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 ثروت آفرينان
 
 

 نگاه آلي 
تي آمريكا و يكي .آي.      لسترتارو نويسنده آتاب حاضر استاد نام آور در دانشگاه ام

از برجسته ترين آارشناسان و تحليلگران اقتصاد سياسي، اجتماعي و جهاني است 
 .آه اقتصاد امروزي جهان و تحوالت آن را زير نظر دارد

سنجد و   پديده ها، پيامدهاي مختلف آنها را مي     وي در اين آتاب ضمن تحليل
مبناي ثروت آفريني تارو شرح مي دهد آه . هرآجا آه الزم باشد، هشدار مي دهد

در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و آارآفرينان از دانش و اطالعات 
 او هشدار مي دهد آه آشوري آه زير سلطه ترسوها باشد .ثروت مي آفرينند

 شود و آشوري ثروتمند مي شود آه راه را بر شكوفايي نوانديشان خود ثروتمند نمي
 .بگشايد

دهد آه نيروي       اين اقتصاددان برجسته جهاني در آتاب خود از انقالبي خبر مي
گيرد و عصري آه در پيش است، عصر استيالي دانش و  حرآت خود را از مغزها مي
در اين ميان، نوآوري و خالقيت است تارو تاآيد مي آند آه . تخصص هاي جديد است

 .آفريند آه ثروت مي
سازندگي و . آند نو مي آيد و آهنه را نابود مي"     وي در آتاب خود پيام مي دهد آه 

پيام ديگر او به ثروت آفرينان ." انهدام هر دو بايد باشند تا اقتصاد به پيش گام بردارد
سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد سومين انقالب صنعتي دارد عناصر : "چنين است
آسي  به درستي نمي داند آه قاعده بازي چيست؟ برندگان آساني . چيند از نو مي

 ."خواهند بود آه ماهيت هرم ثروت را در اقتصادي متكي به دانش زودتر دريابند
بـه  آتابهـاي تـارو     .      از تارو عالوه بر اثر حاضر، آتابهاي ديگري نيز منتشر شده است           

آنـد آـه واقعيتهـاي     مندان مباحث اقتصادي جهان امـروز آمـك مـي       پژوهشگران و عالقه  
 .اساسي را بهتر بشناسند

     اين آتاب آه قواعد بازي در قرن بيست و يكم را در مقابل خواننده قرار مي دهـد از                   
شناسي   آاوش در اقتصاد متكي به دانش، باستانهـاي   چهار بخش آلي به نام    

هر بخش نيـز فصـلهاي   .  تشكيل شده است جويندگان گنج، سازندگان   هرم ثروت، 
مختلفي را نيز دربرمي گيرد آه تحليل مباحث اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي             

آتـاب نيـز حـاوي دو مقدمـه و يـك سـرآغاز اسـت آـه مـتن                 . را با ذآر مثـال همـراه دارد       
 .مده استبا قلم تارو نويسنده آتاب به رشته تحرير درآ" سرآغاز"
 

 سرآغاز 
با دنيايي روبرو هستند آه الگوي موردپسند       ) منهاي انگليس (     آشورهاي قاره اروپا    

آنها، يعني اقتصاد بازار اجتماعي از آار افتاده است و روند بلندمدت ميزان بيكـاري ايـن                 
 .نرخ بيكاري دورقمي اآنون پديده دائمي شده است. قاره، دائم رو به افزايش است

در صنايع انسان ساخته مبتني بر نيروي مغزي جديد قرن بيسـت و يكـم،                    
 فاصـله اروپـا بـا       .همه اروپا بازنده است و اروپا در هيچ صـنعتي پيشـتاز نيسـت             

شـود، قـاره اي آـه فرهنـگ را اختـراع آـرد، اآنـون از آمريكـا                    آمريكا روزبـروز بيشـتر مـي      
 .فرهنگ وارد مي آند

بيكـاري در ايـن   . روپاشي نظام مالي آسيا، هيچ آسيبي نديد     اقتصاد آمريكا در پي ف   
شـرآتهاي آمريكـايي دوبـاره      . اي پايين است و تورم وجـود نـدارد          سابقه  آشور درحد بي  

، فقـط دو شـرآت از ده شـرآت بـزرگ اول دنيـا               ١٩٩٠در سـال    . درصدر قـرار گرفتـه انـد      
. انــد نيــا آمريكــايي شــرآت اول د١٠ شــرآت از ٩، ١٩٩٨آمريكــايي بودنــد، امــا در ســال 

وقتـي آـه نوبـت بـه        .  شرآت آمريكايي هستند   ٢٠ شرآت بزرگ جهان،     ٢٥اآنون از   
 بـا  .رسـد، هـيچ آشـوري از آمريكـا جلـوتر نيسـت            اقتصاد متكي به دانش مي    
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وقتي آه اقتصادي در اوج باشـد،      . وجود اين احساس نگراني پنهان در آمريكا وجود دارد        
 .غلطندبسياري ممكن است در سراشيبي در

امروز در آمريكا طبقه وسط روزبروز آوچكتر مـي شـود، برخـي بـه طبقـه                   
 بـا وجـود     .باالتر صعود مي آنند، اما بيشتر آنها به طبقه پـايين فـرو مـي افتنـد                

.  هزار آارگر از شرآتهاي سودآور اخراج مـي شـوند          ٧٠٠ تا   ٥٠٠رونق اقتصادي، سالي    
ود بيكار شدند، دستيابي به شغل دلخواه و  نفر از آار خ٦٨٠ر٠٠٠ حدود   ١٩٩٨در سال   
از همـه بـدتر اينكـه       . هـا دشـوار اسـت       التحصـيالن دانشـكده     العمر حتي براي فارغ     مادام

در نهايـت ايـن     .  به يك سوم آـاهش يافتـه اسـت         ١٩٩٠رشد بهره وري نسبت به دهه       
در آغـاز قـرن بيسـت و    . رشد بهره وري است آه به ايجاد ثروت واقعـي مـي انجامـد           

م، شــش فنــاوري جديــد ميكروالكترونيــك، فنــاوري رايانــه اي، مخــابرات و  يكــ
ارتباطات دوربرد، مواد جديد انسان ساخته، رباتهـا و بيوتكنولـوژي، دسـت در              
 .دست يكديگر گذاشته اند تا دنياي اقتصادي نو و بسيار متفاوتي را بسازند

ريخ بشر، منشاء آاميابي    در تمام طول تا   .      پايه هاي قديم آاميابي فرو ريخته است      
ناگهـان ورق برگشـته و      . دستيابي به منابع طبيعي مانند زمين، طال و نفت بوده اسـت           

ايـن عصـر، عصـر صـنايع انسـان سـاخته برپايـه              . به جاي آنها نشسته اسـت     " دانش"
بيـل گيـتس ثروتمنـدترين مـرد دنيـا مالـك چيزهـاي              . دانايي و توانايي هاي مغزي است     

مين دارد، نه طال، نه نفت، نه آارخانه، نه فعاليت صنعتي ديگر و نه  نه ز–ملموس نيست 
 اين نخستين بار در تاريخ بشر است آه ثروتمندترين مرد دنيا فقط دانش -ارتش و سپاهي

 .دانش، پايه جديد ثروت است. دارد و بس
     در گذشته وقتي آـه سـرمايه داران از ثـروت خـود سـخن مـي گفتنـد، منظورشـان                     

در آينـده وقتـي آـه سـرمايه داري از           .  بر آارخانه و تجهيزات و منابع طبيعي بود        مالكيت
 .ثروت خود سخن بگويد، سخن او بر سر ميزان دستيابي او بر دانش خواهد بود

     ملتها چگونه بايد ساختار و سازمان خود را عوض آنند تا محيطـي ايجـاد شـود آـه                   
در آينده چگونـه مـي تـوان        . ش ثروت ملي بگشايد   بذر دانش در آن برويد و راه را بر افزاي         

 فناوري هاي نو را بر بناي هرمهاي ثروت بلندتر و عريض تر به آار گرفت؟
هرم .      براي بناي هرم ثروت پايدار، ابتدا بايد چشم انداز اقتصادي جديد را بشناسيم            

عـات درسـت،   بدون شناخت و اطال. ثروت جديد جايي در درون اين چشم انداز قرار دارد        
انسـانها بايـد    . جويندگان گنج نمي توانند به ثروتهاي نهفتـه در درون هـرم دسـت يابنـد               

 .آاشف، باستان شناس و جوينده گنج باشند تا گنج ثروت را در آغوش بگيرند
 

 آاوش در اقتصاد متكي به دانش: بخش اول
 چشم انداز اقتصادي: ١ فصل 

در آغاز سده . انقالب صنعتي اول پديد آمد و پايان آشاورزي، ١٩     با آغاز قرن 
امروز سومين انقالب . بيستم با ورود برق به صحنه زندگي، انقالب صنعتي دوم رخ داد

ميكروالكترونيك، رايانه، مخابرات و ارتباطات دوربرد، مواد . صنعتي در جريان است
 انقالب در. مصنوعي، ربات و بيوتكنولوژي همه شئون زندگي را دگرگون مي سازند

صنعتي سوم، فناوري ها با چنان سرعتي درحال تغييرند آه آسي نمي تواند 
 .فعاليتهاي سودآور آينده آدامند

 .در اقتصاد متكي به دانش، دستيابي به سودهاي با ثبات، دشوار است     
همه مديران بايد بدون وجود . مديرعامل امروزي تكيه گاه اقتصادي ثابتي نخواهد يافت

 .اي ثابت، برنامه هاي خود را بريزند و اجرا آنندپايه ه
     همانطور آه انقالب صنعتي دوم، اقتصاد محلي را به اقتصاد ملي تبديل آرد، 

اين . انقالب صنعتي سوم اقتصادهاي ملي را به سوي اقتصاد جهاني سوق داد
دنيا مي نخستين بار در طول تاريخ است آه شرآتها و بنگاههاي اقتصادي از جايي در 

