ش��دن کرده بود. با در هم شکستن شماری از قواعد، مقررات، 

عادات و س��نت ها مبتنی بر ارزش ها و نهادهای اقتصاد مدیریت ش��ده دهه 1960 این امکان را 

برای نس��ل بعدی فراهم کرد که نه فقط از هنجارها منحرف ش��ود بلکه چنان روشی دگرگون 

گردد که این ارزش های جدید، محصوالت جدید ایجاد کند و نهایتا صنایع جدیدی مثل نرم افزار 

و زیس��ت فناوری تولید کند. همسانی اقتصاد مدیریت شده- همرنگ شدن، یکنوایی، نامنعطف 

بودن، و همگونی- جای خود را به ناهمرنگ بودن، استقالل، خالقیت و خوداتکایی داده بود.

به بیان دیگر یک بازگشت به استثناگرایی آمریکایی ظاهر شد!

رئیس جمهور فقید جانسون در کتاب نقطه برتری، دستاوردهای قانون گذاری دوره خدمت 

خ��ود در رابط��ه با حقوق مدنی، فقر، مراقبت درمانی و چالش های جهانی را تش��ریح کرد. پس 

از بازنویس��ی قواعد اجتماعی، تغییرات در نهادهای اقتصاد مدیریت ش��ده در حد اعلی بود. این 

ابتکارات سیاست گذاری دولت فدرال طی حکومت احزاب دموکرات و جمهوری خواه در سه دهه 

گذش��ته از این تغییرات حمایت کرده اس��ت. آنها اجازه گذار از اقتصاد مدیریت شده به جامعه 

کارآفرینانه را دادند به طوری که آمریکایی ها توانستند آینده را بسازند. درراستا موارد ذیل قابل 

توجه و اشاره است:

کاه��ش موان��ع نهادی ورود. حذف موان��ع حقوقی برای ورود و کنت��رل قیمت ها در صنایع 

اساسی- مشخصاً حمل و نقل و ارتباطات.

 آگاه��ی و اقدام علیه مقررات افراطی. سیاس��ت های اجرای��ی موفقیت آمیز، ارگان های تابع 

قوه مجریه را ملزم می کرد که دس��ت کم هزینه ها و فایده های معرفی مقررات جدید را قبل از 

تصویب مطالعه کنند. ارگان ها نیز ملزم به تعدیل مقررات به »اندازه و متناسب با کسب وکارهای 

تاثیر پذیرفته« بودند، با تضمین انعطاف پذیری ویژه برای تامین کسب وکارهای کوچکی که در 

جستجوی تهیه سرمایه هستند.
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 اصالح نظام مالیاتی. اصالحات گوناگون این اثر را داشت که پاداش های کارآفرینی را افزایش 

دهد که ش��امل کاهش نرخ مالیات بر س��ود سرمایه )از 40 درصد پیش از 1977 به نرخ جاری 

15 درصد( و کاهش نرخ مالیات نهایی افراد دهک باالی درآمدی )از 70 درصد پیش از 1981 

به نرخ جاری تقریبا 38 درصد( بوده است.

 اصالحات بازار مالی. این تغییرات حقوقی، به صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی اجازه 

داده اس��ت تا تش��کیل و رش��د بنگاه های مورد نظر را با س��رمایه گذاری و ش��راکت در اینگونه 

موسسات، تامین مالی کنند.

بهبود دسترسی به دانایی و نوآوری. قوانین دولت فدرال بر شتاب بخشیدن به تجاری سازی 

نوآوری ها در دانشگاه ها و در کسب وکارهای کوچک هدف گذاری شده است. در دانشگاه ها، این 

عمل از طریق قانون Bayh-Dole 1980 انجام شده بود، که کنترل انحصاری بر اختراعات با 

بودجه دولت فدرال را عملی نمود و در کسب  وکار کوچک، این کار از طریق قانون توسعه نوآوری 

کسب وکار کوچک 1982 انجام شده بود، که 1.25 درصد از منابع تحقیق توسعه دولت فدرال 

را برای این شرکت ها اختصاص داد.

در میان��ه دهه 1980، روحی��ه کارآفرینی یکبار دیگر افزایش یاف��ت، هژمونی بوروکراتیک 

را به چالش کش��ید، در نتیجه پایان اقتصاد مدیریت ش��ده را تسریع کرد. کیرشهوف )1994( 

ثابت می کند که ورود یک ش��رکت برای توسعه اقتصادی الزم است اگر جلوی نرخ تمرکز بازار 

بلندمدت و نرخ رو به افت نوآوری گرفته شود. پدیدار شدن دوباره کارآفرینی در ایاالت متحده 

طی دهه 1980- و جهت دهی مثبت آن- پیروزی این نظام است. مایکل میلکن طی دهه 1980 

س��رمایه گذاری مالی بسیار زیادی در زیرس��اخت اطالعاتی آمریکایی انجام داد. بر طبق نوشته 

وال استریت ژورنال )2 مارس 1993( او یکی از سرمایه گذاران برتر در تاریخ تامین مالی بود و 

21 میلیارد دالر در صنعت اطالعات س��رمایه گذاری کرد. بزرگترین کمک های مالی وی به این 

شرکت ها بود:
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MCI. Tele-Communications Inc. McGraw Cellular Communications Inc. 

Turner Broadcasting. Time Warner Inc and Metromedia Broadcasting.

این شرکت ها احتماال هرگز نمی توانستند وجوه مالی قابل مقایسه را از دیگر منابع تامین مالی 

تهی��ه کنند، چون که آنها اساس��ا فاقد از وثیقه کافی بودند. س��رمایه گذاری اصلی 10 میلیارد 

دالری در این ش��رکت ها ارزش بازاری 62 میلیارد دالری در 1993 داشت. این شبکه شیشه و 

نور اینک یک منبع حیاتی در اقتصاد اطالعات، و یک مزیت نس��بی اقتصاد آمریکا اس��ت. موج 

دوم شرکت های کارآفرین�ی، که تا ح�دی بوسیله سرمایه خطرپذیر تامین مالی شدند، در روند 

تکمیل زیرساخت های عصر اطالعات انجام گرفت که عمده این شرکت ها عبارتند از:

America on Line. Cisco Systems. Amazon.Com. Netscape. and Yahoo

5. سیاست گذاری عمومی در جامعه کارآفرینی
این مقدمه از با توجه به اقتصاد آمریکا نوش��ته ش��ده است، که معموالً به عنوان پیشتاز جامعه 

کارآفرینی، در جهان پذیرفته شده است. در خالل این مقدمه یک پیشینه مقایسه ای ارائه می 

گردد تا چگونگی سیاس��ت گذاری را در آمریکا با س��ایر کشورها، هم توسعه یافته و هم در حال 

توسعه، ارزیابی کنیم. بدین ترتیب ما قادر به اتخاذ رویکردی یکپارچه خواهیم بود تا درک کنیم 

س��ایر کش��ورها چگونه درون این چارچوب جای می گیرند )کافمن 2006(، در عرض س��طوح 

چندگانه تحلیل که از فرد به اقتصاد کالن در جریان است.

5-1. سیاست های مرتبط با اقتصاد جهانی

هر چند ارجاع به اقتصاد جهانی اکنون یک کلیشه شده است، اما در عین حال کار سودمندی 

نیز می باش��د. اص��والً، کارآفرینانی که بازار جهانی را نادیده می گیرن��د هنگام طراحی و اجرای 

طرح های کس��ب وکار با خطرات و تهدیداتی روبرو می ش��وند. و به همین دلیل نیز این ضرورت 
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برای سیاس��ت گذاران روش��ن گردیده که: به منظور ترویج کارآفرینی، باید به جای اینکه فقط 

محلی یا حتی ملی فکر کنند باید جهانگو هم باش��ند. )شرام 2004(. این رویکرد دست کم در 

حوزه های سیاست گذاری های عمده ای چون: تجارت، مهاجرت و فناوری جلوه گر می شود.

سیاس��ت تجاری. اقتصادهای سرمایه داری بر یک اصل بنیادی بنا شدند: آزادی مبادله. این 

اصل به افراد و بنگاه ها اجازه می دهد تا با یکدیگر در ارتباط باش��ند، در نتیجه به این نظام های 

اقتصادی امکان می دهد تا منافع حاصل از تخصص، و یا سود های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ 

و نهایتاً عالی را تحقق بخش��ند. این عوامل همراه با هم، رفاه اقتصادی را حداکثر می س��ازند- و 

در نتیجه زمانی که این چنین مبادله ای در بین کشورها صورت  گیرد، منافع حاصله نیز بیشتر 

می گردد. در حقیقت این مبانی کالسیک در تجارت آزاد است. کارآفرینان و بنگاه های موجود، 

بدون توانایی حرکت س��ریع و فعالیت با کمترین هزینه و باالترین کیفیت نهاده ها، در ش��رایط 

همس��ان و رقابتی، نمی توانند در محیط جهانی موفق ش��وند. آنها همچنین باید آماده و قادر به 

فروش به همه خریداران بالقوه در هر کجا که هستند باشند . اگر دولت ها موانع مصنوعی برای 

محدود کردن حرکت کاالها، خدمات، س��رمایه و ایده ها در فراس��وی مرزها را ایجاد کنند دیگر 

امکان چنین شرایطی نیست )برینارد، لیتان و وارن 2005(.

سیاست مهاجرت. به دنبال حادثه 11 سپتامبر، مهاجرت قانونی به آمریکا به نام امنیت ملی 

پیچیده و س��خت تر شده است. هم اکنون، پیشنهادهای کنگره برای مجرمانه دانستن و دپورت 

نمودن میلیون ها مهاجر غیرقانونی بحث و جدل داغ و اعتراضات گس��ترده ای در سراسر کشور 

برانگیخته است. از دیدگاه کارآفرینی چندین رویکرد سیاست-گذاری در رابطه با مهاجرت وجود 

دارد. برای اتخاذ سیاست مهاجرت قانونی وجود چند پیش شرط ضروری است: تاکید بر پیشینه 

تحصیلی مهاجران بالقوه، با تاکید بر حفظ نیازهای امنیت ملی )چون جلوگیری از ورود افراد با 

سوابق جنایی یا انجمن ها و فعالیت هایی که تهدید واقعی هستند(. پیشرفت های آینده مستلزم 

تجاری سازی فعالیت های معطوف به بهبودهای مداوم در فناوری است. در گذشته، مهاجران در 
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این راس��تا س��هم عظیمی داشته اند و اگر تصویب و اجرای سیاست ها مناسب عملی گردد آنگاه 

این گروه توان ادامه آن را دارند.

دسترس��ی به فن��اوری خارجی. یکی از بدترین اش��تباهات اقتصادی ک��ه احتمال دارد هر 

کسب و کار یا کشور مرتکب شود گرفتاری به سندروم را اینکه »اینجا اختراع نشده« میباشد که 

متعاقباً خودداری از اجازه ورود اس��تفاده از تکنولوژی می شود که در جایی دیگر توسعه یافته و 

استفاده می شود. خوشبختانه چنین موردی شامل کشورهای بسیاری که مجوز فناوری آمریکایی 

را گرفته اند و یا استفاده کرده اند نمی شود- که در این مسیر نیز رفاه اقتصادی شان بهبود یافته 

است. هر چند در برخی کشور ها، این رویداد با آهنگ سریع تری نسبت به آمریکا رخ داده است، 

اما آمریکا خود نیز از سرمایه گذاری شرکت های خارجی- به ویژه در بخش تولیدات کارخانه ای- 

که امکان انتقال فناوری و معرفی محصوالت جدید در بازار داخلی فراهم است منتفع شده است. 

برای مثال بخش کارخانجات آمریکایی بدون اتخاذ و بهره گیری از نظام های تولید »سروقت« یا 

»دوایر کیفیت که ژاپن پیشتاز بود« معلوم نبود اکنون در کجا قرار داشت؟ اگر در آمریکا دولت 

نقش فعال تری در تس��هیل آگاه س��ازی فناوری های خارجی ایفا می کرد، آمریکا و همتایان آن 

حتی می توانستند بهتر از این عمل کنند )برزنیتز 2007(.

5-2. کارآفرینی را در تعیین سیاست های ملی لحاظ کنید

سیاس��ت گذاران دائما با قضایای حساسی در رابطه با اقتصاد ملی برخورد می کنند و بسیاری از 

این عوامل بر چگونگی اتخاذ تصمیمات تاثیر می گذارند. با وجود پیوند علت و معلولی بین رشد 

اقتصادی بلندمدت و فعالیت کارآفرینانه، باید سیاس��ت گذاران را مقید  کند که تاثیر تصمیمات 

خ��ود بر کارآفرینی را لحاظ کنند. چندین نکت��ه حیاتی در این رابطه وجود دارد: که باید مورد 

توجه قرار داد چون سیاس��ت آموزش��ی، سیاست علم و فناوری، سیاس��ت تندرستی و دعاوی 

حقوقی و مقررات گذاری.
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سیاس��ت آموزشی. نظام آموزش��ی قوی )دبستان، راهنمایی و دبیرس��تان و باالتر( اگر چه 

موفقیت را تضمین نمی کند، پیش نیازی ضروری برای تداوم رش��د اقتصادی است. با این فرض 

که هر گاه تعداد بیشتری از افراد کامال تحصیل کرده داشته باشیم، احتمال بیشتری نیز بوجود 

می آید تا  اقتصادی ایجاد و تجاری س��ازی شود. اینها سپس رشد درآمد و ارتقاء استانداردهای 

زندگی برای اهالی آن کش��ور، و حتی برای بس��یاری در اطراف جه��ان را نیز به وجود خواهند 

آورد. لیکن تحقق نوآوری های حتی به نس��بت اندک نیز، نیازمند کارگران بس��یار ماهری است 

تا محصوالت و خدمات حاصله را پاالیش، تولید، بازاریابی و توزیع کنند. آمریکا بیشتر موفقیت 

خود را مدیون سابقه فعاالنه در ارائه آموزش ابتدایی و دبیرستانی به عموم شهروندان است. بطور 

کل��ی ام��کان دارد که در هر کدام از دو مدل اقتصاد »مدیریت ش��ده « و یا »جامعه کارآفرین« 

نظام های آموزشی بهینه نیز در ساختار، ویژگی و محتوا تفاوت داشته باشند.

سیاست علم و فناوری. بهبود بهره وری از تغییر فنی عاید می شود که مستلزم کشف ایده های 

جدید و تجاری س��ازی آنها توس��ط کارآفرینان و بنگاه های موجود اس��ت. این ایده های جدید 

خود نیز نتیجه تحقیق و توسعه هستند، که از مرحله تحقیقات بنیادی )از قبیل کشف قوانین 

علمی جدید یا بهبود درک علوم پایه( تا مرحله فعالیت های توسعه ای )تبلور و تجسم ایده های 

جدید در محصوالت، خدمات یا فنون تولید( را در برمی گیرد. اکنون دیگر کامال مشخص شده 

اس��ت که کس��انی که متولی تحقیقات بنیادی هستند نمی توانند و نمی بایست تا منافع آنها را 

تماما متصرف گردند و در نتیجه اگر دولت منابع مالی تحقیقات را تامین کند و یا خودش این 

تحقیقات را انجام دهد یا به دانش��گاه ها و س��ازمان های پژوهشی بخش خصوصی پیمان سپاری 

کند آنگاه وضعیت رفاهی جامعه بهتر می شود.

سیاست سالمت. بدون توجه به سازوکار مطلوب مراقبت درمانی، سیاست های اقتصادی نیز 

امکان توفیق ندارند. از این رو یک جامعه کارآفرین باید به س��مت بهبود سالمت فردی هدایت 

شود تا امکان دهد که مردم منافع حرفه ای خویش را دنبال کنند. اما نباید باعث محدودسازی 
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فعالیت های کوچک کارآفرینی به شیوه های گوناگون مثال محرومیت از مزایای درمانی شود. در 

ع��وض باید انتخاب بهینه در اختیار مصرف کنندگان )مثال کارآفرینان( بگذارد تا برای مس��ائل 

درمانی خود از حمایت کافی با هزینه معقول و شرایط کامال انعطاف پذیر برخوردار باشند.

دعاوی قضایی و مقررات گذاری: بسیار مهم است که دولت نه فقط تشکیل کسب-وکارهای 

جدید را تسهیل کند بلکه رشد و گسترش آنها را نیز تضمین نماید. در این راستا حداقل نباید 

آنها را مجازات کند. در این رابطه، دولت در تمام سطوح خود باید متعهد به تحلیل هزینه و فایده 

مقررات جدید قبل از تایید آنها بشود. هر جا که ممکن باشد باید منابع الزم جهت کارآمدکردن 

رویه ه��ا برای کس��ب وکارهای جدید اختصاص یابد. توجه خاص باید به مقرراتی مبذول ش��ود 

که احتماالً مانع ورود به کس��ب وکارهای جدید خاصاً برای س��رمایه داران و بنگاه های کوچکتر 

می شود. چون که آنها نوعا منابع یا توانمندی برای رعایت قوانین همانند بنگاه های بزرگ و با 

سابقه را ندارند. در عین حال،  نظام مقررات گذاری موجود اکثراً مشمول ارزیابی بوده که برخی 

از آنان نیاز به جرح و تعدیل دارند )یک مثال ابتدایی قانون س��اربانس اوکس��لی است*( )کامارا، 

کاراکاماندیک و اریک تالی 2005(. دعوی قضایی می تواند اثری یکسان به مانند مقررات داشته 

باشد و منجر به احکام قضایی شود که هنجارهایی را برای رفتار بنگاه ها و افراد در صنایع خاص 

یا در بین بس��یاری یا همه بخش های اقتصاد تعیین نماید. به این ترتیب س��ابقه در یک بستر و 

مکان خاص برقرار می شود اما در همه جا به کار می رود.

5-3. سیاست های منطقه ای برای ترویج کارآفرینی

همان گونه که توماس اونیل به فرزندش و سیاست مدار همرزمش یادآور شد: »همه علم سیاست 

جنبه محلی دارد.« )اونیل و نوواک 1987(. به همین ترتیب همه کارآفرینی نیز محلی اس��ت. 

اگر موفقیت آمیز باش��د، افراد به س��ایر مکان ها گسترش می دهند. در عین حال همه بنگاه های 

* Sarbanes - oxley ACT (kamara, karaka, mandic and Eric Talley 2005)
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جدید باید از جایی شروع کنند حتی اگر کسب وکار عمدتاً یا منحصرا با اینترنت انجام می گیرد. 

سیاست گذاران بر همین منوال به این تشخیص رسیده اند که کارآفرینی کلید ایجاد و ماندگاری 

رشد اقتصادی است. سیاست از جنبه تاریخی بر جذب بنگاه های موجود از هر جایی دیگر، چه با 

جابجا کردن یا ساخت تسهیالت جدید در یک منطقه خاص تمرکز کرده است. چنین »تعقیب 

صنایع دودکش��ی*« به آنچه اساس��ا یک بازی حاصل جمع صفر برای اقتصاد ملی اس��ت تنزل 

می یابد. وقتی یک شهر یا ایالت موفق به جذب بنگاه ها از سایر مناطق و از طریق معافیت مالیاتی 

یا سایر مشوق ها می شود یک شهر یا ایالت دیگر آن فعالیت را از دست می دهد. اما استدالل های 

حاصل جمع صفر یک ش��رط بدیل را نادیده می گیرد:  تصمیم واقعی به تاس��یس یک بنگاه یا 

کارخانه جدید. به بیان ساده، یک بازی حاصل جمع صفر فقط پس از اینکه تصمیم به تاسیس 

گرفته شد وجود دارد. در یک جامعه کارآفرینانه، سیاست مالحظه می کند که این فرضیه بدیل 

یک نتیجه گیری از دست رفته نیست- بنابراین ایده توسعه اقتصادی حول محور کارآفرینی یک 

رویکرد اساساً متفاوت است. تشکیل و رشد بنگاه های جدید بدون توجه به مکان آن، به وضوح 

بازی حاصل جمع مثبت برای آن مکان و مهم تر اینکه برای کل ملت است.

یک نگاه مختصر به انواع خوشه های »فناوری پیشرفته« در اطراف کشور- از قبیل سیلیکون 

ولی تا آوس��تین، پارک مثلث تحقیقاتی )کارولینای شمالی(، سان دیه گو، بویس، دنور، مدیسون، 

مسیر 128 اطراف بوستون، ویرجینای شمالی- اثرات مثبت از توسعه بر محور کارآفرینی را نشان 

می دهند. کل اقتصاد آمریکا از محصوالت و خدمات نوآورانه که از این خوشه ها پدیدار شده است 

منتفع گردیده است. همین قضیه درباره سایر کشورها صادق است. برای مثال خوشه های فناوری 

پیشرفته و رشد باال در هند، چین، تایوان، ایرلند و اسرائیل رشد اقتصادی را به فراتر از این کشورها 

تعمیم بخشیدند )برزنیتز 2007(. برخی خوشه ها به میزبانی بنگاه هایی پرداختند که در زنجیره 

تامین جهانی نقش حیاتی یافته اند. سایرین رهبرانی در توسعه کاال و خدمات جدید شدند. در عین 
* Smokes Tack chasting
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حال نمونه های دیگری هر دو کار را انجام می دهند. )کارلسون، جانسون، استاگ 2005(.

5-4. سیاست هایی که عمدتا بر کارآفرینان تاثیر می گذارد

هر جامعه  عالقه مند به تشویق کارآفرینی باید گذار از صفحه نقشه کشی به بازار فروش را نسبتا 

ساده سازد و برای نتیجه فعالیت ها نیز پاداش کافی بدهد به طوری که نتایج موفقیت آمیز تکرار 

شود. کارآفرینانی که فرایند را تکرار می کنند راهبرد های چندگانه ای به بازار ارائه می دهند و به 

گون��ه ای که رفاه مصرف کننده افزایش می یابد. آمریکا عموما نهادهایی را تدریجاً ایجاد کرده و 

توسعه داده است که اجازه این کار را می دهند: نظام حقوقی از قراردادها و مالکیت حمایت می کند 

)ش��امل مالکیت فکری(، نظام های ثبت ایالتی و محلی تش��کیل کسب وکار را تسهیل می کند، 

نظام مالیاتی به س��مت نرخ های مالیات پایین تر تکامل یافته است و نظام مالی معموال طرفدار 

تش��کیل و رشد بنگاه های جدید اس��ت )ونکرس، وان استل، توریک و پی دی رینولدز 2005(.

سیاس��ت ها به س��مت کارآفرینان درون هر چارچوب کارآفرینانه هدایت شده است. اینها بر 

تصمیمات فردی برای »انتخاب یک شغل یا تشکیل یک شغل« تاثیر می گذارد یعنی برای شخص 

دیگری کار کردن یا به جای آن با انتخاب پرریس��ک تر اما بالقوه سودآورتر و یک کسب وکار راه 

بیندازد. این گونه سیاس��ت ها شامل سهولت در تشکیل کسب وکار، دسترسی آسان تر به منابع 

مالی، حمایت از مالکیت فکری و سیاست مالیاتی را شامل می شود.

س��هولت در تشکیل کس��ب وکار. از کارآفرینان نمی توان انتظار »شیرجه زدن« داشت مگر 

اینکه انجام چنین کاری ساده و ارزان باشد. دولت آمریکا در همه سطوح این کار را خیلی خوب 

انجام داده اس��ت که بانک جهانی نیز آنرا تایید می کند )بانک جهانی 2007(. با این همه فضا 

برای بهبود )به ویژه در سطح ایالتی و محلی وجود دارد( یعنی مناطقی که بنگاه ها واقعا به ثبت 

می رس��ند و باید مجوزهای گوناگونی به دس��ت آورند. برای مثال امکان دارد که تهیه و تحویل 

فرم های موجود و یا جدید در اینترنت را ساده تر بسازیم که احتماال ارزان تر و سریع تر از ساختن 
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تسهیالت فیزیکی جدید شعبه و دفتر جدید در برخی شهرها این کار قباًل انجام شده و سابقه 

دارد و برخی ش��هرها و ایالت های دیگر خواهان انجام این کار همراه برپایه وب فعال هس��تند 

)کالپر، لوک و راجان 2006(.

تضمین دسترس��ی به منابع مالی. اساسا همه س��رمایه گذاری های جدید مستلزم یک مبلغ 

اولیه سرمایه است و اغلب با رشد بنگاه این مبلغ بیشتر می شود. آمریکا یک نظام مالی مساعد 

با تش��کیل و رشد کس��ب وکار ایجاد کرده اس��ت. آنچه که از آن به عنوان »دموکراسی  سازی« 

بازارهای اعتبار، یاد می شود هم اکنون چه از طریق کارت اعتباری یا وام دهی رهنی، از آندسته 

کارآفرینان که دسترسی به شبکه های معمول سرمایه ندارند پشتیبانی کرده است )بالنچفالور، 

لوین و زیمرمن 2003(. در چندین دهه گذشته، یک صنعت سرمایه مخاطره پذیر و اما سرزنده 

ایجاد و توسعه یافته است که توانست تعداد نسبتا کوچک اما سرنوشت ساز از بنگاه های نوپا1 با 

فناوری پیشرفته و سرمایه  بر را تامین مالی کند. در سالهای اخیر، یک دسته افراد شخصی و یا 

گروه های ثروتمندی به یک منبع دائمی و مهم برای تامین سرمایه سهام و یا هزینه مرحله اولیه 

تبدیل شده اند که به »سرمایه گذاران فرشته« شهرت یافته اند. سرمایه گذاران فرشته اینک مهم 

تر از و یا هزینه دیگر منابع شده اند به خصوص پس از ترکیدن »حباب سهام اینترنتی« در سال 

2000. نقش آنها در تامین مالی بدهی به بانک ها و شرکت های تامین مالی سنتی بیشتر شده 

اس��ت. اما هر دو نوع وام دهندگان با رقابت بس��یار شدیدی از بازارهای اوراق بهادار مواجه اند که 

س��هم فزایند ه ای از بدهی را از بنگاه های کارآفرینی بزرگتر تامین مالی می کنند که وارد بورس 

شده اند.

حمایت مناس��ب از مالکیت فکری. یکی از روش هایی که دراقتصادهای کارآفرینانه س��بب 

ایجاد انگیزه در مردم می گردد تا کارآفرین شوند از طریق حمایت حقوقی برای فکر و ایده های 

startup company. 1 یا startup یا شرکت نوپا به شرکت هایی گفته می شودکه تاریخچه چندانی ندارند. این شرکت ها 
تازه ایجاد شده ودر فاز توسعه وتحقیق برای بازاریابی قرار دارند.
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آن ه��ا اس��ت. این حمایت ها را با قوانی��ن مالکیت فکری از قبیل ثب��ت اختراعات، حق کپی و 

نشان های تجاری جامه عمل می پوشانند. در هر حال یک رابطه بده- بستان پیچیده وجود دارد 

و هرگاه که حمایت انحصاری از مخترعان یا خالقان )مریل، لوین و مایرز 2004(. به مدت بسیار 

طوالنی اعطا گردد یا بسیار آسان به دست آید، یعنی اینکه دولت اساسا انحصارات تائید می کند 

که دیگر بازده های عمومی محدود می گردند. از طرف دیگر، اگر حمایت از حقوق مالکیت بسیار 

ضعیف باش��د، یا اگر حمایت های حقوقی را بتوان از طریق ابزارهای زیرکانه به آس��انی دور زد، 

دیگر مخترعان و خالقان شاید انگیزه های کافی برای به بازار آوردن ایده های خود نداشته باشند.

سیاس��ت مالیاتی. پاداش های فعالی��ت کارآفرینانه، همانند هر فعالی��ت اقتصادی دیگر، با 

وض��ع مالیات کاهش می یاب��د. در عین حال، از درآمدهای مالیاتی ب��رای تامین منابع عمومی 

از قبیل زیرس��اخت  فیزیکی و حقوقی، تحصیالت، دفاع و ردیاب��ی جرم، مجازات و بازدارندگی 

استفاده می شود. بدون این منابع عمومی، کارآفرینان )و همه شهروندان دیگر( قادر نخواهند بود 

تالش های خود را دنبال کنند. یک چالش اصلی سیاس��ت گذاری در همه سطوح دولت پذیرش 

تمهیداتی اس��ت ک��ه منافعش بر هزینه های آن می چربد، تا اج��را و تامین مالی آن ها کمترین 

اخت��الل در فعالیت اقتصادی ایجاد کند )جنتری و هوب��ارد 2004(. هر چند وضع مالیات ها با 

مالحظاتی بیش از صرفا اهمیت دادن به کارآفرینی تعیین می شوند و باید همین گونه هم باشد. 

چون مالحظات کفایت درآمدی، سادگی و عادالنه بودن نقش مهمی در آن دارند. 

5-5. سیاست هایی که عمدتاً بر جامعه تأثیر می گذارند

جلوه نهایی سیاست گذاری عمومی به مسئله انصاف و عدالت اجتماعی مربوط می شود. این امر 

کامال ش��ناخته شده ای است که عمدتاً در مرکز بقای هر جامعه ای قرار دارند. مسئله انصاف دو 

طرف دارد. یک طرف آن مش��ارکت و فرصت برابر در فرایند کارآفرینی اس��ت: زنان، اقلیت ها، 

س��المندان و غیر آن. عنص��ر دوم آن انصاف برون داد در رابطه با خلق ثروت اس��ت. این همان 
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هس��ته مشروعیت است. مسائله بنیادی در اینجا پایداری جامعه کارآفرینانه است که ماهیتا به 

ش��هروندان پاداش برابر نمی دهد، و بازخورد غایی ثروت ب��ه جامعه برمی گردد. به هر دو جنبه 

برابری- برابری دسترسی و برابری برون داد- که از طریق نیکوکاری، فرایندی که مردم و نهادها 

.)2006b ثروت و دیگر منابع خود را به رایگان عرضه می دارند را باید مورد توجه قرار داد )شرام

در قلب استثناگرایی آمریکایی، این ایده جای دارد که باید از طبقات اجتماعی تعصب آلود 

و بدون نامنعطف حذر کرد. یک ش��یوه رس��یدن به آن، تجدید ساختار ثروت است: »نیکوکاری 

یکی از جنبه های اصلی و کلیدی توس��عه اجتماعی و فرهنگی آمریکا بوده اس��ت1 به این نکته 

می افزاییم که نیکوکاری در توسعه اقتصادی نیز نقش حیاتی داشته است. کارآفرینی و نیکوکاری 

با همدیگر یک نیروی قوی هس��تند که س��لطه مداوم اقتصاد آمریکا را تبیین می کنند. در یک 

جامعه کارآفرین، با ساختن نهادهایی که بازخورد مثبت بر توسعه اقتصادی آینده دارند، بیشتر 

ثروت جدید خلق شده به جامعه باز می گردد. این چنین است که سرمایه گذاری آمریکایی طی 

س��ه سده پایدار مانده است )اکس و فیلیپس 2002(. به جای مهار نمودن ثروتمندان از طریق 

مالیات، ما باید اجازه دهیم از ثروت آنها برای تغییر اجتماعی از طریق خلق فرصت ها استفاده 

شود. اگر ما فرصت ها را برای افراد ثروتمند با گرفتن ثروت شان سرکوب کنیم مانع خلق ثروت 

در آینده خواهیم شد که عواقب بسیار بزرگتری برای جامعه کارآفرین دارد )نشریه اکونومیست، 

29 ژوالی 2006(.

6. حرکت به سوی جامعه کارآفرینانه
جامعه کارآفرینانه به دلیل ش��یوه ای که کارآفرینان کاربرد دانش را تس��هیل می کنند متفاوت 

از اقتص��اد مدیریت ش��ده اس��ت )اکس، ائودرت��ش، برائنرجلم و کارلس��ون 2004(. در اقتصاد 

مدیریت شده، سازمان ها دائماً به خلق دانش از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سرگرم 

1 Curti (1957), p. 353
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هس��تند. اما همان طور که ارو )1962( اش��اره دارد، س��رمایه گذاری در خلق دانش کار راحتی 

نیس��ت. سکون و رخوت س��ازمانی، منجر به این می ش��ود که ایده های جدید را بنگاه مربوطه 

تجاری سازی نکند. این عدم انعطاف سازمانی باعث فیلتر دانش می شود که جلوی تجاری سازی 

دانش را می گیرد. فیلتر دانش مانع از سرریز و تجاری سازی دانش می شود.

کارآفرینی با فعالیت به عنوان سازوکاری برای نفوذ به فیلتر دانش، به رشد اقتصادی کمک 

می کند. اجماع حیاتی وجود دارد که کارآفرینی حول تشخیص فرصت ها در امتداد یک تصمیم 

هوشمند با بهره برداری از آنها و با راه اندازی یک بنگاه جدید می چرخد. بنابراین بر طبق تئوری 

س��رریز دانش کارآفرینی، کارآفرینی با عمل کردن به ش��کل معبری برای سرریزهای دانش به 

فیلت��ر دانش رخنه می کن��د )اکس، ائودرتش، برائنرجلم و کارلس��ون 2006(. کارآفرینی حلقه 

گمشده برای رشد اقتصادی است چون که اجازه تجاری سازی ایده هایی را می دهد و بدین وسیله 

رفاه مصرف کنندگان را بهبود می بخشد. در غیر این صورت دست نخورده و بال استفاده می ماند.

حاال با این پرس��ش روبرو می ش��ویم: که سیاس��ت عمومی خوب در یک جامعه کارآفرینانه 

چیست؟ رویکرد سیاستی نوین بر امکان خلق و تجاری سازی دانش تمرکز دارد. این متفاوت با 

سیاست کس��ب وکار کوچک است که سعی در مقابله با عدم مزیت هزینه ای بنگاه های کوچک 

ب��ه علت صرفه های مقی��اس بزرگ دارد. سیاس��ت عمومی در جامعه کارآفری��ن دارای تمرکز 

گس��ترده تری اس��ت و از تمهیداتی به قصد نفوذ مستقیم بر س��طح فعالیت کارآفرینانه در یک 

کش��ور یا منطقه تش��کیل می شود و نتایجی که این عمل برای جامعه داشته است از یک رشته 

ابتکارات عملی در دهه 1990 شروع شد که توجه را به سمت افراد به جای بنگاه ها جلب کرد. اما 

بیشتر این رویکردها »سیاست بنگاه های کوچک و متوسط« و »سیاست کارآفرینی« را یکسان 

و بدون تفاوت در نظر گرفتند. در حالیکه آنها اساسا متفاوت هستند چون که سیاست بنگاه های 

کوچک و متوسط بر وارد کردن افراد محروم و در حاشیه به جریان اصلی اقتصادی تمرکز دارند 

)استوری 2003(. در حالیکه کارآفرینی روی »بهترین و درخشان ترین ها« حساب می کند.
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در واقع رویکردهای سیاس��تی چنان نامیزان بوده اند که تاکنون از این نکته اساس��ی غفلت 

کرده ان��د: ک��ه چیزی ب��ه عنوان »سیاس��ت کارآفرینانه« به خ��ودی خود وجود ن��دارد. و تنها 

سیاس��ت گذاری عمومی در یک جامعه کارآفرینانه داریم. اکس و ارمینگتون )2006؛ فصل 7( 

برای نخس��تین بار یک چهار چوب سیاس��ت گذاری برای جامعه کارآفرینانه تنظیم کردند که 

در فصول این کتاب کاربردهای چندگانه و س��طوح تحلیل آن را بیان می کند. پرس��ش کلیدی 

اینست: چگونه سیاست سازان می توانند گذار مداوم به سمت یک جامعه کارآفرینانه تر را به نحو 

ایده آل شتاب بخشند؟

7. فصول کتاب
ای��ن کتاب به بنیادی ترین و مهمترین پیوند ها بین سیاس��ت کارآفرینانه و عمومی می پردازد 

و ش��واهد کلیدی بارز برای یک جامعه کارآفرین را از منظر اس��تثناگرایی آمریکایی شناس��ایی 

می کند. نخستین بخش این مجلد بر پیوند بین سیاست کارآفرینانه از یک سو و سیاست عمومی 

در آمری��کا تمرک��ز دارد؛ دومین بخش به ارتباط بین کارآفرینی و توس��عه اقتصادی در اقتصاد 

جهانی می پردازد. بخش نهایی جامعه کارآفرینانه را با استثناگرایی آمریکایی پیوند می دهد.

لیندا لی در فصل 2 »سیاس��ت ها و کارآفرینی از کارتر تا کلینتون« به مرور سیاس��ت های 

کارآفرینانه و کس��ب وکارهای کوچک که طی دوران ریاس��ت جمهوری آنان به تصویب رس��ید 

می پ��ردازد. او ه��ر کدام از آنان را بر این اس��اس ارزیابی می کند که چگون��ه آنها کارآفرینی یا 

مالکیت کس��ب وکار کوچک را تقویت کردند و این که آیا آنها برای خلق کارآیی اقتصادی و یا 

انصاف بازار برای گروه های خاص طراحی ش��ده بودند. او با تبیین روندها و تمایالت متفاوت در 

سیاست های کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک بین 1977 و 2001 به یک جمع بندی میرسد. 

این چارچوب، یک روش در اختیار سیاست س��ازان، پژوهشگران و دانشگاهیان می گذارد تا انواع 

سیاس��ت هایی را که بهتر باعث تقویت فعالیت های کارآفرینانه و کس��ب وکار کوچک می شوند 
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تشخیص دهند.

جیامین وانگ در فصل 3 »چگونه قانون س��اربانس- اوکس��لی ب��ر بنگاه های کارآفرین تاثیر 

می گذارد« به بررس��ی پیامدهای ناخواسته این بر کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک می پردازد. 

هدف ابراز شده قانون ساربانس- اوکسلی بهبود افشاگری شرکت ها، درستکاری و بازگشت اعتماد 

س��رمایه گذار است. اما به نظر می رس��د که پیامدهای ناخواسته ای بر فعالیت کارآفرینی کوچک 

داشته است که نه فقط بر تمایل کسب وکارها به خصوصی بودن تاثیر گذاشته بلکه بر الگوی تامین 

مالی سرمایه خطرپذیر نیز موثر بوده است. این قانون به بنگاه های کارآفرینی کوچک در رابطه با 

تشکیل سرمایه که محور موفقیت آنها است، صدمه می زند. وانگ با کاوش موردی از یک صنعت 

نرم افزار کامپیوتر و توجه دقیقی به اثر هزینه های ناش��ی از رعایت قانون بر بنگاه های کوچک و 

کارآفرین می کند و تحلیل تجربی را که به دنبال دارد با توصیه های سیاستی همراه می سازد.

هوک��وان لی و هایفنگ گی��ان در فصل چهارم »تخصص و فعالی��ت کارآفرینی« به آزمون 

اثر تخصص یابی بخش��ی بر کارآفرینی می پردازند که در فعالیت تشکیل بنگاه جدید بیان شده 

اس��ت. در حالی ک��ه کارآفرینی درون بخش های خاص مطالعه ش��ده اس��ت کار اندکی درباره 

اث��ر تخصص یابی جغرافیایی بر فعالیت کارآفرینی وج��ود دارد. نتایج این فصل اثر تخصص یابی 

بخشی و سایر عوامل بر کارآفرینی را روشن ساخته، و متعاقباً تمایل دولت ها به درگیرشدن در 

سیاست های مختص صنعت را به چالش می کشد.

اس��کات جکسون در فصل پنجم »مراقبت درمانی کارآفرینانه: یک مورد از آربیتراژ سیاست 

دولت��ی« به مطالعه ابتکار عمل های مراقبت درمانی در س��طح ایالت ها و در نتیجه تاثیر مورد 

انتظ��ار آن بر فعالیت کارآفرینی می پردازد. او یک چارچوب بر حول چهار ویژگی برای مراقبت 

درمانی در اقتصاد کارآفرینانه تهیه می کند: )1( دسترس��ی به مراقبت، )2( احتمال تامین مالی 

بیمه/مراقب��ت درمانی، )3( هزینه تامین مالی مراقبت درمانی نس��بت به س��ایر نهاده ها و )4( 

انعطاف پذیری پوشش دهی )بامول 2007(. او داللت ها برای مدل های گوناگون اصالحات مراقبت 
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درمانی بر فعالیت کارآفرینی، دور شدن از نظام مبتنی بر کارفرما به یک نظام فردمحور و اثرات 

گسترده راهبردهای گوناگون )مثال نظام های سراسری ایالتی( را به بحث می گذارد.

کریس��تن اپل به بررسی فعالیت های انتقال فناوری از دانشگاه ها در فصل ششم می پردازد، 

»آی��ا دفاتر انتقال فناوری در تحریک فناوری موثر هس��تند؟« او به م��رور دفاتر انتقال فناوری 

دانشگاه ایالتی کانزاس و دانشگاه جورج میسون می پردازد و ویژگی های این طرح ها را در رابطه 

با انگیزه خلق بنگاه های جدید )یعنی تش��ویق به کارآفرینی( در مقایس��ه فناوری مجوزدهی به 

بنگاه های بزرگ موجود )یعنی دلسرد کردن کارآفرینی( را بررسی می کند. این فصل یک مدل 

غیرمتمرکز جدید انتقال فناوری و فرهنگ شرکتی دانشگاهی را ارائه می دهد که هر عضو هیات 

علمی را تشویق به تعقیب تجاری سازی نوآوری های خود می کند.

رایان س��اتر در فصل هفتم، »چه سیاست هایی بر تش��کیل بنگاه تاثیر می گذارد؟« یک مدل 

شبیه سازی مي سازد که سیاست های مختلف به چهار دسته گروه بندی شدند: تمایل به تاثیرگذاری 

روی اقدام کارآفرینانه، و اثر آن بر کیفیت س��رمایه انس��انی، دسترس��ی به سرمایه مالی و جریان 

نوآوری ها یا روال های جدید. توصیه های سیاست گذاری مناسب داده می شود.

نیکوال ویرجیل در فصل، »توجه به کارآفرین در سیاست گذاری توسعه و سیاست خارجی«، 

نگاه را از اقتصادهای توس��عه یافته به در حال توس��عه جلب می کند. راهبردهای توسعه سنتی 

جانشینی واردات با گسترش صادرات عمدتا در کشورهای کمتر توسعه یافته ناموفق بوده است 

عمدتاً چون فضایی برای کارآفرین در نظر گرفته نشده است. در نتیجه تئوری و راهبرد توسعه 

منجر به تالش های نابخردانه و اغلب شکست خورده شده است. این فصل به مرور تئوری و ادبیات 

توسعه در جانشینی واردات و توسعه صادرات می پردازد و هیچ مدرکی پیدا نمی کند که در این 

ادبیات ارتباط با کارآفرین را در نظر گرفته باش��د. وجود ناتوانی های سیاس��ت توسعه به شکل 

موانعی برای کارآفرینی آزمون شده و توصیه های سیاستی مناسب ارائه شده است.

خ��وان خولیو گوتیریز در فصل نهم »نوآوری در تولی��دات کارخانه ای: نقش انتقال فناوری 
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خارجی و شبکه س��ازی بیرونی« به بررسی نقش س��ه عامل نوآوری در کارخانه های تولیدی با 

فناوری پایین می پردازد. او تاثیر شبکه های بیرونی و درونی و نهاده های نوآوری را با استفاده از 

»پیمایش فضای کسب وکار« بررسی می کند.

راجر اس��تاگ در فص�ل ده�م »پیون�د کارآفرینی- توسعه« با ارائه دیدگاهی سعی می کند 

تو ضیح دهد که چرا کارآفرینی در کش��ورهای در حال توس��عه در سال های اخیر اهمیت یافته 

است. او بینشی را مطرح می سازد که چرا سیاست و برنامه های کارآفرینی ابزارهای توسعه، هم 

در کش��ورهای توسعه یافته و هم در کش��ورهای در حال توسعه محبوب شده است. این تاکید 

روزافزون پرسش های راهبردی اساسی با خود به همراه دارد. چگونه کارآفرین می تواند به عنوان 

یک ابزار برای ترویج رشد و توسعه در سطح منطقه ای درون یک چارچوب توسعه بکار رود. به 

عالوه در این فصل ارتباط چشمگیر کارآفرینی در قلمرو اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تائید 

می کند. این فرایند با رشد بی شمار حمایت فکری و اجتماعی از کارآفرینی پشتیبانی می شود.

سامیکشا دسای و زولتان اکس در فصل یازدهم »سرمایه داری مردم ساالر و نیکوکاری« دو 

جنبه مهم از جامعه کارآفرینی را در اقتصاد جهانی را بررسی می کنند: کارآفرینی و نیکوکاری. 

به بحث و مجادله درباره ایدئولوژی اقتصاد سیاس��ی عمدتا با س��لطه نظام سرمایه داری در برابر 

سوسیالیس��تی در انتهای س��ده بیستم پاس��خ داده شد از آنجا که س��رمایه داری به عنوان یک 

شریک دموکراسی، به میان اقتصادهای سابقا غیربازاری گسترش یافت. این فصل به آینده نظام 

سرمایه داری رو به گسترش توجه می کند- یک نظام که ثروت را از طریق گسترش کارآفرینی 

ترویج می کند- و ش��واهد اجتماعی این نظ��ام در قالب یک مدل کارآفرینی و نیکوکاری عرضه 

ش��ده اس��ت: کارآفرین با موفقیت از فرصت ها بهره برداری کرده و با بازس��ازی ثروت از طریق 

نیکوکاری در جامعه س��رمایه گذاری می کند که منجر به خلق بیشتر فرصت در آینده می شود. 

این فصل سرمایه داری مردم ساالر را به عنوان نظام اقتصاد سیاسی مدرن می پذیرد و به این نکته 

می پردازد که چگونه به بهترین وجه قادر به فعالیت عادالنه و مسئوالنه اجتماعی، موجب رشد 
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و پایدار اقتصادی است.
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فصل دوم
سیاست های کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک در دولت های ریاست 

جمهوری کارتر، ریگان، بوش و کلینتون: سال های 1977 تا 2001
لیندا لی

1. مقدمه
این فصل به ارزیابی سیاست های مصوب کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک در دولت های ریاست 

جمهوری جیمی کارتر، رونالد ریگان، جورج اچ دبلیو بوش و ویلیام کلینتون خواهد پرداخت. در 

این فصل بررسی خواهد شد که چگونه این دولت ها کارآفرینی یا مالکیت کسب وکارهای کوچک 

را تقویت نمودند و آیا سیاست های آنها به دنبال ایجاد کارایی اقتصادی بوده و یا در ایجاد برابری 

در بازار هدف برای گروه های خاص تاکید داشته است.

این دولت ها بین سال های 1977 و 2001، بسیاری از محدودیت های قانونی، موانع نوآوری 

و موان��ع ورود ب��ه بازار را حذف کردن��د. موانعی که پیش از این همانند حصاری، جلوی رش��د 

کس��ب وکارهای کوچک و کارآفرینی را می گرفت. در طول این 24 سال، انرژی های غیرمتمرکز 

و نوآوری ه��ای پراکنده کارآفرینان و صاحبان کس��ب وکارهای کوچ��ک به طور فزاینده موجب 

پیش��رفت فن آوری در بازارهای ایاالت متحده شده است )ش��رام ، b-2006(. این فعالیت های 

ناهماهنگ کارآفرینی، قابلیت مدیریتی مثلث آهنین را که از دولت بزرگ، کس��ب وکار بزرگ و 

اتحادیه های بزرگ جهت رهبری متمرکز اقتصاد ایاالت متحده تشکیل می شد تحلیل کرده است 
1 Schramm
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)ش��رام، b-2006(. تالش های کارآفرینان، برخی از صنایع را منسوخ ساخته، بسیاری از صنایع 

را به نوس��ازی مجبور و پیشرفت ها و فرصت های کس��ب وکاری جدیدی ایجاد نموده است. این 

فرایند س��ازنده که کارآفرینان پیش برده اند، اقتصاد ایاالت متحده را بازسازی و دگرگون نموده 

اس��ت. سیاست های کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک تصویب شده در طول این دولت ها این 

دگرگونی بنیادی اقتصادی را ایجاد کرده است.

این فصل به سه بخش تقسیم شده است: 1. تعاریف و تئوری، 2. دولت های ریاست جمهوری 

و 3. تحلی��ل و نتیجه گی��ری. بخش اول تعاریف درب��اره برابری بازار ه��دف، کارایی اقتصادی، 

کارآفرینی، کارآفرینی فن آوری و مالکیت کس��ب وکارهای کوچک را بیان خواهد کرد. س��پس 

توضیحی نظری از انواع سیاست هایی ارائه خواهد شد که این فعالیت های کسب وکاری و اهداف 

اقتصادی را حمایت می نماید. در ادامه این بخش با اس��تفاده از هش��ت پرسش، به سیاست های 

عمده کسب  وکارهای کوچک و کارآفرینی هرکدام از این دولت ها از حیث دستیابی به اهداف 

کارایی اقتصاد یا برابری در بازار هدف امتیاز داده خواهند  شد.

در بخ��ش بعدی به ترتیب زمانی سیاس��ت های کارآفرینی و کس��ب وکارهای کوچک که به 

امضای رؤسای جمهور کارتر تا کلینتون رسیده را به  تفصیل بیان خواهد کرد. در این فصل برای 

هر رئیس جمهور، ش��رایط اقتصادی که بر سیاس��ت گذاری در دوره ریاس��ت وی تأثیر داشته و 

همچنین انواع سیاست های کلی که هر رئیس جمهور طرفدار آن بوده، توضیح داده خواهد شد. 

اقدامات عمده قانونگذاری یا تغییرات در مقررات تنظیمی هر دولت در تعیین توانایی آنها برای 

تقویت مالکیت کس��ب وکارهای کوچک و کارآفرینی بررسی خواهد شد. این تحلیل شامل آثار 

کلی سیاس��ت  بر فعالیت های کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک، قابلیت آن به  عنوان سیاست 

برابری در بازار هدف یا سیاس��ت کارایی اقتصادی، و باالخره اس��تفاده کنندگان آن از سیاست 

خواهد بود.

سرانجام در بخش تحلیل و نتیجه گیری، با استفاده از امتیازات طیفی فایده مندی اقتصادی 
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و برابری در بازار هدف که به هر یک از سیاس��ت های اصلی مورد بررسی اختصاص یافته است، 

روندها و گرایش های مختلف در سیاست های کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک بین سالهای 

1977 و 2001 توضیح داده خواهد شد. امید می رود شناسایی بر مبنای مقایسه ی  سیاست های 

کارآفرینی مصوب در چهار دولت یاد ش��ده ، برای سیاس��ت گذاران، پژوهشگران و دانشگاهیان، 

توان ش��ناخت بهتر انواع سیاس��ت هایی را فراهم س��ازد و از این طریق قادر شوند  فعالیت های 

کارآفرینی و کس��ب وکارهای کوچک را تقویت کرده و سیاست گذاران را برای پیگیری این نوع 

سیاست ها تشویق می نماید.

گزارش اقتصادی ساالنه رئیس جمهور که همراه با گزارش ساالنه شورای مشاوران اقتصادی 

به کنگره تقدیم می شود، برای تعیین شرایط تاریخی اقتصادی، اولویت های سیاستی و دیدگاه های 

ریاس��ت جمهوری درباره کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

سیاست های بسیاری که حتی در گزارش اقتصادی ریاست جمهوری ذکر نشده است نیز در این 

فصل گنجانده شده است. اغلب، سیاست هایی که در یک دولت پیشنهاد می شود در دولت های 

بعد به قانون تبدیل می ش��ود. اگرچه این فصل بر سیاس��ت های مصوب روسای جمهور خاصی 

تمرکز دارد، اما نشان می دهد که فرایند قانونگذاری ایاالت متحده اغلب شامل رابطه مجادله ای 

بین کاخ س��فید، مجلس سنا و نمایندگان است. در نتیجه، رؤسای جمهور گذشته ممکن است 

قانونی را امضا کرده باشند که به طور کامل بازتاب دیدگاه های شخصی ایشان نباشد.

اصوالً در مورد آثار قوانین  و سیاس��ت های قدیمی تر در مقایس��ه با  اقدامات جدیدتر تعداد 

بیشتری متون دانش��گاهی وجود دارد. غالباً سیاست های جدیدتر، فعالیت قانون گذاری بعدی، 

تحلیل  دانش��گاهی یا بین��ش بلندمدت کافی برای ارزیابی آثار تاریخ��ی و نتایج اقتصادی خود 

ندارند. در نتیجه، آثار بلندمدت بس��یاری از اقدامات دولت های اخیر هنوز تعیین نش��ده است. 

عالوه بر این، بسیاری از سیاست ها و مقررات گذاری ها پیامدهای ناخواسته ای دارند که می تواند 

مانع اثربخش��ی آنها شود یا اجرای قوانین با نیت خوب را دشوار سازد که این پیشامدها در این 

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 34

فصل بررسی نخواهد شد.

با جمع آوری متون دانشگاهی در مورد قوانین کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک، فهرستی 

از سیاست های مهم کارآفرینی گرد آوری شد که بر روی طیفی از کارایی اقتصادی در مقایسه 

با  برابری در بازار هدف ارزیابی شده اند. گنجاندن تمام قوانین مرتبط با کسب وکارهای کوچک 

یا کارآفرینی در این فصل ناممکن است. بنا براین این فصل شامل سیاست هایی است که معموالً 

نخس��تین سیاس��ت ها برای ترویج یک اصالحات خاص، یا نوع جدی��دی از برنامه ای ویژه و یا 

اینکه تأثیر قابل توجهی بر کسب وکارهای کوچک یا فعالیت های کارآفرینی دارند. در نتیجه این 

فهرست به هیچ وجه جامع نیست.

2. تعاریف و نظریه
2-1. کارایی اقتصادی در مقابل برابری در بازار هدف 

دولت های رؤسای جمهور کارتر، ریگان، بوش و کلینتون، سیاست های کارآفرینی و کسب وکارهای 

کوچکی را به تصویب رساندند که به درجات متفاوت در پی رسیدن به کارایی اقتصادی یا برابری 

در بازار هدف برای گروه های خاص بودند. برخی از سیاست ها، حذف موانع بین المللی تجارت و 

مقررات محدود کننده صنعتی را که مانع رقابت بود ترویج می کردند. این سیاست ها بر افزایش 

کارایی اقتصادی و ایجاد مزایا برای اکثر ش��رکت ها متمرکز بودند. سیاس��ت های دیگر بر ایجاد 

براب��ری ب��ازار هدف برای گروه های خ��اص، با حمایت از انواع خاصی از صاحبان کس��ب وکار و 

کارآفرینان، به منظور افزایش مشارکت بازاری کلی یا نوع محصول صنعتی آنها تمرکز داشتند. 

این سیاست ها به صراحت برای نفع رساندن به نوع یا اندازه خاصی از صاحبان کسب وکار نوشته 

شده بودند. برای درک بهتر تفاوت بین کارایی اقتصادی و سیاست های برابری بازار هدف، الزم 

است به تعریف این شرایط و نفع برندگان بپردازیم. 

در این فصل، کارایی اقتصادی را به عنوان دس��تیابی به باالترین س��طح ممکن س��تاده از 
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نظام بازار با اس��تفاده از پایین ترین س��طح از نهاده ها به منظور کاهش ناکارآمدی ها، اتالف ها و 

تالش های غیرضروری تعریف می کنیم. بس��یاری از سیاست های کلی کسب وکار و کارآفرینی با 

از بین بردن عوامل محدودکننده بهره وری مانند کنترل اجاره، موانع تجاری و مقررات صنعتی 

خاص بر افزایش کارایی نظام اقتصادی تمرکز دارند. طرفداران سیاس��ت های کارایی گرا بر این 

باورن��د که جامعه از افزایش کلی کارایی منتفع می ش��ود به طوری که این سیاس��ت ها منجر به 

بهره وری بیشتر و مجموعه امکانات اقتصادی گسترده تر می شود.

برابری بازار هدف به عنوان تالش��ی برای غلبه بر موانع بازاری و اجتماعی جهت مش��ارکت 

کسب وکار تعریف می شود. هدف آن ارتقا رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است با اطمینان از 

اینکه گروه های خاص دسترسی بیشتر یا حداقل برابر به منافع و فرصت های اقتصادی پیدا کنند 

)نیکلس��ون ، 2005(. سیاس��ت های برابری بازار هدف با اختصاص دادن فضایی درون نهادها و 

بازارها برای جمعیتی خاص، مانند اقدام نام نویسی در دانشگاه ها یا اولویت دهی برای قراردادهای 

دولت، به دنبال افزایش رونق اقتصادی است. این سیاست ها نیز ممکن است به منظور دستیابی 

ب��ه اهداف سیاس��ت های اقتصادی خاص، به دنبال ترویج نوعی کس��ب وکار یا صنعت از طریق 

حمایت دولتی باش��ند. طرفداران سیاس��ت های برابری بازار هدف استدالل می کنند که اگر در 

بلندمدت همه گروه ها در جامعه درگیر فعالیت های توس��عه ای و کس��ب وکار نشوند، اقتصادها 

نمی توانند گسترش و رونق یابند. 

سیاس��ت هایی که کارایی اقتصادی را افزایش می دهند ممکن اس��ت به دنبال از بین بردن 

مزای��ای پ��اره ای گروه ، و در نتیجه گروهی برای حمایت از صنایع یا ارتقا مش��ارکت اقتصادی 

گروه های خاص دیگر طراحی ش��ده باشند. سیاس��ت هایی که سطوح مشارکت گروه های کمتر 

مطرح را در بازار افزایش می دهند یا به دنبال پیشرفت بخش های صنعتی خاصی هستند، ممکن 

اس��ت کارایی اقتصادی را کاهش دهند. سیاس��ت گذاران بر این موضوع که آیا اقدام دولت واقعاً 
1 Nicholson
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برای افزایش محصول کل اقتصادی، تقویت مشارکت در بازار و ایجاد نوآوری های جدید ضروری 

است یا اینکه این فعالیت ها بدون دخالت دولت فدرال نیز رخ خواهد داد، توافق ندارند. رؤسای 

جمهور کارتر، ریگان، بوش و کلینتون از تعارض ذاتی بین این دو نوع سیاست  آگاه بوده و نتایج 

آن را دریافتند.

تعریف کارآفرینی 
کارآفرینی به عنوان کس��ب وکارهای نوپای یگانه، پویا و در حال گس��ترش تعریف می ش��ود که 

محصوالت، خدمات یا روش هایی را ارائه می کنند که توانایی ایجاد بازارهای جدید و پیش بردن 

تغییرات چش��مگیر اقتصادی دارند )هارت1، 2003(. کارآفرینان اکتش��اف ها را به دلیل ماهیت 

اس��تثنایی یا پیشرفته به نوآوری های تجارِی عرضه شده به محصوالت بازار تبدیل می کنند که 

ممکن است کاالها، خدمات و صنایع جدید ایجاد نماید. این نوآوری ها ممکن است کارایی های 

قابل توج��ه ایجاد ک��رده و بهره وری را افزایش دهد. آنها اغلب، خدم��ات، ابزار، روش های تولید، 

الگو های کسب وکار و صنایع موجود را منسوخ می سازند. اگرچه بسیاری از فعالیت های کار آفرینی 

جدید مخاطره آمیز ، در س��طح کوچک ظاهر می شوند و این شرکت های جوان پرجنب وجوش 

اغلب از نظر اندازه و نفوذ در بازار به سرعت رشد می یابند )هارت، 2003(.

کارآفرینی فن آوری پیشرفته
کارآفرینی فن آوری پیش��رفته که بر اس��اس تعریف کارآفرینی بنا می شود، فرآیندی است برای 

تولید  تحقیقات علمی پیش��رفته ی برای عرضه به بازار اس��ت، به طوری که بتواند تا محصوالت 

پیچیده و فنی خاص را تجاری سازی نماید )اورسوالد و برنسکامب2، 2003(. اقتصاددان فیلیپ 

اورس��والد کارآفرینی فن آورانه را ب��ه عنوان »تبدیل دانش پایه در علوم و )یا( مهندس��ی برای 

1 Hart
2 Auerswald & Branscomb
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محصوالت و )یا( خدمات آماده به بازار«1 تعریف می کند.

به منظور تبدیل اختراعات کش��ف شده در آزمایش��گاه های تحقیقاتی به نوآوری های قابل 

عرضه به بازار، این فن آوری ها باید برای تجاری سازی به بخش خصوصی انتقال یابند )اورسوالد، 

2006(. فعالیت های کارآفرینی فن آوری ش��امل تحقیق و توسعه )R & D(، تشخیص فرصت، 

تأمین سرمایه مخاطره پذیر، توسعه محصول، تولید و بازاریابی است. هر کدام از این مراحل برای 

تجاری س��ازی موفق فن آوری های جدید ضروری است )اورس��والد و برنسکامب، 2003(. مسیر 

 ،)Ebay( بس��یاری از کارآفرینان فن آورِی نوآور، پویا و بانفوذ مانند پیر امیدیار بنیانگذار ای بی

یا لری پیج و سرگئی برین بنیانگذاران گوگل، به سرعت آنها را از شرکت های جدید کوچک به 

صورت بنگاه های انقالبی و حتی انحصاری درآورد. 

کارآفرینی فن آوری و محصوالت، خدمات و س��بک های پیش��تازی ک��ه آنها خلق می کنند 

می تواند عمیقاً اقتصاد را تغییر داده و از هم گسیخته کند. دیوید  هارت، دانشمند علوم سیاسی 

معتقد اس��ت که این فن آوری های جدید، با افزودن ارزش فنی به مواد خام و قطعات از طریق 

ساخت دستگاه نهایی با ارزشی بیش از ارزش اجزای آن، مجموع ستاده کل را افزایش می دهد 

)ه��ارت، 2003(. این فرآینِد ارزش افزوده از طریق نوآوری  فنی، ثروت جدیدی خلق می کند و 

بیش از فقط یک جابجایی س��اده فعالیت های اقتصادی از یک کسب وکار به کسب وکاری دیگر 

است. با گذشت زمان، این نوآوری های فنی در سراسر بازارها، اقتصادها و کشورها در تالش برای 

مزیت رقابتی گس��ترش خواهند یافت و نیروهای رقابت  جهانی، صنایع را به س��وی آینده پیش 

می برند. 

یک نمونه از فرآیند دگرگون سازنده که کارآفرینی می تواند تولید کند مجوز دادن سیستم 

عامل مایکروس��افت بیل گیتس به ش��رکت ماش��ین های تجاری بین الملل��ی )IBM( و دیگر 

1 Philip E. Auerswald, (May 7, 2006) The simple economics of technology entrepreneurship: 
market failure reconsidered. George Mason University, p. 2.
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ش��رکت های رایانه شخصی )PC( اس��ت. از طریق این ترتیبات سخت افزاری باز، مایکروسافت 

تبدیل به نرم افزار جهانی و سیستم عامل استاندارد برای رایانه های شخصی شد. گسترش سیستم 

عامل مایکروسافت در نهایت تسلط آی بی ام را در صنعت رایانه تحلیل برد، اجازه داد رایانه های 

ش��خصی در خانه ها و کسب وکارهای کوچک تر گسترش یابند و باعث سرایت سایر نوآوری های 

رایانه ای ش��د )TNT، 1999(. توانای��ی کارآفرینان برای پیش بردن ای��ن نوع تغییر فن آوری 

بنیادی که می تواند شرکت مسلط عظیمی را بی ثبات کند و منجر به پیدایش نیروی کسب وکار 

جدیدی ش��ود، موجب ش��د تا اقتصاددان معروف جوزف شومپیتر استدالل کند که کارآفرینی 

»موتور بنیادی است که موتور سرمایه داری را تنظیم کرده و در حرکت نگه می دارد.«1  

2-2. شرایط و چهار چوب سیاست های کارآفرینی 

وجود شرایط خاص کسب وکار، تصمیم کارآفرین را برای شروع یا توسعه کسب وکار تحت تأثیر 

قرار خواهد داد. براساس نظر پایش جهانی کارآفرینی )GEM( یا شرایطی که »ظرفیت کشور را 

برای تشویق راه اندازی کسب وکار تعیین می کند« عبارتند از: الف( توانایی بازارهای مالی و تمایل 

به تأمین مالی کسب وکارهای جدید یا آزمون نشده، ب( سطح سیاست ها و مقررات گذاری دولت 

در بازار، ج( انتقال فن آوری تحقیق و توسعه به بخش خصوصی، و د( ساختار تجاری و حقوقی 

 .)2004 ،GEM( که از حقوق مالکیت محافظت می کند

سیاست هایی که کارآفرینی را تشویق می کنند به دنبال تسهیل شرایط کارآفرینی در اقتصاد 

هستند تا تعداد کل کارآفرینان جدید افزایش یابد و کارآفرینی جدید تولید نوآوری در اقتصاد 

کند. همان گونه که  هارت توضیح می دهد: »سیاست های عمومی و دولتی می توانند تقریباً همه 

تعیین کننده ه��ای رفتاری تقاضا برای کارآفرینی و متعاقب��اً در مقیاس زمانی طوالنی تر، عرضه 

1 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy. (New York: Harper Brothers), 
83 quoted in David M. Hart, Entrepreneurship Policy: What it is and Where it Came from 
in The Emergence of Entrepreneurship Policy, ed. David
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کارآفرینان را شکل دهند.«1 در این فصل دو نوع از سیاست های کارآفرینی بررسی خواهد شد: 

1( سیاس��ت های گسترده که موانع ورود را کاهش می دهند و فرصت هایی را در سراسر اقتصاد 

ایجاد می کند، و 2( سیاست های کارآفرینی فن آوری محدود که به دنبال تقویت رشد در حوزه 

هدف خاص برای صنایع مرتبط با فن آوری هستند.

سیاست های گسترده کارآفرینی
سیاس��ت های گس��ترده کارآفرینی به دنبال بهینه س��ازی توانایی های افراد در عرصه اقتصادی 

و اجتماعی برای جس��تجو، ایجاد و موفقیت درکارآفرینی اس��ت )هارت، 2003(. سیاست های 

کارآفرینی از طریق ترویج رقابت و از بین بردن موانعی که کسب وکارها را از پیگیری فرصت ها 

باز می دارد نهایتاً کارایی اقتصادی را افزایش می دهند )اورسوالد، 2006(. به منظور ایجاد کارایی 

اقتصادی، این سیاست ها از طریق مقررات زدایی صنایع، تعقیب قانونی انحصارطلبان و آزادسازی 

بازارها در جهت افزایش رقابت عمل می کنند. آنها همچنین به دنبال از بین بردن موانع تجارت 

داخلی و خارجی هس��تند، مانند موانع س��رمایه گذاری یا شرایط الزم کش��ور مبدأ که توانایی 

ش��رکت های جدید برای وارد ش��دن یا رقابت در بازار را محدود می کند. از لحاظ نظری، همه 

انواع و اندازه های کس��ب وکارها باید از سیاست های کارآفرینی بهره مند شوند. سیاست هایی که 

توانایی پیگیری فرصت های جدید و موجود را به وس��یله کاهش موانع ورود به بازار و با افزایش 

رقابت می دهند.

سیاست های محدود کارآفرینی فن آوری 
سیاس��ت های کارآفرینی فن آوری به دنبال افزایش و تسریع فرایند تبدیل یک اختراع علمی و 

1 David M. Hart, (2003) Entrepreneurship Policy: What it is and Where it Came from” 
in The Emergence of Entrepreneurship Policy, ed. David Hart (New York: Cambridge 
University Press), p. 8. Hart (New York: Cambridge University Press, 2003), p. 5.
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نوآوری در ایجاد محصولی آماده برای فروش در بازار است )اورسوالد و برنسکامب، 2003(. این 

سیاس��ت ها از طریق تأمین بودجه تحقیق و توس��عه و برنامه هایی که به دنبال توسعه و پس از 

آن تأمین مالی فن آوری های در حال ظهور هس��تند در جهت تقویت اکتشاف های جدید عمل 

می کنند. هدف این سیاست ها پیش بردن رشد اقتصادی، ایجاد شغل و کمک به حفظ موقعیت 

ایاالت متحده در خط مقدم اقتصاد دانش بین المللی است.

بس��یاری از سیاست های فن آوری کارآفرینانه بر تسهیل انتقال فن آوری به بخش خصوصی 

به منظور افزایش برتری صنعتی ایاالت متحده در عرصه این نوع محصوالت در بازارهای جهانی 

تمرکز دارند. در اینجا انتقال فن آوری به عنوان تجاری س��ازی اکتش��افاتی تعریف می ش��ود که 

در آزمایش��گاه های دولت، صنعت و دانشگاه انجام ش��ده و صنعت خصوصی را قادر می سازد از 

بازاریابی و فروش این پیشرفت ها سود ببرد. نمونه ای از انتقال فن آوری های دولتی و تجاری سازی 

خصوصی، سامانه موقعیت یابی جهانی Onstar است. آزمایشگاه های فن آوری نیروی هوایی در 

اصل قابلیت های GPS را برای اس��تفاده نظامی توس��عه دادند. از طریق برنامه انتقال فن آوری 

حمایت شده توسط دولت، جنرال موتورز قادر به تجاری سازی و عرضه به بازار این فن آوری در 

سامانه ناوبری خودرو Onstar خود شد )پالهام1، 2006(. 

سیاس��ت های ف��ن آوری کارآفرینانه ه��ر دو ویژگی ه��ای سیاس��ت های کارآفرینی کلی و 

کسب وکارهای کوچک را دارا هستند. عموماً، سیاست هایی که به نفع کارآفرینان فن آوری هستند 

بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری سازی فن آوری تمرکز 

دارند. اندازه ها و انواع مختلف کارآفرینان فن آوری از سیاست های متفاوتی بهره مند خواهند  شد. 

عالوه بر این، این سیاس��ت ها به ویژه از طریق  ایجاد و تقویت انگیزه ، بهره برداری و پیش بردن 

شرکت های فعال در علوم و تحقیقات فن آوری بیش از شرکت هایی که فن آوری گرا نیستند، به 

دنبال هدف گیری ش��رکت های فن آوری هس��تند. با این حال، این سیاست های محدود درصدد 
1 Pulham
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افزایش محصول کلی فن آورانه به جای افزایش مشارکت یا برابری در بازار برای گروه های هدف 

خاص بر اساس نژاد، جنسیت، کهنه سرباز یا ازکارافتادگی هستند.

3-2. تعریف صاحبان بنگاه ها و کسب وکارهای کوچک

کس��ب وکارهای کوچک به عنوان کس��ب وکارهایی تعریف می ش��وند که در فهم و ادراک خود 

بدیع نبوده و  از نظر اندازه یا نفوذ در بازار به س��رعت در حال گس��ترش نیس��تند. این شرکت ها 

صنایعی را که در آن فعالیت می کنند تغییر اساس��ی نداده یا جایگزین نمی کنند، اما می توانند 

بر اس��اس ساختار بازاری موجود موجب پیشرفت  و تغییرات تدریجی در صنایع خود شوند. در 

حالی که ممکن است این کسب وکارها رشد کرده و گسترش یابند، آنها آن نوع رشد پویایی که 

از مش��خصه های ش��رکت های کارآفرینان و کارآفرینان فن آوری است تجربه نمی کنند. بهبود و 

اصالح تدریجی کس��ب وکارهای کوچک، هرچند پویا و از لحاظ اقتصادی مهم باشد، صنایعی را 

که در آن فعالیت می کنند به طور چشمگیری تغییر نداده یا منسوخ نخواهد کرد.

به طورکلی، صاحبان کسب وکارهای کوچک با عرضه محصوالت تخصصی و خدمات به هر دو 

بازارهای تثبیت شده و محروم مانده، تقاضاهای ویژه  بازار را پر می کنند. روی هم رفته، صاحبان 

کسب وکارهای کوچک با معرفی شیوه های یگانه برای حل مشکالت مشتریان خود توانایی بهبود 

صنایع ش��ان را دارند. با گذشت زمان فعالیت های کسب وکارهای کوچک مانند رقبای بزرگ در 

صنایع، می تواند کارایی، رقابت و انتخاب بازاری بیشتری ایجاد کند و خدمات تخصصی را بپذیرد 

که از مزایای رقابتی صاحبان کس��ب وکارهای کوچک است. روش حسابداری هزینه یابی شغلی 

س��یار یک شرکت کوچک لیست حقوقی، که به مباشر ساخت وساز اجازه می دهد تا هزینه های 

س��اختمان را با اس��تفاده از PDA1 پیگیری نماید، نمونه ای از کس��ب وکار کوچکی اس��ت که 

پیشرفت حاصل کرده و در نهایت توسط جامعه صنعت پذیرفته خواهد شد.

1 Personal Digital Assistant
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به طور کلی در س��طح ملی یا کالن اقتصادی، صاحبان کس��ب وکارهای کوچک قیمت پذیر 

هستند و یا » این تصمیمات آنها هیچ تأثیری بر قیمت های متداول بازار نخواهد داشت )نیکلسون، 

2005(. در برخی از بازارهای منطقه ای و محلی، صاحبان کس��ب وکارهای کوچک ممکن است 

توانایی تأثیرگذاری بر قیمت و عرضه کاال و خدماتی را که ارائه می دهند داش��ته باش��ند. با این 

حال، بس��یاری از صاحبان کس��ب وکارهای کوچک بر این باورند که آنها باید قیمت های خود را 

نزدی��ک به قیمت های رقبای ب��زرگ خود ببندند. رقبای بزرگی ک��ه قیمت های بازار را تنظیم 

می کنند و به شدت عرضه کل را تحت تأثیر قرار می دهند. 

سیاست های کسب وکارهای کوچک
هدف از سیاس��ت های کس��ب وکارهای کوچک، ارتقا و حمایت از منافع آنه��ا از طریق افزایش 

تش��کیالت کسب وکارهای کوچک، بقا، گس��ترش و تالش برای تضمین ارائه بازار عادالنه برای 

گروه های محروم است. در سال 1953 هنگامی که رییس جمهور آیزنهاور اداره کسب وکارهای 

کوچک را بنیان نهاد، هدف مشخص این اداره »کمک، مشاوره، همکاری و حمایت تا جای ممکن 

از منافع بنگاه های کسب وکار کوچک« بود، درحالی که همچنین تضمین می کرد کسب وکارهای 

کوچک »س��هم عادالنه ای« از قرارداده��ای دولتی دریافت کنند.1 به منظور دس��تیابی به این 

دو هدف، دو نوع اساس��ی از سیاست های کس��ب وکارهای کوچک وجود دارد: 1( سیاست های 

گسترده تر کسب وکارهای کوچک، و 2( سیاست های محدود تر برای ایجاد برابری بازار هدف

سیاست های گسترده کسب وکارهای کوچک
سیاست های گسترده کسب وکارهای کوچک به دنبال کمک به تشکیل کسب وکار با از بین بردن 

موانع برای مالکیت کسب وکار، بقا و توسعه هستند. همانند سیاست های کارایی کارآفرینی، این 

1 Overview and History of the SBA: 50 Years of Service to America’s Small Business, the 
U.S. Small Business Administration, 1953-2003, (Washington D.C.), p.1.
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سیاس��ت ها از طریق کاهش موانع ورود به بازار و رشد کسب وکارهای کوچک در جهت افزایش 

توانایی صاحبان کسب وکار در بهره برداری از فرصت ها عمل می کنند. این سیاست ها برنامه هایی 

ایجاد می کنند که برای پرداختن به موانع و محدودیت های اولیه  افراد و صاحبان کسب وکارهای 

کوچک طراحی شده  است. موانعی که آنها هنگام راه اندازی یا گسترش کسب وکار با آن مواجه 

می ش��وند. این موانع و محدودیت ها عبارتند از: دشواری در به دست آوردن وام های بلند مدت یا 

دسترس��ی به س��رمایه در گردش، ناتوانی در پاسخگویی به برخی از الزامات خاص صنعت برای 

قراردادها، نداش��تن تجربه در زمینه کس��ب وکار، مشکل رعایت مقررات صنعتی و فقدان دانش 

درمورد بهترین شیوه های صنعت.

برنامه ه��ای مختلف اداره کس��ب وکارهای کوچک به این مش��کالت می پ��ردازد و بر کمک 

به کس��ب وکارهای کوچ��ک در به دس��ت آوردن وام های بانک��ی، اوراق قرضه تضمین ش��ده و 

خدمات مش��اوره ای کس��ب وکار و غیره تمرکز دارد. برنامه ی )a(7 که از س��ال 1953 در قانون 

کس��ب وکارهای کوچک به وجود آمده، برنامه گسترده ای است که برای بانک های خصوصی که 

به کسب وکارهای کوچک وام های بلندمدت می دهند ضمانت های وامی  فراهم می کند. تضمین  

وام ده��ی برنامه ی )a(7 اداره کس��ب وکارهای کوچک، میزان ریس��کی را که بانک ها هنگام وام 

دادن به کس��ب وکارهای کوچک در نظر می گیرند کاهش می دهد و توانایی شرکت های کوچک 

را در به دس��ت آوردن نقدینگی افزایش می دهد. نقدینگی که آنها برای تأمین مالی ساخت وساز 

ساختمان، توسعه نرم افزار، گسترش ناوگان و فعالیت های دیگر نیاز دارند که می تواند بهره وری، 

سودآوری و استخدام آنها را افزایش دهد )وایس1، 2006(.

همانند سیاس��ت های کارآفرینی گسترده، بسیاری سیاس��ت های گسترده کسب  و کارهای 

کوچک بر کاهش بار مقررات گذاری مؤسس��ات کوچ��ک تمرکز می کنند. در اکثر موارد، فرایند 

1 Weiss
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قانونگذاری و ش��کل گیری مقررات به اندازه کافی بررس��ی نمی کند که چگونه الزامات و قوانین 

جدید صاحبان کس��ب وکارهای کوچک را تحت تأثیر قرار خواه��د داد. هزینه مقررات جدید و 

تغییرات س��اده فرض شده مقررات  تنظیمی می تواند سود شرکت های کوچک را جذب و آنها را 

از کس��ب وکار خارج سازد. مقررات گذاری صنعتی می تواند موانع واقعی برای ورود به کسب وکار 

جدید ایجاد کند، به عنوان مثال بنگاه های اقتصادی باید به اندازه مشخصی برسند قبل از اینکه 

هزینه های مقررات تنظیمی موجود بتواند در سراسر بنگاهی که بر مبنای مشتری به اندازه کافی 

بزرگ اس��ت توزیع شود تا اجازه ورود شرکت جدیدی را به بازار دهد. اگر یک شرکت نتواند به 

اندازه الزم یا سطحی از مشتریان مورد نیاز برای غلبه بر هزینه پیروی از مقررات تنظیمی دست 

یابد، این هزینه ها به طور مؤثر از تش��کیل برخی کس��ب وکارهای جدید جلوگیری خواهد کرد. 

به این ترتیب، هزینه های ناشی از مقررات می تواند رقابت پذیری بازار و کارایی کلی اقتصادی را 

کا هش دهد. 

سیاست های محدود برابری بازار هدف در کسب وکارهای کوچک
سیاس��ت های برابری بازار هدف کس��ب وکارهای کوچک به طور محدودی با حمایت از ایجاد و 

ابقای انواع خاصی از صاحبان کسب وکار به دنبال باال بردن توزیع عادالنه منافع اقتصادی است. 

این سیاس��ت ها سطوح پایین مشارکت تجاری و کس��ب کار و تخصیص نابرابر منافع اقتصادی 

در گروه های خاص را به موانع اجتماعی و اقتصادی نس��بت می دهد که منجر به س��طوح پایین 

مالکیت کسب وکار می شود. این سیاست ها استدالل می کنند که یک کشور نمی تواند به توسعه 

پایدار بلندمدت برسد مگر آنکه تمام بخش های جامعه در رشد اقتصادی حضور یابند.

سیاست های برابری بازار هدف از طریق برنامه ها، اختیارات و قرارداد اختصاصی دولت فدرال 

که برای کمک به گروه های محروم خاص طراحی ش��ده، اجرا می شوند. این برنامه با حمایت از 

زنان صاحب کس��ب وکار، سربازان سابق و معلوالن صاحب کسب وکار، شرکت های بومی آالسکا 
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)ANCs ( و صاحبان کس��ب وکار اقلیت به دنبال افش��اندن بذرهای کارآفرینی و آوردن توسعه 

اقتصادی به جوامع است. قانون کسب وکارهای کوچک، گروه های اجتماعی محروم را به عنوان 

افرادی »که در معرض تبعیض های نژادی و قومی و تعصب های فرهنگی قرار گرفته اند« تعریف 

می کند، در حالی که از نظر اقتصادی افراد محروم به عنوان کسانی تعریف می شوند »که توانایی 

آنها برای رقابت در نظام تشکیالت اقتصادی آزاد بخاطر کاهش سرمایه و فرصت های اعتباری، 

آسیب دیده است1.«

برنامه )a(8 نیز که در قانون کس��ب وکارهای کوچک س��ال 1953 ایجاد ش��د، برای کمک 

به کس��ب وکارهای کوچک محروم طراحی ش��ده است که در اقتصاد آمریکا و دسترسی به بازار 

خرید دولتی رقابت می کنند. از طریق برنامه )a(8، کس��ب و کارهای کوچک محروم می توانند از 

ترجیحات و اولویت هایی در قراردادهای دولتی خاص که در دس��ترس دیگر پیمانکاران نیس��ت 

بهره مند شوند. برنامه )a(8 در بازار خرید دولتی فرصتی ایجاد می کند که صاحبان کسب وکارهای 

کوچک محروم که تنها در مقابل یکدیگر رقابت می کنند قادر باش��ند کس��ب وکارهای خود را 

حفظ نموده و رش��د کنند. بخاطر این قراردادها، تع��داد و میزان رواج اقلیت ها و دیگر صاحبان 

کسب وکارهای مش��خص می تواند در جوامع هدف گذاری ش��ده افزایش یابد. برنامه )a(8، نوع 

کالس��یکی سیاس��ت گذاری پس از جنگ جهان��ی دوم را ارائه می کند که ب��ه دنبال حمایت از 

کسب وکارهای کوچک در برابر رقبای انحصاری بود )وایس، 2006(.

این سیاس��ت های برابری بازار هدف شامل سیاست های احیا سازی و توسعه اقتصادی است 

که به دنبال ارتقا ش��کل گیری کسب وکار در مناطق محروم اقتصادی است. بسیاری از صاحبان 

کسب وکارهای کوچک از مشوق های مالیاتی و دیگر جاذبه های قراردادی، مزیت هایی را دریافت 

می کنند. این مش��وق ها به کس��ب وکارهای کوچکی ارائه می شود که در جوامع تعیین شده  و از 

1 Small Business Act and Small Business Investment Act of 1958 Compliation, 109th 
Congress, 2nd Edition, Committee Print, S.Prt 106-62, (Washington D.C.), p. 84.
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نظر مالی محروم فعالیت کرده و اس��تخدام می کنند. این سیاس��ت ها به دنبال ترغیب مالکیت 

کس��ب وکارهای کوچک در مکانی خاص بر اساس وضعیت اقتصادی منطقه به جای مقوله هایی 

مانند جنس��یت یا نژاد هس��تند. این سیاس��ت ها همچنین به دنبال حمایت از کسب وکارهای 

کوچک قوی در جوامع محروم به عنوان راهی برای پیش افتادن یا توسعه اقتصادی این مناطق 

در حل مبارزه هستند )وایس، 2006(. 

چهار پرسش هایی برای سنجش برابری یا کارایی سیاست ها و منافع محدود، متوسط 

و گسترده سیاست ها

در این فصل هر سیاست عمده کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی در طیفی در بیان برابری بازار 

هدف و کارایی اقتصادی رتبه بندی می شود. برای ایجاد این طیف، هر سیاست براساس توانایی 

آن برای تحقق اهداف برابری بازار هدف یا کارایی اقتصادی امتیازدهی می شود. امتیاز نهایی هر 

سیاس��ت با جمع امتیازات اختصاصی تعیین می ش��ود که آن سیاست از هشت پرسش طراحی 

ش��ده برای تعیین هدف و نفع برندگان سیاس��ت دریافت می کند. چهار پرسش به دنبال اثبات 

این امر هس��تند که آیا این سیاس��ت، اهداف برابری بازار هدف را محقق می سازد. چهار پرسش 

دیگر در پی اثبات این هس��تند که آیا این سیاست اهداف کارایی اقتصادی را برآورده می سازد. 

پرس��ش ها همچنین به دنبال تعیین این موضوع هس��تند که آیا یک سیاست منافع محدود یا 

گسترده ای را برای گروه ها فراهم می کند. دو پرسش در دسته کارایی اقتصادی و دو پرسش در 

بخش برابری بازار هدف به دنبال تعیین این هستند که آیا این سیاست مزایای محدودی فراهم 

می کند. دو پرسش در دسته کارایی اقتصادی و دو پرسش دیگر در بخش برابری بازار هدف به 

دنبال تعیین این هستند که آیا این سیاست منافع اقتصادی گسترده ای فراهم می کند.

هر پرسش برابری بازار هدف می تواند یک امتیاز باالی سه برای »حمایت باال از هدف برابری 

ب��ازار هدف«، امتیاز متوس��ط دو برای » تا حدی حمایت از هدف«، ی��ا امتیاز پایین یک برای 
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»ارائ��ه حمایت کمی از هدف« دریافت کند. دو پرس��ش اول برابری بازار هدف به دنبال تعیین 

این هستند که آیا این سیاست برای گروه انتخاب شده ای از نفع برندگان کسب وکارهای کوچک 

مزایای محدودی فراهم می کند، درحالی که دو پرسش بعدی به دنبال تعیین این هستند که آیا 

این سیاست منافع گسترده ی بیشتری را برای کسب وکارهای کوچک فراهم می کند. 

هر پرس��ش کارایی اقتصادی می تواند امتیاز باالی 3+ ب��رای » حمایت باال از هدف کارایی 

اقتصادی«، امتیاز متوسط 2+ برای »تا حدودی حمایت« یا امتیاز پایین 1+ برای فراهم کردن 

»حمایت کمی از هدف« دریافت کند. دو پرس��ش نش��ان می دهند که آیا این سیاس��ت  برای 

مجموعه محدودتری از نفع برندگان موجب افزایش کارایی اقتصادی می شود و دو پرسش دیگر 

بر این امر تمرکز دارند که آیا این سیاس��ت به طور وس��یع برای اکثر شرکت ها کارایی اقتصادی 

گسترده ایجاد می کند. پرس��ش هایی که برای یک سیاست به کار نمی روند امتیاز صفر دریافت 

می کنند. سیاس��ت های مصوب اصلی کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک بین سالهای 1977 و 

2001، در امتی��ازی بین 5- ب��رای پایین ترین نمره ها در طرف برابری بازار هدف در این طیف، 

تا 6+ برای باالترین نمره در س��مت کارایی اقتصادی طیف، متغیر هس��تند. سیاست ها براساس 

امتیاز مرتب شده اند و می توان در جدول 1 آنها را دید. امتیازات برای هر سیاست در جدول 3 

پیوست در دسترس است. 

محدوده یا توانایی هر سیاس��ت در تولید منافع اقتصادی برای ش��رکت ها متفاوت خواهد 

بود. اگرچه پرس��ش های ارزیابی به دنبال تعیین مزایای گس��ترده یا محدود هس��تند، دامنه 

نفع برندگان واقعی سیاس��ت تفاوت جزیی تری دارد. در نتیجه، سیاست ها تقسیم می شوند به 

آنهایی که فقط به نفع تعداد اندکی ش��رکت ها هس��تند، سیاس��ت هایی که بیشتر در محدوده 

متوس��ط با بهره گیری شرکت های بیشتری هستند و سیاست هایی که در محدوده گسترده ای 

با ایجاد باالترین س��طح منافع اقتصادی برای ش��رکت ها هس��تند. محدوده ی یک سیاست بر 

اساس نمره کل آن مشخص می شود. سیاست های با امتیاز 6-، 5-، 1+ و 2+ در دامنه محدود 
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هس��تند. سیاس��ت های با امتیاز 4-، 3-، 3+ و 4+ در دامنه منافع خود، متوس��ط می باش��ند. 

سیاس��ت های با محدوده 2-، 1-، 0، 5+ و 6+ منافع گس��ترده ای ایجاد می کند. جدول 2 از 

هجده سیاستی که این فصل ارزیابی می نماید، مقایسه ای بصری فراهم می کند. سیاست ها در 

جدول 2 براساس امتیاز و سپس تاریخ فهرست شده اند. 

چهار پرسش برای تعیین برابری بازار هدف در یک سیاست اقتصادی عبارتند از:
محدود

1. این سیاس��ت  تا چه حد کمک های هدفمند دولتی، قراردادها یا انواع دیگر کمک های دولتی 

را برای صاحبان کسب وکارهای کوچک، بر اساس ویژگی های خاص آنها از قبیل جنسیت، نژاد، 

سربازان باز نشسته ، ازکارافتادگی یا وضعیت اقتصادی در افزایش مشارکت تجاری این گروه در 

تولید اقتصادی کل، به طور محدود ارائه می کند؟

2. این سیاست تا چه حد به طور محدود به دنبال ارتقای کارآفرینی در بخش صنعتی خاصی 

مانند کارآفرینی فن آوری یا توس��عه فن آوری های پیش��رفته و با تامین منافع دولتی هدفمند، 

بصورت انواع مساعدت های الزم انجام می گیرد.

