
 

 

            

 حمايت دولت بنزين موتور كارآفريني

 احسان سروش: ه نويسند

وجود رقابت شديد در بازارهاي جهاني و حركت اقتصاد به سمت مقوله جهاني شدن، 

مديران شركتهاي موفق جهان را بر آن داشته است تا با تركيب جديدي از منابع موجود 

مزيت نسبي جديدي را فراهم كنند ازاين رو آنان سعي دارند با بكارگيري نيروي  خود ،

وموسسات خود كاالها يا خدماتي نو، خلق كنند اين انساني خالق و نوآور در شركتها 

ياد « موتور حركت اقتصاد جامعه»هستند كه كارشناسان اقتصاد از آنان به عنوان « كارآفرينان»افراد خالق و نوآور ،

مي كنند بدين سان ، نقش بنيادي كارآفرينان،هم در نظريه هاي شكوفايي اقتصادي و هم در كارگرداني سازمانهاي 

معروف و در كنار آن سازمانهاي « كارآفريني سازماني »پيدا كرد كه بعدها به  رگ و كوچك صنعتي جايي در خوبزر

 .كارآفرين پديدار شد

كارآفرينان سازماني در حقيقت كساني هستند كه درون سازمانهاي پيچيده و بزرگ،رفتاري نوآفرين دارند و رؤياها  

پديدآوردن  سازند وآهنگ سود بخش فن شناسي را از مرحله پژوهش وو آرزوهاي بلند را به واقعيت نزديك مي 

شتاب مي بخشند و فاصله ميان انديشه و كنش را كوتاه مي كنند و رؤياي ديدن را با به كار بستن  به بازار فروش ،

بينند ولي  به عبارت بهتر ، كارآفرينان سازماني، سرزمين دلخواه را در رؤياي خود مي  آن در سازمان، درمي آميزند

همواره از آنجا به زمان كنوني بازمي گردند و مي كوشند تا رؤياي خود را به واقعيت تبديل كنند و نمونه آزمايشي 

 آفرينش ذهني خود را با كاميابي به بازار روانه سازند

نظامي گري وارد واژه كارآفريني مانند بسياري از واژه هاي اقتصاد و مديريت بازرگاني ، نخست از قلمرو نظامي و 

، مرداني را كه فرماندهي نيروهاي نظامي داشتند ، 61سده  زبانهاي اروپايي شده است و در فرانسه در آغاز

 .كارآفرين مي خواندند
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 كارآفريني را چنين تعريف مي كند -نظريه پرداز مديريت-پيتر دراكر

 «واكنش در برابر آن و بهره برداري از آن به عنوان يك فرصت است جست وجوي دايمي براي تغيير، كارآفريني؛»

اما به زباني ساده ، كارآفرين فردي است كه با به كارگيري عوامل توليد و بهره گيري از فرصت هاي به وجود آمده 

زند در واقع فرد كارآفرين سعي دارد از فرصت در بازار ، در بنگاه خود دست به كار هاي توليدي و تجاري مي 

به فعاليتي دست بزند كه  هاي بالقوه موجود در جامعه استفاده كند و با بهره گيري از قدرت فكر و نوآوري خود،

 .نهايتا خود وجامعه را از منافعش بهره مند سازد

سعه اقتصادي آن جامعه شود زيرا بقاي بنابراين توجه به مقوله كارآفريني در هر جامعه يي مي تواند زير بناي تو 

يك اقتصاد به نيروهاي كاردان و خالقي است كه با ايده هاي تازه خود به اموري مي پردازند كه سايرين از آن 

براي كشورشان به وجود مي آورند اين نيروهاي كاردان و خالق، « مزيت نسبي» غافل بوده اند و بدين ترتيب يك

 چهار وظيفه زير را بر عهده دارند« كمپل مكدانل»ند كه به اعتقادكارآفرينان اقتصادي هست

  در هم آميختن عناصر زمين،كار و سرمايه در توليد كاال يا فراهم آوردن خدمات به گونه يي كه از حداقل

 منابع، حداكثر استفاده شود

 خالقيت و ابتكار در توليد كاالهايي كه سود آور پنداشته مي شوند 

 اي بنيادي و نامعمول كه استراتژي بازرگاني را در آينده تعيين مي كننداتخاذ تصميم ه 

 به منظورافزايش بهره وري وشيوه هاي امروزين كسب وكار فراهم آوردن روشهاي تازه توليد 

از اين رو دولتهاي جهان سعي دارند تا با به وجود آوردن شرايط محيطي مطلوب، مسير حركت كارآفرينان را 

، تصويب قوانين و مقررات حمايتي در زمينه هاي گوناگون از قبيل  ده ترين اقدامات اين كشورهاهموار سازند عم

وام و اعتبارات ، ورود تكنولوژي، خدمات مشاوره يي ، اطالع رساني، ارايه اطالعات علمي، تسهيالت براي 