. خرند آه قيمتها پايين تر است و در جايي از دنيا مي فروشند آه قيمتها باالتر است
 درصد محصول خود را در خارج از ٨٠آمريكايي ترين شرآت آمريكايي يعني آوآاآوال 
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آمريكا مي فروشد و باز نخستين بار است آه آمريكايي ترين محصول آمريكا، يعني 
 .از سراسر جهان استخودرو، متشكل از قطعاتي 

     وقتي آه جهان از اقتصاد محلي به اقتصاد ملي گذر مي آرد، دولتهاي ملي وجود 
اما اآنون به عكس، دولتي در جهان . داشتند و آماده بودند آه اداره فرايند را ياد بگيرند

 .وجود ندارد آه امروز اداره اقتصاد جديد جهاني را بياموزد
لي موجود مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان      نهادهاي بين المل

 .ملل و سازمان تجارت جهاني براي برخورد با اقتصاد جهاني تاسيس نشده اند
اي نزديك متصور  تاسيس حكومت جهاني، در آينده     آوتاه سخن اينكه 

آنكه حكومت  در نتيجه جهان داراي اقتصاد جهاني خواهد شد، بي. نيست
 .ي داشته باشدجهان

نخواهد بود و گاه به      ثروت بايد در اقتصاد جهاني تحصيل شود آه آرام و بي درد سر 
 آسيا را ١٩٩٧چنين توفاني در . گاه توفانهاي اقتصادي آامًال دور از انتظار ايجاد خواهد آرد

ورها  گسترش يافت و تقريبًا بر اقتصاد همه آش١٩٩٩دربرگرفت، بحراني آه تا نيمه سال 
 .تاثير گذاشت

 
 ادغام

     در اقتصاد جهاني، دولتهاي ملي قدرت خود را براي اداره نظام اقتصادي از دست 
اين اتفاق در زمينه هاي ديگر . بازارهاي مالي جهاني نمونه اي بارز است. مي دهند

 .نيز مي افتد
 ١٥سابق، به جاي شوروي .      بادهاي تغيير برخود آشورها نيز وزيدن گرفته است

اندونزي .  آشور تبديل مي شود٧ يا شايد ٥يوگسالوي به . آشور سر برآورده است
به تدريج آه قدرت و حيطه عمل دولتها آاستي . بعيد است آه آشوري واحد بماند

آنها بيش از پيش مي توانند . مي پذيرد، نقش شرآتهاي جهاني افزايش مي يابد
 .آشورها را به جان هم بيندازند

 از ٩٨ تريليوني سال٤/٢ اما شرآتها هم مانند آشورها درگيرودارند، ادغامهاي    
 ٩٧در سال. درصد بيشتر است٩٧،٥٠، پنج برابر واز سال پرادغام ٩٠ادغامهاي سال

اين شرآتهاي جديد چه . بنز آرايسلر را خريد و بانك آلماني، بانكرز تراست را مرسدس
 . هستند"جهاني"لبته آه هستند؟ آلماني، آمريكايي يا جهاني؟ ا

 
 
 

 چشم درخشان بر باالي هرم ثروت: ٢فصل 
 ٩٨     بيل گيتس ثروتمندترين در جهان است، ارزش خالص دارايي او در پايان سال 

 ميليون آمريكايي آه در پايين ترين ١١٠ ميليارد دالر بود، يعني برابر با ثروت ٨٣بيش از 
روت عظيمي است آه در پايان قرن بيستم، در گيتس، نماد ث. حد هرم ثروت قراردارند

 .دوره سومين انقالب صنعتي جمع شده است
اما رفته رفته مي رود آه .      ثروت هميشه در سلسله مراتب قدرت، مهم بوده است

 .معيار منحصر به فرد ارزش شخصي قرار گيرد
ايكل جردن روي تصوير م.      دستاوردها غالبًا با معيار ثروت زايي سنجيده مي شوند

جلد مجله فورچون ظاهر مي شود و نام او به خاطر پولي آه درمي آورد بر سر 
جوانان با استعداد و .  بيشتر اين پول در خارج از زمين بسكتبال درمي آيد–زبانهاست 

 .سازند بلندپرواز نيز روزبروز بيشتر نيروي خود را بر هدف تحصيل ثروت متمرآز مي
 

 بهترين دورانها
يكي از شگفتي هاي اين .    انسان در بزرگترين دوران فناوري خود زندگي مي آند  

امكانات فني جديد، آهنگ توليد ثروت را نسبت به . دوران، دنياي رنگارنگ رايانه است
 سال گذشته بيشتر از تمام طول تاريخ ١٥آمريكا در . گذشته سريعتر ساخته است
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 ميلياردر وجود داشت، اما تا سال ١٣، ١٩٨٢در سال . خود، ميلياردر ساخته است
 . ميلياردر ديگر به آنها اضافه شدند١٧٦، ١٩٩٨

آوشند       ثروتمندترين آمريكائيان ثروت خود را پنهان نمي آنند، بلكه پيوسته مي
تا نام خود را در ليستهاي ثروتمندترين ها وارد آنند تا به عنوان برندگان اقتصادي 

 .ران، بهترين دوران مردم آمريكاستاين دو. شناخته شوند
     در قرن بيستم، پيشتازي اقتصادي به شكل سرمايه گذاري روشمند و منظم در 

بهره برداري از . به منظور اختراع فناوري هاي جديد جلوه گر شد" تحقيق و توسعه"
اما هيچ آشوري در . اين توانايي مستلزم اين بود آه نظامهاي آموزشي عوض شوند

آردن نظام آموزشي قديم و روي آوردن به آموزش و پرورش همگاني فناورانه و رها 
آمريكا با استفاده از اين پايه آموزش همگاني به . سريعتر از آمريكاييان عمل نكرد

 .عنوان ثروتمندترين آشور جهان، جاي انگليس را گرفت
شد و ماهيت  انجام ١٨٩٠     پس از تحقيق و توسعه، دومين اختراعي آه در دهه 

استفاده از نيروي برق به ظهور . بود" برق"پيشرفت اقتصادي را تغيير داد، اختراع 
 .صنايع جديد انجاميد و فرايندهاي توليدي همه صنايع را از بيخ و بن عوض آرد

آارآفرينان آسب .      در دومين انقالب صنعتي، فعاليتهاي آامًال متفاوتي سر برآوردند
اه انداختند و فناوري هاي نو را به آار گرفتند تا صنايع قديم را و آارهاي جديدي ر

آاستن هزينه ها . در نتيجه هزينه ها به نحو چشمگيري آاهش يافت. متحول سازند
بانيان و صاحبان . از آاستن قيمتها سريعتر شد و سودها سير صعودي پيدا آرد

 نسلي با ثروت هنگفت شرآتهاي داخلي جديد، فوق العاده ثروتمند شدند و ناگهان
 .پديد آمد

.  آسي از راه پس انداز خود به ثروتي هنگفت نرسيده است:قاعده اول
ثروتمندان در پي يافتن فرصتهايي اند آه در شرايط عدم تعادل هاي بزرگ، 

در هر . راآفلر و بيل گيتس هر دو همين آار را آرده اند. سرمايه گذاري آنند
شان بخشي آوچك از آل ثروت آنها را تشكيل دو مورد پس انداز دوران عمر

آسي آه پول خود را با دقت پس انداز و در شرايط تعادل طبيعي . مي دهد
سرمايه گذاري آند مي تواند در سن بازنشستگي خود راحت باشد، اما 

 .هيچگاه ثروتمند نخواهد شد
 

 گنجهاي هرم ثروت) و از دست دادن(يافتن : ٣فصل 
 هاي دگرگون ساز جديد به ميدان مي آيند، شرآتهاي قديمي      وقتي آه فناوري

البته شرآتهاي جديد از اين امتياز بزرگ . بايد خود را نابود سازند تا نجات يابند
بزرگترين تحوالت . برخوردارند آه مجبور نيستند خود را منحل آنند تا نجات يابند
فروش در . حظه آردسومين انقالب صنعتي را مي توان در سطح خرده فروشي مال

خريد الكترونيكي هميشه از خريد سنتي .  سال ده برابر شده است٥اينترنت در هر 
اين فناوري جديد، به شرآتهاي بسيار آوچك امكان مي دهد آه با . ارزان تر درمي آيد

 . مارت يعني بزرگترين بنگاه خرده فروشي آمريكا رقابت آنند-وال 
ي را افزايش مي دهد، اما آنفرانسهاي ويدئويي      جهاني شدن، سفرهاي تجارت

 دهد، آدام روند غالب خواهد شد؟ اين نوع سفرها را آاهش مي
     با ارسال گزارش الكترونيكي به رئيس، رده هاي ضروري مديريت، مكان استقرار 

 .رئيس و نياز به ستادهاي مرآزي شرآتها، تغيير مي آنند
د جهاني، موجب پيدايش شرآتهاي جديد بزرگتر      گذر از اقتصاد ملي به اقتصا

بيشتر شرآتهاي بزرگ آمريكا، دست آم نيمي از محصوالت خود . جهاني خواهد شد
سفارش ساخت به خارج، توليد جهاني و فروش . را در خارج از آمريكا مي فروشند

در جايي آه شرآتها . جهاني، همه اينها حلقه هاي اتصال زنجيره اي واحد هستند
اني نيستند، از راه ادغام، جهاني مي شوند مانند يكي شدن مرسدس بنز با جه

 .آرايسلر
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 شرآتها و بنگاههاي موفق بايد وضع موجود خود را برهم بزنند تا :قاعده دوم
نظم آهنه را بايد زماني آه هنوز سرپاست دور بريزند تا بتوانند . نجات يابند

ا در آب فرو نبرند، ديگران سرشان را اگر خود ر. نظم نو را به جاي آن بسازند
 .زير آب خواهند آرد

فناوري هاي جديد به .      سومين انقالب صنعتي راه را بر ايجاد ثروت مي گشايد
در شرايط عدم تعادل . معناي تغيير است و تغيير به معناي برهم خوردن تعادل است

