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 گفتارپیش 

 شروع با یک "دست دادن" 

ات مالی به زنان های خرد در ارائه خدمای که  برای اعطای وامدلیل موفقیت بانک گرامین، مؤسسه به 

هایی که عالقمند به بهبود وضعیت فقیر در بنگالدش تأسیس کردم، خیلی اوقات من برای صحبت با گروه

 1، قرار بود در کنفرانسی از این قبیل در شهر دویل ۰۲۲۵شدم. در اکتبر زندگی زنان بودند دعوت می

برای سخنرانی در مدرسه عالی مایلی شمال پاریس شرکت کنم و همچنین قرار بود  ۵۲فرانسه در 

که یکی از مدارس برجسته تجارت در اروپا است به پاریس بروم و لقب استاد  ۰مطالعات تجاری پاریس

 افتخاری آن دانشگاه را دریافت  کنم.

ای به هماهنگ کننده نامه 4رئیس و مدیر عامل گروه دانون ۳چند روز قبل از سفرم به فرانسه، فرانک ریبود

 ن در پاریس فرستاده بود حاوی این پیام که:برنامه م

اند و خیلی عالقمندند که ایشان را ببینند. از "آقای ریبود درباره کار پرفسور یونس در بنگالدش شنیده

آنجائی که ایشان سفر کوتاهی به دویل خواهند داشت، آیا برایشان ممکن خواهد بود که مالقاتی با آقای 

 رف نهار داشته باشند؟"ریبود در پاریس به همراه ص

های خرد عالقه دارند شوم با افرادی مالقات کنم که به کارم به ویژه درمورد واممن همیشه خوشحال می

ومی توانند در مبارزه برای کاهش و در نهایت ریشه کن کردن فقر در سراسر دنیا کمک کنند. مطمئن بودم 

را دارد ولی مطمئن نبودم که بتوانیم این که رئیس یک شرکت بزرگ چند ملیتی ارزش صحبت کردن 

ام گفتم که اگر بتوانیم مالقات را در برنامه از قبل چیده شده من جای دهیم. درنتیجه، به هماهنگ کننده

 وقتی پیدا کنیم، خوشحال می شوم که آقای ریبود را ببینم.

ر خواهند برد و سپس خودشان مرا او گفت که کارکنان دانون همه مقدمات را تهیه خواهند کرد؛ مرا به ناها

" با یک 5اکتبر، من از فرودگاه "اُرلی 1۰خواهند رساند. بنابراین در  به دانشکده مطالعات تجاری پاریس

لیموزین شرکت دانون به رستورانی که به تازگی توسط یک هنرپیشه فرانسوی در پاریس باز شده بود، 

 رفتم تا در آنجا آقای ریبود را مالقات کنم.

، یکی از اعضای  هیئت مدیره، فیلیپ لوئیس 6او هفت نفر از همکارانش را نیز با خود آورده بود: جین الرنت

در دانون و همچنین دکتر بِنِدیکت  ۵های رؤیایی، تسهیلگر پروژه۸، دبیر عمومی گروه و ژروم توبیانا۳جاکوب
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برنامه مدیریت بازرگانی )ام.بی.ای(  ، استاد دانشکده مطالعات تجاری پاریس و مسئول1۲فِیوِر تاوینات

 دانشکده در توسعه پایدار.

من به یک اتاق خصوصی راهنمائی شدم و پس از یک برخورد بسیار دوستانه و صرف یک غذای خوب 

فرانسوی، از من خواسته شد که برای گروه درباره کارم توضیح دهم. به سرعت متوجه شدم که فرانک 

دانستند که ما به ها میهای بانک گرامین را می دانستند. آنوبی فعالیتریبود و همه همکارانش به خ

که  –های کوچک بدون تضمین ایم؛ جریانی که با دادن وامهای خرد کمک کردهشروع جریان جهانی وام

کند تا بتوانند کسب و کار به مردم فقیرکمک می  –دالر آمریکا است  ۷۲تا  ۳۲معموالً مقدار آن معادل 

تواند ار کوچکی برای خود شروع کنند. دستیابی به سرمایه حتی در مقیاس بسیار کوچک آن نیز میبسی

توانند با  سرمایه ها داشته باشد. با گذشت زمان، بسیاری از فقرا میتأثیر بزرگی روی زندگی انسان

رگاه صنایع دستی کند تجارت موفقی مانند یک مزرعه کوچک، یک کاکمی که وام خرد برای آنها فراهم می

 ۳1و یا یک مغازه کوچک راه بیاندازند و خود و خانواده شان را از فقر نجات دهند. در حقیقت، در طول 

ها خانواده وضعیت ام، تنها در بنگالدش میلیونوام داده –مخصوصاً زنان  -سالی که من به مردم فقیر 

 اند.های خرد بهبود بخشیدهاقتصادیشان را با کمک وام

پس برای آقای ریبود و همکارانش توضیح دادم که چگونه وام خرد در بسیاری از کشورها، مخصوصاً در س

کشورهای درحال توسعه، گسترش پیدا کرده است: این روند از طریق هزاران مؤسسه اعطا کننده وام 

در اند وسعی های تجاری تأسیس شدههای دولتی و شرکتخرد که توسط مؤسسات خیریه، سازمان

الگوبرداری از موفقیت گرامین داشتند، گسترش پیدا کرده است. من به او گفتم: "در واقع، ما امیدواریم که 

میلیون فقیر در سراسر دنیا از  1۲۲بتوانیم تا پایان سال آینده در کنفرانس جهانی وام خرد اعالم کنیم که  

  ۰۲۲2پیش آغاز شد." )وقتی در نوامبر  حرکتی که تنها چند دهه -اند مزایای وام خرد بهره مند شده

های کانادا برگزار شد، ما به آن هدف رسیده بودیم. ما هم اکنون هدف 11کسکنفرانس در هالیف  

میلیون نفر در سراسر  ۵۲۲ها کمک به ایم که یکی از آنتری برای ده سال آینده در نظر گرفتهبلندپروازانه

 د است.(دنیا برای نجات از فقر به کمک وام خر

است که هدف ای را شروع کردههای تازهدر نهایت، توضیح دادم که چگونه بانک گرامین فعالیت در زمینه

های خاصی را برای وام دادن به مردم فقیر شروع کرده بودیم تا ها کمک به فقراست. ما برنامههمگی آن

ای برای قرض دادن به گدایان درست مهچنین، برنابتوانند خرج مسکن و آموزش عالی خود را بپردازند. هم

کردیم که تا کنون هزاران نفر را از نیاز به گدایی نجات داده است و از این طریق ثابت کردیم که حتی 

بعضی  -ایم توانند دارای "ارزش اعتباری" باشند. ما یک سری شرکت ایجاد کردهفقیرترین فقیران هم می

های اقتصادی که فرصت -د و برخی دیگرشان به صورت غیرانتفاعیکننها براساس سوددهی کار میاز آن

اندازی خط تلفن وارائه خدمات ارتباط اینترنتی اند. این کارها شامل راهکردهمختلفی برای افراد فقیر ایجاد 

های سنتی در ارائه محصوالتشان به بازار کمک شود. از برای هزاران روستای دوردست بود تا به بافنده

 رسد.ها و جوامع بیشتری میها، ایده گرامین هرسال به خانوادهق این راهطری

وقتی که من تاریخچه مختصر پیشرفت گرامین را توضیح دادم، از فرانک ریبود خواستم که بگوید چرا من را 

برای ناهار دعوت کرده است. گفتم: "حاال نوبت شماست. من درباره شرکت شما شنیده ام، ولی می 
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کند. پس لطفاً کمی درباره گروه دانون برایم توضیح دهید." وی جواب داد: ه در بنگالدش فعالیت نمیدانم ک

 "خوشحال می شوم که برایتان توضیح بدهم."

سپس، درباره نحوه شکل گیری شرکتشان برایم توضیح داد. گروه دانون یکی از پیشگامان محصوالت لبنی 

آمریکای شمالی، و سایر کشورها بین مردم محبوبیت بسیاری دارد. در جهان است؛ ماست دانون در اروپا، 

دانون هم چنین در آب معدنی و بیسکوییت در جهان رتبه دوم را داراست. فرانک یک بطری آب "اویان" را 

های سراسر جهان دیده ها و هتلبلند کرد و گفت این محصول دانون است. من آب اویان را در رستوران

 شناختم.شرکت تولید کننده این آب معدنی را می بودم. حاال من

دانستم که این آب معدنی یا ماست گران قیمت که در بنگالدش گفتم: "خیلی جالب است،" اما هنوز نمی

آید، می تواند چه ارتباطی با من یا بانک گرامین داشته باشد. فرانک برای یک کاالی لوکس به حساب می

دانون یک منبع مهم غذا در نواحی مختلف جهان است که برخی از کشورهای جواب این سؤال آماده بود. "

های بزرگی در شود. ما تجارتدر حال توسعه که گرسنگی در آنها مشکلی جدی است را هم شامل می

 ۷۲ایم. در حقیقت، بیش از برزیل، اندونزی و چین داریم و به تازگی در هند هم این تجارت را گسترش داده

 رت ما در بازارهای کشورهای در حال توسعه است."درصد تجا

فرانک اضافه کرد: "ما نمی خواهیم که محصوالتمان را فقط به مردم ثروتمند آن کشورها بفروشیم. ما 

بضاعت نیز پیدا کنیم. این قسمتی از مسئولیت هایی برای کمک به تغذیه افراد بیدوست داریم راه

مبتکر و مترقی باشیم. قدمت این مسئله به سی و پنج سال پیش  تاریخی ما است که از نظر اجتماعی

 گردد."یعنی زمان کار پدرم آنتواین ریبود برمی

"شاید این پیش زمینه روشن کند که چرا من از شما خواستم که در این جلسه شرکت کنید پروفسور 

ه این همه مردم فقیر استفاده یونس. ما فکر کردیم که فرد و یا سازمانی که از تفکر خالقانه برای کمک ب

 کرده، شاید یکی دو ایده برای گروه دانون هم داشته باشد."

