
 

 

 راهی که جو بایدن نیز در پیش خواهد گرفت و ، اقتصاد سادۀ ما

 )به بهانۀ هفتۀ جهانی کارآفرینی(

 

 رحیم سرهنگی 

 

د. البته مقامات رسمی  ناز کاخ سفید خداحافظی کباید  و ترامپ  است  پایان    حال   درسالۀ کشور   4سرانجام کابوس 

اما دنبال کردن لحظه به    ؛ تفاوت نشان دادند، خود را بی و چند کشور دیگر  کشورهایی نظیرکشور خودمان، روسیه

توسط    ۀلحظ آمریکا  از  جامعهانتخابات  از )البته  مقامات  ،  مدیران کسب  رسمی( غیرهای  تریبون   غیر  و    ها وکار تا 

هایی  واکنش بازار  تا گرفته  میزان جستجوی ایرانیان در گوگل از تی مردم کوچه و خیابان، حتا   ،گرفته دانشگاهیان 

ایم و از قضا رفتن ترامپ و آمدن  نبودهکه ما چندان نیز به این انتخابات بی تفاوت  استبیانگر این ارز،  نظیر بازار

 بایدن، برایمان بسیار نیز مهم بوده است.  



زندگی مردم عادی   ،نیست؛ تورم در کار ارز چندانی برای واردات  ؛سختی استاقتصاد ایران در حال تجربۀ شرایط 

نظیر خودرو و طال و مسکن، ضریب جینی و حس  ای  بازارهای سرمایه  و جهش است؛  تحت الشعاع قرارداده  را  

ش  به  را  اجتماعی  به  دنابرابری  دست  که  است  بوده  قدری سخت  به  شرایط  حتی  است.  داده  افزایش  امان  دت 

، مجددا چشم به  نیز   سال دیگر  4که  از این هراسانم  اما  .  ایمساله با چین شده  25راهکارهایی نظیر سند راهبردی 

 .که بایدن برود و فرد دیگری پا در کاخ سفید بگذارد  ؛ آن روز نیز منتظریم بدوزیمریکا مانتخابات آ

 

هاست  اقتصادی است که دهه این سرنوشت محتوم    طبیعی نیست؛ چراکهغیر  ی، چندان هم ن چشم اندوختنالبته چنی 

آوری  به ارز )چشم دوختن  این    ۀنتیجو    ؛دوخته است بادآوردهچند منبع طبیعی  به ارزآوری نفت و  چشم امید  صرفا  

های  بر شبکه  اشهژمونی آن  آمریکا، با  کشوری نظیر  برای    .است(  به تغییرات آمریکا)چشم دوختن    آن   طبیعتا   ( نفتی

،  و قابل ردگیری  کاالی ساده   چنداز مسدود کردن صادرات    تره هزینکمچه کاری    اطالعاتی دنیا،-ی مالیتعامالت

   ! شبه دولتیچند نمایندۀ  عاملیتبا با آن مقدار اندک و آن هم 

 

  تر کردن پیچیده،  اساسی پس شاید راه حل . ستاییک اقتصاد ساده، کار بسیار ساده زمین زدن به بدیهی است که 

با همین بازیگرانی که در  ایم؟  اما چگونه؟ با ادامۀ همین مسیری که تاکنون رفته  است.اقتصاد    تر کردنو متنوع

 . « استهرگزاند؟ پاسخ » اقتصاد نفتی این چند دهه شکل گرفته 

 

  های بخش به  اقتصاد  ورود    : د به ما می آموزمهم  یک درس  از اقتصادهای ساده،  فاصله گرفته  تجربۀ مکرر کشورهای  

که حاضرند    است  بازیگرانیتوسط    اکتشافیفرآیند  نیست؛ بلکه یک  مبتنی بر دولت  محور  برنامهپیچیده، یک فرآیند  

  د یک حوزه جدید شوند راو  کشور یک  بار در    اولین  ی برازده و  و تقبل هزینۀ سنگین اولیه  دست به ریسک و آزمون  

  رای ب  . دارای مزیت است  ، افزارخدمات نرمها یا  یا تراشه  بیوتکنولوژی حوزۀ    در یک کشور مثال  و نشان دهند که  

و    گرفت برند خود  خودرو تحت  به تولید  پرریسک  هیوندای اولین شرکتی بود که تصمیم به ورود  در کره،  مثال،  