گستره

3. این سیاس��ت  تا چه حد به طور گسترده ایجاد و بقای کسب وکارهای کوچک را از طریق 

کاهش موانع تأمین مالی کس��ب وکارهای کوچک یا ارائه کمک های فنی و مشاوره به صاحبان 

کسب وکارهای کوچک ارتقا می دهد؟ 

4. ای��ن سیاس��ت به چه میزان به دنبال کاهش گس��ترده موانع ورود به ب��ازار یا کاهش بار 

هزینه های مقررات یا تبعیت از قانون برای صاحبان کسب وکارهای کوچک است؟
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چهار پرسش برای تعیین کارایی اقتصادی یک سیاست عبارتند از:
محدودیت

الف. این سیاست تا چه حد به طور محدود بر موانع رقابت مانند کاهش سطح الزامات مقررات 

صنعتی یا افزایش انتقال فن آوری تمرکز دارد و در نتیجه چگونه یک صنعت به طور محسوسی 

از این اقدامات دولتی بهره مند خواهد  شد؟

ب. تا چه میزان این سیاس��ت با ارتقای انواع خاصی از فعالیت ها مانند تحقیق و توس��عه یا 

تجاری س��ازی فن آوری به منظور تولید نوآوری ها و پیش��رفت، به طور محدودی افزایش کارایی 

اقتصادی و تولید کل را هدف قرار می دهد؟

گستره

ج. تا چه حد این سیاست با حذف محدودیت های اعطای تجاری داخلی و بین المللی، قانونی 

و محدودیت های وام   به  طورگسترده به نفع کسب وکارها و کارآفرینان در سراسر صنایع خواهد 

بود، تا چه حد گستره موانع ورود به بازار را کاهش و کارایی بازار و رقابت را افزایش می دهد؟

د. تا چه حد این سیاست با افزایش تمایل و توانایی اکثریت کارآفرینان و صاحبان کسب وکار 

برای جستجوی فرصت ها در اقتصاد، متعاقباً گستره رقابت را افزایش می دهد؟

2-3. بخش دو: دولت های ریاست جمهوری

1-3-2. بستر تاریخی 

کارل شرام اقتصاددان و مدیر عامل بنیاد کافمن استدالل می کند از زمان بحران بزرگ، ایده های 

اقتصادی جان مینارد کینز، جوزف شومپیتر، ماکس وبر و سایرین بر برنامه ریزی و شرایطی که 

چگونه اقتصاد مدرن، رش��د و نوآوری ایجاد می کند تأثیر گذاش��ته است. سیاست ها و ایده های 

کینزی ادعا می کردند که رش��د اقتصادی ایاالت متحده و توس��عه فن آوری مانند سیاست پولی 
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و بودجه باید به طور متمرکز برنامه ریزی و کنترل ش��ود. اقتصاددانان دیگر مانند شومپیتر و وبر 

برنامه ریزی متمرکز را رد کردند. آنها بیم داشتند که اقتصادهای با مدیریت متمرکز دولتی بیشتر 

به نفع کسب وکارهای بزرگ باشد تا مؤسسات جدید و کوچک تر، که در نتیجه برای کارآفرینی، 

کسب فرصت و خطر کردن که منجر به پیشرفت فن آوری، تخریب سازنده و نوسازی اقتصادی 

.)2006-a ،می شود، فضای اندکی باقی گذارد )شرام

تعارض میان مدل برنامه ریزی متمرکز اقتصادی و مدل غیر متمرکزتر در دوران جنگ سرد 

ادامه یافت. اگرچه ایاالت متحده مخالف نظام کمونیس��تی بود، بس��یاری بر این باورند که مدل 

برنامه ریزی متمرکز ش��وروی، کارایی برتر، نوآوری  و رش��د اقتصادی ایج��اد کرد. دولت ایاالت 

متحده مانند ش��وروی، با اعطای مجوز به تعداد اندکی از رهبران صنعتی برای مالکیت متمرکز 

و ایج��اد اقتصادهایی با مقیاس الزم برای تولی��د انبوه به دنبال مدیریت متمرکز تولید صنعتی 

بود. در این مثلث آهنین، اتحادیه های بزرگ قدرت صاحبان صنایع را نظارت می کردند و دولت 

فدرال دیوان ساالر قوی با سیاست های مقررات گذاری برای محدود کردن هر دو کسب وکارهای 

بزرگ و اتحادیه های بزرگ اس��تفاده می نمود. روی هم رفته، این س��ه نیروی متقابل قدرتمند، 

جهت حرکت اقتصاد ایاالت متحده را تعیین کردند و به عنوان محرک های پیش��رفت فن آورانه 

و اقتصادی در نظر گرفته ش��دند. بسیاری از سیاست گذاران معتقد بودند که اکثر پیشرفت های 

فن آوران��ه، محصوالت جدید و دیگر نوآوری های موجود در بازارهای ایاالت متحده را تحقیقات 

 .)2001 ،Audertsch و Acs( وزارت دفاع و صنایع بزرگ تولید کرده است

در بیش��تر مدت جنگ س��رد، بنگاه های کوچک در اقتصاد ای��االت متحده به عنوان مزاحم 

در نظر گرفته می ش��دند. بس��یاری بر این باور بودند که مالکیت کس��ب وکارهای کوچک امری 

تشریفاتی بود که ایاالت متحده برای ترویج دموکراسی داخلی آن را حفظ می کرد، چون صاحبان 

کس��ب وکارهای کوچک ش��رکت کنندگان فعال دموکراتیکی بودند که تمایل به رد آرمان های 

کمونیس��تی داش��تند. تالش های خالقانه و غیرمتمرکز این کارآفرینان به عنوان منبع نوآوری 

www.irpublicpolicy.ir



51 فصل دوم- سیاست های کارآفرینی و کسب ...

دیده نشده و کسب وکارهای کوچک برای رقابت و رشد اقتصادی آمریکا ضروری در نظر گرفته 

نمی شدند. در عوض، تالش های پراکنده بنگاه های کوچک به عنوان عامل کاهش اثربخشی کلی 

.)2001 ،Audertsch و Acs( .برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی ایاالت متحده محسوب میشد

کشمکش بین این دو مجموعه ایده های اقتصادی که دولت باید رشد اقتصادی برنامه ریزی 

ش��ده باثبات ایجاد کن��د یا اینکه فرآین��د اخالل گر کارآفرین��ی برای ایج��اد اقتصادهای پویا 

با فن آوری های پیش��رفته ضروری اس��ت، در سراسر ریاس��ت جمهوری کارتر تا کلینتون ادامه 

یافت. در دوره این دولت ها، بیش��تر سیاست ها دولت فدرال را مسئول حمایت از انواع خاصی از 

فعالیت های کارآفرینی، انتقال فن آوری، تحقیق و توسعه و انواع مشخصی از مالکیت کسب وکار 

قرار داد. سیاس��ت های دیگر، با آزادسازی بازارها، مقررات زدایی صنایع و تدوین موافقتنامه های 

تجاری بین المللی در جهت کاهش کنترل دولت و نفوذ در اقتصاد عمل کردند.

2-3-2. جیمی کارتر )1977- 1981( 

مرور کلی بر اقتصاد و سیاست

در طول چهار س��الی که جیم��ی کارتر در منصب بود، با افزای��ش قیمت های جهانی نفت، باال 

رفتن تورم و کاهش بهره وری آمریکا مواجه شد. ژاپن به عنوان قدرت صنعتی بزرگی ظاهر شد 

که عدم توازن تجاری رو به رشدی با آمریکا ایجاد نمود )کارتر، 1978(. هنگامی که قیمت های 

نفت بیش از دو برابر شد، نرخ تورم ایاالت متحده از 6.5 درصد در سال 1977 به باالی 13.58 

درصد در سال 1980 رسید.1  نرخ بیکاری ملی در سه سال از کل چهار سال ریاست جمهوری 
او باالی 6 درصد بود.2

 ,www.InflationData.com”Historical Inflation Data from 1914 to the Present” 1 کلیه آمارهای تورم در این فصل از
گرفته شده است. بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده اداره آمارهای نیروی کار با سال پایه 1982 از 100.

2 کلیه آمارهای بیکاری در این فصل از آمارهای نیروی کار وزارت کار گرفته شدند. نرخ بیکاری تعدیل شده غیرفصلی- شماره 
http://www.data.bls.gov تا 2006. از LNU04000000، 1977 مسلسل
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کارتر از مقررات زدایی برای بس��یاری از صنایع حمایت کرد. او در س��ال 1980 نوش��ت که 

»من شدیداً رویکرد اساسی به اصالحات در مقررات گذاری را ارتقا داده ام. اگرچه مقررات گذاری 
 غیرضروری ریش��ه در س��نت دارد، باید برچیده ش��ود و بالعکس نقش رقابت گسترش یابد.«1

او مقررات زدایی را در بخش های خطوط هوایی، حمل ونقل، بانکداری، خدمات مالی و ارتباطاتی 

توس��عه داد و اس��تدالل می کند که مقررات زدایی »نوآوری و انعطاف پذیری مضاعفی که از آزاد 

کردن این صنایع به سوی فضای تازه رقابت به وجود آورده و آن را تحریک می کند.«2 

جدای از نگرانی ها درباره این که ایاالت متحده از ژاپن عقب مانده است، از حیث پیشرفت های 

فن آورانه، صادرات و بهره وری کارگر، دولت کارتر مجموعه  سیاست هایی را گسترش داد که برای 

افزای��ش کارایی و تولیدات صنعتی ایاالت متحده طراحی ش��ده بود. این سیاس��ت ها در خالل 

بازبینی سیاس��ت داخلی )DPR( رئیس جمهور کارتر درباره نوآوری صنعتی ارائه شد. بازبینی 

سیاس��ت داخلی در میان توصیه های دیگر، انتقال فن آورانه فزاینده بین دولت و صنعت، اصالح 

سامانه حق ثبت اختراع، تقویت کسب وکارهای کوچک نوآور از طریق سرمایه گذاری دولتی در 

راه اندازی شرکت ها و افزایش بودجه برای نوآوری ها را پیشنهاد نمود )ترنر3، 2006(. 

سیاست های عمده کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک دولت کارتر

1979- تغییرات��ی در قاع��ده انس��ان دوراندی��ش: در س��ال 1979، تغییر در قاعده »انس��ان 

دوراندیش« در قانون تأمین درآمد بازنشستگی کارمندان )ERISA( این امکان را برای مدیران 

صندوق بازنشس��تگی فراهم س��اخت تا 10 درصد از دارایی های خود را در س��رمایه گذاری های 

1 Jimmy Carter, Economic Report of the President, accompanying the 1980 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: January 30, 1980), p. 12. From 
http://fraser.stlouisfed.org/ publications/ERP/

2 Jimmy Carter, Economic Report of the President, accompanying the 1981 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: January 17, 1981), p. 7. From 
http://fraser.stlouisfed.org/ publications/ERP/

3 Turner
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مخاطره پذیر به جریان اندازند. پیش از سال 1979، قاعده »انسان دوراندیش«، مدیران صندوق 

را از سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در سرمایه گذاری های با »ریسک باال«، برای تأمین 

سرمایه  مخاطره پذیر در راه اندازی شرکت ها منع می کرد )گامپرز1، 1994(.

تغییر در قاعده انسان دوراندیش که گزینه های مدیران صندوق های بازنشستگی را افزایش 

داده اس��ت، با اجازه به رقابت ش��رکت های بیشتری در کس��ب وجوه صندوق های بازنشستگی 

موجب تنوع مجموعه دارایی ها و افزایش بازده س��رمایه گذاری ها ش��ده اس��ت. این امر س��طح 

س��رمایه گذاری قابل دس��ترس برای بنگاه های با فن آوری درحال ظهور را گس��ترش داده است. 

ش��رکت های راه اندازی ش��ده به منبع جدیدی از سرمایه دسترسی پیدا کردند که به آنها کمک 

می کن��د اختراعات خود را به بازار آورند. تا ده��ه 1990 بخاطر تغییر قانون، 3 تریلیون دالر از 

دارایی های بازنشستگی به سوی شرکت های تازه  راه اندازی  شده و پرمخاطره سرازیر شد )گامپرز، 

1994(. این امر کمک »قابل توجهی به گسترش سرمایه گذاری  مخاطره  پذیر صنعتی نموده که 
به نوبه خود باعث تقویت کارآفرینی شده است«.2

این تغییر در مقررات گذاری، با کمک مالی به فعالیت های راه اندازی ، توس��عه و مراحل اولیه 

پرمخاطره تر  کارآفرینی را تشویق می کند. این قانون با کسب مجموع امتیاز 5+ در سمت کارایی 

اقتص��ادی طیف قرار می گیرد. قانون انس��ان دوراندیش با افزایش س��طح کلی مجموع نوآوری 

که وارد بازار می ش��ود، به طور گس��ترده به نفع س��رمایه گذاران    مخاطره پذیر، مدیران صندوق 

بازنشستگی، مستمری بگیران و کل اقتصاد است.

1980- قانون نوآوری فن آوری استیونسون-ویدلر3: قانون استیونسون-ویدلر به منظور تشویق 

همکاری دانشگاه و کس��ب وکار در زمینه تحقیقات پیشرفته، به ایجاد دفاتر انتقال فن آوری در 

1 Gompers
2 David M. Hart, Entrepreneurship Policy: What it is and Where it Came from in The 

Emergence of Entrepreneurship Policy, ed. David Hart (New York: Cambridge University 
Press, 2003), p. 10.

3 Stevenson-Wydler
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آزمایشگاه های فدرال و تأسیس مراکز فن آوری در دانشگاه ها پرداخت. همچنین برای تجلیل به 

پیشرفت های فن آوری در بخش عمومی، مدال فن آوری ملی ایجاد نمود )ترنر، 2006(.

یکی از پیشنهادهای اولیه در بازبینی سیاست داخلی کارتر، افزایش انتقال فن آوری و اشاعه 

اطالعات علمی بین آزمایش��گاه های دولتی و ش��رکت های خصوصی بود )ترنر، 2006(. رئیس 

جمهور کارتر در طول مراس��م امضای الیحه استیونسون-ویدلر بیان نمود که این قانون »برای 

تقویت دور جدیدی از همکاری میان دولت و صنعت طراحی شده است. بهترین  ذهن های مبتکر 

از دولت، صنعت و دانشگاه... در فرآیندهای ابتکاری برای افزایش بهره وری در بسیاری از صنایع 

با یکدیگر همکاری خواهند کرد.«1  

قانون استیونس��ون-ویدلر می تواند به عنوان یک سیاس��ت کارآفرینی طبقه بندی ش��ود که 

ق��ادر اس��ت با بهبود اثربخش��ی دولت فدرال در انتق��ال فن آوری های نوین از س��وی دولت به 

بخش خصوصی، فعالیت های نوآورانه را بر انگیزاند. قانون استیونس��ون-ویدلر با کس��ب مجموع 

امتیاز 4+، در س��مت کارایی اقتصادی طیف قرار می گیرد. این سیاست به نفع حیطه متوسطی 

از ش��رکت های فن آوری است که با آزمایشگاه های حمایت شده دولتی کار می کنند. این قانون 

به طور گس��ترده  به عنوان کاتالیزوری برای پیش بردن نوآوری های ایاالت متحده ذکر می شود 

و یکی از سیاس��ت ها در مجموعه ای از سیاست های مهم کارآفرینی فن آوری بود که در مجموع 

سطح تولید علمی کل، توسعه فن آوری و تجاری سازی را در ایاالت متحده افزایش داد. این قانون 

بخاطر موفقیت آن اغلب مورد بازبینی و تجدید نظر نیز قرار گرفته است. 

1980- قانون Bayh-Dole: قانون Bayh-Dole سیاس��ت استانداردش��ده ی حق ثبت 

اخت��راع را در میان کارگزاران فدرال ایجاد کرد که پژوهش های علمی را تأمین مالی می کردند. 

این سیاس��ت به دانش��گاه ها و افراد اجازه می داد تا حقوق مالکیت بر پیشرفت های علمی را که 

1 Jimmy Carter, Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980 Statement on Sighing 
S.1250 into Law. October 21, 1980-b. The American Presidency Project. From www.
americanpresidency.org
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 Bayh-Dole آنها توسعه می دادند، حفظ کنند )اداره حسابداری دولتی، 2003(. قبل از قانون

اغلب اکتش��افات علمی و فن آورانه که با بودجه دولتی تأمین مالی ش��ده بود در مالکیت دولت 

فدرال بود. برخی از نهادها مانند بنیاد ملی علوم و وزارت دفاع )DoD( حق ثبت اختراعات در 

نوآوری هایی را که با بودجه آنها گسترش یافته بود اعطا می کردند. سازمان های دیگر مثل اداره 

هوا و فضا و وزارت انرژی ملزم بودند اختراعاتی که با حمایت آنها س��اخته ش��ده بود به استفاده 

عمومی اختصاص یابد و مالکیت خصوصی یا حقوق انحصاری تجاری سازی به آنها اعطا نمی شد 

که این اقدام بخش خصوصی را دلسرد می نمود.

قانون Bayh-Dole تشخیص داد که حقوق مالکیت خصوصی برای تشویق انتقال فن آوری 

و تجاری س��ازی اکتشافات علمی که در آزمایشگاه های با بودجه دولتی ساخته شده اند، ضروری 

بوده اس��ت. حقوق مالکیت مطمئن به کارآفرینان و شرکت ها انگیزه  می داد تا مسئولیت فرآیند 

تبدی��ل اختراع به محصول نوآورانه قابل عرضه در ب��ازار را بپذیرند. با اعطای حقوق مطمئن به 

دانش��گاهها، صاحبان کسب وکارهای کوچک و مخترعان در پیش��رفت فن آورانه که آنها کمک 

به کش��ف آن نمودند، دولت فدرال قادر به افزایش کارایی و حجم فن آوری انتقال داده ش��ده به 

بخش خصوصی شد )برمر1، 1998(. 

قانون Bayh-Dole نیز می تواند به عنوان سیاست کارآفرینی در نظر گرفته شود که کارایی 

اقتص��ادی را از طریق تضمین حقوق مالکیت و امکان انتقال فن آوری و تجاری س��ازی افزایش 

می دهد. بخاطر تعداد متوسط شرکت های فن آوری که می توانند از این قانون بهره مند شوند، این 

سیاست امتیاز کل 4+ دریافت می کند و در سمت کارایی اقتصادی طیف قرار می گیرد. همان گونه 

 Bayh-Dole دانش��گاه ایالتی کلرادو توضیح می دهد، قانون )OTT( که دفتر انتقال فن آوری

»کمک کرده اس��ت تا کسب وکارهای جدید به وجود آیند، صنایع جدید ایجاد شوند و بازارهای 

جدید گشوده شوند... )این ( همکاری دانشگاه و صنعت به حرکت اکتشافات جدید از آزمایشگاه 
1 Bremer
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به بازار، س��ریع تر و کارآمدتر از قبل کمک کرده است که تضمین می کند محصوالت و خدمات 

مبتنی بر تحقیقات با بودجه فدرال، به دست عموم مردم برسد.«1  

 )RegFlex( 1980- قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری: قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری

مس��تلزم آن است که کارگزاری ها درمورد قوانین پیشنهادی که تأثیر اقتصادی قابل توجهی بر 

ش��رکت های کوچک دارد، تجزیه و تحلیلی از انعطاف پذیری مقررات گذاری آماده نمایند. الزم 

است کارگزاری ها نشان دهند که چگونه آنها در فرایند قانون گذاری نیازهای سازمان های کوچک 

را در نظر می گیرند و الزم اس��ت تا »تبعیت از قان��ون متفاوت یا الزامات گزارش دهی یا جدول 

 زمانی که منابع در دس��ترس س��ازمان های کوچ��ک را در نظر می گیرد«2 ایج��اد نمایند. اداره 

کسب وکارهای کوچک )SBA( مسئول تضمین این است که دیگر سازمان های اجرایی مطابق 

با قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری باشند.

قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری، یک سیاس��ت برابری بازار هدف برای کس��ب وکارهای 

کوچک است. این سیاست مجموع امتیاز صفر دریافت می کند که آن را در یک موقعیت بی طرف 

بین دس��تیابی به اهداف بازار ه��دف و کارایی اقتصادی قرار می دهد. این امتیاز خنثی نش��ان 

می دهد که شرکت های کوچک نفع برندگان اولیه قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری هستند. با 

این حال، چون این قانون در جهت کاهش بار مقرراتی عمل می کند که کسب وکارهای کوچک 

باید متحمل شوند، به افزایش کارایی اقتصادی کل کمک می نماید. این خصوصیات این سیاست 

را به سمت  قطب کارایی اقتصادی می کشد و آن را قادر به تحقق هر دو هدف برابری بازار هدف 

و کارایی اقتصادی می سازد که به طور گسترده به نفع شرکت های کوچک است. 

1 What is Bayh-Dole and why is it important to Technology Transfer, Technology Transfer 
Office, Colorado State University Research Foundation, (Fort Collins: 1999) p. 2. From: 
http://www.csurf.org/enews/baydole_403.html

2 Regulatory Flexibility Act of 1980, P.L. 96-354.
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2-3-3. رونالد ریگان )1982- 1989( 

بررسی اجمالی اقتصاد و سیاست 

هنگامی که رونالد ریگان در س��ال 1982 رئیس جمهور ش��د، اقتصاد ایاالت متحده درگیر نرخ  

باالی تورم، رکود اقتصادی و س��طوح پایین بهره وری کارگر ب��ود. عالوه بر این، افزایش واردات 

کاالهای خارجی از ژاپن و کش��ورهای دیگر رقابت سختی برای کاالهای تولیدی ایاالت متحده 

ایجاد نمود. ریگان در دوران ریاست جمهوری خود، مشاهده می نماید که اقتصاد ایاالت متحده 

بهبود می یابد، اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی فرومی پاشد و دیوار برلین از بین می رود.

ریگان با نرخ باالی بیکاری روبرو شد. در سال 1982نرخ بیکاری به 9.7 درصد رسید و برای 

مدت ش��ش س��ال از هشت سال ریاس��ت جمهوری او باالی 6 درصد باقی ماند. ریگان به منظور 

کنترل تورم، سیاس��ت پولی انقباضی اتخاذ کرد که تورم را در نخس��تین سال خود تا 6 درصد 

پایی��ن آورد و آن را در دوران ریاس��ت جمه��وری خود زیر 5 درصد نگه داش��ت. ریگان با قطع 

بسیاری از مزایا و برنامه های فدرال در جهت کاهش کسری بودجه فدرال عمل نمود، درحالی که 

بودج��ه برنامه های نظام��ی را بخاطر نگرانی عمیق خود در مورد ق��درت نظامی اتحاد جماهیر 

شوروی افزایش  داد.

ریگان استدالل می کرد که هزینه های باالی دولت بزرگ »روحیه کارآفرینی«1 را خفه نموده 

و »نقش محوری دولت باید پرورش این نابغه ها باشد نه پابند کردن آنها در باتالق مقررات و یا 

مالیات بندی به  دور از انگیزه های نوآوری.«2 در تقابل با نظریه های اقتصادی قبلی، ریگان معتقد 

بود که مالیات ها در درجه اول به جای تعدیل عرضه و تقاضا، افراد بیش��تر انگیزه های اقتصادی 

1 Ronald Reagan, Economic Report of the President, accompanying the 1988 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 19, 1988.), p. 7. 
From http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/

2 Ronald Reagan, Economic Report of the President, accompanying the 1989 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: January 10, 1989.), p. 7.  From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/
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کسب وکار را تحت تأثیر قرار می دهند.

ری��گان اصالح��ات مالیات��ی را ترتی��ب داد که ب��رای افزایش مش��وق های اقتصادی جهت 

س��رمایه گذاری در کسب و کار، فعالیت های کارآفرینی و پس انداز طراحی شده بود. قانون بهبود 

مالیات��ی اقتصاد س��ال 1981 تمامی مالیات بر درآمدها را تا 25 درص��د کاهش داد. به منظور 

افزایش بهره وری کس��ب وکار و کارگر، اصالحات س��ال 1981 به کس��ب وکارها اجازه داد تا از 

سیستم بازیابی شتابدار بهای تمام شده برای مستهلک کردن سرمایه های کسب وکاری استفاده 

کنند )خزانه داری ایاالت متحده، 2006(. همچنین این اصالحات مالیاتی، اعتبار مالیاتی تحقیق 

و توس��عه ای ایجاد کرد که ش��رکت های صالحیت دار را قادر به کس��ر درص��دی از هزینه های 

تحقیقاتی آنها از مالیات بر درآمد ش��رکت  نمود )موری��س، 2005(. در مجموع، این اصالحات 

با افزایش ش��رایط مطلوب سرمایه گذاری در فن آوری های پیشرفته )خزانه داری ایاالت متحده، 

2006( و ارتقای شرکت های حمایت کننده تحقیق و توسعه، منجر به افزایش قابل توجه تشکیل 

سرمایه کسب وکار شد.

ریگان همچنین از مقررات زدایی صنایع و افزایش انتقال فن آوری از دولت به بخش خصوصی 

به عنوان روش دیگری برای افزایش بهره وری و قدرت فن آورانه ایاالت متحده حمایت کرد. او در 

گزارش ساالنه 1983 مطرح کرد: »برای دهه های بسیاری دولت فدرال به تنظیم قیمت و شرایط 

تأثیرگذار بر بخش های مختلفی از اقتصاد آمریکا پرداخته اس��ت. بس��یاری از این مقررات دیگر 

مناسب نیستند... با گذشت زمان، بیشتر این مقررات با محدود نمودن رقابت و توسعه فن آوری ها 

و خدمات جدید در خدمت منافع هیچ کدام از مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان نبوده اند.1 

1 Ronald Reagan, Economic Report of the President, accompanying the 1983 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 2, 1983.), 6.  From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/
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سیاست عمده کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک دولت ریگان

1980- تحقیق نوآورانه کسب وکارهای کوچک1: قانون توسعه نوآوری های کوچک سال 1980، 

برنامه »تحقیق نوآورانه کس��ب وکارهای کوچک« )SBIR( را ایجاد کرد. این برنامه کارآفرینان 

کوچک را قادر می س��ازد برای دریافت بودجه تحقیق و توس��عه از سازمان های دولتی به رقابت 

بپردازند. در این برنامه هر سازمان باید به منظور توسعه و تجاری سازی فن آوری هایی که مطابق 

نیازهای تعریف شده سازمان است بودجه تحقیقاتی خاصی را برای استفاده مشارکت کنندگان 

برنامه تخصیص دهد. هر صاحب کس��ب وکاری که شهروند ایاالت متحده است و کمتر از 500 

کارمند دارد می تواند برای به دست آوردن بودجه برنامه SBIR از سازمان به رقابت بپردازد.

ش��رکت هایی که در برنامه SBIR ش��رکت می کنند می توانند برای مرحله اول پژوهش ها 

رقابت کنند. برندگان پژوهش از جوایز خود برای انجام مطالعه امکان سنجی در توسعه و ساخت 

آماده ی بازار نوع خاصی از فن آوری استفاده می کنند. برندگان مرحله اول می توانند برای مرحله 

دوم رقاب��ت کنن��د که وجوه اضافی برای کمک به ش��رکت فراهم می کند ت��ا مزیت فنی ایده، 

امکان س��نجی، س��اخت و راهبرد بازاریابی را توس��عه دهد. برنامه SBIR برای شرکت هایی که 

در مراحل اولیه توس��عه محصوالت جدید برای بازارهای ارتباطات، مراقبت های درمانی و دفاع 

هس��تند، ش��کل مهمی از تأمین مالی رقابتی را فراهم می کند. از طریق این برنامه شرکت های 

کارآفرینی جدید می توانند »بر موانع س��رمایه گذاری در فن آوری های با امکان س��رریز باال غلبه 

کنند« )فرهنگستان های ملی، 2004(. 

برنامه SBIR با دریافت امتیاز تجمعی 2-، در سمت برابری بازار هدف طیف قرار می گیرد. 

این سیاس��ت یگانه ای اس��ت که در آن اکثر سیاست های محرک کارآفرینی دارای امتیاز مثبت 

رده بندی در سمت کارایی اقتصادی طیف هستند. با این حال، با وجود اینکه این برنامه رقابتی 

1 Small Business Innovative Research
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اس��ت اما در نهایت تنها برای تعدادی از کارآفرینان فن آوری کوچک مزایایی فراهم می کند که 

طبعاً آن را به سوی قطب برابری بازار هدف می کشد.

1984- قانون تحقیقات تعاونی ملی1: قانون تحقیقات تعاونی ملی )NCRA( ش��رکت ها را 

قادر می سازد تا وارد سرمایه گذاری های مشترک تحقیق و توسعه شوند. این قانون دامنه جبران 

خسارات شاکیانی را که می توانستند با دعاوی ضد انحصار علیه سرمایه گذاری های مشترک پیروز 

شوند را محدود نمود. قبل از این قانون، توانایی دریافت خسارت های تکان دهنده، که به صورت 

نمایی باالتر از خسارت واقعی تعریف می شد پرونده های حقوقی سرمایه گذاری مشترک را برای 

وکال و احزاب خصوصی بس��یار سودآور می ساخت. رواج دعاوی ضد انحصار علیه سرمایه گذاری 

مشترک، پژوهش مشترک و مشارکت را بین بنگاه ها در همان صنعت یا در سراسر صنایع دلسرد 

کرد )ترنر، 2006(.

هدف قانون تحقیقات تعاونی ملی، تولید پیش��رفت های فن آوری از طریق تحقیق و توسعه 

 ،THOMAS.gov( به وس��یله ترویج همکاری های صنعتی و س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ود

1984(. این قانون به ویژه برای کمک به صنعت جوان نیمه رس��انای آمریکا در رقابت با ژاپن در 

بازار حافظه با دستیابی تصادفی به تصویب رسید. این قانون منجر به ائتالف های تجاری رایانه ای 

ش��د، همچون شرکت تحقیقاتی نیمه رسانا که به سیماتیک )SEMATECH( معروف است. 

قانون تحقیقات تعاونی ملی، کس��ب وکارها را برای انجام تحقیقات مش��ترک، توس��عه، تولید و 

تجاری سازی فعالیت ها با یکدیگر آزاد گذاشت و به افزایش سرعت پیشرفت های فن آوری ایاالت 

متحده و واکنش دهی کمک نمود )ترنر، 2006(. 

قانون تحقیقات تعاونی ملی، یک سیاست کارآفرینی است که با کاهش بازدارنده های قانونی 

برای سرمایه گذاری های مشترک تحقیق و توسعه، مجموع ستاده ممکن را در بخش های رقابتی 

1 The National Cooperative Research Act
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افزایش می دهد. این سیاس��ت با دریافت امتیاز کلی 4+، در س��مت کارایی اقتصادی طیف قرار 

می گیرد. حتی اگر این سیاست به طور خاص برای کمک به صنعت نیمه رسانا نوشته شده بود، 

لیکن مزایای متوسط آن به نیمه رسانا ها یا بخش فن آوری و رایانه محدود نمی شود. 

1984- قانون هچ - واکسمن1: قانون هچ-واکسمن برای شرکت های داروسازی که به دنبال 

عرض��ه داروهای عمومی به بازار هس��تند روند کس��ب مجوز کوتاهتری ایج��اد کرد. این قانون 

همچنین برای سازندگان بزرگ دارو، تناسب با مدت زمانی که برای  تصویب فرمول های دارویی 

جدید در اداره غذا و دارو صرف می ش��ود، مزایا حق ثبت اختراع در داروهای جدید فراهم کرد 

)لیختنبرگ2، 2004(.

این اصالحات اجازه داد س��ازندگان داروی عمومی قب��ل از انقضای تاریخ ثبت حق اختراع 

اولی��ه نام تج��اری دارو، آزمایش های بالینی انجام دهند که نش��ان می دهد داروی عمومی آنها 

هم ارزی زیستی نام تجاری فرمول دارو بوده است. قبل از قانون هچ-واکسمن دادگاه تجدید نظر 

فدرال دستور داده بود تولیدکنندگان داروی عمومی در صورتی که آزمایش های هم ارزی زیستی 

فرمول ه��ای داروی عموم��ی را قبل از انقضای تاریخ ثبت نام تج��اری انجام داده اند، قانون ثبت 

اختراع را نقض کرده اند. این امر توانایی س��ازندگان داروی عمومی را برای توسعه جایگزین های 

عمومی جهت داروهایی با نام تجاری تثبیت شده محدود می کرد )لیختنبرگ، 2004(.

در س��ال 1984، ریگان جهت انجام اصالحات در روند توس��عه حق ثبت صنعت داروسازی، 

قانون هچ-واکس��من را امضا کرد. این اصالحات توسط شورای بازرگانی و تجارت کابینه ریگان، 

 .)1998 ،Mossinghoff( پشتیبانی شد و در بازبینی سیاست داخلی کارتر نیز پیشنهاد شد

ای��ن قانون گ��ذاری با افزایش رقابت در صنعت داروی عمومی، ب��ه منظور افزایش عرضه داروی 

عمومی موجود برای مصرف کنندگان هدف گذاری ش��د. اقتصاددان فرانک لیختنبرگ استدالل 

1 Hatch-Waxman
2 Lichtenberg
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می کن��د که این اصالحات حق ثبت دارویی، بازار داروی عمومی را به س��وی رقابت و تولیدات 

جدید دارویی باز کرد به طوری که »اندکی پس از تصویب قانون هچ-واکسمن بزرگترین افزایش 
در میانگین تعداد تولیدکنندگان رخ داد.«1

قانون هچ-واکسمن یک سیاست کارآفرینی است که از طریق تغییرات مقررات گذاری قادر 

به افزایش رقابت پذیری و کارایی صنعت داروس��ازی است. این سیاست با دریافت امتیاز کلی از 

4+، در س��مت کارایی اقتصادی طیف قرار می گیرد. منافع متوس��ط توزیع شده این سیاست در 

درجه اول نصیب تولیدات دارویی می ش��ود؛ اگرچه مصرف کنن��دگان دارو نیز از افزایش عرضه 

جایگزین های داروی عمومی و توس��عه مداوم و فروش فرمول های جدید دارویی که توسط این 

سیاست برانگیخته شده  است، بهره می برند.

1986- قانون انتقال فن آوری ملی2: قانون انتقال فن آوری ملی)NTTA(، قانون استیونسون-

ویدلر را اصالح نمود. این قانون، آزمایش��گاه های دایر دولتی و تمام مهندس��ین و دانش��مندان 

آزمایش��گاه  های دولتی را به طور مستقیم مسئول انتقال فن آوری های دولتی به بخش خصوصی 

کرد. این فعالیت ها یکی از معیارها برای  بررس��ی عملکرد س��االنه ی آزمایش��گاه های دولتی و 

کارکنان آنها شد )THOMAS.gov، 1986(. این قانون موجب شد کار با بخش خصوصی در 

پروژه های تحقیقاتی برای آزمایشگاه های دولتی، قانونی و آسان شود. قانون اجازه داد فعالیت های 

مشترک بدون نیاز به اینکه تمامی مشارکت کنندگان از ابتدا مقررات پیچیده قراردادهای دولتی 

را رعایت یا قراردادهای رسمی الزاماً تنظیم کنند، رخ دهد.

به خاط��ر این قانون، آزمایش��گاه های دولتی می توانس��تند تقریباً بالفاصله پ��س از ورود به 

توافقنامه تحقیق و توس��عه مش��ترک )CRADA( بر روی پروژه های تحقیقاتی مش��ترک با 

1 Frank R. Lichtenberg, Public Policy and Innovation in the U.S. Pharmaceutical Industry” in 
Public Policy and the Economics of Entrepreneurship ed. Douglas Holtz-Eakin and Harvey 
S. Rosen (Cambridge: MIT Press, 2004), p. 95.

2 National Technology Transfer Act
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ش��رکتی خصوصی کار کنند. همچنین این قانون کارکنان آزمایش��گاهی که کار آنها منجر به 

تجاری س��ازی نوآوری خاصی می شد را قادر می ساخت در سود حاصل از تجاری سازی محصول 

سهیم شوند )ترنر، 2006(. 

قانون انتقال فن آوری ملی یک سیاس��ت کارآفرینی است که با افزایش انگیزه های کارکنان 

دولتی برای مش��ارکت فعال در تجاری س��ازی فن آوری ه��ای جدید، به تروی��ج انتقال کارآمد 

فن آوری های دولتی به بخش خصوصی می پردازد. این قانون اثربخش��ی کلی توس��عه فن آوری و 

تجاری سازی خصوصی را با مجموع امتیاز 3+ افزایش می دهد که آن را در سمت کارایی اقتصادی 

طیف قرار می دهد. قانون انتقال فن آوری ملی همانند سیاست های دیگر انتقال فن آوری با امتیاز 

3+ از این جهت که سطح متوسطی از منافع اقتصادی ایجاد می کند عمدتاً به نفع شرکت های 

فن آوری است که با دولت فدرال کار می کنند.

1988- مش��ارکت در گسترش تولید1: به منظور کمک به شرکت های تولیدی داخلی، یک 

بند در قانون تجارت و رقابت عمومی سال 1988 به دنبال افزایش انتقال فن آوری از دولت فدرال 

به تولیدکنندگان در اندازه های کوچک و متوسط بود. این بند، امکان مشارکت در گسترش تولید 

)MEP( تحت وزارت بازرگانی را برقرار کرد و آن را عاملی جهت برپایی دفاتر محلی که در آن 

تولیدکنندگان می توانستند کمک های فنی دریافت کنند قرار داد )شاخت، 2006(.

مؤسس��ه ملی استاندارد و فن آوری وزارت بازرگانی به سوی توسعه بسیاری از فن آوری هایی 

س��وق یافت که تولیدکنندگان در اندازه های کوچک و متوس��ط از طریق برنامه مش��ارکت در 

گس��ترش تولید به آنها دست می یابند. هدف از این کمک، قادر ساختن تولیدکنندگان کوچک 

به کاهش هزینه ها، افزایش خطوط تولید و ادامه رقابت در بازارهای بین المللی است. به منظور 

جلوگیری از منسوخ شدن تولیدکنندگان کوچک، این قانون به آنها کمک می کند تا با سرعت 

بیش��تری طرح های محصول خود را به وس��یله اتخاذ فن آوری های پیش��رفته با تغییرات تقاضا 
1 The Manufacturing Extension Partnership
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سازگار سازند. )شاخت، 2006(. 

در طول دهه 1980، تولیدکنندگان ایاالت متحده در صنایع فلزات اولیه، تولید مواد غذایی، 

منس��وجات و پوشاک مزیت خود را نس��بت به کاالهای ساخته شده خارجی از دست دادند که 

منجر به بسته شدن تعدادی از کارخانه های تولیدی در ایاالت متحده و اخراج گسترده کارگران 

تولیدی داخلی ش��د. بس��یاری از سیاس��ت گذاران معتقد بودند که فقدان فن آوری  پیشرفته در 

شرکت های تولیدی کوچک، رقابت با واردات خارجی را برای آنها دشوار ساخته است )پیروگ، 

گلب و کانی، 2005(. 

این قانون یک برنامه هدف دار کمک به کس��ب وکارهای کوچک اس��ت که با ارتقای کارایی 

و رقابت در بخش تولید به دنبال افزایش س��ودآوری کس��ب وکارهای فردی اس��ت. هدف این 

قانون افزایش رقابت کلی تولیدکنندگان ایاالت متحده با اندازه های کوچک و متوس��ط اس��ت. 

ای��ن سیاس��ت با دریافت امتیاز تجمعی 3-، در س��مت برابری بازار ه��دف طیف قرار می گیرد. 

منافع این سیاس��ت در جهت تعداد متوسط تولیدکنندگان داخلی کوچک و متوسط قرار دارد. 

از زمان آغاز به کار، این قانون در کمک به بیش از 184.000 ش��رکت موثر گزارش ش��ده است. 

کسب وکارهای کوچک تر و جدیدتر به واسطه کمک های مشارکت در گسترش تولید به بزرگترین 

پیش��رفت در عملکرد رسیدند. عالوه بر این، ش��رکت های تولیدی با استفاده از مراکز مشارکت 

در گسترش تولید، بهره وری نیروی کار بیشتری را نسبت به بنگاه های تولیدی غیرشرکت کننده 

نشان می دهند )شاخت، 2006(.

1989 - مؤسس��ه ملی استاندارد و مجوز فن آوری1: قانون مؤسسه ملی استاندارد و فناوری 

)NISTA( در اداره ف��ن آوری وزارت بازرگان��ی ایجاد ش��د و ای��ن اداره جدید آهنگ کمک به 

فن آوری ه��ای پیش��رفته ای که اقتص��اد ایاالت متحده را رونق می بخش��د، مس��ئول نظارت بر 

1 National Institute of Standards and Technology Authorization

www.irpublicpolicy.ir



65 فصل دوم- سیاست های کارآفرینی و کسب ...

مؤسسه ملی استاندارد و فن آوری، خدمات اطالعات فنی ملی و دفتر سیاست فن آوری ساخت 

.)THOMAS.gov، 1989(

این قانون به دنبال تشویق سایر کشورها برای پذیرش استانداردهای فن آوری ایاالت متحدهو 

همچنین انتقال فن آوری به کش��ورهای دیگری بود ک��ه از دولت ایاالت متحده کمک دریافت 

می کردن��د. این قانون عالوه بر حقوق ثبت اختراع ب��ه انواع دیگر حقوق قراردادی مجوز می داد 

مانند مالکیت معنوی که از طریق توافقنامه های تحقیق و توسعه مشترک توسعه می یافت. این 

قانون توس��عه دهندگان نرم اف��زار و مخترعان مهمان را از محصوالتی ک��ه به دلیل کار آنها در 

آزمایش��گاه های دولتی تجاری سازی شده بود، واجد شرایط دریافت پاداش و حق امتیاز ساخت 

.)THOMAS.gov، 1989(

قانون مؤسس��ه ملی اس��تاندارد و فن آوری، یک سیاست کارآفرینی اس��ت که با استاندارد 

جهانی کردن س��اختارهای فن آوری ایاالت متحده، به دنبال ایجاد کارایی بازاری و س��لطه بازار 

است. شرکت های فن آوری و اقتصاد ایاالت متحده هر دو از پذیرش و گسترش این استانداردها 

بهره مند می ش��وند. این سیاس��ت نمره تجمعی 3+ دریافت می کند که آن را در س��مت کارایی 

اقتصادی طیف قرار می دهد. هرچند قابل بحث اس��ت که اگر این قانون ناش��ی از این گسترش 

باشد، موفقیت و ماهیت فراگیر فن آوری های توسعه  یافته توسط شرکت هایی مانند مایکروسافت، 

آی بی ام و اینتل، استانداردهای فن آوری ایاالت متحده را استاندارد جهانی ساخته اند.

2-3-4. جورج اچ دابلیو بوش )سال 1989 - 1993( 

بازبینی اقتصاد و سیاست

جورج بوش در دوران ریاست جمهوری خود، بحران پس انداز و وام، حمله عراق به کویت و جنگ 

خلیج فارس را مشاهده کرد. تورم در طول ریاست جمهوری او پایین باقی ماند، هر چند در سال 

1990 به دلیل افزایش قیمت های نفت ناش��ی از جنگ، تورم باالی 5 درصد افزایش یافت. در 
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سه سال از چهار سال ریاست او، سطوح بیکاری باالتر از 6 درصد باقی ماند. بوش معتقد بود که 

»نرخ پایین تر مالیات بر سود سرمایه، فعالیت  کارآفرینی را تشویق می کند« که منجر به ایجاد 

شغل ها، محصوالت و ابزار تولید جدید می شود.1 او با تمرکز تالش های خود بر ایجاد توافقنامه ی 

تجارت آزاد بین آمریکا، مکزیک و کانادا، جهت گسترش تجارت بین المللی عمل نمود.

بوش معتقد بود رش��د اقتصادی توس��ط بخش خصوص��ی و نه دولت ایجاد می ش��ود. او به 

سیاست هایی گرایش یافت که به تقویت رقابت و بازارهای آزاد می پرداختند. وی اعتقاد نداشت 

ک��ه دولت باید برندگان ی��ا بازندگان اقتص��ادی را انتخاب کند، با بیان اینک��ه »تالش ها برای 

پیش بینی ب��ازار و هدایت حمایت دولت به بنگاه ها، صنایع یا فن آوری های خاص به نام ارتقای 
رشد، ناگزیر ضدتولیدی است.«2

بوش خواهان اصالحات صنایع و آزادس��ازی آنها برای رقابت بود. او از تالش های سیاس��تی 

ب��رای مقررات زدایی صنعت بانکداری حمایت کرد. وی مخالف تنظیم مجدد بازار انرژی پس از 

ش��وک های جهانی نفت در س��ال 1990 بود. او اعتبارات برای تجارت کیفیت هوا را پیش��نهاد 

نمود، به طوری که نیروهای اقتصادی بتوانند به عنوان راهی برای تامین مقررات  زیست محیطی 

در مصرف انرژی وارد شوند )بوش، 1990(. او برای اصالحات بیشتر مقررات گذاری بحث کرد و 

اظهار داشت »بهبود عملکرد بازارهای ایاالت متحده که در طول دهه 1980 مقررات زدایی شد 

به وضوح نشان می دهد که دخالت دولت در بازار رقابتی خصوصی موجب باال رفتن قیمت ها، به 

تأخیر انداختن نوآوری، کند ساختن رشد و از بین رفتن شغل ها می شود.«3 

1 George H.W. Bush, Economic Report of the President, accompanying the 1991 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 12, 1991), p. 5. From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/

2 George H.W. Bush, Economic Report of the President, accompanying the 1990 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 6, 1990), p. 6. From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/

3 George H.W. Bush, Economic Report of the President, accompanying the 1990 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 6, 1990), p. 6. From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/
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سیاست های عمده کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک دولت  بوش 

1991- برنام��ه تحت حمای��ت مربی1: در زمان دولت ب��وش، تولیدکنندگان ایاالت متحده 

همچنان با رقابت س��نگین بین المللی مواجه بودند. مفاد قانون مجوز دفاع سال مالی 1991 به 

منظور کمک به ایجاد قابلیت پیمانکاران کوچک و افزایش انتقال فن آوری به بنگاه های دفاعی 

کوچک، با ارائه مس��تقیم مربیان برای کسب وکارهای کوچک به دنبال افزایش انتقال فن آوری 

دولتی بود. این قانون به منظور افزایش مش��ارکت کس��ب وکارهای کوچک در برنامه های انتقال 

فن آوری دولتی، آزمایشگاه های دولتی و مراکز دولتی تحقیق و توسعه را مقرر داشت به طور فعال 

قراردادها، مشارکت ها و تعاونی ها یا فعالیت های مشترک با بنگاه های تجاری کوچک را پیگیری 

.)THOMAS.gov، 1991( نمایند

ای��ن قانون همچنین برنامه تحت حمایت مربی را در وزارت دفاع ایجاد کرد. هدف از برنامه 

تحت حمایت مربی، افزایش ظرفیت قراردادی بنگاه های کوچک بود. به گونه ای که به آنها اجازه 

داده می ش��د از مهارت و تجربه پیمانکاران بزرگ بیاموزن��د. در این برنامه، پیمانکاران بزرگ یا 

مربیان به ش��رکت های حمایت شده یا به کس��ب وکارهای کوچک محروم )a(8 برای دریافت و 

انجام قراردادهای فرعی وزارت دفاع کمک می کنند. مربیان پیمانکاری بزرگ برای انجام تالش 

جهت ظرفیت س��ازی شرکای کسب وکاری کوچک محروم تحت حمایت خود، پاداش می گیرند 

.)THOMAS.gov، 1991(

برنامه مربی حمایت ش��ده، بهترین نمونه ی سیاست برابری بازار هدف برای کسب وکارهای 

کوچک است. این سیاست به طور محدود به نفع اندک شرکت های طرف قرارداد است، همانگونه 

که اقلیت ها، کهنه سربازان و زنان مالک بنگاه را برای تأمین و تحقق قراردادهای فرعی دولتی، 

توانا می س��ازد. این سیاس��ت، بخاطر مزایای متمرکزی که برای ش��رکت های مش��ارکت کننده 

1 The Mentor-Protégé Program
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براساس شرایط الزم برنامه )a(8 فراهم می کند، باالترین نمره کلی 5- را در سمت برابری بازار 

هدف طیف دریافت می کند. 

1992- برنامه انتقال فن آوری کسب وکارهای کوچک1: برنامه انتقال فن آوری کسب وکارهای 

کوچک )STTR( برای ایجاد همکاری بین کس��ب وکارهای کوچک و آزمایشگاه های تحقیقاتی 

دولتی، طراحی شد. از طریق این برنامه، کسب وکارهای کوچک قادر بودند باهم در یک آزمایشگاه 

تحقیقاتی، پژوهش فن آوری پیشرفته را پیگیری کنند. شرکت های کوچک می توانستند از این 

همکاری های تحقیق و توس��عه ای به منظور گسترش فن آوری استفاده نمایند. فن آوری که آنها 

برای ایجاد پیش��رفت های خاصی در کس��ب وکارهای خود نیاز داشتند و احتماالً نمی توانستند 

آن را بدون برنامه مش��ارکت توس��عه دهند. این قانون به سازمان های دولتی با بودجه تحقیق و 

توس��عه ای بیش از یک مقدار خاص نیاز داش��ت تا بخش��ی از آن را برای برنامه انتقال فن آوری 

کسب وکارهای کوچک اختصاص دهد )THOMAS.gov، 1992(. این برنامه از برنامه تحقیقات 

نوآوری کسب وکارهای کوچک که در زمان رییس جمهور ریگان ایجاد شده بود، الگوبرداری شد. 

برنامه انتقال فن آوری کس��ب وکارهای کوچک، برنامه برابری بازار هدف کسب وکارهای کوچک 

اس��ت. این برنامه امتیاز کلی 3- را دریافت می کند که آن را در س��مت برابری بازار هدف طیف 

قرار می دهد. این همان امتیاز برنامه تحقیقات نوآوری کسب وکارهای کوچک )SBIR( و برنامه 

مشارکت در گسترش تولید )MEP( است. منافع این برنامه بر تعداد متوسطی از کسب وکارهای 

کوچک متمرکز ش��ده که از آزمایش��گاه های دولتی برای تحقیق و توس��عه مورد نیاز اس��تفاده 

می کنند. از طریق این تحقیق، شرکت های کوچک مشارکت کننده ممکن است قادر به افزایش 

رقابت و مجموع ستاده کل خود در بازار باشند. 

2002- توافقنام��ه تجارت آزاد آمریکای ش��مالی2: توافقنامه تجارت آزاد امریکای ش��مالی 

1 Small Business Technology Transfer Program
2 The North American Free Trade Agreement
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)نفتا(، پیمان تجارت آزاد میان ایاالت متحده، کانادا و مکزیک ایجاد کرد. مفاد اصلی نفتا شامل 

صرف نظر کردن تدریجی از تمامی موانع تجاری ظرف پانزده سال با کاهش موانع غیرتعرفه ای 

بی��ن مکزیک و ایاالت متحده، افزایش حمایت از مالکیت معنوی و همچنین حذف دیگر موانع 

.)THOMAS.gov، 1993( جریان تجارت آزاد بین سه کشور می  باشد

رئیس جمهور بوش نسخه اولیه نفتا را در هفدهم دسامبر سال 2002 امضا کرد. در گزارش 

ساالنه اقتصادی سیزدهم ژانویه 1993، یکی از آخرین اسناد رسمی او به عنوان رییس جمهور 

پس از اینکه انتخاب مجدد خود را از دست داد، او بیان کرد که پیمان نفتا توافقی آینده نگر است 

که در های بازار را باز می کند نه اینکه آنها را ببندد. او همچنین اظهار داشت که »این توافقنامه 

برای آمریکا و همسایگانش رشد اقتصادی ایجاد می کند و می نویسد نفتا »یک دستاورد تاریخی 

است که به ما فرصت ایجاد نیمکره غربی پررونق و باثبات تری ارائه می دهد.«1 

نفتا بهترین مثال از سیاست های کارآفرینی است که با از بین بردن موانع تجارت و بازرگانی، 

برای ایجاد کارایی اقتصادی و آزاد کردن فعالیت های کارآفرینی طراحی شده است. این سیاست 

به دلیل منافع گسترده و توانایی ارتقای رقابت، امتیاز 6+، باالترین امتیاز ممکن کارایی در طیف 

را دریافت می کند. در مجموع، اقتصاد ایاالت متحده از نفتا سود می برد. با مطالعه  دفتر بودجه 

سال 2003 کنگره )CBO(، »نفتا صادرات آمریکا به مکزیک را تا 2.2 درصد )1.1 میلیارد دالر( 

در س��ال 1994 افزایش داد. تأثیری که با رسیدن به 11.3 درصد )10.3 میلیارد دالر( در سال 
2001 به تدریج افزایش یافت.«2

1 George H.W. Bush, Economic Report of the President, accompanying the 1993 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: January 13, 1993), p. 4. From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/

2 Congressional Budget Office, The Effects of NAFTA on U.S.-Mexican Trade and GDP. 
(Washington D.C: May 2003), Summary xiii. From http://www.cbo.gov
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2-3-5. ویلیام کلینتون )1993 - 2001( 

بررسی اجمالی اقتصاد و سیاست 

ویلیام کلینتون در دوران ریاست جمهوری خود، اولین بمب گذاری مرکز تجارت جهانی، بحران 

مالی آسیا در اواخر دهه 1990 و پایان رونق بازار سهام اینترنت دات کام را مشاهده کرد. کلینتون 

بر یک اقتصاد قوی ریاست کرد که سطوح پایین تورم و بیکاری را به دست آورد. در هشت سال 

ریاس��ت او، نرخ تورم س��االنه تنها یک بار در سال 2000، هنگامی که آن به 3.38 درصد رسید، 

ب��االی 3 درص��د صعود کرد. نرخ ملی بیکاری نیز به طور تاریخی پایین بود. نرخ بیکاری در یک 

س��ال از دوران ریاس��ت جمهوری او به باالی 6 درصد رسید درحالی که در چهار سال از هشت 

سال دوره او نرخ بیکاری زیر 5 درصد در سال بود. رئیس جمهور کلینتون از سرمایه گذاری در 

ابربزرگراه اطالعاتی و همچنین در علم، فن آوری و آموزش وپرورش حمایت کرد. او مدافع افزایش 

مالیات ها بر صاحبان درآمد باال بود و اجازه داد مالیات دهندگان طبقه متوسط برای هزینه های 

آموزش وپرورش تخفیف مالیاتی بگیرند و درآمد مالیاتی اعتباری را گسترش داد. 

کلینتون در طول ریاست جمهوری خود مطرح کرد که دولت باید فعاالنه در رفع کاستی های 

بازار درگیر ش��ود. او اصالحات در بازار مراقبت های درمانی را پیشنهاد کرد و اعالم داشت »دولت 

من به فراهم کردن پوشش بیمه درمانی برای هر آمریکایی متعهد باقی می ماند.«1 او بر این باور بود 

که دولت باید تشکیل فن آوری را تحریک کند با این استدالل که مجموعه دارایی دولت فدرال باید 

»علوم پایه و مشارکت های فن آوری متکی بر صنعت، استقرار سریع و تجاری سازی فن آوری های غیر 
نظامی، به عالوه بودجه برای زیرساخت های فن آوری در حمل و نقل و ارتباطات را حمایت کند.«2

1 William Clinton, Economic Report of the President, accompanying the 1995 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 13, 1995), p. 6. From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/

2 William Clinton, Economic Report of the President, accompanying the 1995 Council of 
Economic Advisors Report to Congress. (Washington, D.C.: February 13, 1995, 5.) From 
http://fraser.stlouisfed.org/publications/ERP/
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کلینتون همچنین قبل از تالش برای انعقاد پیمان تجاری در اواخر س��ال 1993، با مذاکره 

موافقتنامه ه��ای جانبی بر روی مس��ائل مربوط به نیروی کار و محیط زیس��ت، از اهداف نفتا و 

تجارت آزاد پش��تیبانی کرد. پس از اینکه نفتا در دس��امبر سال 1993 امضا شد، کلینتون بیان 

ک��رد: »از زمان پایان جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده بر تکمیل چنین موافقتنامه های تجاری 

ب��ا اهمیتی مانند نفتا و گات فش��ار نیاورد. ما قابلیت رهبری را با این تالش نش��ان داده ایم. ما 

چشم اندازی برای رونق اقتصاد جهانی بیان نمودیم و شرکای تجاری ما نیز برای اعتبار خود، در 

این راه صف آرایی کرده اند.«1 در طول ریاس��ت جمهوری او، اقتصاد آمریکا با افزایش صادرات و 

تجارت ایجاد شده در چهار چوب فعالیت های اقتصادی و گسترش فرصت های نفتا تقویت شد. 

سیاست های عمده کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک دولت کلینتون

1994- قانون کارایی بانکداری شعبه ای و بانکداری بین ایالتی2: قانون کارایی بانکداری شعبه ای 

و بانکداری بین ایالتی با ایجاد ش��عب در ایاالتی که شعبه اصلی در آنها نبود و خرید بانک ها در 

ایاالت دیگ��ر را برای بانک ها قانونی س��اخت )THOMAS.gov، 1994(. قبل از تصویب این 

قانون، توانایی بانک ها برای داشتن شعب بین ایالتی و مکان هایی دور از شعبه اصلی خود محدود 

می شد. این الزام رقابت در بازارهای بانکداری ایاالت متحده را محدود می کرد و مانع از گسترش 

وام دهی بانکی می شد )بلک و استراهان3، 2004(.

این قانون همچنان که بانک های بزرگتر بانک های کوچک تر را خریداری می کردند، منجر به 

افزایش رقابت در صنعت بانکداری شد. همچنین این قانون به طور مستقیم منجر به گسترش سطح 

سرمایه های تجاری در دسترس برای صاحبان کسب وکارهای کوچک و جدید شد. اقتصاددانان 

1 William Clinton, The President’s News Conference, December 15, 1993. The American 
Presidency Project. From http://www.presidency.ucsb.edu/ws/ print.php?pid=46240

2 Interstate Banking and Branching Efficiency Act
3 Black and Strahan
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ساندرا بلک و فیلیپ استراهان که تأثیر قانون را بر بانکداری و راه اندازی  کسب وکار جدید مطالعه 

نمودند، اعالم می کنند که افزایش رقابت و فن آوری، کارآفرینی و مالکیت کسب وکارهای کوچک 

را تحریک می کند. آنها نتیجه می گیرندکه »سیاست هایی مانند اصالحات بانکداری شعبه ای و 

بانکداری بین ایالتی که رقابت را تقویت می نماید ... به طورکلی وام دهی را افزایش می دهد و این 
افزایش در وام  دهی به کارآفرینان کمک می کند تا کسب وکارهای خود را آغاز کنند.«1

قانون بانکداری و بانکداری شعبه ای، سیاست  کارآفرینی است که با افزایش رقابت در صنعت 

بانکداری و افزایش سطح وام های در دسترس برای شرکت های کوچک جدید، کارایی اقتصادی 

بیش��تری به وجود می آورد. این سیاس��ت نمره تجمعی 5+ در س��مت کارایی اقتصادی دریافت 

می کند. همانند تغییر در قاعده انس��ان دوراندیش، منافع گسترده  این سیاست فراتر از صنعت 

بانکداری اس��ت و با افزایش رش��د کسب وکار از طریق اعطای وام سرمایه ای، به گسترش ستاده 

کلی اقتصاد ایاالت متحده کمک می کند.

 )NTTAA( 1996- قانون پیشرفت انتقال فن آوری ملی2: قانون پیشرفت انتقال فن آوری ملی

قانون استیونسون-ویدلر را اصالح کرد تا فرایند خرید و مقررات گذاری را کارآمدتر سازد. این قانون 

اجازه داد تا وزارت دفاع محصوالتی که برای استفاده دولت فدرال قباًل به بازار عرضه شده بود را تا 

زمانی که این محصوالت امکان کاربرد  نظامی داشته باشند را خریداری کند )ترنر، 2006(. 

این قانون اجازه می دهد تا ش��رکت هایی که به طور معمول به دولت خدمت نمی کنند برای 

استفاده از محصوالت آماده توزیع خود برای تحقق نیازهای تدارکات نظامی به رقابت بپردازند. 

این امر رقابت کلی را در قراردادهای دولتی افزایش داد. این سیاس��ت کارآفرینی از این طریق 

که تولیدکنندگان محصوالت آماده توزیع را قادر به فروش آنها به دولت فدرال می سازد، به نفع 

1 Sandra E. Black and Philip E. Strahan, Business Formation and the Deregulation of 
the Banking Industry, in Public Policy and the Economics of Entrepreneurship eds. 
Douglas Holtz-Eakin and Harvey S. Rosen (Cambridge: MIT Press, 2004), p. 77.

2 The National Technology Transfer Advancement Act
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س��طح متوسطی از شرکت ها است. این سیاس��ت به دلیل توانایی افزایش رقابت در تهیه خرید 

دولتی و هزینه های پایین تر، با دریافت امتیاز تجمعی 3+ در سمت کارایی اقتصادی طیف قرار 

می گیرد. افزایش گزینه های خرید دولت و کارآمدی نیز به طور مستقیم به نفع پرداخت کنندگان 

مالیات ایاالت متحده است. 

1996 - قانون بیطرفی اجرای مقررات گذاری کسب وکارهای کوچک )SBREFA(1: قانون 

بیطرفی اجرای مقررات گذاری کس��ب وکارهای کوچک، قان��ون انعطاف پذیری مقررات گذاری را 

که در س��ال 1980 توس��ط رییس جمهور کارتر به تصویب رس��ید اصالح و ب��ه روز کرد. این 

قانون نیازمند این بود که سازمان ها الف( زبان مقررات دولتی مربوط به کسب وکارهای کوچک 

را ساده س��ازی کنند، ب( کس��ب وکارهای کوچک را برای شرکت در فرایند شکل گیری تنظیم 

مقررات تش��ویق نمایند، ج( مقررات جدید را برای بررسی کنگره ارائه دهند و د( هیأت بازرس 

محلی ایجاد نمایند که برای شنیدن نگرانی های کسب وکارهای کوچک درباره مقررات طراحی 

شده باشد )SBA، 1996(. تحت این قانون، دفتر حمایت اداره کسب وکارهای کوچک مسئول 

نظ��ارت بر قانون انعطاف پذیری مقررات گ��ذاری )RFA( و قانون بیطرفی اجرای مقررات گذاری 

کسب وکارهای کوچک است. 

این قانون به این نتیجه رسید که سازمان ها اغلب دستور قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری 

را جه��ت درنظر گرفت��ن اینکه چگون��ه الزامات قانونی آنه��ا بر کس��ب وکارهای کوچک تأثیر 

می گذارد، نادیده گرفتند »که موجب بار مقرراتی بیشتری نسبت به آنچه قانون ایجاب می کند 

بر سازمان های کوچک تر می شود.«2 با توجه به مطالعه دفتر حمایت اداره کسب وکارهای کوچک 

درمورد هزینه های مقررات گذاری در آوریل 2006، »بنگاه هایی با کمتر از 20 کارمند، س��االنه 

1 Small Business Regulatory Enforcement Fairness Act
2 The Small Business Regulatory Fairness Act, Title II, P.L. 104-121, SBA Office of Advocacy, 

updated March 29, 1996. From http://www.sba.gov/advo /laws/sbrefa.html
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7.647 دالر ب��ه ازای هر کارمند جه��ت تبعیت از قوانین دولتی پرداخت می کنند یا 45 درصد 

بیش از 5.282 دالری که بنگاه های با 500 کارمند یا بیشتر به ازای هر کارگر خرج می کنند ... 

هزینه های تبعیت برای تولیدکنندگان کوچک حداقل دو برابر ش��رکت های متوس��ط و بزرگ 
است.«1

این قانون، سیاس��ت برابری بازار هدف کس��ب وکارهای کوچک اس��ت که به دنبال حمایت 

کس��ب وکارهای کوچک از آثار ایجاد مقررات تنظیمی  و قانون گذاری دولتی است. این سیاست 

مانن��د قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری، در مجم��وع نمره صفر دریافت می کند که آن را در 

موقعیت بی طرف بین قطب های برابری بازار هدف و کارایی اقتصادی قرار می دهد. منافع آن به 

سوی کسب وکارهای کوچک سوق می یابد و به طور گسترده در سراسر این گروه منتشر می شود. 

عالوه بر این، مانند قانون انعطاف پذیری مقررات گذاری با مهار تاثیرات منفی مقررات بر کارایی 

بازار و ورود به بازار، به دنبال ارتقای رقابت و شکل گیری کسب وکار است.

1997- مناطق هاب2: برنامه مناطق کم بهره کس��ب وکاری برای کمک به کس��ب وکارهای 

کوچکی طراحی ش��ده اس��ت که به طور تاریخی در مناطق اقتصادی محروم فعالیت می کنند. 

از طریق برنامه  منطقه هاب، کس��ب وکارهای کوچکی که اکثراً با اس��تخدام نیروی کار و عرضه 

محصوالت خود را در منطقه محروم انجام می دهند و مزیت های قرارداد دولتی دریافت می کنند. 

به وس��یله این برنامه ، کس��ب وکارهای کوچک محلی می توانند تجربه کار در بازار خرید دولتی 

به دس��ت آورند. مزیت های قراردادی منطقه هاب بر اساس شرایط اقتصادی منطقه سرشماری 

پیرامون کس��ب وکار و نه برمبنای ویژگی های برنامه )a(8 مانند نژاد، جنسیت و وضعیت کهنه 

.)THOMAS.gov، 1997( سربازی است

1 W. Mark Crain, The Impact of Regulatory Costs on Small Firms, SBA Office of Advoacy, 
No. 264, (Washington D.C.: September 2005), p. 2.

2 Hub (Historically Underutilized Business)
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برنامه منطقه هاب، برنامه برابری بازار هدف کس��ب وکارهای کوچک است. این برنامه نمره 

کل 4- دریافت می کند که آن را در سمت برابری بازار هدف طیف قرار می دهد. این برنامه برای 

گروه محدودی از نفع برندگان، فرصت های کس��ب قرارداد دولتی فراهم می کند. این سیاست با 

استفاده از قدرت خرید دولت فدرال، رشد اقتصادی در جوامع توسعه نیافته شهری و روستایی 

را توسعه میدهد. 

1998 – قانون معافیت مالیاتی اینترنت1: قانون معافیت مالیاتی اینترنت به منظور حمایت 

از »جری��ان آزاد تج��ارت از طری��ق اینترنت«2، برای مالیات از کاالهای فروخته ش��ده از طریق 

اینترنت در ایاالت متحده سه سال مهلت قانونی مالیاتی وضع کرد. طرفداران این قانون استدالل 

می کنند که حفاظت اینترنت از مالیات فدرالی ، تشکیل کسب وکار اینترنتی را تشویق می کند 

که می توانس��ت از رژیم مالیاتی تحمیلی نامتوازن ایالت به ایالت دلس��رد شود. مخالفان مهلت 

قانون��ی بیان می کنند که این قانون توانایی حوزه های قضایی محلی به جمع آوری مالیات برای 

تامین هزینه های جامعه را به خطر می اندازد. 

رییس جمهور کلینتون، در بیانیه امضا ش��ده خود درب��اره قانون معافیت مالیاتی اینترنت، 

توصیه می کند که »این الیحه برای مالیات های جدید و تبعیض آمیزی که سرعت رشد اینترنت 

را کاهش می دهند، مهلت قانونی کوتاه مدتی ایجاد خواهد کرد.«3 آثار بلندمدت این سیاست بر 

حجم و نوآوری تجارت الکترونیک هنوز کاماًل تعیین نشده است. مهلت قانونی مالیات بر اینترنت 

در نوامبر 2004 تمدید شد و در نوامبر 2007 منقضی می شود.

این قانون مالیاتی کارآفرینی به دنبال جلوگیری از کاهش کارایی، مطلوبیت و تحرک تجارت 

1 Internet Tax Freedom Act
2 Bill Summary, Internet Tax Freedom Act of 1998, was S. 442 and became part of H.R. 4328, 

105 Congress THOMAS, Library of Congress, Washington D.C.  From http://thomas.loc.gov
3 Presidential Statement on passage of the Internet Tax Freedom Act, White House Archives, 

Office of the Press Secretary, October 8, 1998. From http://govinfo.libary.unt.edu/npr/
library/news/10898.html
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الکترونیک توسط مالیات دولتی است. با توجه به دسترسی گسترده به اینترنت و گسترش آن 

در سراسر صنایع، قانون مالیاتی تجارت الکترونیک امتیاز تجمعی 6+ دریافت می کند. این قانون 

بخاطر ترغیب کارآفرینی و اعطای فرصت هایی که با وضع معافیت مالیات  بدون مانع می مانند، 

در س��مت کارایی اقتصادی طیف قرار می گیرد. مزایای سیاس��تی گسترده ی این قانون تنها با 

دسترسی کارآفرینان و صاحبان کسب وکارهای کوچک به اینترنت حاصل می شود. این قانون که 

به طور فزاینده  در طول دهه 1990 و دهه 2000 استفاده  شده است، نشان دهنده نوعی سیاست 

برای پیش  برد کارآفرینی و تشکیل کسب وکارهای کوچک از طریق مشوق های مالیاتی است. 

2-4. قسمت سوم تحلیل و نتیجه گیری 

2-4-1. تحلیل طیف کارایی اقتصادی و برابری بازار هدف

طی��ف کارای��ی اقتصادی و برابری ب��ازار هدف، تفاوت های عمیق بین سیاس��ت های حمایت از 

کس��ب وکارهای کوچ��ک و یا کارآفرینی را نش��ان می دهد. اغلب سیاس��ت های کارآفرینی که 

باالترین نمره س��مت کارایی مقیاس را کس��ب می کنند و در عمل نیاز به اقدام مداوم کنگره، 

مانند مصوبات و تخصیص بودجه ندارند. با این حال، تصویب این سیاست ها و اصالحات می تواند 

مشقت بار باشد و ممکن است در قانون گذاری آینده تجدید نظر شود. در نتیجه، اصالح مقررات 

صنعت، مانند تغییرات قانون هچ-واکسمن یا قانون بانک بین ایالتی و بانکداری شعبه ای، می تواند 

از لحاظ سیاس��ی پیچیده و از نظر قانون گذاری بس��یار دش��وار باشد. صرف نظر از افزایش کلی 

اقتصادی که این اصالحات مقررات گذاری ایجاد کند، ممکن اس��ت باعث شود برخی شرکت ها 

از رانت های اقتصادی اختصاصی خود را از دست بدهند. این شرکت ها مانع قانون گذاری شده و 

با آن به ستیزه برمی خیزند و گروه های ذی نفع خاص تالش خواهند کرد به منظور محافظت از 

منافع محدود خود این الیحه را ملغی کنند  با این حال، زمانی اصالحات مقررات گذاری گسترده 

و خاص صنعتی موفق می شود و کارآفرینان به فرصت ها و بازار های جدیدی دسترسی  یابند که 
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هجومی از نوآوری ها، پیشرفت ها و سودهای جدید به وجود می آورد. 

اص��والً ، مبارزه مداومی که در جریان قانون گذاری س��االنه سیاس��ت های کس��ب وکارهای 

کوچک با آن روبرو می شوند ناشی از وابستگی آنها به تخصیص بودجه کنگره است. بسیاری از 

سیاست های کس��ب وکارهای کوچک در سمت برابری بازار هدف طیف، به منظور استمرار این 

برنامه باید در هر سال بودجه کنگره را به دست آورند و هر چند سال نیز در کنگره دوباره تصویب 

شوند. اغلب بین کاخ سفید و مجلس در سطوح تخصیص های بودجه و صدور مجوز اختالف نظر 

وجود دارد که این فرایند را با مشکل مواجه می کند. با این حال، برنامه های برابری بازار هدف، 

از سوی گروه های ذی نفع مشارکت کننده بسیار فعاالنه پشتیبانی می شوند. داستان های موفقیت 

الهام بخش آنها برای ایجاد فش��ار عمومی بیرونی، و تضمین اقدام کنگره کافی است. این عوامل 

به دست آوردن موافقت اولیه کنگره را برای برنامه ها و سیاست های جدید کسب وکارهای کوچک 

را آسان تر کرده و احتمال تصویب اصالحات مقررات گذاری در سطح صنعت و سایر سیاست های 

کارایی اقتصادی را افزایش می دهند.

کارایی اقتصادی: در سمت کارایی اقتصادی طیف، همچنانکه امتیازات سیاست های کارآفرینی 

به طور مثبت افزایش می یابد، نقش دولت در پیش بردن تصویب و اجرای این سیاست ها کاهش 

می یابد. همچنان که امتیازات برای سیاس��ت کارآفرینی از صفر به سمت انتهای باالیی محدوده 

کارایی حرکت می کند، تعدادی از بخش های صنعتی، انواع و شرکت هایی که به طورمستقیم از 

این سیاست ها سود می برند نیز افزایش می یابند. هرچه امتیاز تجمعی باالتر باشد، کسب وکار های 

بیشتری در منافع گس��ترده  سیاست های کارآفرینی سهیم خواهند شد و بهره وری و رقابت در 

اقتصاد ایاالت متحده افزایش خواهد یافت.

هفت سیاس��ت  کارایی اقتصادی با امتیاز 3+ و 4+ برای ارتقای کارآفرینی فن آوری طراحی 

شدند که این سیاست ها اغلب تنها منافعی برای صنایع منتخب فراهم می کنند. این سیاست ها 

در جهت افزایش انتقال فن آوری و به بازار آوردن پیشرفت های فناورانه بیشتر تالش می کنند که 
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توس��ط دولت فدرال، آزمایشگاه های تحقیقاتی خصوصی و از طریق کنسرسیوم های تحقیقاتی 

توسعه یافته اند.

سیاست های کارآفرینی گسترده با امتیاز 5+ و 6+ در جهت آزادسازی بازار از مالحظات دولت 

عمل می کنند. این سیاست ها به طرفداری از کسب وکارهای کوچک یا کارآفرینان فن آوری بیش 

از انواع دیگر کسب وکار و صنایع برنمی خیزند. در عوض از طریق کاهش موانع مالی، تجارتی و 

مالیاتی اجازه می دهند هر نوع و اندازه از کسب وکار به این بازارها دسترسی یابد. کارایی اقتصادی 

این سیاس��ت های کارآفرینی، به روشی که الزم نیس��ت این شرکت ها به منظور به دست آوردن 

منافع خود اقدامات پیچیده ای انجام دهند ، فرصت های مطلوبی را ایجاد می کند.

خالص ترین سیاس��ت های کارآفرین��ی پس از اینکه برخی از انواع موان��ع در برابر فرصت ها 

و رقابت برداش��ته می ش��ود، از طریق واکنش عرضه و تقاضا حاصل می ش��وند. بقال کره ای که 

فروش��گاه او به اس��پانیایی تبارها و مهاجران آسیایی آذوقه می رس��اند، به منظور سود حاصل از 

این پیمان تجاری با واردات خامه ی قهوه به س��بک مکزیکی، س��بزیجات کنسرو شده گویا1 و 

Herdez Salasa Casera، مجبور به  ثبت نام برای کس��ب منافع برنامه نفتا نیس��ت. شرکت  

فن آوری کوچکی که سعی در تجاری سازی قفل امنیتی دیجیتال نشکن خود دارد جهت دریافت 

کمک ه��ای مالی س��رمایه مخاطره آمیز از منابع صندوق های بازنشس��تگی، مجبور به آگاهی از 

مفاهیم در قاعده انس��ان دوراندیش نیس��ت. واکنش کارآفرینان به این اصالحات قانونی، قدرت 

ادعای شومپیتر که فعالیت های کارآفرینی محرک اصلی رشد اقتصادی است را نشان می دهد.

توانایی سیاس��ت های اص��الح مقررات گذاری برای تحریک کارآفرین��ی کل رقابت بازاری و 

فرصت های کسب وکارهای کوچک را افزایش  دهد، باید در درک تأثیراتی که مقررات غیرضروری 

بر اقتصاد کارآفرینانه دارد به قانونگذاران و محققان کمک نماید. بار مقرراتی باال می تواند نوآوری 

را سرکوب کند. روند اصالحات تنظیم مقررات  قانونگذار با همان سرعت که نرخ متداول و سریع 

ن��وآوری در اقتصاد ایاالت متحده رخ می ده��د، حرکت نمی کند. اصالح مقررات موجود روندی 
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س��خت، دشوار و کند است. در نتیجه، ضروری است که پیامدهای منفی و احتمالی در مقررات 

تنظیمی و قانونگذاری جدید بر اقتصاد کارآفرینی، بس��یار قبل از تبدیل شدن به قانون با دقت 

در نظر گرفته شوند.

برابری بازار هدف: در سمت برابری بازار هدف طیف، همان گونه  که امتیازات سیاستی از صفر 

به سمت اعداد منفی بزرگتر حرکت می کنند، نقش دولت در پیاده سازی و ارتقای این سیاست ها 

افزایش می یابد. همچنان  که سیاست ها به سمت چپ حرکت می کنند، تعداد و نوع نفع برندگانی 

که به  طور مستقیم از این سیاست ها سود می برند، محدود می شود. این روندی واضح و قابل درک 

است. هدف بیان شده ی سیاست های برابری بازار ایجاد منافع و دسترسی بیشتر اقتصادی برای 

گروه های منتخب است. این هدف بر اساس این اعتقاد است که افزایش دسترسی، مشارکت بازار 

کل این گروه و مجموع خروجی اقتصادی را باال خواهد برد.

از جه��ت رتبه بندی سیاس��ت های کس��ب وکارهای کوچ��ک، برنامه تح��ت حمایت مربی  

پایین ترین نمره کلی 5- را دارد که به س��ود محدودترین گروه نفع برندگان برنامه است. دولت، 

قراردادهای برنامه )a(8 و مش��وق های آموزش فن��ی عرضه می کند که این برنامه برای افزایش 

قابلیت قراردادی، ظرفیت و تولید اقتصادی کل مش��ارکت کنندگان اس��تفاده می شود. در اینجا 

دولت فدرال مس��ئولیت ایجاد آن نوع رش��د اقتصادی برنامه ریزی ش��ده ای که توس��ط کینز و 

گالبریت حمایت شده است را می پذیرد.

اکثر سیاست های کس��ب وکارهای کوچک، توسط اداره کسب وکارهای کوچک مقرر و اجرا 

می شوند. اغلب سیاست های کسب وکارهای کوچک مستلزم این است که کسب وکارهای کوچک 

به منظور جذب مزایای این برنامه، از سیاست آگاه بوده و بر اساس آن سیاست عمل کنند. مثاًل 

صاحب ماشین کاغذسازی دچار گرفتاری ، که از مرکز مشارکت توسعه تولید )MEP( در منطقه 

خود آگاه نیست، تنها زمانی از سیاست همکاری تولید MEP بهره مند می شود که به طور فعال 

با یک مرکز مشارکت توسعه تولید، تعامل وکار کند. یک کارآفرین فن آوری که سیستم کدهای 
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قفل دیجیتالی همیشه در حال تغییر می سازد، اگر برنده مرحله اول یا مرحله دوم پژوهانه برنامه 

تحقیق نوآورانه کسب وکارهای کوچک نشود، از این برنامه بهره مند نخواهد شد.

برخی استدالل می کنند که دولت راه نوآوری و کارآفرینی را هموار می کند. با این حال، هر 

دو نوع برنامه های انتقال فن آوری دولتی، از جمله قانون Bayh–Dole و قانون پیشرفت انتقال 

فن آوری ملی )NTTA( در س��مت کارایی مقیاس و برنامه های توسعه فن آوری کسب وکارهای 

کوچک، مانند برنامه  های تحقیق نوآورانه کس��ب وکارهای کوچ��ک )SBIR( و انتقال فن آوری 

کس��ب وکارهای کوچک )STTR( در سمت برابری مقیاس، دولت را در نقش تعیین کننده ای 

در تش��خیص، تقوی��ت و ارتقای فن آوری  های جدید قرار می دهد. ای��ن دو مجموعه برنامه ها به 

هدف فراگیر مشارکت در افزایش فن آوری ها برای ارتقاء بهره وری اقتصادی ایاالت متحده دست 

یافته اند.

در نهایت، هر چند اداره کس��ب وکارهای کوچک موظف به حمایت از جامعه کسب وکارهای 

کوچک اس��ت، اکثر کس��ب وکارهای کوچک در ایاالت متحده تعامل کمی با این اداره داش��ته 

ی��ا هی��چ تعاملی ندارند. به ط��ور تقریبی فقط 3 درص��د از صاحبان کس��ب وکارهای کوچک و 

کارآفرینان در برنامه های وام دهی شرکت می کنند )de Rugy، 2006(. در واقع بخش ناچیزی 

از کس��ب وکارهای کوچک و کارآفرینان ایاالت متحده در برنامه های مختلف این اداره ش��رکت 

می کنن��د ی��ا در دیگر برنامه ه��ای دولتی برای حمای��ت از مالکیت کس��ب وکارهای کوچک یا 

کارآفرینی فن آوری فعال هستند. سطح واقعی مشارکت در برنامه ها بسیار پایین است تا حدی 

که اداره کس��ب وکارهای کوچک و دولت فدرال آمار س��االنه جمعیت کسب وکارهای کوچک و 

کارآفرینی که مش��ارکت می کنند را حتی محاسبه نمی کنند. بخاطر این واقعیت، سیاست های 

مقررات گذاری و مالیات دولتی آثار بادوام و گس��ترده تری بر مالکیت کس��ب وکارهای کوچک و 

کارآفرینی نسبت به سیاست های برابری بازار هدف دارند. یک مالک کسب وکار کوچک در این 

رابطه اظهار کرد »کار زیادی وجود ندارد که دولت فدرال بتواند برای ما صاحبان کسب وکارهای 
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کوچک انجام دهد، اما اقدامات بسیاری وجود دارد که می تواند علیه ما انجام دهد.« 

2-5. نتیجه گیری 

از دهه 1970، سیاس��ت های کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی در کمک به آنان برای رقابت 

در اقتصاد فزاینده فنی و جهانی تالش کرده اند. سیاس��ت های برابری بازار هدف و سیاست های 

کارایی اقتصادی جهت پیگیری و دستیابی به این اهداف تصویب شدند. اگر دولت ایاالت متحده 

با مس��ئولیت خود جهت تقویت و مدیریت فن آوری و توس��عه کسب وکارهای کوچک، تحریک 

مالکیت کسب وکارهای کوچک، کارآفرینی و کارآفرینی فن آوری را ضروری بداند، پس الزم است 

ک��ه دیگر مقامات مربوط نیز تأثیر قوانین و مق��ررات جدید بر اقتصاد کارآفرینی ایاالت متحده 

را به دقت بررسی نمایند. تشخیص این امر ضروری است که منافع اقتصادی سیاست هایی مثل 

انتقال فن آوری یا برنامه های برابری بازار هدف به راحتی به وس��یله سیاست های مقررات گذاری 

افراط آمیز از بین می روند. سیاس��ت هایی که نوآوری را س��رکوب می کند، موانعی برای ورود به 

بازار به وجود می آورند، مانع از تأمین مالی و س��رمایه گذاری جدید می ش��ود و ریسک پذیری و 

کارآفرینی را دلسرد می کند.

از نظر قانون گذاری، زمینه های بسیاری وجود دارد که باید به منظور تسهیل مستمر موفقیت 

کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرند. سه نامزد مهم برای بررسی عبارتند 

از: 1( برنامه هدفمند پژوهش رقابتی که به دانش��گاه ها اجازه می دهد جهت تامین بودجه  برای 

ایجاد مراکز رش��د فن آوری رقابت نمایند، 2( اصالحات مقررات گذاری گس��ترده قانون ساربانز-

آکس��لی1 سال 2002 و 3( اداره کس��ب وکارهای کوچک را برای تأثیرگذاری بیشتر بر اکثریت 

کارآفرینان و صاحبان کس��ب وکارهای کوچک ملزم نمود تا ساالنه منابع قابل توجه  ای را برای 

کاهش بار مقرراتی کسب وکارهای کوچک اختصاص دهد. 

1 Sarbanes-Oxley
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2-6. پیوست الف
جدول 1-2 رتبه بندی سیاستی برحسب امتیاز
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7.2. پیوست ب
جدول 2-2 تأثیر سیاستی گروه بندی های برابری بازار هدف

جدول 3-2 تأثیر سیاستی گروه بندی های کارایی اقتصادی
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8.2. پیوست ج
جدول 4-2 طیف برابری-کارایی
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فصل سوم
پیامدهای ناخواسته قانون ساربانس اوکسلی کسب وکار کوچک

جیامین وانگ

3-1. مقدمه
در واکنش به افتضاح کمپانی انرون و افش��ای متعاقب س��وءرفتار در شرکت های ورلد کام، تیکو 

و آدلفیا بود که در ژوالی 2002 قانون س��اربانس- اوکسلی )SOX( با هدف بازگرداندن اعتماد 

س��رمایه گذار به درست کاری در ارائه اطالعات شرکتی ها و گزارش دهی مالی به اجرا درآمد. اما 

به تاثیر این قانون بر تشکیل سرمایه کسب وکارهای کارآفرینانه کوچک توجه کاملی نشده است. 

با افزایش هزینه رعایت الزامات مرتبط با قانون SOX، چشم انداز بنگاه های کوچک سهامی عام 

تیره و تار شده و اجرای قانون منجر به وضعیت طنزگونه ای گردیده است که بیشتر کسب وکارهای 

کوچک تر را  به سمت سهامی خاص یا اقتصاد پنهان سوق داد.1 پس تا اینجا به نظر می رسد این 

قانون باعث کم شدن تالش کارآفرینان به افزایش سرمایه از طریق بازار سهام شده و نیز انتظارات 

س��رمایه داران خطرپذیر از راه اندازی کسب وکارهای هدف گذاری شده را افزایش داده ودر نتیجه 

مشکالت بنگاه های کارآفرینانه در به دست آوردن منابع مالی را باال می برد.

1 لوئز، تریانتیس و وانگ )2006( بین بنگاه هایی که س��هامی خاص می ش��وند و بنگاه هایی که »به اقتصاد پنهان« می روند 
فرق می گذارند. هر دو نوع بنگاه از تعهد به رعایت مقررات و الزامات گزارش دهی کمیس��یون بورس و اوراق بهادار رهایی 
می یابند، اما بنگاه هایی که به اقتصاد پنهان می روند کماکان به تجارت در دفاتر کمتر تنظیم ش��ده و بازار فرابورس ادامه 
می دهند در حالی که بنگاه های س��هامی خاص شده نوعا دچار تجدید ساختار می شوند که مالکیت را در دست مدیریت و 

سرمایه گذاران سهام خصوصی متمرکز می کند.
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درای��ن مقاله این اثرات مورد بررس��ی قرار میگیرد: در بخ��ش 2 بندهای قانونی SOX که 

تاثیر شدیدی بر کسب وکارهای کوچک می گذارد به اختصار توصیف می شود؛ بخش 3 منافع و 

هزینه های SOX برای بنگاه کارآفرینانه کوچک را ارزیابی می کند و بررسی می کند که چگونه 

در شرکت ها هزینه ها احتماال بر منافع سنگینی می کند؛ بخش 4 روند اخیر شرکت های کوچک 

را که تحت تاثیر SOX به س��هامی خاص تبدیل می ش��وند را آشکار می سازد و اثرات آن را بر 

تصمیمات س��رمایه داران خطرپذیر نش��ان می دهد؛ بخش 5 ی��ک کاوش موردی را در صنعت 

نرم افزار کامپیوتر انجام می دهد، صنعتی که معموال تمرکز باالیی از وجود بنگاه های کارآفرینی و 

نوآور کوچک دارد و از طریق تحلیل داده ها، چگونگی تاثیرگذاری SOX بر شرکت های کوچک 

در این صنعت را تا حدودی روشن می سازد. بخش 6 نتیجه گیری کرده و توصیه های سیاستی 

پیشنهاد می دهد.

3-2. بندهای اصلی قانون ساربانس اوکسلی که بر شرکت های سهامی عام تاثیر می گذارد

ویلیام دونالدسون رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مضامین زیر را به عنوان اهداف 

اصلی SOX ابراز کرد: تقویت و بازگرداندن اعتماد به حرفه حس��ابداری؛ تقویت اجرای قوانین 

اوراق بهادار فدرال؛ بهبود »فضای اخالقی« و مسئولیت مدیران؛ بهبود شرایط برای افشاگری و 

گزارش دهی مالی؛ و بهبود عملکرد »دروازه بان ها« )دونالدسون SOX .)2003 عمدتا به سمت 

ش��رکت های س��هامی عام هدفگذاری شده اس��ت که در کمیس��یون بورس و اوراق بهادار ثبت 

شده اند و گزارش های مالی مورد نیاز کمیسیون را بایگانی می کنند.

عناوین سه و چهار SOX با مسئولیت مدیریت و افزایش افشاگری مالی سروکار دارد. بخش 

404 به ویژه یک تهدید جدی به بقای کس��ب وکار کوچک اس��ت. تحت این بند، یک گزارش 

درباره س��اختار کنترل درونی شرکت لزوم گزارش دهی مالی تاکید شده تا در گزارشات ساالنه 

ش��رکت های سهامی عام گنجانده شود که مس��ئولیت مدیریت در تاسیس و حفظ این ساختار 
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و ارزیاب��ی آنه��ا بر کارآمدی کنترل داخل��ی را بیان می کند.1 پاره دوم از بخش 404 مس��تلزم 

حسابرسی بیرونی است که ارزیابی مدیریت در این عرصه را نیز ایجاب می کند. استدالل منطقی 

بخش 404 اینس��ت که سرمایه گذاران به اطالعات درس��ت و قابل اتکا نیاز دارند تا تصمیمات 

اس��تراتژیک و الزم را بگیرند. هر گاه گزارش��های کنترل داخل��ی، گزارش دهی مالی، ویا تبادل 

اطالعات بین مس��ئوالن درون سازمانی و سهامداران بیرونی، به ویژه سهامداران اقلیت دقیق و 

شفاف نباشد امکان اتخاذ تصمیم شایسته نیز وجود نخواهد داشت. تاکید بر تهیه منظم و دقیق 

اس��ناد کنترل داخلی ش��رکت های مربوطه را مجبور می کند  تا منابع بیشتری را به بهبود این 

سیستم اختصاص دهند و مدیریت را قادر به شناسایی پیشاپیش نواقص احتمالی و گزارش دهی 

مالی فریب آمیز می کند.

بخش 302 و 906 اظهار می دارد که در هر گزارش ساالنه ویا فصلی که برای کمیسیون بورس 

و اوراق بهادار تهیه می ش��ود مدیر عام��ل و مدیر مالی باید صحت این اطالعات را گواهی کنند و 

»گزارش حاوی عبارات نادرست یا حذف و تحریف یک واقعیت مادی نباشد که منجر به گزارش 

گمراه کننده ش��ود« )GAO، 2006، ص 11(. این الزام به تائید همراه با بخش 404 مس��ئولیت 

مدیران عالی را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده است بخش 806 نیز مدیریت را مقید به تقویت 

تحقیق و موشکافی و حمایت از کارکنان هشداردهنده در برابر انتقام گیری و تنبیه می کند.