 اقتصادي افزايش مي بازده اقتصادي و رشد) وقتي آه عرضه پاسخگوي تقاضا نباشد(
برندگان، فناوري هاي جديدي را مي شناسند و مهارت آن را دارند آه از . يابد

 .اين است آه ثروتمند مي شوند. موقعيتهاي جديد بهره برداري آنند
     گاه آارآفرينان، فرصتهاي جامعه شناختي را براي تغيير عادتهاي انساني در 

مشكل به دست آمده از عدم تعادل جامعه . نندآ يابند و عدم تعادل ايجاد مي مي
شناختي اين است آه اين ثروت حاصل جابجايي و انتقال ثروت موجود است، نه ايجاد 

 .ثروتي جديد
     نوع ديگر عدم تعادل، چيزي است آه مي تواند عدم تعادل مرتبط با توسعه ناميده 

اد مي آند و فعاالن تفاوت بسيار زياد سطح درآمد آشورها فرصتهايي ايج. شود
 .اقتصادي مي توانند فعاليتهاي جهان توسعه يافته را در جهان توسعه نيافته تكرار آنند

آن دو مي .      دو ثروتمند چيني از فرودگاه هنگ آنگ راهي ونكور در آانادا بودند
پاسخ نويسنده آتاب اين است آه . گفتند وانكور از نظر اقتصادي بياباني بيش نيست

در هنگ گنگ اين دو مرد از راه بهره . انادا عدم تعادل ناشي از توسعه وجود ندارددر آ
برداري از تفاوتهاي بين جهان توسعه يافته و چين فقير آه اآنون درهاي خود را 

 .گشوده است، ثروتمند شده اند
 شرآتهايي آه مي خواهند رشد سريع و سودي آالن داشته :قاعده سوم

عادل هاي ناشي از تحول فناوري بهره برداري آنند، از باشند بايد از عدم ت
تعادلهاي ناشي از توسعه بهره گيري آنند، يا اينكه عدم تعادل هاي جامعه 

آند و بازدهي  فعاليتهاي ديگر هرچه باشند رشد مي. شناختي ايجاد آنند
 .اندك دارند

 
 بدترين دورانها

 ديگر نظير تفريح و اوقات فراغت و صرف      ثروت واقعي از راه گرفتن وقت از فعاليتهاي
ثروت واقعي از راه افزايش آن چيزي به دست . آن در راه پول درآوردن حاصل نمي شود

اين امر در مورد ثروت ايجاد شده از . شود ناميده مي" بهره وري نيروي آار"مي آيد آه 
 .راه سرمايه گذاري در آارخانه و تجهيزات نيز صادق است

ي ثروت از راه انهدام منابع طبيعي يا آواره آردن طبيعت و محيط زيست،      گردآور
اگر شيوه ساخت و استفاده از محصوالت به طبيعت و . آند ثروت واقعي ايجاد نمي

محيط زيست آسيب نرساند، بهره وري منابع طبيعي و زيست محيطي افزايش يافته و 
نهفته در درون هرم ثروت بهره وري گنج راستين . ثروت واقعي ايجاد شده است

. بيرون هرم بدون رشد بهره وري، نمايي باشكوه اما توخالي است. است
مزد بسياري از افراد واقع در پايين هرم اجتماعي رو به افزايش نخواهد بود 

 .مگر اينكه پايه هاي رشد بهره وري محكم باشد
آساني آه .      فاصله بين شرآتهاي موفق و ناموفق روزبروز بيشتر مي شود

آنند، راه را فقط براي بازيگران جهاني بسيار بزرگ يا  استراتژي شرآتها را توصيه مي
بازيگراني آوچك آه در گوشه اي از اقتصاد جهاني پاي آوچكي پيدا آرده باشند باز 

شرآتي آه نه بزرگ باشد و نه آوچك و در بازار داخلي آار آند، محكوم به . مي بينند
 .زوال است

  ، ١٩٧٠ و١٩٦٠، ١٩٥٠در دهه هاي .  اين امر در مورد آشورها نيز صادق است    
. اختالف درآمد سرانه بين آشورها رو به آاستن بود، اما اآنون در حال افزايش است

در اين ميان .  خود قرار دارند١٩٩٧بخشهاي وسيعي از آسيا پايين تر از جايگاه سال 
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سريع اين آشور، سطح زندگي بيش از يك رشد اقتصادي . استثناي بزرگ چين است
در درون جهان اول، روند برابرسازي . پنجم مردم جهان را پيوسته افزايش مي دهد

 درصد ٣٣، به ١٩٩٠براي مثال، شكاف درآمد آمريكا و آانادا در دهه . پايان يافته است
 .رسيده است

خاص، بين براي آساني آه بخواهند نابرابري اقتصادي فزاينده بين اش     
شرآتها و بين آشورها را آاهش دهند، مهمترين نكته اين است آه چگونه 
بناي هرم ثروت را در اقتصادي آه پايه هاي آن بر دانش استوار است درك 

 .آنند
 باستان شناسي هرم ثروت: بخش دوم

 سازمان اجتماعي: فصل چهارم
آشورهاي دنيا با هرج و فقيرترين .      هرم ثروت با سازمان اجتماعي آغاز مي شود

نظامهاي اجتماعي در برابر . مرج و ناتواني در سازماندهي جامعه دست به گريبان اند
تغيير مقاومند، اما دست روي دست گذاشتن و ناظر به وخامت گراييدن مسايل 

 .ماندن، پايان بدي دارد و بزرگترين ملتها را به زانو در مي آورد
اآنون در هر يك از سه منطقه اقتصادي عمده جهان در      توانايي تغيير اجتماعي 

ژاپن بايد از جلد سازمان اجتماعي آهنه درآيد تا بر از . معرض آزمون قرار گرفته است
آارآفرينان اروپايي . هم گسيختگي مالي خود آه به رآودي ده ساله انجاميده فائق آيد

 انقالب صنعتي حضور در دومين انقالب صنعتي نقش عمده داشتند، اما در سومين
نظام آموزشي . اروپا بايد خود را دگرگون آند تا آارآفرينان او دوباره سربرآورند. ندارند

 .آمريكا بايد خود را از نو بيافريند. آمريكا ديگر در زمره بهترين هاي جهان نيست
 

 مراحل سه گانه
گام اول در . شود     توسعه اقتصادي با توانايي سازماني در تجهيز منابع آغاز مي 

آسيا با آارگر فراوان و منابع طبيعي اندك، در نيمه دوم قرن . اينجا تجهيز نيروي آار بود
سابقه اي باال  انداز را تا سطح بي بيستم به دنبال بسيج سرمايه رفت و نرخهاي پس

 .برد و در پي آن رشد اقتصادي سريع حاصل شد
 آپي برداري براي رسيدن به دانش فني      دومين مرحله توسعه اقتصادي، تقليد و

آمريكا در فناوري، بر انگليس پيشي گرفت، زيرا نظام آموزش و پرورش او بهتر . است
 در بسياري از صنايع، آمريكا را پشت سر گذاشت، زيرا نيروي ١٩٨٠ژاپن در دهه . بود

 .آار او باالتر بود
در اين مرحله . غاز مي شود     در سومين مرحله توسعه اقتصادي، رشد بهره وري آ

تحوالت بزرگ ناگهاني در فناوري، به پرش . دانش بالنده است آه حرف اول را مي زند
 .انجامد رشد بهره وري مي

سومين انقالب صنعتي، عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد از      
برندگان آساني خواهند بود آه ماهيت هرم ثروت را در . نو مي چيند

 .تصادي متكي به دانش زودتر دريابنداق
 فروپاشي هاي مالي

اين نوع فروپاشي ها پيش .      فروپاشي هاي مالي، پيامد جهاني شدن نيستند
 .هر جامعه سرمايه داري آه نتواند با آن مقابله آند به زحمت مي افتد. آيند مي
، ثروت وقتي آه جامعه اي نتواند با واقعيتهاي محيط خويش روبرو شود     

 فروپاشي بازار مالي ژاپن در عرض ده سال، شمار .دهد خود را بر باد مي
در بقيه آسيا و در همه آشورهاي درحال .  آاهش داد٩ به ٤١ميلياردهاي ژاپني را از 

 .توسعه نيز همين اتفاق افتاد
درك و تشخيص و پذيرفتن محدوديتهاي برخاسته از ضعف : قاعده چهارم

راز آاميابي در به آارگيري . ز خردورزي سازمانهاستهاي ذاتي خود، آغا
 .منابع خويش در جاهايي است آه اين ضعف ها خود را نشان ندهند
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 افزايش صادرات
زند،   ميليارد دالر مي٢٥٠     اگر اعداد و ارقام صادرات آشورها را جمع بزنيم سر به 

 ميليارد ٢٥٠بيش از يعني دولتهاي جهاني بايد صادرات خالص آشورهاي خود را به 
براي رسيدن به چنين مبلغي . دالر برسانند تا خود را از بحرانهاي آنوني بيرون بكشند

 .ژاپن، اروپا و آمريكا: فقط به سه منطقه جهاني مي توان چشم دوخت
اروپا نيز هيچگاه بازاري بزرگ براي محصوالت .      ژاپن خود نياز به افزايش صادرات دارد

اما در عمل بازار آمريكا اولين، آخرين و . ي درحال توسعه نبوده استصنعتي آشورها
در اين صورت اگر اقتصاد آمريكا دچار . بازار منحصر به فرد همه آشورهاي جهاني است

رآود شود، برنامه هايي آه آشورها براي صادرات خود چيده اند به جايي نخواهد 
 .رسيد

 
 سقوط قيمتها

نق اقتصادي جهان را تهديد مي آند از انقباض يا آاهش      بزرگترين خطري آه رو
آاهش . عمومي قيمتها بر مي خيزد نه از آند شدن آهنگ رشد اقتصادي آمريكا

شواهد نشان مي . سازد عمومي قيمتها، رشد محصول ناخالص داخلي را منفي مي
 .دهد آه جلوگيري از سقوط عمومي قيمتها بعد از شروع آن بسيار دشوار است