اش  پلتفرم اولیه  هاده   در این بین   حتیوتوسعۀ مشترک با یک موسسه بریتانیایی زد و  اولین بار دست به تحقیق

دیگر، سامسونگ اولین   یعنوان مثال فناوری طراحی خودرو دست یافت. یا بهمتالشی گردید؛ تا اینکه سرانجام به  

سال نیز ضرر سنگینی متقبل شد تا    7البته  گرفت و    فناوری های باال   ۀ تصمیم به ورود به حوز  که   شرکتی بود 

ها و اقدامات توسط  اولین تصمیم  همینسرانجام به این فناوری دست یافت. شاید برایتان جالب باشد که حاصل  



ت  67سامسونگ، صادرات   تنهایی  به  استومیلیارد دالر  بوده  در سال گذشته  این شرکت  با    سط  کنید  )مقایسه 

 . (میلیارد دالر 55حدود   ، چیزی در صادرات کل نفت ما

 

بازیگران  از منظر مکاتب  می پیشگام  فرین  هستند که ما آنها را کارآ   هایی ، همان این  مهم،  فکری  نامیم. درواقع 

بلکه به معنای اولین بودن در ورود به    ؛نیست  وکارهای عادیکسب پ یا  اکارآفرین و کارآفرینی، معادل استارت

و اساسا نقطۀ عزیمت اقتصاد به سمت یک اقتصاد    است  (ریسک و آزمون  همراه با )حوزۀ جدید  یک  اکتشاف    فرآیند

آغاز میشود. با نگاهی دقیق به ظهور همین چند  پیشگام  کارآفرین چند  همین گامهای آغازین  از    ،پیچیده و متنوع 

، نظیر صنعت بیوتکنولوژی یا صنعت توربین، میتوان به خوبی گامهای  مان نیزقابل افتخار در کشور  معدودِ   صنعتِ

 را مشاهده کرد.  پیشگام  اولیۀ اکتشافی و ریسک و آزمون چند کارآفرین 

 

این   ؛ و، شدنی نیستان مهمبازیگردرنظرگرفتن این   بدونگذار کشور از یک اقتصاد ساده به یک اقتصاد پیچیده، 

،  جوو رانت   فعلی ، از سمت بازیگران  اشهای تحت کنترل منابع و مشوق هدایت    به معنای  دولت،برای    درنظر گرفتن،

  معتقدند که متفکرانی نظیر دنی رودریک    مین دلیل است ه؛ بهاست  کارآفرینان آمادۀ اکتشاف و ریسکسمت    به

   قابل تصور نیست.  (ی فوق معنابه ) توسعه کارآفرینیمسیر  جز  برای توسعه، راهی  که

 

.  سران سه قوه دارد و مهمتر از آن،    ، از طرف دولت  ارادۀ استراتژیک   چند، نیاز به  حمایت از کارآفرینان پیشگاماما  

و    ، « به گفتمان اصلی کشور!!کنیمحمایت می   های جدید از ورود به عرصه   صرفا اول، تبدیل کردن گفتمان »  ارادۀ

که    است  چه کوچک و چه بزرگ، چه خصوصی و چه دولتی،  پپیشگام،  کارآفرینانبه  موجود  های  حمایت  هدایت

اکتشاف   به  میتصمیم  ریسک  اول،  گیرند.  و  ارادۀ  با  دومهمراستا  از    «نترسیدن »  شامل  ارادۀ  نترسیدن  است؛ 

  با به نوعی    است و  (نظیر گفتمان اشتغال، ...قبلی )های  که آبشخور آنها در گفتمان   جو های رانتتهدیدهای بنگاه

توسط  از ترس بسته شدن جادۀ مخصوص  های ما،  حاکمیت و دولت .  به خطر میافتد موقعیت شان  جدید  گفتمان  

نوآوری دو    نکارگرا  از  افتاده  عقب  سنتی  حاضر بنگاه  روز،  ده  ده چند  ند  های  باج  دیگر  تومان  میلیارد    د؟ ن هزار 

فراموش نکنیم که شکوفایی اقتصادی کشوری نظیر کره در حال حاضر، حاصل همان جدیت ژنرال پارک در دهۀ  

   است.بوده های ضعیف و غیرنوآور چائبولهمۀ و حذف  1950

 



کشور )شرکتهای تحت کنترل دولت،    حاکمیتی -دولتینیمه -دولتی، ایجاد تقاضای نوآوری در بخش  سومنهایتا عزم  