توانستم احساس من ایده خاصی درباره آن چیزی که فرانک ریبود در جستجویش بود، نداشتم. اما می

که من  کنم که از همه مطالبی که تا حاال برایش گفته بودم خوشش آمده بود. به عالوه بارها شده بود

مانند  –های دیگر اقتصادی ها در کمک به مشکل فقر در جهان فکر کرده بودم. بخشدرباره نقش شرکت

وقت و انرژی زیادی برای مبارزه با  فقر و پیامدهای آن صرف  -های غیردولتی و مؤسسات خیریه شرکت

هیچ ساز و کار  -ترین و مؤثرترین بخش مالی هستندخالق –های تجاری که کنند. اما شرکتمی

 اند.هایش در از بین بردن فقر نداشتهمستقیمی برای بکارگیری توانایی

اند تا به اقتصاد محلی، ها نفر کمک کردهاش به میلیونهای زیرمجموعهتا به حال، بانک گرامین و شرکت

بدست بیاورند و خود و اند تا در بازارها شرکت کنند، پول منطقه ای وجهانی بپیوندند وآنها را قادر ساخته

ها هم وجود دارد تا به طور های زیادی برای دیگر شرکتهایشان را تأمین نمایند. به نظر من، فرصتخانواده

مشابه به افراد نیازمند سود برسانند. به همین دلیل، هنگامی که چنین فرصتی به من روی آورد، تصمیم 

 گرفتم که از آن استفاده کنم.

-ریزی شده که اغلب مدیران ترجیح میای بود، نه نوعی طرح تجاری از قبل برنامههاین یک فرصت لحظ

های من نه بر اساس تحلیل و برنامه بودم که بعضی از بهترین پروژه ها، دریافتهدهند. ولی در طول سال

 ای شروع شده بودند.ریزی سفت و سخت از قبل تعیین شده، بلکه بر اساس یک فرصت و تصمیم لحظه
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دانید، مردم بنگالدش از فقیرترین طور که میبنابراین، پیشنهادی به فرانک و همکارانش کردم: "همان

مردمان جهان هستند. سوء تغذیه، مخصوصاً بین کودکان، یک مشکل وحشتناک است و عواقب دردناکی 

یشرو در شوند دارد. "شرکت شما یک تولید کننده پها هنگامی که بزرگ میبر سالمتی این بچه

محصوالت غذائی مغذی است. نظرتان درباره همکاری برای رساندن بعضی از محصوالت شما به 

دانون" "گرامین توانیم باهم یک شرکت تاسیس کنیم و نامش را هم روستاهای بنگالدش چیست؟ ما می

به ویژه  -یتواند غذاهای سالم تولید کند که رژیم غذایی روستاییان بنگالدشبگذاریم. این شرکت می

ها نفر توانیم روی زندگی میلیونکودکان را اصالح نماید. اگر محصوالت با قیمت پایین فروخته شوند، ما می

 تاثیر بگذاریم."

-های جهان، نیز میترین شرکتجا بود که متوجه شدم فرانک ریبود، رییس یکی از شناخته شدهدر این

ز روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی تصمیم بگیرد. او از صندلیش در تواند مثل "بانکدار فقیران" از بنگالدش، ا

آن سوی میز مقابل من، بلند شد و به سمت من آمد. دستش را دراز کرد و گفت "بیا این کار را انجام 

 دهیم."

جا چه تواند به همین سرعت اتفاق بیفتد؟ ما اینپرسیدم "آیا میتوانستم باور کنم. از خودم مینمی

فقی باهم کردیم؟ شاید او لهجه بنگالدشی من را متوجه نشده باشد." ما دوباره نشستیم و من توا

داند که خود و شرکتش قرار است چه کاری انجام دهند. با تصمیم گرفتم مطمئن شوم که فرانک کامالً می

شرکت جدید را  مالیمت گفتم "شاید من کامالً روشن منظورم را بیان نکردم. من پیشنهاد راه اندازی یک

دادم. یک قرارداد مشترک بین شما و بانک گرامین. من نامش را گرامین دانون گذاشتم و نام گرامین را اول 

 تر از نام شرکت شما است."آوردم، چون این نام در بنگالدش شناخته شده

ت. وی گفت: فرانک سرش را به نشانه توافق تکان داد و به من اطمینان داد که متوجه منظورم شده اس

"برنامه شما کامالً برای من واضح است. با شما دست دادم چون شما گفتید در بانک گرامین، تکیه بر 

ها است و تأمین وام به جای کاغذهای قانونی بر مبنای دست دادن اعتماد متقابل بین بانک و قرض کننده

و تا جایی که به من مربوط است، کنم. ما دست دادیم است. بنابراین من هم از سیستم شما تبعیت می

 این معامله قطعی است."

من از جواب فرانک خشنود و هیجان زده شده بودم. به او گفتم: "من هنوز طرح پیشنهادم را تمام 

 خواهد بود." 1۰ام. مشارکت ما یک کسب و کار اجتماعینکرده

ند. "یک کسب و کار اجتماعی؟ توانست هضم کاو ناگهان جا خورد، گویی عبارتی که شنیده بود را نمی

 کسب و کار اجتماعی چیست؟"

" کسب و کار اجتماعی  نوعی تجارت است که برای رسیدن به یک هدف اجتماعی طراحی شده است. 

های فقیر در روستاهای بنگالدش است. در این نوع تجارت  در این مورد خاص، هدف بهبود تغذیه خانواده

فروشد که بتواند خودش را تأمین کند. صاحبان حصوالت را با قیمتی میسود سهام وجود ندارد. شرکت، م

اند را در طول یک دوره زمانی دریافت کنند، اما هیچ گذاری کردهتوانند مقداری که سرمایهشرکت، می

درآمدی به سرمایه گذاران به شکل سود تعلق نمی گیرد. به جای آن، هر سود یا درآمد تولید شده  به 
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 و انجام دادن کارهای خوب برای جهان گذاری، برای ایجاد محصوالت یا خدمات جدیدسعه سرمایهمنظور تو

 ماند."در آن تجارت باقی می

توانند به های مختلفی میها در فکرش بودم. من معتقدم شرکت چیزیست که مدت -"این ایده من است

د. من در جستجوی فرصتی بودم که عنوان کسب و کار اجتماعی برای خدمت به مردم فقیر ایجاد شون

های تخصصی چشم به ایم و بیمارستانبتوانم این ایده را عملی کنم. ما این را در بنگالدش شروع کرده

دانون یک نمونه -ایم. ولی اگر شما موافق باشید، گرامینصورت یک کسب و کار اجتماعی راه انداخته

 جدید و قدرتمند از این ایده خواهد بود."

ک لبخند زد و گفت "این ایده خیلی جالبی است." او دوباره ایستاد و دستش را دراز کرد. من ایستادم فران

 دادیم، گفت "بیا این کار را انجام دهیم."و دستم را بسوی او دراز کردم. وقتی باهم دست می

عد، در من خیلی شوکه شده بودم، تا حدی که شک کردم که شاید اشتباه شنیده باشم. چند ساعت ب

های ای از صحبتراه مدرسه عالی مطالعات تجاری پاریس، ایمیلی برای  فرانک فرستادم و در آن، خالصه

آن روز را نوشتم و از او خواستم که مطالب من را تأیید و یا اصالح کند. اگر او جدا متعهد شده بود که اولین 

گرامین و دانون ایجاد کند، من باید مطمئن کسب وکار اجتماعی چندملیتی جهانی را با همکاری بین بانک 

خواستم که فرصتی به او بدهم که اگر  شدم که او کامالً متوجه قضیه شده است. درضمن، میمی

ابهاماتی بین ما وجود داشته است و یا اگر او فکرش را عوض کرده است و یا حتی اگر همکاران نظرش را 

 گونه دلخوری بگوید "نه". هیچ بتواند براحتی و بدون  -تغییر داده بودند

اما فرانک و گروهش کامالً به انجام پروژه متعهد بودند. وقتی که در مدرسه عالی مطالعات تجاری پاریس 

بودم، تلفنی از امانوئل فابر، رئیس بخش آسیای دانون داشتم. فرانک در طول نشستمان از امانوئل اسم 

که از طرف دانون هدایت پروژه مشترکمان را فردی است برای اینبرده بود و توضیح داده بود که او بهترین 

 به عهده بگیرد. حاال امانوئل از دفتر شانگهای با من تماس گرفته بود.

شود که از دیدارناهار با شما چنین ایده اساسی حاصل او به من گفت :"پروفسور یونس، من باورم نمی

اره پروژه صحبت کنیم. ضمناً، لطفاً افکار اولیه خودتان را شده است. منتظر دیدار شما هستم که باهم درب

 درباره این پروژه برایم بفرستید." به امانوئل قول دادم این کار را انجام دهم.