اما عوامل ديگر نيز .    سير نزولي قيمتها تا حدي ناشي از فناوري هاي جديد است  
توليد از جاهاي پرهزينه به مكانهاي آم . جهاني شدن بر سر قيمتها مي زند. در آارند

بحران مالي آسيا . هزينه برده مي شود و در نتيجه قيمتها رو به آاهش مي گذارند
شرآتها و سفارش برخي آاهش آارآنان .  داده استفشار بر آاهش قيمتها را افزايش

آارخانه داران، . از قطعات يا محصوالت به ديگران نيز در آاهش قيمتها نقش داشته است
صاحبان معدن و بخش ساختمان مي توانند قيمتها را پايين نگاه دارند، زيرا به ذخاير 

 .عظيمي از نيروي آار ارزان دسترسي دارند
راه درست، پيشگيري . آار آساني نيست) انقباض( سقوط قيمتها      متوقف ساختن

 .است
انسانها ياد گرفته اند آه در گيرودار تورمي متوسط، : قاعده پنجم

اقتصادهاي سرمايه داري را اداره آنند، اما در بحبوحه انقباضي خفيف 
اگر بين تورم و انقباض با . درمي مانند و آاري از دست آنها ساخته نيست

 .ي برابر يكي را بايد انتخاب آنيد، تورم را برگزينيدنرخ
 

 نتيجه
روزگاري ملتها و آشورها بايد توانايي سازماندهي خود را پيدا مي آردند      

اما امروز اين جهان است آه بايد خود را سازمان دهد تا زمينه . تا توفيق يابند
 .توفيق را براي آشورها مهيا سازد

 
 آارآفرينيمهارتهاي : فصل پنجم

اما در باطن .      آارآفرينان و سازمان اجتماعي به ظاهر در دو قطب مخالف قراردارند
تغيير و تحول به . پيوندي نزديك به يكديگر دارند و پايه هاي هرم را تشكيل مي دهند

مردان و زناني تكيه دارد آه امكان انجام آارهاي جديد را تشخيص دهند و براي انجام 
، هردو بايد باشند تا اقتصاد رو به پيش گام سازندگي و انهدام. ن بيايندآن به ميدا

اندازد تا اينكه اين صنعت با  تلويزيون مي آيد و صنعت سينما را از سكه مي. بردارد
آارآفرينان محور اصلي فرايند . اختراع دستگاه ويدئو رونق خود را باز مي يابد

د آه فناوري هاي جديد و مفاهيم نو را انهدام سازنده اند، زيرا آنان آساني ان
 . اينها آارگزاران تغيير سرمايه داري اند.در صنعت و تجارت به آار مي برند

     سازمان اجتماعي بايد بر پايه اي بنا شود آه دست آارآفرينان را باز بگذارد آه 
شفتگي مي اما صاحبان منافع، برچيدن بساط آهنه را مقدمه آ. آهنه را از ميان بردارند

. جامعه موفق، خطر انهدام نظم آهنه و بناي نظمي نو به جاي آن را مي پذيرد. دانند
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اي آه  جامعه. نظم نو با او سازگار نيست، اما جامعه خود را با آن سازگار مي سازد
 .نخواهد تغيير آند، آارآفريناني توانا پيدا نخواهد آرد

 
 اروپا

ازماندهان و پايه گذاران بي باك و خالق فعاليتهاي      اروپا براي نشان دادن اهميت س
. پس انداز و سرمايه گذاري اروپا هنگفت است. اقتصادي نمونه خوبي است

 ساخته –اما در ايجاد صنايع انسان . تحصيالتش خوب و پايه فناوري آن نيرومند است
 .متكي به مغزهاي سده بيست و يكم در موضع رهبري قرار ندارد

. از نيروي محرآه اي برخوردار است آه در هيچ جاي ديگر دنيا ديده نمي شود     اروپا 
ابتدا از : اروپا اين آار را در دو مرحله انجام داد. گامي بزرگ بود" يورو"به جريان افتادن 

أي و سپس از سكوي اقتصاد منطقه اي  سكوي اقتصاد ملي به سكوي اقتصاد منطقه
درت خريد محصول ناخالص داخلي اروپا در حد برابري ق. به سكوي اقتصاد جهاني

هر دو رقيب صنعتي اصلي اروپا، ضعفهاي بزرگي . آمريكا و نزديك سه برابر ژاپن است
 .دارند

 از فروپاشي      نظام اقتصادي ژاپن از آار افتاده است و نمي تواند بر مشكالت بعد
 .مشكل داردعالوه براين ژاپن در خالقيت و نوآوري . مالي خود فائق آيد

دوسوم .      قدرت ظاهري آمريكا نمايي باشكوه است آه ضعفهاي عمده اي دارد
سالي (رشد بهره وري آن . نيروي آار آن از نظر تحصيالت و تخصص وضع خوبي ندارد

در دهه گذشته به پايين ترين حد خود در تاريخ اين آشور رسيد و از ژاپن و )  درصد١/١
.  ميليارد دالر آسري بازرگاني داشت٢٥٠، حدود ٩٨ سال در. اروپا خيلي آمتر است

 ميليارد دالر مازاد بازرگاني با بقيه آشورهاي ١٢٠، ٩٨جامعه اروپا به عكس در سال 
 .جهان داشت

 راه وجود دارد، رشد سريعتر آه موجب افزايش ٢     براي ايجاد مشاغل جديد فقط 
مزدها . آه باز همان نتيجه را مي دهدشود يا آاهش مزدها  تقاضا براي نيروي آار مي

بينند آه از آار بيشتر و سرمايه آمتر  آه پايين بيايد، شرآتها نفع خود را در اين مي
اگر اروپا به راه آمريكا برود، در . آمريكا گزينه دوم را انتخاب آرده است. استفاده آنند

د اشتغال آمريكا همه رش. آوتاه مدت با افزايش بيكاري چشمگيري روبرو خواهد شد
اما مزد اين . خدمات، ماشين توليد شغل در آمريكاست. در بخش خدمات بوده است

 .شغلها از سطح پرداختهاي بيمه بيكاري اروپاي غربي پايين تر است
     خطر واقعي آه آينده اقتصادي اروپا را تهديد مي آند از اينجا ناشي مي شود آه 

همين عدم تعادل ها . ي و توسعه عدم تعادل دارندشناسي فناور در زمينه هاي جامعه
ملتهاي اروپايي از تغيير روگردان . آفرينند هستند آه در جاهاي ديگر ثروت مي

 .شده اند و همين امر راه را بر ظهور آارآفرينان بسته است
هيچ عاملي جاي مردان و زنان با آفايت و آارورز مدبر را نمي : قاعده ششم

ن طايفه صاحب ثروت و قدرت مي شوند، اما اگر اينها برندگان اي. گيرد
 .رود، نو مي آيد آهنه نمي. گردد نباشند، آشور فقير و ناتوان مي

.      اروپا نمي خواهد سرمايه دار آابوي آمريكا يا خرگوش اقتصادي ژاپن باشد
، از راه آپي آردن آاالهاي ١٩٨٠ها، شرآتهاي آمريكايي در دهه  برعكس اروپايي

اقدام به . عتي ژاپن، شكاف آيفيت محصوالت خود را با محصوالت ژاپني پر آردندصن
 .آپي برداري پيش درآمد پيشرفت است

.      اقتصاد، ميداني است آه سرمايه داران در آن با قيمتها و مزدها بازي مي آنند
خصص تدر اين بازي، . شرآتها و بنگاهها اآنون بازي را به ميدان جهاني آشانيده اند

 .آننده سطح دستمزدهاست  فني به جاي مكان جغرافيايي، تعيينو مهارت
 

 نتيجه
     شرآتها بازي را برپايه تخصص، سرمايه، قابليت فني خود و توانايي حرآت در 

تشكلهاي صنعتي و تجارتي آه با رشدي سريع به . دهند بازارهاي جهاني انجام مي
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اين شرآتها . يه هاي آاميابي خواهند بودشرآتهاي چندمليتي تبديل مي شوند از پا
 .راه نخواهند افتاد، مگر اينكه عنان هدايت آنها در دست آارآفرينان مدبر قرار گيرد

     اروپاي غربي بايد آغوش خود را بر آارآفرينان بگشايد و طرح سازمان اجتماعي 
ود را با مهارت بازي اگر اروپا نقش خ. خود را از نو بريزد تا اين نوع مديران سربرآورند

 .آند، در قرن بيست و يكم بزرگترين و مهمترين منطقه اقتصادي جهان خواهد بود
 

 توليد دانش : فصل ششم
به آارگيري دانش (آنجكاوي، عطش اآتشاف، عشق آموختن، شوق سازندگي      

ما ، اين چهار ويژگي در ذات انسان وجود دارد، ا)جديد براي ساختن چيزي نو و متفاوت
 .وقتي تجلي مي شوند آه در محيطي مناسب با عوامل ديگر بياميزند

خالقيت در جايي آه بايد با قدرت دربيفتد شكوفا نمي شود، خالقيت در      
 جامعه اي آه .جايي شكوفا مي شود آه سد قدرت را در سر راه خود ببيند
اگر . ي نياز داردبخواهد دانش را به آار گيرد، به ترآيبي مناسب از نظم و بي نظم

شود،  جامعه اي از بي نظمي و اغتشاش آه بعد از هر تغيير و تحول ايجاد مي
ها عقيم مي مانند، اما ناگزير است آه درجه اي از نظم را  رويگردان باشد، ايده

 .نگهدارد تا از جهش هاي فكري خالق بهره مند شود
 

تر بداند، خالق نخواهد  جامعه اي آه نظم را از هر چيز ديگري بر:قاعده هفتم
بود، اما اگر درجه مناسبي از نظم نباشد، خالقيت دود مي شود و به هوا 

 .مي رود
زندگي انيشتين، جستجوي نظم در بي .      در سطح فردي همين امر صادق است

نظمي بود، خالقيت سرشار، اراده قوي، پندار نيرومند و جهشهاي غيرمنطقي را مي 
 .از شورشيان و طغيان گران ساخته استطلبد و اين آار فقط 