بموجب بخش 409 اطالعات درباره تغییرات مهم و یا شرایط مالی و اقتصادی باید به شکل 

سریع و جاری افشا گردد این افشا گری ها بعضاً هزینه های شرکت های سهامی عام را به شدت 

افزایش داده اس��ت. در بخش 409 کمیسیون بورس و اوراق بهادار یک مجموعه پیشنهادات از 

قبیل الزام به افشای آخرین اطالعات ارائه شده است، جابجایی برخی اقالم که بر این بر مبنای 

1 کنترل داخلی این گونه تعریف می شود »فرایند تاثیر پذیرفته از هیات مدیره، مدیریت و سایر پرسنل یک شخصیت حقوقی 
با هدف ارائه اطمینان خاطر معقول نسبت به رسیدن به اهداف زیر: )1( کارآمدی و کارایی عملیات؛ )2( قابلیت اطمینان به 
گزارش دهی مالی؛ )3( رعایت قوانین و مقررات« )GAO، 2006، ص 13(. کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کنترل داخلی 

بر گزارش دهی مالی در رابطه با اجرای بخش SOX 404 را بیشتر تعریف می کند.

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 94

فصلی یا ساالنه گزارش می شد اکنون به صورت مستمر درآمده تا برای گزارش دهی رویدادهای 

جاری همچنین تنظیم گزارشات فصلی و ساالنه استفاده شود )دونالدسون 2003(. هدف بخش 

409 ایجاد یک نظام افشای مداوم ودر زمان واقعی است.

عنوان دوم این قانون به اس��تقالل حسابرسان می پردازد چون که این مسئله در قلب تضمین 

صحت فرایند حسابرس��ی است. بخش 201 خدمات حسابرسی را از خدمات غیرحسابرسی جدا 

می کند با تصریح قلمرو آن دسته از خدمات غیرحسابرسی که یک بنگاه حسابداری ثبت شده اجازه 

ندارد به شرکت ارایه کند اگر این بنگاه حسابداری به عنوان حسابدار بیرونی آن شرکت کار می کند. 

چنین خدمات غیرحسابرس��ی شامل مثال مشاوره مالی و برون سپاری حسابرسی درونی می شود. 

به عالوه برای تضمین بی طرفی و کیفیت حسابرسی داخلی، بخش 301 ملزم می سازد که اعضای 

کمیته حسابرس��ی شرکت سهامی عام باید همگی مدیران مستقل باشند و بخش 407 نیز ملزم 

می سازد که شرکت در فواصل منظم دوره ای گزارش دهد و در کمیته حسابرسی آن، حداقل یک 

کارشناس مالی حضور داشته باشد. برای تضمین دقت حسابرسی بیرونی، بخش 802 حسابرسان را 

ملزم می سازد موارد شخصی را در رابطه با سوابق صورت های مالی شرکت های مشتری برای مدت 

هفت سال نگه دارند. که این هزینه های اضافی به دوش بنگاه های حسابرسی می افتد.

3-3. منافع و هزینه های قانون ساربانس- اوکسلی برای کارآفرینی های کوچک

3-3-1. منافع قانون ساربانس- اوکسلی

جنس��ن و مکلینگ )1976(، فاما و جنسن )1983( ثابت می کنند که تفکیک مالکیت بنگاه از 

یک سو و مدیریت و کنترل باعث  ایجاد مشکالتی می شود. مدیران به عنوان کارگزار تمایل به 

حداکثرسازی منافع خویش از قبیل پاداش دستمزد باالتر و زمان کار کمتر در شرکت دارند، که 

همیشه در راستای اهداف سرمایه گذار به عنوان کارفرما نیست، که هدفش حداکثرسازی قیمت 

دارائی و سهامی است که او دارد. همچنان که سهم و درآمد صاحبان سهام از بازار سرمایه زیاد 
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می شود، مدیر انگیزه پیدا می کند تا بودجه و مخارج را افزایش دهد.)لرنر 2004(. او دقت عمل 

و جدیت و مسئولیت را کاهش نمی دهد اما شاید به فعالیت هایی اشتغال ورزد که پرریسک تر از 

آنی هستند که سرمایه گذاران بپذیرند بنابراین باعث عوارض نا خواسته می شود.

این مش��کل با عدم تقارن اطالعات بین درونی ها و سهامداران بیرونی تشدید می شود چون 

که مدیران همیش��ه آگاهی بیشتری از شرایط مالی شرکت دارند در صورتی که سرمایه گذاران 

برای گرفتن تصمیمات عمدتا متکی بر دریافت محدود گزارشات مالی هستند. برای سهامداران 

اقلیت، انجام هزینه ها در مقایسه با میزان سهامی که دارند چشم گیر تر بوده و در نتیجه تاکید 

بیشتریدارند تا هماهنگی اطالعات حفظ و تامین شود.

مسئله کارگزار- کارفرما و اثر عدم تقارن اطالعات بر تمایل دارندگان سهام به ارائه سرمایه 

تاثیر می گذارد، و معموال به نرخ بازده باالتر یا قیمت سهام تنزیل شده نیاز است تا با این مسائل 

مقابله شود. به عالوه، این مسائل برای کسب وکارهای کوچک بدتر می شود.

کارآفرینان مجموعه افرادی هستند که فرصت ها را برای ایجاد کاالها و خدمات آینده کشف، 

ارزیاب��ی و بهره برداری می کنند )ش��این و ونکاتارامان، 2000(. فرصت های کارآفرینی با س��ایر 

فرصت های س��ودجویی تفاوت دارد چون که در حالت اول نیاز به کش��ف روابط جدید وسیله- 

هدف اس��ت در صورتی که دومی فقط نگران بهینه س��ازی کارآیی درون چارچوب های موجود 

وسیله- هدف است )کرزنر 1977(. کرزنر فکر می کند اصوالً یک فرصت کارآفرینانه وجود دارد 

چون که اعضای متفاوت جامعه ارزش گذاری های متفاوت درباره منابعی دارند که توان دگرگونی 

در وضعی��ت متفاوتی را دارد و یک کارآفرین ممکن اس��ت معتقد ش��ود ک��ه منابع در بهترین 

اس��تفاده خود به کار نرفته اند و بنابراین قیمت گذاری بسیار پایینی یافته اند. شومپیتر )1934( 

ش��وک های برون زا را ب��ه عنوان منبع فرصت می بیند چون که ف��ن آوری، تغییرات اجتماعی و 

س��ایر انواع تغیی��رات، اطالعات جدیدی ارائه می کند که روش های جدید اس��تفاده از منابع به 

شیوه ارزشمندتر را آشکار می سازد. اما به علت نوسانات در عرصه دانش، تفاوت در دسترسی به 
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اطالعات، توانایی های ش��ناختی فردی و روابط اجتماعی، اطالعات جدید به طور نابرابر در بین 

مردم توزیع ش��ده است و نخست توسط کس��انی به چنگ می آید که در شرف کارآفرین شدن 

هستند )شاین و اکخاردت 2003(.

فرصت های کارآفرینی همچنین متحمل ریس��ک و نااطمینانی باال می شوند. نایت )1921( 

بین سه نوع نااطمینانی درباره آینده تفکیک قایل می شود: از نخستین نوع آن می توان از طریق 

متنوع سازی حذر کرد؛ از نوع دوم آن می توان از طریق آزمایش های مکرر و یادگیری طی زمان 

اجتناب نمود؛ اما نوع س��وم نااطمینانی که ش��امل یک آینده نه فق��ط مجهول بلکه همچنین 

غیرقابل ش��ناخت اس��ت، نااطمینانی های واقعی هس��تند که کارآفرینان با آن برخورد کرده اند 

و بابت جبران زحمات خود از آن س��ود هم برده اند. ساراس��واتی، دی��و، والموری و ونکاتارامان 

)2003( یک ریخت شناس��ی از فرصت های کارآفرینی با اس��تفاده از منحنی های عرضه و تقاضا 

می سازند. در دیدگاه آنها، اگر نه عرضه و نه تقاضا وجود داشته باشد و چندین اختراع اقتصادی 

در بازاریابی، تامین مالی و غیره به وجود آید تا که فرصت به عمل تبدیل ش��ود، گفته می ش��ود 

فرصت کارآفرینانه حقیقی خلق شده است.

چون که کارآفرینان س��رمایه گذاری خود را بر اطالعات خصوصی اما غیرقابل تائید و اثبات 

بنا می نهند که آنها معتقدند منجر به سرمایه گذاری موفق می شود سرمایه گذاران ارزش انتظاری 

واقعی س��رمایه گذاری را نمی دانند و بنابراین برای قضاوت کردن مجبور به استفاده از میانگین 

ارزش انتظاری راه اندازی شرکت ها هستند که میل به پایین بودن دارد. توانایی کارآفرینی برای 

سرمایه گذار مستقیما قابل مشاهده نیست، چون که سرمایه گذاران فاقد اطالعات کافی هستند تا 

بین این وضعیت که کارآفرین یک سرمایه گذاری را شروع می کند چون که احتمال موفقیت باال 

است یا هزینه فرصت پایین تر است تفاوت بگذارند )گیفورد 2003(. در حالت دوم، تعجبی ندارد 

که متوجه شویم حق و حقوق پیشین کارآفرین نسبتا پایین بوده و مسیر وی در شغل کارمندی 

در نتیجه ناتوانی های تحصیلی و قابلیتی ناموفق بوده است. به عالوه، کارآفرینان معموال مشتاق 
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حمایت از ایده های نوآورانه هس��تند و آنها را از سایر کارآفرینان بالقوه تا قبل از اینکه محصول 

جدید به بازار بیاید پنهان می دارد به طوری که چرخه عمر محصول طوالنی شده و فرصت های 

هدر رفته با رقابت کارآفرینی از طریق انتشار اطالعات به تعویق می افتد. این انتخاب حساب شده 

آنها برای افشای کمتر جهت حفظ اسرار تجاری می شود در عوض دیگر سرمایه گذاران را درباره 

چشم انداز کارآفرینی بدبین تر کرده و تصمیم سرمایه گذار را محتاطه تر می کند.

بر همین منوال، سرمایه گذاران معموال کسب وکارهای کارآفرینی کوچک را کمتر  ریسک گریز 

تصور می کنند چون که آنها شبیه شرکت های بزرگ منابع بزرگ و اعتباری برای از دست دادن 

ندارند، و بنابراین نگران هس��تند که کارآفرینان شاید سرمایه گذاری آنها را به باد فنا دهند. این 

حالت با مس��اله کژگزینی تشدید می شود چون که سرمایه گذاران خواهان بازده باالتر به عنوان 

جبرانی بابت ریس��ک باالتر هس��تند. این نگاه باعث جذب آن کسب وکارهایی می شود که واقعا 

نمی خواهند پول سرمایه گذاران را بازگردانند و باعث عقب نشینی سایرینی می شود که طرح های 

کسب وکار جدی دارند اما از معیارهای سرمایه گذار به هراس می افتند. بنابراین دارندگان سهام 

ش��رکت ها همیشه در معرض این نگرانی هستند که آنها در یک »جنس بنجل« سرمایه گذاری 

کردند )اکرلوف 1970( هنگامی که با کسب وکارهای کارآفرینی سر و کار دارند و چرخه معیوب 

به حرکت می افتد زمانی که شرکت هایی که کژگزینی کردند به نرخ بازده پایین تری می رسند و 

میانگین ارزش مورد انتظار سرمایه گذاران از راه اندازی بنگاه جدید نزول می یابد و متعاقباً امید 

سایر کارآفرینان هم به تامین منابع مالی کمرنگ می شود.

اینها که گفته ش��د، پیام مثبتی اس��ت که SOX فرس��تاده اس��ت- افزایش افشای مالی و 

اس��تقالل حس��ابرس- قطعا به کاهش عدم تقارن اطالعات و کژگزینی اش��اره دارد و تاکید بر 

مسئولیت مدیریت نیز به کاهش مشکالت کارگزاری کمک می کند. ادبیات تئوریک گسترده ای 

در حس��ابداری اس��تدالل می کند که بنگاه ها می توانند با تعهد به انواع معین افش��اگری قبل از 

تحقق اطالعاتی که افشا شده است منتفع شوند )انگل و همکاران 2004(. بنابراین کارآفرینانی 
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که وعده افشای شفاف تر با رعایت SOX را می دهند قادر خواهند بود در هنگام عرضه اولیه به 

بورس قیمت های باالتر در هر س��هم تعیین کنند )با فرض ثبات سایر شرایط( و سرمایه گذاران 

مایل به پذیرش این قیمت هستند چون که افشای بهتر باعث کاهش هزینه ناشی از عدم تقارن 

اطالعات و مس��ائل کارگزاری می ش��ود؛ بر همین منوال، آنها احساس می کنند سهامی که نگه 

می دارند نیز باارزش تر خواهد شد چون صرف نقدینگی که انتظار دارند هنگام فروش سهام شان 

بپردازند نیز با تعهد به افش��ای بهتر کاهش یافته اس��ت )انگل و همکاران 2004(. به این معنا، 

SOX ش��اید منفعت افزایش ارزش بنگاه را به همراه آورد که به خصوص برای کس��ب وکارهای 

کارآفرینی کوچک مهم اس��ت زیرا این گونه ش��رکت ها معموال بیشترین آسیب را از عدم تقارن 

اطالعات و اعتماد پایین سرمایه گذار می بینند.

3-3-2. هزینه های قانون ساربانس اوکسلی

اما رعایت قانون SOX به ویژه بخش 404 هزینه مس��تقیم وس��نگینی بر دوش ش��رکت های 

سهامی عام گذاشته است. در یک پیمایش که موسسه پرایس واترهاوس کوپرز )کولینز 2003( 

انجام داد مش��خص ش��د که مدیران معتقدند 76 درصد از هزینه مستقیم SOX ازاین عوامل 

مربوطه چون بهبود ساختار کنترل داخلی شامل مستندسازی، خودارزیابی، توسعه سیاست ها، 

آموزش کارکنان و کاربرد فن آوری جدید ناشی می شود. الزام بخش 404 به حسابرسان بیرونی، 

معطوف بر ارزیابی مدیران به کنترل داخلی است و الزام بخش 802 به حسابرسان که سوابق را 

نگه دارند منجر به حسابرسی بیرونی گسترده تر، ریسک و مسئولیت باالتر مرتبط با حسابرسان 

بیرونی و در نتیجه هزینه اضافی برای بنگاه های حس��ابداری شده است که در عوض به مخارج 

باالتر حسابرسی در صورتحساب آن شرکت تبدیل می شود. با پیچیده ترشدن آماده سازی گزارش 

مالی، آن شرکت هایی که نیاز به کمک بیرونی در این موضوع دارند نیز متحمل سایر هزینه های 

مستقیم SOX می شوند. بیانیه گزارش کنترل داخلی در رابطه با مسئولیت مدیریت برای حفظ 
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کارآمدی چنین ساختاری ونیز الزامات بخش 302 و 906 چنین مدیران عامل و مالِی که صحت 

گزارشات مالی تائید می کنند، امکان مجازات های مدنی و جنایی مرتبط با سوءرفتار شرکت را 

افزایش داده و باعث می شود تا مدیران تقاضای حقوق باالتر بکنند و همچنین کارشناس بیمه 

مسئولیت، بابت افزایش ریسک هایشان جبران خسارت بیشتری بخواهند.

اما هزینه مس��تقیم SOX برای بنگاه های کارآفرینی سهامی عام کوچک به نسبت باالتراز 

زمانی اس��ت که به صورت درصدی از درآمد، کل دارایی ها و یا ارزش روز بازار س��رمایه محاسبه 

شود. اوالً کسب وکارهای کارآفرینانه هنوز در فرایند یادگیری بوده و معموال فاقد تجربه و آشنایی 

با مقررات کمیس��یون بورس و اوراق بهادار و گزارش دهی مالی هس��تند. سیس��تم های کنترل 

داخلی آنها توسعه کمتری نسبت به شرکت های بزرگ یافته است و معموال فاقد کادر حسابداری 

داخلی متخصص برای اداره س��اختارپیچیده کنترل داخلی هس��تند. بنابراین آنها باید منابع و 

توجه بیش��تری را به رفع مش��کالت س��اختار کنترل داخلی و آموزش کادر حسابداری خویش 

برای اس��تفاده از سیس��تم جدید اختصاص دهند. براساس یک نظرسنجی که دفتر حسابداری 

دولت��ی آمریکا )GAO 2006( درباره تاثیر SOXاز ش��رکت های کوچکتر س��هامی عام انجام 

داد،128ش��رکت ازکل 158 شرکت س��هامی عام کوچک )81 درصد از پاسخ دهندگان( که به 

نظرس��نجی پاسخ دادند یک بنگاه حسابداری یا مش��اور جداگانه در استخدام داشتند تا به آنها 

کم��ک کن��د که الزامات بخ��ش 404 را تامین کنند، در صورتی که ش��رکت های بزرگ اتکای 

بیشتری به منابع خودشان داشتند.

ثانیاً کس��ب وکارهای کارآفرینانه کوچک معموال با محدودیت های نقدینگی و منابع اضافی 

برای تفکیک مسئولیت ها و وظایف مواجه هستند تا الزامات اساسی یک سیستم کنترل داخلی 

تامین نمایند )GAO 2006(. براس��اس نظرس��نجی )GAO 2006(، حدود 60 درصد ازاین 

شرکت های کوچک پاسخ درابراز داشتند که مشکالتی در جداسازی وظایف داشته اند چون که 

منابع محدود است بیشتر آنها اظهار کردند که هزینه اضافی برای استخدام یک کارشناس مالی 
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و یاس��ایر مدیران مستقل ذیربط برای تشکیل کمیته های حسابرسی که در بخش 301 و 407 

قید شده است متحمل گردیدند.

ثالثاً هزینه رعایت الزامات قانون SOX یک هزینه ثابت قابل توجه را تش��کیل می دهد که 

بار مالی سنگین و نامتناسبی بر بنگاه های کارآفرینی کوچک تحمیل می کند از آن جائیکه آنها 

ذاتا قادر به تفکیک کردن هزینه نیس��تند )هامستروم و کاپالن 2003(، از لحاظ عملیاتی تمیز 

کسب وکارهای کارآفرینانه از شرکت های کوچک دشوار است؛ بنابراین داده ها درباره شرکت های 

سهامی عام کوچک به عنوان یک متغیر جانشین برای اندازه گیری اثر SOX بر کارآفرینی به کار 

رفته است. براساس گزارش GAO در سال 2006 از شرکت هایی که بخش 404 را در 2004 

اجرا کردند، شرکت های سهامی عام با سرمایه بازاری 75 میلیون دالر یا کمتر )معیاری به عنوان 

پرونده دارهای غیرشتابان( مبلغ میانه یک دالر و چهارده سنت حق الزحمه حسابرسی بابت هر 

100 دالر درآمدش��ان پرداختند در مقایسه با  فقط 13 سنت هزینه حسابرسی که شرکت های 

سهامی عام بزرگ با سرمایه بازاری بیش از 1 میلیارد دالر پرداخت کردند.
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شکل 3-1 میانه حق الزحمه حسابرسی به صورت درصدی از درآمد 2003 و 2004 و تفاوت 

بی��ن پرونده دارها 4040 و غی��ر پرونده دارها )منب��ع: GAO : 2006تحلیل داده های تحلیلی 
حسابرسی(.1

شکل 3-1 میانه حق الزحمه حسابرسی را به صورت درصدی از درآمدهای 2003 و 2004 

که از سوی شرکت های سهامی عام در اوت 2005 گزارش شد و تفاوت بین بخش پرونده دارها و 

غیرپرونده دار 4040 را نشان می دهد. شرکت های سهامی عام کوچک که سرمایه بازاری زیر 75 

میلیون دالر دارند معموال درصد باالتری حق الزحمه  حسابرسی از درآمدشان متحمل می شوند 

و رعایت بخش 404 این ش��کاف را بیشتر کرده است. CRA International )2005( نیزبا 

انجام یک نظرس��نجی میانگین هزینه اجرای 404 را در ش��رکت های کوچک تر در مقایس��ه با 

شرکت های بزرگتر را ارزیابی نموده که نتایج آنها در جدول 3-1 ارائه شده است.

جدول 3-1 میانگین یک سال هزینه اجرای بخش 404 در شرکت کوچکتر در برابر شرکت بزرگتر

منبع:  CRA International )2005(. هزینه ها و مس��ائل اجرای بخش 404 قانون س��اربانس اوکسلی: نظرسنجی به 
روز شده. دسامبر 2005

1 GAO .16.2006(، ص(.

CRA International )2005( همچنی��ن برآورد کرده اس��ت که اگر چه ش��رکت های 

بزرگتر به طور متوس��ط 42 درصد کاهش در هزینه های اجرای 404 از س��ال یک به س��ال دو 
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خواهند ش��د، ش��رکت های کوچکتر 39 درصد کاهش خواهند ش��د که داللت بر کاراتر بودن 

منحنی یادگیری برای ش��رکت های بزرگتر در مقایس��ه با شرکت های کوچکتر دارد. با توجه به 

بار مالی نس��بتا سنگین تری که هزینه رعایت قانون SOX برای شرکت های کوچکتر دارد آنها 

معموال انگیزه بیشتری به کنار کشیدن خود از این مقررات دارند.

اما SOX هزینه های دیگری رانیز به بار آورده است که می تواند روحیه کارآفرینی را بسیار 

جدی تر از هزینه مستقیم آن فلج کند. گواهی صورت حساب های مالی مدیریت که توسط بخش 

302 و 906 ابراز شده است و نقش افزایش یافته ی آنها در سیستم های کنترل داخلی در بخش 

404 ذکر شده است که توجه را از سایر جنبه های کسب وکارشان منحرف کرده و آنها را درگیر 

جزئیات گزارش دهی مالی می کند که می تواند توسعه برنامه های  نوآورانه و بازاریابی محصوالت 

جدید را نادیده گرفته و استعداد کارآفرینی را خشک می کند.

SOX »یک فضای وحش��ت«1 به وجود آورده اس��ت که در عرصه آن یک مدیر اجرایی که 

هرگاه اقدامات احتیاطی الزم را علیه تقلب به کار نگیرد، خودش را در معرض ریسک و فاجعه 

ش��خصی قرار می دهد )باتلر و ریبش��تین 2006(. حتی اگراین مدیر ش��خصا درگیر سوءرفتار 

شرکت نشده باشد، مادامی که او گزارشات مالی را گواهی می کند هر گاه نسبت به ترک کنترل 

داخلی ، آگاهی داش��ته باش��د، احتمال دارد متحمل مجازات های مدنی و جنایی شود و سابقه 

ش��غلی خود را خراب  کند هر چند هم که وضعی��ت مالی وی تا حدی با بیمه D&O تضمین 

می ش��ود. مدیران بر خالف س��هامداران قادر به پراکندن این ریسک نیس��تند و باید خودشان 

متحمل تمام ریسک مسئولیت بشوند. نتیجه امر اینکه، آنها منابع را بیش از حد به سمت ایجاد 

سیس��تم کنترل داخلی روانه می کنند که از س��طح مطلوب  تجاوز می کند و موجب مشکالت 

دیگر مس��ئله کارگزار- کارفرما می شود )باتلر و ریبش��تین 2006(. رعایت زیاده از حد  در این 

1 Business Week, April 24, 2005.
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عرصه باعث کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری دیگر جنبه های کارآفرینانه تِر 

کسب وکار گردیده و شرکت را در امور روزمره خود غرق نماید.

تکان دهنده تری��ن اث��ر SOX بر کارآفرینی تاکید آن بر این اس��ت ک��ه محافظه کاری رویه 

خوبی می باش��د. هر فعالیت تجاری نوآورانه ای مستلزم تغییر در شرایط مالی شرکت است و به 

نااطمینانی در اصول حس��ابداری ش��رکت و بنابراین ایجاد شک و تردید منجر می گردد )باتلر و 

ریبشتین 2006(. نتیجه این که مطمئن ترین راه برای راه اندازی کسب وکار جلوگیری از نوآوری 

و حفظ وضع موجود اس��ت. اما دویل، جی و مک وی )2005( درمی یابند که بنگاه های کوچک 

 SOX و جوان تر و یا بنگاه های بزرگ که آبستن تغییر سریع هستند در نتیجه این فشاری که

تحمیل کرده است ترغیب به اتخاذ گام های شدیدا محتاطانه می گردند. همین ریسک اضافی که 

این شرکت ها متحمل می شوند امکان انتخاب مدیران و حسابرسان بیرونی شایسته را سخت تر 

می کند چون که آنها به س��مت ش��رکت های بزرگتری روانه می شوند که در محیط باثبات تری 

فعالیت می کنند )باتلر و ریبشتین 2006(.

ارو )1962( اش��اره به این دارد که هر دانش��ی که با ایده های جدید همراه باشد، به صورت 

کاالی عمومی ظاهر ش��ده و تولیدش پیامد بیرونی ایجاد می کند و از این رو  رقابت کارآفرینی 

را تشدید کرده و عمر کسب وکار کارآفرینی را کوتاه می کند، ائودرتش، کیلباخ و لهمان )2006( 

شکست آثار خارجی مرتبط با کارآفرینی را دارای ارزش اقتصادی مثبت می داند چون حتی اگر 

این بنگاه درمانده و متوقف شود ، آثارشان ظاهر و جریان پیدا می کند. نرخ شکست بنگاه های 

جدید به ویژه بنگاه های دانش  بنیان هر چند باال و محس��وس اس��ت اما ایده ها و رویه های این 

بنگاه های شکست خورده اغلب خود یک میراث و منبعی برای سایر بنگاه های موفق می شود.در 

چنین شرایطی که پاداش تجاری در انحصار بنگاه موفق درمی آیددر حالی که شرکت اولیه از نو 

آوری و خطرپذیری خویش نفعی عایدش نمی شود. و از این روانگیزه هایی برای کارآفرینان ایجاد 

کرده اس��ت تا نوآوری های کس��ب وکار خود را از سرایت به خارج از نظام خویش حفاظت کنند 
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در عین حال نظام افشای که بخش 409 هدفگذاری کرده است این فرصت های بالقوه سودآور 

و کش��ف شده توسط کارآفرین را تهدید می کند هر چند که افشای بهتر نه تنها سرمایه گذاران 

بلکه رقبا را نیزجذب می کند.

این ممنوعیت انجام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط فقط یک بنگاه حسابداری که 

در بخش 201 ابراز شده است اثر سرریز دانش که حسابرس بیرونی از طریق خدمات مشاوره ای 

خود که به همان ش��رکت ارایه می کرد قطع میکند. از آنجا که پایه دانش حسابرس��ان کاهش 

می یابد، دوباره کاری در رابطه با س��ایر مش��اوران به وجود خواهد آمد )گیفورد و هاو، 2004( و 

خدمات حسابرس��ی از آن پس دیگربا نرخ تخفیفی ارایه نخواهد شد. یک بررسی اخیر افزایش 

58 درصدی هزینه های حس��ابداری بین س��ال های 2000 و 2002 را نشان می دهد که به پس 

از بحران ش��رکت انرون و تصویب SOX نسبت داده شده بود هر چند که تاثیرش هنوزبه طور 

کامل احس��اس نش��ده بود )آستانا و همکاران 2004(. برخی ش��رکت های سهامی عام کوچک 

درباره از دست دادن مشورت مالی به علت جدایی خدمات حسابرسی از غیرحسابرسی شکایت 

کردند، چون که ش��اید به ویژه رشد کس��ب وکارهای کارآفرینانه نیازمند تخصص بیرونی برای 

ارتقاء مدیریت را کند نماید.

برخی اندیش��مندان مدعی هس��تند درونی هایی که از نزدیک پایش می شوند ارزش اعتماد 

کمت��ری دارند چون که مجازات حقوقی، از انگی��زه برای همکاری می کاهد )نگاه کنید به فری 

1997؛ باتلر و ریبش��تین 2006(. س��اختار کنترل درونی دقیق که SOX تحمیل کرده است 

منجر به روابط خصومت آمیز درون بنگاه ش��ده و به انعطاف پذیری و اس��تمرار کس��ب وکارهای 

کارآفرینانه خسارت می رساند. 

آخری��ن نکته مهم دیگر اینک��ه SOX هزینه اجتماعی هنگفتی به ب��ار خواهد آورد چون 

رقابت پذیری کس��ب وکار کارآفرینانه کوچک و توانایی تش��کیل س��رمایه را تضعیف می کند و 

کارآفرینان بالقوه را از تش��کیل کسب وکارهای جدید منع می کند چون پیش بینی آنها به تهیه 
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سرمایه از طریق عرضه اولیه سهام ممکن است به نتیجه اثر منفی SOX نه تنها در بار مالی آن 

بر ش��رکت های سهامی عام موجود مشخص می شود بلکه از کسب وکاری که می توانست شکل 

بگیرد و استعداد کارآفرینانه ای که دیگر تحقق نیافته است ناشی می شود.

3-4. اثر قانون ساربانس اوکسلی بر تشکیل سرمایه کسب وکار کارآفرینانه

3-4-1. اثر قانون ساربانس اوکسلی بر شرکت های سهامی عام کوچک که تصمیم به سهامی 

خاص شدن دارند

نوش��تارهای زیاد موجود از اهمیت تامین مالی به کارآفرینانی حکایت دارد که در جس��تجوی 

شروع یک سرمایه گذاری جدید هستند و آسانی تامین سرمایه قطعا در تحرک کارآفرینان بالقوه 

نق��ش دارد. محدودیت های نقدینگی مانعی ب��رای کارآفرینان خلق می کند و افرادی که دارایی 

بیش��تر دارند احتمال بیشتری هست که در خطرپذیری های تجاری جدید موفق شوند )بلک و 

استراهان 2004(. برای نمونه هولتز- اکین و روزن )1999( دریافتند که فعالیت های کارآفرینانه 

در آلمان در مقایس��ه با آمریکا عقب مانده اس��ت که یک علت آن دسترسی محدود به سرمایه 

اس��ت. جنتری و هوبارد )2000( دریافتند که خانوارهای کارآفرین سهم بیشتری از ثروت همه 

خانواره��ای آمریکارا نگه می دارند. فایرلی )1999( کمبود فعالیت های کارآفرینانه در گروه های 

اقلیت به عنوان عامل ثروت کمتر از آنان عنوان می شود.

کس��ب وکار کارآفرینان��ه معموال تامی��ن مالی س��رمایه را از طریق بازارهای غیررس��می و 

تنظیم نشده از قبیل سرمایه گذاران ناجی کسب وکار و صندوق های سرمایه خطرپذیر یا بازارهای 

اوراق بهادار تنظیم شده از قبیل جایگذاری خصوصی اوراق بهادار و عرضه عمومی اوراق بهادار 

معموال از طریق عرضه عمومی س��هام به دست می آورد )GAO 2000(. اما پیروی از مقررات 

فدرال و ایالتی محدودیت های جدی بر توانایی تشکیل سرمایه کسب وکارهای کارآفرینی کوچک 

در بازار اوراق بهاداربرای تامین هزینه های مس��تقیم و غیرمس��تقیم تحلیل ش��ده در بخش 3 
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قس��مت ب وضع می کند. تصویب SOX یک موهبت ب��رای بنگاه های کارآفرین خواهد بود در 

صورتیکه منافع آن بر هزینه ها بچربد. در عین حال شرکت های سهامی عام کوچک نفع کمتری 

از اعتماد افزایش یافته سرمایه گذار و ناشی از تشویق به افشاگری از طریق SOX می برند چون 

که احتمال بیشتری می رود آنها در بازار سهام،با تمایل کم معامله شوندکه ناشی از نرخ گردش 

س��هام پایین تر، نقدینگی محدود و مالکیت تقریباً انحصاری می باش��د ، همچنین به علت این 

واقعیت که آنها فاقد پوشش  های بهره سرمایه گذار و تحلیلگر هستند. بنگاه های کارآفرین هنگام 

عملکرد ضعیف بازار سهام آس��یب پذیر هستند چون که سهامشان کمتر ارزش گذاری می شود 

و آنها معموال متوجه می ش��وند که ادامه تامین س��رمایه از طریق پیش��نهاد عرضه سهام بعدی 

دشوارتر است. بنابراین اگر چه SOX مسئله کارگزاری و عدم تقارن اطالعات به خصوص مرتبط 

با بنگاه های کارآفرینی را کاهش داده اس��ت، امابا توجه به عدم مزیت ذاتی این بنگاه ها در بازار 

س��هام، از لحاظ تئوریک واضح نیس��ت آیا منافعی که آنها از SOX به دست می آورند می تواند 

هزینه کالن و نامتناسب تعلق یافته را جبران کند.

ش��واهد تجربی برخی از نکات آن را روش��ن می سازد.از هنگام تصویب SOX در 30 ژوالی 

2002، تعداد شرکت هایی که به سهامی خاص تبدیل شدند1 ظاهرا به نحو چشمگیری افزایش 

یافته است. تحلیل )GAO 2000( از داده های بازار بورس نشان می دهد در حالی که در 2001 

فقط 143 شرکت سهامی خاص شده بودند این تعداد در 2004 به 245 عدد رسید و بزرگترین 

افزایش در 2003 رخ داد زمانی که نخستین موج هراس پس از شروع SOX به راه افتاد.

1 قانون 13E-3 کمیسیون بورس و اوراق بهادار، معامالت سهامی خاص را به صورت »باعث اینکه هر دسته از اوراق بهادار 
صادرکننده توسط کمتر از 300 نفر نگه داشته شود.« تعریف می کند. در این حالت شرکت می تواند بایگانی گزارشات به 

کمیسیون بورس و اوراق بهادار را متوقف سازد.
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اگر چه عمال امکان پذیر نیس��ت که بار مالی تحمیل��ی SOX را به عنوان دلیل اصلی برای 

س��هامی خاص شدن برجسته کنیم اما، درصد شرکت های عام از ثبت خارج شده از 12 درصد 

در 1998 به 62 درصد طی سه ماهه نخست 2005 رشد کرد )GAO 2006(. در حالی که در 

2002 فقط تعداد 64 ش��رکت سهامی خاص ، تعداد آنها در 2003 و 2004 به ترتیب به 143 

و 130 افزایش یافت و در میان آنها 41 درصد در 2003 و تقریبا 58 درصد در 2004 و 2005 

مش��خصاً SOX راعامل اصلی ابراز داش��تند )GAO 2006(. بلک )2004( 110 بنگاه از 236 

بنگاهی را که یا سهامی خاص شدند یا به اقتصاد پنهان رفتند بین ژانویه 2001 و ژوالی 2003 

شکل 3-2 تعداد کل شرکت هایی که به عنوان سهامی خاص شناسایی شدند1، 1998 تا 2005

منبع )GAO 2006( تحلیل داده های کمیسیون سهام و اوراق بهادار.2

1 لئوز، تریانتیس و وانگ )2006( بین بنگاه هایی که س��هامی خاص می ش��وند و آنهایی که »به اقتصاد پنهان می روند« )به 
پانویس 1 نگاه کنید( تفاوت می گذارند. اما شکل 2 بین بنگاه های سهامی خاص یا به اقتصاد پنهان رفتن تفاوت نمی گذارد. 
این شامل شرکت هایی می شود که از ثبت بیرون آمدند اما به تجارت با دفاتر ادامه می دهند اما شامل شرکت هایی نمی شود 

که درخواست ورشکستگی دادند، در فرایند تصفیه هستند یا دفتر مرکزی شان در یک کشور خارجی است.
2 GAO )222006، ص(.

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 108

نظرسنجی کرد و متوجه شد متداولترین دلیل ابراز شده برای این کار، به ویژه برای شرکت های 

کوچک هزینه س��هامی عام شدن است واین پاسخ دهندگان میانگین افزایش این هزینه پس از 

SOX را از 900 هزار دالر تا 945 هزار دالر گزارش دادند.

تحلیل GAO )2006( همچنین حکایت دارد که شرکت های سهامی خاص شده طی این 

دوره از حیث ارزش بازاری س��رمایه، کل دارایی ها و درآمد به نحو نامتناسبی کوچک بودند، به 

این معنا که شرکت های سهامی عام کوچک پس از به اجرا درآمدن SOX ضربات سنگین تری 

احساس می کنند.که این با یافته های انگل، هایس و وانگ )2004( سازگار است. آنها شرکت هایی 

که جدول 13E-3 )معامله س��هامی خاص کردن( را از س��ه ماه نخس��ت 1998 تا پایان ژانویه 

2004 بایگانی کردند و هر دو داده های حس��ابداری و بازار را در دو گروه تقس��یم کردند: نمونه 

پیش از SOX شامل 167 شرکت و نمونه پس از SOX با 90 شرکت. جدول 2 مقایسه این دو 

گروه را ارایه کرده و کامال نمایان است که گروه پس از SOX به نحو معناداری کوچکتر است.

*** معنی دار بودن آماری در سطح 1 درصد ** معنی دار بودن آماری در سطح 5 درصد * معنی دار بودن آماری در سطح 
10 درصد. منبع: انگل، هایس و وانگ )2004(

جدول 3-2 سهامی خاص شدن بنگاه ها پیش و پس از SOX )1998 تا ژانویه 2004(

اگر چه امکان عملی دارد اما ترس��یم خط بین ش��رکت های کوچک و بنگاه های کارآفرینی 

مبهم اس��ت و معموال پذیرفته می ش��ود که بنگاه های کارآفرینی در هر حال تمایل به کوچک 

بودن دارند از آنجا که شرکت های بزرگ معموال در رخوت سازمانی فرو می روند و در برابر تغییر 
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بیشتر مقاومت می کنند )مثال نگاه کنید به کاری و توریک 2003؛ ائودرتش و همکاران 2006؛ 

کارلس��ون 1989؛ جوانوویک 1993(. داده های ارایه ش��ده در جدول 3-2 شاید داللت کند که 

هر چقدر شرکت های کوچک بیشتری تحت فشار SOX سهامی خاص می شوند، امکان این که 

ش��رکت های س��هامی عام کارآفرینی از طریق بازار سهام منابع مالی به دس��ت آورند دشوارتر 

می گردد.

همچنین دیگر شواهد از روند تغییر حسابرس از »چهار بنگاه بزرگ« به بنگاه های حسابداری 

متوس��ط و کوچک اندازه برای شرکت های س��هامی عام کوچک به دست می آید، چون که این 

ش��رکت ها حفظ »چهار بنگاه بزرگ« حسابرسی اصلی را با خدمت حسابرسی بیرونی فشرده تر 

که بخش 404 و س��ایر بندها الزامی می س��ازد و متعاقبا حق الزحمه حسابرس��ی را باال می برد 

س��خت تر می یابند. GAO )2006( با استفاده از داده های تحلیلی حسابرسی 2819 حسابرس 

را از س��ال 2003 تا 2004 شناسایی می کند و 79 درصد آنها کوچک ترین شرکت ها بودند که 

سرمایه س��ازی بازار آنها زیر 75 میلیون دالر بود. شکل 3-3 اندازه میانگین شرکت های سهامی 

 GAO( عام که حسابرس��ان را طی این دوره تغییر دادند بر حسب نوع تغییر بنگاه حسابداری

2006، ص 46( نشان می دهد، و تفاوت عظیمی در اندازه هم برحسب ارزش بازاری سرمایه یا 

درآمد بین شرکت هایی که درون »چهار بنگاه بزرگ« تغییر می کنند و آنهایی که از »چهار بنگاه 

بزرگ« به الیه دوم یا بنگاه حسابداری محلی تغییر می کنند، داللت بر این دارد که شرکت های 

کوچک در دوره پس از SOX در برابر محدودیت های نقدینگی آسیب پذیر هستند.
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3-4-2. اثر قانون ساربانس- اوکسلی بر تامین مالی سرمایه های خطرپذیر

در روندی که یک کس��ب وکار کارآفرینانه رش��د می کند، وارد »مرحله بذر یا تامین مالی اولیه« 

می ش��ود یعنی زمانی که نیاز به س��رمایه دارد تا یک ایده را به کمال رس��اند یا یک محصول را 

توسعه دهد، »مرحله نوپایی« زمانی است که برای توسعه محصول و بازاریابی اولیه به منابع مالی 

نیاز دارد، »مرحله اولیه« زمانی است که تولید تجاری محصول و حمل و نقل آن شروع می گردد، 

»مرحله دوم« و »مرحله س��وم« زمانی اس��ت که گس��ترش تولید، بازاریابی، بهبود محصول و 

سرمایه در گردش را به کار می اندازد، »مرحله پل« زمانی است که انتظار می رود با تامین مالی 

رشد اصلی در شرکتی که برنامه ریزی برای سهامی عام شدن در شش تا دوازده ماه دارد حفظ 

شکل 3-3 میانگین اندازه شرکت هایی که حسابداران را تغییر می دهند برحسب نوع تغییر بنگاه 
حسابداری )2003 تا 2004(1.

منبع: )GAO 2006( تحلیل داده های تحلیلی حسابرسی.

1 در شکل 3 تنها شرکت های سهامی عامی آمده است که داده های مالی مرتبط آنها در دسترس بود.
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ش��ود و سرانجام »مرحله خروج« زمانی اس��ت که یا از طریق عرضه اولیه سهام باادغام، تملک 

 )GAO 2000( یا تصفیه، ش��رکت پول سرمایه گذاران سهام خصوصی خود را بازپس می دهد

صندوق های س��رمایه خطرپذیر معموال نقش حیاتی از همان مرحله شروع راه اندازی بنگاه ایفا 

می کنند.

اما سرمایه داران خطرپذیر هنگام گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری، نه تنها چشم انداز فن آورانه 

ش��رکت های هدفگذاری شده خود را مالحظه می کنند بلکه مهارت های مدیریت و جایگاه بازار 

آنها را نیز در نظر می گیرند، از آنجا که جایگاه، موفقیت مالی کسب وکار کارآفرینانه را پیش بینی 

خواهد کرد )لرنر 2004(. س��رمایه داران خطرپذیر در مقایسه با سرمایه گذاران فرشته1 معموال 

بنگاه های کارآفرینانه رشد باال را در مراحل بعدی تامین مالی می کنند که سابقه عملکرد تاریخی 

طوالنی تری برای ردیابی دارند، چرا که آنها انتظار بازده باال و توانایی تصفیه سرمایه گذاری خود 

را در عرض تقریبا پنج س��ال دارند )GAO 2000(. براین اساس ،احتمال انتشار موفقیت آمیز 

عرضه اولیه س��هام یک معیار مهم برای س��رمایه داران خطرپذیر در ارتباط با راهبرد خروج آنها 

اس��ت،که گامپرس )1995( دریافت که از یک نمونه 794 سرمایه گذاری خطرپذیر که طی سه 

دهه صورت گرفت، فقط 22.5 درصد نهایتا موفق ش��دند عرضه عمومی سهام داشته باشند. به 

عالوه، توجه به پایش فعال سرمایه داران خطرپذیر پس از این که سرمایه گذاری کردندانجام می 

دهند و نیز تعداد محدود بنگاه هایی که آنها واقعا توان نظارت دارند و این واقعیت که این نظارت 

و پیگیری یک بنگاه نوپا کوچک زمان کمتری نسبت به بنگاه بالغ تر نمی گیرد، آسان است که 

درک کنیم چرا صندوق های سرمایه خطرپذیر به سمت سرمایه گذاری در بنگاه های کارآفرینانه 

میل می کنند که توسعه یافته تر هستند.

اجرای SOX که به طور نامتناسبی هزینه مستقیم رعایت قانون را درکوچکترین بنگاه های 

1  Angel Investors
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کارآفرینانه افزایش می دهد و بازده مالی بالقوه آنها را کاهش می دهد، که طبعاًآنها را نامزدهای 

کمت��ر جذاب��ی برای صندوق های س��رمایه خطرپذیر می س��ازد. توازن یک س��ویه بین منافع و 

هزینه های سهامی عام شدن اکنون باعث می شود عرضه اولیه سهام، گزینه با جذابیت کمتری 

برای بیشتر کارآفرینان شود بنابراین سرمایه داران خطرپذیر که در جستجوی عرضه اولیه سهام 

به عنوان یک سازوکار خروج موثر هستند را بی میل می سازد. به عالوه برای آن کسب وکارهای 

کارآفرینانه که در حال مبارزه هستند تا تامین مالی سرمایه خطرپذیر را به دست آورند اکنون 

باید داوطلبانه به پیروی قانون SOX گردن نهند یا دست کم توانایی های خود به برآورده کردن 

انتظارات SOX را نشان دهند هر چند هم که آنها هنوز سهامی عام نشده اند زیرا به این شیوه 

آنها قادرند به سرمایه داران خطرپذیر اثبات کنند که قابلیت سهامی عام شدن در آینده نزدیک 

را دارند. متعاقب آن، اجرای SOX نه تنها بر آن بنگاه های کارآفرینانه که س��هامی عام شده اند 

بلکه بر آنهایی که هنوز در مراحل اولیه نیزباقی ماندند تاثیر گذاش��ت چون که آنها اکنون باید 

بخش قابل مالحظه ای از منابع خود را پیشاپیش به تقویت حکمرانی شرکتی منحرف سازند تا 

 ،SOX معیار گزینش دقیقتر س��رمایه داران خطرپذیر را برآورده کنند. با این حال، تحت نفوذ

بیشتر صندوق های سرمایه خطرپذیرتر هنوز به سمت بنگاه های کارآفرینانه بزرگتر روانه خواهند 

شد که استطاعت مالی برای ایجاد نظام های گزارش دهی مالی را دارند و بنگاه های نوآورانه تر اما 

کوچک تر را از تامین مالی بیرونی و همچنین نهاده باارزش سرمایه داران خطرپذیر که تخصص 

مدیریتی و کمک مشورتی است محروم می سازد.

3-5. موردکاوی: چگونه قانون ساربانس اوکسلی بر بنگاه های کارآفرینی کوچک در صنعت 

نرم افزار کامپیوتر تاثیر می گذارد

معم��وال باور بر این اس��ت که صنع��ت نرم افزار رایانه یک��ی از نوآورانه ترین صنای��ع نوپدید در 

دهه گذش��ته بوده اس��ت و تمرکز بنگاه های کارآفرینانه کوچک در آن باالتر اس��ت. بنابراین،  
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یک موردکاوی از این صنعت باید س��نجش متغیر جانش��ین بهتری از تاثیر SOX بر بنگاه های 

کارآفرینان��ه باش��د تا این که بخواهیم بنگاه های کوچک در بین هم��ه صنایع را کندوکاو کنیم. 

صنعت محصوالت زیست شناس��ی )کد طبقه بندی استاندارد صنعتی: 2836( و صنعت پژوهش 

زیست شناسی و فیزیکی تجاری )کد طبقه بندی استاندارد صنعتی: 8731( شاید صنایع مناسبی 

برای این تحلیل نیز مالحظه شود؛ اما تنها سه و چهار شرکت به ترتیب در این دو صنعت وجود 

دارد که از 1999 تاکنون سهامی خاص شده اند عمدتا چون بیشتر بنگاه های کارآفرینی در این 

دو صنعت به مرحله تبدیل به یک شرکت سهامی عام نرسیده اند بنابراین آنها باید از حجم نمونه 

حذف شوند که به این شیوه نمونه بسیار کوچک می شود.

مشخصاً گروه صنعتی 737، برنامه ریزی کامپیوتر و پردازش داده ها و غیره به عنوان صنعت 

هدف برای تحلیل انتخاب ش��ده است و بر اساس اطالعات به دست آمده از سیستم گردآوری، 

تحلیل و بازیابی داده های الکترونیکی کمیسیون بورس و اوراق بهادار )EDGAR(، زیربخش کد 

چهار رقمی- خدمات برنامه نویسی کامپیوتر )کد طبقه بندی استاندارد صنعتی: 7371(، نرم افزار 

پیش بسته بندی شده )کد 7372( و پردازش کامپیوتری و آماده سازی داده ها )کد 7374( در این 

گروه صنعتی سوابقی از شرکت های سهامی خاص شده دارند. سوابق )EDGAR( از پرونده های 

کمیس��یون بورس و اوراق بهادار به سال 1994 برمی گردد و نویسنده سال 1999 تاکنون را به 

عنوان دوره زمانی برای این موردکاوی خاص برمی گزیند و SOX در پایان ژوالی 2002 اجرایی 

شد و این دوره زمانی حاوی تقریبا همان مدت قبل و بعد از تصویب SOX است.

نویسنده قادر به شناسایی 37 شرکت موضوع مطالعه بود که طی دوره پس از SOX )اوت 

2002 تا نوامبر 2006( درخواست جدول 13E-3 )برای انجام معامالت خصوصی( کردند و 24 

ش��رکت موضوع مطالعه طی دوره پیش از SOX )ژانویه 1999 تا ژوالی 2002( که با استفاده 

از سامانه آرشیو EDGAR به دست آمد. نرم افزار پیش بسته بندی شده 7372 به نظر می رسد 

حجم وس��یعی از شرکت های سهامی  خاص ش��ده در دوره پیش از SOX را نشان می دهد. به 
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دلیل پوشش دهی ناقص Compustat از کوچکترین شرکت های سهامی عام و عدم دسترسی 

نویس��نده به تحلیل های حسابرسی، داده های شرکتی به صورت دستی از جدیدترین گزارشات 

ساالنه )10K یا 10KSB برای شرکت های کوچکتر( جمع آوری شد که قبل از ثبت  شرکت ها 

در دسترس است و داده های خدمات حسابرسی به صورت دستی از صورت حساب های جایگزین 

جمع آوری شد.

اندازه شرکت های سهامی خاص شده در گروه های پیش از SOX و پس از SOX برحسب 

ارزش بازاری سرمایه مقایسه شده است.  از  آنجا که کمیسیون بورس و اوراق بهادار شرکت های 

با ارزش بازاری س��رمایه کمتر از 75 میلیون دالر را به عنوان کوچکترین ش��رکت های عمومی 

تعریف می کند توجه به این گروه برای تمرکز بر بنگاه های کارآفرینانه کوچک جلب شده است 

در حالی که س��ایر شرکت های نسبتا بزرگ را حذف کردیم. شکل 3-4 درصد بنگاه هایی را که 

برحس��ب ارزش بازاری سرمایه سهامی خاص می شوند نش��ان می دهد. بر اساس این نتایج اگر 

چه 44.4 درصد از ش��رکت های س��هامی خاص شده در دوره پس از SOX دارای ارزش بازاری 

سرمایه زیر 5 میلیون دالر هستند، تنها 16.7 درصد در دوره پیش از SOX این گونه بودند. اگر 

چه تعداد کل شرکت های سهامی خاص شده با سقف بازار زیر 75 میلیون دالر تفاوت زیادی در 

پیش و پس از SOX نداش��ت )75 درصد در دوره پیش از SOX و 77.8 درصد در دوره پس 

از SOX(اما این نتایج یک پیام نسبتا معنادار می فرستدچون که اینها شرکت های سهامی عام 

»خیلی کوچک« در بین دیگرشرکت های کوچکی هستند که به طور نامتناسبی پس از اجرای 

SOX به سمت سهامی خاص رفتند.
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میانگین ارزش بازاری سرمایه شرکت های با سقف بازار زیر 75 میلیون دالر در دو گروه نیز 

مقایسه شد و در حالی که هیچ تفاوتی بین میانگین وجود نداشت، از آن جایی که گروه پس از 

SOX 15.68 میلیون و گروه پیش از SOX 18.47 میلیون بوده اس��ت،  میانگین گروه پس از 

SOX به میزان 4.83 میلیون است که تا حد چشمگیری پایین تر از گروه پیش از SOX یعنی 

11.53 میلیون است به این معنا که شرکت های به طور نامتناسب زیاد »کوچکی« در گروه پس 

از SOX وجود دارد. یک آزمون t دو نمونه )که در جدول 3-3 عرضه شده است(  از شرکت های 

با سقف بازار زیر 20 میلیون دالر نیز نشان داده است که اندازه شرکت ها برحسب سقف بازار در 

گروه پس از SOX کوچکتر از شرکت ها در گروه پیش از SOX در سطح معنادار بودن آماری 

5 درصد اس��ت، اگرچه این نتیجه باید بیش��تر تائیدشود چون که حجم نمونه کوچک است. به 

عالوه از کل 35 ش��رکت در گروه پس از SOX ، 12 ش��رکت سهامی خاص شده به تجارت در 

بازار سقف کوچک NASDAQ ادامه دادند که میزان 34 درصدی را در مقایسه با 5 شرکت  از 

بین 24 تا در گروه های پیش از SOX که میزان 21 درصدی است را نشان می دهد. 

شکل 3-4 درصد شرکت هایی که بر حسب ارزش بازاری سرمایه سهامی خاص شدند
)به میلیون دالر آمریکا(
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این نتایج نشان گر آن است که در حالی که 43.2 درصد از شرکت های سهامی خاص شده 

در گروه پس از SOX دارایی کل زیر 20 میلیون دالر دارند، این درصد به 29.2 درصد در گروه 

پیش از SOX کاهش می یابد به این معنا که برحسب کل دارایی ها، تعداد شرکت های کوچکتر 

که پس از آمدن SOX س��هامی خاص ش��دند افزایش یافته اس��ت. در شکل 3.5 میزان درصد 

شرکت هایی را که سهامی خاص شدند برحسب کل دارایی ها نشان می دهد. 

جدول 3-3 آزمون t دو نمونه از میانگین ارزش بازاری سرمایه شرکت ها با ارزش بازاری سرمایه زیر 
)به میلیون دالر(20 میلیون دالر

شکل 3-5 درصد شرکت های که برحسب دارایی کل سهامی خاص شدند
)به میلیون دالر آمریکا(
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به عالوه، حق الزحمه حسابرس��ی ش��رکت ها به صورت درصدی از درآمد آنها در همان سال 

با سوابق آنها قبل از آن محاسبه شده است.1 میزان حق الزحمه حسابرسی به عنوان یک متغیر 

جانشین استفاده شده است تا بار مالی هزینه رعایت SOX به شرکت های عمومی را اندازه گیری 

کرده و، نیز خدمات حسابرسی گسترده تر مورد نیاز توسط بخش 404 و سایر بندهای مربوطه را 

بازتاب می دهد. شکل 3.6 میانگین درصد- سن حق الزحمه های حسابرسی به درآمدها برای هر 

دو گروه پس از SOX و پیش از SOX را برای هر دسته بندی تقسیم بر درآمد نشان می دهد.

ش��کل 6.3 نش��ان می دهد که در هر دو دوره پس از SOX و پیش از SOX، ش��رکت های 

عمومی کوچک تر، بار مالی نامتناسب و سنگین ناشی از حق الزحمه های حسابرسی را به صورت 

درصدی از درآمد متحمل ش��دند، عمدتا چون که عدم مزیت ذاتی در صرفه های مقیاس دارند. 

ب��رای نمونه، در دوره پس از SOX، در حالی که درصد میانگین حق الزحمه حسابرس��ی برای 

شرکت های با درآمد زیر 10 میلیون دالر به 2.05 درصد می رسد برای شرکت های با 10 میلیون 

تا 100 میلیون دالر به شدت کاهش یافته و به 0.86 درصد رسیده و برای شرکت های با درآمد 

از 100 تا 500 میلیون دالر به 0.46 درصد کاهش می یابد. به عالوه از17 شرکت در گروه پس 

از SOX که داده های حسابرسی برای سال 2001، )یک سال قبل از SOX(و سال 2003، )یک 

سال بعد از SOX( دارند، تعداد12 شرکت حق الزحمه های حسابرسی خویش را در فاصله این 

دو سال افزایش دادند. 

1 اما همه شرکت ها داده های خدمات حسابرسی خود را در صورت حساب ها یا گزارشات ساالنه افشا نمی کنند به ویژه آنهایی 
که در دوره پس از SOX سهامی خاص شدند. به علت دردسترس بودن داده ها، 27 شرکت از بین 37 تا در گروه پس از 

SOX و 15 شرکت از 24 شرکت در گروه پیش از SOX شامل شده اند.
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اما پرسش سرنوشت ساز اینست که آیا با تنفیذ و اجرای SOX این شکاف بزرگتر شده است؛ 

شکل 3-6 پیام مهم دیگری را انتقال داده است یعنی که SOX این مسئله راتشدید کرده است. 

در مورد شرکت هایی که در دوره پس از SOX سهامی خاص شدند، برای آنهایی که درآمدشان 

زیر 10 میلیون دالر است، میانگین درصد حق الزحمه حسابرسی به درآمد به میزان 0.71 درصد 

در مقایس��ه با همتایان پیش از SOX آنها باال رفته اس��ت؛ این افزایش به 0.49 درصد، 0.25 

درصد و 0.13 درصد برای آنهایی که درآمد از 10 میلیون به 100 میلیون دالر، از 100 میلیون 

دالر ب��ه 500 میلی��ون دالر و باالی 500 میلیون دالر دارند به ترتیب باال می رود. ش��رکت های 

شکل 3-6 میانگین درصد حق الزحمه حسابرسی به درآمد بر حسب اندازه درآمد
)به میلیون دالر(

منبع: تجزیه و تحلیل نویسنده از داده های کمیسیون بورس و اوراق بهادار
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»کوچک« بزرگترین قربانی افزایش هزینه رعایت قانون SOX شده اند.

بخش دیگری از این شواهد پس از انتخاب حسابرس بیرونی به وسیله این شرکت هایی که 

س��هامی خاص می ش��وند به دس��ت آمد. تا قبل از ثبت زدایی فقط 3 شرکت از بین 24 شرکت 

)صرفا 12.5 درصد( در گروه پیش از SOX توسط یک بنگاه حسابداری غیر از چهار غول اصلی، 

حسابرس��ی ش��ده بودند، در صورتی که 12 شرکت از 37 شرکت در گروه پس از SOX توسط 

یک بنگاه حسابداری غیر از چهار غول اصلی، حسابرسی شدند که به 32.4 درصد بالغ می شود. 

تفاوت این دو نسبت از نظر آماری در سطح 5 درصد معنادار است. آنچه که باارزش است اینست 

که در بین این 12 شرکت، 7 شرکت واقعا حسابرس خود را از یک بنگاه حسابداری چهار غول 

اصلی به بنگاه های حسابرس��ی سطح پائین تر و یا محلی در تاریخی تغییر دادند که SOX در 

ژوالی 2002 به اجرا گذاش��ته شد که تا حدی روش��ن می سازد که برخی شرکت های سهامی 

خاص شده در دوره پس از SOX درد و رنج افزایش هزینه رعایت قانون را تجربه کردند و مجبور 

به از دست دادن حسابرس اولیه از چهار غول اصلی شدند به رغم اثر منفی که احتماالً این کار 

بر اشتهار شرکت ها داشته است.

از تحلی��ل داده های باال دو نتیجه گی��ری مقدماتی می توان برای صنعت نرم افزار کامپیوتری 

گرفت: نخس��ت اینکه ش��رکت های کوچک تری وجود دارند که غیر متناس��ب در دوره پس از 

SOX س��هامی خاص ش��دندکه تمایل به حتی کوچکتر شدن بر حس��ب ارزش بازاری سرمایه 

در مقایس��ه با همتایان پیش از SOX را دارند؛ دوم اینکه در دوره پس از SOX، ش��رکت های 

سهامی عام کوچک متحمل بار مالی نامتناسب سنگین تری از هزینه رعایت قانون شدند که در 

قالب درصد حق الزحمه حسابرس��ی به درآمد اندازه گیری می شود و تنفیذ SOX این مسئله را 

بدتر ساخته است. این نتیجه گیری ها را نمی توان برای سایر صنایع تعمیم کرد چون که صنعت 

نرم افزار کامپیوتر منحصر بفرد است به این ترتیب که سهم نسبتا باالتری از بنگاه های کارآفرینی 

و پیدایش آنها نتیجه »تخریب س��ازنده« آن صنایع نوآوری اس��ت که از دهه 1990 به این سو 
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متورم شدند. پروفایل این شرکت ها است که نویسنده عالقه خاصی دارد چون که اثر SOX را 

نه فقط روی شرکت های کوچک شفاف می کند بلکه آنهایی راکه تمایل به کارآفرینی و نوآوری 

بیشتری دارند نیز معلوم دارد.

3-6. نتیجه گیری و توصیه های سیاستگذاری

قانون س��اربانس اوکسلی با این امید به تصویب رسید که سطح شفافیت درستکاری وافشاگری 

ش��رکت را بهبود بخشد، بازار سهام آمریکا را از سایه افتضاح انرون بیرون بکشد و اشتهار آن به 

عن��وان قانونمندتری��ن بازار اوراق بهادار جهان را تقویت نمای��د. اما در حالی که این لباس برای 

شرکت های س��هامی عام بزرگ دوخته شده بود، نتوانست توجه کاملی به ویژگی های ذاتی آن 

بنگاه های کارآفرینی کوچک داش��ته باش��د که در بازار سهام تجارت می کنند و به نظر می رسد 

پیامدهای ناخواسته منفی بر این شرکت ها ایجاد کرده باشد. از طریق یک تحلیل تئوریک درباره 

هم منافع وهم هزینه های SOX کامال روش��ن اس��ت در حالی که SOX قطعا نقش مثبت در 

کاهش هزینه کارگزاری و عدم تقارن اطالعات ایفا می کند لیکن انواع مشکالتی که به خصوص 

در ارتب��اط با بنگاه های کارآفرینی کوچک و همچنین هزینه های هنگفتی را تحمیل نموده که 

در آن مدیریت رااز عملیات کس��ب وکار نوآورانه منحرف گردانده و باعث مخارج اسراف آمیز به 

واسطه رعایت زیاده از حد قانون شد و بنابراین به طور بالقوه منابع را از تحقیق و توسعه و سایر 

فعالیت های مرتبط دور کرد، فضای ریس��ک گریزی افراط��ی به وجود آورد، بهره مندی از منافع 

نوآوری به علت افزایش پیامدهای بیرونی دانش را برای کارآفرینان مشکل تر ساخت، اعتماد در 

بین اعضای تیم را کاهش داده و از همه جدی تر اینکه تاثیر منفی بر توانایی تش��کیل س��رمایه 

بنگاه های کارآفرینی کوچکتر و دلسردنمودن کارآفرینان بالقوه از شروع کسب وکار جدید داشت. 

این ش��رط نه تنها بر کس��انی که قبال س��هامی عام ش��دند بلکه همچنین برآنهایی که سرمایه 

خطرپذیر را در مراحل اولیه توسعه جذب می کنند نیز تاثیر نهاده است اگر چه هزینه اجتماعی 
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SOX به دشواری کمی می شود، شواهد تجربی بر اثرات منفی آن تاکید می نماید که بر منافع 

مثبت آن سنگینی می کند از قبیل آنکه شرکت های کوچک بیشتری سهامی خاص میشوند و 

تصمیم به کنار گذاشتن یکی از »چهار غول« حسابرس پس از اجرای قانون SOX می گیرند.

ی��ک م��وردکاوی در صنعت نرم افزار کامپیوتر، که معموال پذیرفته ش��ده که با کارآفرینی و 

نوآوری به پیش می تازد، نش��ان داده اس��ت در حالی که شرکت های به نسبت کوچک بیشتری 

در این صنعت پس از SOX سهامی خاص می شوند آنها میل به حتی کوچکتر شدن نسبت به 

همتایان پیش از SOX خود دارند؛ و اجرای SOX بار مالی رعایت قانون شرکت های کوچک به 

واسطه حق الزحمه حسابرسی را وخیم تر می کند. این رخدادها اشاره دارد که SOX واقعا روحیه 

کارآفرینی را که به عنوان موتور رش��د اقتصادی آمریکا در دهه اخیر عمل کرده اس��ت سرکوب 

می کند و در نهایت اینکه توسعه بنگاه های کارآفرینی را کند کرده است.

با این همه شایس��ته اس��ت به چند محدودیت موجود در این مقالهاش��اره شود: نخست که 

حق الزحمه حسابرسی را می توان به عنوان متغیر جانشین برای اندازه گیری هزینه رعایت قانون 

SOX اس��تفاده کرداما هزینه اضافی از قبیل حق الزحمه آزمون برای سیس��تم کنترل داخلی و 

سربار آموزش کارکنان را در نظر نمی گیرد بنابراین تنها بخشی از تاثیر مستقیم SOX را ارزیابی 

می کن��د. دوم به علت ان��دازه کوچک این نمونه از صنعت نرم اف��زار کامپیوتر، نتیجه گیری های 

 SOX مقدماتی نیاز به گواهی بیش��تر دارد و تحقیق بیش��تر را نیز می توان برای ارزیابی اثرات

بر س��ایر صنایع بررس��ی کرد که تمرکز نسبتا باالی بنگاه های کارآفرین دارند. سوم آنکه دوران 

1999 تاکنون برای این مش��اهده انتخاب ش��ده است که افول فن آوری اطالعات و ارتباطات را 

دربر می گیرد. هنوز ناروشن است که آیا ترکیدن حباب بازار بورس نفوذ چشمگیری بر تصمیم 

سهامی خاص شدن بنگاههای کارآفرینی عالوه بر قانون ساربانس اوکسلی داشته است. شناسایی 

دلیل اصلی برای گرایش به سهامی خاص شدن در صنعت نرم افزار از نظر فنی مشکل است مگر 

اینکه مطالعه ای مستقل انجام شود، سروصدای فن آوری اطالعات و ارتباطات شاید کاهش یابد 
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و امکان تحقیقات در صنایع مش��ابه نیز بیشترفراهم شود تا بتوان انگیزه های متفاوت احتمالی 

برای سهامی خاص شدن و درک بهتری از پیامدهای SOX بر کارآفرینی حاصل شود.

ب��ا همه آنچه که گفته ش��د، کمیس��یون ب��ورس و اوراق بهادار ش��روع به بررس��ی قواعد 

انعطاف پذیرت��ری کرد که موقتا انواع خاص بنگاه ه��ای کارآفرینی کوچک را از رعایت SOX تا 

هنگامیکه در حال تولد و جوانی هس��تند معاف دارد چون همین بنگاه ها هسند که قدرتمندی 

»تخریب سازنده« را به درون اقتصاد امروز آمریکا تزریق میکنند.

کاس��تن از مقررات گذاری نه فقط به واس��طه بار مالی رعایت  قانون SOX برای بنگاههای 

کوچک کارآفرینی بلکه همچنین با برخی ویژگی های یکتای این نوع بنگاه هاقابل توجیه است.

از سوئی دیگرمزیت اضافی حاصل از کنترل درونی اثربخش و گزارش  دهی مالی منظم را حتی 

بدون اجرای نظام رسمی تصریح شده توسط SOX می توان ایجادکرد)GAO 2006(. ساختار 

سازمانی کمتر پیچیده، سطح باالتر اعتماد و نیروهای شایسته درون بنگاه های کارآفرینی همراه 

با اتخاذ و رویکرد عملی در مدیریت ش��اید به رویه های کنترلی و مدیریتی کمتر رس��می و کم 

هزینه تر منجر ش��ود در حالی که کیفیت پایش کردن فعال را حفظ می کند. بیش��تر بنگاه های 

کارآفرینی خطوط و فرایندهای تولید نس��بتا ساده و مکان جغرافیایی متمرکزتر با شرکت های 

تابعه و شعبات کارخانه ای کمتری دارند. این امر باعث تسهیل نظارت گزارش دهی مالی و کاهش 

فرصت ها برای رفتار فریبکارانه ای می شود که از پیچیدگی صورت های مالی تلفیقی سوءاستفاده 

می کنند. عالوه بر این، شرکت های سهامی عام عمدتا بزرگ هستند که به محض سقوط کردن، 

ضربه مخربی بر اعتماد س��رمایه گذار وارد می کنند. بنابراین، به واس��طه ب��ا تاثیر باالتر بر بازار 

س��رمایه، آنها باید مشمول بررس��ی سفت و سخت تر در مقایسه با بنگاه های کارآفرینی کوچک 

شوند.

در این راس��تایک پارادوکس ظاهر می گردد که چگونه بده-بس��تان بهینه بین حمایت از 

سرمایه گذار و کارآفرینی را برقرار کنیم. اگر آزادی عمل خیلی زیاد به مقررات گذاری داده شود 
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و شرکت های بسیار کوچک معاف شوند، اهداف حمایتی و اطمینان خاطری SOX شاید مهمتر 

شود. شرکت های »سقف خرد« )که کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال حاضر شرکت های 

با ارزش بازاری س��رمایه زیر 128 میلیون دالر تعریف می کند( که درآمد زیر 125 میلیون دالر 

دارند به 4641 شرکت بالغ می گردند که تقریبا نیمی از تمام شرکت های سهامی عام را شامل 

می شوند )GAO 2006(. اعطای معافیت تنظیم گری صرفا بر اساس آستانه مکانیکی سقف بازار 

و درآمد قطعا بسیار گسترده خواهد بود. در اینجا به ویژه نیاز است که به بنگاه های کارآفرینی 

درون دس��ته شرکت های عمومی کوچک متمرکز شویم، بنابراین معیار تکمیلی که پایه دانش، 

پیشینه آموزشی، ویژگی های محصول و توانش نوآوری بنگاه را در نظر می گیرد نیز باید شامل 

شودو در چهار چوب قضاوتی خردمندانه اصوالً این گونه معافیت محدود و هدفمند گردد.

مش��خصا این کار را می توان به دو روش انجام داد: نخست صنایع معین هستند که معموال 

کارآفرینانه تر هستند از قبیل صنعت فن آوری اطالعات و صنعت داروسازی یا برخی از گروه های 

فعالیتی که محدودتر تعریف ش��ده اندرامیتوان همراه با ش��رکت های کوچکی که در این عرصه 

ق��رار دارند را تععی��ن و تفکیک کرده و به آنه��ا معافیت تنظیمی داد. اما ای��ن رویکرداحتماال 

بدگمانی عمومی را در مورد تبعیض  گذاری صنعتی را برمی انگیزد و بنابراین بعید اس��ت که از 

نظر سیاسی شدنی باشد. دوم اینکه آیا یک بنگاه کارآفرینی کوچک حائز شرایط برای معافیت 

تنظیمی هست یا خیر را باید به صورت موردی تصمیم گرفت و دوره زمانی معتبر برای معافیت 

نیز به صورت انفرادی براساس تخمین درجه بلوغ شرکت مربوطه تعیین می گردد. این رویکرد 

پرهزینه و زمان بر خواهد بود چون که باید در هر مورد به تحقیق و استناد پرداخت بنابراین از 

لحاظ اقتصادی محبوبیت کمتری خواهد داشت. قطعا راه کارهای ممکن محدود به این دومقوله 

نمی ش��ود اما در هر حال سیاس��ت کاملی وجود ندارد و در هر حال یک نتیجه باید به سازش و 

مصالحه ای بین آنهابه دست آید.

اگر معافیت تنظیمی به بنگاه های کارآفرینی کوچک داده ش��ود که معیارهای معینی را در 
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آینده تامین کنند باید توجه داشت که برخی از آنها شاید قبال در نظام کنترل داخلی اجرا شده 

باشد یا به صورت داوطلبانه SOX را رعایت می کنند. تردیدی نیست که راهکار باید به شیوه ای 

تدوین گردد که ش��رکت های کوچک را تش��ویق به ارتقای حمایت از سرمایه گذار کند به جای 

این که از این مسئولیت شانه خالی کنند با در جستجوی یک پناهگاه تنظیمی که می تواند پیامد 

منفی معافیت تنظیمی از SOX باش��د. به این معنا، بنگاه هایی که معیار معافیت را دارند باید 

اجازه امکان ورود و خروج داشته باشند بسته به تصور آنها از وضعیت خودشان و آن بنگاه های 

کارآفرینی که تصمیم می گیرند بر هر مانعی غلبه کنند و SOX را رعایت کنند ش��اید قادر به 

عالمت دهی یک تصویر مثبت به بازار باش��ند، س��رمایه گذاران بیش��تری را جذب می کنند و از 

پاداش هایی برخوردار می شوند که در بلند مدت ارقام قابل توجهی است.

به عالوه، سیس��تم کنترل داخلی که توسط کمیته س��ازمان های حامی کمیسیون تردوی 

)COSO( طراحی شد به خصوص به سمت شرکت های سهامی عام بزرگ هدفگذاری شده بود 

بدون اینکه ویژگی های شرکت های کوچک را کامال مالحظه کنند. برای کاهش بار مالی رعایت 

این قانون،  تعدیل های بیش��تر باید در چارچوب COSO به عمل آید تا آن را با نیاز و ظرفیت 

بنگاه های کارآفرینی کوچک هماهنگ نماید. به عالوه، مس��ائلی از اجرای نظام موجود به وجود 

می آید که جدای از نواقص ذاتی سیستم، باید از طریق ارائه راهنمایی بیشتر هم فنی و حقوقی 

توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای کسب وکارهای کارآفرینی کوچک فراهم گردد.
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فصل چهارم
تاثیر تخصصی شدن بخشی بر فعالیت کارآفرینی1 

هایفنگ قیان و هوواگون لی

4-1. مقدمه
کارآفرینی در دو دهه گذش��ته به مثابه »موتور توسعه اقتصادی و اجتماعی در سرتاسر جهان« 

شناخته شده اس��ت )آکس و آدرتش 2003(. پژوهش های بسیار شواهدی ارائه کرده اند دال بر 

این که کارآفرینی محرک بخش رشد اقتصادی کشورهای آلمان، آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها 

بوده اس��ت )آکس و آرمینگتون 2006، آدرتش و دیگران 2006(. با این حال، به نظر می رس��د 

اقتصاد کارآفرینی بر پایه جغرافیا شکل گرفته است )شکل 1.4 را ببینید(. برای مثال، در آمریکا 

فعال ترین فعالیت کارآفرینی در چندین منطقه مانند س��یلیکون  ولی2، جاده3 128، آس��تین در 

ایالت تگزاس4 و ویرجینیای ش��مالی متمرکز است. در نتیجه، اغلب پژوهش های کارآفرینی در 

س��طح منطقه ای انجام می گیرد )آکس 2002، لی و دیگران 2004، آکس و آرمینگتون 2006، 

آدرتش و دیگران 2006(. 

1 Haifeng Qian and Huaqun Li, The impact of sector specialization on Entrepreneurial 
Activity, p. 95-115

2 Silicon valley
3 Route 128
4 Austin Texas
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پژوهشگران کارآفرینی عالوه بر تمرکز بر مناطق، به اهمیت فناوری های نو در اقتصاد کارآفرینی 

نیز اشاره می کنند از دیدگاه)آکس 2002، آکس و آرمینگتون 2006، آدرتش و دیگران 2006(.

کارآفرینان نقش مهمی در س��رریز دانش و انتقال فناوری ایفا می کنند. بنابراین، انتظار می رود 

که بخش های با فناوری های پیشرفته سرچشمه فعالیت  کارآفرینی باشند. پژوهشگران همچنین 

کارآفرینی را در سایر صنایع خاص مطالعه کرده اند )مورفی 1966، پترسون 1971، کالیر 1980، 

مگی 1997(. اما پژوهش های نسبتاً اندکی به شکل تجربی شده که چطور کل ساختار صنعتی 

، ب��ر کارآفرینی تاثیر می گذارد. به بیان دیگر، آیا مناطقی که در برخی صنایع تخصص یافته اند 

در قی��اس با مناطقی که در س��ایر صنایع تخص��ص پیدا کرده اند، تمایل ب��ه انجام فعالیت های 

شکل 1.4توزیع تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی در مناطق آماری کالن شهری آمریکا
2002-2003

منبع: اداره سرشماری آمریکا
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کارآفرینی بیش��تر دارند؟ پاسخ به این پرس��ش می تواند داللت های مهمی برای سیاست گذاری 

صنعتی منطقه ای داشته باشد، با این  فرض که سیاست گزاران نقش حیاتی کارآفرینی در توسعه 

اقتصادی را تش��خیص می-دهند. ش��کل های 2.4 و 3.4 داللت بر این دارد که اثرات بخش بر 

فعالیت کارآفرینی احتماال وجود دارد. 

شکل 4-2 توزیع بخشی تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی در آمریکا 2002-2003

منبع: اداره سرشماری آمریکا
*توجه: 1. ساخت وس��از؛ 2. خدمات حرفه ای، علمی و فنی؛ 3. تجارت خرده فروش��ی؛ 4. خدمات اقامتی و غذا؛ 5. 
س��ایر خدمات )به غیر از ادارات دولتی(؛ 6. مراقبت پزش��کی و بهیاری اجتماعی؛ 7. مدیریت اداری و پش��تیبانی 
و ضایع��ات و خدم��ات درمانی؛ 8. ام��الک و رهن و اجاره؛ 9. تامین مالی و بیمه؛ 10. تجارت عمده فروش��ی؛ 11. 
دسته بندی نشده؛ 12. حمل ونقل و انبارداری؛ 13. تولیدات کارخانه ای؛ 14. هنر، سرگرمی و تفریح؛  15. اطالعات؛ 

16. خدمات آموزشی
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شکل 3.4. تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی به ازای 1000 کارمند در صنایع آمریکا 2002-2003

بنابراین، هدف مقاله حاضر این اس��ت که به طور تجربی آزمون کند که آیا تخصصی ش��دن 

بخش��ی بر میزان فعالیت کارآفرینی تاثیر می گذارد یا خیر. »بخش« را بر حسب صنعت تعریف 

می کنیم. تخصصی ش��دن بخش��ی به توزیع منابع اقتصادی میان بخش ها در یک منطقه اتالق 

می ش��ود. فرضیه اصلی این است که تخصصی شدن بخشی بر فعالیت کارآفرینی تاثیر دارد. این 

فرضیه با اس��تفاده از تکنیک های اقتصادسنجی و داده های مختلف اقتصادی و جمعیتی مناطق 

آماری کالن شهری آمریکا1 آزمون شده است. 

مقاله در شش بخش تنظیم شده است. بعد از بخش های مقدمه و پیشینه پژوهش، بخش سوم 

نشان می دهد که چطور کارآفرینی، تخصصی شدن بخشی و سایر متغیرهای کنترل، اندازه گیری 

منبع: اداره سرشماری آمریکا
*توجه: 1. ساخت وس��از؛ 2. خدمات حرفه ای، علمی و فنی؛ 3. تجارت خرده فروش��ی؛ 4. خدمات اقامتی و غذا؛ 5. 
س��ایر خدمات )به غیر از ادارات دولتی(؛ 6. مراقبت پزش��کی و بهیاری اجتماعی؛  7. مدیریت اداری و پش��تیبانی 
و ضایع��ات و خدم��ات درمانی؛ 8. ام��الک و رهن و اجاره؛ 9. تامین مالی و بیمه؛ 10. تجارت عمده فروش��ی؛ 11. 
دسته بندی نش��ده؛ 12. حمل ونقل و انبارداری؛ 13. تولیدات کارخانه ای؛ 14. هنر، سرگرمی و تفریح؛ 15. اطالعات؛ 

16. خدمات آموزشی

1 U.S metropolitan statistical areas
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شده و از چه روش  شناسی استفاده می شود. نتایج و تحلیل ها در بخش چهارم آورده شده است. 

بخش پنجم درباره کاربردهای سیاستی این نتایج بحث می کند. در انتها، نتیجه گرفته شده است 

که تخصصی ش��دن بخش��ی تاثیر معّینی بر فعالیت کارآفرینی دارد، اما ایجاد اقتصاد منطقه ای 

کارآفرینی لزوماً نیازمند گذار از بخش های سنتی به بخش های نو پدیدآمده نیست. 

4-2. پیشینه پژوهش
گرچه تقریباً یک س��ده اس��ت که از مفهوم »کارآفرینی« استفاده می ش��ود، هیچ اجماع علمی 

درباره اینکه کارآفرینی بیانگر چه چیزی اس��ت، وجود ندارد. کارآفرینی همیشه بر حسب اینکه 

کارآفرین کیست و چه کاری می کند، تعریف می شود )ونکاتارامن 1997(. برای مثال. شومپیتر 

)1961( کارآفری��ن را کس��ی تعریف می کند که »ترکیب های جدی��دی1« در بازار اجرا می کند. 

مفهوم کارآفرینی از این تعریف گرفته شده است و بعدها به مفاهیم رهبری پیوند خورد. به طور 

مشابه، میزس )1949( » فردی را که با توجه به تغییرات رخ داده در داده های بازار« اقدام می کند 

کارآفرین و اقدام انس��انی »دیده ش��ده با توجه به نااطمینانی ذاتی در هر فعالیت« را کارآفرینی 

تعری��ف می کند2. تحقیقات اخیر درباره کارآفرینی، گو این که هم چنان بر افراد متمرکز اس��ت، 

از ویژگی های فردی و ش��خصیتی به موضوعات رفتاری و ش��ناختی جابه جا شده است )آکس و 

آدرتش 2003(. مثاًل، ش��ین و ونکاتارامن )2000( کارآفرینی را به »چگونه، چه کس��ی و با چه 

آثاری فرصت ها برای خلق کاالها و خدمات آینده کشف شده است« مرتبط کردند. پژوهشگران 

دیگ��ر که بر مناطق تمرکز کرده اند، همواره کارآفرینی را در س��طح بنگاه مطالعه کرده )مالکی 

1994، لی و دیگران 2004، آکس و آرمینگتون 2006، آدرستش و دیگران 2006( و کارآفرینی 

را بر حس��ب همه کس��ب وکارهای جدید و پویا تعریف می کنند )آکس و آدرتش 2003(. گرچه 

1 New combination
2 میزس ال وی )1949( رویه انسانی، انتشارات دانشگاه یل، نیو هاون. ص.254 و 255.
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این مقاله مطالعه تجربی بوده و بر تفاوت های منطقه ای متمرکز است، از تشکیل بنگاه نیز برای 

اندازه گیری کارآفرینی استفاده می شود. 

گرچه هیچ توافقی دراین باره که کارآفرینی چیس��ت، حاصل نشده است،اما توجه فزاینده ای 

به نقش کارآفرینی در رش��د اقتصادی به وجود آمده اس��ت. اهمیت کارآفرینی در ابتدا و غالباً 

توسط اقتصاددانان اتریشی مطرح شد )میسس 1949، شومپیتر 1961، 1976، کرزنر 1977(. 

تخریب س��ازنده ش��ومپیتری1 و فرآیند ب��ازار رقابتی2، گرچه از دیدگاه ه��ای مختلف، هر دو بر 

توس��عه سرمایه داری با رهبری کارآفرین تاکید کردند. به طور سنتی، کارآفرینی، گو اینکه اغلب 

اقتصاددانان اهمیت آن را پذیرفته بودند، به ندرت در مدل های اقتصادی جریان اصلی دیده می شد. 

این رویه ش��روع به تغییر کرد. به عنوان تالش��ی برای وارد کردن کارآفرینی در نظریه های رشد 

اقتصادی جریان اصلی، آکس و آرمینگتون )2006(، و آدرتش و دیگران )2006( نظریه سرریز 

دانش کارآفرینی را مطرح کردند که به نظریه رش��د جدید، جغرافیای اقتصادی جدید و نظریه 

کارآفرینی دس��ته بندی می شد. بر اس��اس نظریه آن ها، کارآفرینان نقش اصلی در تجاری سازی 

فناوری های جدید از نهادهای پژوهشی یا شرکت های بزرگی ایفا می کنند که نمی تواننند یا مایل 

به تجاری سازی محصوالت پژوهشی خود نیستند،. این نوع سرریز دانش همیشه به تعامل فرد با 

فرد و جریان استعداد متکی است، بنابراین، نزدیکی جغرافیایی و محیط منطقه ای بر اینکه کدام 

دانش می تواند تجاری س��ازی شود، تاثیر می گذارد. گرچه دانش عامل پیشروی درونزا برای رشد 

اقتصادی محسوب می شود )رومر 1986، 1990، 1994(، کارآفرینی منحصرا به  علت نقش خود 

به عنوان حامل سرریز دانش اهمیت زیادی یافته است. 

جنب��ه مهم دیگری از نظریه س��رریز دانش کارآفرینی، تعیین کننده های کارآفرینی اس��ت. 

این یک موضوع ضروری در بررس��ی سیاس��ت گزاری کارآفرینی است. بر اساس یک تحلیل های 

1 Schumpeterian creative destruction
2 Kirznerian competitive market process
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نظ��ری، آکس و آرمینگت��ون )2006( ادعا کردند »تفاوت های محل��ی در ذخیره دانش، حضور 

بنگاه ه��ای ب��زرگ به عنوان بازدارن��دگان بهره ب��رداری از دانش و فرهنگ کارآفرینی ش��اید که 

تفاوت ه��ای منطقه ای در نرخ های فعالیت های کارآفرینی را تبیین کند«1. بر اس��اس این مدل 

تحلیلی، نویس��ندگان چندین رگرسیون را بخش به بخش برای آزمون تفاوت های منطقه ای در 

فعالیت کارآفرینی و با استفاده از داده های حوزه های بازار کار )LMAs2( در آمریکا، اجرا کردند. 

آن ها کارآفرینی را به عنوان متغیر وابس��ته در نظر گرفته و آن را با نرخ های تش��کیل بنگاه  جدید 

س��نجیدند3.  متغیرهای توضیحی اصلی عبارتند از، دستاورد آموزشی به عنوان متغیر جایگزین 

ذخیره دانش، تخصصی شدن بخشی به عنوان متغیر جایگزین توان سرریز دانش و سهم مالکان و 

میانگین اندازه تشکیالت به عنوان متغیر جایگزین فرهنگ سازمانی. نتایج عملی با نظریه سرریز 

دانش کارآفرینی مطابقت دارد. نویسندگان به صراحت نقش سرمایه انسانی در فعالیت کارآفرینی 

را در بخش خدمات آزمون کردند. 

گرچه این نویسندگان اهمیت تخصصی شدن بخشی را می دانند، روش آن ها برای اندازه گیری 

آن )تش��کیالت بخش��ی به ازای هر 1000 نفر( نمی تواند »تخصصی شدن4« را به خوبی منعکس 

کند. تخصصی شدن فقط زمانی که مقایسه وجود دارد، اهمیت می یابد. برای فهم میزان تخصص 

یافتن یک بخش در منطقه، باید هر بخش با س��ایر بخش) ها( در منطقه مش��ابه یا با بخش های 

مشابه خارج از منطقه مقایسه شود )برای مثال میانگین ملی(. برخی پژوهشگران کارآفرینی را 

درون برخی صنایع مطالعه کرده اند، مانند صنایع ساعت سازی )مورفی 1966(، موسیقی مردمی 

)پترسون 1971(، خودرو )کالیر 1980( و کاغذ )مگی 1977(، اما این موردکاوی های مشخص 

1 آکس، آرمینگتون )2006( کارآفرینی، جغرافیا و رشد اقتصادی آمریکا. انتشارات دانشگاه کمبریج، نیویورک، ص.60.
2 Labor market areas

3 برخی پژوهشگران مانند شین و ونکاتارمن )2000( بحث می کنند که کارآفرینی نیازمند ایجاد سازمان های جدید نیست، 
اما شامل آن نیز می شود. به هرحال، تصور کردن جهانی که رویه کارآفرینی در آن سازمان هایی جدیدی را به دنبال نداشته 

باشد، مشکل است.
4 Specialization
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هیچ نوری بر تخصصی شدن بخشی نمی افکنند، زیرا این بخش ها را با سایر بخش ها یا یک محک 

و ترازیابی مقایس��ه نکرده اند. این مقاله متغیر جایگزین بهتری برای تخصصی شدن بخشی بکار 

گرفته و آ ن را به عنوان عامل تعیین کننده کارآفرینی مجدداً آزمون می کند. 

4-3. روش شناسی
 )1MSAs( از حوزه های آماری کالن شهری ،)این مقاله، متفاوت از کار آکس و آرمینگتون )2006

به عن��وان واحد اصلی تحلیل ها اس��تفاده می کند. گرچه آکس و آرمینگت��ون )2006( به برخی 

مش��کالت استفاده از داده های MSA اش��اره کردند، مثاًل از قلم انداختن برخی حوزه هایی که 

اقتصادهای محلی آن ها در شهرهای بزرگ قرار نگرفته اند، اما همچنان دالیل قانع کننده ای برای 

اس��تفاده از این داده ها وجود دارد. اول، رش��د شهرها به ش��دت به افزودن کار یا دانش جدید به 

مشاغل قدیمی بستگی دارد )جاکوبز 1970، لوکاس 1988( و فعالیت خالقانه تقریباً همیشه در 

شهرها روی می دهد )فلوریدا 2002، فلوریدا 2005(. دوم، بیشتر کسب وکارهای جدید در مناطق 

کالن شهری2 شکل گرفته و حدود 90درصد کل سرمایه گذاری های فناوری در حوزه های شهری 

انجام می گیرد )استاف و کولکرانی 2001(. سوم، داده  های MSAs اخیراً به روز شده است و این 

امکان را برای این مطالعه فراهم می کند از داده های بعد از سال 2000 استفاده کند. 

منابع داده ها ش��امل اداره سرش��ماری آمریکا3، اداره تحلیل های اقتصادی )BEA4( و کتاب 

داده های بخش های ایالتی و شهری سال 2004 شامل: داده های ساالنه، کالن شهر و شهری. دفتر 

مدیریت و بودجه )5OMB( مناطق آماری کالن ش��هری را تعریف کرده و چندین بار در واکنش 

1 Metropolitan Statistical Areas
2 داده های سرشماری نشان می دهند که نزدیک به 70درصد تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی در سال 2003 در منطقه 

آماری کالنشهر بوده است.
3 U.S bureau of the census
4 The bureau of economic analysis
5 Office of management and budget
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به تغییرات جمعیتی منطقه ای تغییر کرده است. این تحلیل بر اساس تعریف سال 2005 است. 

داده های اصلی که از س��ایر تعریف ها استفاده می کنند، از طریق داده های سطح بخش ایالتی به 

تعریف سال 2005 تبدیل شده اند. ما از رگرسیون های مقطعی با داده های بیشتر از 300 منطقه 

آماری کالن شهری استفاده می کنیم. 

متغیر وابسته در این مطالعه نرخ تشکیل بنگاه1 است. این نرخ، سنجه پذیرفته شده در اکثر 

پژوهش های کارآفرینی اس��ت )آکس و آرمینگتون 2006(. گرچه نرخ کس��ب وکارهای کوچک 

را نی��ز می ت��وان به عنوان متغیر جایگزین منطقی در نظر گرفت )مالکی 1994(، اما در ترس��یم 

وانعکاس روح ریس��ک پذیر کارآفرینی به اندازه نرخ تش��کیل بنگاه مناس��ب نیست. به هر حال، 

داده های تش��کیل بنگاه در سطح منطقه آماری کالن شهری به طور مستقیم در دسترس نیست.