خواستند که با سرعت این ایده را به بلکه می نه تنها فرانک ریبود و دانون متعهد به اجرای پروژه بودند،

ا در خالل کارهایی که طی چندین ماه بعدی، هنگامی که گروه دانون و واقعیت تبدیل کنند. من این ر

کوشیدند تا اولین شرکت اجتماعی چند ملیتی جهان را که آگاهانه برای کسب و کار گرامین  سخت می

 اجتماعی طراحی شده بود ایجاد کنند، متوجه شدم.
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 گفتار اول

 نوع جدیدی از تجارت

، بازار آزاد دنیا را فراگرفت. اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در تمامی دنیا 1۵۵1یز پس از فروپاشی شوروی در پای

است. بازار آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و حتی شوروی سابق ریشه دوانده نقاط از جمله چین، بیشتر

-یهکند. وقتی به کشورهایی که سابقه طوالنی در سیستم سرماآزاد در بسیاری از موارد موفق عمل می

 بینیم که ثروت تولید شدهکنیم مینگاه می -اروپای غربی و آمریکای شمالی–داری )کاپیتالیسم( دارند 

آوری، کشف علمی و پیشرفت آموزشی و اجتماعی در این است. به عالوه، ما شاهد نوآوری در فن

بشر ممکن سال پیش، پیشرفت مادی بسیاری را برای  ۳۲۲داری در . ظهور سرمایهیمکشورها هست

تر ندیده بود. اما امروز، با گذشت تقریباً یک نسل از است؛ پیشرفتی که بشر همانند آن را پیش ساخته

 است. فروپاشی شوروی، نوعی حس سرخوردگی به وجود آمده

داری در حال رشد است شکی نیست. تجارت در حال گسترش است، تجارت جهانی در این که سرمایه

های های چندملیتی در بازارهای کشورهای در حال توسعه و جمهوریست، شرکتابسیار رونق یافته

شود. اما همه ازاین روند بهره آوری روز به روز بیشتر میفن اند و پیشرفتشوروی سابق گسترش یافته

درصد  ۷۲کند: نود و چهار درصد درآمد دنیا به برند. توزیع درآمد جهانی، بهتر این داستان را بازگو مینمی

درصد درآمد جهان زندگی کنند. نیمی از جهان با روزی  2مانده باید با باقی 2۲رسد، در حالی که مردم می

 کنند.کنند و تقریباً یک میلیارد نفر با روزی کمتر از یک دالر سر میدو دالر یا کمتر زندگی می

اند. در کشورهای جنوب را دیده فقر به طور یکسان در دنیا پراکنده نیست؛ مناطق خاصی بیشترین آسیب

کنند. سوانح ها نفراز فقر برای زنده ماندن تقال میصحرای آفریقا، جنوب آسیا و آمریکای التین، میلیون

که مناطق بسیاری را در نزدیکی  ۰۲۲۷دهد، مانند سونامی سال طبیعی که هر از گاهی روی می

گیرد. اختالف بین شمال و جنوب جهان نفر فقیر را میچنان جان  صدها هزار اقیانوس هند نابود کرد، هم

 تر شده است.)بین غنی و فقیر( گسترده

اند، اند و موفق عمل کردهآن تعداد از کشورهایی هم که در سه دهه گذشته رشد اقتصادی زیادی داشته

یالدی شروع کرد، م 1۵۳۲اند. از زمانی که چین اصالحات اقتصادی را در اواخر دهه بهای هنگفتی پرداخته

میلیون چینی تا کنون از  ۷۲۲است و بنا به گزارش بانک جهانی، بیش از گیری داشتهرشد اقتصادی چشم

اند. )در نتیجه، در حال حاضر هند بیشترین جمعیت فقیر جهان را دارد اگرچه جمعیت چین از فقر نجات یافته

 هند بیشتر است.(

است. در راه رشد اقتصادی، ت اجتماعی دیگری را به همراه داشته ها با خود مشکالاما همه این پیشرفت

اند و در ضمن بر خالف های خود نداشتهمسئوالن چینی توجهی به آلودگی آب و هوا توسط کمپانی

های تکنیکی مانند است. بر اساس شاخص کاهش تعداد فقرا، بر اختالف بین داراها و ندارها افزوده شده

 بری درآمد در چین بیشتراز هند است.ضریب جینی، نابرا

است. حتی در آمریکا، که به ثروتمندترین کشور دنیا مشهور است، پیشرفت اجتماعی مأیوس کننده بوده 

 ۷۳پس از دو دهه رشد آهسته و کند، تعداد افراد فقیر در چند سال اخیر افزایش یافته است. حدود 

ندارند و برای گرفتن کمترین خدمات درمانی مشکل دارند.  میلیون، تقریباً یک ششم جمعیت، بیمه درمانی
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های اجتماعی برای پس از پایان جنگ سرد، بسیار امیدوار بودند که مخارج نظامی کم شود و برنامه

، دولت آمریکا روی برنامه نظامی و ۰۲۲1سپتامبر  11آموزش و خدمات درمانی افزایش یابد. اما پس از 

 گیرد.رده و بیش از پیش فقرا را نادیده میهای امنیتی تمرکز کطرح

اند. در آغاز هزاره جدید، دنیا آنها را مورد توجه قرار نشدهاین مشکالت جهانی کامالً هم نادیده انگاشته 

 ۰۲1۵، رهبران جهان در سازمان ملل جمع شدند تا برای کاهش نیمی ازفقر جهانی تا ۰۲۲۲داد. در سال 

است، نتایج ناامید کننده است و بیشتر مروز که بیش از نیمی از آن زمان گذشتهبرنامه ریزی کنند. اما ا

توانم با قابل دسترسی نیست. ) اما من می ۰۲۲۲کنند که اهداف تعیین شده در سال شاهدان فکر می

خوشحالی بگویم که کشور من بنگالدش استثناست چرا که با سرعت نسبتاً پایداری به سمت هدف 

 فقر را به نصف کاهش دهد.( ۰۲1۵که تا رود پیش می

و اما کجای کار اشتباه است؟ در دنیایی که ایدئولوژی بازار آزاد هیچ رقیب سرسختی ندارد، چرا بازار آزاد 

-ها به سوی ثروت بیشتر پیش میباعث شکست عده بسیاری شده است؟ چرا در حالی که برخی ملت

 ؟استه روند، بخش بزرگی از جهان عقب ماند

پاسخ بسیار ساده است. بازارهای نامحدود امروز به شکل فعلیشان، برای حل مشکالت اجتماعی 

اند و برعکس، ممکن است حتی مشکالتی مثل فقر، بیماری، آلودگی، فساد، جرم و طراحی نشده

ی نابرابری را افزایش دهد. من حامی ایده جهانی شدن هستم که در آن بازارهای آزاد فرای مرزهای مل

ها با حمایت از سازند و دولتالملل و جریان سرمایه بین کشورها را ممکن میروند و تجارت بینخود می

کنند. جهانی شدن به عنوان یک اصل تجاری المللی قوانین مالی و مالیاتی را تنظیم میهای بینشرکت

مناسب، جهانی شدن این  باشد. اما بدون نظارت و خط مشیتواند منافع بسیاری برای فقرا داشتهمی

 توانایی را دارد که بسیار مخرب باشد.

گذرد. اگر هیچ چراغ راهنمایی و تجارت جهانی یک آزاد راه بزرگ است با هزاران خط که از تمام دنیا می

ها موجود ها و نشانگر خطباشد و محدودیتی برای اندازه ماشینمحدودیتی برای سرعت وجود نداشته 

مانند  -شود و خودروهای کوچکهای  بزرگ اقتصادهای بزرگ جهانی پر میزاد راه با کامیوننباشد، تمام آ

 همگی از آزاد راه خارج خواهند شد. -های کوچک دار و یا کالسکهوانت باری یک مزرعه

وآمد عادالنه وضع کنیم و نیز پلیس باشیم، باید قوانین رفت ُبرد داشته -برای اینکه جهانی شدنی ُبرد

گیرد" باید با قوانینی گوید "قویترین همه چیز را میباشیم. قانونی که میوعالئم راهنمایی عادالنه داشته 

باشد. در غیر این صورت، بازار آزاد عادالنه جایگزین شود تا جایی برای فقرا نیز در این آزاد راه وجود داشته 

 جهانی در کنترل امپریالیسم مالی خواهد بود.

ای نیاز به قوانین منطقی دارند که از منافع فقرا حمایت ورت، بازارهای محلی، ملی و منطقهبه همین ص

توانند شرایط را به نفع خود تغییر دهند. تأثیر منفی کند. بدون چنین کنترلی، ثروتمندان به راحتی می

را درکشورهایی های خود هایی که کارخانهداری یک طرفه هر روز قابل مشاهده است: در شرکتسرمایه

توانند بسادگی مورد سوء استفاده قرار بگیرد تا سود دهند که کارگر ارزان )از جمله کودکان( میقرار می

کنند تا سود بیشتری کسب هایی که آب، هوا و محیط زیست را آلوده میبیشتری تولید شود؛ در شرکت

 کنند.ت مضر و یا غیرضروری را تبلی  میهای تبلیغاتی که محصوالکنند؛ در بازاریابی فریبنده و کمپین
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-بینیم که به طور کلی فقرا را نادیده میهایی از اقتصاد میو بیش از هر چیز، ما این اثر منفی را در بخش

ها روی فروش محصوالت لوکس پندارند. تجارت در این بخشارزش میگیرند و نیمی از جمعیت جهان را بی

 شود.کند چرا که سود بیشتری از این کار حاصل میدارند تمرکز میبه کسانی که آنها را الزم ن

بخشی و آزادی برای همه باور دارم، نه به عنوان من به بازارهای آزاد، به عنوان مرجعی برای الهام

معمارانی برای فساد و انحطاط یک الیت کوچک.  کشورهای ثروتمند جهان در آمریکای شمالی، اروپا و 

اند. من تمام های خالق، بازده باال و پویایی حاصل از بازار آزاد سود فراوان بردهاز انرژی بخشی از آسیا،

اند برسانم، به آنهایی ام که این امتیازات را به مردمی که از آن محروم ماندهزندگیم را به این اختصاص داده

آیند. تجربه من نشان به حساب نمی کنند اصالً که هنگامی که اقتصاددانان و تاجران درباره بازار صحبت می

تواند مشکالتی مثل فقر جهانی و مسائل محیط زیست را دهد که بازار آزاد به دلیل قدرتی که دارد میمی

 کند. حل کند، اما نه تا زمانی که تنها منافع مالی ثروتمندترین سهامدارانش را تأمین و تضمین می

 آیا دولت راه حل این مشکل است؟

تواند. در حالی  تواند مشکالت اجتماعی را حل کند، دولت می اگر بازار نمیاین تصور را دارند که بسیاری 

قرار است که منافع جامعه را نمایندگی   های خصوصی به سودآوری فردی اختصاص دارند، دولتکه شرکت

را دولت حل  رسد که انتظار داشته باشیم مشکالت اجتماعی کالنکند. بنابراین، منطقی به نظر می

اند. این عملکرد خوب به ویژه در ها خوب عمل کردهنماید. در سطح ملی و محلی، بسیاری از دولت

-اند سیاستهای دموکراتیک توانستهای بس دراز دارد و دولتکشورهای صنعتی که کاپیتالیسم تاریخچه

رد. اما باید در نظر داشت که سازی بکنند، بیشتر مصداق داهای تنظیمی مناسبی روی بازار آزاد پیاده

حتی یک رژیم تنظیمی عالی تجاری نیز از سوی دولت، برای برخورد با مشکالت و حل آنها کافی نیست. 