آسي .      پيشبرد دانش شبيه حفاري براي اآتشاف و استخراج نفت است
آه آنجكاوي و خرد را درهم آميخته باشد مي تواند در جستجوي ميدانهاي 

 .بزرگ نفتي جديد برآيد
 

 ضرورت سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه
تحقيق، آشف دنياها و چشم اندازهاي نو .      تحقيق و توسعه دو مقوله جداگانه اند

توسعه، . مانند بيوتكنولوژي را دنبال مي آند و درصدد افزايش عمق دانش است
 .گسترش فناوري به عرصه هاي موجود است، يعني افزايش طول و عرض آن

در چهار آشور . سعه نياز دارد     پيشبرد دانش به سرمايه گذاري در تحقيق يا تو
بزرگ جهان، مخارج تحقيق و توسعه به شكل درصدي از محصول ناخالص ملي بسيار 

 . درصد٥/٢ درصد و آمريكا ٨/٢ درصد، ژاپن ٣/٢آلمان و فرانسه . نزديك به يكديگر است
بوئينگ .  درصد تحقيق و توسعه آمريكا را شرآتهاي بزرگ انجام مي دهند٨٥     حدود 

 درصد از فروش خود را در تحقيق و توسعه ١٧درصد و ميكروسافت ٩درصد، اينتل  ٤
 .خرج مي آنند

اين گونه مخارج .      مخارج تحقيق و توسعه به معناي پيشگامي در فناوري نيست
براي مثال . دهد آه فناوري هاي جديد به رگهاي اقتصاد تزريق شوند  وقتي نتيجه مي

 پشت سر مي گذارد ميزان مخارج تحقيق و توسعه در فناوري جايي آه آمريكا، اروپا را
گذاري آمريكا در سخت افزار و نرم افزار اطالعات  اطالعات نيست، بلكه در سرمايه

 .است
تحقيق و توسعه تقريبًا سه برابر بازده مالي آن براي شرآتهاي " بازده اجتماعي     "

ق و توسعه، فقط يك دالر نصيب  دالر منافع خالص تحقي٣خصوصي است، يعني از هر 
تحقيق و توسعه منابع هنگفتي براي . آساني مي شود آه مخارج آن را مي پردازند

نكته جالب درباره بازده اجتماعي تحقيق و توسعه اين است آه همه . جامعه دارد
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محاسبات در همه جا به همين نتيجه رسيده است و اين نتيجه، از نتيجه گيري هاي 
 .تصاد استقاطع علم اق

 از نظر علم اقتصاد، بازده اقتصادي سرمايه گذاري هرچه :قاعده هشتم
بيشتر در تحقيقات اجتماعي داري پايه و اساسي، چنان روشن است آه 

 .جاي چون و چرا ندارد
     شرآتهاي اقتصادي حساب آرده اند آه اگر در تحقيق و توسعه، پروژه اي باشد 

بهره برداري برسد بخش خصوصي در آن سرمايه  سال يا آمتر به ٥آه در عرض 
برداري برسد به بودجه  اگر پروژه در ده سال آينده يا بيشتر به بهره. گذاري مي آند
 باشد، مشارآت دولت و بخش ١٠ تا ٥اگر آغاز بهره برداري بين . دولتي نياز دارد

 .خصوصي ممكن خواهد بود
 

 مالكيت علمي، فكري و تخصصي
مين انقالب صنعتي، دانش و تخصص به منشاء منحصر به فرد مزيت      با ظهور سو

آاميابي يا ناآامي اقتصادي شرآتهاي امروزي، به آميت و . رقابتي تبديل شده است
دانش آه در گذشته بعد از سرمايه و مواد . آيفيت دانش و تخصص آنها بستگي دارد

اين واقعيت ايجاب . رده استخام در مقام سوم قرار داشت، اآنون مقام اول را احراز آ
مي آند آه تكليف مالكيت بر دارايي فكري، علمي و تخصصي روشن شود و تدابير 

 .الزم براي حفظ مالكيت اين نوع مالكان افزايش يابد
     شرآتهاي بزرگي مانند مايكروسافت، مالك چيز ارزشمندي جز دانش و اطالعات 

ريم مالكيت علمي و فني خود را حفظ بازي اقتصادي آنها اين است آه ح. نيستند
هاي نبرد استراتژيك قرار  آنند حفظ اين حريم هر روز بيشتر از روز پيش در آانون برنامه

 .مي گيرد
سرمايه داري متكي به دانش و اطالعات بدون وجود نظامي : قاعده نهم

جديد آه تكليف مالكيت حقوق ناشي از دارايي علمي، فكري و تخصصي را 
سرمايه داري به حقوق مالكيت روشن، بي . د از آار خواهد افتادروشن آن

 .چون و چرا و قابل اجرا نياز دارد
     فرهنگهاي مختلف دنيا، نگاهي به آلي متفاوت به حقوق مالكيت علمي، فكري، 

به رغم اين تفاوت، هيچ نظام حفظ حقوق مالكيت علمي، . هنري و تخصصي دارند
ي گيرد، مگر اينكه بيشتر دولتهاي جهان اجراي آن را فكري، فني و تخصصي پا نم

 .بپذيرند
 

 نتيجه
.      در تحقيق و توسعه و بويژه در تحقيق، همه مي خواهند سواري رايگان بگيرند

مخارج تحقيق و تحول فناوري را به ديگران وامي گذاريم و پول خود را در ساخت و 
هوس سواري رايگان حتي بين دولتها . توسعه آار مي اندازيم آه زود نتيجه مي دهد

نيز بيدار شده است و مي خواهند آه هزينه تحقيقات پايه را دولتي ديگر در جايي 
 .ديگر بپردازد

     اگر همه سعي آنند مرآب تحقيق و توسعه جهان را رايگان سوار شوند، همه از 
 .فناوري جديد محروم خواهند شد

 
 جويندگان گنج: بخش سوم

  مهارت و تخصص: فصل هفتم
تخصص و مهارت فني .      ايجاد سرمايه انساني، فرآيندي اجتماعي است نه فردي

آند آه هر نسلي آنچه را آه آموخته است به نسل بعدي  انسان فقط وقتي رشد مي
بياموزد تا نسل بعدي وقت و نيروي خود را وقف پيشبرد دانش موجود و آسب تخصص 

در آينده آه دانش و تخصص به شكل عنصر اصلي . ها و مهارتهاي جديد ننمايد
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سومين انقالب صنعتي درمي آيد، ارزش منابع انساني رو به افزايش و 
 .ارزش منابع طبيعي روبه آاهش خواهد گذاشت

فرايندها، .      قرن بيست و يكم، قرن استيالي دانش و تخصص هاي نو و جديد است
ت درآمدزايي تخصص هاي نو و آهنه محصوالت و خدمات سومين انقالب صنعتي، قدر

آارگران مسن تر، تجربه و تخصص دوره پيش را مي فروشند، . را تغيير مي دهند
 .فروشند، ارزش تجربه آاهش يافته است آارگران جوان تخصص نو مي
اگر مزدها پايين بيايد تا با تخصص . بحث برسر آار است.     مساله، مشاغل نيست
اين امر در تجربه آمريكاييان ثابت .  آار هميشه هستها و مهارت متناسب شود،

 .شده است
بزرگترين مجهول براي آسي آه در اقتصاد متكي به دانش : اصل دهم

زندگي مي آند اين است آه چگونه يك آارراهه داشته باشد، در حالي آه 
 .اي وجود ندارد آار راهه

شرآتهاي . بي بنا آرد     بدون تحصيالت تخصصي گسترده نمي توان هرم ثروت خو
خصوصي آه در پي افزايش هرچه بيشتر سود خويشند آساني را به دوره هاي 

اين غالبًا به اين معناست . آموزشي مي فرستند آه آار را سريعتر و ارزانتر تمام آنند
آه فرصتهاي آموزشي نصيب آساني مي شود آه تحصيلكرده تر بوده و از تخصص 

 .هاي بااليي برخوردارند
    فناوري هاي جديد راه را بر جهاني شدن مي گشايند، تخصص هاي مورد  

دهند و پيوند بين شغلهاي ثابت شرآتي و آسب و تخصصي  نياز را تغيير مي
 .را مي گسلند

آه نگاه آنيم، دو منطقه در ) اروپا، ژاپن، آمريكا(    به سه منطقه توسعه يافته جهان 
يت تحصيالت ژاپني در رده هاي پايين عالي آيف. نظام آموزشي خود مشكل دارند

آمريكا در رده باال در اوج خالقيت است، اما . است، اما در رده باال به خالقيت نياز دارد
 .در رده هاي پايين نيروي آار به تخصص و مهارتهاي بهتري نياز دارد

 
 نتيجه

. نطفه خارج شوند     ملتهاي موفق، تغييرات را مي بينند و نمي گذارند آه مسائل از 
اگر سرمايه گذاري براي ايجاد تخصص و مهارت را به هوي و هوس اشخاص واگذاريم، 

 .ايم جنبه تخصصي هرم ثروت را در جنگل اقتصادي رها آرده
 

 ابزارها: فصل هشتم
     سرمايه گذاري هاي مادي در آارخانه ها، ساختمانهاي اداري، تجهيزات و مسكن 

طبيعت سرمايه گذاري ايجاب مي آند آه . ي هرم ثروت هستندو زيربناها، ستون بعد
 .بخشي از مصرف حال فداي توفيق اقتصادي آينده شود

. آند      انسان موجودي ابزارساز است و با ابزارهاي خود است آه ثروت توليد مي
اشباع نيازها با طبيعت انسان . افزايش سطح زندگي به ابزارهاي بيشتر نياز دارد

اين خصلت انسان آه به . خواستهاي ما حد و مرزي نمي شناسد. نيستسازگار 
آنچه هست راضي نمي شود، همان چيزي است آه نظام اقتصادي سرمايه داري را 