بن��ا براین به عنوان انتخاب بهین��ه دوم، آن را با تعداد تولد تش��کیالت اقتصادی تک واحدی از 

سرشماری جانشین کردیم. درستی استفاده از این متغیر عبارت است از: 1. متولدان تک واحدی 

همگی بنگاه های جدید هستند؛ 2. کارآفرینان به ندرت کسب وکارهای با چندین واحد راه اندازی 

می کنند. در این بررس��ی، متغیر وابسته، متولدان تک واحدی 2003 بوده که برحسب جمعیت 

سال 2002 در مناطق آماری کالن شهری نرمال شده است.2 

متغیرهای توضیحی اصلی، همان طور که قباًل اشاره شد، باید متغیر جایگزین تخصصی شدن 

بخش��ی باش��ند. از ضریب مکانی )LQ3( در این تحلیل استفاده می شود. ضریب مکانی معیاری 

گس��ترده در اقتصاد منطقه ای اس��ت، که با سطح اشتغال نسبی یک صنعت در یک منطقه و در 

مقایسه آن با حوزه مرجع از قبیل کشوری که منطقه در آن است، تعریف می شود. این معیار به 

1 Firm formation rate
2 داده های سطح کشوری سال 2003 تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی جدیدترین داده های در دسترس هستند. ما این 

داده ها را با استفاده از تعریف OMB به داده های سطح منطقه آماری کالن شهر تبدیل کردیم.
3 Location quotients
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صورت معادله 1 بیان می شود:

در این مقاله، نس��بت مکانی برای هش��ت صنعت دو رقمی NAICS از 20 صنعت به عنوان 

یک مجموعه متغیر توضیحی به جای تخصصی ش��دن بخش��ی در نظر گرفته شده است. این 8 

صنعت عبارتند از:

ساخت وساز

تولیدات کارخانه ای

تجارت ُخرده فروشی

اطالعات

تامین مالی و بیمه

امالک و مستغالت، رهن و اجاره

هنر، سرگرمی و تفریحات

دولت و شرکت های دولتی

این هشت بخش به  دلیل اهمیت نسبی و کیفیت داده های آن ها انتخاب شده اند. فرصت های 

کارآفرینی در همه بخش ها وجود دارد، اما انتظار می رود در صنایعی که همراه با نوآوری و خالقیت 

است، بیشتر باشد. در میان فهرست باال، بخش اطالعات، توانش بیشتری برای فرصت های نوآورانه 

داشته و بنابراین فرض می شود ضریب مکانی برای اطالعات اثر مثبتی بر کارآفرینی داشته باشد. 

به عالوه، منطقی اس��ت که فرض کنیم ضریب مکانی مربوط به دولت و شرکت های دولتی تاثیر 

منفی بر فعالیت کارآفرینی بگذارد. در مناطقی که نسبت باالیی از جمعیت در بخش های دولتی 
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کار می کنند، نس��بت جمعیت استخدام شده در کس��ب وکارها کمتر خواهد بود و با فرض ثابت 

بودن س��ایر شرایط، افراد کمتری کس��ب وکار جدید راه اندازی می کنند. از این رو، اشتغال دولتی 

باال همیشه منجر به دیوان ساالری و سلسله مراتب شده که سبب دخالت بیشتر در بازار و ایجاد 

موانعی برای ورودی های جدید می شود.

عالوه بر این متغیرهای مس��تقل اصلی، الزم اس��ت س��ایر متغیرهایی را که ممکن است به 

تفاوت منطقه ای در فعالیت های کارآفرینی مربوط  ش��وند، کنترل کنیم. با پیروی از کار آکس و 

آرمینگتون )2006(، جمعیت، رشد جمعیت، رشد درآمد، نرخ بیکاری و اندازه تشکیالت، همگی 

حالت کنترلی دارند. عالوه بر این، س��رمایه انسانی نشان داده است که آثار معناداری بر فعالیت 

کارآفرینی دارد )آکس و آرمینگتون 2006( بنابراین آن نیز کنترل می شود.

انتظار می رود جمعیت و رش��د جمعیت تاثیر مثبتی بر تشکیالت جدید داشته باشد. اندازه 

جمعیت تا حدی اثر تجمعی ای را نش��ان می دهد که به تش��کیل بنگاه کمک می کند )آکس و 

آرمینگتون 2006(. جمعیت زیاد، تقاضای باالیی برای کاالها و خدمات متنوع نیز دارد، بنابراین 

فرصت های کارآفرینی بیش��تری نس��بت به جمعی��ت کمتر فراهم می کن��د. به عالوه، مهاجرت 

اس��تعدادها می تواند بخش مهمی از رش��د جمعیت باش��د. با پذیرش این موضوع که مهاجران 

با اس��تعداد، به طور میانگین، نس��بت به افراد محلی کارآفرین تر هستند،1 رشد جمعیت به علت 

مهاجرت، فعالیت کارآفرینی را ترویج خواهد کرد. از لگاریتم جمعیت در سال 2002 و میانگین 

نرخ رشد ساالنه جمعیت در دوره سال های 2000 تا 2002 استفاده می شود2. وجود تاخیر زمانی 

بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل ما را قادر می سازد علّیت را آزمون کنیم و بنابراین فراتر 

از تحلیل هایی که تنها بر اساس همبستگی است گام برداریم. 

1 این قضاوت برگرفته از ادبیات تجربی سرمایه انسانی و کارآفرینی است که در آن سرمایه انسانی به طور مثبت بر رویه های 
کارآفرینی تاثیر می گذارد )لی فلوریدا و اکس 2004، اکس و آرمینگتون 2006(.

BEA :2 منبع داده ها
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رشد درآمد می تواند شمشیر دو لبه، بر حسب نقش آن در ترویج کارآفرینی باشد. از طرفی، 

رش��د درآمد ممکن است برخاسته از کارآیی بهتر اقتصادی و توسعه اقتصاد کالن باشد. در این 

حالت، انتظار می رود فعالیت کارآفرینی س��رریز ش��ود. از طرف دیگر، درآم��د باال را می توان به 

دستمزدهای باال مرتبط دانست. دستمزدهای باال ممکن است انگیزه کارمندان را برای خروج از 

ش��غل فعلی آن ها و سپس اقدام به راه اندازی کسب وکار جدید کاهش دهد. از این جهت، انتظار 

می رود فعالیت کارآفرینی تضعیف شود. بنابراین، پیش بینی اثر رشد درآمد بر کارآفرینی مشکل 

است. از میانگین نرخ رشد ساالنه درآمد طی سال های2000 تا 2002 در این مدل استفاده شده 

است.1  

نرخ بیکاری متغیر دیگری است که اثر مبهمی دارد. نرخ بیکاری باال ممکن است عالمت رکود 

اقتصادی باش��د که برای آغاز کسب وکار جدید مخّرب است، اما می شود این گونه بیان کرد افراد 

بیکاری که نمی توانند ش��غلی پیدا کنند، تصمیم می گیرند برای رهایی از فقر، کسب وکار جدید 

خود را راه اندازی کنند. اما این نوع تشکیل بنگاه هم خوانی اندکی با مفهوم کارآفرینی شومپیتری 

دارد. در این بررسی از نرخ بیکاری سال 2002 استفاده شده است.2 

اندازه تش��کیالت، آنگونه که آکس و آرمینگتون )2006( استدالل کرده اند، نیروی پیشروی 

فرهنگ��ی برای کارآفرینی را نش��ان می دهد. میانگین اندازه تش��کیالت بزرگ به معنای حضور 

مکرر بنگاه های بزرگ در منطقه است. حضور بنگاه های بزرگ عموماً سبب افزایش ساختار بازار 

انحصاری یا حکومت معدودی شده که مانع ورود بنگاه های جدید به بازار می شود. در نقطه مقابل، 

بازار تحت تس��لط بنگاه های کوچک تمایل به رقابتی بودن دارد و فضا و فرصت های اُمیدبخشی 

برای ورودی های جدید ایجاد می کند که تمایل به کوچک بودن دارند. گلیسر و دیگران )1992( 

اثر منفی اندازه تشکیالت بر رقابت بازار محلی را نشان داده اند. عالوه بر این، برحسب کارآفرینی 

BEA :1 منبع داده ها

2 منبع داده ها: داده های استانی و شهری سال 2004: کتاب داده های ساالنه، کالن شهر و استانی.
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فناورانه، توانش سرریزها در جایی که بنگاه های بزرگ بر اقتصاد حاکم هستند، کم است )آکس و 

آرمینگتون 2006(. خالصه این که، انتظار می رود اندازه تشکیالت اثر منفی بر فعالیت کارآفرینی 

داش��ته باشد. اندازه تشکیالت با نسبت اشتغال س��ال 2002 به تعداد تشکیالت در سال 2002 

اندازه گیری می شود.1 

آخرین مورد مهم اینکه انتظار می رود س��رمایه انسانی اثر مثبتی بر کارآفرینی داشته باشد. 

از دس��تاوردهای آموزشی به عنوان متغیر جانش��ین سرمایه انسانی در سطحی گسترده استفاده 

می ش��ود. کاماًل قابل درک است که دستاورد آموزشی باالی کارآفرینان الزمه کارآفرینی مبتنی 

بر فناوری است. از نسبت بزرگ ساالنی که مدرک کارشناسی یا دستاورد آموزشی باالتر در سال 

2000 دارند برای اندازه گیری سطح سرمایه انسانی منطقه ای استفاده می شود.2 

با شناس��ایی متغیرهای وابسته و مس��تقل، برای آزمون اثر تخصصی شدن بخشی بر فعالیت 

کارآفرینی از روش مرسوم حداقل مربعات معمولی )3OLS( استفاده می شود. مدل رگرسیون در 

معادله 2 نشان داده شده است

  )2(

در معادله En ،2 یعنی فعالیت کارآفرینی به جمعیت نرمال شده است، LQi ضریب مکانی 

 Logpop، Popgrowth، .برای 8 بخش��ی اس��ت که در جدول 1.4 نش��ان داده شده اس��ت

Lngrowth، Unemrate، Estsize و Abcol 6 متغیر مس��تقل را نشان می دهد و هر یک 

به ترتیب عبارتند از، جمعیت، رشد جمعیت، رشد درآمد، نرخ بیکاری، اندازه تشکیالت و سرمایه 

انسانی. رویکرد اندازه گیری همه متغیرها در باال بحث شد و در جدول 1 نیز خالصه شده است. از 

1 منبع داده ها: سرشماری )داده های تشکیالت( و BEA )داده های اشتغال(

2 منبع داده ها: سرشماری
3 Ordinary least square
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آنجایی که 14 متغیر مستقل داریم، عالوه بر رگرسیون OLS، از روش حذف گام به گام عقب نگر 

رگرسیون1 برای فراهم کردن امکان حذف پیش بینی کننده های نامعّین و هماهنگی با موضوعات 

هم خطی استفاده می شود2. جدول 2.4 همبستگی میان متغیرها را نشان می دهد. 

جدول 4-1 خالصه متغیرها

1 The backward removal stepwise approach of regression
2 برای اطالعات مفصل تر از نظریه رگرسیون عقب نگر، ببینید استاف و دیگران )2006(.
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4-4. نتایج و یافته ها

4-4-1. تحلیل همبستگی

نتیجه مقدماتی را می توان از ماتریس همبس��تگی به دس��ت آورد. همان طور که جدول 2 نشان 

می دهد، ضریب مکانی برای امالک و مستغالت، رهن و اجاره و ضریب مکانی برای ساخت وساز 

همبس��تگی قوی و مثبتی با فعالیت کارآفرینی دارد. که با رش��د س��ریع ب��ازار امالک در دوره 

س��ال های 2002 تا 2003 س��ازگاری دارد. ضریب مکانی برای هنر، س��رگرمی و تفریح متغیر 

توضیحی اصلی دیگری است که همبستگی مثبت و قوی با کارآفرینی دارد. نسبت زیاد اشتغال 

در ای��ن صنعت را می توان باآنچه را که ریچ��ارد فلوریدا »طبقه خالق1«  )2002( نامید، در نظر 

گرف��ت و خالقیت همیش��ه به فعالیت کارآفرینی کمک می کند )ل��ی و دیگران 2004(. تعجب 

جدول 2-4 همبستگی متغیرها

1 Creative class
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 برانگیز نیس��ت که ضریب مکانی برای اطالعات همبس��تگی مثبت و نسبتاً کمی با نرخ تشکیل 

بنگاه داش��ته باشد. حتی با گذش��ت تنها دو سال از ترکیدن حباب اینترنت، هنوز می توان ادعا 

کرد که صنعت اطالعات مسکن و ماوای مهم برای کارآفرینان است. ضریب مکانی برای تولیدات 

کارخانه ای همبستگی منفی با تشکیل بنگاه دارد، این امر از اهمیت کاهنده تولیدات کارخانه ای 

در آمریکا پشتیبانی می کند. به عالوه، کارآفرینی و ضریب مکانی برای دولت و شرکت های دولتی 

همبستگی منفی را نشان می دهند که با فرضیه ما سازگار است. 

در مورد متغیرهای کنترل، همان طور که ما فرض کردیم، رش��د جمعیت و س��رمایه انسانی 

همبستگی قوی و مثبتی با فعالیت کارآفرینی دارند. اندازه تشکیالت و کارآفرینی همبستگی منفی 

و قوی را نش��ان می دهند، که این امر داللت بر اهمیت فرهنگ کارآفرینی دارد. آن شمشیرهای 

دولبه، رشد درآمد و نرخ بیکاری، هر دو همبستگی منفی با نرخ تشکیل بنگاه را نشان می دهد. 

4-4-2. تحلیل رگرسیون

گرچه از رگرس��یون عمومی OLS و مدل های رگرس��یون گام  به گام نتایج یکسانی بدست آمد، 

اینجا فقط نتایج مدل رگرسیون عمومی OLS را ارائه می کنیم )جدول 3.4 را ببینید(. در ارتباط 

با نتیجه همبستگی، ضریب مکانی برای امالک و مستغالت، اجاره و رهن و ضریب مکانی برای 

ساخت وساز قوی ترین آثار مثبت را بر کارآفرینی داشته که هر دو معنادار هستند. اگر دوره زمانی 

این مطالعه را درنظر بگیرید، می فهمیم که چرا این دو صنعت به شدت بر نرخ شکل گیری بنگاه 

تاثیر می گذارد. گرچه GDP از س��ال 2002 ت��ا 2003، 5.16 درصد افزایش یافت، محصوالت 

تولیدی صنعت امالک و مس��تغالت، رهن و اجاره و ساخت وساز به ترتیب 5.43 درصد و 5.50 

درصد افزایش یافت، که هر دو بیشتر از نرخ رشد کلی است. این دو صنعت مشخصاً منابع اصلی 

پیش روی رش��د اقتصادی اس��ت و بنابراین جای تعجب نیس��ت که آنها مراکز رشد برای تعداد 

بنگاه های بیشتری باشند. این نتیجه تا حدی از مفهوم کارآفرینی کرزنرین طرفداری می کند تا 
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مفهوم شومیپتری. همچنین، این نتیجه نشان می دهد که تحقیقات کارآفرینی نباید در این دو 

صنعت با فناوری  پیشرفته محدود شود، مخصوصاً زمانی که کارآفرینی بر حسب کسب وکارهای 

جدید تعریف می شود. 

ضری��ب مکان��ی در مورد اطالعات، متغیر توضیحی اصلی دیگری اس��ت ک��ه تاثیر مثبت و 

معناداری بر ش��کل گیری بنگاه جدید دارد. که خود از نظریه سرریز دانش کارآفرینی پشتیبانی 

می کن��د که اس��تدالل می کن��د کارآفرینان تالش دارن��د دانش نو را با ایج��اد بنگاه های جدید 

تجاری سازی کنند، زیرا صنعت اطالعات یک صنعت با فناوری باال است. این نتایج داللت بر این 

دارد که تخصصی شدن در صنعت اطالعات طی سال های 2002-2003 تمایل به ایجاد فعالیت 

کارآفرینی پویا داشته است. 

یک��ی دیگ��ر از متغیرهای توضیح��ی باقیمانده مورد عالق��ه، ضریب مکانی ب��رای تجارت 

خرده فروش��ی است که معنادار اما منفی اس��ت. این حالت نشان می دهد که تخصصی شدن در 

صنعت تجارت خرده  فروشی تمایل به کاهش کارآفرینی دارد. اصوالً ضریب مکانی برای تامین 

مالی و بیمه و ضریب مکانی برای هنر، سرگرمی و تفریح مثبت اما بی معنا هستند. صنعت اولی 

تمایل بر این دارد که از نظر مالی پشتیبان فعالیت کارآفرینی باشد، اما آثار »جانشینی جبری 

« نیز ممکن است وجود داشته باشد. در صنعت تامین مالی موانع ورود جدید نسبتاً زیاد است، 

اما این صنعت دانش محور بوده و گرایش به اس��تفاده از دانش و تکنولوژی پیش��رفته دارد. در 

نتیجه، نسبت باالیی از افراد بااستعداد که در بخش های مالی می مانند، می توانند از فعالیت های 

کارآفرینی دانش محور جلوگیری کنند. به عالوه، این نیز با فرضیه ای که ضریب مکانی برای دولت 

و شرکت های دولتی اثر منفی بر فعالیت کارآفرینی دارد، سازگار است. اما ضریب آن در نتیجه 

رگرسیون بی معنا است. 
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ضریب مکانی برای تولیدات کارخانه ای در نتایج ما اثر منفی اما بی معنا بر کارآفرینی دارد. این 

بی معنا بودن قابل فهم است، زیرا این بخش می تواند هر نسبتی از زیرصنایع کارآفرینی بیشتر )یا 

کمتر( از 0 تا 1 داشته باشد. منطقه آماری کالن شهر دیترویت-وارن، لیوونیا را به عنوان یک مثال 

در نظر بگیرید، ضریب مکانی آن برای تولیدات کارخانه ای در سال 2002، عدد 1.43 است، یعنی 

اش��تغال نسبی آن در تولید 43 درصد بیشتر از سطح ملی است. گرچه نسبت باالیی از اشتغال 

جدول 4-3. نتایج رگرسیون )تعداد مشاهدات 307(

** سطح معنی داری 5درصد، ***سطح معنی داری 1درصد
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تولی��دات کارخانه ای در صنعت خودروس��ازی با کارآفرینی کمتر اس��ت، فعالیت کارآفرینی آن 

پایین تر از سطح ملی است )1.99 در برابر 2.17 میانگین تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی 

در هر 1000 نفر(. در نقطه مقابل، ضریب مکانی سن خوزه-سانی وال-س��انتا کالرا برای تولیدات 

کارخانه ای 1.93 اس��ت، که نشان  می دهد اش��تغال نسبی آن در تولیدات کارخانه ای 93 درصد 

بیشتر از سطح ملی و حتی بیشتر از دیترویت است. اما، فعالیت کارآفرینی آن، به لطف تمرکز آن 

در صنایع تولیدات IT با کارآفرینی زیاد، بیشتر از سطح ملی است )2.49 در برابر 2.17 میانگین 

تولد تشکیالت اقتصادی تک واحدی در هر 1000 نفر.

 ج��دول 4-3 همچنی��ن نش��ان می ده��د ک��ه هم��ه متغیره��ای کنت��رل در عی��ن حال 

پیش بینی کننده های معنادار کارآفرینی هس��تند. ضرایب رشد جمعیت و سرمایه انسانی هر دو 

مثبت است، و ضریب اندازه تشکیالت منفی است. این نتایج با کار آکس و آرمینگتون )2006( 

س��ازگاری دارد. لگاریتم جمعیت اثر منفی بر نرخ تش��کیل بنگاه دارد که در نقطه مقابل فرضیه 

ما اس��ت. اما اثر منفی از روش��ی بدس��ت می آید که ما فعالیت کارآفرینی را نرمال کردیم ، تولد 

تشکیالت اقتصادی تک واحدی با استفاده از جمعیت لزوماً اثر تجمیعی جمعیت را کم اهمیت 

جلوه می دهد. نرخ رشد درآمداثر مثبتی بر نرخ تشکیل بنگاه دارد که این نشان دهنده اثر رشد 

اقتصادی مثبت است که نرخ بیکاری اثر منفی بر نرخ تشکیل بنگاه می گذارد که به طور مشابه اثر 

رشد اقتصادی مثبت را نشان می دهد. عالمت های آن دو ضریب نیز نشان می دهد که  فعالیت 

کارآفرینی فعال است تا منفعل. 

4-5 بحث سیاستی
4-5-1. آیا به گذار بخش با رهبری دولت نیاز است؟

با مشاهده موفقیت های سیلیکون  ولی، آستین تگزاس و پارک مثلث پژوهش  که در آن توسعه 

کارآفرینی عوامل مهم و تاثیرگذاری برای توس��عه اقتصادی بوده اس��ت، برخی سیاس��ت گزاران 
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منطقه ای در آمریکا یا حتی در سرتاسر جهان را به فکر توسعه بخش های فناوری پیشرفته خود 

انداخته است. اما این پژوهش، نشان داد که چنین گذاری لزوماً محتاج رهبری دولت برای ارتقای 

کارآفرینی و ایجاد اقتصاد کارآفرینانه نباشد. 

نیازی به گفتن نیس��ت که مورد س��یلیکون ولی نش��ان می دهد کارآفرینی در بخش های با 

فناوری پیشرفته آثار اقتصادی قدرتمندی ایجاد کرده است. پیدایش و توسعه برخی شرکت های 

بزرگ امروزی مانند اینتل، اپل، یاهو و گوگل، همگی به دلیل کشف و بهره برداری از کارآفرینی 

بوده اس��ت. اما، نتایج این پژوهش نش��ان می دهد که فعالیت کارآفرینی برحسب تشکیل بنگاه 

به بخش های با فناوری های پیش��رفته محدود نمی ش��ود. تخصصی شدن در صنعت اطالعات اثر 

معنادار و مثبتی بر کارآفرینی دارد، اما، به اندازه قدرتمندی تخصصی ش��دن در صنعت ساخت و 

ساز یا امالک و مستغالت، رهن و اجاره نیست که نسبت به صنعت اطالعات، پایه فناوری  کمتری 

دارد. بنابراین، برای دستیابی به رشد از طریق کارآفرینی، شاید بهتر باشد دولت های محلی فقط 

از بخش هایی حمایت کنند که از قبل مزیت نسبی ایجاد کرده اند، تا این که بخش های جدیدی 

ایجاد گردد که با نااطمینانی قابل مالحظه ای روبه رو هستند. 

همچنین،ش��اید نیازی نباش��د از نظر ذهنی پایه تولیدات کارخان��ه ای را کنار بگذاریم و به 

خدمات روی بیاوریم زیراکه بیش��تر مناطقی که عملکرد اقتصادی تحس��ین برانگیزی را تجربه 

کرده اند، بیش��تر خدمات محور بودند. بنابرهمین، به نظر می رس��د با فرض ثبات س��ایر شرایط، 

توس��عه بیشتر ش��اید نیازمند پایه خدماتی برای اقتصاد باشد. اما بنابر این تحلیل، هیچ مدرکی 

وج��ود ندارد که نش��ان دهد فعالیت کارآفرینی به احتمال زی��اد در بخش خدمات بجای بخش 

تولید انجام می شود. با پذیرش نقش محوری کارآفرینی برای رشد، سیاست دولتی نباید تغییر از 

تولیدات کارخانه ای به خدمات را هدف بگیرد، بلکه باید سایر رو ش های اثربخش  را برای ارتقا و 

حمایت از روحیه کارآفرینی را هم هدف قرار دهد.

داللت های سیاس��تی باال بدون ریش��ه نیستند. س��ود کارآفرینی در بستر نااطمینانی )نایت 
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1964( ق��رار دارد. با وجود پیچیدگی ب��ازار و اطالعات نامنقارن، نااطمینانی بدون توجه به نوع 

بخش ها، بر بازار س��ایه می افکند. بنابراین، انتظار می رود فعالی��ت کارآفرینی در هر کجای بازار 

انجام گیرد. حتی پذیرش صنایع دانش محور نیز عمل کارآفرینانه ای است، همان طور که مایکل 

پورتر )1998( بحث کرد، »همه صنایع می توانند فناوری های پیشرفته بکار گیرند؛ همه صنایع 

می توانند دانش محور باش��ند.« بنابراین، اگر کارآفرینان مش��تاق باشند که »روش های پیچیده 

بکار بگیرند، از فناوری های پیش��رفته استفاده کنند و محصوالت و خدماتی یگانه عرضه دارند«، 
فرصت های کارآفرینی به طور گسترده در همه صنایع وجود دارد.1

خالصه، حتی اگر تخصصی ش��دن بخش��ی اثری بر کارآفرینی دارد، نتیجه رگرسیون شواهد 

اندک��ی برای حمای��ت از نظر ما مبنی بر اینکه فعالیت کارآفرینی ب��ه احتمال زیاد در صنایع با 

فناوری های پیشرفته روی می دهد، فراهم می کند. پس، گذار بخش با رهبری دولت ممکن است 

لزوماً کارآفرینی را ترویج نکند و باعث توسعه اقتصادی بیشتر نشود. 

4-5-2. دولت های محلی برای ارتقای کارآفرینی چکار باید انجام دهند؟

با مش��اهده آثار متغیرهای کنترل در این بررس��ی، شامل رش��د جمعیت، رشد درآمد و سرمایه 

انس��انی به نظر می رس��د تاثیر معنادار و مثبتی بر فعالیت کارآفرینانه دارند؛ در عین حال، نرخ 

بی��کاری و اندازه تش��کیالت اثر معنادار و منف��ی بر کارآفرینی دارد. بر اس��اس این نتایج، برای 

دولت های منطقه ای مهم است که روش های متعددی برای ارتقای کارآفرینی در نظر بگیرند. اول، 

جذب استعدادهای بیرونی است که باید به نحو راهبردی تاکید کند که داللت بر رشد جمعیت و 

ارتقای سرمایه انسانی است. دوم، مخارج دولتی که صرف تحصیالت و آموزش حرفه ای یا مهارتی 

می شود باید اهمیت زیادی برای ارتقای سرمایه انسانی و کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. سوم، 

از کسب وکارهای کوچک باید پشتیبانی شود تا که میانگین اندازه بنگاه درون منطقه پایین آید. 

1 پورتر )1998( گروه ها و اقتصاد جدید رقابتی. Harvard business review 77، ص.80.
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4-6. نتیجه گیری
کارآفرینی به عنوان عامل مهمی در کمک به رش��د اقتصادی منطقه ای در س��طح گس��ترده به 

رسمیت ش��ناخته شده است. با پذیرش این پیش فرض، کش��ف تعیین کننده های کارآفرینی و 

داللت های سیاس��تی مربوطه اهمیت زیادی یافته اس��ت. این مقاله اثر تخصصی شدن بخشی بر 

فعالیت کارآفرینی را در س��طح منطقه ای آزمون کرد. درک ش��هودی احتماال به مردم می گوید 

که فعالیت کارآفرینانه در مناطق با فناوری پیشرفته یا مناطق با مشاغل خالقانه، روی می دهد. 

ام��ا نتایج تجربی در این مقاله برخی تصورات خالف آن را ارائه کرد. تخصصی ش��دن در صنعت 

دانش محور لزوماً منجر به سطح باالتر فعالیت کارآفرینی نسبت به تخصصی شدن در سایر صنایع، 

در مورد ما، صنایع ساخت وس��از، امالک و رهن و اجاره نمی ش��ود. اعتبارپذیری این نتایج بر دو 

فرض اس��توار است: 1. کارآفرینی را می توان بر حسب نرخ تشکیل بنگاه تعریف کرد و 2. روش 

اندازه گیری نرخ تش��کیل بنگاه که در این مقاله اس��تفاده شده اس��ت، مناسب و دقیق است. با 

پذیرش این دو فرض، نشان می دهد که تالش برای ارتقای کارآفرینی از طریق گذارهای بخشی 

با رهبری دولت امری الزم نیست. گرچه همه صنایع می توانند دانش محور باشند، سیاست گذاری 

عمومی باید هدف خود را ساخت ظرفیت صنعتی بجای ایجاد یا انتخاب صنایع قرار دهد. 

این پژوهش همچنین روش��ن نمودکه سیاس��تگذاری کارآفرینی بایدبه کجا برود )دقیق تر 

این که به کجا نباید برود(. به تازگی، نگرانی فزاینده ای درباره سیاست کارآفرینانه به وجود آمده 

اس��ت )النداستورم و استیونسون 2005، آکس و آرمینگتون 2006، آدرستش و دیگران 2006، 

بنیاد کافمن 2007(. کتاب دیوید هارت )2003( با عنوان، "ظهور سیاست کارآفرینی"، به عنوان 

یکی از نخستین کوشش ها لوازم کاماًل بر سیاست انتقال فناوری تمرکز کردهر چند که بررسی ما 

نشان می دهد که این سیاست مناسب نیست. فعالیت کارآفرینی نه تنها در بخش های با فناوری 

پیشرفته روی می دهد، بلکه در سایر بخش ها نیز اتفاق می افتد. بنابراین سیاست کارآفرینانه، نباید 
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فقط به سمت صنعت واحدی میل کند، بلکه باید به سمت کل افراد، بنگاه ها و جامعه باشد. این 

مقاله همچنین نشان داد تالش های عمومی برای تغییر جمعیت، نرخ بیکاری، سرمایه انسانی و 

فرهنگ کارآفرینی ممکن است به ارتقای کارآفرینی منجر شود. 

این بررسی نوری بر ظرفیت سازی منطقه ای به معنایی که تعریف کارآفرینی بر حسب تشکیل 

بنگاه، اهمیت همه بنگاه های جدید را برابر می کند، انداخته است. اما، تشکیل بنگاه در بخش های 

با فناوری پیش��رفته تر منجر به تش��کیل بنگاه در بخش های معمول برای ارتقای رقابت پذیری 

منطقه ای می شود. بنابراین، سیاست کارآفرینی به شدت بر اساس آنچه که کارآفرینی دقیقا باید 

هدف قرار دهد، تعیین می شود. 
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فصل پنجم
مراقبت درمانی کارآفرینانه: بررسی آربیتراژ سیاست دولتی

اسکات جکسون

5-1. مقدمه
از هنگام انتخابات ریاست جمهوری در سال 1992 مراقبت درمانی و بیمه درمان جایگاه ویژه ای 

در مباحث سیاس��تگذاری عمومی پیدا کرده اس��ت. طرفداران دخالت دولت با اش��اره به تعداد 

بیمه نش��ده ها، مکررا نظام جاری را کامال ناکارا می دانند چون که نتوانسته است برای فقیرترین 

افراد بیمه فراهم کند وضعیتی که بی ش��باهت با وضعیت س��ایر کاالی اساس��ی )مثال مسکن( 

نیس��ت. اما بسیاری از کس��انی که در جبهه مقابل ایس��تاد ه اند به این نکته توجه می دهند که 

نسبت واقعی جمعیت بیمه نشده، از انتهای دهه 1980 تاکنون عمدتاً بدون تغییر مانده است و 

چون که جمعیت افزایش یافته اس��ت این افول نسبی در نتیجه حضور مهاجران است. بسیاری 

از تازه واردان غیرقانونی به کشور که تحت پوشش بیمه درمان نیستند از کشورهای دارای نظام 

بیم��ه درمان ملی به آمریکا می آین��د و بنابراین عادت به خرید بیمه درم��ان ندارند و بار مالی 

فزاین��ده ای بر دوش نظام مراقبت درمان آمریکا می گذارند. آنهایی که با اجتماعی ش��دن عملی 

نظام مراقبت درمان آمریکا مخالف هس��تند به این نکته اش��اره می کنند که بهبودهای اخیر در 

مراقب��ت درمانی به واس��طه رقابت بی��ن ارائه کنندگان و نیز تحصیالت بهت��ری که در بیماران 

حاصل شده است، واقعا پس اندازهای قابل توجهی برای بازنشستگان ایجاد کرده است، اما درباره 

پایداری بلندمدت این رویکرد همچنان جای ش��ک و تردید است )اوسفلدت و اشنایدر 2006(. 
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این مقاله به کندوکاو یک جنبه محدود از بحث جاری مراقبت درمانی یعنی ابتکارات جاری که 

ایالت ها در ارتباط با بیمه به کار برده اند و تاثیر آنها بر اقتصاد کارآفرینانه اس��ت. خواننده باید 

توجه داش��ته باشد که ایجاد نظام های مراقبت درمانی به نفع اقتصاد کارآفرینانه ظاهرا موضوع 

کم اهمیتی در ذهن دولت های ایالتی اس��ت؛ بنا برای��ن هماهنگ کردن انگیزش ها، مالحظات 

بودجه ای و اقتصاد کارآفرینی در این عرصه یک خوش اقبالی است.

5-2. سالمت، مراقبت سالمت و بیمه سالمت
ابتدا الزم اس��ت روش��ن س��ازیم منظور ما از »مراقبت س��المت« چیس��ت. اهل فن و برخی از 

دانشوران، اصطالح مراقبت سالمت و سالمت را به صورت معادل های کارکردی به کار می برند؛ 

اما آنها کامال متفاوت هس��تند. می توان استدالل کرد که س��المت کاالی عمومی خالص است 

در حالی که مراقبت س��المت کاالی خصوصی است. سالمت پیامدهای بیرونی قابل توجهی در 

ارتباط با خود داشته و با مشکل بازده نزولی در رابطه با مصرف آن مواجه نیستیم. این کاال هم 

بدون رقیب و هم اس��تثناناپذیر اس��ت اما ویژگی هایی دارد که نسبت به ابهامات غیر اقتصادی 

چ��ون ناممکن ب��ودن اندازه گیری محصول و پیامدهای بیرونی آن تقریبا نامعین آن مش��کل و 

حساس می شود)وولف 1997(. اما مراقبت درمانی یک کاالی خصوصی خالص است که گرفتار 

بازده نزولی می شود )ابرشتادت و ساتل 2004(، هم رقابت پذیر و هم استثناپذیر است و مصرف 

آن لزوما به س��المتی تبدیل نمی ش��ود )پری و روزن 2004(. اما در نتیجه ي مش��کالت ذاتی 

اندازه گیری، گروه های ذینفع حاضر و مش��کل هزینه های پراکنده و منافع متمرکز موجب می 

شود که نظام های عمومی تمایل دارند تدارک مراقبت سالمت را با وضعیت سالمت یکسان فرض 

کنند ودر نتیجه آن توصیه های سیاستگذاری حول محورتدارک عمومی مراقبت سالمت و تامین 

مالی دور می زند )یعنی مقررات یا تدارک بیمه سالمت(.

نظام جاری آمریکا از ترکیب متنوعی شامل بیمه و تدارک خصوصی و بیمه عمومی )مثال مراقبت 
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پزشکی( و تدارک عمومی )یعنی نظام امور کهنه سربازها( تشکیل می شود. اما یک مالحظه سیاسی 

مهم که زیربنای این بحث است حول دو باور حیاتی می چرخد. باور نخست فلسفی است در این باره 

که آیا قیمت های مراقبت سالمت اطالعات الزم به خریداران بالقوه خدمات سالمت را انتقال می دهد تا 

استفاده کارا از آن را عملی سازد و دوم این که همان طور که اوسفلدت و اشنایدر )2006(1 بیان کردند 

»آیا س��ودجویی در بخش مراقبت سالمت امر ناشایسته ای است؟« یک دیدگاه در این حوزه عالقه 

زیاد به دخالت دولت دارد، و همان طور که جیمز رابینسن )2001(2 توجه داده است، »خطرناک ترین 

دکترین در تحقیقات خدمات سالمت، و بزرگترین مانع در برابر اندیشه روشن و اقدام موفقیت آمیز، 

اینست که مراقبت سالمت موضوعی متفاوت است.« که متعاقباً بر این پرسش تاثیر می گذارد که آیا 

مراقبت سالمت، به صورت کاالی معمولی دیده می شود یا به عنوان حق انسانی نگریسته می شود 

و بنابراین از همه مالحظات علم اقتصاد جدا می گردد. از جنبه تاکتیکی، اگر دولت در بازار مراقبت 

سالمت دخالت کند، آیا باید یک مدل بیمه یا مدل تدارک رسانی به کار گیرد؟

چندین ایالت، در تالش به حل دغدغه های مربوط به تامین منابع کمک پزشکی و مراقبت 

پزش��کی و ش��ور و هیجان سیاسی بر سر بیمه نشده ها، انواعی از هر دو مدل را در به عنوان یک 

راهکار اقتباس نمودند. این مدل ها شاید پیامدهایی برای فعالیت کارآفرینی داشته باشند و وقتی 

بیم��ه اجباری می گردد کارآفرین حاال دیگر انتخابی درب��اره بخش بالقوه قابل توجهی از منابع 

شرکت ندارد. در این مثال، که از داده های نظرسنجی موریسی )2003( گرفته شده است، هزینه 

س��االنه بیمه س��المت برای بنگاهی که 19 کارمند دارد معادل با دستمزد 6 هفته )برای فرد( 

یا 11 هفته )برای خانواده( از تعطیالت با حقوق اس��ت. بنابراین هنگام اجباری س��اختن چنین 

بندهای قانونی باید مراقب بود چون که آنها پیامدهای کامال باز دارنده دارند )دامبرگ 1996(.

1 Ohsfeldt, Robert L. and John E. Schneider. 2006. The Business of Health. Washington DC: 
AEI Press. September 2006. p. 33.

2 Robinson, James C. 2001. The End of Asymmetric Information. Journal of Health Politics, 
Policy and Law. Vol. 26. No. 5. p.1045.
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در حالی که ش��اید امر زای��دی به نظر رس��دهر گاه بخواهیم خویش فرما ی��ا بنگاه کوچک 

را ب��ا کارآفرین یکس��ان بگیریم، اما چنی��ن معادله ای نزدیک ترین تقریب ما برای بس��ط دادن 

رویکردهای سیاس��تگذاری به نفع اقتصاد کارآفرینانه است. ابزار اصلی دگرگونی در یک اقتصاد 

کارآفرینانه اینست که چگونه سیاست های اجتماعی از قبیل مراقبت سالمت را به کار گیریم. آیا 

با چالش هایی که مواجه هس��تیم عمدتا از دید اقتصاد مدیریت شده نگاه می کنیم که به سمت 

گروه خاصی رانده ش��ده  و راهکارهای یک اندازه واحد را برای همه مناس��ب می داند یا از طریق 

رویکرد اقتصاد کارآفرینانه که طرفدار سفارش��ی کردن و انعطاف پذیری فردی اس��ت؟ ادعای 

نویس��نده این اس��ت که برای اقتصاد کارآفرینانه، مناسب ترین گزینه دگرگون کردن نظام بیمه 

سالمت از حالت تسلط نظام های گروهی به بازار بیمه فردی باشد. نزدیک ترین مسیر اقدام در 

این رابطه به کارگیری حساب های پس انداز سالمت است.

5-3. چگونه مراقبت سالمت بر کارآفرینی تاثیر می گذارد؟
مطالع��ات تاثیر کارآفرینی بر توس��عه منطقه ای نش��ان داده اس��ت ک��ه در دوره دهه 1990، 

فعالیت ه��ای اقتصادی با اندازه ی کوچک و متوس��ط و بنگاه های کارآفرینانه محرک های اصلی 

رش��د اقتصادی بودند )ائودرتش و توریک 1998(. به همین ترتیب ائودرتش و کیلباخ )2004( 

متوجه شدند فعالیت کارآفرینانه باید تاثیر مثبتی بر فعالیت اقتصادی به مثابه سازوکاری برای 

جدول 5-1 هزینه های تخمین زده شده بیمه ناخالص1

1 با فرض دستمزد ساعتی 20 دالر و 173 ساعت کار در ماه )موریسی 2003، ص 3(
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انتقال سرریزهای دانش به فعالیت های با ارزش افزوده اقتصادی، افزایش رقابت کلی و ارایه تنوع 

در بین بنگاه های محلی بگذارد که بدان وس��یله بوم شناسی اقتصادی محلی را ارتقا می بخشد. 

هایفیلد و اسمایلی )1987( هیچ رابطه معناداری بین تشکیل بنگاه جدید و متغیرهای اقتصاد 

خرد به اس��تثنای نرخ رشد صنعت پیدا نکردند؛ اما این یافته شاید گرفتار سوگیری بوم شناسی 

ش��ده باشد )رابینسون 1950(، این شرط که نتایج در سطح کل متناقض با آن چیزی باشد که 

در س��طح فردی شناخته شده اس��ت. از آنجا که کارآفرینی یک تصمیم فردی است، ائودرتش 

)1955( و دیگران، توصیه کرده اند واحد مناسب تحلیل، بنگاه یا فرد باشد و بنابراین، مالحظات 

فردی از قبیل دردس��ترس بودن بیمه س��المت استطاعت پذیر ش��اید بر تصمیم به این که یک 

کارآفرین بش��ویم تاثیر بگذارد. در حالی که برابر س��اختن سیاست کسبوکار کوچک با سیاست 

کارآفرینانه دردسرزا است، از برخی جنبه ها نزدیکترین رویکرد به مسائلی است که کارآفرینان 

مواجه هستند.

ش��این )2003(1 توجه می دهد ک��ه »تصمیم گیری کارآفرینانه مس��تلزم اتخاذ تصمیمات 

غیربهینه یابی اس��ت« یعنی پاداش یا زیانی که کارآفرین متحمل می ش��ود، »سود کارآفرینانه« 

)شاین 2003(2 و تصمیم به بهره برداری از یک فرصت کارآفرینانه متکی به این تصور است که 

ارزش موردانتظار فرصت، بیش از هزینه های فرصت است )شاین 2003(. این زمانی رخ می دهد 

که فرد هزینه فرصت پایین تری دارد و یک ش��یوه پایین  آوردن هزینه اینست که بر هزینه های 

بیمه سالمت چه به صورت مستقیم با کاهش هزینه های بیمه، کاهش هزینه جستجو برای بیمه 

اتکایی یا کاًل حذف نیاز به جستجو برای بیمه تاثیر بگذاریم. اما جنبه بد قضیه اینست که امکان 

دارد سازوکار معین برای کاهش هزینه های فرصت، اثرات منفی داشته باشد.

1 Shane, Scott. 2003. A General Theory of Entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar. p. 39.
2 IBID. p. 45.
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چندین س��ازوکار که افراد برای پایین آوردن هزینه های فرصت اس��تفاده می کنند بررسی 

ش��ده اس��ت. برای مثال، رابطه بین همسر شاغل و تعقیب خوداش��تغالی )بالنچفالور و اسوالد 

1998؛ ش��این 2003(، از طریق پوشش دهی که از کارفرمای همسر به دست آمده است منجر 

به یارانه دهی به کارگران در بنگاه های کوچک می ش��ود )دامبرگ 1996(. یارانه باعث می ش��ود 

که ریس��ک برای خوداش��تغالی پایین بیاید )بالنچ فالور و اس��والد 1998(؛ بنابراین رویکردهای 

سیاس��تگذاری که پوشش دهی همسران را جریمه می کند می تواند واقعا تاثیر منفی بر فعالیت 

کارآفرینانه بگذاردو ناخواسته کارگران در بنگاه های کوچک را جریمه کند )دامبرگ 1996( و به 

مزدبگیران پردرآمدتر یارانه دهد )هلمس 2001(. در بررسی هایی که مانهیت و هاروی )1993( 

و گروبر و پوتربا )1994( انجام دادند دریافتند که برخورد مالیاتی بر شیوه ی ارزش گذاری بیمه 

سالمت تاثیر می گذارد و بدان وسیله قیمت موثر بیمه سالمت را برای خویش فرما پایین می آورد 

و احتمال اینکه کارآفرینان بیمه سالمت بخرند افزایش می دهد. پری و روزن )2004( با شواهد 

واقعی که از بیمه س��المت به عنوان فرضیه ی یارانه ی کارآفرینانه پش��تیبانی می کند به مقابله 

برخاس��تند. آنها دریافتند وضعیت س��المتی کارآفرین یا بچه های وی بر تصمیم به خویش فرما 

شدن تاثیری نمی گذارد. آنها همچنین هیچ شواهدی در پشتیبانی از این تصور نیافتند که مردم 

سالم تر کارآفرین می ش��وند، یافته ای که با حجم عظیم پژوهش ها در این زمینه سازگاری دارد 

)پری و روزن 2004(. 

5-4. سایر مالحظات برای بیمه سالمت و کارآفرین
اما یک اثر احتمالی دیگر از بیمه سالمت براقتصاد کارآفرینانه که ارتباط کمتری با کارآفرین و 

ارتباط بیشتری با توانایی وی در جذب و حفظ استعداد دارد- بیمه سالمت به عنوان یک دارایی 

راهبردی اس��ت. این مالحظه مورد تایید موریس��ی )2003( قرار گرفت. او دریافت بس��ته های 

مزایای ارایه شده توسط بنگاه های خیلی کوچک نیز تا حدی دست و دلبازانه تر بوده است و حق 
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بیمه کارکنان یا حق بیمه یارانه ای کمتری نس��بت به بنگاه های اندکی بزرگتر داشت که شاید 

نتیجه ریسک کار کردن برای بنگاه خیلی کوچک باشد.

وقتی که به سال 2001 نگاه می کنیم، تقریبا نصف نیروی کار آمریکا در استخدام بنگاه های 

کوچکتر از 500 کارگر بودند )57.4 میلیون نفر در برابر 57.7 میلیون نفر برحسب بنگاه های < 

500 کارمند(. چنین مالحظاتی از منظر تدارک دیدن بیمه یا سیاس��ت کسبوکار کوچک اصال 

.)SBAبی اهمیت نیستند )منبع: داده های اشتغال پویای

جدول 5-2 چرا بیمه ارایه می شود؟

س��رانجام این نکته نیز درس��ت است که هر آنچه به نفع یا به زیان کارفرمایان کوچک باشد 

برای کارفرمایان اندکی بزرگتر نیز خنثی ویا مثبت است. در حالی که پوشش دهی بیمه اجباری 

به علت تاثیری که بر هزینه های راه اندازی دارد شاید برای بنگاه های کوچک و کارآفرینانه خیلی 

منفی باش��د، احتماال به نفع بنگاه های اندکی بزرگتر و با س��رعت رو به رش��د است چون بیمه 

سالمت را به عنوان ابزاری برای جذب استعداد از معادله رقابتی حذف می کند.

جدول 5-3 اندازه بنگاه و پوشش دهی بیمه1

1 Morrisey, Michael A. 2003. NFIB National Small Business Poll: Health Insurance. Vol. 3. 
Issue 4. p. 2.

2 IBID, p. 1.
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5-5. هزینه های سالمت/ بیمه و کارآفرین
بسیار مهم است که در ذهن داشته باشیم دو پرسش اساسی در بحث بیمه سالمت دخیل است. 

نخس��تین آن به جایگاه س��المت مربوط می ش��ود و به بحث بر سر دسترسی سراسری و منافع 

کارکنان پیوند می خورد و دیگری که در این مقاله به آن می پردازیم اینست که آیا در دسترس 

بودن بیمه سالمت بر تمایل به کارآفرین شدن تاثیر می گذارد یا خیر. پیوند بین بیمه سالمت و 

جایگاه سالمت کارآفرین در بهترین حالت نامعین است )پری و روزن 2004( و در یک اقتصاد 

کارآفرینانه سیاس��تگذاری عمومی ش��اید )1( مانع فعالیت کارآفرینانه ش��ود، )2( برای فعالیت 

کارآفرینانه بی تاثیر بوده یا )3( فعالیت کارآفرینانه را تسهیل کند.

مقال��ه اخی��ر در نیویورک تایمز حکای��ت از این دارد که باال رفتن هزینه های بیمه س��المت، 

کارآفرین��ان آینده به ویژه آنهایی را که با ش��رایط از قبل موجود تصمیم گرفتند به عقب می راند 

)تاهمینسی  اوغلو 2006(، یک بررسی در سال 2003 که توسط فدراسیون ملی کسبوکار مستقل، 

از بنگاه های کوچکتر از 250 کارمند انجام شد نشان داد که 91 درصد مالکان کسبوکارهای کوچک 

بیمه سالمت برای خودشان داشتند؛ که آن را یا از طریق کسبوکار خویش، به عنوان پوشش دهی 

فردی یا از پوشش کارفرمای همسر به دست آورده بودند. تنها 2.5 درصد از این مالکان بیمه نشده 

بیش از 12 ماه بیمه نشده بودند، حکایت از این داشت که نبود مداوم بیمه در بین آنهایی که کسب 

وکارهای کوچک را شروع یا راه اندازی می کنند مشکل حادی نیست )موریسی 2003(.

جدول 4-5 پوشش دهی بیمه سالمت مالک کسب و کار کوچک1

1 IBID, p. 2
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در حالی که تفسیرهای مکرر در مطبوعات روشن نمی کند که هزینه باالی بیمه سالمت آن 

عاملی است که مالکان کسبوکار کوچک درباره آن شکایت دارند،اما روشن هم نمی سازد که آیا 

واقعا افراد را از تعقیب خوداشتغالی باز می دارد؟ شاید این هیاهو ما را به این نتیجه برساند که 

این میزان داد و فریاد صرفا توسط آنهایی تولید می شود که دارای هدف و برنامه در رویکرد ملی 

به مراقبت سالمت و بیمه سالمت دارند.

5-6. روش شناسی )چارچوب تحلیل(: مراقبت سالمت در اقتصاد کارآفرینانه
اقتصاد کارآفرینانه چیس��ت و مراقبت س��المت چه ویژگی هایی در این نوع اقتصاد دارد که در 

سایر انواع اقتصادها ندارد؟ همان طور که بامول، لیتان و شرام )2006( اشاره می کنند در اقتصاد 

کارآفرینانه تشکیل کسبوکار جدید و تعطیل کردن کسب وکار ناموفق باید راحت باشد، نهادها 

بای��د به فعالیت های کارآفرینان��ه ای پاداش دهند که با تبدیل دانش مفید اقتصادی به ش��کل 

محصوالت و خدمات در اقتصاد ارزش خلق می کنند. جامعه باید در خلق دانش و بهره برداری از 

دانش جدید سرمایه گذاری کند و باید اطمینان دهند که هم کارآفرینان و هم بنگاه های بزرگتر 

و قدیمی تر دارای انگیزه برای نوآوری مدوام باش��ند. اینکه نظام  سالمت بتواند فرایند تشکیل و 

تعطیل کسبوکارها را پیچیده کند بستگی به این دارد که چگونه این نظام تامین مالی می شود 

و چگونه آن تامین مالی تحت تاثیر پیوستن و جدا شدن کارکنان قرار می گیرد.

نظام های سالمت که عمدتا کارفرما محور هستند با مشکل کاهش پوشش دهی طی دوره های 

بیکاری مواجه می باشند. دولت ملی که متکی بر این سیستم ها است وسوسه می شود از طریق 

بس��ته ها و رویه های پیچیده غرامت دهی،  جداشدن کارگران را دشوار سازد، که اثر ناخواسته ای 

بر کاهش تقاضای استخدام و بنابراین افزایش بیکاری دارد و از منظر کارآفرینی می تواند بستن 

بنگاه را پردردس��ر و مشکل سازد. نظام های تحت حمایت دولت مزایای هزینه های کوتاه مدت 

و قابلی��ت جابجایی رااز طریق قدرت انحصار در خرید دارند اما اختالل در رابطه ارزش- قیمت 

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 164

بی انگیزگی های قوی برای نوآوری ایجاد می کنند )بیت 2003( ، به خصوص برای بیماری های 

نادر و ناتوان تر، که مس��تلزم دخالت اضافی از قبیل مقررات وکمک یارانه دهی به داروهای این 

گونه مبتالیان باشد.

شرط شرکت در حوزه اقتصاد کارآفرینانه، انعطاف پذیری و هزینه است. چهار شرط در رابطه 

با مراقبت س��المت و بیمه س��المت الزم است و این چهار شرط به عنوان ابزار ارزیابی اصلی در 

ادامه این تحلیل اس��تفاده خواهد شد: )1( دسترس��ی به مراقبت درمانی، )2( قابلیت جایجایی 

تامین مالی بیمه/ مراقبت سالمت، )3( هزینه تامین مالی مراقبت سالمت نسبت به سایر نهاده ها 

و )4( انعطاف پذیری پوشش دهی. در این تحلیل، این معیارهایی را برای ارزیابی ابتکارات دولتی 

در جهت کمک پزش��کی، مراقبت پزش��کی، بیمه نشده و بازار بیمه فردی از طریق حساب های 

پس انداز سالمت به کار خواهیم برد. 

5-7. تعریف شرایط چارچوب
دسترس��ی به مراقبت در این بستر یک قضیه هزینه- فایده نیست بلکه دسترسی پذیری واقعی 

انواع معین درمان ها گذری )ترانزیت( برای خدمات اس��ت. کارآفرینان لزوما سالم تر از جمعیت 

عمومی کارگر مزدبگیر نیس��تند )پری و روزن 2004(، واصوالً بیش��تر کارگران س��الم هستند 

)م��وون، نیکول��س و وال 1966(؛ بنابراین، اکثریت خدمات س��المت که ه��م کارآفرینان و هم 

کارمندان تقاضا می کنند خدمات عمومی و س��رپایی اس��ت )مثل مراقبت اورژانسی ناچیز(. در 

دس��ترس بودن خدمات سرپایی کلی درون یک جامعه محلی معین با ساعات کار انعطاف پذیر 

یک عنصر حیاتی از دسترس��ی است. این نکته با نتایج نظرسنجی هاریس برای صندوق جامعه 

مش��ترک المنافع پشتیبانی می شود که دو سوم پاسخ دهندگان ابراز داشتند آسانی تعیین وقت 

برای ویزیت پزش��ک )مثل ساعت/ در دس��ترس بودن(، مکان مطب پزشک و اشتهار پزشک به 

عنوان مهمترین عوامل در انتخاب پزشک از نظر آنها بوده است )کیلک و اساتل 2006(. بنابراین 
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در اقتصاد نوآورانه، در دس��ترس بودن خدمات کماکان برای رشد اقتصادی و بهویژه در جوامع 

محلی کوچک روس��تایی، که پراکندگی خدمات از گذش��ته هم وجود داش��ت مهم خواهد بود 
)کیلک و ساتل 2006(.1

شرط دوم، قابلیت جابجایی تامین مالی بیمه/ مراقبت سالمت است. چندین تالش به عمل 

آمده است که شکاف پوشش دهی ناشی از از دست دادن شغل را جبران می کند )هریک 2006(. 

این شامل خلق قانون COBRA در 1986 است که نرخ های بیمه گروهی به افراد تعمیم داده 

شد، اما COBRA عمدتاً موفق به کاهش این شکاف نشد تا حدی به این علت که این بسته ها 

نس��بتا دس��ت و دلبازانه بود )زاکرمن، هالی و فراگال 2001(، و در نتیجه احتمال این که این 

نرخ ها ش��اید در سطح فردی غیربهینه باشد.محسوس بود تحت چنین شرایطی، یک کارمند با 

وضعیت سالمت نامناسب، انگیزه دارد تا پول بیشتر برای پوشش دهی دست  و دلبازانه تر بپردازد 

در حالی که افراد با سالمتی معموال خوب، هزینه پایین تر و رژیم کمتر جامع را انتخاب می کنند- 

مسئله کالسیک کژگزینی. نظام بیمه جاری که بر اساس گروه و کارفرما است از چنین مسائل 

و موضوعات رنج می برد )کاتلر و زکخاوسر 1999( و وزن سنگینی به یارانه های کارفرما تحمیل 

می کند)هلمس 2001(. یک بدیل این نظام، گذار به سیستمی خواهد بود که بر اساس تدارک 

عمومی بیمه سالمتی یا گذار به بازار بیمه فردی است. ابتکار عمل های طراحی شده برای ارایه 

 MSAs و HSAs ک��ردن همان نوع برخورد مالیاتی به بیمه فردی و گروهی کوچک، از قبیل

هس��تند و بنابراین سوگیری با حمایت کارفرما در بیمه سالمت را حذف می کنند و حرکتی در 

این جهت هس��تند، این در مخالفت شدید با برخی جنبه های سایر ابتکارات طراحی شده برای 

حذف نابرابری ها در این سیس��تم با حذف شکنندگی در بازار بیمه سالمت است )مون، نیکلس 

و وال 1996( و اساسا هر یارانه منفی برای انتخاب های حفظ سالمت ضعیف را حذف می کند.

1 Klick, Jonathan and Sally Satel, M.D. 2006. The Health Disparities Myth. Washington DC: 
AEI Press. January 2006. p. 29.
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س��ومین شرط الزم برای یک اقتصاد کارآفرینانه، هزینه نسبی تامین مالی مراقبت سالمت 

در برابر س��ایر نهاده ها اس��ت. همان طور که پیش��تر اشاره شد، بر اس��اس نظرسنجی موریسی 

)2003( از مالکان کس��بوکارهای کوچک، صرف بیمه بین 11 تا 18 درصد از جبران خس��ارت 

را تش��کیل می دهد )12 تا 20 درصد دس��تمزدها( با فرض اینکه جبران خسارت فقط دستمزد 

و بیمه س��المت اس��ت یا تقریبا 3 تا 5 برابر هزینه ای که بابت یک تعطیالت معمولی پرداخت 

می ش��ود. سیاس��ت هایی که دارای اثر کاهش هزینه بیمه به کارآفرین هس��تند شاید برای یک 

اقتصاد کارآفرینانه مناسب مالحظه شود؛ اما از آنجا که بنگاه های کارآفرینانه معموال محدودیت 

نقدینگی دارند، سیاست هایی که مشخصا به مشوق های مالیاتی برای بنگاه مرتبط هستند چه 

به ش��کل اعتبارات یا یارانه ها اثربخش��ی کمتری دارند به این علت که بدهی های مالیاتی نسبتا 

کوچکتر اس��ت. سیاست هایی که فشار به سمت پایین بر هزینه های بیمه وارد می کند از قبیل 

تجمیع گس��ترده ریس��ک، یا جابجایی بیمه از بنگاه، چه به افراد ی��ا به بخش عمومی، مفیدتر 

هستند. بنابراین هدف برنامه ها کاهش هزینه ها با حذف برخورد متفاوت مالیاتی در برنامه های 

ارایه شده فردی در برابر کارفرمایی و برای تجمیع ریسک است، تا آن حد که اینها واقعا هزینه 

را کاهش دهند، می تواند دارای تاثیر مثبت بر هزینه پوشش دهی باشد. اما یک هشدار در اینجا 

باید در رابطه با جابجایی بار مالی به فرد داده ش��ود که مش��کل کژگزینی است: افراد با ریسک 

پایین از مجموعه پرریسک خارج می شوند )هر یک 2006؛ مون، نکیلس و وال 1996؛ اهسفلدت 

و اشنایدر 2006(. جابجایی هزینه مالی بیمه به افراد شاید باعث افزایش سطح قیمت و تبعیض 

عرضه با پیامدهای ناگوار اجتماعی بش��ود. ابتکار عمل ها با هدف ملزم س��اختن بیمه فردی یا 

گروهی  شاید در واقع بیمه را پرهزینه سازد چون رقابت بین ارایه دهندگان بیمه برای این افراد 

کم هزینه را از بین می برد.

چهارمین و آخرین معیار برای تامین مالی مراقبت سالمت در اقتصاد نوآورانه، انعطاف پذیری 

و سفارشی سازی پوشش دهی است. یک نظام بیمه سالمت فردمدار، ذاتا سفارشی تر از برنامه های 
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بیم��ه س��المت بزرگ، کارفرمای��ی یا با حمایت دولت اس��ت که متکی ب��ر صرفه های مقیاس، 

استانداردسازی محصول و تسهیم ریسک با هزینه های پایین تر هستند. یک نظام بیمه سالمت 

که پوش��ش دهی آن را می توان با نیازهای افراد منطبق س��اخت، به طوری که شخص می تواند 

پوش��ش دهی یا مزایای متفاوت را در عوض شریک شدن در پرداخت هزینه های پزشکی بیشتر 

ی��ا کاهش در خدمات انتخاب کند، برحس��ب تعریف انعطاف پذیرتر اس��ت و انعطاف پذیری در 

حفظ پایداری سیاسی هر نظام تامین مالی مراقبت سالمت در بلندمدت بسیار حیاتی است. اما 

یک مس��ئله مهم این است که در اقتصاد بهینه، یک درهم آمیزی بین صرفه های بنگاه بزرگ و 

کارآفرینی وجود دارد )بامول، لیتان و شرام 2006(، نظام بیمه فردمدار شاید قادر به همزیستی 

با برنامه های بیمه گروه بزرگ آن گونه که در حال حاضر س��اخته شده اند نباشد )مون، نیکالس 

و وال 1996(. 

5-8. داده ها و پایه اطالعاتی
این تحلیل بر ابتکار عمل هایی متمرکز خواهد شد که در حال حاضر توسط ایالت های مختلف 

و حس��اب های پس انداز سالمت کندوکاو می ش��ود. داده ها برای تحلیل از تبادل کمک پزشکی 

شبکه سیاست ایالتی )موضوعات1 17  و 192( و ابتکارات صندوق رای مرتبط با سالمت از بانک 

اطالعاتی کنفرانس ملی قانونگذاران ایالتی )www.ncsl.org( گرفته ش��ده است.3 از ابتکارات 

صندوق رای و مالیات های سیگار برای تامین مالی ابتکارات سالمت گرفته تاگسترش قلمرو برای 

1 State Policy Network. 2006b. SPN Medicaid Exchange. Issue 17. http://www.spn.org/
publications/pubid.139/pub_detail.asp. Richmond, CA: State Policy Network. Published 
on Wednesday, September 06, 2006.

2 State Policy Network. 2006. SPN Medicaid Exchange. Issue 19. http://www.spn.org/
publications/pubid.145/pub_detail.asp. Richmond, CA: State Policy Network. Published 
on Thursday, October 26, 2006.

3 National Conference of State Legislatures. Nov 8 2006. Recently Approved 1115 waivers. 
http://www.ncsl.org/programs/health/1115waivers.htm.
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برنامه داروی نسخه ای اورگون اساسا به هر ساکنی اجازه می دهد از اهرم چانه زنی ایالت ها برای 

گرفتن تخفیف های قیمتی از تولیدکنندگان دارو استفاده کند- روالی که در ماین کامال به کار 

گرفته شد و شامل ابتکار صندوق رای در تحقیق و مداوای سلولهای بنیادی میسیوری در سطح 

 NCSL database.( ایالتی می شد ممنوعیت های محلی بر تحقیق یا درمانها را ممنوع می کند

www.ncsl.org(. داده ها درباره حس��اب های پس انداز س��المت توسط جی پی مورگان کیس 

در بس��ته ثبت نامی HSA مش��ارکت فردی 2006 و HDHP/HSA ارایه گردید1 و نرخ های 

 UniCare® Life & Health بیمه ف��ردی از اعالم نرخ های فردی ب��رای ویرجینیا توس��ط
Insurance Company™ گرفته شد.2، 3، 4

5-9. تحلیل: پیمایش موردها
5-9-1. حسابهای پس انداز سالمت و حساب های پس انداز پزشکی

آکس و شرام )2006( پیشنهاد داده اند به نیازهای اقتصاد کارآفرینانه توجه کنیم از این طریق 

که حس��اب های پس انداز سالمت )HSAs( را در دس��ترس افراد بدون حمایت از کارفرما قرار 

دهیم و به کسبوکارهای کوچک اجازه همکاری در تشکیل تجمیع ریسک بیمه به منظور کاهش 

هزینه بیمه برای کارفرمایان کوچک و کارکنان با شرایط از قبل موجود بدهیم.

حس��اب های پس انداز سالمت، حس��اب های پس انداز پزشکی طراحی شده برای حفاظت از 

1 Chase, J.P. Morgan. 2004. Chase Health Savings Account (HSA): 2006 Individual 
Participant HSA Enrollment Package. No. 10551 11/05. pp. 15.

2 UniCare Life & Health Insurance Company. 2006. Virginia Individual and Family Health, 
Dental and Life Insurance Plans. No. 10738VA 10/05.UniCare Life & Health Insurance 
Company, Sales Office, Bolingbrook, IL.

3 UniCare Life & Health Insurance Company. 2006. Virginia Individual and Family Health, 
Dental and Life Insurance Plans. No. 0010124VA 10/05. UniCare Life & Health Insurance 
Company, Sales Office, Bolingbrook, IL.

3 UniCare Life & Health Insurance Company. 2006. Virginia Individual and Family Monthly 
Rates Effective January 1, 2006. No. 10732VA 10/05.UniCare Life & Health Insurance 
Company, Sales Office, Bolingbrook, IL.
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درآمد در محیط پیش از مالیات است که برای هزینه های پزشکی حائز شرایط استفاده می شود. 

آنها به عنوان بخش��ی از قانون داروی نس��خه ای مراقبت پزشکی، بهبود و نوسازی 2003 ایجاد 

ش��ده بود و تحت کد IRS بخش 223 مدیریت شده اند. برای اینکه فرد حائز شرایط باشد باید 

تحت پوش��ش  برنامه بیمه سالمت حائز شرایط کامال کسرش��دنی )HDHP( باشد که دارای 

حداقل مبلغ کسرشدنی ساالنه برای افراد مجرد 1050 دالر و برای متاهالن 2100 دالر است. 

HDHP بای��د تنه��ا نوع بیمه آن فرد به اس��تثنای برنامه های بیماری ه��ای خاص )مثال بیمه 

دندانپزش��کی( باش��د. فرد یا خان��واده را نمی توان در هر کدام از بخش ه��ای الف یا ب مراقبت 

پزش��کی ثبتنام کرد؛ شاید وابسته به بازده مالیاتی شخص دیگر نباشد و باید شهروند آمریکا یا 

بیگانه ساکن در آمریکا باشد. حق بیمه ها به حساب های HSA مشمول مالیات بر درآمد نبوده 

و نمی ت��وان آن را اخذ کرد مگر اینکه فرد دارای یک HDHP باش��د. وجوه مالی از HSA به 

تش��خیص فرد خرج می ش��ود و اگر برای هزینه های پزشکی حائز شرایط استفاده شود معاف از 

مالیات هستند؛  اما اگر مخارج برای هزینه های حائز شرایط استفاده نشود، آنها به عنوان درآمد 

معمولی بر مالیات فرد دیده می شود و یک مالیات اضافی 10 درصد نیز به کار می رود. در سال 

2006، حداکثر حق بیمه س��االنه 2700 دالر برای افراد مجرد و 5450 دالر برای متاهلین بود 

.)2004 Morgan-Chase(

تجسم اولیه از حساب های پس انداز پزشکی و حساب های مخارج انعطاف پذیر معموال توسط 

کارکنان بنگاه های بزرگتر پذیرفته نمی ش��د از آنجا که تقریبا 16 درصد کارگران در بنگاه های 

بزرگ از حساب های مخارج انعطاف پذیر بهره مند شدند )فاستر-هیگینز 1994؛ مون، نیکولس و 

وال 1996(. حامیان HSAs استدالل کردند با برنامه های بیمه فردی باید برخورد مالیاتی قابل 

مقایس��ه با آنچه که برای برنامه های ارایه ش��ده کارفرمای اعمال می شد بشود. چون برنامه های 

ارایه ش��ده ی کارفرما کس��ورات کامل دریافت می کند باید برخوردی مشابه با برنامه های فردی 

بشود. در حالی که به نظر می رسد این نظر در تضاد با کسانی است که به نفع کاهش اختالالت 
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ناشی از کسورات بیمه یا اثرات درآمدی استدالل می کنند، شاید تا حدی نتیجه این باور باشد 

که لغو مبلغ قابل کسر مالیاتی برای بیمه ی ارایه شده کارفرما شاید به علت محبوبیت کسورات 

و گروه ه��ای گوناگون )مثال ارایه دهندگان بیمه( که به آن وصل ش��ده اس��ت از نظر سیاس��ی 

غیرواقعی باش��د )مون، نیکولس و وال 1996(. اس��تدالل آنهایی که با HSAs مخالف هستند 

معموال بر پایه عدالت است و این دغدغه که افراد نیازمنِد مراقبت، از آن مراقبت به علت شرایط 

از پیش موجود محروم می-ش��وند، و اینکه برخورد مالیاتی ترجیحی ادامه می یابد تا افراد را از 

هزینه انتخاب هایش��ان مصون س��ازد و شکنندگی در بازار بیمه سالمت را وخیم تر می کند. آنها 

همچنین مخالف HSAs هستند به علت نگرانی هایی که HSAs سایر انواع برنامه ها را به بیرون 

خواهد راند و باعث بار مالی نامتناسبی بر افراد کم درآمد و با درآمد متوسط می شود که ناشی 

از کس��ورات بیمه ای باال است )مون، نیکالس و وال 1996(.1 جدول زیر تاثیر هزینه برنامه های 

HSA و HSA به فرد بیمه ش��ده را نش��ان می دهد: ارقام به دس��ت آمده مربوط به یک مرد 

بزرگسال با سالمتی مناسب بین سنین 40 تا 44 است.

HAS/HDHP سنتی و PPO/HMO جدول 5-5 نرخ های نمونه

1 Moon, Marilyn; Len M Nichols and Susan Wall. 1996. Medical Savings Accounts: A 
Policy Analysis. Washington DC: Health Policy Center of the Ur-ban Institute. p. 14.
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HSAs تحت ساختار جاری، یک بازار برای برنامه های سالمت پذیر باال را تضمین می کند و 

بنابراین بیشتر همگام با منافع بیمه گران است تا کسانی که بیمه شدند. در حالی که HSAs تا 

 HDHP حدی ارزانتر از بیمه قابل مقایسه است )تقریبا 25 درصد در این مثال( الزام برای یک

به این معناس��ت که این فرد آزاد نیس��ت تا ترتیبات بیمه بهینه برای نیازهای خاص را انتخاب 

کند. پروفایل هزینه آنها باعث می شود تا برای افراد کم ریسکتر یا افرادی که به نادرستی ریسک 

خود را کمتر برآورد می کنند جذابتر ش��وند. به محض این که HSA به طور کامل تامین مالی 

ش��د، خصوصا برای افرادی جذاب اس��ت که به دش��واری در یک بازار انفرادی به علت بیماری 

از پی��ش موجود و مزمن بیمه می ش��وند. در حالی که HSA ب��ه نحو عجیبی انعطاف پذیرتر از 

برنامه های گروهی اس��ت، این طرح پیوند، رقابت حساب ها در بازار بیمه را مشکل تر می سازد و 

قدرت بیش��تری در دستان ش��رکت های بیمه نسبت به کسانی که بیمه شدند قرار می دهد. در 

آخر، سقف حق بیمه ساالنه نسبت به کسرشدنی ها و ریسک هزینه های مستقیم شخصی اندک 

است. در یک سال معین، این هزینه ها می توانست به آسانی از سقف های حق بیمه ساالنه تجاوز 

کند و بنابراین ریسک چشمگیری به آن فرد طی نخستین چند سال در برنامه ها وضع کند. با 

توجه به این قضیه، وقتی HSAs به HDHPs گره می خورند، حق بیمه های ساالنه نباید کمتر 

از حداکثر مجموع هزینه کسرشدنی و هزینه مستقیم شخصی باشد.

HSAs/HDHPs هیچ تاثیری بر دسترسی به الزامات مراقبِت یک اقتصاد کارآفرینانه ندارد 

چون آنها دسترسی بیشتری به گزینه های انتخاب درمان درون یک حوزه جغرافیایی معین ارائه 

نمی دهند.

از آنجا که HSAs از نظر فلسفی بازار بیمه را به سوی افراد جابجا می کند، باید هر دو قابلیت 

جابجایی و انعطاف پذیری را ترویج کند؛ اما در حالی که این حساب ها یک سازوکار برای افزایش 

انتخاب مصرف کننده پیشنهاد می دهد، در حال حاضر آنها بیشتر با بیمه گر و نه لزوما بیمه شده 

رهنمون می ش��وند. پیوند HSA/HDHP عمل می کند تا تقاضا برای این نوع برنامه ها بدون 
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توج��ه ب��ه نیازهای انفرادی آنها را کاهش دهد. در نتیجه، برخ��ی این اتهام را وارد می کنند که 

برنامه ها را عمال برای افراد کم درآمد بی اس��تفاده می سازد )مون، نیکولس و وال 1996( و شاید 

به طور مشابه برای کارآفرینان نیز دردسرساز باشد. 

هر جا که ایالتها الزامات بیمه اجباری را ایجاد کرده اند HSAs شاید گزینه هزینه ی پایین تر 

را پیشنهاد دهد اگر چه دستور ایالتی واقعا هزینه این نوع برنامه ها را با افزایش دادن تقاضا باال 

می برد. الزامات بیمه اجباری همراه با HSAs شاید اثرات منفی بر برنامه های ارایه شده  کارفرما 

بگذارد چون یک س��اختار انگیزش��ی ایجاد می کند که کارفرمایان را تش��ویق به کنار گذاشتن 

برنامه های گشاده دستانه تر در قبال حداقل دستور داده شده ایالتی می کند )مون، نیکولس و وال 

1996(. اما آنها ش��اید با تشویق به مش��ارکت بیشتر جوانان و افراد سالم بازار بیمه را گسترش 

ببخشند )هریک 2006(. در این مورد دامبرگ )1996( اشاره می کند که دستورات بیمه فردی 

در براب��ر بیم��ه کارفرما، توانایی برتر به هدفگذاری یارانه ها ب��رای خانواده های کم درآمد فراهم 

می کند این هدفگذاری منجر به یارانه های کل کمتر پرداختی و کاهش اختالالت می ش��ود اما 

احتماال منجر به نرخ های مالیات قهری می گردد.

سرانجام HSAs وعده امکان کاهش هزینه به کارفرمایان از طریق نرخ های بیمه پایین تر و 

به کل هزینه مراقبت درمانی از طریق قیمت گذاری تبعیضی خدمات پزشکی را می دهد. به این 

ترتیب سود انحصاری بیمارستان ها که معموالً انحصارات عمومی و شبه عمومی هستند کاهش 

می یابد و بر حقوق پزشکان و پرستاران فشار می آورد. چون این تبعیض قیمت در سطح فردی 

رخ می دهد توان بزرگتری برای پیدایش موثرترین درمان جهت بیشترین تعداد افراد به عنوان 

محصول موفق وجود دارد به جای این که اجبار به جامعه بیمار در ش��رایط تقریبا غیربهینه از 

طریق جیره بندی و کنترل دسترسی قاعده مند باشد هر چند که نیاز به برداشتن برخی گام ها 

خواهد بود تا کژمنشی در بازارهای بیمه اجباری را کاهش دهد.

www.irpublicpolicy.ir



173 فصل پنجم- مراقبت درمانی کارآفرینانه: ...

5-9-2. ابتکارات ایالتی
چون بودجه های مراقبت پزش��کی/ کمک پزشکی توس��ط ایالت ها هزینه می شود، کنترل یک 

محرک اصلی برای این ابتکارات اس��ت. »به رغم رش��د آهس��ته، مقامات کمک پزشکی ایالتی 

اشاره می کنند که هزینه های فزاینده مراقبت سالمت و تنزل پوشش دهی سالمت تحت حمایت 

کارفرما دو دلیلی هس��تند که فش��ار برای مهار مخارج کمک پزش��کی کاهش نیافته است،« و 

»درحال��ی که کنترل هزینه یک اولوی��ت باقی می ماند، مقامات کمک پزش��کی ایالتی به نظر 

می رس��د از تمرکز اولیه بر مهار هزینه به دس��ته ای از اولویت ها شامل گسترش یا احیای حائز 

شرایط بودن و منافع، بهبود کیفیت، و تغییر تحویل خدمات مراقبت بلندمدت دور شده باشند.« 

)2006Senior-Journal.com ( تالش های بیش��مار برای اصالح در تبادل کمک پزش��کی 

SPN شبکه سیاست ایالتی برجسته شده است1 و این برنامه ها در جدول 6-5 با تاثیر انتظاری 

آنها در اقتصاد کارآفرینانه برجسته شده است.

چندین ایالت ابتکاراتی به کار گرفته اند که تالش دارد از س��اختارهای انتخاب و انگیزش��ی 

بیمار برای تش��ویق به رفتار سالم )مثال برنامه مدیریت بیماری( و ارتقای کنترل هزینه در بین 

گیرندگان کمک پزشکی استفاده کند )ووک 2006(. آیداهو تقسیم بیماران به سه گروه را مد 

نظر داشته است: بزرگساالن و بچه های سالم، افراد از کارافتاده و سالمندان که نگرانی گیرندگان 

کمک پزش��کی ازکارافتادگی را برانگیخته اس��ت )بوید 2006(. تگزاس در حال بررسی انگیزه 

دادن به بخش خصوصی اس��ت تا بیمه س��المت بلندمدت به کارکنان ارایه دهد و حق بیمه ی 

خانه پرستاری کارکنان را بپردازد )Editorial 2006(. تنسی در حال بررسی اتکای بیشتر به 

مراقبت درون خانه اس��ت و در حال حاضر دارایی ها را کس��ب خواهد کرد تا هزینه های مراقبت 

تح��ت کمک پزش��کی را از طریق یک ابزار به نام »صندوق اعتم��اد میلر« بازیابی کند )باتروف 

1  شبکه سیاست ایالتی تبادل کمک پزشکی جلد 17 و 19.
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2006(. برنامه مراقبت عالی ویسکانسین مستقیما درباره قیمت های دارو چانه زنی کرده است و 

از شرکت های دارویی تخفیف می گیرد )واهلبرگ 2006(، و آرکانزاس و اورگن کنترل قاعده مند 

س��بک قدیم را در پوشش »برنامه نسخه نویس��ی داروی شاهد محور« به کار گرفتند )موریتس 

2006(. ایندیان��ا در حال حاضر گیرندگان کمک پزش��کی دارد ک��ه در برنامه مراقبت مدیریت 

شده ثبت نام کردند )AP 2006(. به عالوه چندین ایالت برنامه هایی به کار گرفتند که مستلزم 

مشارکت بیمه عمومی خصوصی و بیمه اجباری و HMOs عمومی است.

جدول 5-6 خالصه جدول ابتکارات و ویژگی های سالمت ایالتی برای اقتصاد کارآفرینانه
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5-9-3. خالصه
بیش��تر رویکردهای ارایه شده در باال اساسا رویکردهای بیمه ای هستند و بنابراین با این تعریف 

هیچ اثری بر در دس��ترس ب��ودن گزینه های درمان ندارند. معدود ایالت هایی به نظر می رس��د 

رویکردهایی را به س��اختار تحویل مراقبت س��المت هدایت می کنند که این وضعیت را بهبود 

می بخش��د از قبیل کاهش تعداد بیمارس��تان های با خدمات کام��ل در یک منطقه جغرافیایی 

خاص یا بهبود فضا برای تسهیالت مراقبت سرپایی و اورژانسی ناچیز یا دخالت بیشتر پرستاران، 

دستیاران پزشک و داروسازان.

قابلیت جابجایی پوشش دهی و مشخصا قابلیت جابجایی پوشش دهی کارآفرین، معیار دیگر 

برای یک اقتصاد کارآفرینانه اس��ت که به شکل موازی توسط مشارکت های عمومی- خصوصی 

ایالتی از قبیل مش��ارکت ها در آرکان��زاس، نیومکزیکو و اوکالهما و ت��دارک ایالتی کامل بیمه 

مراقبت س��المت یا بیمه س��المت پرداخته شده است، و نیز با اثربخشی بیشتر توسط یک بازار 

بیمه س��المت فردمحور توجه می ش��ود که تنها به وس��یله پوش��ش دهی بیمه حساب پس انداز 

سالمت/ برنامه سالمت کسرشدنی زیاد به آن پرداخته می شود.

همانط��ور که متوجه ش��دیم،آغاز برنامه ها بیش��تر  در ارتباط با کنترل هزینه و مش��خصا 
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هزینه های ایالتی با تالش به کاهش ریسک در مجموعه ریسک کمک پزشکی هستند. در حالی 

که این ش��اید منافع مثبتی برای گیرندگان کمک پزش��کی داشته باشد احتمال می رود منجر 

به صرف بیمه بزرگتر از حالتهایی ش��ود که یک کارفرمای خصوصی کوچک می تواند از جانب 

خودش مذاکره کند به گونه ای که کارمندانش در ریسک نسبتا پایینتر نسبت به گیرندگان کمک 

پزشکی و مراقبت پزشکی به خاطر شرایط سالمت نامناسب خواهند بود. مشارکتهای عمومی- 

خصوصی و تدارک دولتی برای نظامهای بیمه نیز وعده امکان رسیدن به کنترل هزینه چشمگیر 

از طریق قدرت انحصار در خرید میدهد اما بار مالی برای مهار بودجه را بر دوش ارایهکنندگان 

انفرادی مراقبت سالمت )یعنی طرف عرضه( میگذارد و عمال عدم انگیزش برای نوآوری در طرف 

تقاضا به وجود میآورد. این رویکردها، منافع کوتاهمدت در کنترل هزینه را با منافع بلندمدت از 

سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه مبادله میکند. آنها هیچ وعده تاثیرگذاری بر هزینهها از طریق 

انتخاب مصرفکننده و قدرت بازار با تمرکز فردی را بروز نمیدهد که قویترین اجزا را در بازار بیمه 

ف��ردی HSAs/HDHPs دارند. نظام های خرید جمعی نیز امکان رقابت کردن س��ازمان های 

خدمات پزشکی نوآورانه تر کوچکتر را در آنچه اساسا محیط صرفه های مقیاس/ استانداردسازی 

تنبیهکننده نوآوری و فلج کردن انتخاب مصرف کننده اس��ت بسیار سخت تر می سازد. البته این 

نظام ها نیز انعطاف پذیری پوشش دهی را به شدت محدود می کند و انتخاب های پوشش دهی و 

خدمات در دس��ترس بیماران را کاهش می دهد. یک کادر کوچک از ایالت ها انتخاب فردی تر را 

از طریق برنامه ه��ای انعطاف پذیر دنبال کرده اند اما اینها هنوز انتخاب فردی را با محدودکردن 

گزینه ه��ا یا کاهش انعطاف پذی��ری مهار می کنند. تمرکز بر بازار بیمه انف��رادی یکی از معدود 

تغییرات دگرگون ساز است که در دوایر سیاست سالمت مشخصا مرتبط با HSAs بحث می شود 

اما نگرانی در برخی دوایر وجود دارد که چنین حساب ها و پوشش دهی سنتی را نمی توان درون 

همان بسته مزایا حفظ نمود )مون، نیکولس و وال 1996(.
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5-10. نتیجه گیری
در حالی که اس��تقرار برنامههای ایالتی و ملی از نظر سیاس��ی وسوس��هکننده است، با توجه به 

ماهیت یک اقتصاد کارآفرینانه و کارآفرینان که بین شرایط نهاده عوامل تولید آربیتراژ میکنند، 

استقرار یک نظام ملی واقعا ممکن است علیه یک اقتصاد کارآفرینانه عمل کند همچنین نوآوری 

را در بخشهایی کاهش دهد که بیشترین نیاز را به کسب مراقبت کمهزینهتر دارند در شرایطی 

که جمعیت س��المندتر میشود: بخش هایی مثل داروس��ازی، ابزارها، خدمات تحویل مراقبت و 

بیمه. اینکه چگونه ما به تامین مالی مراقبت سالمت نگاه کنیم میتواند پیامدهای بلندمدت تیره 

و تاری بر توانایی ما به کنترل هزینه داش��ته باش��د در شرایطی که جمعیت پیر میشود و وقتی 

که سلطه صنعت دارویی آمریکا را بر حسب عرضه درمانهای جدید به بازار میبینیم پیامدهای 

زیادی نه فقط برای جمعیت سالمند آمریکا بلکه در سطح جهان دارد.

در حالی که شاید امر زایدی باشد بخواهیم خویشفرما یا بنگاه کوچک را با کارآفرین در همه 

چی��ز به جز کوتاهترین چارچ��وب زمانی برابر بگیریم احتمال می رود تعداد کارآفرینان را زیاده 

برآورد کنیم و به نفع سیاس��تهایی اس��تدالل کنیم که هیچ معنای مادی بر فعالیت کارآفرینانه 

تاثیر نمیگذارد، چنین معادلهای نزدیکترین رویکرد ما به سیاس��ت های درحال توسعه   مناسب 

برای اقتصاد کارآفرینانه اس��ت. یک ابزار اصلی در دگرگونی به اقتصاد کارآفرینانه، دگرگونی به 

نظام بیمه فردی از طریق اس��تفاده از حس��ابهای پسانداز سالمت است. این سیاستها که امکان 

دگرگونی بازار بیمه در جهت گرایش بیشتر به انتخاب فردی را پیشنهاد میدهد در سطح کالنتر 

احتمال بیشتری داردکه تسهیل کننده الزامات یک اقتصاد کارآفرینانه بوده و احتمال کمتری که 

در تضاد با آن باشد. در یک اقتصاد کارآفرینانه، انعطافپذیری و هزینه عامل اصلی است و شرایط 

الزم در رابطه با مراقبت س��المت و بیمه س��المت برای این اقتصاد، دسترسی بهتر به مراقبت، 

قابلیت جایجایی بیمه/ تامین مالی مراقبت س��المت، هزینه تامین مراقبت س��المت نسبت به 
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سایر نهاده ها و انعطافپذیری پوشش��دهی است. HSAs امیدواری تعجب آور در تسهیل بخشی 

این دگرگونی ارایه می کند اگر آنها از الزام به بیمه سالمت کسرشدنی زیاد جدا شده باشد و اگر 

محصوالت بیمه انفرادی با همان برخورد مالیاتی مواجه باشند که کارفرما محصوالت بیمه ای را 

ارایه می کرد. این عنصر آخری را می توان با برخورد ترجیحی برای برنامه های گروهی برچید یا 

پوشش دهی برنامه های انفرادی را گسترش داد )مون، نیکلس و وال 1996(.

ش��این )2003( توجه می دهد که کارآفرینان تمایل بیش��تری به دی��دن فرصت ها دارند تا  

ریس��ک ها و بنابراین یک نوع کوری ریس��ک دارند. در این وضعیت، ریس��ک بیمه نشدن شاید 

کمتر تخمین زده ش��ود حتی کمتر از آنچه که در کل جامعه است و بنابراین مشاهده شود که 

در جامعه کارآفرینان، نس��بت کمتری از کارآفرینان بیمه ش��دهاند. موریس��ی )2003( متوجه 

ش��د که تنها 9 درصد مالکان کس��ب وکار کوچک بدون پوشش دهی بیمه هستند و 6.5 درصد 

برای دوره های زمانی نسبتا کوتاه بیمه نشده اند. این مشاهده هم از ادعای کوری ریسک شاین 

)2003( پشتیبانی می کند. در حالی که داد و هوار چشمگیری درباره تاثیرگذاری بیمه سالمت 

بر تصمیم کارآفرینانه وجود دارد تاهمینس��ی  اوغلو )2006(، شواهدی موجود نیست. شناسائی 

تاثی��ر واقعی محص��والت بیمه بر فعالیت کارآفرینی، یک حوزه برای پژوهش های آتی اس��ت و 

قانون اصالح سالمت ماساچوست محیط بیمه سالمت اجباری، یک آزمایشگاه طبیعی برای آن 

را فراهم می کند.
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فصل ششم
ارزیابی دفاتر انتقال فناوری دانشگاه1 

کریستین ساچویتز اپل

6-1. مقدمه
دفات��ر انتقال فناوری در اغلب دانش��گاه ها با هدف و ماموریت پش��تیبانی و کمک به اس��اتید، 

دانش��جویان و مدیران برای توسعه و تجاری س��ازی اختراع های آنان تاسیس شده بود. معموالً 

این دفاتر به شکل یک دفتر انتقال فناوری متمرکز شکل گرفتند که مفاهیم فناوری را دریافت 

کرده و درخواست ثبت حق اختراع می کردند، که نوعا مجوز آن به 500 شرکت بزرگ فهرست 

شده در نشریه فورچون داده شده بود. بسیاری از پژوهش ها نشان داده اند که رشد امروز آمریکا 

و رش��د پیوس��ته آمریکا در آینده از طریق کوشش های کارآفرینانه خواهد بود )شرام 2006(. با 

این دیدگاه جدید، مهم است که معلوم کنیم آیا این مدل انتقال فناوری در آینده پایدار خواهد 

بود یا خیر. 

3 جابجایی اصلی در اقتصاد را در نظر می گیریم و با استفاده از موردکاوی تاریخی و داده های 

س��ری زمانی برای تعیین این که آیا دفاتر انتقال فناوری دانش��گاه سبب جهش به سوی اقتصاد 

کارآفرینی شده است، آن ها را آزمون می کنیم. از نتایج این تحلیل در راستای پیشنهاد ساختار 

مناسب تر برای این ویژگی ساختاری جدید در اقتصاد استفاده می شود. 

1 Kirsten Sachwitz Apple, Evaluating university technology transfer offices, p.139-157
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6-2. مرور تاریخی
6-2-1. تاریخچه دفاتر انتقال فناوری دانشگاه

 TTO دانش��گاه س��ابقه ای نزدیک به یک سده دارند. نخستین ) TTO( دفاتر انتقال فناوری

شناخته شده، بنیاد پژوهش دانش آموختگان ویسکانسین )WARF ( بوده که در سال 1925 

شروع به کار کرده است )بلیکلی 2002(. امروزه، آن برنامه در هر سال بیش از 100 توافق  نامه 

مجوزدهی به دانش��گاه فناوری های ویسکانسین تحویل می دهد. سایر دانشگاه های بزرگ مانند 

دانشگاه ایندیانا از مدلTTO مشابهی پیروی کرده و بنیاد انتقال فناوری دانشگاه ایندیانا را در 

سال 1936 تاسیس کردند )جکسون 2004(. بسیاری از پیشتازان مشهور در توسعه فناوری و با 

تمرکز قوی مهندسی ، مانند استندفورد و MIT، سال ها بعد TTO تاسیس کردند.

در نتیجه  تصویب قانون بای-دال  در س��ال 1980، همان طورکه در ش��کل 1.6 نشان داده 

شده است، TTO ها به سرعت در بسیاری از دانشگاه های سراسر کشور تاسیس شدند )آدرتش 

2006(. قانون بای-دال در س��ال 1980 اجرایی ش��د و همان طور که در ش��کل 1.6 مش��خص 

اس��ت، TTO ها در حول این تاریخ ش��روع به رش��د کردند. این افزایش پیوسته بود؛ در برخی 

دانشگاه ها، به علت تغییرات زیاد مانند اصالحیه اساسنامه دانشگاه به عالوه هیئت بازدیدکنندگان 

یا سرپرستان و تایید بودجه مورد نیاز، چندین سال طول کشید تا TTO رسمی تاسیس کنند. 