های تجاری دستور دارد و آنها را مجبور کرد تا مشکلی )اجتماعی( را حل کنند، بلکه توان به شرکتنمی

انجام آن شوند و بخواهند مشکل را حل کنند. به عبارتی باید برای آنها مشوقی ایجاد نمود تا ترغیب به 

 توانند ما را به این هدف برسانند.دیگر، تابلوهای ایست اقتصادی و پلیس راهنمایی رانندگی نمی

توانند کارهای زیادی برای مبازره با مشکالت اجتماعی انجام ها میالبته نمی توان منکر این شد که دولت

توانند منابع بزرگ هستند و قدرتمند، و به تمام نقاط جامعه دسترسی دارند و میدهند، چرا که بسیار 

های دولتی برای حل مشکالت اجتماعی مؤثر ای را برای این هدف بسیج کنند. اما اگر روشمالی گسترده

 دهدگونه مشکالت حل شده بود. وجود گسترده مشکالت اقتصادی به ما نشان میبود تا به حال همه این

که راه حل دولت نیست. عوامل بسیاری در ناکافی بودن نقش دولت برای حل مشکالت اجتماعی نقش 

تواند ناکارآمد، کند، فاسد، بوروکراتیک و همیشگی باشد. می دارند. یکی این مسئله است که دولت

رش خواه ناخواه که بزرگی آن، منابع فراوان و قدرت بسیامزایای بسیار دولت عوارضی دارد از جمله این 

-بسیاری از افرادی را که به دنبال سو استفاده از آن برای کسب قدرت و ثروت هستند به خود جذب می

توان گفت که دولت باید سهمش را برای کاهش مشکالت اجتماعی انجام دهد، اما کند. در نتیجه می

 تواند مسئله را حل کند.دولت به تنهایی نمی

 اعیهای غیرانتفسهم سازمان

-ها ناامید شده بودند خود برای حل مشکالت اجتماعی اقدام کرده و سازمانبسیاری از مردم که از دولت

های های متفاوتی دارند و با اسمهای غیرانتفاعی شکلرا تأسیس کردند. سازمان های غیرانتفاعی
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خیرخواه، بنیادهای  هایهای خیریه، جامعههای غیردولتی، سازمانشوند: سازمانمختلفی خوانده می

اند راه حلی کافی برای مشکالت های غیرانتفاعی هم نتوانستهبشردوستانه و غیره. اما سازمان

های بومی، قحطی و ها، بیماریخانماناجتماعی باشند. گستردگی فقر جهانی، تعداد روزافزون بی

ل کند. خیریه یک مشکل تواند مشکل را حآلودگی فزاینده نشانگر این حقیقت است که خیریه نمی

های ها و یا ادارههای مالی افراد بخشنده و خیّر، سازماناساسی دارد و آن هم وابستگیش به حمایت

 دولتی است. بنابراین خیریه به اوضاع اقتصادی وابستگی بسیاری دارد.

ی اجتماعی های مالی مشکالت دیگری را نیز در پی دارد. در کشورهایی که نیازهاوابستگی به حمایت

منابع موجود برای  -مانند بنگالدش، کشورهای جنوب آسیا و جنوب صحرای آفریقا -بسیار گسترده است 

امور خیریه بسیار کم و محدود است. و اصوالً جلب نظر کشورهای ثروتمند برای حمایت مالی پایدار از 

های ی که سازمانباشد. به طورکلی، با وجود تمام کارهای مثبتکشورهای دوردست مشکل می

توانند مشکالت اجتماعی جهان را حل کنند چرا که دهند، نمیغیرانتفاعی، غیردولتی و خیریه انجام می

 کند.ها به صورتی تعریف شده است که حل مشکالت را ناممکن میذات این سازمان

 نخبگان توسعه -مؤسسات چندجانبه

-شوند. آنها توسط دولتمؤسسات چندجانبه شناخته میها وجود دارد که به عنوان نوع دیگری از سازمان

شوند. مأموریتشان هم از بین بردن فقر توسط توسعه اقتصادی در ها حمایت و تأمین مالی می

اند. در میان این کره شمالی عقب افتادهکشورهایی است که از کشورهای پیشرفته و ثروتمند نیم

انک جهانی مرکز برای بخش خصوصی دارد که بنگاه تر است. بمؤسسات بانک جهانی از همه شاخص

المللی نام دارد. درضمن، چهار بانک توسعه محلی نیز هستند که جهت بانک جهانی را دنبال مالی بین

 کنند.می

شان دست یابند. بینی شدهاند به اهداف پیشاما متأسفانه در عمل، این مؤسسات چندجانبه نتوانسته

کار، کند و بسیاری از اوقات در خدمت منافع خودشان نیز بوروکراتیک، محافظهها، آنها همانند دولت

شود رویشان ها، این مؤسسات هم بودجه کافی در اختیار ندارند، مشکل میهستند. مانند غیرانتفاعی

هایشان متناقض و ناسازگار است. در نتیجه، صدها میلیارد دالری که آنها در حساب کرد و معموالً سیاست

 اثر بوده است.اند تا حد زیادی بیگذاری کردههای گذشته سرمایهطی دهه

این مؤسسات مثل بانک جهانی عمدتاً هدف خود را که از بین بردن فقر است از طریق تمرکز انحصاری 

ای افزایش کنند، به نحوی که اگر تولید ناخالص ملی در کشور یا منطقهروی رشد اقتصادی کالن دنبال می

تواند بسیار کند باشد و کند که به هدفش رسیده است. اما این رشد می، بانک جهانی احساس مییابد

یا سودی برای فقرا نداشته باشد. شکی در این نیست که رشد نقش مهمی در کاهش فقر دارد. اما این 

روی گذاران را به سوی تمرکز طرز فکر که تنها راه کاهش فقر افزایش رشد اقتصادی است سیاست

-ها برای ترویج صنعتی سازی و مکانیزه کردن رهنمون ساخته است.  هدف سیاستساخت زیرساخت

گذاران این است که چرخشی در اقتصاد ایجاد کنند که فقیران را هم در برگیرد. اما در این تصور، فقرا را 

-نسیل زنان و کودکان فقیر چشمهای فراوان آنها، به ویژه پتااند و در نتیجه، از پتانسیلاشیا در نظر گرفته

توانند فقرا را به صورت بازیگرانی مستقل در نظر بگیرند. آنها برای سالمتی، پوشی شده است. آنها نمی

توانند کارآفرینانی خوداشتغال باشند و برای بینند که فقرا میتحصیالت و اشتغال فقرا نگرانند. آنها نمی

تر وجود سیاستگذاران در راستای رشد، روی مؤسساتی که پیشدیگران شغل ایجاد کنند.  در نتیجه، 
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کنند در حالی که شاید خود آن  مؤسسات عاملی برای ایجاد و حفظ اند تمرکز کرده و تقویتشان میداشته

 فقر باشند. در عوض، باید مؤسساتی جدید برای حل مشکل فقرا طراحی و ایجاد شوند.

شوند. های مالی از طریق آن پرداخت میرد کانالی است که کمکدیگر مشکی که در این زمینه وجود دا

کنند، در حالی که تقریباً همه حامیان مالی دو و چندجانبه به طور انحصاری از طریق ماشین دولت کار می

توانند از های خارج از دولت هم استفاده کنند. آنها میخواهند مؤثر واقع بشوند باید از ظرفیتاگر می

 ای کوچک شروع کنند و اگر نتیجه مثبت بود، بگذارند که رشد کنند.هپروژه

ها من تفاوت روش تجاری بانک جهانی و بانک گرامین را تماشا کردم. از لحاظ تئوری، ما در طول این سال

دهیم که از بین بردن فقر است. اما روشی که هر یک از ما برای رسیدن به این هر دو یک کار انجام می

ای ایم بسیار متفاوت است. بانک گرامین همیشه باور داشته است که اگر وام گیرندهاذ کردههدف اتخ

مشکلی برای بازپرداخت وام دارد، مسئولیت ماست که به او کمک کنیم. اگر ما مشکلی با وام گیرندگان 

-شکلی داشتههای خود مگوییم که مشکل از ماست و او حق دارد. ما حتماً در سیاستداریم، با خود می

کنیم تا پذیر تعریف میکنیم. ما قوانینمان را بسیار انعطافگردیم و خود را اصالح میایم. بنابراین برمی

 گیرندگان تنظیم کنیم.بتوانیم آنها را با نیازهای وام

م خواهیکنیم تا خودشان تصمیم بگیرند که با وامشان چه کار کنند. ما میگیرندگان را تشویق میما وام

که آنها احساس کنند که مهم هستند. اگر کسی از گرفتن وام امتناع ورزد به دلیل این که تجربه کار و 