 .به پيش مي راند
اگر رايانه نباشد .      اگر ابزارها نباشند، تخصص ها و مهارتها به آار گرفته نمي شوند

استخراج منابع طبيعي به ياري ابزارها .  چه درد مي خوردحاصل آار برنامه ريز رايانه به
 .هيچ آشوري بدون ابزارسازي باقي نمي ماند. ممكن شده است

، نشانه آن است آه ٩٨     يك ميليون و چهارصد هزار مورد ورشكستگي در سال 
آمريكاييان در مقايسه با . آمريكاييان بيش از حد توانايي مالي خود مصرف مي آنند

گذاري خود را نيز نسبت به گذشته  سازند و سرمايه ن و اروپا، ابزار آمتري ميژاپ
 .آاهش داده اند
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فقط آساني ابزار مي سازند آه دل در گرو آينده داشته : قاعده يازدهم
آساني آه در ساختن ابزار آوتاهي مي آنند، به رغم هر ادعايي، . باشند

 .عالقه اي به آينده ندارند
انداز  اين به آن معناست آه اگر پس. يه داري بدون رشد دوام نمي آورد     نظام سرما

سرمايه داري دوچرخه اي است آه راندن آن به . نباشد، آار سرمايه داري تمام است
 .جلو آسان، اما به عقب غيرممكن است

اول اينكه خود :      سرمايه گذاري عمومي در زيربناها دو تاثير بزرگ بر ثروت مي گذارد
ديگر اينكه سرمايه گذاري خصوصي را . ين سرمايه گذاري ها نوعي ثروت اندا

مناطقي آه اآنون به توفيق اقتصادي دست يافته اند، بخشي از . سودآورتر مي آنند
درآمدهاي باالي خود را در زيربناهاي جديد سرمايه گذاري مي آنند، زيرا اين آار بر 

ه گذاري زيربنايي، معلول توفيق اقتصادي افزايش سطح سرماي. رفاه آنها مي افزايد
 .آنهاست نه علت آن

 
 سرمايه گذاري

هر وقت آه .     سرمايه گذاري اعم از خصوصي و دولتي مي تواند بي فايده باشد
شرآتي آسب و آار خود را از دست مي دهد يا نرخ بازده سرمايه گذاري او به پاي 

نرخ شكست در بخش . ه استرقيبان نمي رسد، سرمايه گذاري بدي انجام شد
 ).درصد٨٨(خصوصي آمريكا باالست 

     وقتي گفته مي شود آه دولت بايد براي ساختن و بهره برداري بخش خاصي از 
زيربناها پيشقدم شود به اين معنا نيست آه اداره تاسيسات ايجاده شده و بهره 

 در اين مورد اينترنت .برداري از آن را تا آخرين روز عمر طرح در دست خود داشته باشد
اينترنت با بودجه و مديريت دولت آغاز شد، اما ديگر آنترل شبكه . نمونه خوبي است
به طورآلي، همين آه تاسيسات عمومي ايجاد و راه اندازي و . با دولت نيست

فروش فرودگاههاي انگليس به . سودآور شد بايد به بخش خصوصي سپرده شود
 .ياست بودشرآتي خصوصي ناشي از همين س

 
 نتيجه

     آمريكاييان نظامي ساخته اند آه مصرف شخصي را تشويق مي آند و راه 
بندد، فقط آساني آه عشق به سازندگي دارند به آاهش مصرف و  ابزارسازي را مي

زيربناي اجتماعي مناسب به . آورند افزايش سرمايه گذاري روي مي
  .جامدگذاري توام با توفيق بخش خصوصي مي ان سرمايه

    
 منابع طبيعي و زيست محيطي: فصل نهم

    ثروت ناشي از منابع طبيعي برپايه استخراج و مصرف منابع طبيعي متكي نخواهد 
رشد اقتصادي آمر به نابودي . بود، بلكه بستر اصلي توليد ثروت را تشكيل خواهد داد

يار پيچيده تر و اين دو بس) تعامل(طبيعت و محيط زيست نبسته است، اثرات متقابل 
 .ظريف تر از اينهاست

     منابع طبيعي در توليد صنعتي به آار مي روند، اما پيشرفت فناوري به آارگيري 
براين اساس اآنون ميدانهاي . آنها را آاهش داده و بر عرضه موثر آنها افزوده است

يمت نفت نفتي چندين برابر شده، ذخاير نفتي جهان از هر زمان ديگر بيشتر است و ق
 .تا سطح بي سابقه اي پايين آمده است

     آنچه برسر نفت آمده است در حال تسري به منابع ديگر انرژي، مواد معدني و 
آاهش تقاضا همراه با ظهور فناوري هاي جديد، جهاني . محصوالت آشاورزي است

همه در . ساخته اند آه در آن آهنگ افزايش عرضه منابع طبيعي سريعتر از تقاضاست
 .جا قيمتها پايين آمده است
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انديشد      درآمد انسان آه بسيار پايين باشد نه آسي به طبيعت و محيط زيست مي
سطح درآمدها آه باال . و نه مي تواند به منظور ارتقاي آيفيت آن سرمايه گذاري آند

 .رفت، محيط زيست بهتري در سطح زندگي آينده ما اهميت پيدا خواهد آرد
با وجود .  ميليارد نفر رسيده است٦از عصر تاآنون، جمعيت انسان از صفر به      از آغ

اين رفاه و بهروزي و اميد به زندگي بدترين آشورهاي امروز جهان از متوسط بهترين 
 .آشورهاي يك قرن پيش باالتر است

     فناوري تهديدي براي طبيعت و محيط زيست نيست، بلكه برعكس آليد 
هش مصرف انرژي به ازاي هر واحد محصول ناخالص آا. نجات آن است

 .داخلي، ناشي از تحوالت گوناگون فناوري است
هردوي آنها .      حفظ محيط زيست و توسعه منابع طبيعي پشت و روي يك سكه اند

همه گونه ها .  آمك مي آنند– محيط زيستي بهتر –به افزايش سطح زندگي انسان 
طبيعتي بدون انسان همان قدر غيرطبيعي . گذارند بر طبيعت و محيط زيست اثر مي

 .است آه اگر گونه هاي گياهي يا حيواني نبودند
پيشرفت اقتصادي و ارتقاي سطح محيط زيست مترادفند، : قاعده دوازدهم

 .نه متضاد
 

 نتيجه
بقاي خود را .     منابع طبيعي و زيست محيطي پايه هاي ثروت ما را ايجاد آرده اند

تمدنهاي ما در بستر منابع طبيعي و زيست محيطي بنا . منابع هستيممرهون همين 
 .شده اند

فناوري هاي ساخته دست انسان براي آاهش استفاده از منابع طبيعي و افزايش 
 .ذخاير طبيعي، ميدان استفاده از منابع طبيعي را گسترش داده اند

 
 ثروت بازارپسند: فصل دهم

اگر منابع طبيعي، سرمايه فيزيكي، . ري است     ثروت شاخص عملكرد سرمايه دا
تخصص ها و مهارتها به دانش، آارآفرينان با تدبير و سازمان اجتماعي آه بستر همه 

انگيزه اصلي آساني آه دنبال آسب . نشست اينهاست نبود، فقر به جاي ثروت مي
يزه براي پاسخگويي به انگ. ثروت آالن مي روند، دست يافتن به قدرت اقتصادي است

 .هاي ديگر، ثروتي اندك آفايت مي آند
باالي هرم به .     در آمريكا، به طور دقيق معلوم است آه هرآس چه دارد و چقدر دارد

آمتر آشوري پيدا مي شود آه چنين . طور رسمي و به دقت بررسي شده است
از آنجا آه آمريكاييان نسبت به نابرابري ثروت حساس . اطالعاتي داشته باشد

 .ند، دولت در آند و آاو و بررسي توزيع ثروت، رغبتي بيشتر نشان داده استنيست
 درصد ٩٢     در رديابي توزيع ثروت در آمريكا چنين در مي يابيم آه ده درصد باالنشين 

 درصد همه اوراق بهادار را در ٨٠ درصد سهام شرآتها و ٨٨سهام بخش خصوصي، 
آن قدر ثروت دارد آه بدهيهاي خود را  درصد پايين فقط ٩٠برعكس . اختيار دارد
 . درصد بدهي آمريكا را بر دوش دارد٧٢ درصد پايين بار ٩٠اين . بپوشاند

آمريكا ) ١: در آمريكا از سه نقطه آامًال مختلف آب مي خورد" نابرابري توزيع ثروت"
نابرابري بيشتر حاصل . سرزمين فرصتهاست آه مي توان به آساني ثروتمند شد

آمريكا سرزمين درهاي بسته است آه ) ٢. بيشتر اين آشور استفرصتهاي 
گروههاي نژادي بزرگ دچار تبعيض . ثروتمندشدن غيرباال نشينان قدري دشوار است

نبود فرصت براي بسياري از اين مردم عامل افزايش . اند و به بازي گرفته نمي شوند
شورهاي توسعه يافته پس آمريكايي آمتر از مردم ساير آ) ٣. نابرابري در آمريكاست

وقتي آه نرخ پس انداز آمريكايي پايين است، طبيعي است آه ثروت او . انداز مي آند
توزيع ثروت در آمريكا از اين جهت نابرابر تر است آه به جاي . هم آمتر است

 .اندوختن ثروت، مصرف را برگزيده اند
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ت آار به تنهايي استعداد، انگيزه و پش. بخت بايد ياري آند: قاعده سيزدهم
 .آافي نيستند آه آسي ثروتمند شود

     خوش شانسي فقط آافي نيست، بايد استعداد بهره برداري از بخت و اقبال را 
ثروت در بازارهاي . هم داشت و مجهز به مهارتهاي بهره برداري از زمان و مكان بود

 ناشي از عدم بازارهاي مالي نيز با استفاده از فرصتهاي. مالي به دست مي آيد
 .تعادل هاي فناوري، توسعه و جامعه شناختي سرمايه مي اندوزند