1 Technology Transfer Offices
2 Wisconsin alumni research foundation
3 Bayh-dole act
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6-2-2. مدل توسعه فناوری دانشگاه
گرچه همه دانش��گاه ها ساختار مشابهی ندارند، یک مدل کلی وجود دارد که همه دانشگاه ها از 

آن پیروی می کنند. این مدل توس��عه ، به عنوان گام نخست در فرآیند توسعه دانش، با تحقیق 

و توس��عه آغاز می ش��ود. هرچه اختراع ها نویددهنده تر باش��ند، نوعاً حق ثبت اختراع بیشتری 

می گیرند. اغلب دانش��گاه ها TTO دارند که مس��ئول فرآیند حق ثبت اختراع دانش��گاه است. 

دانشگاه های بدونTTO تمایل دارند که از ساختارهای اداری جایگزین از قبیل ساختار رئیس 

یا معاون دانشکده برای کار با شورای قانونی خارج از دانشگاه برای حق ثبت دادن به نوآوری ها 

اس��تفاده کنند یا که سیاس��ت دانشگاه بر این اس��ت که هزینه های ثبت اختراع را باید مخترع 

پوش��ش دهد. بعد از این که دانش��گاه حق ثبت اختراع را داد )یا حق ثبت را مش��روط کرد(، در 

جایگاهی است که روی دانش ایجاد شده آنها سرمایه گذاری کند و این کار معموالً به دو شیوه 

انجام می ش��ود. آنها می توانند مجوز اعطای حق ثبت اختراع را به یک شرکت  تاسیس شده داده 

و به آن ها اجازه دهند که نوآوری  را توس��عه بدهند یا بنگاه جدید ایجاد کرده و به بنگاه  جدید 

اجازه بهره برداری از اختراع  را بدهند. 

شکل 6-1. رشد دفاتر TTO در دانشگاه های آمریکا

.2004 )AUTM( منبع: انجمن مدیران فناوری دانشگاه
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6-2-3. تاریخچه قانون بای- دال

قانون بای- دال اتفاق مهمی برای دانش��گاه ها بود، زیرا کس��ب وکار های کوچک و سازمان های 

غیرانتفاعی از جمله دانشگاه ها را قادر ساخت تا حق مالکّیت معنوی و مالکّیت را از برنامه های 

پژوهش��ی با بودجه فدرال حفظ کنند. این قانون، بعد از حمایت های بس��یار سناتور برچ بای از 

ایندیانا و رابرت دال از کانزاس، در سال 1980 تصویب شد. 

بس��یاری بر این باور هس��تند که قانون بای-دال قصد حفظ آمریکا را داش��ت. تحقیق دیوید 

آدرتش تا آنجا پیش رفت که گفت:  »ارزیابی اثر قانون بای- دال بر نفوذ دانش در راستای تسهیل 

تجاری سازی پژوهش دانشگاهی باعث خوشحالی بسیار است« )آدرتش 2005، ص5(. و نیز به مقاله 

مجله اکونومیست اشاره کرد که به تحسین قانون بای- دال ادامه می داد »احتماال امیدوارکننده ترین 

تکه از قانون است که در 50 سال گذشته در آمریکا تصویب شده است« )اکونومیست 2002(.

سایر محققان مانند موری درباره این قانون بدبین تر هستند. وی گفت درباره ارزیابی مثبت 

قانون بای- دال اغراق شده است و قانون بای- دال به عنوان یک تسریع گر تا حدی مغفول مانده 

است )موری 2004(.

اما این پرسش باقی می ماند که ارزیابی چه کسی از قانون بای- دال صحیح است؟ پاسخ این 

است که بس��تگی دارد از چه چیزی برای اندازه گیری موفقیت استفاده می کنید. همان طور که 

شکل 6-2. مدل سنتی توسعه فناوری دانشگاه
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بعداً به تفصیل در بخش تحلیل بحث خواهیم کرد، دانشگاه ها حق ثبت اختراع بیشتری از زمان 

قانون بای-دال تولید کرده اند، اما توفیق چندانی در توس��عه این اختراعات به محصوالت بازاری 

از طریق مجوزها یا زایش بنگاه ها نداشتند. 

R&D 6-2-4. رشد

در ادبی��ات اقتصاد این توافق وجود دارد که R&D نه��اده ای برای دانش، نوآوری و کارآفرینی 

جدید اس��ت. برخی فراتر می روند و می گویند که ای��ن اصلی ترین منبع تولید دانش در اقتصاد 

جدید است )کوهن 1987(.

کل R&D که توسط دانشگاه ها انجام شده، از دهه 1980 به طور مداوم افزایش یافته است. 

در س��ال 1980 دانش��گاه های آمریکا حدود 3 میلیارد در R&D سرمایه گذاری کردند که این 

مبلغ در س��ال 2004، 7برابر ش��د و به 20 میلیارد دالر رسید )R&D .)2006 از طریق تأمین 

مالی تحقیقات فدرال در صنعت به شدت افزایش یافت، و تا حدی هم در تأمین مالی تحقیقات 

فدرال که در شکل 3.6 دیده می شود.

شکل 6-3. کل R&D انجام شده برحسب بخش ها

NSF2006 :منبع
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تأمین مالی تحقیقات انجام  ش��ده از منابع مختلفی می آید. صنعت بیش��ترین س��هم را در 

دالرهای خرج شده R&D در آمریکا دارد که به دنبال آن سرمایه گذاری فدرال جای می گیرد. 

دانش��گاه ها از زمانی که تأمین مالی فدرال از کل منابع مالی تحقیقات دانش��گاهی کاسته شده 

اس��ت، سهم کمی در س��رمایه گذاری فعالیت های R&D داشته اند، اغلب منابع مالی تحقیقات 

دانشگاهی توسط کمک فدرال تأمین می شود. شکل 4.6 منابع مالی همه R&D ها را در آمریکا 

از سال 1953 نشان می دهد. 

شکل6-4. کل R&D تأمین مالی شده برحسب بخش

NSF2006 :منبع

تأمین مالی فدرال R&D به شدت در سال های اخیر تغییر کرده است. منابع مالی فدرال برای 

پژوهش صنعتی از زمانی که تأمین مالی فدرال برای R&D های دانشگاهی الگوی رشد ثابتی 

داشته، نوسانان زیادی تجربه کرده است. تأمین مالی فدرال برای پژوهش صنعتی از نظر تاریخی 

از تأمین مالی برای پژوهش دانشگاهی بیشتر است، اما در سال 2000 این روند عوض شد، تأمین 

مالی پژوهش دانشگاهی از تأمین مالی پژوهش داخلی و نیز پژوهش صنعتی فزونی گرفت. این تغییر 

چشمگیری است که ارزش توجه کردن دارد. مشخص نیست که این رابطه ادامه می یابد یا خیر.
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6-2-5. جابجایی اقتصاد از اقتصاد مدیریت شده به اقتصاد کارآفرینی

اغلب پژوهش��گران موافقند که آمریکا از اقتصاد مدیریت ش��ده به اقتصاد کارآفرینی حرکت 

کرده اس��ت )آدرتش 2001(. این حرکت تاثیر بنیادی بر نحوه عملکرد س��ازمان ها و شرکت ها 

داشته که در آمریکا فعالیت می کنند. کالم دیوید آدرتش در این باره کاماًل مشخص نیست که 

»اقتصاد کارآفرینانه کاماًل جدید بوده و هنوز در مراحل اولیه است به طوری که نتوانسته است به 

رویکرد علمی قابل مقایسه با ]اقتصاد مدیریت شده[ برسد.1 در حالی که اندیشمندان به پژوهش 

در نکات جزئی ادامه می دهند بزرگترین تفاوت بین اقتصاد مدیریت شده با کارآفرینانه پژوهش 

و شناسایی شده است.

شکل DR.5.6& فدرال، صنعت و دانشگاه از منابع مالی فدرال

NSF2006 :منبع

1 Audretsch, D. B. A. R. T. (2001). What’s new about the new Economy? Sources of Growth 
in the Managed and Entrepreneurial Economies. Bloomington, Institute for Development 
Strategies: 39, p. 3.
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ای��ن مقاله س��ه حوزه اصلی را م��رور خواهد کرد: 1. حرکت ن��وآوری از بنگاه های بزرگ به 

بنگاه های کوچک؛ 2. تغییر از مش��اغل ش��رکتی مادام العمر به افرادی که خود ش��غل خود را 

مدیریت می کنند و 3. حرکت از ساختار سلسله مراتبی به ساختار شبکه ای.

این مقاله س��ازمان دفاتر انتقال فناوری دانش��گاه را در بس��تر این 3 تغییر مهم در اقتصاد 

کارآفرینی امروز آزمون می کند. آیا دانش��گاه ها در حمایت از کارآفرینی موفق بوده اند، و اگر نه 

موانعی که باید به آن ها اشاره کرد چیست؟

6-3. پرسش پژوهش

تاریخ نش��ان می دهد که جابه جایی های بنیادی در اقتصاد ما وجود داش��ته اس��ت، اما آیا 

 R&D دانشگاه ها با این دنیای جدید منطبق شده اند؟ داده ها نشان می دهد که بیشتر دالرهای

به دانشگاه ها رفته است و آن دانشگاه ها حق ثبت اختراع زیادی را نیز ارائه کرده اند، اما شواهد 

اندکی وجود دارد که این فناوری های جدید راهی به بازار پیدا کرده اند. پژوهش ها نشان می دهد 

که 3 جابه جایی بنیادی در اقتصاد کارآفرینی امروز وجود دارد که این پرسش را مطرح می کند 

که آیا دانشگاه ها بهترین ساختار برای هم سازشدن با این تغییرات را دارا هستند؟

شکل 6.6. سه جابه جایی در اقتصاد کارآفرینی
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6-4. فرضیه

س��ه تغیی��ر مهم که در این مقاله به آن ها پرداخته ش��ده اس��ت، وج��ود دارد که از اقتصاد 

مدیریت ش��ده به اقتصاد کارآفرینی تغییر کرده اس��ت. این مقاله می خواهد بررسی کند که آیا 

دانش��گاه ها به این اقتصاد جدید رسیده اند. فرضیه های زیر از دیدگاه اقتصاد کارآفرینی ساخته 

شده اند. برای مثال فرضیه 1 بر این اساس ساخته شده است که دانشگاه بر تشکیل بنگاه کوچک 

به عنوان پدیده اقتصاد کارآفرینی متمرکز شده است. اگر صحیح باشد، پس دانشگاه ها به اقتصاد 

کارآفرینی رسیده اند و اگر اشتباه باشد آن ها باید برخی تغییرات را در راستای حرکت از اقتصاد 

مدیریت شده به اقتصاد کارآفرینی انجام دهند. 

فرضیه TTO :1 دانشگاه بر تشکیل بنگاه کوچک متمرکز شده است.

فرضیه2: سیاست های TTO دانشگاه از مدیریت مشاغل فردی حمایت می کند.

فرضیهTTO :3 دانشگاه سازمان شبکه ای است. 

6-5. روش شناسی

این مقاله روندهای تاریخی و سه مورد کاوی زایش بنگاه دانشگاهی را مرور می کند. 3 بنگاه 

زایشی شامل این ها اس��ت:  بنگاه SBIR از دانشگاه کانزاس، بنگاه نرم افزاری زایشی از دانشگاه 

جورج میس��ون و یک شرکت تولیدی از دانش��گاه جان هاپکینز. همه این شرکت ها منابع مالی 

دریافت کرده و به فراتر از فاز راه اندازی اولیه رشد کرده اند.

شرکت نخست، شرکت مهندس��ی تاندرهد1، شرکت زایشی شبیه سازی نرم افزار از دانشگاه 

ایالت کانزاس در منهتن، در فاصله دو س��اعتی غرب شهر کانزاس است. شرکت در سال 1988 

توسط پروفسور دانیل اسونسون و دانشجوی کارشناسی ارشد، بریان هاردمن تاسیس شد که هر 

دو از دانشکده مهندسی مکانیک و هسته ای در دانشگاه ایالتی کانزاس بودند. نخستین حرکت 

1  Thunderhead
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اساس��ی شرکت مهندسی تاندرهد دریافت نخس��تین جایزه پژوهش سرمایه گذاری کسب وکار 

کوچکSBIR آنها به مبلغی حدود 100هزار دالر برای دانش��کده انرژی بود. آن ها همچنین 3 

فاز بعدی جایزه I SBIR که هر یک حدود 100 هزار بود و 3 فاز اضافی که هر یک حدود 500 

هزار دالر بود در طی دوره فعالیت شرکت دریافت کردند. 

دومین ش��رکت، شرکت فورتیوس وان1، شرکت نرم افزاری درون دانشگاه جرج میسون بود. 

فورتیس وان ابزار و سیستم هایی برای مدل سازی شبکه های پیچیده مانند شبکه فیبر مخابرات 

را توس��عه داد. فناوری فورتیوس وان به عنوان بخشی از پژوهش پایان نامه دکتری شان گورمن 

دانشجوی دکتری، در دانشکده سیاستگذاری عمومی توسعه پیدا کرد. وی پس از اتمام دکتری، 

به مدت یکسال به پژوهش خود در مقام فوق دکتری در دانشگاه، پیش از فرستادن شرکت به 

خارج از دیوارهای دانشگاه، ادامه داد. شرکت با TTO برای اعطای حق ثبت اختراع این فناوری 

کار کرد و به توافق رسمی با دانشگاه برای جدا شدن رسید، که به دانشگاه حق استفاده از حق 

ثبت اختراع را می داد. فورتیوس وان توانست دو دور تأمین منابع مالی سرمایه مخاطره آمیز در 

مجموع به مبلغ 6 میلیون دالر تهیه کند. 

ش��رکت سوم سنسیکس2 است، ش��رکت تولیدی که دستگاه بینایی 3 بُعدی را برای کمک 

به شرکت های مهندس��ی مانند خودروهای بصری خودکار، توسعه داد. سنسیکس یک شرکت 

زایشی از دانشگاه جان هاپکینز در مریلند است و جایزه SBIR را نیز دریافت کرد. 

6-6. تحلیل

6-6-1. جابه جایی از بنگاه های بزرگ به بنگاه های کوچک

یک »گام متداول3« سازگاری در اقتصاد کارآفرینی جدید نقش فزاینده تشکیل بنگاه جدید 

1  Forties one
2  Sensics
3 Common tread
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اس��ت )آدرتش 2001(. کارآفرینی و تشکیل بنگاه چنان مترادف هم شده اند، که تشکیل بنگاه 

یکی از ویژگی های معمول برای اندازه گیری کارآفرینی شده است )شین 2003(.

مهم است که این مسئله را در بستر خود ببینیم، شرکت های بزرگ هنوز در آمریکا وجود دارند 

و به دنبال نقشی در اقتصاد هستند، اما مزیت رقابتی محدود شده است. این با دیدگاه شومپیتری 

از اقتصاد مدیریت شده متفاوت است »که نوآوری و تغییرات فناورانه در قلمرو شرکت های بزرگ 

قرار دارد و کس��ب وکارهای کوچک قربانی ناکارآمدی خود شده و محو می شوند« )آکس 2005، 

ص5(. تحقیقات اخیر استدالل می آورند که فناوری های مترقی در بنگاه های جدید موفق تر است 

چون که میراث زیرساختی و مدیریتی وجود ندارد که بخواهد از محصوالت موجود حمایت کند. 

)لینکس 1990(. اجماع بر اینست که »بنگاه های کوچک و متوسط توانایی بهتری در بهره برداری 

از انجمن های دانشگاه محور و ایجاد نوآوری دارند« )آکس 2005، ص6(. 

همان طور که در شکل 7.6 دیده می شود، ثبت اختراع دانشگاهی از آغاز دهه 1980 همزمان 

با تصویب قانون بای- دال افزایش مداومی یافته است. از سال 1980 حق ثبت های اختراع اعطا 

ش��ده به دانشگاه ها 10 برابر ش��ده و از 967 حق ثبت اعطایی در سال 1980 به 11.381 ثبت 

اختراع دانش��گاهی در سال 2001 رسیده است. گرچه متاسفانه داده های اعطای مجوز پیش از 

سال 1991 در دسترس نیست، مشخص است که این روند افزایشی بوده است اما به هیچ وجه 

به اندازه حق ثبت اختراع نمی یس��د. مجوزهای دانش��گاهی در 10 سال گذشته تقریبا 2 برابر 

ش��ده و از 1229 مجوز در س��ال 1991 به 2403 مجوز در سال 2001 رسیده است. بنگاه های 

زایش��ی دانشگاهی تقریبا در 10 سال گذش��ته تغییری نکرده است. آن ها در آغازاندک بودند و 

اندک باقی ماندند، که این نگرانی بزرگی اس��ت. باید اشاره شود که انجمن مدیران دانشگاهی و 

فناوری )AUTM1( منبع داده های مجوز و زایش بنگاه در ش��کل 2.6 بوده اس��ت. لیزا میچل، 

رهبر نوآوری در بنیاد کافمن، می گوید: »داده های AUTM درباره بنگاه های زایش��ی به شدت 
1  Association of university and technology managers
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مش��کوک است«. دانشگاه ها تنها بنگاه های زایش��ی یا بنگاه کوچک نوپا را گزارش می کنند که 

به طور رس��می از اداره انتقال فناوری س��ربرآورده است. بسیاری از بنگاه های زایشی هیچ گاه از 

منابع دانش��گاهی برای اعطای حق ثبت اختراع و بنگاه های زایشی با دانش دانشگاهی استقاده 

نمی کنند و دانش��گاه درب��اره تعداد خود با گنجاندن پروژه هایی که هنوز راه اندازی نش��ده، غلو 

می کنند. در نظرس��نجی AUTM حدود 200 دانش��گاه مشارکت دارند و در سال 1994 داده 

AUTM تنها 75 بنگاه زایش��ی را نش��ان داد که این رقم در س��ال 2001 با 25درصد افزایش 

به 101 بنگاه زایشی رسید. این نشان می دهد که نیمی از دانشگاه های تحقیقاتی برتر در سال 

2001 هیچ بنگاه زایشی نداشتند. 

نگاه دقیق تر به داده  ها، نش��ان می دهد که قانون بای- دال به نظر اثر مثبت شگرفی بر حق 

ثبت اختراع و مجوزهای دانش��گاه به درجات اندک داش��ته اس��ت، اما زمانی که تجاری س��ازی 

حقیقی را بررسی می کنیم که با تعداد بنگاه های زایشی اندازه گیری شده است، قانون بای- دال 

نمره غیر قابل قبول می گیرد.

شکل6-7. روندهای دانشگاهی در اعطای حق اختراع، مجوزدهی و زایش بنگاه

2004 ،USPTO &AUTM :منبع
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با نگاهی به مدل توس��عه فناوری دانش��گاهی سنتی روشن می ش��ود که در کار کارآفرینی 

بنگاه های ایجاد شده یک»گیری" وجود دارد. این را می توان به روشنی از آمارهای رشد دید که 

بنگاه های زایش��ی در 10 س��ال گذشته کمتر از 3درصد رشد داشته است. اکنون، به ازای هر 2 

دانشگاه کمتر از یک بنگاه زایشی ایجاد شده وجود دارد.

اگر ش��ما پایتان را روی ش��لنگ آب بگذارید، س��رانجام فشار آب زیاد ش��ده و سبب ایجاد 

س��وراخ در شلنگ می ش��ود پیش از آنکه مانع فشار برداشته ش��ود. این دقیقا چیزی است که 

در دانش��گاه های سراس��ر آمریکا در زمینه زیس��ت فناوری اتفاق افتاده است. بررسی آدرتش از 

دانش��مندان دانش��گاهی برتر که توسط سازمان سرطان ملی تأمین مالی شده اند، به این نتیجه 

رسید که دو مسیر متمایز برای بنگاه های زایشی از دانش دانشگاهی وجود دارد )آدرتش 2006(. 

این دو مس��یر متفاوت در ش��کل 8.6 نشان داده شده است. مسیر س��نتی دفتر انتقال فناوری 

)TTO( است که پژوهشگران از طریقTTO حق ثبت اختراع می گیرند و سپس توافق نامه ای 

با TTO در راس��تای ایجاد بنگاهی که این نوآوری را تجاری س��ازی می کند، تکمیل می کنند. 

مسیر دیگر، بنگاه های زایشی کارآفرینی است که در آن یک استاد از TTO استفاده نمی کند و 

همه کارها را بدون کمک و شاید لطف از دانشگاه انجام می دهد. 

شکل 6-8. مدل جدید توسعه دانشگاه
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در س��ه موردکاوی بنگاه زایشی، دو بنگاه مسیرTTO را برگزیدند )سنسیکس و فورتیوس 

وان( و دیگ��ری )تاندرهد( مس��یر کارآفرینا نه را انتخاب ک��رد. در گفت وگویی با فورتیوس وان 

مش��خص ش��د که آنها از زمان مورد نیاز برای رسمی کردن روابط حقوقی با دانشگاه، سرگردان 

بودند. در پایان، بیش از یکس��ال زمان برد تا مستندس��ازی قانونی پایان یابد تا بنگاه زایشی به 

موفقیت برسد. از آنجایی که بنگاه های زایشی در اغلب دانشگاه ها به ندرت وجود دارد )به طور 

 TTOتجربه زیادی در )AUTM میانگین یک بنگاه ایجاد شده در هر دو سال بر اساس داده

در مذاکره و تکمیل مستندسازی بنگاه های زایشی وجود ندارد. این تقصیر افرادی نیست که در

TTO کار می کنند، بلکه بیش��تر نگرانی زیادی درباره سامانه و سیاست های دانشگاه است. آنها 

بیشتر اوقات دچار کمبود کارمند هستند یا تجربه کمی در تنظیم قرارداد دارند. 

سنسیکس نیز تالش و زمان زیادی صرف کرد تا سرانجام از جان هاپ کینز مجوز دریافت 

کند. لری می گوید »اخذ مجوز س��ریع و آسان نبود و کوشش و زمان زیادی از جانب من صرف 

شد. اگر من شخصا در راس کل فرآیند نبودم، )اخذ مجوز و زایش بنگاه( هیچ گاه اتفاق نمی افتاد. 

تاندرهد از TTO اس��تفاده نکرد و رویکرد »مس��یر کارآفرین��ی« )آدرتش2006، ص3( یا 

رویکرد »در پشتی1« را برگزید. بعد از جایزه اول SBIR، آن ها شروع به تجاری سازی نرم افزاری 

کردند که با کمک مالی از دولت آن را س��اخته بودند. آن ها بهTTO دانش��گاهی نزدیک شدند 

تا بیاموزند چطور می تواند به آن ها کمک کند اما از آنچه که ش��نیدند متعجب ش��دند. برایان 

هاردمن، موس��س تاندر هد می گوید »آنها به ما به عنوان مهندس و نه تاجر می نگریس��تند. ما 

بیشتر درباره مجوزدهی آموختیم و آنچه که آن ها می خواستند از ما مخفی نگه دارند و آنچه که 

نمی خواستند از ما مخفی نگه دارند.

این گفته مربوط به س��ال 1996 بود »در زمانی که همه دانشگاه های کشور مالکیت فکری 

1  Back door
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را دنبال می کردند«. او بیشتر ادامه داده و گفت »TTO خواهان پیش پرداخت 10 تا 20 هزار 

دالر بود. ما که شرکتی نوپا در آن زمان بودیم این مبلغ را نداشتیم. شاید برای یک کسب وکار 

تثبیت شده، این کار عملی بود ولی در آن زمان گزینه مناسبی برای ما نبود. همچنین فناوری که 

توسعه داده بودیم، نرم افزار بود که نمی توانست حق ثبت اختراع بگیرد، بنابراین تصمیم گرفتیم 

دیگر از TTO ایالت کانزاس، مجوز نگیریم.«.

از این 3 موردکاوی روشن شد که TTO دانشگاهی مدل مجوزدهی برای بنگاه های بزرگ 

و نه بنگاه های زایش��ی یا کوچک را توسعه داد. بریان بعدها گفت: »آن ها ]دفتر انتقال فناوری[ 

فکر زیادی درباره کس��ب وکارهای کوچک نداش��تند زیرا در ذهن آنان هر کسب وکار کوچکی، 

کس��ب وکار سطحی و نه کسب وکار رشد اس��ت. آنها نمی خواستند هیچ کمکی بکنند چون که 

می گفتند »این یک کسب وکار سطحی است«. برایان با گفتن اینکه رفتارها و فرآیندها شاید با 

آمدن رئیس جدید دفتر انتقال فناوری تغییر کند، اوضاع را توصیف کرد. 

6-6-2. جابه جایی از مشاغل مادام العمر شرکتی به کارراهه های با مدیریت فرد

»مش��اغل مطمئ��ن و مادام العم��ر ... در حال کاهش اس��ت« )کاپل��ی 2000، ص 11( این 

جمل��ه جابه جای��ی را خالصه می کند ک��ه در اقتصاد کارآفرینانه جدید اتفاق افتاده اس��ت. این 

جابه جایی سبب تغییر در قدرت شده است به طوری که کارمندان ممکن است توانایی مذاکره و 

چانه زنی باالتری نسبت به گذشته داشته باشند. کارمندان همچنین بی ثباتی بیشتری به سبب 

تجدیدساختار و برون سپاری دارند. تحرک برای بنگاه های کارآفرین جوان یک مزیت بوده است، 

زیرا نیروی کار در دس��ترس بیش��تری دارند که به واسطه حق اختیار سهام1 و امید به موفقیت 

جذب می شوند. 

stock options 1 یعنی این نیروی کار می تواند دستمزد خود را به صورت در اختیار گرفتن سهام شرکت مربوطه دریافت 
نماید.
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»استخدام دایمی1« هدف نهایی خاصیک استاد و هنوز یک رویه در بیشتر دانشگاه ها است. 

اس��تاد بودن یکی از مشاغلی است که بس��یاری از مردم هنوز مادام العمر در آن باقی می مانند. 

گاهی اوقات این لطف می تواند یک نفرین باشد، زیرا دستبندهای طالیی آن چنان خوب هستند 

که بس��یاری از اس��تادان مایل به ترک شغل دانشگاهی خود نیستند اگر زمانی که بازمی گردند 

آن شغل برایشان مهیا نباشد. این موضوع با مطالعه الگوهای شغلی تایید شد که نشان می دهد 

»سن و لمادام العمری شغل همبستگی منفی با تحرک شغلی دارند« )گروت 1997، ص380(.

این یک دغدغه است چون که بنگاه تازه تاسیس ذهن و مغز نوآور نیاز دارد تا موفق گردد. 

گرچه ش��رکت های تازه تاس��یس نیاز به مهارت های متفاوتی برای موفقیت دارند بس��یاری از 

حوزه های کارکردی مانند بازاریابی یا حسابداری را می توان با کارمندانی که از بیرون این حوزه 

آورده می شوند، پُر کرد. به هرحال، در روزهای اول بسیاری از نوآوری ها در فکر مخترعان است 

و بدون دانش مخترعان، شرکت های تازه تاسیس قبل از اینکه آغاز به کار کنند از بین می روند. 

فورتیوس وان قادر بود به صورت یک ش��رکت آغاز بکار کند زیرا سیاس��ت دانش��گاهی این 

بود که کادر پژوهش��ی و هیات علمی می توانستند یک روز در هفته خارج از دانشگاه کار کنند. 

به عالوه، موس��س شرکت، ش��ان گرومن، آزادی عمل بسیاری از مشاور دانشکده  ای خود، روگر 

استاف، دریافت کرد تا تحقیقات او را بگیرد و در شرکت استفاده کند. »هیچ تردیدی نیست که 

اگر من در دانش��گاه جورج میس��ون و به ویژه در دانشکده سیاست گذاری عمومی همراه با روگر 

استاف به عنوان مشاور نبودم این شرکت شکل نمی گرفت. دانشگاه جورج میسون فشارهای اولیه 

را بر من وارد کرد و مش��اور من روگر اس��تاف به من آزادی داد و از من حمایت کرد تا بر تأمین 

مالی سرمایه مخاطره آمیز که برای راه اندازی شرکت الزم بود، تمرکز کنم.«.

موسسان سنسیکس، لری و مارک از ابتدا می دانستند که آن ها سرانجام می خواهند دانشگاه ها 

1  Tenure
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را ترک می کنند و شرکتی که با پژوهش هایی که خود انجام داده بودند، راه انداری کنند. گرچه 

آن ها شخصا انگیزه داشتند تا کارراهه ای با مدیریت فردی ایجاد کرده و بنگاه خود را راه اندازی 

کنند، دانش��گاه فاقد اطالعاتی بود که به آن ها کمک کند تا ش��غل دائمی پژوهشی دانشگاهی 

سنتی را انتخاب نکنند. لری گفت اگر دانشگاه سیاست یا سامانه ای داشت که توضیح می داد این 

کار )ایجاد بنگاه زایش��ی با مجوز دانشگاه( چگونه عمل می کند، بسیار امیدوارکننده بود، یعنی 

گام های 1 و 2و 3 را مش��خص می کرد و جنبه اداری و قانونی را برای افرادی که خواهان بنگاه 

زایش��ی جدید با مجوز دانش��گاه هستند، تعیین می کرد«. او باور داشت که جان هاپکینز »هیچ 

حمایتی از بنگاه های زایشی نمی کند«. او بسیاری از راهنمایی های خود را از منابع محلی مانند 

MAVA، TEDCO، دینگمان و مراکز رشد محلی که محل دفتر اول آن ها آنجا بود، دریافت 

کرد. حتی اگر چنین سیاس��ت هایی بکار گرفته می ش��د، لری همچنان باور داش��ت که به یک 

جابه جایی در فرهنگ نیز نیاز است. او توضیح داد »من شنیده ام دانشگاه هایی هستند که تربیت 

بهتری می کنند و س��ودمندتر هس��تند. جان هاپکینز این چنین فرهنگی ندارد«. او همچنین 

احس��اس کرد که دانشگاه های بس��یاری وجود دارند که در تش��ویق کارآفرینی و کارراهه های 

مدیریت فردی بدتر از جان هاپکینز هستند. 

به علت اینکه تاندرهد مسیر کارآفرینی را انتخاب کرد، مهم بود که آن ها قادر باشند ساعاتی 

را خارج از زمان دانشگاه بر روی بنگاه تازه تاسیس خود کار کنند. برای تاندرهد اهمیت داشت 

که خط زمانی روش��ن آقای هاردمن و دکتر اسوانسون که با شرکت و دانشگاه کار کرده  بودند، 

حف��ظ کند. از آنجایی که آقای هاردمن کارشناس��ی ارش��د خود را تمام ک��رده بود، به راحتی 

می توانست کارمند تمام وقت تاندرهد شود و زمان بندی کردن پژوهانه NSF به اندازه ای ایده آل 

بود که بتواند دستمزد وی را پرداخت کند.

پروفسور اسوانسون واقعا مراقب زمان من بود و سعی داشت آن خط را بین زمان سپری شده 

در ایالت کانزاس و سنسیکس حفظ کند. او بسیار امیدوار بود که می تواند این کار را انجام دهد. 
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زمان بندی خیلی خوب نتیجه دادو او حائز ش��رایط فرصت مطالعاتی ش��د و احساس کرد ایالت 

کانزاس برای او بسیار خوب است. اعضای هیات علمی دانشکده ایالتی کانزاس هر 10 سال حائز 

فرصت مطالعاتی هستند، و هنگامی که در فرصت مطالعاتی هستند ایالت کانزاس تقریبا نیمی 

از حقوق آن ها را می پرداخت. به این ترتیب کار با دپارتمان انرژی 1DOE خیلی روشن شد که 

100درصد زمان او در تاندرهد بود و 50 درصد درآمد او توس��ط ایالت پرداخت می شد. دومین 

کارمند تاندرهد دانش��جویی بود که مش��غول تمام کردن دکتری خود بود و زمان بندی شرکت 

درحال تاسیس برای ایجاد شغل او نیز ایده آل بود. 

مش��خصاً سیاس��ت ایالت کانزاس به تاندرهد اجازه داد تا شروع به کار کند و بدون آن جای 

پرس��ش بود که بنگاه می توانست تشکیل بشود. به هرحال، زمان بندی اختراع جدید همیشه با 

سیاست دقیق فرصت مطالعاتی دانشگاه همخوانی ندارد. سیاست هایی که به افراد اجازه می دهد 

از زمان مرخصی خود برای کندوکاو فعالیت های کارآفرینی اس��تفاده کنند، نه تنها نرخ زایش 

بنگاه را افزایش می دهد، بلکه اس��تاد را زمانی که به ش��غل اس��تادی خود بر می گردد، پخته تر 

می کند. سیاست های دانشگاهی در زمان مرخصی و غیبت در راستای پیگیری بنگاه تازه تاسیس 

یا سایر ماجراجویی ها از دانشگاهی به دانشگاه دیگر متفاوت است. 

6-6-3. جابه جایی از سلسله مراتبی به شبکه ای

در اقتصاد مدیریت شده بسیاری از شرکت های بزرگ چندملیتی مانند جنرال موتورز و سیرز 

از موفقیت س��اختار بزرگ و سلس��له مراتبی بهره می برند. اما، این بنگاه ها اکنون تنها به علت 

بی کاری یا خبرهای منفی در رسانه ها مطرح می شوند )بارلت 1993(. 

این جابه جایی در مقاله قالب M بارلت و گوشال به روشنی بیان شده است )1993(:

این فلس��فه س��اختاری داللت بر توزیع بس��یار متفاوت دارایی ها و مناب��ع دارد. در قرارداد 

1  Department of energy for the SBIR
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کالسیک قالب M کنترل بر بسیاری از منابع در سطح شرکتی انجام می گیرد، در مدل جدید، 

منابع با تمرکززدایی به واحدهای عملیاتی خط مقدم واگذار می شود که وابستگی محدودی به 

ش��رکت مادر برای منابع فناورانه، مالی یا انس��انی داشته، اما وابستگی متقابل قابل توجه میان 

خودش��ان دارند،. در عوض، این رویکرد س��بب کاهش ش��دید الیه نظارت��ی و اندازه گروه های 

کارکنان هر سطح مورد نیاز مدیریتی می شود. 

روش��ن اس��ت آن ش��رکت هایی که موفق هس��تند بر طبق ساختار ش��بکه ای یا ماتریسی 

سازمان دهی شده اند. تصمیم گیری سلسله مراتبی برای سازمان های در اقتصاد کارآفرینی بسیار 

زمان بر و هزینه بر است )بارلت1993(.

دفاتر انتقال فناوری )TTO(، معموالً مس��ئولیت پذیری انحصاری برای فعالیت های اعطای 

حق اختراع و مجوزدهی در دانش��گاه ها دارند. TTO س��اختار سلس��له مراتبی است که انتظار 

می رود همه فعالیت های تجاری سازی در آنجا انجام شود. مدیران دانشگاه نوعا این دفاتر را تجهیز 

می کنند و تجربه پیشین آن  ها معموالً از سایر بخش های دانشگاه مانند روابط فارغ التحصیالن یا 

خدمات کارراهه ای اس��ت. TTO دفاتر نسبتاً کوچکی هستند و برخی از آن ها شامل فقط یک 

نفر بوده، اما تعداد کمی از آن ها بیشتر از 6 نفر کارمند دارند. برای یک TTO سه نفره دشوار 

اگر چه ناممکن نیست که شناختی از زیست فناوری یا نرم افزار و فرایندهای کسب و کار موردنیاز 

برای حتی انتخاب اختراعات مناس��ب به حق اختراع داشته باشد چه رسد که همه تماس ها در 

این حوزه از تأمین کنندگان به سرمایه گذاران به بازار مناسب، مجوزها یا متشکل کردن یک تیم 

برای زایش یک بنگاه جدید را بداند.

فورتیوس وان از انعطاف پذیری که TTO در اختیار آن ها گذاشت شادمان بود. »من تصور 

می کردم بس��یار مثبت بود که ما قادر بودیم به توافقی )با TTO( برس��یم که شرکت را از پدید 

آمدن دو صندوق اضافی تأمین مالی سرمایه مخاطره آمیز نهادی بازندارد. به هرحال، روشن بود 

که TTO تجربه زیادی با شرکت های نوپا نداشت، فکر می کنم ما نخستین شرکت نوپایی بودیم 
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که کس��ب وکار حاشیه ای نبودیم. یادگیری های بس��یاری بود که باید اتفاق می افتاد و بیشتر از 

زمانی که دوست داشتم، طول کشید.«

تاندره��د نبود تجرب��ه نوپایی را با TTO ایالت کانزاس نیز تجربه کرد. براین موس��س این 

شرکت گفت »آن ها )دفتر TTO( واقعاّ به ما به عنوان کسب وکار کوچک سطحی می نگریستند 

و همکاری زیادی با ما نمی کردند. فهمیدم که از نظر آنها ما به اندازه کافی بزرگی نبودیم تا آن ها 

منابع خود را برای ما خرج کنند«. گرچه براین شاید فهمیده باشد که TTO چه فرصتی را از 

دس��ت داده، زیرا ش��رکت او از زمانی که دانشگاه  را ترک کرد و اکنون مشتری بین المللی برای 

محصول خود دارد، به رشد خود ادامه داده است. 

یافته ه��ای این تحقیق نمی خواهد به افرادی ک��ه درTTO کار می کنند، حمله کند. آن ها 

بس��یار سخت کوش بوده و افراد باهوشی هستند. این سامانه  موجود است که باید تغییر کند تا 

افراد مناسبی که در تجاری سازی فناوری دانشگاه مشغول هستند، تقویت کرده تا موفق شوند. 

موضوع دیگری که باید به آن اش��اره ش��ود سامانه پاداش دهی نامناسب است. اغلب مدیران 

TTO کارمن��دان حقوق بگیر ب��دون هیچ منفعتی از انگیزه های مالی مرتبط با تولید هس��تند. 

گرچه ممکن است آن ها بر اساس تعداد حق اختراع کسب شده یا درآمد دریافتی از اعطای حق 

اختراع ارزیابی شوند، پاداش کمی همراه با موفقیت وجود دارد و هیچ گاه نشنیدم که هیچ مدیر 

TTO دارایی یا پاداش دیگری از یک بنگاه زایش��ی دریافت کند. به بیان دیگر هیچ پاداشی در 

ازای موفقیت یک بنگاه زایشی وجود ندارد و پاداش  اندکی در ازای تعداد وقوع بنگاه های زایشی 

وجود دارد. 

6-7. نتیجه گیری

R&D دانش��گاه ها رش��د یافته است، اما شکاف هایی بین س��امانه های جاری دانشگاه برای 

سرمایه گذاری برای بهره برداری از توسعه فناوری درون سازمانی و جابجایی های بنیادی در اقتصاد 
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کارآفرینانه جدید وجود دارد. این تحلیل نشان داد که TTO دانشگاه اساساً بر اعطای مجوز حق 

ثبت اختراع به شرکت های بزرگ به عنوان تنها شکل تجاری سازی تمرکز کرده و به همین دلیل 

برای مش��ارکت در اقتصاد کارآفرینی به خوبی تجهیز نش��ده اند. این شکاف در تشکیل بنگاه از 

دانشگاه ها با این واقعیت پُررنگ شد که بسیاری از دانشکده ها مسیر دیگری برای تاسیس بنگاه 

کارآفرین انتخاب می کنند، مسیری که از ابتدا TTO دانشگاه را در خود نمی گنجاند. درحالی که 

اقتصاد به مدیریت یک نفره کارراهه ها تغییر کرده اس��ت، دانشگاه ها فرهنگ و سامانه ای دارند 

که اساتید را تشویق به قبول ریسک با بنگاه های زایشی نمی کند. دانشگاه هایی که سیاست های 

آن ها اجازه فعالیت بنگاه زایش��ی را داده یا آن را تشویق می کند، میزانی موفقیت را دیده اند. در 

نهایت زیرساخت TTO مدل سلسله مراتبی است که منجر به فعالیت بنگاه زایشی نمی شود. 

جدول 1.6 نتیجه گیری و توصیه ها

با این بینش جدید، توصیه سیاستی جدید مشخص می شود. سه توصیه ویژه از این یافته ها که 

می تواند به دانشگاه ها در راستای بهبود موفقیت تجاری سازی خود کمک کند، در زیر آمده است. 

اول، یافته ها نشان می دهد که تشکیل بنگاه برای تجاری سازی مهم است، اما دانشگاه ها در 

این حوزه ضعیف هستند. جهت ارتقای این حوزه، دو رویکرد داخلی و خارجی توصیه می شود. 
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برای اینکه تغییر واقعی اتفاق افتد، باید از شروع به استفاده از منابع مالی یا منابع خارجی کرد. 

از آنجایی که دولت منبع رشد R&D است، تغییرات باید از سوی اُرگان هایی صادر شود که از 

پول مالیات دهندگان برای سرمایه گذاری در R&D دانشگاه ها استفاده می کنند. مهم تر اینکه، 

در اُرگان ها باید معیار تجاری س��ازی باشد که بر اعطای R&D تاثیر می گذارد. همه دانشگاه ها 

تشویق می شوند که نوآوری های خود را تجاری سازی کرده و به مردم آمریکا اجازه بهره برداری 

از منافع پیش��رفت های پزشکی و علمی را می دهد. به عالوه، دانشگاه ها باید سیاست های داخلی 

خود را مرور کرده و مطمئن شوند که آن ها با تشکیل بنگاه همراستا است. این امر شامل هیچ 

حق الزحمه پیش پرداختی یا موانع متفاوت دیگر برای بنگاه های جدید نمی باش��د. این فرآیند 

باید در اجرا نیز شفاف و سریع باشد. 

دوم، مش��خص شد که سیاست  های دانشگاه ها توانایی اس��اتید را برای کار کردن در خارج 

از دانش��گاه و درگیرش��دن با بنگاه های تازه تاسیس محدود کرده اس��ت. در این موردکاوی ها، 

می بینیم که توانایی 1 روز کار در هفته و فرصت مطالعاتی بعد از چند سال خدمات وجود داشت. 

در هر دو مثال، احتمال دارد که با آن سیاس��ت ها، بنگاهی تاس��یس نش��ود. اما، مشخص است 

که حتی سیاست هایی با انعطاف پذیری بیشتر و نیز با کارمندان بیشتر ممکن است بنگاه هایی 

راه اندازی کنند. رعایت تعادل مهم و بدیهی است. این مقاله سیاست هایی را پیشنهاد می کند که 

به افراد اجازه کار با بنگاه های نوپا برای حداقل دو سال و بدون توجه به تعداد سال های خدمات 

بدون از دست دادن شغل را می دهد. این امر تنها باید با هدف تجاری سازی فناوری دانشگاهی 

و س��ایر سیاست ها مانند مرخصی زایمان یا فرصت مطالعاتی باشد که باید به طور مستقل مرور 

شده و موضوع این مقاله نمی باشد.

در نهایت، مهم ترین حوزه تغییر مورد نیاز زیرس��اخت دانشگاه است. اغلب دانشگاه ها امروز 

س��اختار سلسله مراتبی با دفاتر TTOبه مثابه یک کانال عمل می کند، که گاهی اوقات نیز به 

مانعبرمی خورد. تحقیقات نش��ان می دهد که سازمان ش��بکه ای در اقتصاد کارآفرینی کارآمدتر 
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است، گرچه هنوز هیچ تحقیقی نشان نداده است که دانشگاهی چنین ساختاری را توسعه داده 

باشد. توصیه این است به مخترع اجازه داده شود کارگزار آزاد بوده و با منابع داخلی و خارجی 

برای گرفتن حق ثبت اختراع، بازاریابی و توس��عه اختراع خود کار کند. مش��خصاً این موضوع 

پیچیده ای است و برای اینکه مدل »کارگزار آزاد1« موفق شود نیازمند جزئیات بسیاری است که 

باید به آن ها پرداخته شود. مستندات استاندارد و شفاف باید توسعه داده شده و نیز سیاست های 

هزینه ای ایجاد ش��ود. نیاز به همکاری، آموزش و به اشتراک گذاری اطالعات نیز است تا به طور 

داخلی در پردیس دانش��گاه شکل گیرد. اگر متخصصان با س��طح باال )مانند وکال، حسابداران، 

CTO CEO، CMO و غیره( قصد مشارکت داشته باشند، باید به مشارکت کنندگان بیرونی 

در ازای تالش های آنان پاداش داده شود. این کار می تواند به شکل حق الزحمه مشاوره، ضمانت ها، 

اختیار س��هام یا س��ایر پاداش ها مانند کاهش شهریه باشد. گرچه به همه جزئیات در این مقاله 

پرداخته نش��د، اصول مشخص باقی ماند، مدل کارگزار آزاد ممکن است به سازمان شبکه ای در 

دانشگاه ها منجر شده و سبب رونق تشکیل بنگاه شود. 

6-8. تحقیقات آینده

گرچه این تحقیق مروری بر مسائل مرتبط با TTO انجام داد، اما محدودیتی در داده های 

جمع آوری ش��ده برای تحلیل وجود داش��ت. پیشنهاد می شود که تحقیقات کّمی عمیق تری بر 

اس��اس مصاحبه با تعدادی از اس��اتید برجسته، دانش��جویان و ادارات مربوطه در تجاری سازی 

اختراعات آنها از طریق نظرسنجی برون داد انجام شود. 

به عالوه، تحقیقات بیش��تر درباره جزئیات مدل کارگ��زار آزاد باید با میزگردی از ذی نفعان 

دانشگاهی شامل افرادی از دفتر ریاست، دفتر انتقال فناوری و اساتید و دانشجویانی از بخش های 

مختلف صورت گیرد.

1  Free agent
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فصل هفتم
شبیه سازی اثر سیاست گذاری بر کارآفرینی1 

رایان ساتر

7-1. مقدمه
تردیدی نیس��ت که ساختار اقتصادی آمریکا در نیم سده گذشته آبستن تغییرات عظیمی بوده 

اس��ت. بامول و همکاران )2006( این تغییرات را نتیج��ه گذار از اقتصاد مدیریتی به آن چه که 

نویس��ندگان به آن اقتصاد کارآفرینانه اطالق می کنند، می دانند. هنگامی که به انقالب فناوری 

اطالعات رخ داده در یک یا دو دهه گذش��ته و جریان بی سابقه فعالیت های نوآورانه شرکت های 

نوپا فکر می کنیم این تغییرات بسیار برجسته می شود. اجماع نوظهور درباره واقعیت این گذار، 

منجر به پیدایش دوباره عالقه به فرآیند کارآفرینی به عنوان محرک رش��د اقتصادی شده است 

)برای چند مثال نگاه کنید به آکس و آدرتش 2004؛ شین 2003؛ آکس و آرمینگتون 2006؛ 

بامول و همکاران 2006(. 

در پرتو این اجماع نوپدید اس��ت که دانش��گاهیان و مقامات دولتی شروع به بررسی مجدد 

رابطه بین سیاست گذاری عمومی و کارآفرینی در اقتصاد کارآفرینانه دانش بر پساصنعتی کرده اند 

)برای نمونه به هارت 2003؛ هولتز ایکین و روزن 2004؛ النداستروم و استیونسون 2005 نگاه 

کنید(. پرسش های اساسی که مطرح می شود، عبارت است از: سیاست گذاری  چه اثراتی می تواند 

بر کارآفرینی داشته باشد؟ سیاست گذاری عمومی چه نقشی در اقتصاد کارآفرینی ایفا می کند 
1  Simulating the impact of policy on entrepreneurship, p. 159-193
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و و سیاس��ت گذاری که به دنبال ارتقای کارآفرینی است باید شبیه چه چیزی به نظر رسد؟ اما 

مقامات دولتی منتظر نظریه  نمی مانند تا به اجماع در این موضوع برسند، آن ها با نرخی فزاینده. 

سیاست هایی مانند سیاست های پشتیبانی از توسعه کارآفرینی را اجرا می کنند. 

س��ایر سیاس��ت هایی که هنوز در مرحله تدوین هس��تند، به رویکردی جامع تر نیاز دارند تا 

کارآفرینی را ترویج کنند. این نوع رویکرد موافق دیدگاهی است که سیاست گذاری کارآفرینانه 

را بسیار پیچیده تر از صرفا ترویج توسعه کارآفرینی می داند. کارآفرینی، در این نوع پیشنهادها، 

س��امانه ای در نظر گرفته می ش��ود که ذاتا از دل جامعه بیرون می آید. بنابراین، باید کل نظام 

اجتماعی را بررسی کنیم. 

چنین تدوین سیاستی به نام »نقشه راه برای اقتصاد کارآفرینانه« در بنیاد کافمن در دست 

تهیه اس��ت. در این پیش��نهاد، سیاست کارآفرینانه به عنوان یک بس��ته گسترده سیاست های 

عمومی توصیف می ش��ود که بر فعالیت های کارآفرینانه تاثیر می گذارد. سیاست های موجود در 

این سند از سیاست های تاثیرگذار بر اخذ مالیات  و آموزش تا مهاجرت و حقوق مالکیت فکری 

را دربرمی گیرد. 

تصویر سیاس��ت کارآفرینی که با پیشنهاد بنیاد کافمن ترسیم شد، بیشتر شبیه یک بسته 

متنوع از سیاس��ت هایی است که به گونه ای بر افراد تاثیر می گذارد تا فعالیت های کارآفرینی را 

افزایش دهد، به جای این که سیاستی واحد یا با هدف خاص باشد. در نتیجه، بسته پیشنهادی 

بس��یار گسترده است و این مفهوم را عرضه می دارد که سیاست کارآفرینی باید واقعاً به صورت 

سیاس��ت گذاری عمومی برای اقتصاد کارآفرینانه، و نه یک سیاس��ت مس��تقل ارش��ادی برای 

کارآفرینی، ش��ناخته شود. هدف کلی این پیش��نهاد، افزایش بهره وری آمریکا از طریق ارتقای 

کارآفرینی به عنوان ابزاری خاص برای رسیدن به این هدف است. 

به سه پرسشی که در باال مطرح شد، برمی گردیم. الزم و جالب می رسد که بپرسیم اجرای 

سیاست های پیشنهادی بنیاد کافمن »نقشه راه برای اقتصاد کارآفرینی«، با فرض این که ابزارهای 
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سیاس��تی خاص مطابق با انتظارات موجود در پیش��نهاد عمل  کنند، چه تاثیری بر فعالیت های 

کارآفرینانه دارد؟ پاس��خ به این پرسش، بینش های ش��ایان توجه نسبت به سیاست هایی فراهم 

می کند که بر نظام کارآفرینی در سطح بسیار اساسی و عمومی تاثیر می گذارد. 
هدف بنیادی پژوهش حاضر، تعمیم بخش��ی پیشنهادهای سیاستی موجود در »نقشه راه«1 

کافمن به اساسی ترین بٌعد اثر2 آن و ارزیابی اهمیت نسبی هر کدام از بعد های خاص به کارآفرینی 

با اس��تفاده از شبیه سازی اس��ت. این ارزیابی در ابتدا با طبقه بندی طیف گسترده سیاست های 

موجود در »نقشه راه« کافمن در امتداد 4 بعد متفاوت انجام خواهد شد:

1. سیاست هایی که بر جریان رویه ها یا نوآوری های جدید کسب وکار تاثیر می گذارد. 

2. سیاست هایی که بر تمایل افراد برای حضور در فعالیت های کارآفرینی تاثیر می گذارد. 

3. سیاست هایی که بر کیفیت سرمایه انسانی در دسترس تاثیر می گذارد. 

4. سیاست هایی که بر در دسترس بودن سرمایه مالی برای بنگاه های نوپا تاثیر می گذارد.

بعد از این که سیاست ها به خوبی طبقه بندی شدند، از مدل  شبیه سازی برای تحقیق درباره 

اهمیت نس��بی هر کدام از این 4 بعد سیاستی در فعالیت های کارآفرینانه استفاده خواهد شد.3 

این تحلیل به روشن شدن این نکته که کدام مجموعه سیاست ها احتماالً بهره وری امریکا را از 

طریق کارآفرینی ارتقا می دهد، کمک می کند. 

چهار چوب مقاله حاضر به ش��رح زیر اس��ت. بخش 2 درباره جزئیات مربوط به طبقه بندی 

سیاست های خاص موجود در پیش نویس پیشنهاد سیاست کارآفرینی بنیاد کافمن )نقشه راه( 

بر اس��اس 4 بعدی که در باال معرفی ش��د، بحث می کند. بخش 3 درباره مفهوم ش��ومپیتری 

1 roadmap
dimension of effect 2. بعد اثر، اصطالح مورد اس��تفاده برای توضیح این مفهوم اس��ت که همه سیاست های موجود در 
»نقش��ه راه« بر یکی از 4 معیار اثر می گذارد. بیش��ترین تاثیر بر این موارد است: تمایل به اقدام کارآفرینانه، کیفیت سرمایه 
انس��انی، در دس��ترس بودن سرمایه مالی یا جریان رویه ها/ نوآوری های کسب وکار جدید. این موضوع به تفصیل در بخش 2 

بحث خواهد شد.
3 سیاست هایی که در هیچ یک از مقوله های باال جای نمی گیرند، از تحلیل کنار گذاشته خواهد شد.
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کارآفرین بحث می کند که از آن برای تشکیل چارچوبی در راستای شکل دهی مبنای مدل سازی 

شبیه سازی استفاده خواهد شد. سپس در بخش 4 ساختار خاص مدل شبیه سازی ارائه می شود 

که برای تحلیل ها اس��تفاده خواهد ش��د. بخش 5 نتایج شبیه سازی را ارائه خواهد کرد و بخش 

6 بحث هایی را مطرح کرده و بر اس��اس این که کدام ابعاد سیاس��تی احتماالً نظام کارآفرینی را 

افزایش می دهد، نتیجه گیری می کند. هدف اینست که تا حد امکان کلی بحث کنیم، به طوری 

که نتایج بدس��ت آمده نه تنها به بنیاد کافمن و وظیفه آن درباره سیاس��ت کارآفرینی، بلکه به 

جامعه گسترده تر سیاستگذاری نیز به طور کلی مرتبط باشد. 

7-2. تعمیم بخشی سیاست کارآفرینی در راستای بعد اثر
تقریباً همه سیاس��ت های خاص موجود در »نقش��ه راه« بنیاد کافمن را می توان بر اس��اس بعد 

خاص اثر آن ها طبقه  بندی کرد. هر سیاس��ت پیشنهادی مشخصاً بر تمایل به اقدام کارآفرینانه 

)TEA1(، کیفیت سرمایه انسانی )QHC2(، در دسترس بودن سرمایه مالی )AFC3( یا جریان 

رویه ها/ نوآوری های کسب وکار جدید )NRI4( تاثیر می گذارد. برای نمونه، نخست با سیاست های 

در سطح فدرال، موضوع سیاست چالش مالی شروع می کنیم. »نقشه راه« توصیه می کند دولت 

فدرال پایه مالیاتی را مش��ابه دوران مدیریت ریگان در دهه 1980 گسترش دهد. منطق چنین 

توصیه ای5 این اس��ت که در سال های آینده کسری بودجه های پیش بینی شده بر حسب نسبت 

کس��ری بودجه به GDP، در حال رش��د اس��ت و بنابراین باید به ش��کلی به آن پرداخته شود. 

نسبت در حال رشد کسری بودجه به GDP همراه با نااطمینانی درباره چگونگی مقابله دولت 

1 Tendency for entrepreneurial action
2 Quality of human capital
3 Availability of financial capital
4 New business routines or innovations

5 منطقی که در اینجا بیان می شود تنها در شمولیت آن به عنوان حوزه سیاستی کاربرد دارد و دالیلی که چرا این سیاست 
با وجود سایر گزینه ها برای حل کسری بودجه، مانند مالیات بر مصرف، انتخاب شد، کنار می گذارد. خوانندگان عالقه مند به 

این موضوع باید به سند بنیاد کافمن مراجعه کنند.
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فدرال با این مسئله، منجر به افزایش نااطمینانی نسبت به کارآفرینان بالقوه می شود. نااطمینانی 

افزایش یافت��ه، تمایل به اقدام کارآفرینانه )TEA( را کاهش می دهد، زیرا کارآفرینان مس��ئول 

تحمل وزن کامل نااطمینانی واقعی هستند )نایت 1921(، از این رو، چالش مالی حوزه موضوعی 

سیاس��تی را می توان به عنوان یک موضوع سیاستی که بر بعد کارآفرینی شامل تمایل به اقدام 

کارآفرینانه )TEA( اثر می گذارد، طبقه بندی کرد. 

پنج پیشنهاد سیاس��تی که با موضوع سیاست آموزشی سروکار دارند در »نقشه راه« وجود 

دارد. این پیشنهادها را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

1. اجازه دادن یا خلق انگیزه هایی که مربیان را برمی انگیزاند تا کارآفرین باشند )مثاًل به آن ها 

اجازه می دهد فنون مختلف آموزشی را آزمایش کنند(.

2. به خانواده ها اجازه می دهد مدرسه فرزندان خود را انتخاب کنند.

3. انگیزه های مالی را برای معلمان ریاضی و علوم افزایش دهید.

4. ش��فافیت استفاده از تکنیک ها و فناوری های جایگزین استفاده شده در آموزش ریاضی و 

علوم را افزایش دهید. 

5. تدریس درباره کارآفرینی به عنوان یک گزینه شغلی را افزایش دهید. 

با بررس��ی 5 پیش��نهاد سیاس��تی در حوزه سیاست آموزشی آشکار می ش��ود که 4 تا از 5 

پیش��نهاد، یعنی پیش��نهادهای 1 تا 4، بر کیفیت س��رمایه انس��انی )QHC( تاثیر می گذارند. 

پیشنهاد 5 به نظر بر تمایل به اقدام کارآفرینانه )TEA( اثر می گذارد، زیرا آگاهی دادن به افراد 

درباره توان کارآفرینی به عنوان مسیر شغلی، احتمال این که یک فرد در زندگی خود کارآفرینی 

را انتخاب کند، افزایش می دهد. به هر حال، غالباً موضوعات سیاست آموزشی بر کیفیت سرمایه 

انسانی )QHC( اثر گذاشته و از این رو، این موضوع سیاستی بر پایه بعد کیفیت سرمایه انسانی 

)QHC( طبقه بندی می شود. 

دو سیاس��ت در حوزه موضوعی سیاس��ت قضایی یا مقررات گذاری پیشنهاد شده است. این 
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دو پیشنهاد عبارتند از:  1. متعهد ماندن به استفاده از تحلیل هزینه- فایده برای اندازه گیری اثر 

مقررات پیشنهادی همراه با دادن پاداش مناسب به رویه های کارا برای کسب وکارهای جدیدی 

ک��ه در رعایت کردن مقررات عدم برت��ری هزینه ای دارند و 2. فدرالی کردن قانون مس��ئولیت 

محصول. هر دو این پیشنهادها بر تمایل به اقدام کارآفرینانه )TEA( تاثیر می گذارند، چون که 

اولی به دنبال پایین نگه داشتن هزینه های راه اندازی کسب وکار و دومی کاهش سطح نااطمینانی 

به کارآفرینان بالقوه است. 

آخرین موضوع سیاس��تی که در حوزه موضوع سیاستی س��طح فدرال در »نقشه راه« بنیاد 

کافمن طبقه بندی شده است، سیاست علم و فناوری است. پیشنهاد سیاستی زیر به این موضوع 

مرتبط اس��ت. این پیش��نهاد به اداره های انتقال فناوری که برای تجاری س��ازی و مجوزدهی به 

ابداعات دانش��گاه محور استفاده می شود، مربوط است. پیشنهاد عبارت است از تشویق به آزمون 

ک��ردن ترتیبات اداره های انتقال فناوری دانش��گاه ها که احتم��االً از منابع مالی فدرال به عنوان 

اهرم��ی برای انجام این کار اس��تفاده می کند. این سیاس��ت به دنبال افزای��ش جریان رویه ها/ 

نوآوری های جدید کس��ب وکار )NRI( حاصل از نظام دانش��گاهی امری��کا در تالش به افزایش 

سطح کارآفرینی است. 

چهار حوزه موضوعی اصلی وجود دارد که به عنوان سیاست های سطح بین المللی در پیشنهاد 

کافمن طبقه بندی می ش��ود. این حوزه های موضوعی عبارتند از: موضوعات تجاری، موضوعات 

مهاجرت، موضوعات دسترس��ی به فناوری خارجی و موضوعات سیاست خارجی کارآفرینانه. از 

بین این چهار پیشنهاد، تنها 2 پیشنهاد را می توان بر اساس بعد اثر مورد استفاده در این مقاله 

طبقه بندی کرد. این دو حوزه موضوعی، موضوع های مهاجرت و دسترس��ی به فناوری خارجی 

اس��ت. موضوع های تجارت و سیاست خارجی کارآفرینانه مستقیماً بر هیچ یک از چهار بعد اثر 

مورد استفاده در این مقاله، تاثیر نمی گذارد و بنابراین از این تحلیل کنار گذاشته شده اند. 

دو پیشنهاد سیاستی خاص در حوزه موضوعی مهاجرت و یک پیشنهاد در حوزه موضوعی 
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دسترسی به فناوری خارجی قرار دارد. دو پیشنهاد سیاستی مرتبط با مهاجرت تاکید بیشتری 

بر پیشینه آموزشی مهاجران دارند، زمانی که اجازه ورود به امریکا به فرد مهاجر داده می شود یا 

درخواست شهروندی خودکار یا اقامت دائمی به دانشجویان خارجی که مدرکی در زمینه مرتبط 

با فناوری کسب می کنند، اعطا می شود. هر دو پیشنهاد سیاستی به دنبال اثرگذاری بر کیفیت 

س��رمایه انسانی )QHC( هستند. اس��تداللی که در اینجا مطرح می  شود این است که هر چه 

کیفیت افراد پذیرفته شده در امریکا بیشتر باشد، سرمایه انسانی نیز در امریکا باکیفیت تر خواهد 

بود. پیشنهاد سیاس��تی که در حوزه موضوع دسترسی به فناوری خارجی طبقه بندی می شود، 

تشکیل هیئتی برای ترجمه نشریات فنی خارجی به زبان انگلیسی است. این پیشنهاد سیاستی 

به دنبال اثرگذاری بر جریان رویه ها/ نوآوری های جدید کسب وکار )NRI( با تسهیل دسترسی 

کارآفرینان امریکایی به پیشرفت های فنی خارجیان است. 

موضوعات در س��طح منطقه ای چالش قابل توجهی برای مدل سازی شبیه سازی که در این 

پژوهش استفاده شده است، ایجاد می کنند. به کارگیری موضوعات خارجی، نیازمند ساخت مدل 

شبیه س��ازی است که از ابعاد فضایی در این تحلیل اس��تفاده می کند. اما، مدل شبیه سازی که 

در اینجا استفاده شد، ماهیتاً جمعی است و مانع تحلیل سیاست های سطح منطقه ای می شود. 

بنابراین، پیش��نهادهای سیاستی که در »نقش��ه راه« به عنوان موضوعات منطقه ای طبقه بندی 

می شوند، از تحلیل حاضر کنار گذاشته شدند. 

طبقه بندی نهایی موضوعات استفاده شده در »نقشه راه« کافمن، در سطح انفرادی بوده یا 

آن موضوعاتی است که بر تصمیم کارآفرینانه تاثیر می گذارد. 6 حوزه موضوعی وجود دارد که در 

این سطح طبقه بندی می شود: تسهیل شکل گیری کسب وکار، تضمین و ارتقای تحرک بازار کار، 

بیمه سالمت، موانع قانونی، تضمین دسترسی به سرمایه مالی و حفاظت مناسب از دارایی فکری.

نخس��تین حوزه موضوعی که در »نقش��ه راه« به آن اش��اره شده است، تسهیل شکل گیری 

کسب وکار است. دو پیشنهاد سیاستی در دستیابی به این هدف مورد اشاره قرار گرفتند. اولین 
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پیشنهاد، آسان تر کردن دسترسی و پُرکردن فرم های ثبت کسب وکار و مالیات در اینترنت برای 

بنگاه های موجود و جدید است. دومین پیشنهاد سیاستی، بررسی مجدد اصالحات ورشکستگی 

است که در سال 2005 توسط کنگره تصویب شد در تالش برای اینکه آثار منفی آن اصالحات 

بر فعالیت های کارآفرینانه کاهش یابد. هر دو این سیاست ها به دنبال اثرگذاری بر تمایل به اقدام 

کارآفرینانه )TEA( هس��تند. نخستین پیش��نهاد به دنبال کاهش هزینه های شروع کسب وکار 

است، حال این که پیشنهاد دوم به دنبال کاهش هزینه های مربوط به شکست کسب وکار است. 

گرچه سیاس��ت ها بر تمایل به رویه کارآفرینانه )TEA( از دیدگاه های گوناگون اثر می گذارند، 

هر دو به دنبال کاهش هزینه های مرتبط با راه اندازی کسب وکار هستند. در نتیجه، سیاست های 

 )TEA( با هدف تس��هیل شکل گیری کس��ب وکار در راس��تای بعد تمایل به اقدام کارآفرینانه

طبقه بندی می شود.

یک پیشنهاد اصلی سیاستی دیگر در »نقشه راه« به ارتقای حوزه موضوعی تحرک بازار کار 

اختصاص دارد. این پیشنهاد سیاستی، تکمیل نظام بیمه بیکاری با انگیزه دهی به افراد است تا 

س��ریعاً ش��غل دیگری پیدا کنند. هدف در اینجا افزایش تحرک بازار کار است. تحرک بازار کار 

برای کارآفرینی مهم تلقی می ش��ود، زیرا بس��یاری از کارآفرینان قبل از آغاز فعالیت کارآفرینی 

در چندین شرکت کار کرده اند )کافمن 2006(. بنابراین، این پیشنهاد سیاستی در راستای بعد 

کیفیت سرمایه انسانی )QHC( طبقه بندی می شود. این طبقه بندی به تصوری برمی گردد که 

افراد با کار کردن در ش��غل های مختلف برای ش��رکت های متفاوت، مجموعه ای از مهارت های 

گوناگون را کس��ب  می کنند. این مجموعه مهارت های متفاوت با همدیگر اثر مثبتی بر کیفیت 

س��رمایه انسانی افراد خواهد گذاشت. سومین حوزه موضوعی که در طبقه بندی سیاستی سطح 

فردی اشاره شد، حوزه موضوعی بیمه سالمت است. دو پیشنهاد سیاستی در این حوزه موضوعی 

ارائه ش��ده است. نخستین پیشنهاد گسترش حس��اب پس انداز سالمت معاف از مالیات به افراد 

اس��ت. این پیشنهاد به دنبال گسترش فعالیت های کارآفرینی بر این مبنا است که افراد به فکر 
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راه اندازی شرکت هستند، اما به دلیل نبود پوشش سالمت تمایلی برای این کار ندارند. آن ها قادر 

خواهند بود بیمه سالمت کم هزینه تری برای خود بدست آورند. دومین پیشنهاد در این حوزه 

موضوعی اجازه دادن به چند ش��رکت کوچک برای خرید بیمه س��المت از طریق ائتالف کردن 

است. این امر تغییرپذیری هزینه های سالمت تحمیلی بر کسب وکارهای کوچک را کاهش داده 

و توانایی کارآفرینان را در جذب نیروی کار با کیفیت تر افزایش می دهد. هر دو این پیشنهادها به 

نظر بر تمایل به فعالیت کارآفرینی )TEA( تاثیر می گذارد. اگر کارآفرینان بتوانند بیمه سالمت 

کم هزینه بدس��ت آورده و فراهم کنند )برای کارمندان آینده خود(، احتمال بیش��تری دارد که 

شغل فعلی خود را کنار گذاشته و شرکت خود را راه اندازی کنند. از این رو، موضوع بیمه سالمت 

بر تمایل به اقدام کارآفرینی )TEA( اثر گذاشته و بر این اساس طبقه بندی می شود. 

چهارمین حوزه موضوعی موانع قانونی است. یک پیشنهاد سیاستی در این حوزه موضوعی 

وجود دارد. این پیشنهاد درباره انتخاب اشتباه دوره کوتاه تر به جای دوره بلندتر برای اجرای هر 

ماده قانونی غیررقابتی در سطح ایالتی است. دوره های کوتاه تر مواد قانونی غیررقابتی بر تمایل 

به اقدام کارآفرینانه )TEA( اثر می گذارد، زیرا دوره های کوتاه تر، دوره زمانی کوتاه تری بین ترک 

شرکت و استفاده از نوآوری که در آنجا بدست آمده است، ایجاد می کند.

پنجمین حوزه موضوعی که در طبقه بندی اش��اره ش��د، تضمین دسترسی به سرمایه مالی 

اس��ت. در این موضوع چندین پیش��نهاد سیاس��تی وجود دارد، اما کاماًل مشخص است که این 

 )AFC( پیشنهادهای سیاستی همگی به دنبال تاثیرگذاری بر در دسترس بودن سرمایه انسانی

هستند و از این رو هیچ بحث مجزایی برای این سیاست های خاص در اینجا الزم نیست. 

آخرین حوزه موضوعی که در »نقشه راه« به آن اشاره شد، حمایت مناسب از حقوق مالکیت 

فکری است. »نقشه راه« بر تعامل حساس بین اعطای حمایتی که بسیار طوالنی است و حمایتی 

که بسیار کوتاه است، تاکید می کند. اگر حمایت بلندمدت اعطا شود، موانع قانونی وجود خواهد 

داش��ت که از طریق ش��رکت های راه اندازی کارآفرینی مانع رقابت می ش��ود. اگر حمایت برای 
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دوره ای بسیار کوتاه اعطا شود، پس انگیزه های نوآوری از بین می رود. 

»نقش��ه راه« کافمن 4 پیش��نهاد ارائه می کند تا به تش��کیل رژیم حقوق مالکیت فکری با 

عملکرد بهتر کمک کند. این پیش��نهادها عبارت است از: افزایش تامین مالی یا مالیات بندی بر 

حق الزحمه درخواست حق ثبت، کاهش استانداردها برای چالش های قانونی بعد از اعطای حق 

ثبت، تغییر نظام جاری اعطای حق ثبت اختراع به نخس��تین کسی که درخواست داده است و 

اس��تفاده از نظام قضایی برای تثبیت آنچه که یک نوآوری مشخص به صورت مورد به مورد، در 

تالش به ایجاد یک سامانه سازگارتر است. 

پیش��نهادهای سیاس��تی موجود در موضوع حقوق مالکیت فکری همگی ظاهرا بر تمایل به 

اقدام کارآفرینانه )TEA( تاثیر می گذارد. بنابراین، این موضوع در بعد TEA طبقه بندی می شود.

جدول 7-1. خالصه موضوعات »نقشه راه« و واگذاری مقوله
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جدول 7-1 ش��امل خالصه اطالعات موجود در بخش دو اس��ت. این جدول همه حوزه های 

موضوعی موجود در »نقشه راه« کافمن را فهرست کرده و مشخص می کند هر حوزه موضوعی 

به کدام بعد واگذار شده است )اگر به یک مقوله واگذار شده بود(.

7-3. کارآفرین و چارچوب شبیه سازی
تحلیل اثر سیاس��ت های موجود در »نقشه راه« بر کارآفرینی با استفاده از رویکرد شبیه سازی- 

محور مشخصاً نیازمند تصریح و ساخت مدل شبیه سازی است. اما برای تحرک بخشی به ساختار 

مدل شبیه س��ازی خاص، بحث مختصری از نقش کارآفری��ن و چارچوبی که درون آن در مدل 

فعالیت می کند، مفید است. 

7-3-1. نقش کارآفرین
نقش کارآفرین به عنوان کارگزار تغییر تکنولوژی برای چند س��ده مورد بحث بوده اس��ت. این 

ایده که تغیر فنی از طریق فعالیت نوآوری افراد اتفاق می افتد، به تاریخچه اندیشه های اقتصادی 

ُمدرن بازمی گردد. نخستین فردی که با بحث درباره اهمیت کارآفرینی در اقتصاد اعتباری برای 

خود کس��ب کرد، کانتیلون بوده اس��ت، کسی که درباره فعالیت های کارآفرین و اهمیت وی در 

فرآیند اقتصادی مطالبی نوشت. بر اساس نظر کانتیلون، کارآفرینان مسئول بهره برداری از تفاوت 

قیمت بوده و به بیان دیگر در بازی آربیتراژ درگیر هستند. کارآفرینان قیمت معّینی بابت یک 

محصول می پردازند تا آن را مجدداً با قیمت نامعّینی بفروشند. بر اساس نظر کانتیلون، کارآفرینان 

بازیگرانی هس��تند که درباره تخصیص منابع تصمیم می گیرند و به تبع آن ریس��ک های همراه 

با این تصمیم ها را تحمل می کنند )کانتیلون 1755(. افراد زیادی مانند تارگوت، سه، مارکس، 

بادیو، هایک، نایت و بسیاری دیگر بازیگر بودن کارآفرین در فرآیند اقتصادی را تفسیر و سپس 

نقش کارآفرین را بر اس��اس آن تعریف کرده یا تغییر دادند. مثاًل، جان باتیس��ت سی می گوید، 
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کارآفرینان کسانی هستند که بینش استثنایی درباره نیازهای جامعه داشته و مهارت های مورد 

نیاز برای خلق شرکتی جدید در راستای تامین این نیازها را در اختیار دارند )سی 1803(. اما، 

از پیش��بردهایی که جوزف شومپیتر در نیمه اول قرن بیستم داشت به عنوان نقطه محوری در 

پژوهش مربوط به نقش کارآفرین در اقتصاد یاد می شود. بر اساس کار شومپیتر است که انشعابی 

بین علم اقتصاد ارتدوکس و دیدگاه تکاملی تر شومپیتر از تغییرات اقتصادی به وجود آمده است. 

بر اساس مطالعه شومپیتر از کارآفرین بود که نظریه تعادل به نظر با موفقیت کنار گذاشته شد 

و رویکرد جانشین آن برای بررسی تغییر اقتصادی به کار گرفته شد )نلسون و وینتر، 1982(. 

بنا بر نظر شومپیتر، کارآفرین عامل اصلی در ایجاد تغییر اقتصادی است. شومپیتر می گوید، 

کارآفرینی فرآیند »تخریب خالق1« است که به موجب آن، محصوالت یا نهاده ها یا فرآیندهای 

جدیدجانشین محصوالت، نهاده ها یا فرآیندهای قدیمی می شود. کارویژه کارآفرین نوآوری کردن 

با ایجاد ترکیب های جدید از منابع موجود اس��ت. اما مهم اس��ت که مانند شومپیتر اشاره کنیم 

کارآفرینی الزاماً شامل اختراع فرآیند جدید یا ترکیب جدیدی از منابع نیست )گرچه شومپیتر 

اعتراف می کند که کارآفرین ممکن است اختراع کند(، بلکه معرفی ترکیبی جدید به بازار را نیز 

شامل می شود )شومپیتر 1947(. در واقع، شومپیتر تالش روشنی برای تمیز قائل شدن بین یک 

مخترع و یک کارآفرین انجام داد. مخترع مهم است به این معنا که او ایده، فرآیند یا اصل علمی 

جدیدی تولید می کند، اما همان طور که شومپیتر اشاره می کند، »یک ایده یا یک اصل علمی به 

تنهایی اهمیتی برای رویه اقتصادی ندارد« )شومپیتر 1947، ص.152(. مخترع برای تولید ایده 

جدید مهم اس��ت، اما کارآفرین اس��ت که »آن ها را عملی می کند« )شومپیتر 1947(. آنچه که 

کارآفرین »عملی می کند« آوردن نوآوری به بازار اس��ت. اگر بخواهیم به شکل دیگری بنویسیم 

کارآفرین یک نوآوری را تجاری سازی کرده و آن را وارد نظام اقتصادی می کند. اگر یک نوآوری 

1 Creative destruction
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خ��ارج از نظام اقتصادی بماند، برای کل جامعه بی اس��تفاده خواهد ماند، »این واقعیت که علم 

یونانی احتماالً همه آنچه را که برای ساختن موتور بخار الزم است تولید کرده بود، به یونانی ها 

و رومی ها برای ساخت موتور بخار کمکی نکرد« شومپیتر )1947، ص.152(. 

بر اساس استدالل شومپیتری، کارآفرین بازیگری است که نظام اقتصادی را تغییر می دهد. 

کارآفرین نوآوری را به بازار معرفی می کند و وضعیت نظام موجود را به هم می ریزد. پس معرفی 

یک نوآوری توس��ط یک کارآفرین، تعادل را بهم می زند به این معنا که وضعیت فعلی را مختل 

می کند. اما، این اختالل ها هس��تند که منجر به تکامل نظام اقتصادی می شود. پس آنچه که به 

دنبال آن می آید این اس��ت که بدون کارآفرین، چیزی تغییر نمی کند. نظام در نبود کارآفرین 

ایستا است. 

7-3-2. رویکرد تکاملی به کارآفرین
رویکرد تکاملی به مدل سازی فرآیند کارآفرینی، به عنوان فرآیندی شناخته می شود که جریان 

پیچیده تغییر اقتصادی به وجود آمده توسط کارآفرینان را تعیین و تبیین می کند. مسیر تکاملی 

تغییر اقتصادی با مجموعه ای از قواعد تصمیم گیری که توسط بازیگران )کارآفرینان( و بنابراین 

بنگاه ها به کار گرفته می شود، هدایت می گردد )نلسون و وینتر 1982(. در این چارچوب، مفهوم 

حداکثرسازی رفتار و تابع هدف جهانی همراه آن، مجموعه انتخاب کامال معین و حداکثرسازی 

انتخاب و عقالنی بودن بنگاه ها و فعالیت های آن ها رد می شود )نلسون و وینتر 1982(.

در بستر تکاملی، قواعد تصمیم گیری که بنگاه ها اقدامات خود را بر اساس آن شکل می دهند، 

به عنوان »رویه ها1« توصیف می ش��ود )نلس��ون و وینتر 1981(. این رویه ها نقشی مشابه نقش 

ژن را در فرآیند تکامل زیس��تی ایفا می کنند. رویه هایی ک��ه بنگاه ها فعالیت های خود را بر آن 

بنا می کنند، به عنوان رفتار پایدار بر اساس گذشته بنگاه و جایی که از آن آمده است، توصیف 

1 Routines
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می شود )نلسون و وینتر 1982(. این رویه ها خود انتخابی هستند، به این معنا که آن بنگاه هایی 

که توسط کارآفرینان به وجود آمده است از رویه های برتر استفاده می کنند، شانس بهتری برای 

»بقا« و نیز در انتقال رویه های خود به شکل بنگاه های تقلیدی آینده دارند. 

اما، یک عنصر تصادفی نیز در این فرآیند تکاملی وجود دارد. این عناصر تصادفی به  صورت 

خودجوش شاخه های جدیدی از رویه هایی ایجاد می کنند که تغییرات اساسی در رویه های مورد 

استفاده بنگاه ها را تسهیل می کند. همان طور که نلسون و وینتر )1982، ص.15( اشاره کردند، 

»این واقعیت که همه رفتار کس��ب وکار از الگوهای منظم و پیش بینی پذیر پیروی نمی کنند، با 

تشخیص وجود عناصر تصادفی هم در تعیین تصمیم ها و هم در برون دادهای تصمیم، در نظریه 

تکاملی همس��از شده اس��ت«. فرآیندهای تصادفی که نلسون و وینتر درباره آن ها بحث کردند، 

کاماًل مشابه با »جهش های تصادفی«1 در زیست شناسی است. 

عزیمت از اقتصاد ارتدوکس��ی، به س��مت این مفهوم با تمرکز بر این فرض استوار است که 

قواعد تصمیم گیری در رابطه با رفتار بنگاه ها یک توالی از زمان تصمیم گیری، به عالوه تاریخچه 

بنگاه معّین است )نلسون و وینتر 1982(. منطقی به نظر می رسد این خط منطق را به کارآفرین 

بس��ط دهیم با این فرض ک��ه کارآفرینی که بنگاه را در ابتدا خلق ک��رده، قواعد تصمیم گیری 

اولیه را نیز ایجاد می کند. از طریق فرآیندهای »انتخاب طبیعی2« اس��ت که بنگاه های س��ودده 

)ب��ر اس��اس مجموعه ای ازرویه های معّی��ن( باقی می مانند و بنگاه های کم ب��ازده از بین خواهد 

رفت. یعنی این که ویژگی های بنگاه های س��ودده تر به حیات خود ادامه می دهد و کیفیت کلی 

بنگاه ه��ا در طی زمان افزایش خواه��د یافت. بنابراین، بقای بنگاه به »انتخاب طبیعی« و نیز به 

عناصر تصادفی بس��تگی دارد، این حالت مشابه جهش آنی در زیست شناسی است )نکته اینکه 

این جهش تصادفی می تواند مثبت یا منفی باش��د(. کانون نظریه تکاملی در فرآیند پویایی قرار 

1  random mutations
2  Natural selection
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گرفته است که رفتار بنگاه را در طی زمان کنترل می کند. عقالنیت محدود کارآفرینان و بنگاه ها 

فرضی هستند. حداکثر کردن رفتار در کل گستره اطالعات و اقدامات ممکن به عنوان حاالتی 

غیرممکن و غیرواقعی دیده می شوند )نلسون و وینتر 1982(.

برای تحلیل اثر سیاست های پیشنهادی در »نقشه راه برای اقتصاد کارآفرینی« بنیاد کافمن 

درباره کارآفرینی، مدل شبیه س��ازی شامل کارآفرینی و بر اساس چارچوب تکاملی ساخته شد. 

این چارچوب مدل س��ازی به این علت اس��تفاده شد که بررسی اثر پیش��نهادهای سیاستی، از 

طریق اثر خاص آنها، بر کارآفرینی را همزمان با اس��تفاده از چارچوب نظری که کامال با الحاق 

کارآفرینان مناسب است، ممکن می سازد. 

7-4. ساختار مدل شبیه سازی
در راستای اهداف این پژوهش، یک مدل شبیه سازی بر اساس کار گریبل، پیکا و هانوش )2001 

و 2003( ساخته و استفاده شد. بنابراین بحث ساختار مدل شبیه سازی به شدت متکی به کار 

آنها خواهد بود، گرچه همزمان تعدیالت اندکی در مدل آن ها اعمال کردیم. ساختار پایه مدل بر 

موارد زیر استوار است: ساخت مجموعه ای از بازیگران، فرآیند جفت گزینی بازیگر، آستانه ورود 

در حال تکامل، معیار بقا و خروج، به عالوه اثر تکامل وابسته به زمان. 

ب��رای ش��روع، مجموعه ای از بازیگران به تعداد n ایجاد می ش��ود. هر ک��دام از n بازیگر، به 

مجموعه ای از 3 ویژگی تصادفی س��اخته ش��ده، واگذار می شوند. این ویژگی ها بر اساس 3 بعد 

از 4 بعدی هس��تندکه در بخش 2 تعریف ش��د. ویژگی ها عبارتند از: تمایل به اقدام کارآفرینانه 

)TEAi(، کیفیت سرمایه انسانی )QHCi( و سرمایه مالی در دسترس )AFCi(. این واگذاری 

در رابطه 1 نشان داده شده است:
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از آنجایی که یک بازیگر برای نوآوری کردن باید به دانش جدید دسترسی داشته باشد )به 

شکل رویه جدید کسب وکار ، فناوری یا نوآوری(، مجموعه ای از رویه های جدید بر اساس توزیع 

پوآسون که در رابطه 2 تعریف شده است، آنگاه:

مجموع��ه رویه ها برای به چن��گ آوردن نوآوری ها یا فناوری های جدید به ش��کل نهاده ها، 

 ، فرآیندها یا محصوالت جدید تعریف می شوند. این رویه ها از توزیع پوآسون با دو پارامتر، n و 

بدست می آید، که n مجموعه ای معادل با تعداد بازیگران و  میانگین )و واریانس( توزیع است. 

از توزیع پوآس��ون برای معرفی مجموعه متمایزی از رویه های که از تا بی نهایت تنظیم شده اند، 

در اینجا اس��تفاده ش��ده اس��ت. گس��تره تعداد 0ها، 1ها، 2ها و غیره توسط  تعیین می شود. 

، توزیعی با میانگین و واریانس بزرگ تر و از این رو مجموعه ای متفاوت تر از رویه ها  مقادیر باالتر 

ایجاد می کند. از )NRIi( برای نشان دادن و تحلیل سیاست های چهارمین بعد که در بخش 2 

تعریف شد، استفاده می شود. هر مقدار، NRIi، به طور تصادفی به یک فرد اختصاص می یابد و 

قالب بندی مجموعه بازیگران را که در رابطه 3 نش��ان داده ش��ده است، تکمیل می کند. i تعداد 

افراد و t دوره زمانی است.

در هر بار تکرار t، k بازیگر که قباًل در یک بنگاه حضور نداش��تند، جابه جا ش��ده و به شکل 

بنگاه بالقوه  با دارایی نشان داده شده در رابطه 4 وارد می شوند. 

Z به بنگاه بالقوه خاص مربوط می ش��ود و m تعداد بنگاه های جمع آوری ش��ده در هر دوره 

است. در هر بار تکرار، t، دارایی کلی یک بنگاه ceti، بر اساس رابطه 5 محاسبه می شود.
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( تجاوز کند، که در رابطه 6 نشان داده شده، و اگر  اگر دارایی کلی بنگاه از آستانه ورود )

( دسترس��ی داش��ته باشد ، پس بنگاه بالقوه،  بنگاه موجود  بنگاه به رویه جدید )

می ش��ود. اگر دارایی کلی بنگاه ها  باشد یا اگر بنگاه بالقوه به رویه جدید دسترسی نداشته 

(، پس بنگاه شکل نگرفته و بازیگران به کل مجموعه بازیگران، At، مجدداً ملحق  باشد )

می ش��وند و در دس��ترس بنگاه های بالقوه آتی قرار می گیرند که در دوره های زمانی بعد ش��کل 

می گیرند.

در رابطه Gren ،6 نرخ رشد ورود و Grex نرخ رشد خروج و  و  پارامترهای وزنی وابسته 

به زمان هستند. 

رابطه 6 نش��ان می دهد که آستانه ورود به Gren، Grex، t و پارامترهای وزنی بستگی دارد. 

یعن��ی اینکه در هر دوره زمانی آس��تانه ورود در معرض تغییر اس��ت، در نتیجه بر تصمیم های 

بنگاه های بالقوه برای ورود به بازار در دوره زمانی بعدی اثر می گذارد. یعنی تصمیم بنگاه بالقوه 

در رابطه با این که آیا وارد یک بازار بش��ود یا خیر، نه تنها به دارایی کلی بس��تگی دارد، بلکه به 

عالئم اقتصادی که از دوره های زمانی گذشته می آید نیز وابسته است. 

بقا و خروج به ظرفیت جذب  بنگاه از کل سرمایه انسانی و نسبت به دسترسی آن ها به سرمایه 

AFCt مطلوبی داشته باشد، پس با خروج 
z و QHCt

z مالی بس��تگی دارد. اگر یک بنگاه نسبت

تهدید نمی ش��ود، زیرا س��طح سرمایه انسانی آن نسبت به س��رمایه مالی اش بیشتر است. در این 

شرایط، فرض می شود که بنگاه قادر به بدست آوردن بازدهی کافی از سرمایه گذاری خود بوده و در 

بازار باقی می ماند. اما اگر این نسبت مطلوب نباشد، پس بنگاه با خروج در دوره های زمانی جاری و 
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آتی تهدید می شود. در این شرایط، بنگاه قادر به جذب کامل سرمایه مالی از طریق بدست آوردن 

بازدهی کافی از سرمایه گذاری خود نیست، در نتیجه، سرمایه گذاری آن شروع به کاهش می کند. 

AFCt آن بر اساس رابطه 7 و 8 به صفر کاهش یابد. 
z یک بنگاه زمانی باقی می ماند که

کیفیت بنگاه تابعی از س��رمایه انس��انی بنگاه و کیفیت رویه جدید کس��ب وکار آن اس��ت. 

بنگاه هایی با س��طوح باالتر دارایی سرمایه انس��انی و رویه های کسب وکار بهتر، کیفیت بنگاهی 

باالتری نیز خواهند داش��ت. کیفیت کل��ی بنگاه )1OFQ(، حاصل جم��ع کیفیت بنگاه و کل 

بنگاه های موجود )M( اس��ت است که در هر دوره زمانی محاسبه می شود. مشخصا، OFQ بر 

اساس رابطه 9 و میانگین کیفیت بنگاه )2MFQ( بر اساس رابطه 10محاسبه می شوند.

1  Overall firm quality
2  Mean firm quality

در پایان هر دوره زمانی، آستانه ورود، تعداد کل بنگاه ها، تعداد کل خروجی ها، کل و میانگین 

کیفیت بنگاه، بر این اس��اس ذخیره و به روز می ش��ود. این رویه هم برای ادامه شبیه سازی و نیز 

ارائه خالصه نتایج پس از پایان دوره )اجرای( شبیه سازی انجام می شود.
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7-5. نتایج شبیه سازی
پنج مجموعه از نتایج شبیه س��ازی به صورت نموداری و عددی ارائه ش��ده اس��ت. همه نتایج با 

،T =100 ،m =35 ،n =100.000 :اس��تفاده از مجموعه پارامترهای زیر به دس��ت آمده اس��ت 

. نخس��تین مجموعه نتایج به حالت خط پایه مربوط اس��ت. از  0.25=  و  ، 0.2=  ، 0.5=

این مجموعه نتایج برای مقایسه با مجموعه  نتایج بعدی استفاده می شود تا اثر افزایش دادن هر 

یک از 4 بعد مقوله ای )TEA، QHC، AFC و NRI( با ضریب 1.5 به مدل و با فرض ثبات 

سایر شرایط را ارزیابی کنیم. اگر افزودن یک بعد مشخص با ضریب 1.5، زمانی که با نتایج خط 

پایه مقایسه می شود، اثر معناداری داشته باشد، پس شواهد حاصل از شبیه سازی نشان می دهد 

که معیار مقوله ای معین اثر معناداری بر رفتار کارآفرینانه خواهد داش��ت. توجه دارید که هدف 

پژوهش حاضر ارزیابی اثر یک سیاست خاص نیست، بلکه هدف ارزیابی آثار نسبی هر یک از 4 

بعد سیاستی که در بخش 2 تعریف شد، بر برون دادهای کارآفرینانه است. 

نتایج نموداری شبیه سازی در شکل 7-1 گنجانده شده است. نتایج نشان می دهد که در ابتدا 

بنگاه های اندکی به بازار وارد ش��ده و آس��تانه ورود نسبتاً باال است. اما، همزمان با اینکه بنگاه ها 

ش��روع به وارد شدن به بازار می کنند، آس��تانه ورود کاهش یافته و بنگاه های بیشتر و بیشتری 

وارد می ش��وند. این ش��رایط تا زمانی ادامه می یابد که فشار رقابتی ش��روع شده و بنگاه هایی با 

»شایستگی کمتر« که قادر به جذب کامل سرمایه مالی نیستند، شروع به خروج از بازار می کنند. 