دهیم تا حمایتش کنیم تا تجارت کوچک خود را شروع کند و به او وام میتجارت ندارد، ما او را تشویق می

شد که توسط آنها حمایت شانس باکنیم. تفاوت ما با بانک جهانی این است که اگر کسی آنقدر خوش

دهند که دهند. اما در کنارش به او ایده، اصول و برنامه و آموزش نیز میمالی شود، آنها به وی پول را می

ها همیشه آن ها را دنبال کند. با وجود این همه نظارت، پروژهبا آن پول چه کند. کار او این است که آموزش

 شود.ها را دریافت کرده سرزنش میین میان، کشوری که کمکرود و در اطور که قرار بوده پیش نمی

های عمده وجود دارد. ما در بانک گرامین یک سیستم پنج در سیستم تشویقی این دو سازمان هم تفاوت

است. اگر یکی از کارمندان ما نرخ بازپرداخت  بانک ستاره ارزیابی و تشویق داریم که برای کارکنان و شعب

گیرد. اگر وی در طول نفر( حفظ کند ستاره سبز می 2۲۲گیرندگان )معموالً ای همه وامدرصدی را بر 1۲۲

-کند: ستاره آبی. اگر او بیشتر از مقادیر باالی وامکارش سود تولید کند، یک ستاره دیگر هم دریافت می

که فرزندان کند: ستاره بنفش. اگر او اطمینان حاصل کند هایش، سپرده بگیرد، ستاره سومی دریافت می

-ای و در نهایت، اگر همه وام گیرد: ستاره قهوهروند، ستاره چهارم را می گیرندگانش مدرسه میهمه وام

هایشان  ها را روی سینه توانند ستاره گیرد. کارمندان می گیرندگانش از فقر نجات یابند، ستاره قرمز می

ند. اما در بانک جهانی موفقیت کارمندان با کنبگذارند. این موفقیت بزرگی است و همه به آن افتخار می

ها. بنابراین، به نظر من سیستم ، نه اثر آن وامشود سنجیده می اندهایی که با موفقیت مذاکره کردهوام

جا متذکر المللی پول باید اصالح اساسی شود. باید همین مؤسساتی مثل بانک جهانی و صندوق بین

 خواهم آنها اصالح شوند.نهاد مهم نیستم و می شوم که من موافق بسته شدن این دو

 ها اجتماعی شرکت مـسئولیت

 ها برای قبول مـسئولیتپاسخ دیگری که به مشکالت اجتماعی داده شده است درخواست از شرکت

ها را تحت فشار قرار های غیردولتی، فعاالن اجتماعی و سیاستمداران، شرکتاجتماعی است. سازمان
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گذاری و تجارت منصفانه های خود را در قبال کارگران، محیط زیست، کیفیت تولید، قیمت ستاند تا سیاداده

ها اصالح کنند. تا حدی هم در این امر موفق بودند. تا زمانی نه چندان دور تحت عنوان سود بیشتر، شرکت

ساختند. اما  وده میکردند و محیط زیست را بسیار آلکردند، در تولید تقلب میکارگرانشان را استثمار می

های  امروزه، به ویژه در کشورهای پیشرفته این امر بسیار کاهش یافته است و این به یمن سیاست

های ها است. به دلیل تبلیغات علیه شرکت اجتماعی شرکت ها و نیز جنبش مـسئولیت تنظیمی دولت

 ز خود تصویر مثبتی ارائه دهند.خواهند اها میها امروزه اکثر شرکتمخرب جامعه در اینترنت و رسانه

اجتماعی به طور  ها دو شکل اصلی دارد: شکل نخست که در آن مـسئولیت اجتماعی شرکت مـسئولیت

به مردم و کره زمین خسارت وارد نکنید )مگر ها در این شکل عقیده دارند: شود. شرکتضعیف رعایت می

ها به  اجتماعی شرکت هایی که از مـسئولیتشرکتاین که آن به معنی قربانی کردن سود باشد(. از 

هایشان های کارخانهرود تا کاالهای ایراددار خود را نفروشند، زباله کنند، انتظار میشکل ضعیف پیروی می

 را در رود و دشت و غیره نریزند و به مقامات دولتی رشوه ندهند.

برای مردم و کره زمین د: گویها، شکل قوی آن است که می اجتماعی شرکت شکل دوم مـسئولیت

هایی شرکت توانید بدون قربانی کردن سود آن را انجام دهید(.کارهای خوب انجام بدهید )تا زمانی که می

هایی دهند مرتباً به دنبال فرصتکنند، در حالی که به تجارت خود ادامه میکه از این روش پیروی می

، آنها ممکن است روی محصوالت دوستدار محیط زیست هستند تا به بقیه نیز سود برسانند. برای مثال

هایی که های سالمت در اختیار کارکنانشان بگذارند و یا از طرحهای آموزشی و طرحکار کنند، یا فرصت

 حامی بیشتر شدن شفافیت عملکرد تجاری است حمایت کنند.

 مفهوم مـسئولیت ها نیز برای حل مشکل کافی نیست. اجتماعی شرکت اما متأسفانه مـسئولیت

ها گرچه با اهداف خوبی طراحی شده است، بسیاری از آن برای افزایش سود خودشان  اجتماعی شرکت

توانی سودت را بیشتر کن حتی با استثمار کنند. فلسفه آنها این است: هر چه میسو استفاده می

ه یا بنیادی ایجاد کن که کارکنانت. سپس مقدار بسیار کمی از سودت را به اهداف اجتماعی اختصاص بد

رسد که شما چه بخشنده هستید. این کار را بکند و سپس اطمینان حاصل کن که به اطالع عموم می

شود و هم چنان که نسل جدید به سطوح مدیریتی ارتقا البته این مسئله در نسل جدید کمتر دیده می

 د.شوتر میها نیز پررنگ اجتماعی شرکت کنند، مـسئولیتپیدا می

ها یک مشکل عمده دارد: کسانی که به عنوان مدیر انتخاب  اجتماعی شرکت اما به طور کلی، مـسئولیت

گردند که ارزش شرکت را افزایش دهند که این به معنی افزایش سود شوند با این هدف انتخاب می می

دند که داران شرکت است. بسیاری معتقاست. یعنی این مسئولیت قانونی آنها نسبت به سهام

ها با سود در تضاد نیستند. اما اگر در تضاد باشند چه باید کرد؟ تجربه نشان  اجتماعی شرکت مـسئولیت

های شود. برای مثال با وجود اینکه تولید اتومبیلدهد که در چنین حالتی همیشه سود پیروز میمی

ه بسیار سودآور و محبوب اس.یو.وی برای جامعه و برای محیط زیست بسیار مضر است، به دلیل این ک

کنند. این بدین معنی نیست که صاحبان چنان آنها را تولید می سازی همهای ماشینهستند، کارخانه

تجارت حریص، خودخواه و بد هستند، بلکه مشکل این است که سوددهی هدف اصلی تجارت و در مرکز 

 کاپیتالیسم است.
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بیند که تنها در پی بشر دارد و او را موجودی تک ُبعدی میبه طور کلی کاپیتالیسم دیدی محدود ازطبیعت 

های رایج گذاری شده است. تئوریبیشینه ساختن سود است. مفهوم بازار آزاد نیز روی این ُبعد پایه

گذاری شده است. اما واقعیت بسیار متفاوت از اقتصادی نیز روی همین اصل تک بعدی دیدن انسان پایه

ها موجودات تک بعدی نیستند بلکه چندین بعد دارند که احساسات، باورها، اولویت این تئوری است. مردم

دهد که اجباری وجود ندارد که همه به فکر به کند و این نشان میو الگوهای رفتاری متفاوت ایجاد می

فته حداکثر رساندن سودشان باشند. این مسئله بیانگر این است که کاپیتالیسم ساختاری نیمه توسعه یا

 شود. جا است که مفهوم جدید "کسب و کار اجتماعی" به میان آورده میدارد و در این
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 گفتار دوم

 "کسب و کار اجتماعی" چه هست و چه نیست؟

)سرمایه داری( را کامل کنیم، باید نوع جدیدی از تجارت را به جهان معرفی   برای اینکه ساختار کاپیتالیسم

نام وعی که بر پایه طبیعت چندبعدی بشر است. این نوع جدید تجارت را کسب و کار اجتماعی نماییم؛ ن

-دهیم. کارآفرینان، کسب و کار اجتماعی را برای دنبال کردن اهداف اجتماعی به خصوصی راه می می

یز است، اندازند، نه برای دنبال کردن سودهای شخصی. اگر چه که این به نظر بنیادگران اقتصادی کفرآم

اما ما باید وجود واقعی انسان و آرزوهای چندبعدی او را بشناسیم و بر این اساس، کسب و کاری ایجاد 

 پردازد.کنیم که به حل مشکالت اجتماعی و محیط زیست می

اند؛ اما این شرکت ها در سود طراحی شده 1۳سازیساختارسازمانی این نوع شرکت ها، بر پایه بیشینه

های اجتماعی نیز کارمند گر متفاوتند. مانند هر شرکت و کسب و کار دیگری، شرکتاهداف با یکدی

ها متناسب با اهدافش گذاریدهند اما قیمتنمایند و یا خدمات ارائه میکنند، کاال تولید میاستخدام می

راکتی؛ و توانند متعلق به یک یا چند فرد باشد، چه به صورت یک مالکیتی یا ششود. شرکت میانجام می

یا اینکه ممکن است متعلق به دولت یا یک مؤسسه خیریه باشد. مانند هر شرکت و تجارت دیگری، کسب 

آورد نیز به کسانی تواند به طور نامحدود ضرر دهد. اما هر سودی که بدست میو کار اجتماعی نیز نمی

و کار اجتماعی را به شکل یک گیرد. بهتر است که یک کسب اند تعلق نمیگذاری کردهکه در آن سرمایه