 
 بر باددادن گنجها: فصل يازدهم

     در بلندمدت، ثروتي آه حاصل عملكرد بازار باشد افزايش نمي يابد، مگر اينكه 
بهره وري عبارت است از چيدن ستونهاي اصلي . رشد بهره وري داشته باشيم

نار يكديگر به طوري آه انسانها با عمر و انرژي محدود خود هرم ثروت در آ
 .بتوانند بيش از پيش توليد آنند

چرا رشد بهره وري ) ١:      آسي آه دنبال گنج مي رود بايد سه معما را حل آند
باتوجه به سومين انقالب صنعتي، چرا رشد بهره وري شتاب ) ٢پايين آمده است، 

 .وري منجر نشده است رآنان شرآتها به افزايش بهرهچرا آاهش آا) ٣نگرفته است، 
.      آمريكاييان از خريد ابزارها براي آارگران جديد زده اند و مصرف را افزايش داده اند

خواستند رشد بهره وري را حفظ آنند بايد برعكس آن رفتار مي  حال آنكه اگر مي
ندي رشد بهره وري آندي رشد ضريب سرمايه به نيروي آار، به معناي آ. آردند
وري  اين مساله همراه با آندي رشد مهارتهاي آارگري، عامل آاهش بهره. است
بخش آوچكي از آاهش رشد بهره وري مي تواند ناشي از عدم سرمايه . است

وري را زنده  آار سازندگان اين است آه رشد بهره. گذاري در زيربناهاي عمومي باشد
 .آنند

اما در . ري بخش خدمات نصف بخشهاي ديگر اقتصاد بود     در گذشته رشد بهره و
بخش خدمات نظير لنگر . ، بستر اصلي رشد اشتغال، بخش خدمات بود١٩٩٠دهه 

بخشي . لنگر نمي گذارد آه باد يا جريان آب، آشتي را به دريا ببرد. آشتي است
ده اروپا نشان دا. است آه رشد بهره وري آن آند، اما رشد اشتغال آن سريع است

است آه مي توان بخش خدمات سودآوري داشت آه مزدهاي آن باال باشد و آموزش 
 .مهارتها و نردبان ترفيعات آن مانند صنايع ديگر باشد

در نهايت بايد سازنده شد نه جوينده گنج تا به گنجينه هاي افزايش رشد      
 .بهره وري در درون هرم دست يافت

 
  ثروتمهار تنشهاي ايجاد: فصل دوازدهم

هدف آنان بناي هرم ثروتي بهتر و .      سازندگان به آنچه مي يابند، قانع نمي شوند
 :براي ايجاد چنين بنايي بايد چهار تنش دروني مهار گردد. بزرگتر است

 تعادل بين نظم و آشفتگي بايد حفظ شود تا خالقيت به :آشفتگي در برابر نظم) ١
 از اين دو اگر از حد خود فراتر روند فاجعه و رآود هر يك. وجود آيد و به آار گرفته شود

 .مي آفريند
آسي آه نظام آمريكايي را از نزديك مطالعه آند آشفتگي دروني يا نبود آنترل      

تعقيب قضايي مايكروسافت براساس قوانين ضد تراست در . مرآزي را در آن مي بيند
اقامه چنين دعوايي در . آندآمريكا از نوعي آشفتگي قوانين و مقررات حكايت مي 

مايكروسافت در مدتي آوتاه با ارزش ترين شرآت . هيچ آشور ديگري ممكن نيست
 .دنيا شده و در هر جاي ديگر دنيا بود مانند گوهري گرانبها از آن نگهداري مي شد

ها  نبود نظم راه را بر رشد ايده.      افزايش آشفتگي به خالقيت اقتصادي مي انجامد
آشفتگي راه را گشود آه صنايع جديد مانند بيوتكنولوژي ابتدا در آمريكا راه . يدمي گشا

 .آمريكاييان تاب تحمل بي نظمي را دارند، زيرا به آن عادت آرده اند. بيفتد
    فقدان نظم و انضباط، عامل آاهش بي سابقه نرخ رشد بهره وري در جهان توسعه 

 مامور دولتي و غيردولتي ٣٠٠ر٠٠٠ي اند آه  زندان١ر٨٠٠ر٠٠٠در آمريكا . يافته است
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آمريكايياني آه در زندان نيستند تحت مراقبت يك ميليون پاسبان و . مراقب آنها هستند
قرارگرفتن اين همه آدم در خارج از چرخه توليد، . نهصدهزار محافظ شخصي قرار دارند
 .به توليد و بهره وري ضربه مي زند
استخدام .  خالقيت اقتصادي را از مردم گرفته است     برعكس، نظم آهنين ژاپن،

اما اگر آسي شغل خود را . مادام العمر مسيرهاي شغلي مشخص ايجاد مي آند
رها آند تا آسب و آار شخصي راه بيندازد خائن به حساب مي آيد و محصول آن را 

 .نبايد خريد
 را مانند ژاپن ندارد آه      آمريكا بي نظمي آافي را دارد آه خالق باشد، اما نظم الزم

به نفع هردو آشور است آه به سوي . ايده هاي خود را به بهترين وجه به آار گيرد
 .يكديگر حرآت آنند

موضوع اصلي .      مساله، انتخاب بين نظم و بي نظمي نيست، هردوي آنها الزمند
يل  مسا.نظم در آغاز آار در درجه اول اهميت است. ايجاد موازنه بين آنهاست

 .آشورهاي نادار دنيا از اينجا آغاز مي شود آه از سازماندهي خود عاجزند
     وجود نظم براي بسيج منابع الزم و گام نهادن در راه رشد و توسعه يا فرايند توليد 

ماندگي الزم  در مرحله دوم توسعه، آپي برداري براي جبران عقب. ثروت ضروري است
. ت آمريكايي را گرفتند و از آنچه بود بهتر آردندژاپني ها بسياري از محصوال. است

، در جهت بهبود آنچه آه آپي برداري آرده بودند گامي بزرگ ١٩آمريكاييان در قرن 
 .برداشتند

     سومين مرحله توسعه اقتصادي هر آشور وقتي است آه به مقام يكي از رهبران 
در اين مرحله . زرگ ايجاد آنداقتصادي جهان ارتقا يابد و در صحنه فناوري تحوالتي ب

اين مرحله به . الزم است آه بين نظم و بي نظمي موازنه اي جديد ايجاد شود
 .نگرشهاي آامًال جديدي نياز دارد

آارآفرينان و مديران اقتصادي آوشا، روي بي .      رهبران از اجزاي نظم نظام اند
 .ي را نمي گيردهر دو الزمند، اما هيچيك جاي ديگر. اند نظمي سكه نظام

 توليد ثروت ايجاب مي آند آه قدري تنش و موازنه بين :فرد در برابر جامعه) ٢
يكي از ضعف هاي بزرگ سرمايه داري اين . نيازهاي فرد و نيازهاي جامعه برقرار شود

 .آند است آه نياز به وجود نهادهاي سالم را درك نمي
حتي اگر الزم باشد آه . ن نيست     توليد ثروت بدون تاسيس شرآتهاي بزرگ ممك 

اين شرآتهاي بزرگ هستند آه در بخش توسعه تحقيق . به گاه ضرورت برچيده شوند
شرآت بزرگ جايي است آه مديران شرآتهاي . و توسعه، پول آافي خرج مي آنند

جديد، فوت و فن مديريت را ياد مي گيرند و در نتيجه اشتباهات را در شرآتهاي جديد 
شرآتهاي بزرگ توانايي صادرات دارند و به همين سبب براي هر . مي آنندخود تكرار ن

 .آشوري الزمند
زيبا شرآتي است آه از آوچك آغاز مي آند و به سرعت بزرگ .      آوچك زبيا نيست

وقتي . ما در شرايط طبيعي آه قوي ضعيف را مي خورد زندگي نمي آنيم. مي شود
يف طعمه قوي شود، سطح زندگي مردم به آه آنترل اجتماعي از بين برود و ضع

 .سرعت پايين مي آيد
" حال. " توليد ثروت وقتي ممكن است آه آينده مدنظر باشد:حال در برابر آينده) ٣

براي مثال اگر مصرف امروز به حال خود رها شود و آار به . مي تواند آينده را خراب آند
 .درخشان در پيش نخواهد بودجايي بكشد آه سرمايه گذاري متوقف گردد آينده اي 

اگر مردمي .     انسان تنها موجود زنده اي است آه گذشته، حال و آينده اي دارد
 .ندانند آه از آجا آمده اند به آساني نخواهند فهميد آه به آجا بايد بروند

مردمي آه مبدا و مقصد سفر خود را ندانند نمي توانند ابزارهاي الزم را براي آاميابي 
 .ر بسازنددر سف

 رقابت و همكاري آخرين جفتي هستند آه بايد در :رقابت در برابر همكاري) ٤
سقوط آمونيسم ثابت آرد نظامي . فرايند توليد ثروت متوازن شوند، هردو آنها الزمند

آه فقط بر همكاري جامعه تكيه مي آند و رقابت بين افراد را حذف مي نمايد از آار 
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نيسم شكست خوردند، زيرا هيچكدام عوامل تغيير را در مي افتد، سوسياليسم و آمو
برعكس در نظام . هر دوي آنها آارآفرينان اقتصادي اليق را تاراندند. خود نداشتند

سرمايه داري، برندگان مجبور نيستند آه با بازندگان در دستگاه برنامه ريزي پشت 
 را از بازار بيرون مي برندگان بدون هيچ مالحظه اي، بازندگان. ميز مذاآره بنشينند

 .رانند
اما تاريخ به ما مي آموزد آه اگر همه اش رقابت فردي باشد و همكاري      

 .اجتماعي در آار نباشد، شرايط بادوامي ايجاد نمي شود
 

 بناي هرم ثروت: فصل سيزدهم
 خانه تكاني: ژاپن

. ي خويش را از نو بسازد     ژاپن بايد آار خود را از قاعده هرم آغاز آند و سازمان اجتماع
 .ژاپن به ساختاري اقتصادي نياز دارد آه بتواند با بحرانهاي مالي مقابله آند