زمانی که بنگاه ها ش��روع به خروج کنند، آس��تانه شروع به افزایش می کند و به بنگاه های بالقوه 

آینده بازار عالمت می دهد که ش��رایط بازار برای وارد ش��دن به آن چندان مطلوب نیست. این 

موضوع با کاهش تعداد ورودی ها به بازار نش��ان داده می ش��ود. بعد از مدتی، ورود مانند خروج 

کم کم کاهش یافته و س��رانجام به صفر همگرا می شود. نمودار پایین در شکل 1 نشان می دهد 

که میانگین کیفیت بنگاه ها در طی زمان افزایش می یابد، زیرا بنگاه های با »شایس��تگی کمتر« 
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خارج شده و تنها بنگاه های »شایسته تر«  و با کیفیت باالتر باقی می مانند. 

در کل، خروجی شبیه سازی خط پایه کاماًل با فرآیند چرخه زندگی کالسیک صنعت سازگار 

اس��ت که در ابتدا ورود و خروج اندکی وجود دارد. اما، با گذش��ت زمان، تعداد ورودی ها افزایش 

می یابد، زیرا عالئم اقتصادی )که با آس��تانه ورود نش��ان داده شده است( شرایط مطلوب بازار را 

به تازه واردها نش��ان می دهد. بس��یاری از این تازه واردها کیفیت کمتری نس��بت به ورودی های 

اولی��ه دارن��د و در نتیجه بس��یاری از این ورودی ها قادر به بقا نخواهند ب��ود. همان طور که این 

بنگاه ها ش��روع به خارج شدن می کنند، عالئم اقتصادی شروع به اعالم شرایط بازاری نامطلوب 

به تازه واردها کرده و ورود به ش��دت کاهش می یاب��د. در نهایت، از آنجایی که تعداد خروجی ها 

به س��مت صفر میل می کند، آس��تانه ورود شروع به باثبات شدن کرده و ورود و خروج شروع به 

همگرا شدن به سمت صفر می کنند. 

شکل 7-1-1.خروجی نموداری از شبیه سازی خط پایه )بنگاه های جدید(
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شکل 7-1-2. خروجی نموداری از شبیه سازی خط پایه )خروج بنگاه(

شکل 7-1-3. خروجی نموداری از شبیه سازی خط پایه )ورود جدید(
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شکل 7-1-4. خروجی نموداری از شبیه سازی خط پایه )مقدار آستانه(

شکل 7-1-5. خروجی نموداری از شبیه سازی خط پایه )کیفیت بنگاه(

جدول 7-2 نتایج عددی شبیه س��ازی پایه را نشان می دهد. ردیف 1 جدول 7-2  شامل کل، 

میانگین و انحراف معیار کل ورود بنگاه  است. ردیف 2 شامل کل، میانگین و انحراف معیار کل خروج 
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بنگاه  است. ردیف 3 و 4 شامل کل، میانگین  و انحراف معیارهای مربوط به کل بنگاه های موجود و 

کیفیت کلی بنگاه است. از این نتایج به عنوان پایه مقایسه ای برای مجموعه  نتایج بعدی استفاده 

خواهد ش��د، به این جهت ارزیابی اثر هر بعد سیاستی بر برون دادهای کارآفرینی را می توان دید. 

جدول 7-2. نتایج شبیه سازی خط پایه

شکل 7-2-1. خروجی نموداری افزودن TEA با ضریب 150درصد به مدل )بنگاه های جدید(

 )TEA( ش��کل 7-2 ش��امل خروجی نموداری مربوط به افزودن تمایل به اقدام کارآفرینانه

با ضریب 1.5 یا 150درصد به مدل اس��ت. نتایج نموداری نش��ان می دهند که این شبیه سازی، 

رفتاری مش��ابه دوره پایه دارد، اما با تعداد ورودی و خروجی اندکی بیشتر که در هر تکرار روی 

می دهد. رفتار تکاملی آس��تانه ورود به عالوه رفتار کیفیت کلی بنگاه از الگوی مش��ابهی مانند 

شکل 1 پیروی می کند.

www.irpublicpolicy.ir



سیاست گذاری عمومی در اقتصاد كارآفرينانه ... 232

شکل 7-2-2. خروجی نموداری افزودن TEA با ضریب 150درصد به مدل )خروج بنگاه(

شکل 7-2-3. خروجی نموداری افزودن TEA با ضریب 150درصد به مدل )ورود جدید(
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جدول 7-2-4. خروجی نموداری افزودن TEA با ضریب 150درصد به مدل )مقدار آستانه(

شکل 7-2-5. خروجی نموداری افزودن TEA با ضریب 150درصد به مدل )کیفیت(
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جدول 7-3 ش��امل نتایج عددی مربوط به افزودن TEA به دوره شبیه س��ازی و به عالوه 

نتایج شبیه سازی خط پایه است. این نتایج نشان می دهد که تعداد کل ورود بنگاه از 227 بنگاه 

به 315 بنگاه افزایش یافته است. میانگین ورود در هر مرحله زمانی مانند انحراف معیار اندکی 

افزای��ش می یاب��د. تعداد کل خروج بنگاه  از 108 در حالت خط پای��ه به 151 در حالت افزودن 

TEA به مدل افزایش یافته است. بقای کل بنگاه از الگوی مشابهی پیروی می کند. کیفیت کلی 

بنگاه بسیار آهسته از 492.25 به 529.82 و میانگین کیفیت بنگاه نیز از 4.92 به 5.30 افزایش 

یافته است. انحراف معیار مربوط به کیفیت بنگاه در حالت افزودن TEA به مدل اندکی بیشتر 

بود، که نشان دهنده تغییرپذیری اندکی بیشتر در کیفیت کلی بنگاه است. 

جدول 7-3. نتایج مدل های خط پایه/ افزودن TEA با ضریب 150درصد

ش��کل 7-3 ش��امل نتایج نموداری مربوط به افزودن کیفیت س��رمایه انسانی )QHC( با 

ضریب150درصد به مدل شبیه سازی است. در اینجا دوباره می توان دید که این شبیه سازی از 

الگوی کلی رفتاری مشابه شبیه سازی های قبلی پیروی می کند. اما، شایان توجه است که تعداد 

ورودی بنگاه ها به ازای هر تکرار اندکی بیش��تر از شبیه سازی پایه است، گرچه تعداد بنگاه های 

خارج شده کمی کمتر از هر تکرار است. مسیر تحول آستانه تامین مالی از الگوی مشابه کاهش 

یافتن و سپس افزایش یافتن پیروی می کند، در حالی که الگو مربوط به کیفیت کلی بنگاه اندکی 
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متفاوت بود. در این حالت، کیفیت کلی بنگاه در ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد و سرانجام 

در سطح خالص ورودی حدود صفر ثابت می شود. 

نمودار 7-3-1. خروجی نموداری افزودن QHC با ضریب 150درصد به مدل )بنگاه های جدید(

نمودار 7-3-2. خروجی نموداری افزودن QHC با ضریب 150درصد به مدل )خروج بنگاه(
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نمودار 7-3-3. خروجی نموداری افزودن QHC با ضریب 150درصد به مدل )ورود جدید(

نمودار 7-3-4. خروجی نموداری افزودن QHC 150درصد به مدل )مقدار آستانه(
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 QHC جدول 7-4 ش��امل مقایس��ه عددی نتایج خط پایه با نتایج شبیه س��ازی با افزودن

با ضریب 150درصد به مدل اس��ت. نتایج موجود در جدول 7-4 نش��ان می دهد که تعداد کل 

بنگاه ها در اجرای افزوده ش��ده QHC اندکی بیش��تر از حالت خط پایه اس��ت، اما تعداد کل 

بنگاه های خروجی کمی کمتر اس��ت. میانگین ها و انحراف معیارها دقیقاً مش��ابه اس��ت. تعداد 

کل بنگاه های موجود تقریباً دو برابر شرایط خط پایه هم در تعداد کل و هم در میانگین تعداد 

بنگاه های موجود اس��ت. انحراف معیار مربوط به بقای بنگاه در حالت افزودن QHC نسبت به 

حالت خط پایه بیش��تر اس��ت. کل و میانگین کیفیت بنگاه در حالت افزودن QHC نسبت به 

حالت خط پایه بسیار بیشتر است. 

نمودار 7-3-5. خروجی نموداری افزودن QHC با ضریب 150درصد به مدل )کیفیت(
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شکل 7-4 شامل خروجی نموداری مربوط به افزودن ضریب150درصدی در دسترس بودن 

س��رمایه مالی )AFC( به مدل است. دوباره، الگوی کلی رفتار شبیه سازی مشابه با شبیه سازی 

خط پایه است. اما، تفاوت اندکی وجود دارد. خروج در این مجموعه نتایج شبیه سازی در سرتاسر 

دوره شبیه س��ازی انجام می ش��ود. در نتیجه، خالص ورود بنگاه به همان سرعت حالت خط پایه 

به سمت صفر همگرا نمی شود. این شرایط الگوی تکامل کیفیت کلی بنگاه را نشان می دهد که 

همزمان با ادامه خروج بنگاه های با »شایستگی کمتر«، به رشد خود ادامه می دهند. 

جدول 7-4. نتایج مدل های خط پایه/ افزودن QHC با ضریب 150درصد

نمودار 7-4-1. خروجی نموداری افزودن AFC با ضریب 150درصد به مدل )بنگاه های جدید(
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نمودار 7-4-2. خروجی نموداری افزودن AFC با ضریب 150درصد به مدل )خروج بنگاه(

نمودار 7-4-3. خروجی نموداری افزودن AFC با ضریب 150درصد به مدل )ورود جدید(
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نمودار 7-4-4. خروجی نموداری افزودن AFC با ضریب 150درصد به مدل )مقدار آستانه(

نمودار 7-4-5. خروجی نموداری افزودن AFC با ضریب 150 درصد به مدل)کیفیت(
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جدول 7-5 شامل مقایسه عددی نتایج شبیه سازی خط پایه و نتایج شبیه سازی با افزودن 

 AFC با ضریب150 درصد به مدل اس��ت. نتایج جدول 7-5 نش��ان می دهد که افزودن AFC

نتایجی را ارائه می دهد که نش��ان دهنده افزایش قابل توجه در کل و میانگین ورود بنگاه ها بین 

نتایج پایه و افزودن AFC است. کل و میانگین خروج بنگاه و بقای بنگاه به طرز شایان توجهی 

در حالت افزودن AFC نسبت به حالت اولیه بیشتر است. کل و میانگین کیفیت بنگاه، اندکی 

در حالت اولیه نسبت به حالت الحاق AFC بیشتر است. 

جدول 7-5. نتایج مدل خط پایه/ افزودن AFC با ضریب 150درصد

شکل 7-5 شامل خروجی نموداری مربوط به آخرین اجرای  شبیه سازی است. مجدداً، الگوی 

عمومی رفتار مشابه حالت خط پایه است. اما، می توان دیدکه ورود بنگاه ها به ازای هر تکرار در 

این شبیه س��ازی نسبت به شبیه سازی پایه اندکی بیش��تر شد. تعداد خروجی بنگاه ها از الگوی 

حالت خط پایه مانند خالص ورود و تکامل آستانه ورود پیروی می کند. تکامل کیفیت بنگاه از 

الگوی مشابهی پیروی می کند که با مدل شبیه سازی با افزودن QHC نشان داده شد، که در آن 

به علت ورود بنگاه های جدید کیفیت بنگاه در ابتدا بسیار کاهش یافته و تنها زمانی که بسیاری 

از این بنگاه ها شروع به خروج می کنند، بهبود می یابد. 
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نمودار 7-5-1. خروجی نموداری افزودن NRI با ضریب 150درصد به مدل )بنگاه های جدید(

نمودار 7-5-2. خروجی نموداری افزودن NRI با ضریب 150درصد به مدل )خروج بنگاه(
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نمودار 7-5-3. خروجی نموداری افزودن NRI 150 درصد به مدل )ورود جدید(

نمودار 7-5-4. خروجی نموداری افزودن NRI با ضریب 150 درصد به مدل )مقدار آستانه(
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جدول 7-6 شامل اطالعات مقایسه عددی مرتبط است. در اجرای این شبیه سازی مقدار 

در رابطه 2 با ضریب 150 درصد به حالت خط پایه افزوده می شود. این افزودن اثری بر افزایش 

 )NRI( میانگین و واریانس توزیع پوآسون دارد که در آن رویه یا نوآوری های جدید کسب وکار

با ضریب 150 درصد جذب می ش��وند. این مساله ش��رایطی را ایجاد می کند که احتمال جذب 

بیش��تر وجود داشته و مقادیر با کیفیت  باالتر NRI با بنگاه در مدل منطبق می شود. بنابراین، 

این مجموعه نتایج شبیه سازی شواهدی دال بر اندازه گیری اثر پیشنهادهای سیاستی در »نقشه 

راه« ارائه می کند که بر در دسترس بودن رویه ها یا نوآوری های جدید کسب وکار تاثیر می گذارد. 

نمودار 7-5-5. خروجی نموداری افزودن NRI با ضریب 150درصد به مدل )کیفیت(

جدول7-6. نتایج مدل خط پایه/ افزودن NRI با ضریب 150درصد
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نتایج موجود در جدول 7-6 نشان می دهد که ورود بنگاه در حالت افزودن NRI نسبت به 

حالت خط پایه بر حس��ب کل، میانگین و انحراف معیار بس��یار بیشتر است. خروج بنگاه تقریباً 

در همه 3 معیار برابر اس��ت، در حالی که بقای بنگاه بسیار بیشتر از حالت افزودن NRI است. 

کیفیت بنگاه به طرز ش��ایان توجهی در هر دو کل و میانگین در حالت افزودن NRI نسبت به 

حالت خط پایه بیشتر است. انحراف معیار مربوط به کیفیت بنگاه تقریباً برابر است. 

در کل، تعداد کل ورودی بنگاه ها در حالت افزودن معیار سیاس��تی، زمانی که با حالت خط 

پایه مقایس��ه می ش��ود، بیشتراس��ت. خروج بنگاه ها در حالت افزودن TEA و AFC نسبت به 

حالت خط پایه بیش��تر اس��ت. خروج بنگاه ها در حالت افزودن QHC نس��بت به حالت خط 

پای��ه کمتر و در حالت افزودن NRI تقریباً برابر اس��ت. تعداد بنگاه ه��ای موجود در هر حالت 

الحاقی نس��بت به حالت خط پایه بیشتر است. اما تعداد کل ورودی ها نیز در حالت های الحاقی 

بیشتر است. مهم ترین نماگرها، نماگرهای کیفیت بنگاه، در همه شبیه سازی های الحاقی به جز 

شبیه س��ازی AFC بیشتر است. کیفیت بنگاه در حالت های QHCو NRI بسیار بیشتر بوده، 

در حالی که در حالت TEA اندکی بیشتر است. 

جدول 7-7 ش��امل ارائه آمار محاس��باتی با آزمون t است که تفاوت ها در میانگین کیفیت 

بن��گاه برای هر 4 حالت افزودنی را با حالت خط پایه مقایس��ه می کند. نتایج موجود در جدول 

7-7 نش��ان می دهد که تنها میانگین کیفیت بنگاه در QHC و NRI از نظر آماری با یکدیگر 

متفاوت است )آماره < یا مساوی 1.96-(. بنابراین، تنها در این دو حالت، با اطمینان می توان از 

تفاوت میانگین کیفیت بنگاه صحبت کرد. 
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7-6. نتیجه گیری
نتیجه گیری اینکه با توجه به اثر پیش��نهادهای سیاس��تی موجود در »نقش��ه راه برای اقتصاد 

کارآفرینی«، هر پیشنهاد سیاستی قابل طبقه بندی خاص موجود در این سند در راستای یکی از 

4 معیار اثر طبقه بندی شد. سپس این 4 معیار در ساخت مدل شبیه سازی که برای تحلیل اثر 

نسبی هر معیار بر فعالیت های کارآفرینی استفاده شد، مورد استفاده قرار گرفت. 

هر یک از این 4 مقوله، زمانی که با نتایج شبیه س��ازی خط پایه مقایس��ه ش��دند، منجر به 

افزایش در کل و میانین تعداد بنگاه های ورودی ش��د. اما، تعداد ورود بنگاه ها در دو حالت از 4 

حالت الحاقی، حالت های مربوط به QHC و NRI، بس��یار بیشتر بودند. کل و میانگین تعداد 

بنگاه های خروجی در هر 4 حالت شبیه س��ازی در زمانی که با حالت پایه مقایس��ه می ش��دند، 

بیشتر بودند. اما این نتیجه مغشوش است، زیرا تعداد کل ورودی بنگاه ها بیشتر بود. تعداد کل 

و میانگین بقای بنگاه ها نسبت به شبیه سازی خط پایه در هر اجرای شبیه سازی بیشتر بود، که 

این نشان می دهد افزایش در همه 4 معیار اثر منجر به افزایش در تعداد کل و میانگین بنگاه ها 

می شود. 

اگر هدف پیش��نهادهای سیاس��تی موجود در »نقشه راه« افزایش تعداد کل بنگاه ها در یک 

جامعه خاص بود، پس هر بعد اثر در دستیابی به این هدف موثر بود. اما، هدف بیان شده موجود 

در »نقش��ه راه« افزایش فعالیت های کارآفرینی برای افزایش فعالیت  نوآورانه اساسی و بنابراین 

بهروه وری امریکا بود. از این رو، معیار اصلی نتایج شبیه سازی برای تمرکز باید بر کل و میانگین 

جدول 7-7. آزمون آماری تفاوت کیفیت بنگاه
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کیفیت بنگاه باش��د، زیرا افزایش بهره وری در این مدل با کیفیت بنگاه ها نشان داده شده است. 

کیفیت باالتر بنگاه ترجمانی از بهره وری باالتر اس��ت. بر اساس نتایج شبیه سازی، دو بعد از اثر، 

که در این پژوهش معرفی ش��د، می توانند مطمئناً مربوط به افزایش کیفیت بنگاه باش��ند. این 

دو طبقهQHC و NRI هس��تند. بنابراین، مهم ترین حاصل از نتایج این تحلیل این اس��ت که 

سیاست هایی که بر معیارهای QHC و NRI تاثیر می گذارند، بهترین فرصت دستیابی به هدف 

بیان شده »نقشه راه« هستند.

یک اس��تنباط جالب از این نتایج ش��باهت آن با نتیجه گیری پل رومر )1986 و 1990( و 

رابرت لوکاس )1988( بر اساس کار آن ها درباره نظریه رشد جدید است. گرچه هدف این مقاله 

بحث درباره نظریه رش��د جدید نیس��ت، ارزش دارد که اشاره کنیم نظریه رشد جدید پیشنهاد 

می کند که رشد اقتصادی یا بهره وری با افزایش در خلق دانش جدید اتفاق افتاده است. هر دو 

معیار مشخصاً بر کل و میانگین کیفیت بنگاه اثر می گذارد )QHC و NRI(، که این به اجزای 

خلق دانش جدید در مدل های رش��د اقتصادی، بر اس��اس نظریه رش��د جدید، مربوط می شود. 

در نتیجه، نتایج بدس��ت آمده از این مدل  شبیه سازی به نظر از نتیجه حاصل از مدل های رشد 

اقتصادی مبتنی بر نظریه رش��د جدید حمایت می کند، که در آن رش��د تابع افزایش در ذخیره 

دانش جدید بوده که ناشی از مهارت نیروی کار یا کیفیت سرمایه اجتماعی جوامع می باشد.
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فصل هشتم
توجه به کارآفرین در سیاست گذاری توسعه و سیاست خارجی

نیکوال ای وی ویرجیل

8-1. مقدمه 
کاهش توسعه نیافتگی و فقر جهانی  و به دالیلی فراتر از دالیل بشردوستانه اکنون بیش از پیش 

در کمک های توس��عه ای و سیاس��ت خارجی آمریکا اهمیت یافته اس��ت. اقتصاد جهانی پویاتر، 

ک��ه بتواند محروم ترین مناطق اقتصادی جهان را دربربگیرد، نقش��ی مهم در گس��ترش مداوم 

تجارت جهان��ی، جلوگیری از جریان مهاجرت غیرقانونی و مبارزه با تروریس��م دارد.1 بنابراین، 

سیاس��ت هایی که باعث افزایش رشد و توسعه در کش��ورهای درحال توسعه شوند برای اقتصاد 

کارآفرینانه آمریکا نیز مهم هستند.

از زمان پیدایش علم اقتصاد، جس��تجو برای سیاس��ت هایی که س��بب ایجاد رشد و توسعه 

می شوند، در کانون توجه تحقیقات اقتصادی بوده است. در حالی که رشد اقتصادی به گسترش 

اقتصاد بر پایه س��اختار کنونی آن مربوط می شود، توس��عه اقتصادی بر »فرآیند دگرگونی های 

س��اختاری« اش��اره داشته که به مسیر رش��د کال باالتر منجر می ش��ود.2 در 60 سال گذشته، 

کشورهای در حال توسعه، در پیگیری مسیر توسعه خود به طور کلی دو راهبرد را به کار بسته اند. 

1 Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time (New York: 
Penguin Press, 2005) p.215.

2 Richard Brinkman, “Economic Growth Versus Economic Development: Towards a 
Conceptual Clarification,” Journal of Economic Issues 29, No. 4 (1995): p.1183.
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راهبرد نخست، جانشینی واردات یا فرایند صنعتی شدن از طریق تولید کاالهای وارداتی پیشین 

برای بازارهای داخلی بود. در دهه 1980، بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه در مواجهه با 

بحران مالی به راهبرد دوم یعنی– توس��عه صادرات روی آوردند. با این حال، به استثنای برخی 

از کشورهای شرق آسیا، هیچ کدام از این دو راهبرد منجر به توسعه اقتصادی معناداری نشد. هر 

دو رویکرد توس��عه برای اینکه روی پای خود بماند، بر دخالت دولتی ش��دید و اختالالت بازاری 

دائم متکی بودند، بنابراین اغلب یا مانع نقش سنتی کارآفرین شده یا آن را به عقب می رانند.

این مقاله ادعا می کند که غیبت کارآفرین در نظریه و راهبرد توس��عه، منجر به تالش های 

توس��عه ای گمراه کننده و غالباً ناموفق کشورها شده است. کارآفرین در مرکز توسعه است. برای 

مثال، ش��ومپیتر )2002(، تشخیص داد که کارآفرین »نیروی محرکه« تغییر خالقانه و نوآوری 

در اقتصاد اس��ت.1 بامول، لیتان و شرام )2006( استدالل کردند که »حتی در کشورهای فقیر، 

تسهیل کارآفرینی یک راهبرد درست، و شاید بهترین راهبرد، برای شتاب دادن به رشد اقتصادی 

است«.2 در حالی که بسیاری از کارهای جدیدتر در زمینه کارآفرینی بر کشورهای توسعه یافته 

و گذار آنها به اقتصادهای کارآفرینانه3 تمرکز دارند، این مقاله تش��خیص می دهد که کارآفرین 

و سیاست هایی که موجودیت کارآفرین را در اقتصاد تشویق می کنند، در جهان درحال توسعه 

نیز اهمیت دارند. 

1 Joseph A Schumpeter, “The Economy as a Whole: Seventh Chapter of the Theory of 
Economic Development,” Industry and Innovation 9, No. 1/2 (2002): p.97, Joseph A. 
Schumpeter, “The Creative Response in Economic History,” The Journal of Economic 
History 7, No. 2 (1947): p.150.

2 William J. Baumol, Robert Litan, and Carl Schramm, “Unleashing Entrepreneurship in 
Less Developed Economies,» in Good Capitalism Bad Capitalism (New Haven: Yale 
University Press (mimeo), 2006), p.21.

3 David Audretsch and Roy Thurik, «A Model of the Entrepreneurial Economy,” Discussion 
Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy (2004).
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کارآفرین ها در هر جامعه ای، حتی در محیط های "نامساعد«1، اگر چه با درجات تمرکز مختلف 

و برای اهداف متفاوت، حضور دارند.2 با این حال، کشورهای در حال توسعه با چالش های مهمی 

در کارآفرینی مواجه هس��تند. این مقاله فرض می گیرد کش��ورهایی که »بستر نهادی نامطلوب 

برای انجام کارآفرینی که به لحاظ اجتماعی سودمند باشد«3 فراهم می کنند، عملکرد اقتصادی 

ضعیف تری که با درآمد ناخالص ملی س��رانه اندازه گیری می شود، تجربه خواهند کرد. در واقع، 

ایج��اد موانع بر س��ر راه کارآفرین��ی هزینه های مهمی به وجود م��ی آورد. بنابراین، هدف اصلی 

سیاس��ت خارجی آمریکا، باید بهبود محیط های کس��ب وکار باشد که در آن کارآفرینان بتوانند 

شکوفا شوند و رشد و توسعه اقتصادی اتفاق بیفتد. 

ادامه این مقاله به شرح زیر است: در بخش دوم، دو رشته پیشینه تحقیق بررسی شده است. 

نخست، غیبت کارآفرینان در بسیاری از نوشتارهای توسعه اقتصادی، الگوهای اصلی کارآفرینی، 

فرآیندهای کش��ف فرصت  کارآفرین و نقش نهادها بررسی خواهد شد و فرآیند تطبیق دانش- 

فرصت بسط داده می ش��ود. دوم، نوشتارهای درباره جانشینی واردات و توسعه صادرات بررسی 

می ش��ود. این مقاله استدالل می کند سیاست های همراه با این راهبردهای توسعه، موانعی برای 

فعالیت کارآفرینانه ایجاد کرده و به شکست آنها در بسیاری از کشورها کمک نموده اند. پرسش ها، 

فرضیات، داده ها و روش شناسی پژوهش این مقاله در بخش های 8-3 و 8-4 شرح داده شده اند. 

سپس در بخش 8-5، با استفاده از داده های شاخص انجام کسب و کار سال 2005 بانک جهانی 

و شاخص خانه آزادی درباره آزادی های مدنی، این مقاله بررسی می کند چگونه ترتیبات نهادی 

1 Bridget Butkevich and Virgil Storr, How Entrepreneurs Respond in Hostile Climates (2001 
[cited September 15 2006]); available from http://www.ihika.org/ki/docs/characters.doc.

2 Zoltan Acs et al., “Global Entrepreneurship Monitor: 2004 Executive Report,” (2005). R. 
Sternberg and S Wennekers, “Determinants and Effects of New Business Creation Using 
Global Entrepreneurship Monitor Data,” Small Business Economics 24, No. 3 (2005).

3 Frederic Sautet, “The Role of Institutions in Entrepreneurship: Implications for Development 
Policy,” Mercatus Policy Series Policy Primer 1 (2005): p.1.
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که موانع کارآفرینی1 را تشکیل می دهند، بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. سرانجام، در بخش 

8-6 مقاله پیش��نهاداتی جهت سیاست خارجی مبتنی بر کارآفرینی برای آمریکا ارائه می شود. 

در آنجا پیشنهاد می کنیم که کمک های توسعه ای آمریکا به کشورهای درحال توسعه بر کاهش 

موانع کارآفرینی و گسترش فرآیند تطبیق دانش-فرصت تمرکز پیدا کند.

8-2. مروری بر پیشینه تحقیق 
8-2-1. نقش کارآفرین در توسعه

کاماًل روش��ن است که مبحث کارآفرین به مدت چندین دهه در نظریه اقتصادی نادیده گرفته 

ش��ده بود. کول )1946( نش��ان داد که با وجود تحلیل های ژان باتیس��ت س��ه از کارآفرین در 

ابتدای ده��ه 1800، اقتصاددانان اغلب کارآفرین را به عنوان یک منبع تغییر اقتصادی2 نادیده 

گرفته و توجه اندکی به ویژگی های اساس��ی دوره اقتصادی شان نموده اند، »انرژی دردسرساز و 

نوآورانه«، که ناش��ی از فعالیت های کارآفرین است.3 ش��ومپیتر )1947(، نیز افسوس خورد که 

کارآفرین، با وجود نقش محوری که در فرآیندهای بازاری دارد، بازیگر »متاسفانه نادیده گرفته 

شده« در نظریه توسعه اقتصادی بود.4 سولو )1968( ابراز می دارد که اگرچه مورخان اقتصادی 

غالباً داس��تان های »تجار و بنگاه ها« را بیان نموده اند، اما در »تعریف صریحی از نقش کارآفرین 

در تغیی��رات اقتصادی کوتاه��ی کرده اند، اگر چه آنها به صورت ضمنی اظهار داش��ته اند که او 

1  اکس و همکاران )2003(، قباًل اصطالح »فیلتر دانش« را برای توصیف شرایطی که از ورود دانش جدید در صنایع نوآورانه 
ممانعت می کنند، بکار بردند که در نتیجه دانش اقتصادی )تولیدات جدید( توس��ط یک کارآفرین هوش��یار، تجاری سازی 
می شود. اکنون این مقاله مفهوم »مانع کارآفرینی« – بسطی از مدل »فیلتر دانش« - را به چارچوب کشور درحال توسعه 
معرفی می کند. مانع کارآفرینی از دو عامل تشکیل شده است: نهادهایی که بر کیفیت و عرضه کارآفرینان در یک اقتصاد 

تاثیر گذاشته و نهادهایی که از فعالیت های آنها ممانعت می کنند.
2 Arthur H. Cole, “An Approach to the Study of Entrepreneurship: A Tribute to Edwin F. 

Gay," The Journal of Economic History 6, Supplemental (1946), p. 3.
3 Ibid. pp.2-3.
4 Schumpeter, «The Creative Response in Economic History,» p. 149.
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عامل مهمی است«.1 کرزنر )1997( استدالل می کند تمرکز اقتصاد نئوکالسیک بر تئوری های 

اطالعات کامل2، رقابت کامل3 و تعادل عمومی، که »]به دنبال[ توضیح پدیده بازار است، گویی 

که آنها در هر جا و هر لحظه، پدیده منحصرا تعادلی بودند«، نتوانست »آنچه را که در اقتصادهای 

بازار اتفاق می افتد« تبیین کند«.4 از نظر کرزنر )1997(، »فعالیت کارآفرینانه اصال هیچ جایگاهی 

در اقتصاد خرد نئوکالس��یک نداش��ت«.5 هایک )1945( نیز اثبات نمود که اطالعات کامل یک 

مغالطه6 بوده و بنابراین نظریه اقتصادی معنادار باید »فرآیندی که به واسطۀ آن دانش پیوسته 

مبادله و کس��ب می ش��ود« تبیین کند.7 در حالی که هایک )1945( صراحتاً به کارآفرین اشاره 

نمی کند، تمرکزش بر کنش هاي افراد در بازار با نظریه کارآفرینی سازگاری دارد. 

با تش��خیص این کاستی ها در اقتصاد نئوکالس��یکی، اقتصاد اتریشی دیدگاه های جایگزینی 

درباره عملکرد بازار و نقش کارآفرین در رشد اقتصادی ارائه نمود.8 کرزنر )1997( بیان می کند 

که، اتریش��ی های جدی��د از میزس آموختند که بازار را فرآیند مح��رک کارآفرینی ببینند. آنها 

از های��ک آموختن��د که قدردان نقش دانش و ارتق��ای آن از طریق تعامل بازار در جهت فرآیند 

متعادل کننده باشند9.

یکی از نخستین توصیفات کارآفرین را ژان باتیست سی نوشت. کولمن )1971( که در مورد 

1 James H. Soltow, “The Entrepreneur in Economic History,” The American Economic 
Review 58, No. 2 (1968), p. 84.

2 Israel M. Kirzner, “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An 
Austrian Approach,” Journal of Economic Literature 35, No. 1 (1997), p. 62.

3 Ibid.: p.64.
4 Ibid.: p.61.
5 Ibid.: p.67.
6 F. A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society,” The American Economic Review 35, 

No. 4 (1945), p. 527. 
7 Ibid.: p. 530. 
8 Kirzner, “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian 

Approach,” p.70. 
9 Ibid. p.67.
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سهم س��ی در نظریه کارآفرینی می نویسد، دریافت که کارآفرین سی از طریق هماهنگ کردن 

سایر عوامل تولید )مانند نیروی کار، سرمایه و...( با دانش خود به منظور »برآورده نمودن تقاضای 

مصرف کنندگان نهایی«، نقش خاصی در اقتصاد ایفا می کند.1 کارآفرین س��ی خطرات2 را قبول 

کرده و در فعالیت های کارآفرینانه خود، قضاوت را به کار می گیرد.3 سرانجام، کولمن )1971( به 

سهم سی در مفهوم سودهای کارآفرینانه اشاره می کند که از دستمزد بابت کار کارآفرین، بهره 

بابت سرمایه مورد استفاده و سود خالص تشکیل می شود.4 

در حالی که کارآفرین سی زودتر ظهور پیدا کرد، اما کارآفرین شومپیتر شاید شناخته شده تر 

باشد. کارآفرین شومپیتری از طریق واکنش خالق و جرقه ای خودنسبت به شوک-های بیرونی 

مشخص می شود.5  از نظر شومپیتر، نوآوری نقش مهمی در فعالیت کارآفرینانه داشته و شامل 

کش��ف محصوالت جدید، فرآیندهای جدید و کش��ف بازارهای جدید6 در واکنش به شوک های 

برون زای اطالعات جدید بود.7 با این حال، چون سودهای بالقوه این اکتشافات، »[نمی توانستند] 

در همان لحظه ای که اقدام باید صورت گیرد اثبات شوند8«، کارآفرین مخاطرات ناشی از اقدامات 

خود را بر عهده گرفته و اگر درست فکر کرده بود »منافع یا سودهای اضافی«9 را دریافت می کرد. 

همچنین شومپیتر )2002( تشخیص داد که توسعه فرآیندی »اختالل زا« بود و جرقه تغییر از 

1 G. Koolman, “Say’s Conception of the Role of the Entrepreneur,” Economica 38, No. 151 
(1971), p. 272.

2 Ibid. p.273.
3 Ibid. p.273.
4 Ibid. p.278.
5 Schumpeter, «The Creative Response in Economic History,» p. 150.
6 Ibid. p. 153. 
7 S. Shane and J. Eckhardt, “The Individual-Opportunity Nexus,” in Handbook of 

Entrepreneurship Research: an Interdisciplinary Survey and Introduction, ed. Zoltan ACS 
and David Audretsch (Springer, 2005), p. 171. 

8 Schumpeter, «The Creative Response in Economic History,» p. 157. 
9 Ibid. p. 155.
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سوی کارآفرین زده می شد.1   

در برابر ماهیت اختالل زای کارآفرین شومپیتری، کارآفرین کرزنری قرار داشت.2 یک ویژگی 

مهم کارآفرین کرزنری )1997( این بود که او بازار را به تعادل باز می گرداند.3 کرزنر دریافت که 

بازارها اغلب به سبب خطاهای پیشین که کارآفرینان مرتکب شدند، در عدم تعادل بوده4 و این 

عدم تعادل »فرصت های س��ودآور« جدیدی را ایجاد می کند.5 با این حال، »کارآفرینان خالق، 

هوش��یار« با دانش برتر، قادر بودند با تش��خیص یا »کشف« این خطاها و اقدام به تصحیح بازار 

از این فرصت های سودآور بهره برداری کنند.6 بازار نیز توسط بنگاه هاي تازه واردی که سودهای 
کارآفرینانه را کاهش می دهند، به سوی تعادل هدایت شود.7

چگونه کارآفرین نسبت به فرصت های سودآور آگاه شده و آن ها را کشف می کند؟ نخست، 

هایک )1945( در حالی که به اهمیت ذخیره اطالعاتی یکتای هر فرد پی برده بود8، تایید کرد 

که دانش در سراسر جامعه»پراکنده« شده است.9 هایک )1945( همچنین دریافت که بازار، از 

طریق تعدیالت مکرر خود در واکنش به »اقدامات جداگانه افراد مختلف«10 و »ش��رایط عرضه 

عوامل گوناگون تولید«، اطالعات جدیدی را از طریق قیمت ها انتقال می دهد.11 در حالی که هایک 

1 Schumpeter, “The Economy as a Whole: Seventh Chapter of the Theory of Economic 
Development,” p. 97.

2 جهت نتیجه گیری از کارآفرینان شومپیتری و کرزنری ببینید:

Israel M. Kirzner, «Creativity and/or Alertness: A Reconsideration of the Schumpeterian 
Entrepreneur,» The Review of Austrian Economics Vol. 11, No. 1, (1999).
3 Kirzner, “Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: an Austrian 

Approach,” p. 68.
4 Ibid. p. 71.
5 Ibid.
6 Ibid. 
7 Ibid. p.72.
8 Hayek, «The Use of Knowledge in Society,» p. 521.
9 Ibid. p.520.
10 Ibid. p.526.
11 Ibid. p.526-30.
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نشان می دهد این اطالعات جدید می تواند به هر کسی انتقال یافته1 و به درستی مورد استفاده 

قرار گیرد2، مدل های کرزنر و شومپیتر نشان دادند که اشتباهات و تخصیص های نادرست اتفاق 

افتاده و فرصت های جدیدی را برای کارآفرین ایجاد می کنند. پس، این تنها کارآفرین هوش��یار 

است که از مجموعه دانش یگانه خود الهام گرفته و می تواند این اطالعات جدید را به روش های 

خالقانه مورد اس��تفاده قرار دهد. بنابراین، نظریه هایک بر کشف فرآیند تطبیق دانش- فرصت 

کارآفرینی تاکید می کند. انباشت دانش تا حدودی، قلمرو »شگفتی سازی ها« که یک کارآفرین 

هوشیار قادر به کشف و عمل بر طبق آن است، گسترش می دهد. بنابراین، انباشت دانش عامل 

محدودکننده مهمی برای کارآفرینی است. 

8-2-2. کارآفرینی و نهادها
مدتی است که اقتصاددانان اهمیت نهادها در رشد اقتصادی را تصدیق نموده اند.3 اما، نهادهای 

یک اقتصاد نیز بر عرضه و کنش های کارآفرینان و کارآفرینان بالقوه تاثیر می گذارند. لیبنشتین 

)1968( دریافت که عرضه ي کارآفرینان »پرکننده شکاف«، از طریق دسترسی افراد به مجموعه 

مهارت های مورد نیاز و سطح تحمل ریسک به همراه نهادهای سیاسی اجتماعی یک کشور که 

بر فعالیت آزادانه فرد تاثیر می گذارند، تعیین می شود.4 پس به نظر لیبنشتین )1968(، فعالیت 

کارآفرینی از سرمایه گذاری ها بر روی سرمایه انسانی در حضور ترتیبات نهادی مساعد کارآفرینی 

نش��أت می گیرد. بامول )1968(، با اشاره به کارآفرین، بیان نمود که بررسی »آنچه که می تواند 

به منظور تشویق فعالیت های کارآفرین انجام شود« و » تعیین کننده های نتیجه فعالیت های او« 

1 Ibid. p.526.
2 Ibid. p.527.
3 Douglass Cecil North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, 

The Political Economy of Institutions and Decisions (Cambridge; New York: Cambridge 
University Press, 1990).

4 Harvey Leibenstein, “Entrepreneurship and Development,” The American Economic 
Review 58, No. 2 (1968): pp. 78-79.
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مهم است.1 دوباره این نکته نشان می دهد که بررسی عوامل نهادی تاثیرگذار بر احتمال پیدایش 

کارآفرین، مهم اس��ت. کول )1946( بر »محیط مس��اعد« برای کارآفرینان که شامل انگیزه ها و 

فرصت هایی جهت کسب سود است، تاکید کرد.2 به نظر کول، محیط مناسب، آموزش الزم را در 

اختیار کارآفرینان می گذارد تا از »مهارت یابی در گرفتن تصمیم های عاقالنه مربوط به نوآوری، 
مدیریت و تعدیل به عوامل خارجی« مطمئن شوند.3

برخی مطالعات ارتباط آش��کاری بین فعالیت های کارآفرینانه و نهادها برقرار نموده اند. برای 

مث��ال، مانن��د بامول )1990(، س��اتت )2005( و کوین و لیس��ن )2004( دریافتند که نهادها 

می توانند فعالیت های کارآفرینانه »مولد« یا »غیرمولد« را تش��ویق کنند.4 عالوه بر این، ساتت 

)2005( نتیجه گرفت، نهادهایی که فعاالن اقتصادی را به سوی »فعالیت های مولد اجتماعی« 

هدایت و به کش��ف فرصت های سودآور تش��ویق می کنند، اثر مثبتی بر عملکرد اقتصادی یک 

کش��ور خواهند داش��ت.5 بوئتک و کوین )2003( فراتر رفته و نهادهای مش��وق کارآفرینی را با 

رشد اقتصادی ارتباط دادند. آن ها دریافتند »پذیرش نهادهای خاص است که به نوبه خود جنبه  

کارآفرینی کنش انس��انی را در مس��یری هدایت و تشویق می کند که رشد اقتصادی را تحریک 

می نماید.6 بنابراین، نهادها نقشی در هدایت فعالیت های کارآفرینانه ایفا می کنند.«

1 William J. Baumol, “Entrepreneurship in Economic Theory,” The American Economic 
Review 58, No. 2 (1968): p. 70.

2 Cole, “An Approach to the Study of Entrepreneurship: A Tribute to Edwin F. Gay,” pp. 
10-11.

3 Ibid.
4 W.J. Baumol, “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive,” Journal of 

Political Economy 98, No. 5 (1990), Sautet, “The Role of Institutions in Entrepreneurship: 
Implications for Development Policy,” p. 8. and Christopher J. Coyne and Peter T. Leeson, 
“The Plight of Underdeveloped Countries,” Cato Journal 24, No. 3 (2004).

5 Sautet, “The Role of Institutions in Entrepreneurship: Implications for Development 
Policy,” p. 9.

6 Peter J. Boettke and Christopher J. Coyne, “Entrepreneurship and Development: Cause of 
Consequence?,” Mercatus Center Global Prosperity Initiative (2003): p. 3.
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عوامل��ی که بر کیفیت کارآفرینان در کش��ورهای در حال توس��عه اث��ر می گذارند نیز مهم 

هس��تند. ونکرز و همکاران )2005( در مطالعه خود درباره اثرات راه اندازی کسب وکار و مراحل 

توس��عه اقتصادی، دریافتند که باید به س��رمایه گذاری در مهارت های مدیریتی، توسعه نهادی 

و سیاس��ت هایی که به »رش��د کس��ب و کارهای جوان« کمک می کنند، به عنوان بخش��ی از 

سیاست های کلی کارآفرینی برای کشورهای درحال توسعه اهمیت داده شود.1 نوشته های شولتز 

)1980( راجع به کارآفرینی در بخش کشاورزی نشان می دهد که میزان قابل توجهی از منابع 

به بهبود »توانایی کارآفرینانه« از طریق آموزش رس��می و س��ایر تجربیات یادگیری غیررسمی 

اختصاص می یابد.2 کیلبی )1961، 1962 و 2003( نش��ان داد که در بس��یاری از کش��ورهای 

درحال توسعه کمبود مهارت های کارآفرینی و مدیریتی منجر به سطح پایین شروع کسب وکار و 

عملکرد ضعیف کسب وکارها می شود.3 استل و همکاران )2005( توضیح می  دهند که »سرمایه 

انس��انی اندک« و نبود فرصت های آموزشی ممکن است یافته  شگفت انگیز آنها مبنی بر ارتباط 

معکوس فعالیت های کارآفرینی با عملکرد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ضعیف را تایید 

نماید.4 بنابراین، عالوه بر ایجاد چارچوب نهادی درس��ت، کارآفرینان بالقوه نیز باید با مهارت و 

آموزش درست مورد حمایت قرار گیرند. 

1 Sander Wennekers et al., “Nascent Entrepreneurship and the Level of Economic 
Development,” Small Business Economics 24 (2005): p. 306. See also Sternberg 
and Wennekers, “Determinants and Effects of New Business Creation Using Global 
Entrepreneurship Monitor Data,” p. 199.

2 Theodore W. Schultz, “Investment in Entrepreneurial Ability,” The Scandanavian Journal 
of Economics 82, No. 4 (1980): pp. 444-48.

3 P Kilby, “African Labour Productivity Reconsidered,” The Economic Journal 71, No. 282 
(1961), P Kilby, “Organization and Productivity in Backward Economies,” The Quarterly 
Journal of Economics 76, No. 2 (1962), Peter Kilby, “The Heffalump Revisited,” Journal 
of International Entrepreneurship 1 (2003).

4 P. Kilby, “African Labour Productivity Reconsidered,” The Economic Journal 71, No. 282 
(1961), P Kilby, “Organization and Productivity in Backward Economies,” The Quarterly 
Journal of Economics 76, No. 2 (1962), Peter Kilby, “The Heffalump Revisited,” Journal 
of International Entrepreneurship 1 (2003).
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8-2-3. جانشینی واردات و توسعه صادرات: ایجاد مانع برای کارآفرینی
هر دانش��جوی سال اول اقتصاد می آموزد که »دست نامرئی«1 بازار تصمیم می گیرد چه اندازه، 

چگونه و برای چه کسی تولید شود. بحث کارآفرینی این مقاله نشان می دهد که بازار نیز فضایی 

را برای کارآفرینان جهت انجام فعالیت های ش��ان مهیا می کند. گرچه هیچ کشوری با بازارهای 

کاماًل آزاد فعالیت نمی کند، به نظر می رسد برخی از انواع فضاهای اقتصادی نسبت به فضاهای 

دیگر به لحاظ اجتماعی بیشتر موجب تشویق کارآفرین مولد شده و سایر فضاها موانعی را برای 

این فعالیت ایجاد می کنند.2 برای مثال تایبوت )2000(، به این نتیجه رسید که، 

به خاطر موانع ورود نهادینه شده، مقررات بازار کار، عملکرد ضعیف بازارهای مالی و تقاضای 

داخلی محدود، بخش های صنعتی در کش��ورهای درحال توس��عه اغلب ب��ه عنوان انحصارهای 
چندجانبه منزوی و ناکارامد توصیف می شوند.3

بوئت��ک و کوین )2003( به حقوق مالکیت، آزادی اقتصادی و سیاس��ت گذاری اقتصادی و 
ثبات سیاسی به عنوان عوامل مهمی که می توانند بر کارآفرینی تاثیر بگذارند، اشاره می کنند.4 

کالپر، الون و راجان )2004( نشان داده اند که سطح توسعه مالی یک کشور، مقررات بازار کار و 

میزان مالیات های آن نیز به عنوان موانع فعالیت های کارآفرینی عمل می کنند.5 بررسی داده ها 

در نظرس��نجی محیط کسب وکار جهانی س��ال 2000 بانک جهانی )WBES(6، نظرسنجی از 

1 Adam Smith, The Wealth of Nations (1776).
2 See Boettke and Coyne, “Entrepreneurship and Development: Cause of Consequence?.” 

See also Coyne and Leeson, “The Plight of Underdeveloped Countries.”
3 J. R. Tybout, “Manufacturing Firms in Developing Countries: How Well Do They Do, and 

Why?,” Journal of Economic Literature 38, No. 1 (2000): p. 30.
4 Boettke and Coyne, “Entrepreneurship and Development: Cause of Consequence?,” p. 22.
5 L Klapper, L Laeven, and R Rajan, “Barriers to Entrepreneurship,” NBER Working Paper 

No 10380 (2004): pp. 27-33.
6 World Bank, World Business Environment Survey (2000 [cited 2 October 2006]); 

available from http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ EXTDEC/0,menuPK: 
476823~page PK: 64165236~piPK:64165141~theSitePK:4693 72,00.html.
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10032 کارآفرین و مدیر در 80 کش��ور درباره محیط کس��ب وکاری ک��ه در آن کار می کنند، 

برخی موانعی را که کارآفرینان در مناطق درحال توس��عه با آن مواجه اند در مقایس��ه با منطقه 

OECD مش��خص کرد. از پاسخ دهندگان خواسته ش��د تعداد متغیرهای مرتبط با موانع کلی 

در انجام کس��ب وکار را در کشورهای ش��ان برشمارند )مانند مقررات کس��ب وکار، میزان فساد، 

مقررات گمرکی، مقررات محیط زیستی، نرخ ارز، دسترسی به منابع مالی، مقررات ارز خارجی، 

مالیات ه��ای باال، تورم، زیرس��اخت ها، مق��ررات کار و مالیات(. این متغیره��ا در مقیاس 1 تا 4 

اندازه گیری ش��دند، نمره پایین نش��ان دهنده نبود مانع برای فعالیت های کسب وکار و نمره باال 

نش��اندهنده این بود که آن متغیر مانع مهمی برای فعالیت های کس��ب وکار است. تحلیل نتایج 

WBES نش��ان می دهد که موانع مربوط به فساد، مقررات گمرکی، مقررات نرخ ارز، دسترسی 

به منابع مالی، مقررات ارزی، تورم و داش��تن زیرس��اخت های مناسب در مناطق درحال توسعه 

هنگامی که با بنگاه های فعال در منطقه توسعه یافته OECD مقایسه می شوند، بیشتر هستند 

)ش��کل 8-1 را ببینید(. جالب است که بسیاری از این متغیرهایی که کارآفرینان در کشورهای 

درحال توس��عه شناس��ایی کردند بر توانایی آنها جهت مش��ارکت در تجارت جهانی تاثیر منفی 

می گذارند، که عامل مهمی برای توس��عه یک کشور اس��ت.1 در واقع، این موانع بر فعالیت های 

وارداتی و صادراتی تاثیر می گذارند. 

1 See Anne O. Krueger, “Trade Policy as an Input to Development,” The American Economic 
Review 70, No. 2 (1980).
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شکل 8-1.الف. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق در حال توسعه1
هنگامی که با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: مقررات گمرکی

شکل 8-1.ب. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی 
که با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: فساد

1 مناطق در حال توسعه شامل آفریقا، منطقه منا، اروپای در حال گذار، آسیای شرقی، آسیای جنوبی و آمریکای التین.
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شکل 8-1.ج. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی 
که با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: نرخ های ارز

شکل 8-1.د. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی که 
با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: مقررات ارزی
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شکل 8-1.ه. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی که 
با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: تامین مالی

شکل 8-1.و. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی که 
با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: زیرساخت
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شکل 8-1.ز. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی که 
با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: تورم

شکل 8-1.ح. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی 
که با منطقه OECD مقایسه می شود، باالتر است: مالیات های زیاد
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تعجب آور است که س��طح موانع درک شده توسط کارآفرینان به سبب مقررات کسب وکار، 

کار، مالیات برای بسیاری از مناطق درحال توسعه در مقایسه با کشورهای OECD پایین تر بود 

)شکل 8-2 را مشاهده کنید(. این نتیجه را می توان با یافته کالپر، الون و راجان )2003( توضیح 

داد که موانع ورود تنها در جلوگیری از ورود در کشورهای با کمترین سطح فساد موثر است ... 

این نش��ان می دهد که موانع اداری ورود در کشورهای فاسد، موانعی غیرموثر بوده و صرفاً برای 
گرفتن رشوه در نظر گرفته شده اند.1

با این حال، موانع مربوط به مقررات کسب وکار، کار و مالیات هنوز هم مهم هستند، چون که 

آنها فساد را تقویت می کند به این صورت که کارآفرینان با آلوده شدن در رویه های فاسد اضافی 

که مقام های دولتی ایجاد کردند موانع را دور می زنند. در نهایت، به استثناء جنوب آسیا، مقررات 

زیس��ت محیطی موانع کمتری را بر بنگاه های کشورهای در حال توسعه در مقایسه با بنگاه های 

کشورهای OECD تحمیل می کنند. شاید این یافته نشاندهنده مقررات محیط زیستی کمتر 

توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه باشد.

شکل 8-2.الف. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق در حال توسعه2
هنگامی که با منطقه OECD مقایسه می شود پایین تر است: مقررات کسب وکار

1 Klapper, Laeven, and Rajan, «Barriers to Entrepreneurship,» p. 5.
2 مناطق در حال توسعه شامل آفریقا، منطقه منا، اروپای در حال گذار، آسیای شرقی، آسیای جنوبی و آمریکای التین.
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شکل 8-2.ب. میانگین امتیازهای موانع شاخص انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی 
که با منطقه OECD مقایسه می شود، پایین تر است: مقررات کار

شکل 8-2.ج. میانگین امتیازهای شاخص موانع انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی 
که با منطقه OECD مقایسه می شود، پایین تر است: مالیات ها و مقررات
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پس از شناس��ایی برخی موانع مهم کارآفرینی، کش��ف این که چگونه آنها رخ می دهند نیز 

مهم اس��ت. بررسی فضاهای اقتصادی ایجاد ش��ده در آفریقا، آسیا، آمریکای التین و اروپای در 

حال توس��عه1 به طرز عجیبی نش��اندهنده روندهای مشابه ای اس��ت که می تواند وجود یا عدم 

وجود کارآفرین و موانع کارآفرینی را توضیح دهد. در طول 60 سال گذشته، بسیاری از کشورها 

در تالش های خود برای صنعتی ش��دن و دس��تیابی به رشد و توس��عه اقتصادی در این مناطق، 

سیاس��ت های جانش��ینی واردات یا قلمروهای جزیره ای توس��عه صادرات را به کار گرفته اند. در 

ادامه، این بخش مناسب بودن فضاهای اقتصادی که این راهبردهای توسعه ای برای کارآفرینان 

ایجاد کردند و در نهایت چگونگی امکان تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی را بررسی می کند. 

شکل 8-2.د. میانگین امتیاز موانع شاخص انجام کسب وکار در مناطق درحال توسعه هنگامی که با 
منطقه OECD مقایسه می شود، پایین تر است: مقررات محیط زیستی.

1 Developing Europe includes Central and Eastern Europe. See Ivan T. Berend, “The Failure 
of Economic Nationalism: Central and Eastern Europe before World War I. I.,” Revue 
Economique 51, No. 2 (2000).
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سیاس��ت توسعه یک کشور در خالء ظهور نمی کند. کراگمن )1995( نشان داد که »دانش 

متعارف درباره توسعه اقتصادی« به صورت قابل مالحظه ای در طول سالها تغییر کرد.1 سیاست 

توس��عه اولیه بر جذب س��رمایه گذاری خارجی تمرکز داش��ت و با تاکید بر بازارهای آزاد و باز و 

»ارزهای باثبات« با پشتوانه طال، مشخص می شد.2 سپس، در پاسخ به بهم ریختگی و هرج ومرج 

شرایط اقتصادی بحران بزرگ و دو جنگ جهانی، کشورها شروع به وضع محدودیت های بیشتر 

بر اقتصاد خود نمودند.3 هنگامی که کش��ورها به منظور صنعتی ش��دن اق��دام به جذب نیروی 

کار مازاد از بخش های کش��اورزی کردند،4 پی بردند که »محدودیت های واردات«، که در ابتدا 

عمدت��اً بنا به دالیل موازنه پرداخت ها تحمیل ش��ده بود، به زودی ب��ه عنوان راهی برای ترویج 

صنعتی شدن ارزش گذاری شد.5 بروتن )1998( به خوبی انگیزه جانشینی واردات را جمع بندی 

نمود. او توضیح داد که با توجه به وجود اقتصادهای از قبل صنعتی شده و با بهره وری باال )مناطق 

ش��مال(، کش��ورهای جنوب برای صنعتی ش��دن باید اقتصادهای خود را در برابر واردات شمال 

محافظت کرده و بر فعالیت های جدیدی تمرکز کنند که مجموعه ای از محصوالت تولیدی را که 
در حال حاضر وارد می کنند، تولید خواهد کرد.6

عالوه بر این، غالب نظریات توسعه از جانشینی واردات حمایت می کردند. برای مثال، پربیش 

)1959(، مدلی را ارائه نمود که از به کار بردن جانش��ینی واردات به عنوان یک راهبرد صنعتی 

در راستای پاسخگویی به تقاضای داخلی برای کاالهای صنعتی حمایت می کرد.7 گرچه کشورها 

1 Paul Krugman, “Cycles of Conventional Wisdom on Economic Development,” International 
Affairs 71, No. 4 (1995).

2 Ibid. pp. 725-26.
3 Ibid. p.726.
4 Raul Prebisch, “Commercial Policy in the Underdeveloped Countries,” The American 

Economic Review 49, No. 2 (1959): p.252.
5 Krugman, “Cycles of Conventional Wisdom on Economic Development,” p. 726.
6 Henry J. Bruton, “A Reconsideration of Import Substitution,” Journal of Economic 

Literature 36, No. 2 (1998): p. 904.
7 Prebisch, «Commercial Policy in the Underdeveloped Countries,» p. 253.
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می توانستند افزایش صادرات را برای تولید ارز خارجی جهت انجام واردات این کاالهای صنعتی 

انتخاب کنند، سینگر )1999( نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه درحال صنعتی شدن 

»دریافتند که در ابتدا ساده تر است برای بازار داخلی موجود و شناخته شده تولید کنند تا برای 

یک بازار جهانی ناش��ناخته«.1 کراگمن )1995( تبیین کرد که »تقریباً تمام افراد جدی با ایده 

توسعه از طریق صنعتی سازی جانشینی واردات موافقند، پس قطعاً باید درست باشد«.2 

تحلیل تجربیات کش��ورهایی که راهبرد جانش��ینی واردات را دنبال کردند نش��ان می دهد 

فضایی برای کارآفرین وجود نداشا. نخست، این مقاله بررسی می کند چگونه به پرسش های چه 

چیزی تولید کنیم و برای چه کسی تولید کنیم پاسخ دهیم. در اقتصادهای مبتنی بر بازار، این 

تصمیمات تا حد زیادی به بنگاه ها و کارآفرینانی که توسط قیمت ها و سودها راهنمایی می شوند، 

واگذار ش��ده است. اما، برای کش��ورهایی که جانش��ینی واردات را دنبال می کنند، دخالت ها و 

دس��تورهای دولتی قوی وجود دارد. برای مثال، هنگامی که زامبیا، در دهه 1960 جانش��ینی 

واردات را دنبال نمود، بخش جدید تولید داخلی جانش��ین شده واردات، عمدتا کاالهای لوکس 

تولید می کرد، که این امر نشان دهنده ترکیب تقاضای واردات پیشین فرادستان کشور بود تا که 

محصوالت مورد نیاز اکثریت مردم باشد.3 سایدمن )1974(، نمونه ای از سرمایه گذاری مشترک 

شوم بین دولت زامبیا و خودروسازی فیات ارائه می کند که قرارداد تولید ساالنه اتومبیل تقریباً 

بیش��تر از کل تعداد وس��ایل نقلیه آن زمان در زامبیا بود.4 در آمریکای التین نیز، بائر )1972( 

نتیجه می گیرد که تولید به سمت »مشخصات تقاضای« ثروتمندان منحرف شده و به طور کلی 

ترکیب تولید »با توجه به سرمایه و منابع انسانی محدود و بازارهای بسیار کوچک« بیش از حد 

1 Hans Singer, “Beyond Terms of Trade-Convergence and Divergence,” Journal of International 
Development 11, No. 6 (1999): p. 911.

2 Krugman, “Cycles of Conventional Wisdom on Economic Development,” p. 729.
3 Ann Seidman, “The Distorted Growth of Import-Substitution Industry: The Zambian Case,” 

The Journal of Modern African Studies 12, No. 4 (1974): p. 606.
4 Ibid. p.607.
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گسترده بود.1همان گونه که بامول، لیتان و شرام )2006( اشاره می کنند 

دولت های��ی که اقتصادهای خ��ود را هدایت کرده و تالش می کنند تا »برندگان« )بنگاه ها و 

صنایع( را در فرآیند انتخاب کنند، اغلب اش��تباه می کنند ... ثابت شده است بنگاه ها در صنایع 

منتخ��ب دولت ها ک��ه راهنمایی دولت را به کار می بندند قادر ب��ه تبدیل مزیت دولتی خود به 

موفقیت تجاری نبوده اند چون که فعالیت های آنها به وسیله دیوان ساالرانی مهار و محدود شده 

است که تجربه بازاری اندکی دارند2.

دوم، نیروهای راهنما برای تولید کاماًل متفاوت بودند. گرچه اختالل ها نتیجه فرعی اشتباهات 

در اقتصادهای مبتنی بر بازار هس��تند و فرصت هایی را جهت اصالح توس��ط کارآفرینان فراهم 

می کنن��د، جانش��ینی واردات نیازمند اختالل های پایدار اس��ت. برای مث��ال، پربیش )1959(، 

اس��تدالل کرد تعرفه ها و سایر انواع مداخالت دولت باید تولید را به سمت صنایع رقیب واردات 

هدای��ت ک��رده و از تولید داخلی حمایت کند.3 به مثال فی��ات زامبیا برمی گردیم، حمایت های 

تعرفه ای باال برای حفظ س��وددهی س��رمایه گذاری مش��ترک الزم بود.4 اما، استیل )1972(، با 

اشاره به غنا، دریافت که سیاست های حمایتی هنگامی که ساختار تعرفه ای عالمت دهی قیمتی 

را منحرف می کند، ناکارامد بوده و عماًل انگیزه هایی برای بنگاه ها جهت تولید کاالهای مصرفی 

گران قیمت به جای کاالهای س��رمایه ای مطلوب ایجاد می کرد.5 استیل )1972( اضافه می کند 

که س��اختار حمایتی و سایر سیاست ها، اختالل ها را به وجود آورده یا حفظ نمود ... قیمت ها را 

1 Werner Baer, “Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and 
Interpretations,” Latin American Research Review 7, No. 1 (1972): p. 108.

2 Baumol, Litan, and Schramm, “Unleashing Entrepreneurship in Less Developed Economies,” 
p. 24.

3 Prebisch, “Commercial Policy in the Underdeveloped Countries,” p. 256.
4 Seidman, “The Distorted Growth of Import-Substitution Industry: The Zambian Case,” p. 

608.
5 William F. Steel, “Import Substitution and Excess Capacity in Ghana,” Oxford Economic 

Papers 24, No. 2 (1972), pp. 220-21.
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نماگرهای ضعیفی از هزینه فرصت می سازد، و حمایت موثر زیاد، فرصت هایی سودآور در صنایع 
آخرین مرحله بدون توجه به بهره وری اجتماعی آنها خلق می کند.1

کشورهای جانشین کننده واردات نیز »نرخ های ارز بیش از حد ارزش گذاری شده« را حفظ 

کردند تا از مقرون به صرفه بودن نهاده های س��رمایه ای وارداتی صنایع مطمئن ش��وند.2 پربیش 

)1959(، با اس��تناد به آمریکای التین، دریافت همچنان که کش��ورها ب��ه واردکننده کاالهای 

س��رمایه ای تغییر وضعیت دادند، تقاضای واردات عماًل بی کش��ش تر ش��د، زیرا واردات کاالهای 

س��رمایه ای نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت بود.3 کروگر )1980( می افزاید که سیاس��ت های 

جانشینی واردات تاثیر منفی بر صادرات کشورها داشته، »به ویژه هنگامی که آنها دارای نرخ های 

ارز بیش از حد ارزش گذاری شده و محدودیت های کّمی بر واردات بودند«، و درآمدهای ارزی را 

بیشتر کاهش می دهد.4 این مقاله نشان می دهد که با توجه به این اختالالت شدید بازار، کشف 

فعالیت بر اساس فرصت های بهینه اجتماعی برای کارآفرین مشکل است. 

در نهایت، بوروکراس��ی بزرگی که جهت حمایت از جانش��ینی واردات باید شکل می گرفت، 

جای خود را به تدام بخشی ناکارآمدی های دائمی در صنایع و فساد در دولت می دهد، که هر دو 

موانع مهمی برای کارآفرینی مولد هستند. بائر )1972( نتیجه می گیرد سیاست های دولتی که 

واقعا ورود بنگاه های جدید را تشویق می کند، اغلب منجر به بازارهایی با بنگاه های بسیار کوچک 

و غیرکارا می ش��وند.5 از طرف دیگر، بنگاه های زیادی با ظرفیت اضافی، هزینه های باالی نیروی 

کار نس��بت به بهره وری و کمبود ارز خارجی که بر توانایی آنها جهت کس��ب نهاده های ضروری 

تاثیر می گذارد، کار می کنند، و منجر به کسادی بیشتر می شود.6 بروتن )1998( نتیجه می گیرد 

1 Ibid.
2 Bruton, «A Reconsideration of Import Substitution,» p. 908.
3 Prebisch, «Commercial Policy in the Underdeveloped Countries,» p. 268.
4 Krueger, «Trade Policy as an Input to Development,» p. 289.
5 Baer, “Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and 

Interpretations," p. 103.
6 Bruton, «A Reconsideration of Import Substitution.”
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که فرآیندهای مجوزدهی به واردات همچنین سبب ناهمخوانی فلج کننده بین زمانی می شود که 

سرمایه گذاری واقعا مورد نیاز است و زمانی که مجوزهای واردات به دست می آیدو دوباره منجر 

به بهره برداری کمتر از حد بهینه می گردد.1 در مورد غنا، کمبود ارز خارجی نیز منجر به فرآیند 

انتخاب نادرست برای تامین کنندگان شد چون که »سیاست جستجوی تامین کننده منابع مالی 

برای پروژه های س��رمایه گذاری، توانایی دولت را در تعیین نوع و الگوی س��رمایه گذاری تضعیف 

می کرد«.2 به عالوه، استیل )1972( نشان می دهد که به دلیل مالکیت مشاع و کامل دولت غنا 

بر بسیاری از این بنگاه ها و نرخ  های باالی بیکاری، کارخانه ها حتی هنگامی که ناکارا بودند، به 

فعالیت ادامه دادند3 کروگر )1998( توضیح می دهد که جانشینی واردات، منجر به این معضل 

شد: یا تعداد بنگاه هایی که کاالی مشخصی را تولید می کنند باید اندک بوده یا اندازه هر کارخانه 

کامال زیر اندازه بهینه کارآ باش��د. اگر تعداد بنگاه ها بس��یار کم باشد، نبود رقابت موجب تولید 

بی کیفیت با هزینه باال می شود.4 

دیوان ساالری پیچیده نیز از فساد حمایت می کند. برای مثال، فرآیند مجوزدهی به واردات، 

معامالت تجاری نادرس��ت را آس��ان می کند چون که »تصمیمات تخصیص مجوز بیشتر تحت 

س��لطه فساد و مساعدت ش��خصی قرار می گیرد تا ارزیابی کارآیی اقتصادی«.5 کروگر )1993( 

نشان می دهد که نظام های دیوان ساالرانه پیچیده موجب تشویق »تسریع-کنندگانی« می شود 

که درآمدهای آن ها از ساده س��ازی فرآیندهای تصویب و کاغذبازی به دس��ت می آید«.6 عالوه 

1 Ibid. p. 914.
2 Steel, «Import Substitution and Excess Capacity in Ghana,» p. 218.
3 Ibid. p. 228.
4 Anne O. Krueger, “Why Trade Liberalization Is Good for Growth,” The Economic Journal 

108, No. 450 (1998) p. 1515.
5 Steel, «Import Substitution and Excess Capacity in Ghana,» p.222.
6 Anne O. Krueger, “Virtuous and Vicious Circles in Economic Development,” The American 

Economic Review 83, No. 2 (1993), p. 353.
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بر این، فرآیند تصویب اعتبار تامین کننده، راه های جدیدی را برای فس��اد باز می کند.1 هاگارد 

و همکاران )1991(، با اش��اره به گزارش س��ال 1962 دفتر حسابداری دولت آمریکا درباره کره 

جنوبی، به این نتیحه رسیدند که سامانه مجوزدهی واردات که در طول برنامه جانشینی واردات 

این کش��ور اس��تفاده ش��د، »منجر به تبانی بین تامین کننده و واردکننده، حمل و نقل کاالی 

معیوب، رش��وه و ارزش گذاری بیش از حد شد«.2 بنابراین، این مقاله نشان می دهد که با توجه 

به ناکارآمدی راهبرد جانش��ینی واردات و پیچیدگی دیوانساالری که با جانشینی واردات ایجاد 

شده، به احتمال زیاد کارآفرینان جذب رانت جویی و فعالیت های کارآفرینی »غیرمولد« به جای 

کارآفرینی »مولد«3 به لحاظ اجتماعی می شوند.

در دهه 1980، با شکست های آشکار راهبرد توسعه از طریق جانشینی واردات و با موفقیت 
آشکار رشد سریع و برون گرایی کشورهای آسیایی، فهم مرسوم از توسعه اقتصادی تغییر کرد4 

در حال حاضر به کشورها توصیه می شود به منظور دستیابی به رشد و توسعه سریع، راهبردهای 
توسعه صادرات را دنبال نمایند.5

همان گونه که کروگر )1980( اش��اره می کند، راهبردهای توسعه صادرات باید بازارهایی با 

اختالل زایی کمتر ایجاد کند به طوری که،

ب��ا وجود ی��ک بازار بین المللی در پیش زمین��ه: به مثابه یک محدودیت ب��ر رفتار اقتصادی 

کارآفرینان و مقامات دولتی عمل می کند و همزمان برای آنها بازخوردی درباره موفقیت سیاست 

برحسب اهداف شان فراهم می نماید.6 

1 Steel, «Import Substitution and Excess Capacity in Ghana,» p. 218.
2 Stephan Haggard, Byung-kook Kim, and Chun-in Moon, “The Transition to Export-Led 

Growth in South Korea: 1954-1966,» The Journal of Asian Studies 50, No. 4 (1991), p. 854.
3 William J. Baumol, “Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive,” The 

Journal of Political Economy 98, No. 5 (1980).
4 Krugman, “Cycles of Conventional Wisdom on Economic Development,” p. 730.
5 Ibid. p. 731.
6 Krueger, «Trade Policy as an Input to Development,» p. 291.
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به نظر می رس��د کشف راهبرد توسعه صادرات مانند جانشینی واردات، به طور تصادفی رخ 

داده است. هاگارد، کیم و مون )1991( با اشاره به اثرات »برداشت اندک محصوالت کشاورزی« 

همراه با »انتظارات تضعیف ارزش پول ملی و شایعه قطع رابطه با آمریکا« که موجب کمبودهای 

غذایی و ارزی شد، سبب پیدایش راهبرد توسعه صادرات کره جنوبی در اوایل دهه 1960 گردید.1 

در سال 1965، راهبرد توسعه صادرات در وزارت بازرگانی و کمیته فرعی توسعه صادرات صنعت 

کره جنوبی به رس��میت شناخته شد.2 سیاست های توس��عه صادرات کره  جنوبی شامل برقراری 

یارانه و دسترس��ی صادرکنندگان3 به اعتبارات ارزان که در ارتباط با اهداف صادراتی بنگاه های 

ه��ر بخش بودند.4 همچنین دولت ک��ره جنوبی بر حفظ کیفیت کاالهای صادراتی و تالش های 

بازاریابی برای ش��رکت های آمریکایی متمرکز شد.5 آمسدن )1991(، اقتصادهای موفق آسیایی 

را با توس��عه دهندگان ضعیف صادرات آس��یایی مانند فیلیپین مقایس��ه کرد و دریافت که در 

اقتصادهای موفق شرق آسیا، یارانه ها با »استانداردهای عملکرد ملموس در ارتباط با محصوالت، 

صادرات و در نهایت تحقیق و توس��عه پیوند داش��تند.6 همچنین گلی��ک و مورنو )1997(، در 

بررسی خود از سیاست های دولتی که کشورهای معجزه گر آسیایی استفاده کردند، پی بردند که 

روی هم رفته حمایت دولت از بنگاه ها با توجه به موفقیت آنها در بازارها، به خصوص بازارهای 

جهانی بود. سیاس��ت گذاران شرق آس��یا به هر طریقی از وسوسه هدایت بیشتر منابع به سوی 
یارانه دهی به بنگاه های زیان ده یا به سود رانت جویان دارای ارتباطات قوی اجتناب کردند.7

1 Haggard, Kim, and Moon, “The Transition to Export-Led Growth in South Korea: 1954-
1966,” p. 863.

2 Ibid. p. 865.
3 Ibid. pp. 867-68.
4 Ibid. p. 866.
5 Ibid.
6 Alice H. Amsden, “Diffusion of Development: The Late-Industrializing Model and Greater 

East Asia,” The American Economic Review 81, No. 2 (1991), p. 284.
7 Reuven Glick and Ramon Moreno, “The East Asian Miracle: Growth Because of Government 

Intervention and Protectionism of in Spite of It?,” Business Economics 32, No. 2 (1997), p. 23.
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گرچه راهبرد توس��عه صادرات در کره جنوبی، س��نگاپور، هنگ کنگ و تایوان بر بهره وری و 

ایجاد شرایط شبه بازاری تاکید داشت، به نظر می رسد راهبردهای به کار گرفته شده در آمریکای 

التین، حوزه کارائیب و آفریقا تا حدودی متفاوت است. در این مناطق، توسعه صادرات تقریباً به 

طور کامل شامل ایجاد مناطق پردازش صادراتی بود- مناطق آزاد ویژه جدای از اقتصاد داخلی 

که بنگاه هایی صادراتی خارجی قادر به فعالیت بودند.1 در آغاز دهه 1980، وونگ و چو )1984( 

دریافتند که 60 منطقه پردازش صادراتی یا آزاد تجاری در سراس��ر دنیا تاس��یس شده بود.2 در 

سال 2004، بیش از 4000 منطقه پردازش صادراتی در سرتاسر دنیا وجود داشت.3 وونگ و چو 

)1984( در بحث خود درباره مناطق پردازش صادرات آس��یایی، دریافتند با این که مشوق های 

زیادی4 برای جذب س��رمایه گذاری خارجی در این مناطق فراهم شد، بسیاری از این مناطق نه 

به لحاظ ثبات اشتغال، انتقال فناوری، ایجاد پیوندهای پیشین و پسین با اقتصاد محلی و نه به 

لحاظ ارتقا توس��عه منطقه ای در مقایسه با بازارهای ترویج صادرات داخلی کشورهای معجزه گر 
آسیای شرقی عملکرد خوبی نداشتند.5

آالرکون و مک کینلی )1992( که درباره تجربیات توسعه صادرات مکزیک و برزیل در دهه 

1980 بح��ث کردند همچنین دریافتند اثرگذاری اندک بر توس��عه6، پیوندها با اقتصاد داخلی7 

1 Dorsati Madani, “A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones,” World 
Bank Policy Research Working Paper 2238 (1991).

2 Kwan-Yiu Wong and David K. Y. Chu, “Export Processing Zones and Special Economic 
Zones as Generators of Economic Development: The Asian Experience,” Geografiska 
Annaler 66, No. 1 (1984), p. 1.

3 International Labour Organization, Export Processing Zones: Epz Employment Statistics (4 
February 2004 [cited October 31 2006]); available from http://www.ilo.org/public/english/
dialogue/sector/themes/epz/stats.htm.

4 Wong and Chu, “Export Processing Zones and Special Economic Zones as Generators of 
Economic Development: The Asian Experience,” p. 4.

5 Ibid. pp. 6-14.
6 Diana Alarcon and Terry McKinley, “Beyond Import Substitution: The Reconstruction 

Projects of Brazil and Mexico,” Latin American Perspectives 19, No. 2 (1992), p. 86.
7 Ibid. p. 84.
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و رش��د بهره وری )که با ارزش افزوده اندازه گیری می ش��ود( داشته اس��ت.1 در کارائیب، بعد از 

تالش های ناموفق در جانشینی واردات و رابطه مبادله کاهنده برای صادرات محصوالت کشاورزی 

و اولیه، دولت ش��روع به اس��تقبال از سیاست های توسعه صادرات با هدف جذب سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی در تولید محصوالت کارخانه ای غیرسنتی با ارائه مشوق های جذاب نمود. بحث 

پانتین )1990( و گوس و کانوی )1992درباره توسعه صادرات از طریق سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی نشان می دهد که این راهبردها اثر اندکی بر توسعه اقتصادی بسیاری از کشورهای حوزه 

کارائیب داشته است.2 گریفیث )1990( نتیجه می گیرد که صرف نظر از نزدیکی منطقه کارائیب 

 به آمریکا و هزینه های نس��بتاً پایین نیروی کار، اثرگذاری ط��رح »ابتکار عمل حوزه کارائیب« 

)CBI 3( و مناطق پردازش صادرات حاصل از آن احتماالً به خاطر »کیفیت س��رمایه گذاری که 

تحت نظر CBI رخ می دهد« محدود شد.4 در نیجریه، مناطق پردازش صادرات، که اولین بار در 

سال 1991 ایجاد شد، تابع مقررات دولتی در ارتباط با انواع کسب وکارهایی بود که می توان در 

آنها فعالیت کرد.5 اما ایکی )1998( در تحلیلی از قانون ارتقاء مناطق پردازش صادرات نیجریه 

در سال 1996، به درستی اشاره می کند، این قانون به دنبال این نیست که از تحقق تمام اهداف 

تاس��یس این مناطق مطمئن شود. هیچ انگیزه روش��نی برای کسب مهارت ها و انتقال فناوری 

از طریق برنامه های توس��عه نیروی انس��انی و فعالیت های تحقیق و توس��عه )R&D( و ... هیچ 
انگیزه ای برای پیوندها با سایر بنگاه های خارج از مناطق پردازش صادراتی وجود ندارد.6

1 Ibid.
2 Dennis A. Pantin, “Prospects for the Fdi Export Model in Jamaica and the Caribbean,” 

Latin American Perspectives 17, No. 1 (1990). And Benjamin Goss and Dennis Conway, 
“Sustainable Development and Foreign Direct Investment in the Eastern Caribbean: A 
Strategy for the 1990›s and Beyond?,» Bulletin of LatinAmerican Research 11, No. 3 (1992).

3 Caribbean Basin Initiative.
4 Winston H. Griffith, “Caricom Countries and the Caribbean Basin Initiative,” Latin American 

Perspectives 17, No. 1 (1990), p. 42.
5 Nduka Ikeyi, “The Export Processing Zones and Foreign Investment Promotion in Nigeria: 

A Note on Recent Legislation,” Journal of African Law 42, No. 2 (1998), p. 224.
6 Ibid. p. 228.
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راهبردهای توس��عه صادرات که از سوی کشورهای صنعتی شده موفق آسیایی دنبال شد و 

رویکردهای منطقه آزاد با محوریت سرمایه گذاری مستقیم خارجی سایر کشورهای درحال توسعه 

منجر به تفاوت های ش��ایان توجهی در کارآفرینی ش��د. کشورهایی که به تازگی به فکر توسعه 

صادرات افتادند در دام تولید مهارت پایین بر پایه مزیت های نسبی وجود نیروی کار کم مهارت 

فراوان، موقعیت جغرافیایی و مش��وق های جذاب گرفتار ش��دند به جای این که از فرآیند پویای 

تولیدات پیچیده براس��اس مزیت های نسبی سرمایه انس��انی استفاده کنند. گراسمن و هلپمن 

)1990( در واقع پیش بینی کردند، در بسیاری از کشورهای درگیر در توسعه صادرات سرریزهای 

دان��ش روی نمی دهد، چ��ون که »جریان های فناوری به هچ وجه به ص��ورت خودکار به وجود 

نمی آیند«.

از سوی دیگر، به نظر می رسد کشورهای موفق محیط بهتری برای کارآفرینان ایجاد کرده اند. 

در توصیف معجزه شرق آسیا، لوکاس )1993( اشاره می کند که در هر مرحله از راهبرد توسعه 

صادرات، کیفیت آموزش و س��رمایه انس��انی به همراه سرمایه فیزیکی بهبود یافت.1 این فرآیند 

پویا به کارآفرینان داخلی و خارجی اجازه فعالیت را در اقتصادهای موفق ش��رق آس��یا داد تا در 

مقیاسی بزرگ، ترکیب به روز و جدیدی از کاالها با »فناوری های سرریز یادگیری« بالقوه باالتر 

تولید کنند.2 مدل لوکاس )1993( همچنین نش��ان داد چرا کشورهایی که جانشینی واردات را 

دنبال نمودند، معجزه صنعتی شدن را تجربه نکردند. او اشاره می کند که جانشینی واردات منجر 

به »تحریک یک باره بهره وری ش��ده و بعد از آن ترکیب کاالهای تولیدش��ده در این نظام بسته، 
همانند تغییرات در ترکیب و الگوی مصرف، به کندی تغییر می کند.3

این مقاله همچنین استدالل می کند راهبرد جانشینی واردات و توسعه صادرات از نوع مناطق 

پردازش صادرات که توس��ط بسیاری از کشورهای درحال توسعه دنبال شد، کارآفرینی غیرمولد 

1 Robert E. Lucas, “Making a Miracle,” Econometrica 61, No. 2 (1993), p. 258.
2 Ibid. p. 259 and pp. 66-67.
3 Ibid. p. 270.
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و رانت جویی را به جای کارآفرینی مولد اجتماعی تشویق می نماید.1 با این حال، از همه مهمتر 

ای��ن که این اقتصادها به مناطق ویژه ای با معافیت های مالیاتی، نرخ ارز آزاد، مقررات گمرکی و 

کار و زیرساخت خاص نیاز دارند، و اشاره بر این دارد که نقص های نهادی داخلی اساسی هست 

که می تواند تاثیر منفی بر کارآفرینانی داش��ته باش��د که تالش دارند در اقتصاد محلی فعالیت 

کنند. گرچه جانشینی واردات سرانجام رسماً در بسیاری از کشورها به پایان رسید، مدل منطقه 

پردازش صادرات همچنان محیط های ضعیف برای کارآفرینی »مولد« و توسعه اقتصادی ایجاد 

می کن��د، به ویژه در جاهایی که اقتصاد داخلی بس��ته ب��وده و پیوندها با بقیه بخش های اقتصاد 

کش��ور اندک باقی مانده است. همان گونه که بامول، لیتان و شرام )2006( اشاره می کنند تنها 

از طریق ارتباطات پس��ین و پیشین با اقتصاد داخلی آن اتفاق رخ می دهد، »مثل حالتی که در 

تایوان اتفاق افتاد، و سپس دولت های محلی به سرعت باعث توسعه کارآفرینان محلی خواهند 

شد«. 

8-3. سوال و فرضیه تحقیق 
این مقاله به بررسی پرسشی مهم در ارتباط با کارآفرینی در کشورهای درحال توسعه می پردازد. 

آیا موانع کارآفرینی، از رشد اقتصادی جلوگیری می کنند؟ تا اینجا، این مقاله تاکید کرد که نهادها 

برای کارآفرینی و رش��د اقتصادی اهمیت دارند. بحث های پیش��ین در مورد جانشینی واردات و 

توس��عه صادرات روشن ساخت که این راهبردهای توسعه، محیط های کسب وکار ضعیفی ایجاد 

می کنند. همان گونه که توسط الماس )1962( نشان داده شد، در برخی موارد، سیاست دولتی 

می تواند موجب از بین رفتن کارآفرینی ش��ود.2 جانش��ینی واردات ب��ا اختالالت قیمتی پایدار، 

ارزش گذاری بیش از حد نرخ های ارز، ناکارآمدی های تولید و فس��اد همراه بود. راهبرد توس��عه 

1 Baumol, «Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive.”
2 P.S. Laumas, “Schumpeter’s Theory of Economic Development and Underdeveloped 

Countries,” The Quarterly Journal of Economics 76, No. 4 (1962), pp. 653-56.
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صادرات از نوع جزیره ای که فقط بر تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی تمرکز داشت، اغلب 

توسعه نهادهای مهم در اقتصاد داخلی را نادیده می گرفت. 

پس در این مقاله فرضیه ای آزمون می ش��ود که کشورهایی که محیط های مساعدتری برای 

کارآفرین��ی فراهم می کنند، عملکرد اقتصادی بهتری تجربه خواهند نمود که با درآمد س��رانه 

ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. یک فرض مهم این است که کارآفرینی در محیط مساعد برای 

کسب وکار شکوفا می شود محیطی که در آن قوانین برای راه اندازی کسب وکار روشن و آسان هستند، 

از حقوق مالکیت حمایت می شود، بازار نیروی کار انعطاف پذیر و اطالعات بازار در دسترس است. 

8-4. داده ها و روش شناسی
این مقاله به بررسی اثرات عوامل نهادی مربوط به محیط کسب وکار یک کشور )مانند میانگین 

تعداد فرآیندهای تش��کیل کس��ب وکار، تعداد رویه های بس��تن قرارداد، تعداد اسناد مورد نیاز 

برای فعالیت های واردات و صادرات، س��نجه ای از دشواری بازار کار، میانگین نرخ-های مالیات، 

هزینه های بس��تن کسب وکار، پوشش دفتر اعتبارس��نجی و آزادی های مدنی( بر روی عملکرد 

اقتصادی با اس��تفاده از داده های شاخص انجام کسب وکار سال 2005 بانک جهانی1 و شاخص 

آزادی مدن��ی خانه آزادی می پ��ردازد. متغیر میانگین رویه ها )AVGPROCEDS( ش��امل 

میانگین تعداد رویه های الزم برای ش��روع کس��ب وکار، کس��ب مجوز و ثبت اموال است. متغیر 

رویه ه��ای ق��رارداد )CNTRCTPRO( تعداد رویه های موردنیاز ب��رای اجرای یک قرارداد را 

اندازه گیری می کند. متغیر شاخص دشواری کار )LABDIFFINDEX( مجموع شاخص های 

دش��واری اس��تخدام و اخراج یک کشور است. یک سنجه شامل پوشش دهی دفاتر اعتباری یک 

کش��ور )CREDBURCOV( است که مجموع پوشش دفاتر اعتباری عمومی و خصوصی در 

1 World Bank, Doing Business: Benchmarking Business Regulations (2005 [cited 12 October 
2006]); available from http://www.doingbusiness.org/.
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یک کشور می باشد. متغیرهایی برای اندازه گیری میانگین نرخ مالیات )TAXRT(، هزینه بستن 

کسب وکار به عنوان درصدی از ارزش دارایی )CLOSECOST( و کل تعداد اسناد مورد نیاز 

برای صادرات و واردات )TOTEXIMDOCS( در نظر گرفته شده اند. همچنین متغیری که 

اقتصاد غیررسمی )PERINFORMAL( را اندازه گیری می کند، به عنوان شاخصی از سطح 

کلی توس��عه در داخل یک کشور شامل شده است. ش��اخص آزادی مدنی )CIVLIB( نیز به 

عنوان سنجه ای از آزادی در داخل یک کشور در نظر گرفته شده است. نمره 1 نشاندهنده درجه 

باالیی از آزادی مدنی و نمره 7 نش��اندهنده س��طح پایین آزادی مدنی است.1 آمار توصیفی این 

متغیرها در جدول 1.8 ارائه شده است.

 تحلیل رگرس��یونی حداقل مربع��ات معمولی )OLS(2 برای آزمون ای��ن فرضیه که موانع 

کارآفرینی اثری منفی بر عملکرد اقتصادی دارند، به کار رفته است. این رگرسیون آزمون می کند 

که چگونه درآمد ناخالص ملی س��رانه می تواند از تعداد رویه های شروع یک کسب وکار، سختی 

بازار کار یک کش��ور، دش��واری اجرای قراردادها، نرخ های مالیات، هزینه های بستن کسب وکار، 

پوشش دفاتر اعتباری، پیچیدگی رویه های واردات و صادرات، سطح اقتصاد غیررسمی و درجه 

آزادی ه��ای مدنی تاثیر بپذیرد. میانگین بیش��تر تعداد رویه ها، فرآینده��ای اجرای قراردادها و 

امتیازات باالتر ش��اخص دش��واری کار برای نشان دادن محیط های کس��ب وکار با موانع بیشتر 

کارآفرینی فرض ش��ده اند و باید رابطه منفی با درآمد ناخالص ملی سرانه داشته باشند. پوشش 

بیشتر دفاتر اعتباری به صورت رابطه مثبت با سطح توسعه مالی در نظر گرفته شده و می تواند 

ب��ه طور مثبت تخصیص کارامد اعتبار را تحت تاثیر قرار ده��د. بنابراین، انتظار می رود که این 

متغیر با درآمد ناخالص ملی س��رانه ارتباط مثبتی داشته باش��د. کشورهای با نرخ های مالیاتی 

باالتر، هزینه های بستن بیشتر و تعداد زیاد اسناد مورد نیاز برای واردات و صادرات احتماالً دارای 

1 Source: Freedom House.
2 ordinary least square 
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کسب وکار نامساعدتر هستند و باید رابطه منفی با درآمد ناخالص ملی سرانه داشته باشند. انتظار 

می رود که بیشتر اقتصادهای توس��عه یافته دارای اقتصاد غیررسمی کوچکتری باشند. عالوه بر 
این، اقتصاد غیررسمی یک کشور همچنین احتماالً نماگری از میزان کارآفرینان مورد نیاز است.1

1 Zoltan J. Acs and Attila Varga, “Entrepreneurship, Agglomeration and Technical Change,” 
Small Business Economics 24 (2005).

جدول 8-1. آمارهای توصیفی به تفکیک مناطق جهان
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8-5. تحلیل نتایج
8-5-1. موانع کارآفرینی و عملکرد اقتصادی

مدل این مقاله اثر موانع کارآفرینی را بر عملکرد اقتصادی بررس��ی کرد. این مدل 66.8 درصد 

واریانس درآمد ناخالص ملی س��رانه را توضیح داد. همه متغیرها به لحاظ آماری در س��طح 0.1 

معنادار بودند و تقریباً میانگین رویه ها و نرخ های مالیات در س��طح 0.05 معنادار بودند )جدول 

8-2 را ببینید(. به طور خاص، س��طوح پایین تر آزادی مدنی )Civlib(، رویه های طاقت فرساتر 

ش��روع کس��ب وکار )avgproceds( و پیچیدگ��ی واردات و ص��ادرات )toteximdocs( به 

صورت قابل مالحظه ای با س��طوح پایین تر درآمد ناخالص ملی س��رانه همراه بودند. فرآیندهای 

 ،)Cntrctpro( رویه های اج��رای قراردادهای پیچیده ،)Labdiffindex( کار انعطاف ناپذی��ر

نرخ های مالیاتی باال )taxrt( و هزینه های بس��تن )closecost( نیز با س��طوح پایین تر درآمد 

ناخالص ملی سرانه همراه بودند. درصدهای بیشتر اقتصاد غیررسمی نیز با سطوح پایین تر درآمد 

ادامه جدول 1-8
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ناخالص ملی سرانه همراه بود. سرانجام، پوشش بیشتر دفاتر اعتباری )Credburcov( با میزان 

باالتر درآمد ناخالص ملی سرانه همراه بود.