تجارتی که نه ضرر می دهد و نه سود سهام دارد تعریف کنیم. سود تولید شده به جای اینکه به جیب 

شود و در نهایت به شکل قیمت کمتر، گذاری میدارانش برود، در خود شرکت دوباره سرمایهسهام

 رسد.های هدف میسرویس بهتر و دسترسی بیشتر به دست گروه

سودآوری برای کسب و کار اجتماعی مهم است. کسب و کار اجتماعی هرجایی که الزم است، بدون 

گذاران را به پوشی از اهداف اجتماعی باید سودآور باشد به دو دلیل: نخست برای اینکه پول سرمایهچشم

های معمولی، شرکت آنان بازبپردازند. دوم، برای این که از اهداف اجتماعی دراز مدت حمایت کند. همانند

ها با هدف اجتماعی باید نقشه راه دراز مدت داشته باشند. تولید سود به کسب و کار اجتماعی شرکت

دهد را کند تا کارش را به نقاط دیگر نیز گسترش دهد، کیفیت محصول و یا خدماتی که ارائه میکمک می

-کشد تا سرمایهقدر طور می. . این که چهای را افزایش بخشد و ..های پژوهش و توسعهبهتر کند، تالش

گذاران بستگی دارد.  گذاران سرمایه خود را پس بگیرند به مدیریت کسب و کار اجتماعی و نیز خود سرمایه

تواند پنج، ده و یا بیست سال گذاری ذکر شود: میانداز سرمایهاین زمان بازگشت سرمایه باید در چشم

توانند هر کاری که گذاران سرمایه خود را پس گرفتند میآن که سرمایهباشد و یا حتی بیشتر.  پس از 

خواستند با آن بکنند، در هر حال آنها جز صاحبان آن کسب و کار اجتماعی باقی خواهند ماند و روی آن 

 اند.تر داشتهقدر کنترل خواهند داشت که پیشهمان

کنند؟ به همان دلیل که در امور خیریه و گذاری میسرمایه اما چرا مردم در کسب و کار اجتماعی

کسب کنند: به دلیل احساس خشنودی و رضایتی که این امر به همراه دارد. اما بشردوستانه شرکت می

 های بنیادین دارد: با خیریه برای حامیان مالی نیز تفاوت و کار اجتماعی
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شود خودکفا است. نیازی میکسب و کار و تجارتی که از طریق کسب و کار اجتماعی ایجاد نخست، 

تواند خود را نیست که هر سال به آن پول تزریق شود. این یک تجارت خودکفا و مداوم است که خودش می

 گیرند. گذاران در کسب و کار اجتماعی سرمایه خود را پس از مدتی پس میگسترش دهد. دوم، سرمایه

کار است برای اهل تجارت جذاب است نه تنها سوم، به این دلیل که کسب و کار اجتماعی نوعی کسب و 

های کاری و تجاری و توانند از مهارتبرای این که به این کسب و کار پول تزریق کنند، بلکه برای این که می

 خالقیت خود برای حل مشکالت اجتماعی استفاده کنند.

 

 انداز کسب و کارگسترش چشم

ها و کسب و کارهای کنند که تجارتاری فعالیت میهای اجتماعی در همان بازکسب و کار و تجارت

کنند از هم جلو بیافتند و سهم کنند و سعی میمعمولی در آن فعال هستند. آنها با هم رقابت می

بیشتری از بازار را بدست بیاورند. اگر یک محصول خاص را هم شرکتی اجتماعی و هم شرکتی دیگر که با 

دهند، انتخاب با خریدار است.  آنها قیمت، کیفیت و است ارائه میه ریزی شدهدف حداکثر سوددهی پایه

کنندگان به انتخاب کنند. البته برخی مصرفدیگر فاکتورهای مد نظرشان را بررسی کرده و انتخاب می

های اند متمایل هستند که این به نفع کسب و کار و تجارتمحصوالتی که با اهداف اجتماعی تولید شده

 ست. اجتماعی ا

مانند. از یکدیگر کنند، اما با وجود رقابت با هم دوست میکسب و کارهای اجتماعی با هم نیز رقابت می

آموزند. چرا که ورود چند کسب و کار اجتماعی در یک حیطه بازار به هدف آنها که خدمت اجتماعی می

ود از ورود رقیب متضرر سازی سود بود ممکن بکند، در حالی که اگر هدف آنها بیشینهاست کمک می

 شد.شوند و در نتیجه این امر باعث نگرانیشان می

کنند. این رقابت بر اساس مزایای اجتماعی کسب و کارهای اجتماعی برای جذب سرمایه هم رقابت می

تواند به مردم و کره زمین کند که بهتراز رقیبانش میآمده است.هر کسب و کار اجتماعی ادعا می بدست

کند که از این ادعا پشتیبانی کند. این فضای ند و یک طرح کسب و کار تولید کرده و منتشر میخدمت ک

کند که کارآمدی خود را رقابتی، کسب و کارهای اجتماعی که با هم در حال رقابت هستند را مجبور می

 رسانی کنند.بیشتر کنند و بهتر به مردم و کره زمین خدمت

ای برای کسب و کارهای کنم که که بازار بورس جداگانه ن پیشنهاد میگذاران، مبرای جذب سرمایه

توان آن را بازار بورس اجتماعی نامید. در این بورس فقط سهام کسب و کارهای اجتماعی ایجاد شود. می

شود. چنین بورسی مزایای زیادی برای کسب و کارهای اجتماعی دارد چرا که تولید اجتماعی ارائه می

توانند به راحتی وارد تجارت اجتماعی و یا از آن خارج شوند. در گذاران نیز میکند و سرمایهنقدینگی می

 شود.ضمن، چهره عمومی کسب و کار اجتماعی نیز ترویج می

 

 دو نوع از کسب و کارهای اجتماعی:
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های التوان طرح کلی از مفهوم کسب و کار اجتماعی را در نظر داشت. در سدر مرحله کنونی تنها می

های نو و انواع جدیدی از یابد، ویژگیچنان که کسب و کار اجتماعی در جهان گسترش میرو همپیش

کسب و کار اجتماعی توسعه پیدا خواهد کرد. اما در حال حاضر به نظر من، دو نوع کسب و کار اجتماعی 

 وجود دارد:

 سازی سود.اجتماعی به جای بیشینهتر توضیح دادم: تمرکز روی مزایای نوع نخست همان است که پیش

سازی سود نوع دوم کسب و کار اجتماعی به شکل دیگری است: کسب و کارهایی که به دنبال بیشینه

باشند. در چنین حالتی، مزیت اجتماعی این است که هستند اما متعلق به فقرا و افراد فرودست می

 کند تا از فقر نجات یابند. رسد و به آنها کمک میسود سهام تولید شده به فقرا می

هایی بین این دو نوع کسب و کار اجتماعی وجود دارد: در نوع اول، ذات کاال و یا خدمات ارائه شده تفاوت

مزایای اجتماعی دارد. برای مثال تأمین غذا، مسکن، خدمات درمانی و یا آموزش به فقرا؛ و یا کار در 

و جنایت و یا استعمال مواد مخدر و الکل.  هر نوع کسب کاری، جرم راستای کاهش خشونت خانگی، بی

هایی ارائه می دهد و سود سهام ندارد، کسب و کار اجتماعی است. اما در و کاری که چنین  سرویس

 نوع دوم، خدمات و یا کاالهای ارائه شده ممکن است مزیت اجتماعی نداشته باشد.

 

 تفاوت کسب و کار اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی

شوند. معموالً کسب و کار شنوند، گیج میبسیاری هنگامی که اصطالح کسب و کار اجتماعی را می

شود. کارآفرینی اجتماعی هم بین اهل تجارت و اجتماعی معادل کارآفرینی اجتماعی در نظر گرفته می

سی کسب و کار، و هم بین عموم محبوب شده است و حتی به عنوان یک رشته درسی دانشگاهی در 

دانشگاه آمریکا از جمله دانشگاه هاروارد و دوک درآمده است. مفهوم کارآفرینی اجتماعی بسیار حائز 

دهد برای مسائلی که با کارایی و ضرورت الزم به آنها توجه نمی اهمیت است چرا که به مردم قدرت می

ان به خود جلب کرده شود کاری بکنند. این جنبش کارآفرینی اجتماعی توجه بسیاری را در سراسر جه

های باشند. بانک گرامین و سازماناست و بسیاری از مردم در حال انجام کارهای جالبی در این راستا می

شوند. اما باید توجه داشت که کسب و کار های این جنبش شناخته میمرتبط با آن به عنوان سمبل

 اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی با هم متفاوت هستند. 

گونه که به طور کلی تعریف می شود، هر  ایست. همانینی اجتماعی مفهوم بسیار گستردهکارآفر

تواند اقتصادی شود. این اقدام میای که به مردم کمک کند کارآفرینی اجتماعی نامیده میاقدامی خالقانه

نی بین بیماران و یا غیراقتصادی باشد؛ به هدف سوددهی باشد و یا سودی تولید نکند. توزیع داروهای مجا

ای از کارآفرینی اجتماعی دانست. و یا مثالً، ایجاد مرکز درمانی با هدف سوددهی در توان نمونهرا می

روستایی که هیچ مرکز خدمات درمانی در آن وجود ندارد نیز کارآفرینی اجتماعی است. ایجاد یک کسب و 

 کار اجتماعی نیز کارآفرینی اجتماعی است.