مورد ساختار اقتصادي تاسيس شركت ها و آموزش است اين كشورها، قبل از تصميم گيري و سياست گذاري ،در 

خود مطالعه مي كنند تا امكانات و منابع را به سمتي هدايت كنند كه كارآفرينان در آنجا حضور و نياز به حمايت 

 .دارند



نفر پرسنل هستند، شامل  4تا  2در اكثر كشورهاي جهان، بنگاه هاي اقتصادي كوچك، يعني آنهايي كه داراي  

حال آنكه حمايت هاي  اقتصادي ايران نيز مبتني بر بنگاه هاي خرد است،ساختار  .سياستهاي حمايتي مي شوند

دولت بيشتر شامل موسسات و كارگاه هاي بزرگ است و بعضا نيز ديده مي شود كه اين حمايت ها نتيجه يي جز 

هاي سرازير شدن منابع بر جيب رانت خواران ندارد در واقع تاكنون نه تنها به دليل برخورداري كشور از درآمد

توجه به  نفتي و گشتن چرخ هاي اقتصاد از محل اين درآمد ، ضرورت مطالعه و حمايت از بنگاه هاي خرد و

كارآفرينان احساس نشده است، بلكه بررسي اجمالي سال هاي گذشته حاكي از آن است كه دخالت هاي بي مورد 

دو طريق مالكيت خود و جلوگيري از  دولت در مواردي چون تعيين نرخ ارز ، تعيين قيمت، ايجاد انحصارات از

، زمينه كورشدن هر چه بيشتر گره كارآفريني را فراهم كرده است از اين رو الزمه فراهم واردات برخي كاالها 

تصميم گيران اصلي يعني اقتصادي كه عوامل بازار  -آوردن شرايط كارآفريني در ايران ، ايجاد يك اقتصاد آزاد 

 .است –هستند و شرايط را آن ها تعيين مي كنند 

در چنين اقتصادي اگر قرار است حمايتي از كسي صورت گيرد ، آن كس بايد كارآفرين باشد كه براي ورود به 

الي عرصه اقتصاد، نياز به پشتيباني دارد زيرا در غير اين صورت شرايط فعاليت چنين افرادي برقرار نمي شود در ح

 .كه در صورت وجود شرايط مساعد براي فعاليت ، كشور از وجود آنان منتفع مي گردد

 414444 به دليل حمايتي كه از كارآفرينان صورت گرفت، 6991به عنوان نمونه در كشور امريكا ، تنها در سال 

ما نيز مانند خيلي از كشور هاي ديگر بايد بر منابع فرصت شغلي به وجود آمد بنابراين به نظر مي رسد كه كشور 

 .اوليه خود تكيه نكند و نفت را يك سرمايه بداند ، نه يك منبع درآمدي

رسيدن به چنين ديدگاهي موجب مي شود كه به سمت منابع ديگر درآمدي قدم بر داريم و با يك مطالعه بر روي   

ان در آنجا مي توانند مانور دهند را شناسايي كنيم و با اتخاذ سياست هاي اقتصاد كشورمان، زمينه هايي كه كارآفرين

حمايتي ، امكان فعاليت چنين افرادي را به وجود آوريم تا از اين طريق بتوانيم منابع انساني يا به تعبيري مغزهاي 

 .ازار جهاني برسيم جامعه را حفظ كنيم و با بهره گيري از قدرت فكر و نوآوري آن ها ، به مزيتي نسبي در ب

الزمه چنين كاري ،درك مديريت كشور از شرايط و واقعيت هاي موجود جهان است از اين رو به كارگيري مديران 

     كارآفرين در بخشهاي مختلف كشور، ضرورتي انكار ناپذير است تا با پشتيباني از نو انديشي كار آفرينان، 



ايت كنند و سدهاي راه كارآفرينان را از ميان بردارند و آنان را در انديشه هاي نو را تا رسيدن به مرحله آزمايش حم

 .متوقف نسازند  انتظار پروانه حركت،

تجديد نظر در سياست ها، اصالح قوانين ومقررات و سپردن كارها به متخصصان از جمله گامهاي  به بيان بهتر،

  . منجر شوداوليه يي است كه مي تواند به بهبود شرايط براي فعاليت كارآفرينان 

الزمه اين امر ،تحول در ساختار مديريت كشور است اين تحول از درون جامعه نشات مي گيرد ويك عزم ملي را  

هر كدام منافع شخصي خود را دنبال كنند و ديدي فراگير نداشته  مي طلبد زيرا تا زماني كه افراد جامعه ،

 باشند،هيچ بهبودي حاصل نمي شود

    كشتي است كه تصميمات هر يك از سرنشينان آن بر سرنوشت ديگر سرنشينان تاثير  آري،جامعه ما مانند يك

مي گذارد حال چه خوب است كه با ميدان دادن به متخصصان و كارآفرينان، كشتي خود را به ساحل نجات 

 .برسانيم
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