با توجه به نتایج ارائه شده در زیر، فرضیه ارائه شده در این مقاله را که کشورهایی که نهادهای 

مس��اعدتر برای کسب وکار فراهم می کنند، عملکرد اقتصادی بهتری دارند، نمی-توان رد کرد. در 

حالی که رابطه علت و معلولی )علیت( را نمی توان تعیین کرد، منطقی است بگوییم کشورهایی که 

به دنبال بهبود عملکرد اقتصادی خود هستند، باید محیط های کسب وکار خود را بهبود ببخشند. 

برای مثال، بهبود در راه اندازی کسب وکار، فرآیندهای اجرای قرارداد، هزینه های بستن و رویه های 

واردات و صادرات ضروری است. بحث های قبلی این مقاله درباره جانشینی واردات و توسعه صادرات 

از نوع منطقه ای نشان داد کشورهایی که از این راهبردها استفاده می کنند، ساختار اداری پیچیده 

برای مدیریت اقتصاد خود س��اخته اند. همچنین این کشورها نرخ های ارز را برای تشویق صادرات 

و بازداشتن از واردات در بخش های خاصی منحرف کرده اند. همچنین به این نتیجه رسیدیم که 

به طور کلی کارآفرینان در کشورهای درحال  توسعه اذعان نمودند مقررات گمرکی و ارز خارجی و 

نظام نرخ ارز موانع مهمی برای انجام کسب وکار بودند )شکل 8-1را ببینید(. 

جدول 8-2. اثرات نهادهای کسب وکار بر عملکرد اقتصادی
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 همچنین افزایش آزادی های مدنی با عملکرد اقتصادی بهتر، همراه است. در حالی که این 

مدل متغیر خاصی برای اندازه گیری فساد ندارد، پریتچت و کافمن )1998(، با مراجعه به عملکرد 

پروژه های بانک جهانی، اشاره کردند که »آزادی های مدنی احتماال با تاثیرگذاری بر سنجه های 

میانی عملکرد دولت مانند اعتبارپذیری و فساد، اثر صریح و مشخصی دارد.1 بحث های این مقاله 

همچنین نش��ان دادند که کارآفرینان در کش��ورهای درحال توسعه، فساد را یک مانع مهم برای 

انجام کسب وکار یافته اند و مخصوصاً جانشینی واردات فرصت هایی را برای فساد ایجاد می کند. 

بنابراین، بهبود حکمرانی و اقدامات ضد فساد که می توانند در بهبود امتیازات آزادی های مدنی 

منعکس شود نیز بر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبتی خواهد گذاشت. 

در نهایت، هیرمیس و لنسینک )2003( نتیجه می گیرند »توسعه نظام های مالی کشورهای 

گیرنده سرمایه یک پیش شرط مهم برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در راستای داشتن اثر 

مثبت بر رش��د اقتصادی می باشد«.2 این با یافته های مقاله ما سازگار است که بهبود نظام مالی 

از طریق گس��ترش پوشش دفاتر اعتباری یک کشور می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی 

داشته باشد. 

یک تبیین برای این یافته می تواند این باشد که توسعه بخش مالی نادیده گرفته شد، چون 

کارخانه های تولیدی معموالً توس��ط س��رمایه های خارجی تامین مالی می ش��دند و نظام مالی 

داخلی را دور می زدند. به نظر می رسد این تبیین با توجه به هدف مناطق پردازش صادرات، که 

جذب سرمایه مستقیم خارجی برای توسعه صادرات بود، پذیرفتنی باشد.

1 L Pritchett and D Kaufmann, “Civil Liberties, Democracy, and the Performance of 
Government Projects,» Finance and Development 35, No. 1 (1998), p. 27.

2 N Hermes and R Lensink, “Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic 
Growth," The Journal of Development Studies 40, No. 1 (2003): p. 158.
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8-6. پیشنهاداتی برای سیاست خارجی کارآفرینانه آمریکا
ب��ا توجه به یافته های این مقاله، که کش��ورهای درحال توس��عه با موانع نهادی بیش��تری برای 

فعالیت ه��ای کارآفرینان��ه مواجه هس��تند و این که این موانع نهادی تاثی��ری منفی بر عملکرد 

اقتصادی می گذارند، پیش�نهاد می ش�ود تروی�ج کارآفرین�ی و نهادهای کارآفرینان�ه از طریق 

کمک های توس�عه ای هدفمند در جهت بازسازی محیط کسب وکار، به یک هدف اصلی سیاست 

خارجی آمریکا تبدیل شود. این مقاله نشان می دهد ترویج کارآفرینی و کسب وکار هم به لحاظ 

فنی امکان پذیر بوده و هم به راحتی در سراس��ر دنیا پذیرفته می شود، در حالی که هدف اصلی 

سیاست خارجی آمریکا را که ترویج دموکراسی است نیز تامین می کند. 

نخست، همه جوامع تجربه هایی با تجار، مغازه داران، دستفروشان و کسبه دارند. دوم، بهبود 

محیط کسب وکار یک کشور مبتنی بر ایدئولوژی خاصی نیست. امروزه، بسیاری از کشورها ولو با 

درجه های مختلف، تعامالت بازار را پذیرفته اند. سوم، عناصر یک محیط کسب وکار بهتر از جمله 

نهادهای کارامد، حمایت از حقوق مالکیت، بازارهای کار انعطاف پذیر و عرضه اطالعات بازار، همه 

عناصر مهمی برای دموکراسی می باشند. 

لیبنش��تین )1968( ک��ه به بح��ث در مورد تمرکز مناس��ب بر کار اقتصاددان��ان در زمینه 

کارآفرینی می پردازد، بینش��ی را برای چارچوبی جامع جهت برنامه سیاست خارجی آمریکا در 

ارتقا کارآفرینی پیشنهاد می کند. او توضیح می دهد، 

اقتصاددانان توسعه هنگامی که با کشورهای خاصی سروکار دارند باید توجه خود را بر مطالعه 

شکاف ها، موانع در شبکه بازار اقتصاد مربوطه و به ظرفیت پرکننده شکاف و تکمیل کننده نهاده ها 

و حساسیت پذیری بر وضعیت های انگیزشی متفاوت کارآفرینان بالقوه در جامعه متمرکز کنند.1 

پیش��نهادات لیبنشتین )1968( ش��امل دو حوزه برای اقدام سیاس��ت گذاری است، عوامل 

1 Leibenstein, «Entrepreneurship and Development,» p. 83.
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نهادی که بر فرصت های کارآفرینی تاثیر می گذارند و عوامل ظرفیتی که بر کیفیت کارآفرینی 

موثر هس��تند. بنابراین برنامه ای دوگانه توصیه می شود. نخست، سیاست خارجی آمریکا باید بر 

موانع نهادی مربوط به کارآفرینی و توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه تمرکز کند. 

همان گونه که بحث این مقاله درباره راهبردهای جانش��ینی واردات و توسعه صادرات از نوع 

مناطق پردازش صادرات و تحلیل موانع کس��ب وکار منطقه ای نشان داد، محیط های کسب وکار 

بسیاری از کشورهای درحال توسعه مملو از ناکارآمدی، دیوان ساالری پیچیده برای اداره تجارت 

و ش��روع کسب وکار و مشوق فس��اد هستند. بنابراین، این مقاله پیشنهاد می کند که کمک های 

توسعه ای به سوی بهبود محیط های کسب وکار کشورها از طریق فراهم نمودن کمک های فنی 

برای ساده س��ازی رویه های شروع کسب وکار و واردات، فرآیندهای صادرات و گمرکات و توسعه 

بازاره��ای مالی مدرن هدف گذاری ش��ود. به ع��الوه، برنامه های موجود که ب��ر حکمرانی خوب، 

اقدامات ضد فساد و ثبات اقتصاد کالن تمرکز دارند، باید ادامه یافته و افزایش داده شود. تمامی 

این حوزه ها، به خصوص برای کارآفرینان کش��ورهای درحال توس��عه مشکل آفرین بوده اند )به 

شکل 1 رجوع کنید(. 

دوم، سیاست خارجی آمریکا باید بر توسعه کارآفرینان بالقوه و موجود یعنی عرضه و کیفیت 

کارآفرینان تمرکز کند. این مقاله پیش��نهاد می دهد که کمک ها به س��مت کارآفرینی و توسعه 

مهارت های کلی مدیریتی در کش��ورهای درحال توسعه هدایت شود. مانند بامول، لیتان و شرام 

)2006(، این مقاله پیشنهاد ایجاد برنامه هایی برای فراهم کردن تجربه کارآفرینانه و به طور کلی 

کسب وکار به کارآفرینان بالقوه در کشورهای درحال توسعه می دهد.1  

1 Baumol, Litan, and Schramm, «Unleashing Entrepreneurship in Less Developed Economies,» 
p. 54.
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8-7. نتیجه گیری 
کرزنر )1985( هشدار می دهد که نباید کارآفرینی و کارآفرین را در اقتصاد نادیده گرفت.  این 

مقاله نش��ان داد که این دقیقاً همان چیزی اس��ت که در سیاست های توسعه در طول 60 سال 

گذشته رخ داده، به طوری که کشورهای جهان سوم برای توسعه اقتصادی، تصمیم به استفاده 

بیش��تر از سیاس��ت های دولت محور گرفتند. در این فرآیند موانعی ایجاد شده بود که در برخی 

موارد، نقش و فرصت را برای کارآفرین محدود کرده و در س��ایر موارد کارآفرینی را به س��مت 

اه��داف اجتماعی غیرمولد هدایت می کرد. به هر حال، همان گونه که سیاس��ت گذاران ش��روع 

به پذیرفتن نقش کارآفرین در توس��عه اقتصادی نمودند، این مقاله چندین روش را پیش��نهاد 

می کند که سیاس��ت خارج��ی آمریکا نیز می تواند در این فرآیند ب��ه دو طریق زیر کمک کند: 

1. هدف گذاری کمک های توس��عه ای به س��مت ایجاد محیط های کسب وکار که از فعالیت های 

کارآفرینانه حمایت کنند و

2. ایجاد برنامه های جدیدی که مهارت های کارآفرینانه را گس��ترش می دهند، بدینسان در 

حالیکه فرآیند تطبیق دانش– فرصت گسترش می یابد، موانع کارآفرینی از بین می روند.
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فصل نهم
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خوآن ژولیو گوتیرز

9-1. مقدمه
برای اصطالح کارآفرینی با توجه به تعریف مالکی1 )1994( چندین س��طح معنایی وجود دارد. 

در سطح نخست، کارآفرینی به بنگاه های کوچک اشاره دارد؛ و در بسیاری از محیط های جهان 

درحال توس��عه، نس��بت زیادی از آنها، ش��رکت های بقایافته خارج از جایگاه قانونِی فعالیت های 

اقتصادی هستند )دسوتو، 1989(. در سطح دوم، کارآفرینی به تشکیل بنگاه یا افزودن شرکت های 

جدید به اقتصاد اش��اره دارد. س��رانجام، کارآفرینی مس��تلزم نوآوری )به جای تقلید( است. این 

دیدگاه با نوع شناس��ی ش��ومپیتر )1934( درباره فرصت های کارآفرینی ش��امل: 1. محصوالت 

جدید، 2. فرآیندهای جدید تولید، 3. بازارهای جدید، 4. منابع جدید مواد خام و 5. شکل های 

جدید سازمانی سازگار است.

عالوه بر این، بامول و همکاران )2006( نیز از اصطالح کارآفرین در سطح سوم معنایی آن 

استفاده می کنند: »به عنوان یک هویت موجود یا جدید که خدمت یا محصولی نوین ارائه کرده، 

یا روش هایی را برای تولید یا تحویل کاالها و خدمات موجود با هزینه های پایین تر توسعه داده 

و اس��تفاده می کند« وبه این ش��یوه اس��ت که کارآفرینان ثروت یک کشور یا منطقه را افزایش 

1 Malecki
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می دهند.مقاله سیاستی بنیادکافمن)2006(به وجود دو نوع کارآفرین نوآور و همانندساز1 اشاره 

دارد،اما تأکید می کند نوآوری بنیادی مرتبط با کارآفرینان نوآوراس��ت که باعث رشد بهره وری 

ش��ده اس��ت.ما در این مقاله اصطالح کارآفرین را با تعریف بامول براب��ر می گیریم که به خوبی 

با نوع شناس��ی شومپیتر متناس��ب اس��ت.از آن جایی که کارآفرینان خالق ثروت هستند،تدوین 

سیاس��ت های عمومی که درراس��تای تقویت تولیدمحصوالت نوآورانه برای کارآفرینان طراحی 

شود،ضروری است.

با این حال، کارآفرینان معموالً در تالش های خود برای تولید محصوالت و فرآیندهای جدید 

با برخی موانع مواجه می شوند. همان گونه که استوری2 )2003( اشاره می کند، »اطالعات کامل 

و نبود پیامدهای بیرونی، مفروضات مهمی هستند که به احتمال زیاد در بستر مداخله سیاست 

عمومی نقض می ش��وند«. مقاله سیاس��تی بنیاد کافمن )2006( بیان می کند که آگاهی سازی  

همگانی نسبت به تمام فن آوری های خارجی، روشی برای هموار کردن زمین بازی بین کارآفرینان 

و بنگاه های تثبیت ش��ده بزرگ تر است. بنابراین، استدالل می کند که فن آوری   خارجی می تواند 

سازوکاری برای انتقال فن آوری  جدید و کاهش »شکاف« اطالعاتی برای بنگاه های محلی نوآور 

باشد. عالوه بر این، نوشتار دیگری تأیید می کند که دسترسی به فن آوری  خارجی می تواند منجر 

به پیامد بیرونی بهره وری مثبت برای بنگاه های داخلی شود )اسمارزینسکا3، 2003(.

کشورهای درحال توسعه در موقعیتی هستند که ممکن است دسترسی به فن آوری  خارجی 

رخ ده��د. بنابرای��ن، مالکیت خارجی کامل ی��ا جزئِی بنگاه های محلی بای��د انتقال فن آوری را 

افزایش دهد. این کار می تواند به دو ش��کل رخ دهد: 1. شرکت تابعه ی یک شرکت چندملیتی، 

2. یک بنگاه داخلی که بخشی از آن در مالکیت خارجی است. پیمان کاری فرعی و مجوزدهی، 

1 Replicative
2 Storey
3 Smarzyka
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روش های دیگر انتقال فن آوری هس��تند. اما، پیش��ینه پژوهش های تجربی شواهد مختلطی از 

وجود پیامد بیرونی بهره وری مثبت یافته اس��ت، از جمله انتقال فن آوری که به واس��طه حضور 

شرکت های خارجی چندملیتی در کشور میزبان اتفاق می افتد )آلفارو و دیگران1، 2006(. 

این مقاله در بستر یک کشور درحال توسعه، محرک های تولیدات نوآورانه را بررسی می کند. 

دسترسی به فن آوری  خارجی در شبکه ی داخلی بنگاه )همکاری درون بنگاهی( یک محرک است. 

با این حال، فن آوری  خارجی نیز می تواند از طریق شبکه س��ازی های بیرونی )شبکه س��ازی های 

بین بنگاهی( به وس��یله پیمان کاری فرعی و مجوزدهی قابل دسترس باشد. به عالوه، شبکه سازی 

بین بنگاهی بیرونی نه تنها ش��امل روابط با تامین کنندگان و مش��تریان، بلکه شامل تعامالت با 

نهادهای محلی و همچنین غیرمحلی از جمله دانشگاه ها و اتاق های بازرگانی و سایر انجمن های 

صنفی است )زانفی، 2000(. در نهایت، آخرین محرک ها با توجه به تالش ها در زمینه ی اقتباس 

و انطباق فن آوری، نهاده های نوآوری و نیز نهاده  های غیر تحقیق و توسعه )R&D( نوآوری مانند 

خرید ماشین آالت و تجهیزات و آموزش می باشد )کالین و روزنبرگ، 2000(. 

سرانجام، این مقاله به بررسی تفاوت های عمده در نوآوری بخش تولیدات کارخانه ای و اندازه 

بنگاه  می پردازد. این مقاله در 5 بخش ارائه می شود. بخش اول به مطالعه ی نقش سیاست گذا ری 

عمومی در تشویق به انتقال فن آوری خارجی، به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. 

در بخش دوم، پیشینه تحقیق شبکه های درونی و بیرونی در بنگاه و محصوالت نوآوری با تأکید 

خاص بر صنایع فن آوری پایین که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه رایج است و تعامل آنها 

با صنایع فن آوری باال، بررس��ی می شود. بخش سوم الگویی درباره محرک های محصول نوآوری 

ارائه می کند. محصوالت نوآوری همانند کار کالسیک شومپیتر )1934( تعریف شده و محرک ها 

ب��ر اس��اس کار قبلی زانفی )2000( راجع به ش��بکه های درونی و بیرون��ی و نهاده های نوآوری 

1 Alfaro et al
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)کالین و روزنبرگ، 1986( ایجاد می ش��وند. بخش چهارم با استفاده از داده های سطح بنگاهِی 

نظرسنجی فضای سرمایه گذاری بانک جهانی از 4 کشور آمریکای مرکزی به آزمون الگو و ارائه 

نتایج می پردازد. داده ها ش��امل اطالعات بنگاهی در س��طح کارخانه ای در بخش های فن آوری 

پایی��ن اس��ت. در نهایت، بخش پنجم به ارائه نتایج پرداخته و برخ��ی نظرات درباره داللت های 

سیاست گذاری عمومی نتایج را ارائه می کند. 

9-2. بخش اول- سیاست گذاری عمومی و انتقال فن آوری  خارجی 
به عنوان نقطه ش��روع، از آنجا که سیاس��ت های عمومی نباید هدفگ��ذاری ترجیحی به صنایع 

خاص داشته باشند چون که معموالً رفاه ملی را کاهش می دهند،  چرا که دولت ها در تخصیص 

منابع بین مصارف جایگزین نسبت به بازار کارآیی کمتری داشته و احتماالً منابع در تالش های 

 ،RAND( البی گری توسط صنایعی که به دنبال برخوردها و توجهات ویژه هستند، هدر می روند

2004(. ب��ا این حال، هلپمن و کراگمن )1985( متوجه ش��دند که اگر یک صنعت مزیت های 

سرریزی زیادی برای دیگر فعالیت های اقتصادی ایجاد کند، حمایت و ترویج دولتی از آن صنعت 

خاص الزامی می شود.

استدالل ش��ده است که دسترسی به فن آوری  خارجی، »ش��کاف« اطالعاتی را که نوآوران 

با آن مواجه هس��تند، کاه��ش داده )بنیاد کافمن، 2006( و همچنین س��رریزهایی برای بقیه 

بنگاه های محلی تولید می کند. بالمسترو و کوکو )1998( سناریوهایی را توصیف می کنند که به 

وسیله این سرریزها رشد اقتصادی افزایش می یابد، »وقتی بنگاه های محلی به وسیله کپی کردن 

فن آوری های متعلق به ش��رکت های وابس��ته به خارجیان که در بازار محلی حضور دارند، یا بر 

اس��اس مشاهده یا با اس��تخدام کارگران آموزش دیده توسط شرکت های وابسته، بهره وری خود 

را بهبود می بخش��ند، ممکن است س��رریزها رخ دهد. اگر ورود شرکت های چندملیتی منجر به 

رقابت شدیدتر در بازار کشور میزبان شده و بنگاه های محلی را مجبور به استفاده کاراتر از منابع 
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موجود خود و یا جس��تجو برای فن آوری های نوین کند، نوع دیگری از س��رریز رخ می دهد )در 

اسمارزینسکا، ص 5، 2003(.

با این حال، تحلیل های تجربی بر اساس داده های تابلویی سطح بنگاهی که آزمون می کند 

آیا بهره وری بنگاه های داخلی با میزان حضور خارجی ها در بخش یا منطقه آنها همبستگی دارد 

یا خیر، وجود سرریزهای حاصل از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه 

را مورد تردید قرار می دهد.1 )اسمارزینس��کا، 2003؛ آلفارو و رودریگز-کلر، 2004(. اگرچه این 

تصویر در کشورهای صنعتی خوش بینانه تر است؛ به عنوان مثال یک مقاله جدید توسط هاسکل، 

پریرا و اسالوتر )2002( شواهد قانع کننده ای از سرریزهای مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

در انگلستان ارائه می کند.

رودریگز-کل��ر )1996( نتیجه می گیرند که اثرات پیوند یا س��رریز ش��رکت های خارجی بر 

کشورهای میزبان به احتمال زیاد مثبت می شود، زمانی  که کاالها یا خدمات تولید شده توسط 

شرکت های خارجی از نهاده های واسطه ای زیاد استفاده  کنند، یا هزینه های هنگفت ارتباط بین 

دفتر مرکزی و کارخانه های محلی وجود داشته و یا این که کشورهای میزبان و کشور محل تولید 

از لحاظ انواع کاالهای واس��طه ای تولیدی بیش از حد متفاوت نباش��ند. عالوه بر این، اگر این 

شرایط عوض شود، آنگاه شرکت های چندملیتی می توانند از طریق ایجاد یک اقتصاد جزیره ای 

که ارتباط اندک با اقتصاد داخلی دارند، اثر منفی بر اقتصادهای درحال توسعه داشته باشند.

بنابراین، به نظر می رس��د در وجود س��رریزهای سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در همان 

بخش جای تردید اس��ت و برای داشتن سرریزهایی در سراسر بخش ها نیاز به مجموعه  شرایط 

تعریف ش��ده است . س��رریزها در سراسر بخش ها را می توان با پیوند های بین بنگاه های خارجی 

و تامین کنندگان محلی آنها مش��خص کرد )پیوندهای پیش��ین(. چنین س��رریزهایی از طریق 

1 حداد و هریسون )1993( در مورد مراکش، آیتکن و هریسون )1999( در ونزوئال و دیانکوف و هوکمن )2000(.
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زیر عمل می کنند: 1. انتقال مس��تقیم دانش از مش��تریان خارجی ب��ه تامین کنندگان محلی، 

2. مطرح کردن الزامات شدید در رابطه با کیفیت محصول و تحویل به موقع توسط شرکت های 

چندملیتی که به تامین کنندگان داخلی انگیزه  می دهد تا فن آوری و مدیریت تولید خود را ارتقاء 

دهند 3. انتقال غیرمس��تقیم دانش از طریق گردش نیروی کار 4. افزایش تقاضا برای محصوالت 

واس��طه ای به علت ورود ش��رکت های چند ملیتی که به تامین کنندگان محلی اجازه می دهد تا 

منافع حاصل از صرفه  های مقیاس را به دست آورند 5. اثرات رقابتی، که بر طبق آن، شرکت های 

چندملیتی که بنگاه های داخلی را به تملک درمی آورند، ممکن است تصمیم به تامین کاالهای 

واس��طه ای از خارج بگیرند، در نتیجه روابط موجود مشتری- تامین کننده قطع شده و رقابت در 

بازار محصوالت واسطه ای افزایش می یابد )اسمارزیسکا، 2003(.

آلتنبرگ )2000( در میان س��ایر نویس��ندگان دریافت در صورت��ی پیوندها بین بنگاه های 

خارجی و تامین کنندگان محلی قوی تر می ش��ود که شرکت های وابسته خارجی، بازار داخلی-

محور بوده و در نتیجه نسبت به بنگاه های خارجی صادرات محور تمایل بیشتری به خرید محلی 

داشته باشند. دوم، همچنین استدالل شده است شرکت های وابسته ای که از طریق تملک جویی 

و ادغام یا سرمایه گذاری مشترک ایجاد شده اند، نسبت به آنهایی که از صفر شروع می کنند، با 

احتمال بیش��تری از منابع محلی تامین نیاز می کنند )به عنوان مثال طرح های تازه ایجاد شده 

یا greenfield(. در حالی که دومی برای توسعه ی پیوندهای محلی به زمان و تالش نیاز دارد، 

اولی می تواند از ارتباطات تامین کنندگان که از طریق بنگاه به  تملک درآمده یا ش��ریک محلی 

.)UNCTC 2001( آنها ایجاد شده، بهره مند شود

9-3. بخش دوم – شبکه های داخلی و بیرونی و نهاده ها در صنایع فن آوری پایین
بنابراین یک پرسش در مورد نقش کشورهای میزبان و بنگاه های محلی )هر دو شرکت های تابعه 

خارجی و با مالکیت محلی( باقی می ماند. آیا نقش آنها تقریباً تنها به پذیرش و انتشار فن آوری 
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متمرکز ایجاد شده )مثاًل توسط شرکت های خارجی( محدود می شود؟

اخیراً ش��رکت های خارجی به سمت شیوه ی س��ازمانی جدیدی گذار کرده اند که »شبکه ی 

دوتایی« تعریف می شود )Zanfei ،2000(. از یک طرف، شبکه ی داخلی بین واحدهای مختلف 

همان بنگاه عمل کرده یا پیوند ایجاد می کند، برای نمونه انتقال دانش عمودی و یک س��ویه از 

ش��عبه مرکزی به ش��رکت های تابعه محلی. با این حال، همان گونه که در بخش پیش��ین این 

مقاله توضیح داده ش��د، سرریزهای دانش به دیگر بنگاه های خارج از شرکت با مالکیت خارجی 

نامشخص اس��ت. توانش برای سرریزهای دانش به نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سطح 

سرمایه انسانی در کشور میزبان بستگی دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع فن آوری 

برت��ر به احتمال زیاد س��رریزهای دانش بر1 تولید می کند )ACS و دیگ��ران، 2006(. بنابراین، 

پرسش روشنی که مقاله سعی دارد به آن پاسخ دهد این است که آیا سرریزهای دانش بر حسب 

محصوالت نوآورانه، در بخش های فن آوری پایین نیز رخ می دهد.

از س��وی دیگر، ش��رکت های تابعه برای دس��تیابی به منابع محلی اطالع��ات و توانایی های 

کاربردی، شبکه های بیرونی را با دیگر بنگاه ها و نهادهای جدا از بنگاه  با مالکیت خارجی توسعه 

می دهند )زانفی، 2000(.

بنگاه های محلی همچنین از هر دو شبکه های بین بنگاهی و بیرونی نهادی بهره مند می شوند. 

عالوه بر این، بنگاه های محلی در کنار مالکیت خارجی دارای مجراهای دیگری جهت دسترسی 

به فن آوری  خارجی می باش��ند. انتقال فن آوری از طریق معامالت در بازار که به صورت حساب 

شده بین طرفین معامله چانه زنی می شود، رخ می دهد )باربا ناوارتی و ونابلز2، 2004(. انتقال ها 

ممکن است به شکل موافقت نامه مجوزدهی یا بخشی از بسته  کوشش های ارتقابخش در ارتباط 

با تأمین نهاده ها باش��د )به عن��وان مثال پیمان کاری فرعی(. اما براس��اس نظر آکس و دیگران 

1 knowledge-intensive
2 Barba Navaretti & Venables
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)2006( بنگاه های خارجی ممکن اس��ت نگرانی هایی در مورد نقض مالکیت فکری، مهندس��ی 

معکوس کاالها و همچنین کیفیت تولید متفاوت کاالهای مارک دار داشته باشند.

این چارچ��وب تجزیه و تحلیل محرک های محصوالت نوآورانه بر حس��ب مجراهای انتقال 

فن آوری یک بنگاه با مالکیت خارجی یا محلی ارائه ش��ده اس��ت. اکنون بررسی به این پرسش 

برمی گ��ردد که به چه نهاده هایی ب��رای تولید خروجی های نوآورانه با تمرک��ز بر آنهایی که در 

بنگاه های تولیدی فن آوری پایین متداول هستند، نیاز است.

در بخش های تولیدی، یادگیری در حین انجام دادن یک جزء جدایی ناپذیر برای دست یابی 

به نوآوری افزایش��ی است، بنابراین جدایی تس��هیالت R&D از کارخانه تولیدی بی تأثیر است 

)کل��ی و دیگ��ران، 2004(. خصوصاً در صنایع فن آوری پایین، بس��یاری از نوآوری ها و اقتباس 

فعالیت های مرتبط به ش��یوه های کاربردی و عملی از طریق انجام دادن و استفاده کردن، عمل 

می کنند )فون تونزلمان و آچا، 2005(. در کشورهای فقیر درحال توسعه، به احتمال زیاد بنگاه ها 

برای انجام R&D با کسری بودجه مواجه بوده یا کمتر بنگاه های پیدا می شوند که مخارجی را 

به عن��وان R&D طبقه بندی کنند )رکاناتینی و همکاران، 2000( و در نتیجه اقتباس و انطباق 

از طریق انجام دادن و استفاده کردن، از نهاده های اصلی در تولید محصوالت نوآورانه هستند

با ای��ن حال، بنگاه های تولیدی فن آوری پایین، وس��یله ای برای گس��ترش و پیاده س��ازی 

فن آوری هایی هس��تند که در تجهیزات و کاالهای سرمایه ای جاسازی شده است و مواد اولیه ی 

که  تنها نیاز به مخارج س��نتی R&D دارد. بنگاه های فن آوری پایین با اس��تفاده از تجهیزات و 

ماش��ین آالت جدید محصوالت نوآورانه  تولید می کنند. بنابراین، بخش های فن آوری پایین برای 

انتش��ار دستاوردهای فن آوری های جدید و بکارگیری پیشرفت ها در ساخت محصوالتی که آنها 

تولید می کنن��د و همچنین ارائه بازخورد جهت میزان کردن محص��والت و فرآیندها، به عنوان 

صنایع حامل  عمل می کنند.

برای مثال، تولید پوش��اک و خز )ISIC-18 ( از کاربرد نهاده های تولید شده توسط صنایع 
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فن آوری پیش��رفته نظیر رایانه و ساخت تجهیزات پیش��رفته  که برای طراحی پارچه های بادوام 

ضدآب در منس��وجات اس��تفاده می ش��ود یا آزمایش پارچه ضدباد منتفع می شود. به آن معنا، 

نوآوری می تواند در صنایعی که به عنوان فن آوری پایین در نظر گرفته می شود، از طریق افزایش 

تعامل با نهاده های فن آوری  پیشرفته، تقویت شود. تولیدات فن آوری  پایین و تولیدات فن آوری  

باال مکمل یکدیگر هس��تند، زیرا اکثر محصوالت دومی، کاالهای تولیدی )مثاًل نهاده هایی برای 

تولید سنتی( و نه کاالهای مصرفی هستند )کلی و همکاران، 2004(.

در صورتی که بازار محصول نهایی، عرصه جهانی باش��د بنگاه های محلی با مالکیت خارجی 

و نی��ز ب��ا مالکیت داخلی به احتمال زی��اد از نهاده های فن آوری باال اس��تفاده می کنند. در این 

مورد، به دلیل الزامات حفظ کیفیت باال و یا محدودیت های اعمال ش��ده توس��ط شرکت مادر و 

غیره، تامین کنندگان محلی ش��اید قادر به برآورده کردن تقاضای نهاده های فن آوری باال نباشند 

)اسمارزینسکا، 2003(. 

9-4. بخش سوم- الگویی برای محرک های محصول نوآورانه
9-4-1. داده ها

این مقاله از پایگاه داده های مقطعی کش��وری در س��طح کارخانه ای برای چهار کشور آمریکای 

مرکزی1 برگرفته از نظرس��نجی فضای س��رمایه گذاری بانک جهانی )ICS2( اس��تفاده می کند. 

نمونه ای از 1771 مش��اهده از دفاتر ثبت اس��ناد صنعتی در چهار کشور دریافت شد که شامل 

تش��کیالتی از هفت بخش تولیدی فن آوری پایین اس��ت )برای این فهرست به پیوست 1 نگاه 

کنید(. این بررسی نیاز به طیف گسترده ای از ویژگی های کارخانه ای و همچنین صفات بنگاهی 

1 این پایگاه داده ش��امل مجموع 1772 مش��اهده از بنگاه های تولیدی در 5 کشور است که به طور قانونی به ثبت رسیده اند 
)السالوادور 465 مشاهده؛ گوآتماال 431 مشاهده؛ هندوراس 439 مشاهده؛ نیکاراگوئه 436 مشاهده(

2 Ba Investment climate survey
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بر اساس اندازه کارخانه، بخش تولیدی، نوآوری و مجراهای تغییر فن آوری داشت.

پایگاه داده های ICS در حد میانی تفکیک شده است؛ صنایع بر اساس طبقه بندی دو رقمی 

استاندارد بین المللی صنعتی )ISIC1( تعریف می شوند. 4 کشور مورد مطالعه، شرکت کنندگان در 

موافقتنامه تجارت آزاد با ایاالت متحده )CAFTA( هستند که به آنها اجازه می دهد از صادرات 

بدون تعرفه برای اقالم ردیف مشخص برخوردار شوند. اما این اطالعات به صورت داده های تابلویی 

نیس��تند که موجب اندکی ضعف در مطالعه می ش��ود: 1. درباره آثار مداخالت سیاستی و فرآیند 

تکامل صنعت هیچ پژوهشی نمی توان انجام داد. 2. هنگامی که به دلیل ادغام، تملک، یکپارچگی یا 

ورشکستگی، بنگاه ها ناپدید می شوند )خارج می شوند( یا وقتی که یک بنگاه تنها اگر تا مرحله ی 

مصاحبه بقا داشته باشد، در نمونه قرار داده می  شود، ممکن است سوگیری کناره گیری به وجود آید. 

بدون در نظر گرفتن کناره گیری، اتکای صرف به بنگاه های بقایافته به ناچار سنجش عملکرد )به 

عبارتی تولید محصوالت نوآوری( را )معموالً به سمت باال( سوگیردار خواهد کرد. 

9-4-2. متغیر وابس�ته: محص�والت نوآورانه )IO( )برای عملیاتی س��ازی متغیر به 
پیوست 1 نگاه کنید(

با پیروی از نوع شناس��ی ش��ومپیتری، محصوالت نوآوری به ش��کل: 1. محص��والت جدید، 2. 

فراینده��ای جدید تولید، و یک فرایند اضافی به ش��کل 3. بهبود محصوالت موجود هس��تند. 

منطق پش��ت این آخرین محصول نوآوری بر پایه بینش کالین و روزنبرگ )1986( اس��ت که 

نوآوری نه تنها به ایجاد فرآیندها یا محصوالت کاماًل جدید اش��اره دارد، بلکه بر تغییرات نهایی 

در عملکرد محصول که ممکن اس��ت )بیش از یک دوره طوالنی( پیامدهای بزرگ اقتصادی و 

فن آورانه داش��ته باش��د، نیز داللت دارد. نظرسنجی های ICS با پرس��یدن اینکه آیا تشکیالت 

)کارخانه( در 2 سال گذشته از این سه نوع محصول نوآوری  استفاده کرده اند یا خیر، اطالعاتی 

1 International standard industrial classification
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درباره این س��ه محصول نوآوری ارائه می دهد. بنابراین هر یک دارای متغیری دو بخش��ی است 

که در آن صفر یعنی»فعالیتی را آغاز نکرده اس��ت« و یک یعنی»فعالیت را آغاز کرده اس��ت«. 

همان طور که در جدول 1 می بینیم، نتایج نظرس��نجی محیط سرمایه گذاری نشان می دهد که 

بخش ش��ایان توجهی از کارخانه های فن آوری پایین محصوالت نوآورانه  تولید می کنند. حدود 

نیمی از کارخانه ها محصوالت جدیدی تولید کرده یا به طور معنی داری تولیدات موجود را بهبود 

بخشیده اند. عالوه بر این، 80 درصد از کارخانه های نظرسنجی شده گزارش دادند که فرآیندهای 

تولیدی جدیدی را توسعه داده اند.

جدول 9-1. کارخانه های تولیدکننده محصوالت نوآورانه

9-4-3. متغیرهای مستقل
1. شبکه های داخلی )متغیرهای همکاری درون بنگاهی، IN(: اگر سرمایه خارجی 10 درصد یا 

بیشتر باشد، کارخانه تحت مالکیت خارجی در نظر گرفته می شود که شاخصی از سرمایه گذاری 

مشترک خواهد بود. این همان حداقل نرخ پذیرفتنی مورد استفاده اسمارزینسکا )2003( است. 

در صورتی که مجرای اصلی تش��کیالت )کارخانه( برای به دست آوردن فن آوری از طریق شعبه 

مرکزی باشد، یک بنگاه نیز تحت مالکیت خارجی در نظر گرفته می شود که این در مورد شرکت 

تابعه ی چندملیتی رخ می دهد. بنابراین متغیر forown متغیری دودویی است که اگر هر یک 

از دو حالت قبلی را برآورده سازد برابر با 1 و در غیر این صورت برابر با صفر است.

2. شبکه ی بیرونی )متغیرهای شبکه سازی بین بنگاهی، EN(: باربا ناوارتی و ونابلز )2004( 

نشان می دهند که مجراهای بازاری به کار گرفته شده توسط بنگاه های داخلی )هر دو بنگاه ها با 
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مالکیت خارجی و محلی( در راستای دسترسی به فن آوری  خارجی می تواند به شکل پیمان کاری 

فرعی و مجوزدهی باشد. این متغیر به عنوان متغیر مجازی اندازه گیری شده و اگر مجرای اصلی 

کارخانه برای دستیابی به فن آوری جدید، خرید مجوز خارجی )forlic( باشد، این متغیر برابر 

1 است. همچنین اگر میزان فروش  کارخانه به شرکت های چندملیتی بیشتر از 10 درصد باشد، 

یک متغیر دو بخشی ایجاد می شود که شاخصی از پیمان کاری فرعی )forsubcont( است.

ب��ا این حال، شبکه س��ازی بین  بنگاهی همچنین روابط بین کارخان��ه و: 1. تامین کنندگان 

تجهیزات )locsuppl(، 2. مشتریان )locclient( و 3. دریافت مجوز از دیگر بنگاه های داخلی 

)loclic( را نیز ش��امل می شود. اگر این متغیر تعاملی نش��ان دهنده مجرای اصلی برای تملک 

فن آوری باشد، مقدار متغیر مجازی برابر با 1 است.

در نهایت، دو سنجه ی شناسایی با بخشی از شبکه ی نهادی )زانفی، 2000( به شکل روابط 

بین کارخانه و نهادهایی مانند دانش��گاه ها و نهادهای دولت��ی )locuniv( و اتاق های بازرگانی 

محلی و دیگر اتحادیه های صنفی )locchamb( ایجاد می شود.

3. متغیرهای نهاده  نوآوری )II(: برای بخش ش��ایان توجهی از بنگاه های فن آوری پایین در 

کشورهای درحال توسعه که از فن آوری های جدید در کارخانه استفاده می کنند، اقتباس و انطباق 

به جای هزینه های کالس��یکی که در R&D می شود مجراهای اصلی برای نوآوری هستند. اگر 

کارخانه، فن آوری را توسعه و انطباق دهد )D&A(، این فن آوری برای تولید محصوالت نوآورانه 

یک نهاده محس��وب می شود و بنابراین متغیر مجازی مقدار 1 و در غیر این صورت مقدار صفر 

می گی��رد. نهاده های غیر R&D برای نوآوری، با فرض این که تجهیزات جدیدتر نش��ان دهنده 

س��طح باالتری از فن آوری هستند و دانش فنی در کارکنان فنی تجسم یافته است، نیز در نظر 

 )newequip( اگر تملک تجهیزات و ماشین آالت .)گرفته می شوند )کالین و روزنبرگ، 1986

و استخدام سرمایه ی انس��انی )humanK( مجراهایی برای الحاق فن آوری های جدید باشند، 

متغیر مجازی مقدار 1 و اگر نباشند مقدار صفر می گیرد. 
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کارخانه های نظرسنجی ش��ده در نظرسنجی فضای کسب وکار از نهاده های نوآوری به عنوان 

مجراهای تغییر فن آورانه با تملک فراوان تر تجهیزات و ماش��ین آالت، نس��بتاً استفاده بیشتری 

ک��رده بودند )جدول 3.9(. از طرف دیگر، نس��بت کوچک تری از کارخانه ها از هر دو ش��بکه ی 

درون بنگاهی و شبکه های بیرونی )بین بنگاهی و نهادی( استفاده کرده بودند. 

منبع: نظرسنجی فضای سرمایه گذاری بانک جهانی- محاسبات نویسنده

جدول 9-2. مجراهایی جهت معرفی نوآوری های فن آورانه
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9-4-4. متغیرهای کنترل

ان��دازه بن��گاه1: خرد یا کوچک: 1 تا 25 کارگر دائمی، متوس��ط: 26 تا 75 کارگر دائمی، بزرگ: 

بیش از 75 کارگر.

بخش صنعتی2.

توزیع کارخانه ها بر اس��اس اندازه، با آنچه در کش��ورهای درحال توس��عه مشاهده شده است، 

سازگار می باشد؛ پدیده ی به اصطالح »غیبت بنگاه های متوسط3« که در آن تعدادی بنگاه  بزرگ 

و بنگاه های کوچک بس��یاری وجود دارد اما فقط تعداد بس��یار کمی بنگاه  با اندازه متوسط که در 

کشورهای صنعتی رایج است، وجود دارد )رکاناتینی و همکاران، 2000(. برخی معتقدند توضیح 

این پدیده به وجود بازار کوچک برمی گردد که به عنوان مانع تغییرات فن آورانه نیز مطرح شده است.

1 اندازه بنگاه: خرد یا کوچک، متوسط. متغیر مجازی متناظر: بنگاه بزرگ

2 بخش ها: محصوالت غذایی و آش��امیدنی، نس��اجی، تولید پوشاک، مبلمان و کاغذ و چاپ، مواد شیمیایی، الستیک و مواد 
پالستیکی ، محصوالت غیر فلزی، تولید کفش و چرم. متغیر مجازی متناظر: محصوالت فلزی

3 missing middle
4 محصول نوآوری 1( تولیدات جدید، 2( فرایندهای تولیدی جدید، 3( بهبود تولیدات موجود

5 تعداد متغیرهای  مس��تقل: یک قاعده سرانگش��تی اینس��ت که باید در نمونه به ازای هر 10 مورد، 1 متغیر مستقل وجود 
داشته باشد. برای اعمال این قاعده سرانگشتی، بخاطر داشته باشید که اگر متغیرهای مستقل دسته بندی شده وجود داشته 
باشد، مانند متغیرهای دوگانه، تعداد موردها باید کمتر از گروه ها باشد )مثاًل در یک دوگانگی که 480 تا صفر و 20 تا یک 
داریم اندازه کارا 20 خواهد بود( و براساس قاعده سرانگشتی یک دهم، تعداد متغیر مستقل باید کمتر از اندازه گروه که بر 

10 تقسیم شده است، باشد )مثاًل، 20/ 1  یعنی حداکثر دو متغیر مستقل(. 
http://www2.chass.ncsu.edu/garson/PA765/logistic.htm#indeps
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ICS برای تعریف کردن کارخانه های نوآور در برابر کارخانه های غیرنوآور، مجموعه ای از پرسش ها 

دارد. بنابراین تصریح تابع نوآوری به شکل یک متغیر دوتایی است که میل به نوآوری را در نظر می گیرد. 

روش رگرسیون لجستیک برای همسازی ویژگی دو بخشی متغیر وابسته مناسب بود و نتایج آن 

برای تفسیر نسبت به دیگر روش های رگرسیون دوگانه1 آسان تر است )برای مثال روش پروبیت(. 

جدول 9-3. آمار  توصیفی اندازه و بخش کارخانه ای

منبع: نظرسنجی فضای سرمایه گذاری بانک جهانی- محاسبات نویسنده

1 dichotomous regression
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9-5. بخش چهارم- نتایج آزمون الگو
9-5-1. الگوی اول

نخستین الگو اثر اندازه ی کارخانه و بخش بنگاه را بر سه خروجی محصول آزمون می کند. این 

الگو نش��ان می دهد که تشکیالت ُخرد و کوچک )microsmall( )1 تا 25 کارمند دائمی( در 

مقایس��ه ب��ا بنگاه های بزرگ، حدود نصف احتمال تولید دو نوع از محص��والت نوآورانه را دارند: 

1. تولی��دات جدی��د و 2. بهبود تولیدات موج��ود. اما، ظرفیت تولید هر ن��وع محصول نوآورانه  

کارخانه های متوسط که 26 تا 75 کارمند در استخدام دارند، از لحاظ آماری متفاوت با بنگاه های 

بزرگ نیس��ت )جدول 4.9 را ببینید(. این نتایج با دیدگاه فون تونزلمن و آچا )2005( س��ازگار 

اس��ت؛ آنها اظهار می کنند که بنگاه های کوچک تر در صنایع فن آوری پایین به طور گسترده  به 

عنوان ترمزی بر عملکرد کلی دیده می ش��وند. با این ح��ال، بنگاه های کوچک تر در بخش های 

فن آوری پیشرفته به عنوان نوآور به نظر می رسند.

هن��گام آزم��ون تاثیر بخش بر محصوالت نوآورانه، س��ازگارترین نتایج مرب��وط به کارخانه های 

محصوالت غیرفلزی است )nonmetal( که محصوالت شیشه ای و سرامیکی می سازند. الگوی 

لجس��تیک به این نتیجه رس��ید که احتمال تولید هر یک از س��ه محصول نوآورانه حدود نصف 

تشکیالت تولیدات فلزی است. به عالوه، این آزمون تنها دو نتیجه ی شایان توجه دیگر را نشان 

می دهد: 1. احتمال تولید محصوالت جدید در کارخانه های پوش��اک و خز )confecc( نسبت 

به بنگاه های محصوالت فلزی 0.7 کمتر اس��ت. این نتیجه به این دلیل ش��ایان  توجه است که 

تقریباً یک چهارم از کارخانه ها در بخش پوشاک و خز مالکیت خارجی دارند و قسمت عمده ای 

از این بخش بنگاه های بزرگ هس��تند )38 درصد، جدول 3.9(. این نتیجه ش��بیه به نتیجه ی 

اسمارزینسکا )2003( و آلفارو و رودریگز-کلر )2004( است که شواهدی از سرریزها از مالکیت 

خارجی در کارخانه های محلی در همان بخش نیافتند. نتیجه این که نوآوری در بخش پوشاک 
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و خز در س��طح محلی با حضور زیاد کارخانه های با مالکیت خارجی تقویت نمی ش��ود، که این 

امر مربوط به اندازه بزرگتر کارخانه اس��ت. 2. در نقطه مقابل، احتمال ایجاد فرآیندهای جدید 

تولی��دی در کارخانه های چرم و کفش )leashoe( نس��بت به بخ��ش محصوالت فلزی 3 برابر 

بیش��تر است. مالکیت خارجی در بخش leashoe فقط 4درصد از تعداد کل کارخانه ها است و 

کارخانه های خرد و کوچک که در مجموع 80 درصد بنگاه ها را تشکیل می دهند، بر این بخش 

مسلط هس��تند )جدول 3.9(. بخش فلزی شامل ماشین آالت و تجهیزات نمی شود و معموالً با 

عملکرد ایستای ثابت، محصوالت نسبتاً غیرپیچیده مانند قطعات، ظروف و سازه تولید می کند. 

همچنین، بنگاه های ُخرد و کوچک در این بخش حضور گسترده  ای )68 درصد( داشته و تنها 9 

درصد از کارخانه ها دارای مالکیت خارجی هستند )جدول 3.9(.

جدول 9-4. نتایج الگوی اول
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9-5-2. الگوی دوم
اندازه تش�کیالت: در الگوی کامل، که متغیرهای ش��بکه و نهاده ای گنجانده شده است، رابطه 

معنی دار مشاهده شده در الگوی اول تغییر می کند. اکنون، نسبت احتمال معنی دار نیست، در 

حالی که همبستگی متناظر هنوز معنی دار است. بنابراین هیچ اظهارنظری خاص و کلی درباره 

معنی داری نمی توان کرد. با این حال، نسبت احتمال برای اندازه بنگاه در محصول جدید و بهبود 

در محصوالت موجود به عدد یک خیلی نزدیک است، که این امر نشان می دهد تفاوتی در تولید 

خروجی های نوآوری برای اندازه های مختلف کارخانه وجود ندارد.

بخش صنعتی: به طور کلی، نتایج اثرات بخشی با الگوی اول سازگار است. 1. برای تولید اولین 

ن��وع محصوالت نوآورانه، خلق تولیدات جدید، دو بخش از 7 بخش  تولیدی از نظر آماری نتایج 

معنی داری داشتند. کارخانه های تولید پوشاک و خز و تولید محصوالت غیرفلزی احتمال هایی 

را نش��ان می دهند که 0.7 و 0.6 کارخانه هایی اس��ت که به ساخت محصوالت فلزی اختصاص 

دارند. هر دو نتیجه با پش��تیبانی از استحکام این یافته، مشابه الگوی اول هستند. 2. همان طور 

که برای الگوی اول گزارش شده است، احتمال نوع دوم خروجی های نوآورانه، فرایندهای جدید 

تولیدی، در کارخانه های تولید چرم و کفش بیش��تر و احتم��ال آن در کارخانه های محصوالت 

غیرفلزی کمتر اس��ت. 3. در نهایت، احتمال کارخانه های نساجی )textile( 1.9 برابر بیشتر از 

* معنی دار در سطح 5 درصد
** معنی دار در سطح 10 درصد

ادامه جدول 4-9
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بنگاه های تولیدی فلزی اس��ت. ویژگی های صنایع نس��اجی شبیه به بخش تولید پوشاک و خز 

است. حضور مالکیت خارجی به همان میزان باالیی است که در بخش تولید پوشاک وجود دارد، 

23 درصد، و س��هم بنگاه های بزرگ نیز وس��یع است )33 درصد، جدول 3(. در مقابل، احتمال 

ایجاد بهبود در محصوالت موجود برای کارخانه های چرم و کفش )leashoe( 4.4 بار بزرگتر از 

کارخانه هایی است که به تولید محصوالت فلزی مشغول هستند. در نهایت، کارخانه ها در بخش 

تولید غیرفلزی )nonmetal( احتمال هایی را نش��ان می دهند که 6 برابر احتمال کارخانه های 

محصوالت فلزی هس��تند. به طور خالصه، نوآوری در سراسر بخش های تولیدی به طور همگن 

رخ نمی دهد و مهم تر این که ارتباط با بنگاه های خارجی محصوالت نوآوری در سطح کارخانه را 

تضمین نمی کند.

ش�بکه های داخل�ی: حضور مالکیت خارج��ی )forown(، مج��رای درون بنگاهی برای تغییر 

ف��ن آوری، س��ازوکاری برای تقویت ن��وآوری در کارخانه در هر یک از س��ه محصول نوآوری در 

نظر گرفته ش��ده نیس��ت. این یافته مطابق با مقاله مرور پیشینه تحقیق ارائه شده توسط آلفارو 

و رودریگز-کلر )2004( اس��ت که نبود س��رریزهای س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل 

همان بخش را ش��رح می دهد. اگر س��رریزها اتفاق  افتد، احتمال بیشتری هست که ماهیت آنها 

به جای افقی، عمودی باش��د. برای مثال، مالکیت خارجی از طریق پیوندهای پیش��ین می تواند 

سرریزهای مثبت برای تامین کنندگان محلی داشته باشد )اسمارزینسکا، 2003(. الگوی آزمون 

شده، مشارکت کلی بنگاه های خارجی در تمام بخش ها و تاثیر آن هم در داخل و هم در سراسر 

س��رریزهای بخش را توضیح داده و هیچ نتیجه معنی داری در تقویت تولید محصوالت نوآوری 

نشان نمی دهد.
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جدول 9-5 نتایج الگوی دوم
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9-5-3. شبکه ی بیرونی:
شبکه بین  بنگاهی )خارجی(: کارخانه های با دسترسی به فن آوری خارجی از طریق مجوزدهی 

بین  بنگاهی )forlicen( دارای احتماالتی برای توسعه محصوالت جدید یا برای بهبود محصوالت 

موجود دو برابر بیشتر از کارخانه هایی هستند که به این فن آوری دسترسی ندارند. اگرچه، تنها 3 

درصد از بنگاه های نظرسنجی شده مجوز خارجی خریداری کردند، تاثیر آن بر روی محصوالت 

نوآورانه کاماًل معنی دار است. مجرای بازاری دیگر برای دسترسی به فن آوری  خارجی پیمان کاری 

فرعی است، این نتایج در تضاد با این ایده است که بنگاه های خارجی خریداری کننده خدمات و 

نهاده های واسطه ای محلی، نوآوری را از طریق بسته ی کوشش های ارتقادهنده مرتبط با تامین 

نهاده ها تقویت می کنند )باربا ناوارتی و ونابلز، 2004 و اسمارزینسکا، 2003(.

ادامه جدول 5-9
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ش�بکه بین بنگاهی )محلی(: روابط کارخانه ها با دیگر بنگاه ها ضرورت بهبود بیش��تر تولیدات 

موج��ود را ثابت می کن��د. کارخانه هایی که ف��ن آوری را از طریق همکاری ب��ا تامین کنندگان 

ماشین آالت و تجهیزات )locsuppl(، همکاری با بنگاه های مشتری )locclient( و مجوزدهی 

محلی )loclic( به دست می آورند، نسبت به کارخانه هایی که فاقد آن تعامالت هستند، احتمال 

بهبود 1.5 برابر بیش��تر تولیدات موجود را نش��ان می دهند. عالوه بر این، در مورد کارخانه هایی 

که فن آوری را از طریق تعامل با مش��تریان به دست می آورند احتمال ایجاد تولیدات جدید 1.8 

برابر بیشتر است. 

ش�بکه های نهادی: نتایج الگو نش��ان می دهد کارخانه هایی که با دانشگاه ها و نهادهای عمومی 

)locuniv( در ارتباط هستند، نسبت به کارخانه های بدون آن تعامالت، احتمال بیشتری دارد 

که تولیدات جدید و بهبود تولیدات موجود داشته باشند. اگرچه فعالیت تعاملی خاصی مشخص 

نش��ده اس��ت، احتمال زیادی می رود که ارائه آموزش و مش��اوره راه هایی باشد که دانشگاه ها و 

نهادها نوآوری را در کارخانه های محلی تقویت می کنند. عالوه بر این اگر کارخانه فن آوری خود 

را از طریق تعامل با اتاق های بازرگانی محلی )locchamb( به دس��ت آورد، احتمال نوع س��وم 

محصول نوآوری که فرایند جدید تولید اس��ت بیش��تر می شود. تش��ریک مساعی و یادگیری از 

همتایان در جریان ابداع فرآیندهای جدید تولید، حیاتی به نظر می رسد.

نهاده های نوآوری: س��ازگارترین و مهم ترین محرک برای هر س��ه محصول نوآوری، نهاده های 

شرح داده شده توسط کالین و روزنبرگ )1986( هستند. همان گونه که جدول 5 نشان می دهد، 

کارخانه هایی که با اس��تخدام کارکنان جدید )humank( و به دس��ت آوردن ماش��ین آالت و 

تجهیزات جدید )newequip( مشغول توسعه و اقتباس فن آوری )D&A( می شوند، احتمال 

 R&Dبیشتری برای توسعه ی محصوالت نوآورانه نشان می دهند. نتایج بر اهمیت نهاده های غیر

در تولی��د نوآوری به ویژه در صنایع فن آوری پایین تأکید می کند. عالوه بر این، در کش��ورهای 

درحال توس��عه مجرای اصلی نوآوری به جای هزینه های کالسیک در R&D، پذیرش و انطباق 
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فن آوری های جدید در کارخانه است. استخدام کارکنان جدید )humank( به جذب، استفاده 

و انطباق فن آوری  جدید کمک کرده و فرض بر این است که مهارت فن آورانه در کارکنان فنی 

تجس��م می یابد )گریلیچس، 1969 و نلسون و فلپس، 1966(. در نهایت، تملک ماشین آالت و 

تجهیزات جدید )newequip( پیشرفت فن آورانه را مجسم ساخته و نشان دهنده سطح باالتر 

فن آوری است.

9-6. بخش پنجم- نتیجه گیری و داللت های سیاست گذاری عمومی
نخس��ت، نتایج نشان می دهد سیاس��ت هایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 

چهار کش��ور مورد مطالعه طراحی ش��دند باید تفاوت های نوآوری در سراسر بخش ها را در نظر 

بگیرند. همان گونه که تحلیل ها نش��ان می دهد، بخش های تولیدی فن آوری پایین که ارتباطات 

مهمی با س��رمایه های خارجی و با بخش زی��ادی از کارخانه های بزرگ دارن��د لزوماً نوآورانه تر 

نیس��تند. این احتمال هس��ت که نبود نوآوری مربوط به ویژگی ه��ای محصوربودن )جزیره ای( 

مالکیت خارجی باش��د، که به نظر می رس��د در مورد بخش پوش��اک همین گونه است. در نقطه 

مقابل، بخش تولید پارچه ویژگی های مشابهی دارد، اما به نظر می رسد نوآوری احتمال بیشتری 

داشته باشد. در آن معنا سیاست های طراحی شده جهت تقویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

باید ویژگی های بخش��ی را در نظر بگیرند. با این وجود، رویکرد سیاس��تگذاری عمومی بهینه ی 

کالسیکی، که یارانه ها است، الزامات اطالعاتی بسیار دقیقی بر سیاست گذاری وضع می کند، زیرا 

یارانه ها باید به روشی تنظیم شود که با ارزش محصوالت نوآوری همخوانی داشته باشد.

دوم، با وجود نقش نامش��خص مالکیت خارجی در نوآوری، نتایج نش��ان می دهد زمانی که 

بنگاه های محلی بر فن آوری خارجی با استفاده از صدور مجوز تسلط می یابند، احتمال بیشتری 

دارد نوآوری رخ دهد. این یک مجرای بازاری است که ضروری بودن آن در فرآیند رشد جهشی 

اقتصادهای شرق آسیا ثابت شد )متیوز، 2001(.
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سوم، برای بخش های تولیدات کارخانه ای فن آوری پایین در 4 کشور مورد مطالعه، شبکه های 

بیرون��ی در تولی��د محصوالت ن��وآوری در روابط بین بنگاهی و نیز روابط نهادی مهم هس��تند. 

سیاست های بالقوه برای کمک به ایجاد ساختارهای نهادی عمومی- خصوصی که هماهنگی بین 

شبکه ی نهادی و بنگاه ها )کارخانه ها( را تقویت کرده و همچنین تغییر را افزایش داده و انتشار 

فن آوری خارجی را سرعت می بخشند که نوآوری های محلی را افزایش می دهد، مطلوب هستند.

در نهایت، نتایج درباره نهاده های نوآوری نه تنها بر اهمیت انطباق و توس��عه درون بنگاه در 

ایج��اد محصوالت نوآورانه تاکید کرده بلکه بر ارزش ماش��ین آالت و تملک تجهیزات و قرارداد 

سرمایه انسانی جدید نیز تأکید دارد. این حالت بیشتر به صنایع تولیدی فن آوری پایین مربوط 

می شود که در آن یادگیری در حین انجام دادن جزئی جدایی ناپذیر از به دست آوردن نوآوری 

فزاینده است. 
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9-8. پیوست 1- تعریف متغیرها
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فصل دهم
پیوند کارآفرینی و توسعه

راجر آر استاگ

10-1. مقدمه 
در این فصل به ارائه دیدگاهی  درباره رابطه کارآفرینی و توسعه می پردازیم. بیشتر ادبیات موضوع 

حول بررسی هایی شکل گرفته است که به نظام های اقتصادی توسعه یافته و درباره آن نظام ها1 

به ویژه نظام هایی با گرایش بازار در برابر برنامه ریزی مرکزی مربوط می شود. نتیجه این که مدل ها 

و چارچوب های موجود برای مطالعه کارآفرینی اکثراً از آنچه که درباره تشکیل و رشد بنگاه ها در 

بسترهای توسعه یافته می دانیم، الگو گرفته اند، البته این پرسش باقی است که این چارچوب های 

یاد ش��ده چقدر مناس��ب هس��تند و چه مدل های دیگری را در صورت وجود می توان بسط داد 

که ش��اید به همان اندازه مناس��ب باشند. در این فصل تالش می شود برخی راهنمایی ها به این 

پرسش ها و موضوعات ارائه شود.

فراتر از این اهداف، پرس��ش کلی تری وجود دارد که چرا به تازگی کارآفرینی اهمیت نسبتّا 

بیش��تری در ارتباط با توس��عه پیدا کرده و توجه بیش��تری را می طلبد. برای رسیدن به برخی 

پاسخ ها، توجه را می توان به این سمت برد که چرا سیاست ها  و برنامه های کارآفرینی به عنوان 

یکی از ابزارهای اصل�ی توس��ع�ه مورد اس��تفاده همه اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه 

1 با وجود تمام تالش هایی که برای کاهش این شکاف در مقاالت و تحلیل های تجربی فصول این کتاب صورت گرفته است.
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محبوبیت زیادی یافته اس��ت. با اهمیت فزاینده ای که کارآفرینی پیدا کرده اس��ت، این پرسش 

اساسی مطرح می شود که چگونه می توان کارآفرینی را به عنوان ابزاری برای ترویج رشد و توسعه 

در سطح منطقه ای به ویژه در چارچوب توسعه ای به کار برد.

به عالوه،دراین فصل همچنین آگاه میش��ویم که به تازگی خیزش عظیمی در اهمیت کلی 

کارآفرینی درقلمروهای اجتماعی، سیاسی واقتصادی نیزبه وجود آمده است. این واقعیت همچنین 

نش��ان می دهدکه چرا اکنون ش��اهد رشدچشمگیردرمیزان نوش��تارهای عالمانه وهوشمندانه 

کارآفرینی هس��تیم.همچنین واقعیت برجس��ته دیگری داریم که تع��داد برنامه های کارآفرینی 

دانشگاهی درآمریکای امروز نسبت به سال1995، که تنها12سال می گذرد،سه برابرشده است.

این قضیه برای پویش درباره پیوند بین کارآفرینی وتوسعه هم مثبت وهم مشکل زا است.مثبت 

است چونکه ثابت می کند تالشی چش��مگیردرجهت یادگیری بیشتر ماهیت،علل وکاربردهای 

کارآفرینی درجریان اس��ت؛از س��وئی دیگر میتواندمش��کل زاهم باش��دچونکه این حجم عظیم 

ازکارمتناس��باً با تالش مش��ابه به ایج��اد چارچوب هایی برای ادغام یافته ها واس��تفاده ازمفهوم 

کارآفرینی دربستر توسعه ای همراه نشده است.متعاقب آن،این فصل تالش می کندبه این مسئله 

بپردازد وبرخی مفاهیم پیرامونی اگرنه چارچوب کامل برای سازمان دهی نوشتارها،پژوهش های 

راهگشا،سیاست مشورت دهی و فهرستی از پرسش های پژوهشی اصلی باقیمانده ارائه دهد. 

سرانجام در این فصل دو موردکاوی عرضه می داریم که اگرچه مختصر است، کوششی برای 

نشان دادن این نکته است که چگونه دو نظام اقتصادی ملی نوظهور تالش می کنند از کارآفرینی 

در راهبردها و برنامه های توسعه خود استفاده کنند. یکی از آن ها کشور چین است که پیشینه 

توسعه اخیر آن با راهبرد از نوع مرحله سنتی تر توصیف می گردد )نگاه کنید به روستو، 1960(، 

اما با این امید که به رش��د مداوم اقتصادی برس��د، توسعه بنگاه های فنی پیشرفته، شرکت های 

رش��دافزا و پش��تیبانی نهادهای دائماً رقابتی را در مرکز راهبرد خویش جای داده است. دومین 

مورد کش��ور هند اس��ت که توسعه آن از آغاز با استعمارزدایی و عمدتاً مرحله گرا بوده است، اما 
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تاریخ اخیر آن بر بخش فناوری اطالعات متمرکز ش��ده اس��ت. این رویکرد فرصتی خلق کرده 

تا نوع جدید راهبرد توس��عه به نام مدل پیش��روی جهشی1 را برگزیند )نگاه کنید به تاچنکری 

و اس��تاگ، 2005(. یعن��ی کارآفرینی نوآورانه یا مولّد عمدتاً، اما ن��ه منحصراً، بر بخش فناوری 

اطالعات متمرکز ش��ده اس��ت. برای این که راهبرد پیشروی جهش��ی نتیجه دهد، هند نیاز به 

انتشار یا رواج رفتار کارآفرینی به سایر بخش ها و نیز ادامه سیاست های آزادسازی خواهد داشت 

که پس از 1989 مرتب اقتباس کرد. طرفه این که هند به علت س��وگیری بخشی حول صنعت 

فناوری اطالعات با رشد نامتوازن مواجه است؛ و همان زمان چین نیز به علت ناتوانی در انتشار 

یا ترغیب به سیاست های پاالیشی کارامد در قالب گسترده جغرافیای ملی، با وضعیت نامتوازنی 

روبرو اس��ت. در نتیجه هر دو اقتصاد با رش��د نامتوازن مواجه اند که نگرانی محسوسی از سوی 

س��اکنان آن ها برانگیخته اس��ت. هر دو کشور با فش��ار فزاینده برای اینکه نتایج پویا به سرعت 

به س��ایر بخش های اقتصادهای ش��ان گسترش یابد، دس��ت و پنجه نرم می کنند تا شکاف های 

توسعه ای و عدالت، را که همگان نیز تشخیص دادند، از میان بردارند . کارآفرینی به عنوان ابزار 

اصلی در کمک به بستن این شکاف در هر دو مورد دیده می شود.

این فصل در هفت بخش تنظیم شده است. نخستین بخش بحثی درباره ماهیت کارآفرینی ارائه 

می دهد و اینکه چگونه امکان دارد کارآفرینی در طیف توسعه یافته- درحال توسعه تغییر کند. بخش 

بعدی تبیین می کند چرا کارآفرینی در سال های اخیر محبوبیت زیادی یافته است و چرا جایگاه 

آن به عنوان راهبرد توس��عه اقتصادی محلی و منطقه ای در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و 

درحال توسعه رشد می کند. پس از آن در بخش سوم مفهوم اقتصاد کارآفرینانه بحث می شود که 

صحنه را برای نش��ان دادن تفاوت اقتصادهای توس��عه یافته و درحال توسعه از حیث منابع و سایر 

مشخصه های پشتیبان برای کمک به توسعه کارآفرینان و کارآفرینی آماده می کند. بخش چهارم 

برخی چارچوب های بدیل را نه تنها برای بررس��ی کارآفرینی در بس��تر یک کشور درحال توسعه، 
1 Leapfrog
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بلکه همچنین برای تعیین راهبردها و سیاست های کارآفرینی بحث و ارزیابی می کند. تحلیل های 

موردی روشنگر چین و هند که در بخش پنج ارائه می شود، کوششی است برای نشان دادن برخی 

از روش هایی که اقتصادهای نوظهور و در حال  توسعه در بهبود توانایی های خود در خلق کارآفرینی 

مولّد یا نوآورانه دارند. نهایتاً فصل را با یک خالصه و نتیجه گیری به پایان می رسانیم.

10-2. تعریف کارآفرینی در بستر توسعه
در بخش های پیش��ین کتاب، کارآفرینی را به تفصیل تعری��ف کردیم، در نتیجه در این مرحله 

تنها به شیوه کلی بررسی می شود و فقط با یک استثناء که به تفکیک کارآفرینی مولّد در برابر 

غیرمولّد پردازد. این تفکیک فعالیت کارآفرینانه ای که می خواهد رشد و توسعه بنگاه را در برابر 

کارآفرینی ای که منجر به حفظ فعالیت یک کس��ب وکار می شود، ترویج کند. با مالحظه تفاوت 

کارآفرینی در اقتصادهای توسعه یافته در برابر در حال توسعه، این تفکیک مهم است.

تعاریف کارآفرینی از منظر اندیش��مندان کالس��یک )ش��ومپیتر، 1947؛ کرزنر، 1997( در 

مقدمه باال و در چندین بخش قبلی دیگر ارائه ش��ده اس��ت. با مش��اهده آن ها و پژوهش بعدی 

دراین فصل روش��ن می ش��ود که در هسته کارآفرینی، درک یا کش��ف فرصتی جدید و توانایی 

اقدام بر اس��اس این اطالعات در تشکیل و رشد یک شرکت یا فعالیت کسب وکار وجود دارد. به 

نظر می رسد این ها ویژگی های اصلی مفهوم کارآفرینی هستند به غیر از مسائلی که با چگونگی 

انطباق کارآفرینی در نظام های اقتص��ادی بزرگ تر و بنابراین ویژگی های بی ثبات کننده اقتصاد 

س��روکار داشته )شومپیتر، 1947( یا به تعادل رسیدن آن را ترویج می کند )کرزنر، 1997(. اما 

در اینجا تمرکز بر ویژگی های کشف و تشکیل و رشد بنگاه های تجاری است.

بامول )1990( و س��ایرین )س��اوتت، 2005؛ و کوین و لیسن،2004( استدالل می کنند که 

کارآفرینی بر دو نوع است: مولّد و غیرمولّد.1 هدف کارآفرینی مولّد نه تنها تشکیل بنگاه تجاری، 

1 سایر اصطالحاتی که با این طبقه بندی ربط داشته اند کارآفرینی فرصت و نوآوری در برابر کارآفرینی بقا، اجتماعی و ضرورت هستند.
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بلکه همچنین رشد آن بنگاه است و در این فرایند شغل و ثروت خلق می کند. کارآفرینی غیرمولّد 

شاید منجر به خلق کسب وکار )رسمی و غیررسمی( بشود، اما فرایندی پویا و رشدمحور نیست.1 

برای مثال آن فرد کشاورزی که در دکه فروش سبزیجات یا مغازه تعمیر چمن زنی کار می کند 

تا درآمد خود از کار کش��اورزی را تکمیل کند، با چنی��ن تفکیکی به عنوان کارآفرین غیرمولّد 

نگریس��ته می ش��ود. همچنین، کارآفرینی در بستر توسعه سنتی در بیش��تر اوقات کارآفرینی 

غیرمولّد تعریف می ش��ود. تفکیکی که اینجا صورت می گیرد بین رش��د و خلق شغل/ ثروت در 

برابر حفظ و نگهداشت اقتصادی است.

در حالی که در این بحث، کارآفرینی را به صورت مولّد یا غیرمولّد فرض می گیریم، ش��اید 

بهتر باش��د این طبقه بندی را کوشش��ی برای تعریف نقاط انتهایی یک طیف در نظر بگیریم که 

درعرصه آن درجات بسیاری از مولّد و غیرمولّد بودن امکان پذیر باشد. این ایده در زیر به تفصیل 

و در موردکاوی ها دنبال شده است.

در حالی که نوشتارها درباره رابطه کارآفرینی و توسعه محدود است، هر آنچه هم که وجود 

دارد اس��تدالل می کند که محیط نهادی کش��ور یا منطقه بر نوع کارآفرینی که به وجود می آید 

یا تداوم می یابد تأثیر می گذارد )نگاه کنید به ساوتت، 2005؛ کوین و لیسون 2004؛ و بوئتک 

و کوی��ن، 2003(. در جای��ی که نهادهای ق��وی از قبیل حمایت از حق��وق مالکیت، رژیم های 

مالیات ستانی که از کارآفرینی حمایت می کنند، نهادهای حقوقی تعریف شده و حاکمیت قانون 

وج��ود دارد، و در جایی که نگاه مثبتی به رهبران کس��ب و کار و کارآفرینان می ش��ود، احتمال 

بیش��تری اس��ت که کارآفرینی مولّد رخ دهد و برعکس. با توجه به اینکه یکی از مس��ائلی که 

کش��ورهای در حال توسعه مواجه هستند دگرگون سازی نهادهایی است که از درون فرهنگ های 

1 در کار اولیه بامول، کارآفرینی مولد ثروت  افزایی مثبت دارد شامل آنچه با دارایی های غیرمالی، پیامدهای بیرونی و محدب ها 
ایجاد شد. کارآفرینی مخرب این است که پیامدهای منابع را مثل دزدی نابود می کند. در کتاب 2007 خود، این نوع زبان 
به فعالیت هایی گس��ترش یافت که یا دانش و ثابت جدید خلق می کنند در برابر حالتی که صرفاً ثروت جامعه را بازتوزیع 

می کند.
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س��نتی و مراحل اولیه توس��عه بیرون می آیند و بنابراین در پش��تیبانی خود از کارآفرینی مولّد 

محدودیت دارند، یک هدف اصلی توس��عه ظاهراّ مس��تلزم تغییر نهادی است. همچنین انتظار 

می رود کش��ورهای درحال توسعه س��طوح پایین تر کارآفرینی مولّد و س��طوح باالتر کارآفرینی 

غیرمولّد )یا کارآفرینی ادامه دهنده حیات( داشته باشند )نگاه کنید به بامول، 1990(. با توجه به 

موانع چشمگیر نهادی، مالی )سرمایه سازی(، دانشی و فناوری که کارآفرین مولّد در کشورهای 

فقیر و درحال توس��عه مواجه است، این ش��واهد تقریباً بدیهی است. البته این بخش از مقاله به 

دنبال شواهدی است که کارآفرینی مولّد، پایه یک محرک تسریع کننده رشد و توسعه اقتصادی 

است.

10-3. کارآفرینی و توسعه در بستری بزرگ تر
روال توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از سیاست های جذب )و نگهداشت( کسب وکار 

در بیشتر سال های پایانی سده بیستم طرفداری می کرد. این نگاه توجه خود را بر ارائه انگیزه ها 

برای کس��ب و کارها متمرکز کرد تا به یک منطقه محلی حرکت کرده یا درآنجا باقی بمانند که 

معموالً هزینه عملیات را در آن مکان نسبت به سایر مکان های دیگرکاهش می داد. مشوق هایی 

که پایه و اساس این سیاست بودند، شامل تدارک دیدن زیرساخت های پشتیبان )مثاًل دسترسی 

به شاه راه های اصلی، سیستم فاضالب و توسعه سایت کسب و کار(، معافیت یا تخفیف مالیاتی، 

و آموزش نیروی کار. دو تا از نمونه های مشهورتر در آمریکا، تصمیم مرسدس بنز به مکان یابی 

نخستین کارخانه آمریکایی خود در آالباما و بی ام و به استقرار نخستین کارخانه آمریکایی خود 

در اسپارتانبورگ در کارولینای جنوبی بود. در هر دو مورد، مشوق هایی به ارزش صدها میلیون 

دالر اعطا گردید تا کسب و کارها را ترغیب کنند در جایی مستقر شوند که بزرگ ترین بسته های 

مش��وقی ارائه شده بود. با وجود تحقیقاتی که نش��ان می دهد به طور میانگین منافع خالصی از 

سیاس��ت های انگیزش��ی به وجود آمده بود، )بارتیک، 1991( در زمان ظهور عصر اطالعات یا 
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دانش، سیاس��ت های جذابیت کسب وکار و مشوقی مرتبط تحت حمالت روزافزونی قرار گرفت. 

در ش��رایطی که جهانی ش��دن و زیرس��اخت مرتبط حمل و نقل و ارتباطات رها شد، بسیاری از 

کارخانجات تولیدی س��نتی که در کش��ورهای توس��عه یافته واقع شده بودند محیط های تولید 

مساعدتری را در خارج یافتند که هزینه های کار و سایر هزینه ها )مثاًل مالیات ها( در آنجا بسیار 

پایین ت��ر بود. یعن��ی جذب کارخانه ها در بخش های پایین و متوس��ط تولید تا آن مرحله که از 

مش��اغل و خلق ثروت پشتیبانی ش��ود مرتباً ناکارآمد می شد. یک گزینه به شکل سیاست هایی 

ظهور پیدا کرد که از رشد بنگاه ها و صنایع در اطراف مفاهیم خوشه صنعتی )پورتر، 1990( به 

عنوان یک راهبرد دایما مهم تر برای اش��تغال زایی و خلق ثروت پشتیبانی می کرد )استیمسون، 

استاگ، و رابرترس، 2006؛ کارلسون، یوهانسون و استاگ، 2006 و 2005(. در شرایطی که این 

راهبرد پذیرفته تر ش��ده و تقاضا برای آن بیشتر می شد، راهبردها و سیاست هایی که کارآفرینی 

را ترویج می دادند نیز خواهان یافتند. اما این روند به کشورهای درحال توسعه محدود نگردید.

در انتهای دهه 1980 بود که برای پژوهشگران و فعاالن حوزه اقتصاد توسعه هر چه بیشتر 

روشن شد کشورهای توسعه یافته دیگر نمی توانند بر پایه دستمزد یا هزینه رایج نیروی کار در 

میان طیف گسترده محصوالت کارخانه  های رقابت کنند. بنابراین بیشتر محصوالت و به استثنای 

تولی��دات یا فرایندهای پیچیده فنی به مکان هایی مثل چی��ن، هند، ویتنام، مالزی، اندونزی، و 

مکزیک حرکت داده ش��د که هزینه نیروی کار پایین تر بود. امروزه کشورهای توسعه یافته تنها 

در انواع معّینی از فعالیت های تولیدی مزیت نس��بی دارند: خدمات فناورانه پیش��رفته، کاالها و 

خدماتی که باید محلی تولید شوند مثل گردشگری که به تسهیالت محلی وابسته است یا یک 

محصول که به منابع محلی گره خورده است و محصوالت یا خدماتی که در یک خوشه صنعتی 

جاسازی شده است به طوری که از صرفه های عظیم تجمیع به علت هم مکانی زنجیره های نهاده 

کاالها و خدمات تولیدکننده بهره مند می شود. تنها قلمروی محصوالت ساخته شده ای که شاید 

هنوز به صورت رقابتی در کش��ورهای توس��عه یافته تولید می ش��ود، آن هایی است که پیوسته 
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نوآوری دارد یعنی محصولی که دایماً تغییر می کند، چون که نوآوری های جدیدی در آن صورت 

می گیرد و بنابراین نمی توان مهندس��ی مجدد یا کپی برداری کرد. به طور خالصه، یکی از دالیل 

اصلی که راهبرد جذب کسب و کار در کشورهای توسعه یافته کمتر خواهان پیدا کرده است، این 

است که کشورهای توسعه یافته نمی توانند براساس هزینه دستمزد رقابت کنند.

تغییرات سیاس��ی نی��ز در جذابیت یافتن راهبردهای کارآفرینی و توس��عه کس��ب و کار در 

کشورهای توسعه یافته )همچنین در حال توسعه( نقش داشته است. اُفول اتحاد جماهیر شوروی 

منجر به گش��ودن بازارهای عظیمی در دهه آخر س��ده بیستم شد که به مدت چندین دهه در 

دس��ترس نبودند. به عالوه، این آگاهی روزافزون که سیاس��ت های آزادسازی برای توسعه بسیار 

حیاتی هستند، منجر به سیاست های پشتیبانی بیشتر از بازار در تعدادی از کشورها شد که پیش 

از آن سیاست های پشتیبانی از بازار نداشتند؛ برجسته ترین آن ها دو نمونه از بزرگ ترین کشورها 

در جهان یعنی چین و هند هستند.

جهانی ش��دن نیروی مهم دیگری است که به کمرنگ ش��دن باور به سیاست های توسعه ای 

جذب کس��ب و کار کمک کرد. پیشرفت جهانی ش��دن یک نیروی مستقل نبود، بلکه همپوشانی 

شدیدی با پیدایش مجموعه عظیم نیروی کار کم هزینه در دسترس در کشورهای کمتر توسعه 

یافته، پذیرش روزافزون سیاس��ت های آزادس��ازی و توس��عه فناوری های حمل ونقل و ارتباطی 

داش��ت که از زیرساخت لجستیک )تدارکات( جهانی کاماًل پیچیده پشتیبانی می کند. با توسعه 

این مورد آخر بود که کاهش هزینه های معامالت ممکن شد چون در غیر این  صورت چنان باال 

بود که نمی توانس��ت از میزان تعامل اقتصادی جهانی که در دو دهه گذشته شکل گرفته است، 

پشتیبانی کند. 

همه این عوامل در کاهش نفوذ سیاس��ت های جذب و تش��ویق کسب وکار و اهمیت یافتن 

سیاست های توسعه صنعت و کسب وکار و بنابراین کارآفرینی به عنوان عناصر اصلی در سیاست 

توس��عه اقتصادی منطقه ای جاری نقش داشتند. منظور این نیست که بگوییم سیاست جذب و 
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تشویق ناپدید شده ، بلکه اهمیتش نسبت به تقریباً یک دهه پیش کمتر شده است. به عالوه،تا 

آن حد از سیاست جذب و تشویق نیز که وجود دارد، اغلب در چارچوبی جای گرفته است که به 

راهبرد خوشه صنعتی گره می خورد. چنین راهبردهایی همچنین شامل توسعه صنعت و بنگاه 

و بنابراین کارآفرینی می شود.

هر چند که این بحث عمدتاً بر اقتصادهای توسعه یافته متمرکز شده، اما بعدکشورهایی که 

کمتر توسعه یافته هستند نیز مرتبط است. اقتصادهای درحال توسعه باید در رویارویی با نیروهایی 

که در باال وصف شد فعالیت کنند. آن ها مسائل دستمزد/ هزینه نیروی کار خاص خود را دارند 

یعنی هزینه دس��تمزد در ش��انگهای نسبت به ووهان یا مکان هایی دورتر در داخل چین به نحو 

چشم گیری باالتر است و با توجه به مشوق های بزرگ به بنگاه هایی که در بخش های داخلی تر 

کشور واقع هستند، نیروهایی که کسب وکارها را از کشورهای توسعه یافته ]به سمت کشورهای 

درحال توس��عه[ می رانند نیز آن ها را از بخش های توس��عه یافته تر کشورهای درحال توسعه ]به 

سمت بخش های کمترتوسعه یافته[ می رانند. به همین ترتیب، فعاالن کسب وکار در کشورهای 

درحال توس��عه نیز باید راه هایی پیدا کنند تا از تغییرات سیاس��ی و سیاست گذاری و پیچیدگی 

فزاینده س��امانه های حمل و نقل، لجس��تیک و ارتباطاتی بهره ببرند. روی هم رفته کش��ورهای 

درحال توس��عه براساس پیش فرض باید تمرکز بیش��تری بر سیاست گذاری روی راهبرد توسعه 

کسب وکار و صنعت نسبت به گذشته داشته باشند. آن ها دیگر نمی توانند تنها روی رقابت پذیری 

هزینه دستمزد تکیه کنند، اگر چه این یک مزیت متمایز باقی می ماند. متعاقب آن، کارآفرینی 

به عنوان یک عنصر در سیاست گذاری در کشورهای در حال توسعه مهم تر شده است.

10-4. چارچوب های توسعه و کارآفرینی
چارچوب های گوناگونی برای اندیشیدن درباره تعامل توسعه- کارآفرینی وجود دارد، اما آن ها از 

یک سو یا کاماًل مفصل و تقریباً جامع بوده، و از سوی دیگر یا چنان کالبدی هستند که برخی 
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از حیاتی ترین عوامل در توس��عه را حذف می کنند. در اینجا برخی از چارچوب های موجود، اگر 

چه تا حدی سطحی، مرور و ارزیابی می شود و سپس مطلوبیت بالقوه آن ها خالصه می شود.

از مفهوم مراحل رش��د اقتصادی روس��تو )1960( به مدت طوالنی استفاده می شد و پایه ای 

برای بس��یاری از تفکرات درباره توسعه حتی تا امروز اس��ت. قضیه روستو اینست که توسعه با 

طی کردن چندین مرحله پیشرفت می کند و در هر مرحله، اقتصاد از نظر ساختاری پیچیده تر 

و پایدارتر می ش��ود. خالصه این که توس��عه را به صورت پیش��رفت از منابع سنتی و کشاورزی 

معیشتی به پیچیدگی نوآورانه و فناورانه در مرحله نهایی می بیند که رشد پایدار بلند مدت حفظ 

می گردد. در حالی که در این چارچوب، کارآفرینی بسیار اندک یا گذرا بوده، معقول است فرضیه 

ای را بسط دهیم که با رسیدن به مراحل یک اقتصاد پیشرفته پایدار، فعالیت کارآفرینی از تمرکز 

ب��ر کارآفرینی ضروری یا غیرمولّد به تاکید قوی تر بر کارآفرینی مولّد تغییر یابد. از هنگامی که 

روس��تو مدلش را تدوین کرد، یک اس��تدالل نظری مداوم در این باره وجود داش��ته که چگونه 

می توان به مراحل توس��عه دس��ت یافت.در این راس��تا تاکنون فرمول ها یا راهبردهای بسیاری 

پیش��نهاد و امتحان شده اس��ت، اما هیچ مدل قطعی وجود ندارد.1 هیچ کدام ازاین راهبردهای 

استفاده شده تا اخیراّ )بامول، لیتان و شرام، 2007(، کارآفرینی را در قلب مدل جای نداده است.

اجماع واش��نگتنی )ویلیامسون، 1989( چارچوبی است که در بانک جهانی در انتهای دهه 

1980 بس��ط داده ش��د و بس��ط آن کاماًل تحت نفوذ نمایندگان کش��ورهای توسعه یافته بود. 

چارچوب اجماع واش��نگتنی یک فرمول بندی تقریباً سرراست داش��ت که مجموعه اقدامات یا 

ش��رایطی را تنظیم می کند که تاکید دارد کش��ورهای در حال توسعه2 باید انجام دهند تا جهت 

توس��عه را معکوس کرده و بنابراین آن ها را شبیه تر به کشورهای توسعه یافته کند. ویلیامسون 

)1989( این شرایط را چنین ذکر کرد:

1 برای مرور این تئوری ها به استاگ، هاینز و ساالزار، 2005 نگاه کنید.

2 تمرکز اصلی بر کشورهای آمریکای التین بود که استرس شدید و عقب گرد توسعه ای در دهه 1980 تجربه کردند.

www.irpublicpolicy.ir



335 فصل دهم- پیوند کارآفرینی و توسعه

1. انضباط بخشی سیاست بودجه ای؛

2. کاهش مخارج عمومی که صرف یارانه های غیرتبعیضی می شود؛

3. اصالح مالیاتی؛

4.حفظ نرخ های بهره که بازار تعیین می کند؛

5. حفظ نرخ ارز رقابتی؛

6. تحمیل آزادسازی تجاری؛

7. آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به داخل؛

8. خصوصی سازی بنگاه های دولتی؛

9. مقررات زدایی، به ویژه حذف مقرراتی که مانع ورود به بازار یا رقابت می شود؛

10. حمایت قانونی از حقوق مالکیت.

اجماع واش��نگتنی پرنفوذ بوده است و بسیاری از کش��ورها سعی کرده اند تا آن را به عنوان 

یک راهنما در هر دو راهبردها و تاکتیک های توس��عه ای خود اس��تفاده کنند، اما نتایج مختلط 

بوده اس��ت. مش��کل اصلی این مدل نه در آنچه پیش��نهاد داده، بلکه در آنچه مشخص نکرده یا 

ش��امل نکرده است. نخست اینکه، در حالی که اجماع واشنگتنی تصریح می کند چه چیزهایی 

باید تغییر کند، راهبرد چگونگی این کار را کرد به سیاس��ت گذاران واگذار ش��ده است. با توجه 

به این که بیش��تر سیاست گذاران تحت شرایط پراسترس زندگی می کنند که آن ها را مجبور به 

ساده سازی تصمیمات شان می سازد، این کار دشواری است. اندازه و دامنه خط مشی های اجماع 

واشنگتنی چنان بزرگ هس��تند که چاره ای به جز ساده سازی نیست. اما راهبرد ساده شده کار 

پرزحمتی اس��ت که برعهده سیاست گذار گذاشته شده که باید تصمیم بگیرد چه بخش هایی از 

اجماع واش��نگتنی مهم ترین بخش بوده و احتمال می رود محرک بخش باش��ند و بنابراین باید 

به عنوان هس��ته راهبرد توس��عه جای  بگیرد. دوم این که به رغم طوالنی بودن فهرس��ت اجماع 

واش��نگتنی، تعدادی از عناصر مهم وجود دارند که ش��امل نش��دند. برخ��ی از آن ها عبارتند از 
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بهبود فضای سرمایه گذاری، کاهش هزینه های معامالتی )کاغذبازی اداری(، تقویت نهادها )مثاًل 

قوه قضائیه(، اس��تفاده روزافزون از پرداخت های انتقالی نقدی مس��تقیم برای حل فقر، ارتقای 

تحصیالت )ابتدایی و متوسطه(، کارآمدتر ساختن توسعه، جذب فناوری1، هنجارها و ارزش های 

فرهنگی و فرهنگ سیاسی مغایر. فرضیه کارآفرینی تلویحی در بستر اجماع واشنگتنی اینست 

که با پیش��رفت یک کشور به س��مت اجماع واش��نگتنی، آنگاه کارآفرینی و به ویژه کارآفرینی 

مولّد و بنابراین توسعه افزایش خواهد یافت. البته کارآفرینی ویژگی دیگری است که در اجماع 

واشنگتنی رسماً مورد خطاب قرار نگرفته است.

چارچوب دیگری توس��ط بامول، لیتان و شرام )2007( ارائه شد. این نویسندگان تشخیص 

می دهند که مدل هایی مثل اجماع واشنگتنی با فهرست ده گانه آن در حالی که جامع نیست، 

هنوز آنقدر گس��ترده اس��ت که سیاستگذاران و اهل فن را قادر کند تحت محدودیت های کوتاه 

مدت و فش��ار ش��دید ذی نفعان رقیب در فرایند سیاست گذاری به اجرای موفقیت آمیز سیاست 

توس��عه، به غیر از اس��تثنایی ترین ش��رایط کار کنند. یک نتیجه این بود که آن ها تالش کردند 

مجموعه عناصر محدودتری را پیش��نهاد دهند که به عنوان برنامه کار یا راهبرد برای »ماش��ین 

رش��د به خوبی روغن کاری ش��ده« عمل کنند )ص 6(. چارچوب بامول، لیتان و شرام )2007، 

صص 7 و8( دارای چهار عنصر است که عبارتند از:

آسان سازی تشکیل کسب و کار جدید؛

نهادهایی که به فعالیت کارآفرینانه مفید برای جامعه پاداش می دهند، مثل حاکمیت قانون، 

حقوق مالکیت و حقوق قراردادها؛

دولت الزم است فعالیتی را تشویق کند که اندازه کیک اقتصادی و نه تقسیم و سهم آن را 

افزایش می دهد؛

1 در حالیکه مکزیک سرمایه مستقیم خارجی قابل مالحظه ای جذب کرده بود تا تولید کارخانه ای در مناطق مرزی خود را 
ترویج دهد در درونی سازی فناوری مرتبط خیلی موفق نبوده است.
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دولت باید اطمینان یابد که شرکت های مستقر بزرگ تر و کارآفرینان موفق انگیزه هایی برای 

نوآوری و رشد کردن دارند، مثاًل با قوانین ضدانحصار، آزادبودن تجارت خارجی.