ای از کارآفرینی اجتماعی است. تمام آنهایی که نوعی کسب و کار اجتماعی زیرمجموعه به عبارتی دیگر،

کنند، کارآفرینان اجتماعی هستند. اما همه کارآفرینان کسب و کار اجتماعی را طراحی و اجرا می

رنگ بودن کسب و کار تر، به دلیل کماجتماعی در کسب و کارهای اجتماعی فعال نیستند.  پیش
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ی، کارآفرینی اجتماعی خیلی رنگ و بوی کسب و کار اجتماعی نداشت. اما هر چه که کسب و اجتماع

شود. جنبش تر شود، جنبش کارآفرینی اجتماعی نیز بیشتر به آن جذب میکار اجتماعی گسترده

ب کارآفرینی اجتماعی می تواند از طریق تعبیه  ابزارهای مناسب و امکانات نهادی، به ایجاد و تقویت کس

 و کار اجتماعی کمک کند.

 ساختار ترکیبی چگونه است؟

شوند، مطرح است که آیا این سؤال در ذهن بسیاری از کسانی که از کسب و کار اجتماعی مطلع می

ساختاری ترکیبی از کسب و کارهای به دنبال سود بیشینه و کسب و کارهای اجتماعی ممکن است. در 

های شخصی محرک است، اما در کسب و کار هستند، انگیزه کسب و کارهایی که در پی سود بیشینه

 توان این دو را با هم ترکیب کرد؟  اجتماعی انگیزه انجام کار خیر برای مردم و کره زمین است. حال آیا می

 2۲های بسیار محدود. تصور کنید که کسب و کاری با تواند اتفاق بیافتد اما در حالتالبته این ترکیب می

گذاری شود و یا برعکس. اما در حالت واقعی، پیاده درصد اهداف شخصی پایه ۷۲اف اجتماعی و درصد اهد

سازی و کار کردن چنین کسب و کاری با اهداف متضاد بسیار مشکل خواهد بود. مدیران اجرایی چنین 

 هایی در نهایت به سمت سود بیشینه قدم خواهند برداشت. محیط تجاری امروز نیز به نحویشرکت

است که به طور انحصاری روی بیشینه کردن سود تمرکز دارد و این مسئله را برای یک ساختار ترکیبی 

های حسابداری و استانداردها برای این هدف طراحی شده کند. همه چیز از جمله روشتر میسخت

ه این مسائل، گیری نیستند. هماست. در ضمن، اهداف اجتماعی و رسیدن به آنها، به راحتی قابل اندازه

تر خواهد بود که به کند و در نهایت  برای مدیران سادهکارکرد یک ساختار ترکیبی را دچار مشکل می

تر است که دو مدل خالص جداگانه داشته بینانهسازی سود پیش روند. بنابراین، واقعسمت بیشینه

 باشیم: مدل سود بیشینه و مدل کسب و کار اجتماعی.

های یگانه این است که  در این حالت حیله و کلکی برای ایجاد تصور غلط در ذهن مردم امتیاز بزرگ مدل

گذاران از همان ابتدا وجود ندارد. در کسب و کار اجتماعی، شما کسب و کار اجتماعی دارید  و سرمایه

 دانند که سود سهامی به آنها تعلق نخواهد گرفت.می

ک نیست. کسب و کارهای اجتماعی مختلفی در دنیا وجود کسب و کار اجتماعی تنها یک مفهوم تئوری

توانند بازیگران مهمی های مرتبط با آن. کسب و کارهای اجتماعی میدارد از جمله بانک گرامین و سازمان

 در اقتصادهای ملی و اقتصاد جهانی شوند، اما تا رسیدن به این هدف راه درازی در پیش است.  

 

 ماعی آتی چه خواهد بود؟ خاستگاه کسب و کارهای اجت

ها به طور بالقوه شرکای کسب و کار اجتماعی هستیم. انگیزه پشت به نظر من، هر یک از ما انسان

-کسب و کار اجتماعی  در درون هر انسانی وجود دارد. مردم به دنیای اطراف خود و به یکدیگر اهمیت می

ها بهتر کند. تواند، زندگی را برای دیگر انساندهند. غریزه بشریت و آرزوی طبیعیش این است که اگر می

دهند در دنیایی بدون فقر، بیماری، جهل و بدبختی ها ترجیح میاگر فرصتش را به آنها بدهی، همه انسان

-. انگیزهبه امور خیریه اختصاص دهند دالر شود مردم ساالنه میلیاردهازندگی کنند. این عوامل باعث می

 شود که مردم جذب کسب و کار اجتماعی شوند.های مشابه نیز باعث می



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

09 
 

برای شروع، برخی از منابعی که خاستگاه کسب و کار اجتماعی در آینده خواهند بود را در زیر مشخص 

 ام:کرده

 ای خواهند خواست که کسب و کار اجتماعی خودشان را های موجود به هر شکل و اندازهشرکت

هند گرفت که به عنوان قسمتی از مسئولیت داشته باشند. برخی از آنها تصمیم خوا

شان را به یک کسب و کار اجتماعی اختصاص دهند. برخی اجتماعیشان، بخشی از سود ساالنه

دیگر کسب و کار اجتماعی را با هدف اکتشاف بازارهای جدید و در عین حال کمک به نیازمندان 

 ایجاد خواهند کرد. 

 ذاری کسب و کار اجتماعی ایجاد کنند که به طور گ های سرمایه بنیادها ممکن است صندوق

کند. امتیاز صندوق کسب و کار های بشردوستانه آنها کار میموازی اما جداگانه از فعالیت

شود ودوباره اجتماعی این است که با وجود این که برای اهداف اجتماعی است پولش تمام نمی

 شود )چرا که خودکفا هستند(.پر می

  دارد که کارآفرینانی که در حوزه تجارت و کسب و کار با هدف سوددهی بیشینه بسیار احتمال

های مدیریتی خود را در حوزه کسب اند، تصمیم بگیرند که خالقیت،  استعداد و تواناییموفق بوده

ای باشد که ایشان را اغنا کرده است و کار اجتماعی بسنجند. هدف آنها می تواند کمک به جامعه

 ای جدید باشد. صرفاً برای تجربهو یا شاید 

 های های ملی گرفته تا بانک جهانی و بانکالمللی و دوجانبه، از برنامهحامیان مالی توسعه بین

ای توسعه شاید تصمیم بگیرند که وجوهی را به حمایت از کسب و کارهای اجتماعی منطقه

 اختصاص دهند.  

 و کار اجتماعی ایجاد کنند.هایی برای توسعه کسب ها ممکن است صندوقدولت 

 طور برای کسانی های ثروتمند است و همینکسب و کار اجتماعی گزینه جذابی برای بازنشسته

 اند. اند و یا به هر نوعی درآمدهای بادآورده داشتهکه مبل  هنگفتی به ارث برده

 عی را انتخاب شوند ممکن است کسب و کار اجتماجوانانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل می

 کنند.
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 گفتار سوم

 تحول اعتبارهای خرد

از هیچ به وجود نیامد، بلکه حاصل تجربه سی و یك ساله من در صف اول   ایده "كسب و كار اجتماعی"

مبارزه با فقر، ابتدا در بنگالدش وسپس در سایر کشورها است. با مشاهده شكست مؤسسات 

فقرا، من نیز مانند بسیاری دیگر برای یافتن پاسخی بهتر به راه افتادم. دربرداشتن بار محرومیت از دوش 

ای در توسعه روستایی یا بانكداری نداشتم،  گرایی دارم و چون در ابتدا هیچ تجربه من اصوالً ذهن عمل

ی كه كند رها بودم.  تنها قادر بودم بر حسب فهم نسبتاً از تصورات قبلی كه فكر را در این زمینه محدود می

 های جدید را آزمایش كنم. ها و روش کرد ایده گونه که عقل سلیم حکم می از نیازهای فقرا داشتم و آن

بدین ترتیب تالش خود را درجهت كاهش مشكالت اجتماعی با استفاده از ساختارهای سازمانی نوآورانه 

كفاتر از ساختارهای پیشین باشد. شروع کردم. امیدوارم كه این ساختارها تأثیرگذارتر، انعطاف پذیرتر و خود

كردم نتیجه داده  آمیز نبوده است ولی اغلب آنها بهتر از آن چیزی كه فكرش را می همه تجارب من موفقیت

کند و چه چیزی  ای به مقیاس بزرگ، چه چیزی کار می است و اکنون این ایده را دارم که هنگام تبدیل پروژه

 کند.کار نمی

های مفهوم كسب و كار اجتماعی و نیز برای فهم اینكه چگونه تجارب آموزشی شهبنابراین برای فهم ری

های وابسته های كار بانك گرامین و شبكه سازمان سی سال گذشته من شکل گرفته است، باید ریشه

 آن را دریابید.

 

 تولد بانكداری برای فقرا:

 1۵۷۳شد و در سال  ی نامیده میدر شرق بنگالدش، كه در آن زمان هند بریتانیای 1۵۷۲من در سال 

ماهه برای آزادی  ۵، پس از جنگی 1۵۳1بخشی از كشور نوپای پاكستان شد، به دنیا آمدم. در دسامبر 

شرق پاكستان، کشوری جدید به نام بنگالدش ایجاد شد. من در ابتدا نه به عنوان یك سیاستگذار ، 

توانستم  كه فقر مرا احاطه كرده بود و من نمیمتخصص یا محقق درگیر مسئله فقر شدم بلکه بدین خاطر 

 از آن فرار کنم.