.  وجود آیدبه تا اساسا در کشور، یک تقاضای قابل توجه برای نوآوری و کارآفرینی    ( استبنیادها و ...ها،  صندوق

دبیر ستاد نانو را به نظاره بنشینید که    شدن عصبانی و مستأصل کنم تا فیلم برای روشن شدن موضوع، توصیه می 

ری شوند ولی خودروسازان کشور، حاضر  اند به راحتی با شرکتهای خارجی وارد همکا گوید شرکتهای نانو توانسته می

این مثال برای صنعت  اند چون اساسا از سمت آنها تقاضایی برای نوآوری وجود ندارد.  به همکاری با آنها نبوده 

موضوع برای بسیاری دیگر از صنایع کشور    این  ولی  کامال ملموس استافراد جامعه    چراکه برای  خودرو بیان شد

برای روشن شدن این  .  صادق است،  قرار دارند  امثال آن ها، بنیادها و  تحت کنترل دولت، صندوقنیز، که عمدۀ آنها  

  5( در عرض  یک صنعت نسبتا بالغدر  عنوان یک شرکت خودروساز ) موضوع، کافی است بدانیم که هیوندای، به

وتوسعه در  کرده و خواهد کرد. این رقم را مقایسه کنیم با کل تحقیق   ه وتوسعمیلیارد دالر صرف تحقیق  20  ،سال

میلیارد دالر است. مجددا تصور کنید که خودروسازان، به نوعی    1.5کشور که در بهترین تخمین چیزی معادل  

  میلیارد تومان   2000رقمی حدود  که  کنند )  واقعیۀ  وتوسعدرصد از درآمد خود را صرف تحقیق  2مجبور بودند تا  

 (.  شود می

 

از طریق اهرم واردات  خصوص  به رقابت    فشار با استفاده از  ها،  در بنگاه این تقاضا  تحریک  در کشورهای پیشرفته،  

  هایهای مالیاتی بزرگ ناشی از فعالیت معافیت  دیگری نظیرمهم  های  گیرد. اما به غیر از آن، مکانیزمصورت می

در شرایطی که    وجود دارد که در مطلب دیگری به آن خواهم پرداخت.نیز  گرنت  - لویاهرم    وتوسعه و یا تحقیق 

های  دیگری نظیر مشوق های  م زیمکانینیاز به  کشور به دالیل مختلفی با اهرم واردات مخالفند،    تصمیم گیران اصلی

 اند.  گرنت است که متاسفانه تاکنون هیچیک )یا حتی موارد مشابه آنها( در کشور اجرا نشده - مالیاتی یا اهرم لوی

 

تواند از یک طرف  در نهایت میکه    است  رویکرد  تنها اینگرا است؛ چراکه ، احیای رویکرد صادراتچهارماما عزم  

  تامین ارز خصوصیِ دیگر موجب  بیشتر، و از طرف    ایجاد شغل باکیفیتِ   و   لی موجب افزایش چند برابری تولید م 

نیز مدیون    )در این لحظه!(  هزار تومانی  26دالر  فراتر از تصور برای کشور شود. به یاد داشته باشیم که همین  

است.  )آن هم صادرات محصوالتی نه چندان نوآور( بوده  توسط بخش خصوصی    ه همین صادرات دست و پاشکست

ایم  های پیش شاهد آن بوده، نظیر آنچه در دههکودکانهگرا، به معنای تعریف چند جایزۀ  البته رویکرد صادرات 

یا  قابل توجهی در محصول    اگر کسی صادراتگرا یعنی  نیست. باز هم با ارجاع به کشور کره، رویکرد صادرات

 کشور دسترسی یابد.  و حمایتی  به بخش قابل توجهی از منابع مالی    ک داشت، به طور اتوماتی  خدمتی نسبتا پیچیده



و  ؛ خواهد بود پیچیدهبه همان میزان تحریم و به زمین زدن آن ، تر اقتصاد پیچیده  هرچه یک به یاد داشته باشیم؛ 

میسر  فوق  این پیچیدگی اقتصادی، تنها و تنها با حمایت از کارآفرینان پیشگام از طریق چهار عزم استراتژیک  

دستیابی به اقتصاد پیچیده، قطعا میتواند موجب شود تا چهار سال دیگر، با این شور و حرارت منتظر    خواهد بود.

 نباشیم ...  "بایدنجو "ماندن یا رفتن 

 

 

   