عالقه به این فرمول بندی از آن جهت است که کارآفرینی در مرکز توجه است. کل چارچوب 

بر گس��ترش کارآفرینی متمرکز است که در عوض انتظار می رود رشد اقتصادی پایدار به وجود 

آورد. در حالی که از این فرمول بندی به ش��کل چارچوبی قابل اجرا به آس��انی دفاع می شود که 

توس��عه موفق و پای��دار یعنی اقتصاد موفق کارآفرینی را توصیف می کند، اما آن ش��بیه اجماع 

واشنگتنی به تعدادی عوامل متوسل شده است که مشهور شده یا فرض می شود بر توسعه تأثیر 

می گذارند. نویسندگان این را تشخیص داده و برخی عوامل اصلی منتخب مثل فرهنگ )که مورد 

حمایت لندز، 2000 اس��ت(، جغرافیا یا محیط فیزیکی )ساکس، 2005(، تحصیالت یا سرمایه 

انسانی و دموکراسی )فلسفه یا نظام سیاسی( را شناسایی می کنند. 

برای مطالعه رابطه بین توس��عه و کارآفرینی در هر چارچوبی، نیاز به بررس��ی این عوامل و 

ش��اید س��ایر عوامل از قبیل عناصر گوناگون اقتصاد نئوکالس��یکی مثل کار، سرمایه، و فناوری 

می باش��د. فرضیه کارآفرینی در این چارچوب به روش��نی مرزبندی شده است و نسبت به سایر 

چارچوب ها محرک بخش تر است، چون براین داللت دارد که توسعه پایدار به کارآفرینی به عنوان 

عامل محرک یا تسهیل کننده وابسته است و چهار شرط وجود دارد که آهنگ رشد کارآفرینی 

و بنابراین توسعه تجربه شده کشور را تعیین می کند.

ی��ک چارچوب نهای��ی مورد عالقه بر روی ماهیت پیامدهای بیرونی تأثیرگذار بر توس��عه و 

کارآفرینی تمرکز می کند. ویرجیل )2007( نشان می دهد پیامدهای بیرونی که بر »کارآفرینی 

تأثی��ر می گ��ذارد، چارچوب مفی��دی برای بررس��ی ادبیات درب��اره کارآفرینی در کش��ورهای 

درحال توس��عه فراهم می کند.«1 او بر اساس مقاله ائودرتش، کیلباخ و لیمان )2006( سه پیامد 

1 Virgill, N. (2007) The Effects of Trade Policy on Domestic Entrepreneurship in Developing 
Countries, `Ph. D. Field Statement, School of Public Policy, George Mason University, 
Fairfax, Virginia, p. 19.
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بیرونی اولیه )شبکه، دانش و تظاهر/ شکست( پیشنهاد می دهد که از یک سو استدالل منطقی 

برای سیاست گذاری عمومی و از سوی دیگر چارچوبی برای سازمان دهی اندیشیدن درباره رابطه 

بین توسعه و کارآفرینی فراهم می کند. یک بررسی از این پیامدهای بیرونی به شرح زیر است.

پیامدهای بیرونی ش�بکه ای بر تولید و انتقال دانش��ی تأثیر می گذارد که برای کارآفرینی 

ضروری است. چنین تولید و انتقالی )سرریزها( در کسب وکارهای خوشه ای/ خوشه های صنعتی 

کاماًل متمرکز هستند )استاگ، کولکارنی و پلینک )220( و آکس )2002( و بنابراین تمایل به 

کارآفرینی دارند.

دومی�ن پیامد بیرونی دانش اس�ت. چون دانش کاالی بدون رقیب وتا حدی اس��تثناپذیر 

اس��ت، کمتر از حد بهینه تولید می شود )ائودرتش، کلیباخ و لیمان )2006(. استدالل اصلی در 

آمریکا آن اس��ت که برای پش��تیبانی دولت از تامین مالی فعالیت های تحقیق و توسعه پس از 

پایان جنگ جهانی دوم استفاده شده است و محرک اصل همانا مفهوم مسیر تحقیق و توسعه ای 

بوده اس��ت که زیربنای این سیاست است. به این معنا که تحقیقات محض در آغاز مسیر کمتر 

تولید خواهد شد، به این خاطر که ویژگی های رقابت ناپذیرو بالقوه استثناپذیردارند. بنابراین، با 

توجه به این فرض که بخش پایین دستی تحقیق و توسعه )یعنی انتقال فناوری و تجاری سازی( 

بس��تگی به تحقیقات محض در ابتدای مس��یر دارد. نتیجه می گیریم که برای تولید دانش باید 

یارانه داده شود تا تولیدات تجاری در انتهای مسیر را حداکثر سازد. نکته اینجاست که کشورهای 

درحال توسعه به واسطه محدودیت  منابع و سایر اولویت ها که از جهت نگهداشت اقتصادی مهم تر 

تلقی می شود، تمایل به تولید کمتر دانش دارند.

سومین پیامد بیرونی اثرات تظاهر )یا ناکامی( است. کارآفرینان مثل سایرین از موفقیت ها و 

شکست ها بدون توجه به پیامدهای آن درس می گیرند. بنابراین، کارآفرینان از موارد موفقیت ها 

و ی��ا ناکامی ه��ای بنگاه جدید خواهند آموخت. پس یک عام��ل کنترل کننده در رابطه با اثرات 

پیروزی یا ناکامی باید در ارتباط با آسانی ورود به بازار باشد، یعنی این که تشکیل سرمایه گذاری 
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جدید که به عنوان یک فرصت است، چقدر آسان است )کرزنر، 1997(.

چارچوب پیامد بیرونی یک بدیل جالب به سایر چارچوب هایی که تا اینجا بررسی شد، ارائه 

می دهد، و استدالل منطقی برای مالحظه ترکیب توسعه و کارآفرینی فراهم می کند. اساس این 

فرضیه مبتنی بر اینست که توسعه و کارآفرینی زمانی به بیشترین پیشرفت خواهند رسید که 

س��ه پیامد بیرونی کاماًل مثبت باش��د وهمچنین  برعکس آن نیز صادق است. اما این چارچوب 

مثل مورد بامول، لیتان و شرام )2007( چنان مختصر است که عناصر حیاتی در ادبیات موضوع 

شاید از بررسی حذف شوند.

در بخش بعدی مقاله هر کدام ازاین چارچوب ها مالحظه می شود تا اندیشه مفید بودن آن ها 

ارائه گردد. البته این پرسش را که سیاست گذاران برای تعیین راهبرد توسعه از کجا باید شروع 

کنند بدون پاس��خ می گذارد. الگوی بامول، لیتان و ش��رام )2006( با فرض این که بهبود محیط 

کارآفرینی، توس��عه را به دنبال خواهد داش��ت، به این مسئله می پردازد. بنابراین آن ها استدالل 

می کنند بهبود کارآفرینی یک متغیر تس��هیل بخش اس��ت و چهار هدف برای رس��یدن به آن 

پیشنهاد می کنند. ویرجیل )2007( به همین ترتیب سه بُعد برای بهبود ارائه می دهد که اگر رخ 

دهد فضا را برای کارآفرینی و بنابراین توسعه ارتقا خواهد داد. مشکلی که با این چارچوب های 

س��اده تر و متمرکزتر داریم اینست که روشن نیست کارآفرینی تسهیل گر حیاتی توسعه به رغم 

اس��تدالل های آگاهانه برخالف آن است )ش��رام، 2007(. سهم کارآفرینی در رشد اقتصادی که 

آئودرش و کیلباخ )2005( و اس��تاگ، جکس��ون، سونگ و س��اتر )2007( تخمین زدند هر دو 

نشان می دهد سهم کارآفرینی هر چند در رشد مثبت، اما در مقایسه با کار و سرمایه میزان آن 

نسبتاً کوچک )10 تا 13 درصد( است. اما قطعاً دوره های زمانی برای این تحلیل ها محدود بود 

)چند سال( و این تز که کارآفرینی تسهیل گر رشد و توسعه است شاید که در چارچوب تحلیل 

طوالنی تر مدت تر معتبر باشد.

مدل مرحله ای رش��د اقتصادی ماهیت تاریخی داشته و فرض می گیرد نظام های اقتصادی 
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از حد اقل5 مرحله توسعه گذر می کنند. در چنین بستری، موردکاوی های بهتری پیدا می شود 

تا بتوان نقش تسهیل بخشی را که کارآفرینی مدعی آن است حتی اگر شده به شکل حکایت وار 

آزمون کرد، مثاًل ماجرای توسعه تایوان می تواند شاهد مناسبی باشد. سرانجام اجماع واشنگتنی 

ش��مولیت بیش��تر از عوامل مختلفی دارد که تأثیرگذار بر رشد و توسعه مالحظه می شدند. اما 

ش��گفت آور اس��ت که کارآفرینی و فضا برای کارآفرینی در کنار تعدادی از س��ایر عوامل مهم 

شناسایی شده در ادبیات موضوع در فهرست اجماع واشنگتنی دیده نمی شود.

10-5. ترکیب چارچوب ها
با این مقدمات پس چارچوب مناس��ب چیست؟ پاسخ البته بس��تگی به هدف ما دارد. اگر قرار 

اس��ت راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران فراهم کنیم پس به یک چهارچوب نسبتاً محدود 

نیاز است. برای تهیه این چارچوب به یک فرض مهم درباره رابطه بین توسعه و کارآفرینی نیاز 

داریم، یعنی اینکه کارآفرینی متغیر تس��هیل بخش در فرایند توس��عه است. اما این عمدتاً یک 

اس��تدالل نظری می باش��د که در نهایت بر اساس ش��واهد حکایت وار، تحلیل تفسیری و نمونه 

تاریخی در این زمان است. از سوی دیگر اگر قرار است به ساختار ادبیات کمک کرد یا بستری 

برای طبقه بندی ادبیات و آنچه ش��ناخته شده و ناشناخته است فراهم نمود، پس این چارچوب 

باید جامع تر باشد. بنابراین برای رسیدن به ترکیب کامل، یا باید یک چارچوب چند بُعدی فراگیر 

بسازیم یا چارچوبی که کاماًل ساده شده است و البته فروضی را می طلبد که هنوز نتایج پژوهشی 

کامال پشتیبانی کننده پیدا نکردند.

پس ارزش تش��ریح کردن این چارچوب های گوناگون چیست؟ نخست، پوشش دهی نسبتاً 

کامل متغیرهایی که برای کندوکاو تعامل توسعه- کارآفرینی شاید مهم باشند. البته این احتماالً 

بزرگ ترین ارزش را برای پژوهش��گران دارد. به عالوه، برای اینکه چنین چارچوبی ارزش داشته 

باش��د، نیاز به مرور گسترده ادبیات است تا بررسی ش��ود درباره فرضیه های گوناگون برآمده از 
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تعامل متغیرهایی که چارچوب های مختلف را تشکیل می دهند چه چیزی معلوم و چه چیزی 

نامعلوم است. چنین مرور گسترده ادبیات را تا این زمان نداریم. دوم با تعریف محدود توسعه ای 

دس��ت کم دو راهبرد ممکن برای سیاس��ت گذاران فراهم می کند که هر دو بر اساس این فرض 

است که کارآفرینی متغیر تسهیل کننده حیاتی است. اما نیاز به پژوهش اضافی است تا این فرض 

را مستحکم کرد، به این جهت که ارزش واقعی از دید سیاست گذار پیدا کند.

در بخش نتیجه گیری، بحث ما به بُعد کارآفرینی و ایده تعریف کردن نقاط ابتدایی و انتهایی 

آن به عنوان کارآفرینی غیرمولّد و مولّد بازمی گردد. در حالی که چنین ساختی یک فرضیه ارائه 

می دهد که کارآفرینی غیرمولّد در بسترهای فقیر یا توسعه نیافته رواج داشته و کارآفرینی مولّد 

در بس��ترهای توس��عه یافته رواج دارد، اعتبارش قطعی نیس��ت. برای مثال، کارآفرینی غیرمولد 

کارآفرینی ضرورت، بقا و کپی برداری و کارآفرینی مولّد کارآفرینی نوآوری، فناوری یا رشد نامیده 

ش��ده است. اما به نظر می رسد این برچسب های اضافی مترادف های کاملی نباشند. بنابراین به 

تحلیل دقیق تری نیاز است تا ببینیم درستی مفاهیم کارآفرینی مولّد و غیرمولّد برای طرح ریزی 

رابطه بین توسعه و کارآفرینی تا چه حد است. برای مثال، کسب وکار پرنده فروشی یک کشاورز 

درآمد تکمیلی برای او فراهم می کند، اما آیا این یک کارآفرینی ضروری به همان شیوه ای است 

که دست فروشی در خیابان های کلکته انتهای طیف کارآفرینی را نشان می دهد؟ خالصه اینکه 

ابتدا و انتهای کارآفرینی چند بُعدی است و بنابراین پرسشی را درباره اعتبار این توصیف مطرح 

می کند. با وجود این مشئله، بُعد مولّد- غیرمولّد در زیر به کار رفته است تا راهی برای ساده سازی 

بحث باشد، همان طور که بامول )1990( این کار را کرد.

پرسش دیگر درباره دوگانگی کارآفرینی مولّد و غیرمولّد زمانی مطرح می شود که تشخیص 

می دهیم این یک دوگانگی نیس��ت بلکه بیانگر نقاط انتهایی یک جریان پیوس��ته اس��ت. قطعاً 

می توان مثال هایی از کارآفرینی مولّد در فقیرترین کشورها و کارآفرینی غیرمولّد در پیشرفته ترین 

کشورها پیدا کرد. موردکاوی هایی که در ادامه می یابد فرض می گیرد بُعد کارآفرینی بیانگر یک 
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پیوس��تار اس��ت. مثال هایی که در هر دو مورد چین و هند ارائه شده است از استدالل پیوستار 

پشتیبانی می کند.

10-6. موردکاوی ها
در این بخش از فصل حاضر دو موردکاوی چین و هند ارائه می شود. هدف در اینجا نشان دادن 

دامنه متنوع فعالیت کارآفرینانه در هر دو کشور و بنابراین مستندساختن این تز است که هر دو 

کارآفرینی مولّد و نامولّد در این اقتصادهای نوظهور وجود دارد. به عالوه پیش��نهاد می ش��ود که 

همه کش��ورها بخش��ی از هر دو را دارند. این موردکاوی ها همچنین نشان می دهد که یادگیری 

چگونگی رس��یدن به کارآفرینی مولُد یک تمرین یادگیری توانفرسا است و شواهد از این موارد 

نش��ان می دهد که توس��عه و کارآفرین��ی در امتداد یک بُعد تقریباً معّی��ن از کارآفرینی مولّد و 

غیرمولّد، همبستگی دارد.

10-6-1. چین
تجربه توسعه چین از هنگام آغاز »گشایش« در دهه 1970 تاکنون با تئوری مرحله ای سازگار 

اس��ت که ابتدا با تولید کاالهای کارخانه ای ش��روع شد که نیاز به کار با مهارت پایین داشت. در 

همان زمان س��رمایه گذاری های س��نگین در صنایع زیرس��اختی و بنیانی یا اساسی مثل فوالد، 

پالس��تیک و سایر نهاده های اولیه برای فرایند تولید انجام داد. چین سپس از نردبان پیچیدگی 

تولید به س��مت کاالهای واسطه ای باال رفت و اکنون س��رمایه گذاری سنگینی در تحصیالت و 

توسعه مهارت های الزم برای تولید فنی پیشرفته کرده و نیز توسعه بنگاه های نوآور و راهبردهای 

رقابتی پیوسته نوآورانه را به شدت تجربه می کند. در حالی که این یک ماجرای حیرت آور است 

ک��ه چگونه پرجمعیت ترین کش��ور جهان به عنوان قدرت اقتصادی طی دوره 30 س��اله یا این 

حدودها ظاهر شد و از مرحله توسعه معموالً ابتدایی به جایگاه اقتصاد نوظهور و رشد اقتصادی 
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پایدار رس��ید، فضای کافی در اینجا نداریم تا قضاوت بیش��تری درباره تجربه توسعه چین طی 

نسل گذشته یا همین حدودها بکنیم. کافی است مشاهده کنیم چین به مدل توسعه مرحله ای 

کالس��یک نزدیک شده و با دور ش��دن از نظام اقتصادی ملی برنامه ریزی مرکزی، این کار را به 

شیوه ای تدریجی و آزمایشی پیاده کرده است. در این بستر مجموعه متنوعی از موارد کارآفرینی 

مولّ��د و غیرمولّ��د و همچنین مواردی از هر دو مقوله وجود دارد که تفاوت های جزئی در معنا و 

محتوا دارد.

ش��نزن یک منطقه شهری برنامه ریزی ش��ده با حدود 10 میلیون نفر جمعیت است که در 

انتهای دهه 1980 حدود 200 هزار نفر بود! امروزه اکثریت جمعیت آن ها مقیم رسمی در بخش 

دیگر چین بوده و بنابراین حجم بزرگ جمعیت گذرا دیده می ش��ود. پرس��کنه شدن شنزن در 

انتهای دهه 1980 با دور جدید گس��ترده از سیاس��ت های »گشایش« شروع شد که کارگران از 

همه نوع را قادر ساخت در جستجوی کار و اگر دوست داشتند خود کسب وکاری به راه اندازند 

به شهرها مهاجرت کنند. امروز شنزن موطن بسیاری کارآفرینان است که از گستره غیرمولّد به 

مولّد را دربرمی گیرد. برای مثال، در بسیاری از شهرهای چین دست فروشان خیابانی و دوره گرد 

هس��تند که غیرمولّد طبقه بندی می ش��وند. اما در همان زمان سایرینی وجود دارند که کاسبی 

آن ها را شاید مولّد یا دست کم کپی برداری و دست یافتنی طبقه بندی کرد. برای مثال یک جوان 

19 ساله معدنچی زغال در بخش غرب میانه چین در سال 1989 به شنزن آمد. به محض ورود 

به ش��نزن در یک کارخانه س��رگرم کار ش��د اما پول خود را پس انداز کرد و در عرض یک سال 

نخستین کسب وکار کاالهای بسته بندی وی از دره رود پیرل1 برای حمل کانتینرها به بازارهای 

خارجی را ش��روع کرد. در اثنایی که این کس��ب وکار موفقیت یاف��ت او به زودی فعالیت حمل 

زمینی کاالها به شنزن برای صادرات را شروع کرد. امروزه او بیش از 30 کسب و کار با درآمد کل 

1 شنزن نزدیک هنگ کنگ واقع شده است که در دهانه دره رود پیرل قرار دارد.
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ناخالص ساالنه بیش از 400 میلیون دالر را شروع کرده و به بهره برداری رسانده است. بسیاری 

ماجراها ش��بیه این در ش��نزن و همچنین سایر بخش های چین شامل ش��انگهای، تسینگداو، 

پکن، هاربین، ووهان، یانتای و وی هی )واقع در س��احل نزدی��ک کره(، هاربین واقع در نزدیک 

مرز س��یبری، اورومچی )واقع در انتهای غربی فراس��وی مغولستان( وجود دارد که بیشتر آن ها 

با آزادسازی قوانین مهاجرت شروع کردند و با دور »گشایش« انتهای دهه 1980 همراه شد.

موردکاوی چین با ش��نزن شروع ش��د، چون که آن بی تردید یکی از کارآفرینانه ترین شهرها 

در چین در این زمان است. قطعا دونگ یوان، شانگهای و گوانگژو، سایر مراکز تجاری بزرگ در 

دلتا، می توانستند همین ادعا را بکنند اما این ها بسیار زودتر از شنزن توسعه پیدا کرده و بنابراین 

نیم رخ متفاوتی داشند. برای مثال، نگارنده چند سال پیش در یک برنامه آموزشی برای کارکنان/ 

مدیران دولتی در ش��نزن ش��رکت داشت و حیرت زده ش��د که فهمید تقریباً هر شرکت کننده 

دارای یک »فعالیت جانبی« بود و در برخی موارد ش��غل فرعی درآمدزایی بیش��تری نسبت به 

ش��غل بخش دولتی داشت. برای مثال، یک ش��رکت کننده با عضو ارشد خانواده یک زنجیره از 

کافه های اینترنتی شروع کردند. من یک شبانگاه برای شام در یکی از سه رستوران واقع در یکی 

از کافه های وی به آن ها پیوس��تم، یک مجموعه س��ه طبقه در جایی که به نظر می رسید حدود 

500 کاربر دارد!

مثال هایی که تاکنون ارائه شد نشان می دهد کارآفرینی مولّد در مقیاس و مقدار چشمگیر در 

چین وجود دارد. در همین حال که این برنامه های عوامانه )توده مردم( تکامل یافته و نرخ رشد 

اقتصادی به سرعت رشد کرد، مقامات تشخیص دادند نوآوری در قلب رشد اقتصادی پایدار است. 

با توجه به اینکه منابع قابل مالحظه ای گرد آمد تا رش��د بیش��تر شود، سیاست ترویج نوآوری و 

توسعه کسب و کار برگزیده شد. یک بخش از این طرح ابتکاری »برنامه مشعل «1 نامیده شد که به 

1 Torch Program
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شهرها و استان های چین انگیزه می داد تا برنامه های مراکز رشد فناوری برپا کنند. این برنامه ها 

درحالی ک��ه منابع مالی از دولت مرکزی دریافت می کردند با س��رمایه محلی که اغلب از منابع 

دولتی)خود دولت و شرکت های دولتی( می آمد نیز تکمیل می شد. هدف از این کار، پشتیبانی 

از ایجاد و رشد شرکت های کوچک اما فنی یا با بازار پیچیده بود تا کسب وکارهای نوآورانه ایجاد 

شود که به بنگاه های رقابتی صادراتی تبدیل شوند. مقیاس این برنامه با هر معیاری بسیار بزرگ 

بود. برای مثال، نگارنده دعوت شد تا از یک مرکز رشد در گینگداو، شهری در شمال شانگهای 

در س��احلی با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر بازدید کند. ب��ه محض ورود به آنجا و رانندگی به 

سمت مرکز رشد او به ساختمانی در حد و اندازه ساختمان وزارت بازرگانی آمریکا در مرکز شهر 

واش��نگتن رسید )حدود دو محله کامل ش��هر(. مرکز رشد گینگداو بیش از 600 شرکت مقیم 

داشت. بیشتر شرکت ها دارای یک فناوری در هسته مدل کسب وکار شامل چنین فناوری هایی 

مثل ITC، زیست فناوری، زیست پزشکی، مواد و خدمات فنی بودند. مقامات گینگداو اما نگران 

نرخ موفقیت پایین ش��رکت بوده و بنابراین به دنبال راه هایی برای بهبود عملکرد می گشتند. از 

دیدگاه تجلی پیامدهای بیرونی، ارزش توجه کردن به این نکته را دارد که یکی از معنادارترین 

فعالیت های کارآفرینی مولّد چین، شرکت حایر )تولیدکننده کاالهای مصرفی بادوام( در گینگداو 

واقع شده است یک شرکت چندملیتی که تاسیسات کارخانه ای نه تنها در چین اما همچنین در 

آمریکا، آمریکای التین، اروپا و سایر بخش های آسیا دارد. خالصه اینکه، مقیاس و شدت عالقه 

در ایجاد شرکت های موفق در گینگداو شاید تا حدی تحت تأثیر موفقیت شرکت حایر باشد که 

موطنش در این شهر بود.

برای اینکه مقیاس و تنوع جغرافیایی برنامه مش��عل نشان داده شود، جالب است به ووهان 

که در بخش مرکزی ش��رقی چین واقع ش��ده توجه کنیم که 26 تاسیسات مرکز رشد دارد که 

هیچک��دام به بزرگی گینگداو نبودن��د اما آن هایی را که نگارنده بازدی��د کرد بین 100 و 200 

شرکت مقیم داشتند! دوباره، مقامات نگران نرخ موفقیت پایین شرکت های شان بودند.
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برنامه مشعل به حمایت مالی از تاسیسات مراکز رشد موجود در بیشتر بخش های شهری شده 

چین پرداخت، مشابه مراکزی که در گینگداو و ووهان تاسیس شد. اما آن ها اغلب پیوند مستقیم 

یا غیرمستقیم با پارک های علم و فناوری دارند که دوباره از طریق تامین مالی مشترک از محل 

دولت مرکزی و منابع محلی حمایت می ش��وند. این ها در جینان )پایتخت اس��تان شاندونگ(، 

ش��انگهای، پکن و سایر مناطق بزرگ کالن شهر تاسیس شدند و اغلب با دانشگاه محلی ارتباط 

داشته و در نزدیکی آن واقع شده اند. موفقیت در شکل گیری و رشد شرکت های موفق فناوری در 

چنین تاسیساتی، همان طور که در باال ذکر شد، پایین تر از حد انتظار بوده است. به نظر نمی آید 

که مش��کل نرخ پایین در کس��ب موفقیت به خاطر نبود تحصیالت و مهارت های مرتبط باش��د 

بلکه تا حدی هم ناش��ی از نبود درک و تفاهم در این باره اس��ت که نیاز به خلق بازار و یا ورود 

به بازار برای محصول نوآوری شده است. خالصه این که تا همین اواخر این تالش ها در پروراندن 

کارآفرینی مولّد فاقد موفقیت به اثبات رسیده بود و بنابراین یادگیری محدودی داشت و اغلب 

تمرکز بیشتری بر ناکامی ها تا موفقیت ها داشت. موفقیت شرکت حایر در گینگداو یک استثناء 

در این رابطه است و کمک کرد تا گینگداو یکی از مناطق نوآور در کشور بشود.

به تازگی مناطق شهری در چین شروع به برنامه های توسعه کسب وکار چینی های مقیم خارج 

با این فرض کردند که شانس کارآفرینی مولّد موفقیت آمیز، یعنی واردات دانش و استعداد مرتبط 

و خلق اثرات تظاهری افزایش خواهد یافت. گینگداو یک شاهد مناسب است. دو سال پیش بود 

که گینگداو یک مرکز رشد برای کارآفرینان چینی مقیم خارج ایجاد کرد. این تاسیسات فضای 

رایگان یا یارانه ای برای چینی های مقیم خارج فراهم می کند که در تش��کیل بنگاه های فناوری 

موفق بوده اند و هنگامی که مثاًل مهندسان آموزش دیده چینی و پرسنل فنی استخدام می کنند 

یارانه می گیرند. تعدادی از این عملیات حدود 2 س��ال است که در شرف انجام است و موفقیت 

مقدماتی آن بس��یار باالتر از برنامه های پیش��ین پرورش دهی است. علت اینست که کارآفرینان 

چینی مقیم خارج نه تنها دانش فنی، بلکه همچنین دانش درباره فرایند تجاری س��ازی در یک 
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بازار و بس��تر جهانی به وظیفه خلق و رشد یک شرکت مثال از سیلیکون ولی، اوستین تگزاس، 

منطق��ه پایتخت ملی آمریکا، کمبریج آمریکا و غیر آن( با خود می آورند. به  طور خالصه به نظر 

می رسد برنامه پروراندن چینی های  مقیم خارج در حال خلق موفقیت هایی است که اثر ظاهری 

قوی داش��ته و خواهند داشت. به این جهت، تردیدی نخواهد بود که به توسعه کارآفرینی مولّد 

در چین شتاب می بخشد با فرض اینکه تغییراتی از قبیل آزادسازی نظام بانکداری، پشتیبانی از 

تحصیالت پیشرفته و آموزش زبان انگلیسی در سطح جاری ادامه یافته و قانون حقوق مالکیت 

آزادسازی شده تداوم  یابد.

توجه به این نکته مهم است که با برنامه مشعل و برنامه های مرتبط از قبیل پارک های علم 

و فناوری، هیچ کمبود س��رمایه خطرپذیر وجود نداش��ته باشد. اما س��رمایه خطرپذیر در چین 

همین معنا را در غرب نمی دهد، چون که بیش��تر این نوع سرمایه را دولت فراهم می کند، مثال 

Innofund که یکی از بزرگ ترین مجتمع های سرمایه خطرپذیر دولتی در جهان است تقریباً 

30 درصد یا بیش��تر تمام س��رمایه خطرپذیر ارائه شده به شرکت ها در چین را پوشش می دهد 

)وانگ، 2006(. هرچند که نهادهایی از نوع Innofund تنها منبع سرمایه خطرپذیر در چین 

نمی باش��ند. با توجه به این که چین بیشترین میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان 

را طی چند سال گذشته دریافت کرده است، )چنگ و استاگ، 2006( روشن است که سرمایه 

مستقیم خارجی یک منبع عمده است و عالوه بر این، منابع سرمایه خطرپذیر خصوصی از داخل 

و خارج چین، س��رمایه برای ش��رکت های چینی فراهم کرده اس��ت و هر چند که بیشترنصیب 

ش��رکت های بزرگترو واجد ش��رایط تا ش��رکت های کوچکتر و پرریسک ترشده است. سرانجام، 

دولت های محلی و استانی همچنین شرکت های دولتی نیز سرمایه خطرپذیر فراهم کرده اند. نرخ 

نکول یا ورشکستگی شرکت های چینی و نیز آن هایی که در مراکز رشد بوده اند به طور کلی باال 

بوده و بنابراین چین میزان باالیی وام و دارایی  غیرمولّد نگهداشته است. در حالی که این موضوع 

در بسیاری از دیگر کشورها مثل اندونزی و تایلند تهدید بوده تا نقطه ای که موجودیت نظام های 
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بانک��داری را تهدی��د کرده اس��ت، نظام چین و نرخ رش��د اقتصادی آن را تهدید نکرده اس��ت، 

چون که بیشتر این سیستم دولتی بوده و وام ها مادامی که ذخایر سرمایه کافی موجود بوده و در 

هماهنگی باسیاس��تگذاری حمایت کننده باشد، قابل مستهلک شدن است. مشکل در اینجاست 

که چنین سرمایه گذاری در معرض نیروهای تجاری یا بازار نبوده و بنابراین اغلب غیرمولد دیده 

می شود که با نرخ پایین موفقیت شرکت ها در بیشتر مراکز رشد چین قابل مشاهده است.

نتیجه بحث اینکه درباره کارآفرینی در چین چه می توان گفت؟ نخس��ت این که بحث قویا 

نش��ان می دهد در حینی که کش��ور در نردبان توس��عه باال می رود، پیامدهای بیرونی و ظاهری 

خیلی مهم هس��تند. دوم اینکه نشان می دهد س��رمایه دانش و پیامدهای بیرونی شبکه ای نیز 

کاماًل مهم هس��تند. بنابراین به نظر می رسد، چارچوب پیامدهای بیرونی برای مورد چین موثر 

باش��د. در سبکی مش��ابه قالب چهار بُعدی بامول، لیتان و شرام )2007(، تقریباً تمام چهار بُعد 

ش��امل دسترسی به س��رمایه بزرگ مقیاس رتبه بندی قوی می گیرند، با وجود این واقعیت که 

چین هنوز بانکداری خود را آن گونه که برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی نیاز است کاماًل 

خصوصی سازی نکرده است. تا زمانی که این اتفاق بیفتد چین در تالش برای تحریک کارآفرینی 

مولّد، گرفتار ناکارایی خواهد بود.

سرانجام، این موردکاوی اولیه شواهدی از دامنه فعالیت کارآفرینی شامل کارآفرینی مولّد و 

غیرمولّد ارائه داده است. به این جهت شواهدی به ما می دهد که سطح کارآفرینی کشورها روی 

یک طیف جای می گیرد که از کارآفرینی غیرمولّد تا مولّد را دربرمی گیرد.

10-6-2. هند
هند مسیر توسعه خویش را پس از پایان حاکمیت استعماری انگلستان در 1948 شروع کرد و 

راهبردی را پذیرفت که فرایند مرحله ای برای توس��عه اقتصادی خویش را در ذهن داشت اما با 

راهبری دولت قوی مرکزی و در عین حال توجه به توسعه صنعتی از نوع صنایع دستی در سطح 
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روس��تاها که در واکنش به چشم انداز توس��عه اقتصادی مردمی  گاندی گرا شکل گرفت. راهبرد 

اقتباسی همچنین فلسفه رشد متوازن در برابر غیرمتوازن را ترسیم می کرد. تجربه هند پس از 

اس��تعمارزدایی به مدت چند دهه موفقیت حاشیه ای داشت که نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص 

داخلی آن بندرت به باالی 3 درصد رس��ید. در ابتدای دهه 1990 این وضعیت به علت اقتباس 

سیاس��ت های توس��عه ای آزادس��ازی تغییر کرد، برای مثال در آن زمان عناصر گوناگون اجماع 

واشنگتنی، دست کم تا حدی مورد توجه و اقبال قرار گرفت.

آنچه که در مورد هند مطلوب و مورد عالقه ویژه اس��ت اینس��ت که این کش��ور دارای یک 

بخش صنعت خدمات فناوری اطالعات کاماًل توس��عه یافته و رقابتی در سطح جهان است. این 

یک برون داد موردانتظار از دیدگاه نظری رشد مرحله ای نیست و به ویژه در مرحله نسبتاً اولیه 

توسعه اقتصادی هند به این نحو که تنها در بلندمدت و طی مرحله نهایی یعنی مرحله فشار به 

رشد و توسعه پایدار، انتظار می رود صنایع توسعه یافته رقابتی بشوند. این غیرمعمول بودن تجربه 

هند باعث ش��د تا برخی پژوهشگران توس��عه حالتی بدیل به فرایند مرحله بندی شده )روستو، 

1960( فرض بگیرند و آنچه را که مدل »پیش��روی جهش��ی« نامیده ش��ده است، آماده کنند 

)تاچنکری و استاگ، 2005(. مفهوم مدل »پیشروی جهشی« این است که یک کشور شاید قادر 

به کنارگذاشتن مراحلی از فرایند متعارف باشد به این صورت که خیلی شتابان به سمت توسعه 

یک بخش پیشرفته فنی و بالقوه ژنریک مثل فناوری اطالعات حرکت می کند و سپس اقتباس 

آن فناوری را به دیگر بخش هایی انتش��ار می دهد که فرایند توسعه را به نحو غیرمتعارف از باال 

به پایین هدایت می کنند. و به این شیوه است که پیشروی جهشی در دست کم برخی مراحل 

که در نظریه توسعه صنعتی به شکل توالی ضروری دیده می شد حذف می کند. البته هند برای 

چنین کاری باید فناوری اطالعات را نس��بتاً س��ریع تر به سایر بخش ها مثاًل کشاورزی، تولیدات 

کارخانه ای، دارو، توزیع و حمل و نقل، خدمات عمده فروشی و کشاورزی و غیر آن حرکت دهد. 

به این شیوه است که تغییرات وارد بخش های عقب مانده می شود و بنابراین فرایندها را مجبور 
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به تغییر و بهبود بهره وری می کند که به طور گس��ترده در سراس��ر اقتصاد رخ دهد. در مجموع، 

ش��اید استدالل شود که هند برخالف چین با فرصتی برای آزمون کردن مدل پیشروی جهشی 

به طور جزئی یا کامل مواجه است. در آن صورت، به کارآفرینانی نیاز خواهد بود که کاربردهای 

فناوری اطالعات در بخش های عقب مانده را توس��عه داده و در نتیجه بهره وری در این بخش ها 

افزایش یابد.

امروزه اقتصاد هند از یک س��و ش��اید در رسته نوظهور طبقه بندی ش��ود اما از سوی دیگر 

بس��یار شبیه چین اس��ت با تعداد عظیمی مردم که در کشاورزی کاربر سکنا گزیدند و بنابراین 

بخش زیادی از جمعیتش در ش��رایط بد و توسعه یافته زندگی می کنند. بر همین منوال، تعداد 

چش��مگیری هندی در فقر ش��هری زندگی می کنند که برآورد می ش��ود به صدها میلیون نفر 

می رسند. بنابراین تعجبی ندارد که کارآفرینی غیرمولّد در هر دو محیط های روستایی و شهری 

رایج اس��ت. برای مثال فروش��ندگان کاالها و خدمات ابتدایی گوناگون در خیابان های شهرهای 

هند فراوان هس��تند که آهس��ته و در گل و الی مثل جریان ترافیک در خیابان های پرازدحام 

کلکت��ه، دهلی قدی��م، بمبئی و چنای کار می کنند. کارآفرینان مش��ابه در محیط های قبیله ای 

روس��تایی، در مس��یر بزرگ راه ها و در روس��تاهای کوچک وجود دارند که کسب وکار می کنند. 

همان ط��ور که ادبیات کارآفرینی داللت دارد تعداد فراوانی از چنین فعالیت در همه بخش های 

هند دیده می شود. اما کارآفرینی مولّد چشمگیری نیز وجود دارد. 

همانند مورد چین هیچ روش قابل اتکایی برای مس��تند ساختن مقیاس کارآفرینی مولّد یا 

غیرمولّد وجود ندارد، به طوری که باید بر تحلیل تفس��یری و مثال های حکایتی متکی باش��یم. 

نخس��ت اینکه برخی نمونه ها از کارآفرینی مولّد نس��بتاً کوچک مقیاس ارایه شد تا نشان دهیم 

چگون��ه کارآفرینی مولّد از نوع توده مردمی در هن��د رخ می دهد. پس از آن بر صنعت فناوری 

اطالعات و رشد و توسعه بنگاه  کارآفرینانه بزرگ مقیاس تر متمرکز شدیم.

شاید گویاترین روش دانستن اینکه چگونه کارآفرینی مولّد کوچک اما مقیاس پذیر در هند 
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رخ می دهد مطالبی اس��ت که در ارائه دکتر س��ی کی  پراهاالد مشاور تجاری معروف جهانی در 

برابر گروهی از بازرگانان و دانشجویان هندی مطرح گردید. پراهاالد مشاهده کرد هزینه بستنی 

قیفی مثاًل حدود 20 س��نت بود که اکثریت هزینه آن صرف برقی می ش��د که برای س��اختن 

بس��تنی و حفظ برودت آن نیاز بود. س��پس او پرسید »اندازه بازار در هند چقدر خواهد بود اگر 

این هزینه را بتوان به مثاًل 5 سنت کاهش داد.« اگر این هزینه را بتوان به حد چشمگیر کاهش 

داد بازار به میزان صدها میلیون بس��تنی قیفی و بنابراین درآمد عظیمی قابل افزایش اس��ت. از 

ش��رکت کنندگان دعوت شد تا در جستجوی این فرصت باش��ند و عده ای به دنبال آن رفتند. 

مدتی بعد یک جعبه محکم که با نمک عایق ش��ده بود و در پش��ت دوچرخه نصب می گردید و 

می توانس��ت بستنی را به مدت چند ساعت یخ زده نگه دارد اختراع شد. به این ترتیب فروشنده 

می توانست بستنی قیفی را روی دوچرخه خود به فروش رساند. به این شیوه امکان نگه داشتن 

بستنی در حالت اولیه خود تا زمان فروش بود و هزینه حمل و نقل را به حدود صفر کاهش داد. 

بنابراین یک بازار عظیم و گسترش یافته خلق شد.

آنچه در این مثال مهم اس��ت اینس��ت که نوآوری منجر به کاهش زیاد هزینه شد و بازاری 

گسترده را گشود که بسیار فراتر از آنی بود که بتوان با روش سنتی تولید و توزیع ارزیابی کرد. 

همان گونه که در مثال بعدی نشان می دهیم این نوع کارآفرینی مولّد در هند بسیار رواج دارد.

دکتر آشوک جونجونواال استاد فناوری اطالعات در موسسه فناوری هند در چنای )مدرس( 

با تشخیص تعداد انبوه سخت افزار کامپیوتری فرسوده که در هند به دست آمده بود، به این ایده 

رس��ید که از بس��یاری از آن ها می توان استفاده کرد تا خدمات اینترنتی و تلفن را به روستاهای 

دورافتاده در هند برد به ش��یوه ای که نه تنها جنبه خودپش��تیبانی داش��ته باشد، بلکه در واقع 

بنگاه ه��ای جدید و پایداری ایجاد کند. مدلی که جونجونواال بس��ط داد نیاز به شناس��ایی یک 

شخص در روستا داشت که مهارت های اساسی برای یادگیری چگونگی بهره برداری از یک نوع 

خدمت ابتدایی کافه اینترنتی را داش��ته باشد. به محض اینکه آن شخص یا کارآفرین شناسایی 
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می شد، وامی برایش فراهم می گردید تا پول خرید تجهیزات الزم را بپردازد )یک پایانه یارانه ای و 

نرم افزار ارتباطی و غیره تا به سامانه تلفن و اینترنت وصل شود( که هزینه آن ها حدود 800 دالر 

آمریکا بود. جونجونواال و همکاران وی کمک کردند تا تجهیزات نصب ش��ود و مدل کس��ب وکار 

پیاده گردد، اتصال را به ساکنان روستا با هزینه بسیار پایین بفروشند. سپس کارآفرین فناوری 

اطالعات روستا روی پای خود می ایستد )برخی خدمات پشتیبانی را جونجونواال و همکاران وی 

فراهم می کردند( تا کس��ب و کار شروع به رشد کند. دو سال پیش درصد زیادی از تقریبا 200 

کپی ب��رداری از این مدل، هنوز با موفقیت در حال بهره برداری بود و برحس��ب تعداد کاربران و 

عمق خدمات کماکان رش��د می کرد. برای مثال یک مالک کارآفرین به امکانات ویدئویی برای 

کس��ب و کار خود دس��ت یافت که ساکنان را قادر به فرس��تادن عکس  درباره عارضه هایی مثل 

عفونت یا شکستگی اعضا به بیمارستان و کادر پزشکی می کرد تا کمک های تشخیصی و مداوا 

دریافت کنند. این کس��ب و کار با ارائه همان نوع اطالعات به دام پزشکان برای توصیه دادن در 

چگونگی درمان یا حفظ سالمت دام ها گسترش یافت. این نمونه دیگری از ایجاد کارآفرینی مولد 

بوسیله نوآوری است که هزینه خدمت به جوامع محروم مانده را به شدت کاهش داده و بنابراین 

آن ها را توانا به دریافت آن خدمت می کند. دوباره بازار جدید یا گسترش یافته ایجاد شده بود، 

یک نوآوری دیگر برای تایید امضا در هند منجر به کارآفرینی مولد شد. این نمونه ها از کارآفرینی 

مولد جالب هس��تند چون که مس��تلزم فناوری جدید، اگر چه سطح پایین در مورد جعبه عایق 

شده با نمک برای ماندگاری بستنی، و یک روش جدید توزیع بودند.

ب��رای یک لحظه به مثال چین بازمی گردیم، ش��اید تالش چین به ایجاد زیرس��اخت برای 

پشتیبانی از کارآفرینی مولّد به شکل زیاده تامین شده توصیف گردد. برعکس آن، تالش هند به 

عنوان مرحله اولیه توسعه و کمتر تامین شده توصیف شود. برای مثال یک چند برنامه کوچک 

پشتیبانی دولتی مثل آن هایی که توسط هیئت کارآفرینی علم و فناوری ملی هند به بهره برداری 

رسید به خلق و رشد و توسعه اولیه مراکز رشد فناوری در هند کمک می کند. اما اگر به صورت 
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کلی نگاه ش��ود مقیاس این برنامه ها در مقایس��ه با تالش هایی که در چین صورت گرفت ناچیز 
است.1

 )IITs( 2به عالوه، برخی برنامه های کمک کارآفرینی هس��ت که در موسسات فناوری هند

از قبیل مثاًل موسس��ات در چنای و بمبئی و در انواع موسسات مدیریت هندIIMs( 3( از قبیل 

برنامه مشهور در IIM در احمدآباد ارائه می شود. همچنین برخی از موسسات مدیریت خصوصی 

مثل موسس��ه توس��عه مدیریتMDI( 4( در گورگان )منطقه دهلی(، موسسه روابط کار خاویر  

)XLRI(5 در جمش��یدپور برنامه هایی با هدف کمک به شروع و رشد شرکت های جدید دارند. 

بیش��تر اینها روی شرکت هایی متمرکز شدند که فناوری را به عنوان عنصر اصلی طرح کسب و 

کار دارند و با س��رمایه گذاری هایی که تاس��یس و مالکیت آن در دست هیئت عملی یا دانشجو 

اس��ت. این برنامه ها اغلب به شکل تامین مالی جزئی و کلی توسط شرکت های تثبیت شده در 

صنع��ت فناوری اطالعات هند برای مثال مرکز توس��عه کارآفرینی فن��اوری در IIT در بمبئی 

هس��تند. به عالوه برنامه هایی با هدف انگیزه دهی به س��رمایه گذاری مستقیم خارجی و ترویج 

برنامه های از نوع کارآفرینی ش��رکت های دولتی چه با سرمایه گذاری از محل خود شرکت های 

دولتی یا از طریق بانک های توس��عه ای از قبیل ش��رکت تامین مالی صنعتی هند )IFCI( که 

اکنون منسوخ شده وجود دارد.

کارآفرینی مولّد که منجر به رش��د و توسعه ش��رکت های بزرگ و موفق، به ویژه در صنعت 

1 وزارت بنگاه های کوچک و متوسط هند در اوت 2007 اعالم کرد که طرحی برای تهیه منابع مالی به دانشگاه ها و موسسات 
آموزش��ی برای ایجاد تا حداکثر 100 مرکز رش��د داد که میزبان حدود 1000 بنگاه خرد و کوچک طی پنج س��ال آینده 
خواهند بود. این برنامه در واکنش به قانون مجلس درباره توسعه بنگاه های کوچک و متوسط بود. با وجودی که این برنامه 
جدید و سیاست گذاری جدید بر تحرک بخشی به کارآفرینی نوآورانه تاکید داشت هنوز یک برنامه نسبتا کوچک در مقایسه 

با برنامه های چین است.
2 Indian Institutes of Technology
3 Indian Institutes of Management
4 Management Development Institute
5 Xavier Labor Relations Institute
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فناوری اطالعات مثل Wipro Inc. ش��د، از محل منابع ارائه شده توسط افراد یا منابع بخش 

خصوصی فراهم گردید. تردیدی نیست سیاست های دولتی که منجر به توسعه مهندسی پیشرفته 

و اس��تعداد کسب وکار/مدیریت در کنار بلوغ جهانی اینترنت و خدمات فناوری اطالعات شد به 

توسعه شرکت های موفق در بخش فناوری اطالعات کمک کرد. اما این صنعت و کارآفرینی مولد 

که به رشد آن کمک کرد از تالش افراد و موسسات بخش خصوصی، نه برنامه های با پشتیبانی 

دولت بیرون آمد. نتیجه اینکه هند یک مورد بسیار متفاوت نسبت به چین است و موردی که به 

نظر می رسد کمترین پشتیبانی از ایجاد کارآفرینی مولد قاعده مند کرده است.

تردیدی نیست که برخی ماجراهای باورنکردنی درباره خیزش شرکت های بومی در هند وجود 

دارد که امروز غول های جهانی هستند مثل تاتا استیل و بیرال اینداستوریز، و در این بحث به آن ها 

توجهی نش��د. اما آنچه که به نظر می رسد در اینجا مهم باشد اینست که دولت یک بازیگر نسبتاً 

بی ادعا یا دست کم بازیگری در پشت صحنه یا پنهانی در توسعه کارآفرینی مولّد در هند بوده است. 

منظور این نیس��ت که بگوییم ابتکارات دولت شاید بر رشد چنین کسب وکارهایی غیرمستقیم یا 

غیرتعمدی تأثیر گذاشته است، بلکه در عوض می گوییم آن ها به شیوه ای شفاف و فعال به پشتیبانی 

از کارآفرینی مولّد برنخواست و قطعاً یک مشارکت کننده فعال همانند مورد چین نبود. البته با توجه 

به تاریخ طوالنی چین به عنوان یک اقتصاد برنامه ریزی مرکزی که تنها به تازگی کنترل خود بر 

انگیزه بخشی توسعه جزئی و استفاده از اصول بازار را برداشته است این انتظار می رفت.

مورد هند همچنین به اثبات می رساند که هر دو کارآفرینی مولّد و غیرمولّد به نحو محسوسی 

در ای��ن اقتصاد نوظه��ور وجود دارد و این فرضیه را ثابت می کند ک��ه مفهوم کارآفرینی مولّد- 

غیرمولّد بیش از آنکه نقاط انتهایی یک توزیع دوقطبی باشد یک پیوستار است. به عالوه مورد 

هند نشان می دهد که نوسان های قابل مالحظه ای در این باره وجود دارد که چگونه نقش دولت 

در ترویج کارآفرینی تعریف و اجرا مي شود. تردیدی نیست که احتمال می رود چنین نوسانی به 

صورت کلی تر در بین گروه کشورهای فقیر و در حال توسعه وجود داشته باشد.
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10-7. نتیجه گیری
پس چه نتیجه ای می توان از این مقاله درباره توس��عه و کارآفرینی گرفت؟ نخس��ت این که 

ابت��دا در این مقاله، مفاهیم دوگانگی کارآفرینی مولّد و غیرمولّد موردانتقاد قرار گرفت. در آنجا 

استدالل شد که این نقاط انتهایی نه تک بُعدی بلکه چند بُعدی هستند و بنابراین نیاز به شرح 

و تفس��یر دارد. به عالوه، اس��تدالل گردید این مقوالت به جای اینکه دوگانه باشند بیانگر نقاط 

انتهایی یک پیوستار هستند که از یک طرف نمره دهی کیفی تدریجی از یکی به دیگری را ارائه 

می دهن��د و یک نمره دهی عددی تدریجی از کارآفرین��ی غیرمولّد به مولّد وجود دارد. تردیدی 

نیس��ت که ش��واهد موردکاوی ارائه ش��ده در نهایت چیزی بیش از ماهیت حکایتی و تفسیری 

ندارند. در عین حال آن ها ش��واهد کافی فراهم می کنند که نیاز به بررس��ی دقیق تر فرضیه های 

ضمنی یعنی مقوالت چند بُعدی اس��ت و این مفهوم که کارآفرینی درامتداد یک طیف مولّد و 

غیرمولّد مرتب می شود به جای این که در دو سوی انتهایی دوگانه یک مقیاس دوقطبی باشد.

تالش به یافتن چارچوب مس��تحکم تا در بررس��ی ادبیات بتواند امکان استفاده در توسعه و 

کارآفرینی را فراهم آورد، ناموفق بود. در عوض، چندین گزینه باقی مانده است: اجماع واشنگتنی، 

رویکرد پیامدهای بیرونی ویرجیل )2007(، رویکرد بامول، لیتان و ش��رام )2007( یا یک مدل 

اجماع واشنگتنی افزوده. همان طور که در متن توضیح دادیم، این مدل ها مفید هستند اما برای 

اهداف متفاوتی به کار می روند.

س��رانجام، موردکاوی ها به قضاوت درباره گستره خارق العاده تالش های در جریان در چنین 

موردهای جالب و بزرگ مقیاس مثل چین و هند نمی پردازند. تنها یک چند مثال از فعالیت های 

کارآفرینی ارائه شده بود. اما این موارد توانست نشان دهد که دوگانه مولّد و غیرمولّد پیچیده تر 

از آنی اس��ت که در بیش��تر ادبیات موضوع اشاره می ش��ود. در عین حال، از تحلیل عمیق تر در 

هر دو مورد و با تحلیل های اضافی اما مشابه کشورهایی که در پایین مقیاس توسعه قرار دارند 

چیزهای بیشتری می توان آموخت. 
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فصل يازدهم
سرمایه داری مردم ساالر و امور نیکوکاری در اقتصاد جهانی

سامیکشا دسایی و زولتان جی آکس

11-1. مقدمه
همزمان با اُفول سوسیالیسم در انتهای سده بیستم میالدی، مقبولیت جهانی سرمایه داری به عنوان 

پارادایم اقتصاد سیاسی غالب افزایش یافت. سرمایه داری همچنین به تدریج به عنوان شرط الزم 

و نیز شریک برای مردم ساالری شناخته شد. سرمایه داری مردم ساالر به این نظام اشاره دارد که 

به عنوان پارادایم پیروز در جهان »ُمدرن« ظهور کرد. منظور این که پرس��ش های اساسی مربوط 

به اقتصاد سیاسی به فراتر از توجیه سرمایه داری و پرسش های فلسفی مرتبط )مانند زمان پس از 

جنگ سرد( رسیده است و در عوض به پویایی ها، مدیریت، اجرا و آثار آن می پردازد.

با در نظر گرفتن این موارد، احتماالً مشهودترین مانع1 گسترش سرمایه داری مردم ساالر در 

سرتاسر جهان، اثر فزاینده و مشهود آن بربروز برخی مشکالت اجتماعی، به ویژه مسائل مرتبط 

با نابرابری اس��ت. سرمایه داری کشورها را قادر می س��ازد تا هم از طریق مشروعیت افزوده شده 

به علت اش��تراک گذاری پارادایم اقتصاد سیاس��ی مسلط و هم از طریق تغییرات واقعی با هدف 

تقویت رقابت و نوآوری، جایگاهی برای خود در بازارهای جهانی بدست آورند. کارآفرینی مجرای 

به ویژه قدرتمندی برای توسعه اقتصادی در اقتصاد است. اما، نقش اصلی رقابت در اقتصادهای 

1 در اینجا عمداً از این واژه استفاده شد تا اصطالح شکست و ناتوانی را به کار نبریم.
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س��رمایه داری شرایط و برون دادهایی ایجاد می کند، از جمله شکست بازار و آثار خارجی منفی، 

که در نهایت مانع دسترسی همه افراد به منافع یک اقتصاد قدرتمندتر می شود.1 

ای��ن نتایج ک��ه ما به طور کلی از آن ها به عنوان مس��ائل اجتماعی ن��ام می بریم، دلیلی در 

مخالفت با س��رمایه داری نیس��ت، اما در کل به عنوان شر ضروری نظام جهانی گسترش دهنده 

ثروت پذیرفته ش��ده اس��ت. در عین حال با توجه به نابرابری های فراگیر و در برخی موارد در 

حال افزایشی که در سرتاسر جهان، به ویژه در اقتصادهای بازاری جدید نشان داده می شود این 

مسائل باید حل شود. با وجود افزایش درآمد سرانه از محل سرمایه گذاری در فناوری و افزایش 

ص��ادرات، افراد خیلی فقیر، فقیرتر ی��ا بدتر از آن باقی می مانند. گرچه خالف درک ش��هودی 

به نظر می رس��د، اقتصاد سرمایه داری می تواند آزمایش��گاه ایده آلی برای راه حل ها باشد، زیرا از 

روحیه نوآوری استقبال می کند. زمانی که بازار مسائل اجتماعی به وجود می آورد، راه حل های 

غیربازاری می تواند آن ها را اصالح یا تعدیل  کند. 

در بسیاری از کشورها واکنش به مسائل اجتماعی از طریق اقدام قوه مقننه، مقررات گذاری یا 

سایر اقدام های دولتی نشان داده می شود. همان طور که بعداً خواهیم دید این امر منجر به مسائل 

وابس��تگی، مانند کمک های اجتماع��ی به بیکاران فاقد مهارت در اقتصادهای رفاه کش��ورهای 

اس��کاندیناوی، و به مس��ائل ناکارآمدی، مانند نظام آموزش��ی در هند شده است. در بسیاری از 

کشورهای جهان درحال توسعه، راه حل های دولتی به واسطه منابع مالی ضعیف برای موضوعات 

اجتماعی، نبود توانایی فنی در دستیابی به راه حل های مناسب و در برخی موارد فقدان مشروعیت 

دولت، زمین گیر شده اند. با توجه به این موانع، راه حل های ایده آل برای مسائل اجتماعی باید از 

منابع غیربازاری و غیردولتی نشأت بگیرد.

1 مراقب هس��تیم که از نامیدن نابرابری به عنوان شکس��ت بازار خودداری کنیم. در معنای سنتی، شکست بازار نتیجه وجود 
کارایی غیرپارتویی، یعنی تخصیص ناکارای منابع اس��ت. این که آیا نابرابری افزایش یافته شکس��ت بازار است یک پرسشی 

تجربی است و نمی توان به عنوان ناکارایی پارتویی فرض کرد.
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ما در مقاله حاضر این موضع را اتخاذ می کنیم که نظام سرمایه داری مردم ساالر که تشویق به 

کارآفرینی و نوآوری می کند، محیط ایده آلی برای پرورش راه حل های غیربازاری و به همان اندازه 

نوآورانه برای حل کارای مسائل اجتماعی است. استدالل می کنیم نیکوکاری به عنوان یک نوآوری 

اجتماعی که در آمریکا متولد شده، توان عظیمی برای اجرا در سایر کشورها دارد. در بخش بعدی 

درباره اقتصاد سیاسی یگانه امریکا و این که چطور کارآفرینی و خلق ثروت در نتیجه آن منجر به 

س��ازوکار یگانه ای برای ترکیب مجدد این ثروت شده بحث می کنیم. روشن می کنیم که چطور 

ارتباط بین کارآفرینی و نیکوکاری در کانون توانمندی اقتصادی امریکا قرار گرفته است. 

11-2. کارآفرینی و نیکوکاری در آمریکا
»روحیه کارآفرینی« به ویژه با توجه به ایجاد اشتغال و درآمد )هبرت و لینک، 1989(، با موفقیت 

اقتصادی بسیار زیادی در امریکا همراه بوده است )آکس و همکاران، 2007(. در نتیجه، کارآفرینی 

از طریق سیاس��ت هایی )هارت 2001( در س��طوح مختلف دولت ترویج می ش��ود. پس این یک 

امر تصادفی نیس��ت که محیط تشویق کننده کارآفرینی، همزمان ش��اهد ایجاد نوآوری در قلمرو 

غیربازاری بوده باش��د: نیک��وکاری.1 نیکوکاری عمدتاً به عنوان عاملی مه��م در پایداری جامعه و 

فرهنگ آمریکا )کرتی 1957( و فرآیند توسعه اقتصادی شناخته می شود. ارتباط بین کارآفرینی، 

خلق ثروت و نیکوکاری، بازترکیب ثروت، به آمریکا چرخه رش��د و پش��تیبانی خودپایداری داده 

است که توانمندی بلندمدت آن را توضیح می دهد. این رابطه، اقتصاد سیاسی آمریکایی را از سایر 

کشورهای سرمایه دار، به ویژه ژاپن، فرانسه، آلمان و اقتصادهای رفاه کشورهای حوزه اسکاندیناوی 

1 گرچه تعاریف متعددی برای نیکوکاری وجود دارد، ما از مفهوم گسترده  آن که حاصل کار اکس و همکاران )2006( است 
اس��تفاده می کنیم: نیکوکاری به معنای دادن پول یا معادل آن به افراد و نهادهای خارج از خانواده، بدون جبران مش��خص 
یا سریع آن است. در این مقاله، درباره انگیزه مشارکت در نیکوکاری که موضوع مورد توجه نظریه پردازان اقتصادی است، 
بحث نمی کنیم. بحث درباره انگیزه مشارکت عمدتاً بر انگیزه نفع شخصی در مقابل نیکوکاری و دگرخواهی متمرکز شده 
اس��ت. برای بررس��ی دیدگاه های مختلف در این موضوع، نگاه کنید به مارگولیس )1982(، س��وگدن )1982(، اس��میت 

)1937، 1969(، بولدینگ )1962(، کافمن )1963(، ایرلند )1969( و سیمون )1993(.
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متفاوت می س��ازد. آکس و همکاران )2007( بحث مفصلی درباره ریشه های نیکوکاری در آمریکا 

و س��هم آن در س��رمایه داری کارآفرینانه آمریکا ارائه کرده اند. فرهنگ آمریکایی مانند محوریت 

فردگرایانه آن، هم تحسین شده و هم مورد انتقاد قرار گرفته است )لیپست(. بدون توجه به میزان 

محوریّت فردگرایی، فرهنگ آمریکایی یک قرارداد اجتماعی ضمنی را برای برگشت ثروت به جامعه 

حفظ کرده اس��ت )چرنو 1999(. این قرارداد اجتماعی، که در محیطی با حقوق مالکیت و آزادی 

فردی ش��کل گرفته است، منجر به توسعه نوآوری های نهادی مهم ش��ده است )شارمن 2006(. 

بازترکیب ثروت از طریق س��اخت نهادهای اجتماعی که رشد اقتصادی آینده را ممکن می سازند 

)آکس و دیگران 2007(، در جهت گسترش فرصت ها عمل کرده است )آکس و دانا 2001(. 

پیون��د کارآفرینی-  نیک��وکاری، آن گونه که آک��س و فیلیپس )2002( نش��ان می دهد که 

کارآفرینان موفق با هدایت ثروت خود به سوی ساخت نهادهای اجتماعی که فرصت ها را خلق 

می کنند، و منجر به رش��د اقتصادی خواهند شد نیکوکار می شوند. آن ها اشاره ای نمی کنند که 

بع��د از خلق فرصت چه اتفاقی می افتد: کارآفرینی. ما مدل آن ها را با »محدودکردن« به ایجاد 

چرخه کارآفرینی- نیکوکاری گس��ترش می دهیم، چرخه ای که چرخ��ه خلق ثروت خودپایدار، 

نوآوری اجتماعی و فرصت ایجاد می کند: 

شکل11-1. چرخه کارآفرینی-  نیکوکاری
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در مدل ما، کارآفرین ثروتمند موفق از طریق یک بنیاد، مشخصا با هدف کاهش مساله اجتماعی 

هدف، سرمایه گذاری نیکوکاری انجام می دهد. انتخاب این مساله، یعنی نیت کمک کننده، تابع 

نیروهای فردی یا تجربی و احتماال مس��یر تجربه شده موفقیت آمیز خود کارآفرین می باشد، اما 

مدل بنیادی برقرار است. 

م��ورد جان دی راکفل��ر، از بزرگ ترین نیک��وکاران در تاریخ جهان که بی��ش از 95 درصد 

ث��روت خویش را وقف کرد، اثبات کننده این چرخه اس��ت.1 تمرک��ز فعالیت های نیکوکارانه وی 

عمدتا بر آموزش بود، اما این ایده را پذیرفت که نیکوکاری س��ازوکاری پویا و واکنشی است که 

می تواند راه حل هایی برای مسائل اجتماعی فراهم کند. او گفت: »بهترین نیکوکاری جست وجوی 

دائمی قطعیت ها و نهایت ها، جس��ت وجویی برای یک آرمان، و تالشی برای درمان شرارت ها در 

سرچش��مه آن اس��ت«. او بنیاد راکفلر را در س��ال 1913 با مأموریت ترویج بهزیستی مردم در 

سرتاسر جهان تاسیس کرد. 

گرچه دقیقا مش��خص نیست چه عاملی راکفلر را ترغیب کرد تا با چنین راهبرد مشخص و 

سازمان یافته ای در امور نیکوکاری شرکت کند، روشن است که به عنوان یک کارآفرین ثروتمند 

تالش های نیکوکارانه وی فرصت های بی شماری در آمریکا و در سرتاسر جهان ایجاد کرد. راکفلر 

در طول زندگی خود، نهادهای مهم بسیاری تاسیس کرد، نهادهایی مانند کالج اسپلمن، دانشگاه 

ش��یکاگو، هیئت آموزش عمومی، اداره ملی پژوهش های اقتصادی، موسس��ه بروکینگ و بنیاد 

راکفلر. گرچه نتیجه و حاصل نیکوکاری وی را نمی توان برآورد کرد، اما قطعاً شامل همه منافع 

دانش��گاه ش��یکاگو که چندین برنده جایزه نوبل را پرورش داد می شود، کسانی که پژوهش های 

1 راکفلر در نیویورک به دنیا آمد و در پنسیلوانیا بزرگ شد، او بزرگ ترین فرزند خانواده بود. مادری مذهبی داشت و پدرش 
الگوی ضعیفی برای پسرانش بود. پدر راکفلر مدت زمان طوالنی خانواده خود را ترک کرد و هیچ حمایت مالی از آن ها نکرد. 
راکفلر که از سبک زندگی خودش متنفر بود و با وجود شرایط مالی ضعیف خانواده اش و نبود آموزش رسمی مناسب، یا به 
این دلیل، نخستین شغل خود را در هویت و تاتل در 26 سپتامبر 1855در ایالت کلیولند آغاز کرد. وی شرکت استاندارد 
اویل را تاسیس کرد و از ثروتمندترین افراد جهان شد. راکفلر از شغل خود بازنشسته شد تا بقیه سال ها را به فعالیت های 

نیکوکاری بپردازد.
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پیش��گامانه ای در پزش��کی و اقتصاد در این دانش��گاه انجام دادند. عالوه بر این، بنیاد راکفلر از 

پروژه هایی حمایت مالی کرد که منجر به کش��ف واکس��ن تب زرد و فرمول پنی س��یلین شد و 

برنامه های پزشکی و سالمت عمومی در جهان درحال توسعه ایجاد کرد )ساچز 2000(.

در مدل ما، کوشش��ی برای کّمی کردن یا حتی توصیف منافع و انواع فرصت های حاصل از 

نیکوکاری نمی کنیم. اما مطمئناً می گوییم- کمترین کار این است- که کارآفرینی از فرصت ها و 

نهادهای اجتماعی بهبودیافته به دست می آید. اینجا است که چرخه بسته می شود. 

11-2-1. توضیحی آن که چرا نیکوکاری یگانه است
ما با پارادایم مس��لط روابط انس��انی آغ��از می کنیم که نوعا به حوزه های 3 گان��ه دولت، بازار و 

جامعه تقس��یم می ش��ود. ایده س��ازوکار نابازاری و غیردولتی به طور طبیعی به عرصه جامعه 

مربوط می شود، اما غالباً با هم پوشانی و برخی اوقات با اصطالحات غیردقیق مانند جامعه مدنی، 

سازمان غیردولتی، خیریه، بخش داوطلبانه، بخش سوم و غیره نامفهوم می شود. این اصطالحات 

همه مجراهای ارتباطی که خصوصی یا دولتی نیس��تند، ش��امل مفاهیم انتزاعی مانند سرمایه 

اجتماعی و اعتماد را پوشش می دهد. بنابراین، نیکوکاری را به عنوان اصطالحی متمایز و یگانه 

اما سازوکاری که همچنان در بخش جامعه فعالیت می کند، تفکیک می کنیم.

واحد اصلی تحلیل های نیکوکاری، بنیاد است، زیرا هنوز چارچوب نظری مشخصی برای آن 

ایجاد نشده است1 )شرام 2006(. اما، بنیاد با جایگاه حقوقی خاصی تعریف شده و می توان آن را 

از انجمن، شرکت و غیره تمیز داد. بنیاد یگانه بوده زیرا با موقوفات تامین مالی می شود2، به طور 

1 شاید نخستین اشاره به نیکوکاری به عنوان قالب سازمانی متمایز توسط کارنگی )1889( انجام گرفت. وی نشان داد که 
نگه داشتن ثروت فرد در صندوق امانات عمومی برای استفاده در راستای منافع اجتماعی، نسبت به باقی  گذاشتن ثروت 

برای وارثان ترجیح دارد.

2 ش��رام )2006( اش��اره می کند که بنیادها تنها اُرگان هایی هستند که به صورت حاشیه ای از طریق دارایی های شان به بازار 
متصل می شوند.
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مستقل توسط هیئت مدیره اداره می گردد و با نیت فرد کمک کننده به پیش می رود )نیلسن و 

شرام 2006(.

بنیاد حداقل دو نقش حیاتی روش��ن ایفا می کند:  نخس��ت، مجرای��ی برای بازترکیب ثروت 

فراهم کرده و دوم به عنوان کارآفرین نهادی عمل می کند )شرام، 2006(. هر دو کارویژه اهمیت 

یکس��انی داشته و کارکرد دوم عمدتا از سوی سایر قالب های سازمانی در بخش جامعه به انجام 

نمی رس��د. کارویژه نخست، بازترکیب ثروت، این امکان را فراهم می کند تا از ثروت برای مقابله 

با مس��ائل اجتماعی خاص، آن گونه که فرد نیکوکار تعریف کرده اس��ت، استفاده کنیم. کارویژه 

دوم، کارآفرین نهادی، به علت اس��تقالل منابع بودجه بنیاد بدست می آید و این عدم  وابستگی 

س��ازمان ها را قادر می سازد تا نوآوری کنند و سایر انواع نهادهای اجتماعی را به چالش بکشند. 

این یعنی »بنیادها تعادل ایستا را که نهادها به سمت آن گرایش دارند، از بین می برند« )شرام 

2006( ، حال آنکه همچنان در برنامه های خود شرکت دارند. بسیاری از بنیادها با مأموریت های 

کاماًل »آزاد« تاس��یس ش��ده، مانند بنیاد راکفلر )برای ترویج بهزیستی(، و امکان پاسخ دهی به 

مسائل اجتماعی جدید همزمان با تغییر جهان را فراهم می کنند. خالصه، بنیاد همیشه طالیه دار 

نوآوری اجتماعی است. 

یک کار ویژه مهم دیگر بنیاد، فراهم کردن کاالهای عمومی اس��ت. در جایی که مش��کالت 

اجتماعی ناش��ی از نبود کاالهای عموم��ی وجود دارد،  بنیادها می توانند ب��ا مثاًل فراهم کردن 

س��المت، آموزش و امنیت ف��ردی، به کاهش نابرابری در فراهم بودن و دسترس��ی به کاالهای 

عمومی کمک کنند. سرمایه گذاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس در بخش سالمت منجر به توسعه 

نظام های سالمت در سطح ملی در برخی کشورها شد )لیلی و همکاران، 2007(.

ما باید تفاوت بین خیریه و نیکوکاری1 را مشخص کنیم. فعالیت های هر دو به جامعه مرتبط 

است و هدف هر دو کاهش آثار اجتماعی مشکل ساز توزیع نابرابر ثروت است )مانند نابرابری بر 
1 Charity and philanthropy
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حس��ب درآمد، آموزش، دسترسی به مسکن، مراقبت پزشکی و غیره(. تفاوت این دو در تمرکز 

فعالیت ها است. خیریه بر مسائل اجتماعی فوری و شاخص متمرکز است، برای مثال غذا دادن به 

بسیاری از بی خانمان ها و فراهم کردن سرپناه برای پناهندگان. نیکوکاری، همان طور که راکفلر 

اش��اره کرد، بر ریشه مس��ائل اجتماعی متمرکز بوده )برای بحث درباره چگونگی تکامل بنیادها 

به ویژه با چنین هدفی ش��رام 2006 را ببینید( و به دنبال راه حل هایی برای رفع آن است، پس 

ممکن اس��ت بر افراد کمتری در نس��ل های بعدی اثر بگذارد. بنیادها با توانمند کردن مردم به 

دنبال ایجاد اصالحات بلندمدت هستند، حال این که خیریه تمایل دارد بیشتر »کمک یار« بوده 

و بتواند تعلق و وابستگی ایجاد کند. مسلما تفاوت هایی در مقیاس وجود دارد، اما عمدتاً تجربی 

بوده و بر اساس منابع مالی است. بنابراین، اعالم می کنیم تفاوت اصلی بین نیکوکاری و خیریه، 

دامنه و گستره عملکرد آنها است. 

11-3. جهانی سازی مدل
11-3-1. مسائل اجتماعی در کشورهای درحال توسعه:  نیاز به نیکوکاری

تالش های نیکوکارانه برجسته کمک کنندگان »غربی«، تمرکز به کمک  به کشورهای درحال توسعه 

را تشدید کرده است. تمرکز این تالش ها عمدتاً بر ایجاد و تقویت منابع در بخش های سالمت و 

آموزش است که اغلب در طرح های ابتکاری دولتی و بازار داخلی نادیده گرفته می شوند. عالقه 

به نیکوکاری و توسعه اقتصادی در حال افزایش است، اما کارهای علمی بسیار اندکی درباره این 

ارتباط در خارج از امریکا وجود دارد. در این بخش، اساس��اً کار آکس و همکاران )2007( را به 

جنبه بین المللی گسترش می دهیم. 

وضعیت بخش آموزش در هند، یکی از سریع ترین اقتصادهای در حال رشد جهان را خیلی 

کوتاه بررس��ی می کنیم. هند ش��دیداً در حال ارتقای کارآفرینی از طریق ایجاد انگیزه و حمایت 

سیاستی برای سرمایه گذاری در صنایع با فناوری باال و پژوهش است. بخش زیادی از اشتغال از 
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طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شراکت با بنگاه های داخلی، شامل مراکز تماس تلفنی 

که به بس��یاری از کشورهای توس��عه یافته خدمات رسانی می کند، ایجاد شده است. گرچه اعداد 

و ارقام دولتی نش��ان دهنده بهبود آمار آموزش شامل سواد میان طبقه های اجتماعی، مشارکت 

و ثبت نام در آموزش عالی است، نگاه موشکافانه تر نشان می دهد که خود این بخش نیز مسائل 

اجتماعی برای کشور ایجاد می کند. مخارج دولتی در آموزش از 3.7 درصد تولید ناخالص داخلی 

در س��ال 1991 به 3.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال های 2002- 2004 کاهش یافت. 

در س��ال 2006، 10 درصد فقیر جامعه 3.9 درصد س��هم درآمد یا مخارج را در اختیار داشتند 

)UNDP، 2006(. در کش��وری که 98 درصد والدین روستایی تمایل دارند فرزندان شان را به 

مدرسه بفرستند )PROBE، 2006(، سابقه ضعیف تدارک دولتی تحصیالت و مدارس خصوصی 

انحصاری منجر به رشد »سایر«  نهادهای آموزشی شده است. گرچه این موضوع به نظر راهی برای 

حل مسئله عدم دسترسی اس��ت، نتیجه اولیه آن محیط های ثبت نشده، بدون مقررات و برخی 

اوقات ناامن است که لزوماً شرایطی بهتر از مدارس دولتی ایجاد نمی کنند )PROBE، 1999 را 

ببینید(. همزمان با دستیابی طبقه متوسط به قدرت خرید و ثروتمندتر شدن ثروتمندان، آن ها 

قادر خواهند بود تا فرزندان خود را به مدارس خصوصی خوب بفرستند. اما، تنگدستان و به ویژه 

تنگدستان روستایی که دسترسی بازاری یا عمومی به تسهیالت آموزشی مناسب ندارند، اگرچه 

برخ��ی مدارس خصوصی »کمک« دریافت کرده یا یارانه می گیرند. وضعیت ضعیف تس��هیالت 

آموزش��ی در هند نتیج��ه چندین مطالعه درباره تدارک عمومی و خصوصی خدمات آموزش��ی 

بوده اس��ت.1 وضعیت بخش آموزش در هند دلیل روش��نی است که در یکی از نویدبخش ترین 

اقتصادهای نوظهور جهان، شکست بسیار بزرگی در بخش بازار )خصوصی( و دولت )عمومی( در 

فراهم کردن آموزش وجود داشته است. این شکست نتایج بالقوه مصیبت باری نه تنها برای رشد 

PROBE 1 )1999(، دو و همکاران )2002( و آگاروال )2000( را ببینید.
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اقتصادی آینده، بلکه برای شرایط انسانی آتی در هند به وجود آورد.

مس��ائل اجتماعی درکشورهای درحال توسعه عمیقاً تثبیت شده اند و با فقدان دانش، منابع 

وتعین اولویت برنامه هم اکنون تش��دیدهم ش��ده اس��ت. بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته با 

عدم مزیت بیشتردرمحیط اقتصاد سیاسی نامطلوب مواجه هستند، یعنی ساختارهای نامناسب 

بازار که با بخش عمومی ضعیف همراه ش��ده اس��ت، از آن جا ک��ه نهادهای جهانی نیز ضعیف 

هس��تند )سوروس، 1998( متعاقباً این مسائل در حال عبور از مرزها و قدرت گرفتن در سطح 

هستند. پس نیکوکاری سازوکار ایده آلی برای تغییر فراهم می کند. 

11-3-2. سوگیری فرهنگی
به طور طبیعی، این مسائل ما را به سمت قضیه سوگیری فرهنگی می کشاند. آیا نیکوکاری نهاد 

غربی دیگری است که به طور واهی بر جهان درحال توسعه تحمیل می شود؟ ریشه های نیکوکاری 

در آمریکا در سابقه مذهبی متمایز آن که از قرارداد اجتماعی و مسئولیت جامعه برگرفته شده، 

قرار می گیرد.1 آیا این موضوع چالش حل نشدنی برای تکرار مدل آمریکایی نیکوکاری در دیگر 

کشورها ایجاد می کند؟ آیا می توانیم پیشنهاد کنیم که این مدل دقیقاً و عیناً مانند آمریکا انجام 

شود: بله. اما فشار عمومی برای فعالیت نیکوکارانه، مناسب چارچوب سیاستی و مسائل اجتماعی 

یگانه در س��ایر کشورها است؟ خیر. جامعه توسعه بین المللی به این نتیجه دردآور رسیده است 

که اس��تفاده مشابه از آنچه که در یک کش��ور به کار گرفته شده است، در سایر کشورها جواب 

نمی دهد. نشان می دهیم که مدل های نیکوکاری بین المللی، منطقه ای و بومی می توانند براساس 

یک ایده موفق طراحی شوند. در حال حاضر شاهد افزایش فعالیت نیکوکاری با تمرکز بین المللی 

هستیم که با مش��ارکت در حال افزایش بنیادهای آمریکایی محور در کشورهای درحال توسعه 

نمایان شده است. 

1  اکس و دیگران )2007( را برای بحث مفصل درباره سابقه و منشا نیکوکاری در امریکا ببینید.
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در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اکنون بخش نیکوکاری محلی قوی و کارامدی وجود 

ندارد. منظور این نیس��ت که این بخش نمی تواند یا نباید ساخته شود و نه اینکه چنین بخشی 

کار نخواهد کرد. ش��رام )2006( اش��اره می کند که بنیاد، ابداعی الزم و واکنش نهادی در یک 

کش��ور در حال تحول بود که به دنبال راه حل های بهتر برای مشکالتش می گشت. نبود بنیادها 

در کشورهای در حال توسعه دقیقاً دلیل تشویق به رشد چنین بخشی است. به عالوه، وجود سایر 

قالب های سازمانی در بخش جامعه محلی دلیلی است که مردم نیاز به رفع مسائل اجتماعی را 

درک می کنند و این اقدام از مدتی قبل ش��روع شده است. تعداد زیاد سازمان های غیردولتی و 

غیرانتفاعی در کشورهای درحال توس��عه، گرچه غالباً توسط دولت ها و کارگزاران دولتی تأمین 

مالی می ش��وند، نشان دهنده ظهور رویکردهای نوآورانه و خالق در رفع مسائل اجتماعی است. 

ام��ا، این کارگزارها که از نبود منابع، هماهنگی، و بدتراز همه اتکاء به منابع نامطمئن و باالخره 

نحوه تأمین مالی بوالهوس��انه و همچنین تغییرات مدیریتی رنج می برند این کارگزاران معموالً 

فاق��د کارامدی مأموریتی، پایداری مالی،اصالت در نیت کمک کننده و یا پایداری س��ازمانی می 

باشند که از ویژگی های عمومی و خصلت های ضروری این گونه بنیاد هاست. 

در کش��ورهایی که از طریق جهانی س��ازی و تعمیم سرمایه داری مردم ساالر در حال بدست 

آوردن ثروت هس��تند، ش��هروندان آن ها بهتر قادرند که در فعالیت نیکوکاری مش��ارکت کنند. 

همچنین، با انتش��ار روحیه کارآفرینی در بین کش��ورها، محیطی مساعد برای نوآوری در سایر 

حوزه ها نیز ایجاد خواهد شد. به همین دلیل، این امکان هست که مدل کارآفرینی و نیکوکاری 

ما، دو عاملی که با س��رمایه داری مردم ساالرا تقویت می شوند، بتواند چرخه نوآوری اجتماعی و 

فرصت اقتصادی خلق کند.

11-3-3. جهانی سازی نیکوکاری:  مسیرهای آینده
ما دو زمینه مربوط به ایده »جهانی سازی نیکوکاری« را برای کشورهای درحال توسعه شناسایی 
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کردیم. زمینه نخس��ت بین المللی کردن اس��ت، یعنی گس��ترش برنامه ها برای تمرکز جهانی و 

فعالیت های بین المللی بنیادهای موجود )و آتی(. زمینه دوم تشویق به نیکوکاری داخلی است، 

یعنی تشویق به تاسیس بنیادها در کشورهای درحال توسعه با منابع محلی ثروت. 

زمینه نخس��ت، بین المللی  کردن، اساساً به افزایش فعالیت های بنیادهای آمریکایی محور در 

س��ایر کشورها مربوط می شود. بنیادهای بزرگی که اکنون درکشور های درحال توسعه مشارکت 

دارند، ش��امل بنیاد سوروس )موسسه جامعه باز(، بنیاد بیل و ملیندا گیتس، بنیاد راکفلر، بنیاد 

فورد، بنیاد مک آرتور و بنیاد ترنر است. بیشتر تالش های آن ها در بخش های آموزش و سالمت و 

بعد از آن در حوزه کمک های فنی و حمایت از زیرساخت نهادی می باشد. این بنیادها به موازات 

پروژه ها و کمک های بالعوض خود،همچنین در ایجاد نوآوری های نهادی که س��ایر سازمان های 

اجتماعی را به چالش می کشاندنیز فعال هستند. مثاًل، بنیاد بیل و ملیندا گیتس، عالوه بر حمایت 

از برنامه های سالمت خود در سرتاسر کشورهای در حال توسعه، 650 میلیون دالر نیز به صندوق 

جهانی مبارزه با ایدز و سل و ماالریا کمک کرد. این صندوق شاید جدیدترین عامل تحول نوآوری 

اجتماعی است که طیف وسیعی از منابع مالی را برای جنگ علیه 3 مرض ُکشنده دنیا، جمع آوری 

می کند. بنیاد بیل و ملیندا گیتس از طریق همکاری با این صندوق و همگام با انجام برنامه های 

خود، به هر دو کارویژه نیکوکاری که در بخش پیشین بحث شد، دست می یابد )شرام، 2006(. 

چالش اصلی برای بین المللی کردن، بس��تر سیاس��تی فعلی در آمریکا است. همان طور که 

ش��رام، )2006( ذکر کرده است گروه های تثبیت شده، منافع سیاسی و پیچیدگی های قانونی و 

مقررات گذاری درحال افزایش،این گونه بنیادها را در آمریکا تهدید می کند. چنین مش��کالتی، 

به ویژه زمانی که در سیاس��ت گذاری با بنیادها به عنوان یک ارائه کننده خدمات ش��به دولتی، 

پیمان کار و غیره رفتار می ش��ود، اس��تقالل بنی��اد را از بین می برد. این موض��وع در آمریکا که 

پیمان کاران فدرال تشویق به برون سپاری عملکردهای دولت در سراسر صنایع و اهداف می کند، 

واقعاً خطری بسیار جدی است. خدمات اجتماعی در سطح ایالتی و محلی در حال حاضر توسط 
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سازمان های غیرانتفاعی و غیردولتی انجام می شود. این نکته بسیار مهمی است تا مانع این گونه 

برون سپاری در بنیادها باشیم. بنیادها براساس نیت بانیان آن برپا شده و به پیش رفته و به طور 

موفق عمل می کنند، زیرا ذاتاً غیربازاری و غیردولتی هستند، با مداخله در آن ها قطعاً کارآمدی 

تضعیف می شود.

بستر دوم، تشویق به نیکوکاری داخلی، پیچیده تر است، زیرا شرایطی نیاز دارد که برخی از 

آن ها نیازمند تغییر پارادایم در مس��ئولیت مردم به جامعه اس��ت. یعنی اینکه مردم باید ابتدا به 

ایده حل مس��ائل اجتماعی را باور داش��ته باشند که این خود مستلزم نوع خاصی از بصیرت و یا 

شاید الگوی شخصی بر اساس ثروت و فرهنگ است. هرگاه که افراد درک کردند باید به مسائل 

اجتماعی پرداخت، بعد از آن نیز باید باور کنند که رفع کردن آن ها امکان پذیر است. گام بعدی 

بزرگ ترین چالش اس��ت ومعطوف به آن اس��ت  چرا نیکوکاری، فراتر از سایر اَشکال سازمانی در 

جامعه مانند خیریه های س��نتی و سایر سازوکارهای محلی فعال و سودمند است؟ جواب صرفاً 

این نیست که بگوییم کشورهای درحال توسعه فقیر هستند، و مردم آن ها در کمتر فعالیت های 

توسعه اجتماعی هرگز شرکت دارند. نخست، تنها به چندین فرد ثروتمند نیاز است تا بنیادها را 

با موقوفه های خود راه اندازی کنند، چنین افرادی در همه جوامع وجود دارند. برخالف خیریه ها 

که با دادن کمک های اندک توس��ط مردم حمایت می ش��وند، بنیاده��ا به علت حضور یک فرد 

ب��ا موقوفه های زیاد ب��ه وجود می آیند. دوم، همه جوامع می توانند از س��ازوکارهای این چنین 

توس��عه یافته ای برای پرداختن به مس��ائل اجتماعی نظیر گرس��نگی، فقر، بی سوادی، نابرابری 
استفاده می کنند.1

1  برای مثال، ایده Seva )خدمات اجتماعی( در مذهب سیک به این معنی است که گوردواراها باید آشپزخانه های مجانی 
برای گرس��نگان در جامعه تهیه کنند. ایده عدالت، یهودیان را تش��ویق می کند که در Tzedakah )صدقه دادن به افراد 
تهیدست( شرکت کنند. انتظار می رود مسلمانان متدیّن با وضعیت مالی مناسب بخشی از درآمدشان را به خیریه ها اهدا 
کنند. جدا از سازوکار مذهبی برای توجه به مسائل اجتماعی، سازمان های جامعه مدنی مذهبی و محلی بی شماری وجود 

دارد که در خدمات اجتماعی و فعالیت های توسعه اجتماعی مشارکت می کنند.
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در انتها نمی خواهیم تالش های دیگر را کم ارزش کنیم، بلکه فقط نشان می دهیم که مدل 

بنیاد ممکن است قادر به حل کارامد برخی از این مسائل اجتماعی باشد. چندین شکل خیریه را 

که از دیدگاه بشردوستانه مفید و مهم هستند در نظر می گیریم، اما تحرک و پیشرفت بلندمدت 

از پرداختن به علل زیربنایی مسائل اجتماعی حاصل می شود. مقابله با مشکالت موجود و تالش 

ب��رای حل آن ه��ا باید همزمان صورت بگیرد. با وجود تکامل یافت��ن بنیادها به عنوان یک نهاد 

منحصرا آمریکایی، بنیاد می تواند با س��ایر بس��ترهای اقتصاد سیاس��ی منطبق شود، زیرا به هر 

بستری واکنش نشان می دهد. ماهیت محدودیت های اقتصاد سیاسی بر فعالیت های نهادی در 

کشورهای درحال توسعه، می تواند تالش های بازیگران در دولت ها یا بازارها را تضعیف کند. بنیاد 

به مش��روعیت دولت یا ترکیب بازار که در کش��ورهای درحال توسعه قابل اتکا نیستند، وابسته 

نیست.1 اصوالً کمک های بر محوریت دولت برای حل مسائل توسعه کافی نیست )لیلی و دیگران 

2007(، زیرا ساختارهای دولت غالباً فاقد مشروعیت و اعتماد شهروندان است. 

11-4. نتیجه گیری
در ح��ال حاضر روند رو به رش��دی برای مش��ارکت کمک کنندگان خصوص��ی و نیکوکاری در 

کش��ورهای درحال توس��عه وجود دارد )لیلی و همکاران 2007 را برای بحث درباره مش��ارکت 

خصوصی در برنامه های س��المت، شامل صندوق واکس��ن بنیاد گیتس، موسسه توسعه جهانی 

رئیس جمهور کلینتون و غیره ببینید(.

بس��یار زود اس��ت تا سیاستی در این مقطع از زمان را ارائه کنیم یا پیشنهاد دهیم که باعث 

سلسله تغییرات در کشورهای در حال توسعه شویم. هدف این مقاله تاکید بر کارویژه نیکوکاری 

1  به این دلیل، بنیادها وعده  اضافی در کش��ورهای درحال توس��عه که با شکست بازارها و دولت مشخص اند، می دهند. برای 
مثال، بنیاد س��وروس، موسس��ه جامعه باز در حوزه بی ثباتی یا تضاد پیش��ین درون اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا کار 

کرده است. 
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در حل مس��ائل اجتماعی بود و چارچوبی برای فهم این که چطور اتفاق می افتد،. ما دو زمینه را 

برای معرفی مسیرهای ممکن نیکوکاری در جهان ارائه کردیم که هر دو مضمون جدیدی برای 

پژوهش علمی و پیشنهادهایی برای پژوهش  سیاستی هستند. 

آینده نگرها حتی پیش از کارنگی، نویسنده کتاب »مسئولیت ثروت«، درباره چگونگی بدست 

آوردن ثروت و اس��تفاده مناسب از آن نگران بوده اند )رن 1986(. مشخص است که افراد بسیار 

بیش��تری با این پرس��ش مواجه خواهند ش��د، زیرا ثروت کلی جهان با گس��ترش سرمایه داری 

مردم ساالر افزایش می یابد. به نظر نمی رسد این پارادایم اقتصاد سیاسی درحال اُفول باشد. عالوه 

بر مشارکت در بازارهای صادراتی بین المللی، کشورهای درحال توسعه که به وام ها و کمک های 

مالی توس��عه  گرا چشم دوخته اند، همزمان با فش��ارهای مقرراتی برای باز کردن بازارهای خود، 

خصوصی سازی صنایع و استاندارد کردن بر اساس فهرست بلند و باالی رویه های مورد حمایت 

س��ازمان های بین المللی روبه رو هس��تند.یعنی آن که کارآفرینی و رش��د شرکت های کوچک و 

متوس��ط در سراس��ر جهان احتماالً افزایش یافته و بیشتر منجر به ایجاد شغل و ثروت می شود. 

با ثروتمندتر ش��دن دنیا، مردم بهتر قادر خواهند بود از کسانی که فرآیند جهانی سازی آن  ها را 

نادیده گرفته است، حمایت کنند. سرمایه داری مردم ساالر، عالوه بر جابه جایی مردم و سرمایه ها، 

ایده ها را نیز جابه جا می کند. با فراگیرشدن الگوی نیکوکاری بین کشورها، این الگو با مراقبت از 

آن هایی که نادیده گرفته شده اند بهتر خواهد توانست رشد خویش را حفظ کند.
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