ژاپني در دامي افتاده است آه . سياستهاي پولي ژاپن بي اثر و بي رمق هستند     
سياستهاي مالي . آينز اقتصاددان انگليسي آن را، در بحران بزرگ، دام نقدينگي ناميد

مخارج مالي به جاي اينكه مشوق . ر حتي از سياستهاي پولي آن بدتر استاين آشو
در . جامعه ژاپن، جامعه وفاق است. توليد باشد، حامي افزايش قيمت زمين بوده است

وقتي آه قرار باشد . اين جامعه نمي توان به توافق رسيد آه شرآتها ورشكسته شود
ادي قدرتمندي بايد منصوب شود آه به آشفتگي ها سر و سامان داده شود، مغز اقتص

 .شرآتهاي ورشكسته را منحل آند و دارايي آنها را به مزايده بگذارد
، بر ١٩     ژاپن به استراتژي رشدي نياز دارد آه مانند استراتژي رشد، آمريكا در قرن

 .منابع و امكانات دروني آن استوار باشد
 
 

 ساختن آارآفرينان: اروپاي غربي
 توفيق يابد بايستي محيط را ٢١گر بخواهد در اقتصاد متكي به دانش قرن      اروپا ا

براي آارآفرينان اليقي آه مغز اقتصادي دارند و در صحنه آسب و آار دل به دريا مي 
 .زنند آماده سازد

خواهد در  اگر اروپا مي.      اولويت اول براي اروپا، انعطاف پذيري صنعتي بيشتر است
 ساخته متكي به دانش و تخصص، پا به پاي آمريكا و ژاپن حرآت – صنايع جديد انسان

 يعني بتواند شرآتهاي جديد را به –آند بايد انعطاف پذيري صنعتي از خود نشان دهد 
سرعت راه بيندازد و آنها را هرچه زودتر به شرآتهاي بزرگ تبديل آند آه فناوري هاي 

 .پيشرفته و نو را به آار گيرند
تهاي آوچك و تبديل آنها به شرآتهاي بزرگ وقتي ممكن است آه      رشد شرآ

آاهش تعداد آارآنان . قوانين و مقررات ساده در آار باشد آه همه شرآتها را دربرگيرد
اقتصادهاي موفق نياز به شرآتهاي آوچك دارند . شرآتها بخش مهمي از رشد است

التحصيالن و اعضاي  ارغف. آه به سرعت رشد آنند و به شرآتهاي بزرگ تبديل شوند
 ميليون نفر در آنها آار ١/١ شرآت تاسيس آرده اند آه ٤٠٠٠هيات علمي ام آي تي 
شرآتهاي تاسيس شده توسط اين .  ميليارد دالر است٢٣٢مي آنند و فروش آنها 

 .دانشگاه به تنهايي بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا را تشكيل مي دهند
رشد سريع با مزدها و .  استحذف ماليات مزد و حقوقوپا      اولويت دوم براي ار

راه درست اين است آه ماليات بر مزد و حقوق را آه . حقوقهاي رقابتي ممكن است
اگر ماليات بر ارزش افزوده . بودجه نظام تامين اجتماعي را تامين مي آند حذف آنيم

ا و آارگر يكسان جاي ماليات بر مزد و حقوق را بگيرد، معناي مزد براي آارفرم
 .شود مي

     اگر نهادهاي مالي اروپا، جامعه شناسي و قواعد و مقررات اجتماعي آن، نظام 
مالياتي و دانشگاههاي آن براي تولد و رشد شرآتهاي جديد بازنگري مي شوند، پايه 

 .هاي جديد هرم ثروت اروپا مي تواند ساخته شود
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 ميمالكيت بر دارايي فكري و آثار قل: جهان

     در سطح دانش هرم ثروت، نظام حقوقي جديدي الزم است آه حافظ حقوق 
مالكيت شخص بر دارايي فكري او باشد تا سرمايه داري متكي بر دانش بتواند ادامه 

در بلندمدت بيشتر . اين نظام حقوقي را بايد جهان براي جهان تدوين آند. حيات دهد
اگر در چين يا هند .  داخلي ايجاد خواهند آردآشورها، نظام مالكيت فكري را به داليل

برنامه هاي نرم افزار رايانه زير چتر حمايت قانون قرار نگيرد، هيچ شرآت نرم افزار 
 .چيني يا هندي پا نخواهد گرفت

     ريشه بسياري از مشكالت امروزي نظام حفظ حقوق مالكيت فكري در اين است 
ي اشخاص، روشي يكدست، قابل پيش بيني، آه درباره تشخيص و تعيين مالكيت فكر

در اقتصاد جهاني، نظام حقوقي جهاني براي حفظ . سريع و آم هزينه وجود ندارد
 .حقوق مالكيت فكري ضروري است

 
 ابزارهاي بيشتر: آمريكا

     آمريكايي ها نظامي آفريده اند آه مصرف شخصي را تشويق مي آند، اما با 
 ابزارهاي مالي مانند آارتهاي اعتباري، وام هاي ابزارسازي سرمهرباني ندارد،

مسكن، وام هاي مصرفي بدون پيش قسط آه آمريكاييان را وادار مي آنند تا بيش از 
نظام مالياتي بايد از سيستم متكي به درآمد و . دخل خود خرج آنند بايد محدود شوند

آنچه از سيستم مزد و حقوق خارج شود و برپايه مصرف قرارگيرد تا هرآس به ازاي 
آار يا (ماليات بپردازد، نه به ازاي آنچه آه به سيستم مي دهد ) مصرف(مي گيرد 

 ).ابزار
 

 نتيجه
     اآنون آه جهان وارد قرن بيست و يكم شده است، يكي از اجزاي سازنده هرم 

اقتصاد جهاني سر بر مي آورد آه جاي اقتصادهاي . ثروت  در سر جاي خود قرار ندارد
يكي . ا بگيرد، اما دولت جهاني شكل نمي گيرد آه جاي دولتهاي ملي را بگيردملي ر

از مشكالت اين است آه سازمانهاي بين المللي زير آنترل دولتهاي ملي در مقابله با 
نوعي مقررات مالي جهاني الزم است و به . بحران بازارهاي مالي آسيا ناتوان بوده اند

تا وقتي آه همه درها بسته شد به آن مراجعه نهادي براي اعطاي وام نياز است 
 .اما هيچكدام اينها وجود ندارد. آنند

در . اند      دولتها تا حد زيادي آنترل خود را بر جريان اطالعات و سرمايه از دست داده
شرآتهاي جهاني . عين حال قدرت شرآتهاي جهاني رو به افزايش گذاشته است

نيروهايي آه پايه هاي قدرت دولتها . خود فرو مي روندتوسعه مي يابند، دولتها در الك 
را مي فرسايد، نابرابري اقتصادي بين آشورها و شرآتها و اشخاصي را افزايش مي 

اند نخواهند توانست جلو اين  دولتها آه خود بازيچه دست اقتصادي جهاني شده. دهد
 .نابرابري هاي روزافزون را بگيرند

داري از تخصص و زيربناي آافي نمي تواند هيچ آشوري بدون برخور     
آشورهايي هم آه وارد بازي نمي شوند، . وارد ميدان بازي جهان شود

 .عقب مي افتند
شرآتهاي .      شرآتها يا در ميدان جهاني بازي خواهند آرد يا در گوشه آوچكي از آن

ه سرمايه بازد. ملي آه نه بزرگ باشند و نه آوچك در معرض انقراض قرار مي گيرند
نابرابري مزدها در آمريكا به سرعت درحال . افزايش و بازده نيروي آار آاهش مي يابد

مزدهاي بخش خدمات پايين و . بخش صنعت مزدهاي باال، مي پردازد. افزايش است
جابجايي فعاليتها از صنعت به خدمات، نابرابري مزدها را بيشتر . بسيار نابرابر است

 .مي آند
آه نگاه آنيم، نابرابري در انقالب صنعتي اول افزايش يافت، در انقالب     به تاريخ 

انقالب . صنعتي دوم آم شد و حاال در انقالب صنعتي سوم در حال افزايش است
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صنعتي اول جامعه روش يا باثباتي را درهم ريخت، انقالب صنعتي دوم طبقه وسط با 
ي اقتصادي آن طبقه صنعتي وسط ثباتي پديد آورد، اآنون انقالب صنعتي سوم پايه ها

 .را مي لرزاند و اقتصادي دو طبقه يا دو سطحي ايجاد مي آند
 

 درود بر سازندگان… و در پايان : فصل چهاردهم
وقتي آه اهميت زمين و .      امروز ايجاد امپراتوريهاي جغرافيايي بي معنا شده است

 امپرتوريهاي جغرافيايي منابع طبيعي در بناهاي هرم ثروت آم شده است، ديگر در
هزينه ايجاد اين نوع امپراتوريها از منافع آن بيشتر . مانند سابق ثروت نخفته است

با افزايش نقش دانش در بناي هرم هاي ثروت جديد، اما بي ترديد . است
آساني آه به اختراع فناوري هاي عظيم جديد دست مي يابند، بانيان 

ها آينده بشريت را از نو مي سازند و رقم اين. امپراتوريهاي زمان ما هستند
ساختن و بنا نهادن گاه فيزيكي و گاه عقلي و فكري .  تاريخ آيينه ماست.زنند مي
مصرف آنندگان . مانند آه سازنده باشند اما هميشه آنهايي در خاطره ها مي. است

 .هيچگاه در يادها نمي مانند) بازيگران اصلي عصر ما(
. نهايي اند آه باالترين سودها و باالترين سهم بازار را داشته باشند     بهترين شرآتها آ

 .هدف بهتر شدن براي انسان، هدفي واالست، اما تعريف آن پيچيده و دشوار است
هر ملتي آه آفرينش و خالقيت را بپذيرد، در رواج و رونق بازار آن بكوشد       

پرچم آاميابي قرن بيست و و منابع مالي خود را در راه ترويج آن بسيج آند، 
 پايان.         يكم را به دست خواهد گرفت

 