پس از استعفا دادن از مقام استادیاری در دانشگاه دولتی میدل  1۵۳۰بود. من در سال  1۵۳۷سال 

در آمریكا، به بنگالدش برگشته بودم. مبارزه برای استقالل بنگالدش تصمیم من برای بازگشت را  14تنسی

ق بودم سهم خود را برای ساختن ملتی جدید و خوشبخت انجام دهم. من به تسریع بخشید. مشتا

بردم و به  دانشكده اقتصاد دانشگاه چیتاگونگ پیوستم و مدیر دانشكده شدم. من از درس دادن لذت می

بنگالدش این امر را غیر  1۵۳۷-۳۵های  گشتم. اما قحطی وحشتناك سال دنبال شغلی دانشگاهی می

 ممكن کرد.
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 1۵۳۲ها، این هم علل زیادی داشت: یك سری از بالیای طبیعی ویرانگر در اوایل دهه  د اكثر قحطیهمانن

، تند باد، بادهای موسمی و جنگ استقالل بنگالدش باعث تخریب اكثر تأسیسات  مثل سیل، خشكسالی

بود. پاسخ زیر بنایی کشور و فرو پاشی سیستم حمل و نقل شده بود و پناهندگان بیشماری تولید کرده 

دولت بی تجربه ما بسیار نامنظم بود و کمک جامعه بین الملل هم كافی نبود و با نابسامانی بازار ارز 

 بدتر نیز شد. 1۵۳۳خارجی پس از بحران نفت 

كنیم، عواقب انسانی آن غیرقابل انکار بود. تولید كشاورزی و درآمد   هر طوری که عوامل آن را بررسی 

شان را  ها بنگالدشی استطاعت خرید غذا برای اعضای خانواده پیدا كرد. میلیونسرانه تنزل  شدیدی 

 نگریست.تفاوتی به آن می نداشتند. صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند در حالی كه جهان با بی

-تواستم در کالساین، آن بنگالدشی نبود كه من امیدوارم بودم نقشی در نوسازیش ایفا كنم. من نمی

-ر آزاد را درس بدهم در حالی که  مردم بی نقص بازاهای عالی اقتصاد و كارکرد بی ای دانشگاه، تئوریه

-ها را احساس كردم. من می مردند. ناگهان با دیدن گرسنگی و فقر، خالء آن تئوریجهت در بنگالدش می

 را سپری كنند. خواستم فوراً كاری انجام دهم كه مردم اطرافم با اندك امیدی بیشتر روز آتی

ای برای توسعه تولیدات كشاورزی از طریق آبیاری  نخستین کار من برای كاهش گرسنگی شامل برنامه

بارانی بود. با كشاورزان ُجبرا شروع به کار کردم تا یك اتحادیه كشاورزان درست کنیم که سیستم توزیع آب 

توانستند از سیستم جدید آبیاری به همراه كود، راه بیاندازد. این پروژه با موفقیت انجام شد. كشاورزان می

وری ها كه توسط اتحادیه تأمین شده بود برای تولید محصول استفاده کنند. بهره كش و حشره  دانه

 ها بسیار خوشحال بودند.های اطراف جبرا به شدت بهبود یافت و صاحبان زمین زمین

ه این نتیجه رسیدم كه فقیرترین فقیرها تقریباً هیچ اما من راضی نشدم. هنگام کار روی پروژه آبیاری، ب

برند. این مردم هیچ زمینی نداشتند. آنها زندگیشان را با دستمزد روزانه از ای از بهبود محصول نمی بهره

ای نداشت و هیچ وسیله -ای داشتند  اگر خانه -هایشان  کشاورزی، کارگری یا گدایی می گذراندند. خانه

هایشان سوء تغذیه داشتند وباید به جای مدرسه رفتن کار و یا گدایی  شد. بچهآلود می هنگام باران، گل

 مردند. ها اولین كسانی بودند كه می کردند. در هنگام قحطی، اینمی

كرد.  ها با اینكه مهم بود اما مشكل گرسنگی و فقر را حل نمی من متوجه شدم كه افزایش بازده مزرعه

كرد مورد نیاز بود. من زمان زیادی را در میان مردم  شه این مسئله را بررسی میتر ری راه حلی كه عمیق

رفتم مردمی را  جبرا گذراندم تا ریشه مشکل را پیدا کنم. مشکل کم کاری نبود. هر کجای روستا كه می

كشند تا درآمدی کسب کنند؛ از کشت محصول در حیاطشان گرفته تا  دیدم كه سخت زحمت می می

ها برای پیدا كردن راهی برای سبد و لوازم دیگر برای فروش. اما به نوعی، همه این تالش درست کردن

خروج مردم روستا از فقر شكست خورده بود. مردمی را دیدم که بدون هیچ کمکی، برای پیدا كردن 

 کردند.كوچكترین مقدار پول به شدت کار می

ن نشان داد. مثل بسیاری از زنان روستایی، سوفیا زنی روستایی به نام سوفیا بِگم ریشه مشکل را به م

کرد زندگی های كوچكش در یك كلبه گلی فرو پاشیده با سقف كاهگی که چكه می با شوهر و بچه

كردند. شوهرش کارگر روزمزد بود و درآمدی معادل چند پنی در روز برای یك كار تمام وقت داشت.  می

های بامبو سپری  اش برای ساختن چهار پایه را در حیاط گلی خانه اش، تمام روز سوفیا برای تأمین خانواده
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توانست ساخت.  با این وجود نمی های قشنگی که با مهارت قابل توجهی میكاردستی –كرد  می

 اش را از فقر نجات دهد. خانواده

باخواران( دهندگان )رهنگام صحبت با سوفیا متوجه شدم مثل خیلی از افراد روستا، سوفیا نیز به وام

دهنده به محلی برای پول نقدی كه برای خرید بامبو و ساخت چهارپایه نیاز داشت متكی بود. اما وام

دهنده تعیین شرطی حاضر به پول دادن بود كه سوفیل توافق كند تمام تولیدش را به نرخی كه وام

پرداخت، تنها وفیا برای وام میكنند به او بفروشد. به دلیل این توافق ناعادالنه و بهره باالیی که س می

ماند. هنگامی كه زنی همانند سوفیا مبلغی حتی بسیار ناچیز را بر اساس  پنی باقی می ۰برای او روزانه 

گرفت، برای او خروج از فقر دیگر ممكن نبود. به نظر من، این وام دادن بصورتی كه  چنین توافقی قرض می

 تخدام برده برای كار بود. ما می شناسیم نبود، بلکه روشی برای اس

من تصمیم گرفتم لیستی از قربانیان این تجارت وام در روستای جبرا تهیه كنم. من و یك دانشجو یك هفته 

 ۷۰های روستا وپر كردن این لیست وقت گذاشتیم. هنگامی كه کارمان تمام شد، برای دیدن خانواده

دالر آمریكا( قرض كرده  ۰۳تاكا )در آن زمان كمتر از  ۸۵2قربانی را شناسایی کرده بودیم كه مبلغی حدود 

 بودند.

ساله كشورمان با  ۵این چه درسی برای یك استاد اقتصاد بود. من به دانشجوها در مورد طرح توسعه 

هدف سرمایه گذاری میلیاردها دالر برای كمك به فقرا درس می دادم. فاصله بین میلیاردها دالر قول داده 

دالر را  ۰۳آور بود. من آن انگیزی كه تعداد اندكی از مردم گرسنه واقعاً نیاز داشتند حیرتشده و رقم رقت 

دهندگان نجات دهم. هیجانی که این کار ایجاد کرد باعث از جیب خودم دادم تا این قربانیان را از سلطه وام

ا این مبل  كم خوشحال شد كه من بیشتر درگیر آن شوم. اگر من می توانستم این تعداد زیاد مردم را ب

 ام.كنم چرا بیشتر انجام ندهم. این همان چیزی است كه من پس از آن سعی در انجامش داشته

اولین کاری كه انجام دادم این بود که سعی کردم بانك واقع در محوطه دانشگاه را متقاعد كنم به فقرا پول 

ه اعتباری و نیز چیزی برای وثیقه ندارند و قرض دهد. اما بانك گفت كه فقرا اعتبار ندارند. آنها سابق

همچنین، چون آنها بی سواد هستند نمی توانند مداك مورد نیاز را پر كنند. ایده قرض دادن به چنین 

اند. مقررات بانکی به نظر من مردمی در مقابل همه قوانینی است كه بانكدارها با آن زندگی كرده

آنها این بود كه بانك فقط به كسانی قرض می دهد كه پول دارند.  حاصل آمد. عمالً منظورمستبدانه و بی

انداختند و گفتگو را مؤدبانه خاتمه اما هر زمان كه تالش كردم این را بگویم بانكدارها صرفاً شانه باال می

 دادند.می

دادم كه نتیجه ماند، من سیاست جدیدی اتخاذ كردم و پیشنهاد های بسیار که بیپس از چندین ماه تالش

-داد و من آن را به مردم فقیر میهای مردمان فقیر باشم. در واقع، بانك پول را به من قرض میضامن وام

دادم. بانك با این طرح موافقت كرد. هنگامی كه شروع به قرض دادن پول به مردم كردم از نتایج آن متحیر 

فكر كنید كه این نتیجه مثبت باعث تغییر كردند. شاید شدم. فقرا وامشان را همیشه به موقع پرداخت می

فكر بانك های سنتی برای قرض به مردم فقیر خواهد شد، اما كوچكترین تغییری در دیدگاه آنها حاصل 

 نشد.

ای توانستند اما برخی بانكدارها به صورت انفرادی گاهی اوقات با من همدردی می كردند و حتی عده

ا بسیج کنند. برای مثال آقای آنیسوزامن، مدیر عامل یكی از بزرگترین حمایت قابل توجهی را برای برنامه م
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های كشور، بانك بنگالدش كریشی )كشاورزی(، از ایده من بسیار خوشش آمد. او موافقت كرد تا بانك

ای درجبرا داشته باشد تا ایده پول قرض دادن به فقرا را امتحان کند. این نخستین باری بود بانکش شعبه

شدند. همچنین، این شجویانم كه داوطلبانه به عنوان بانكدار كار می كردند، رسماً استخدام میكه دان

شد: ما پروژه كوچك خود را نخستین باری بود که نام گرامین )به معنای روستا( در كارمان استفاده می

با مرحله غیر ای "شاخه آزمایشی گرامین بانك كشاورزی" نامیدیم. در این مرحله نیزموفقیت مشابه

 های كامل بود.رسمی قبلی داشتیم كه شامل باز پرداخت

با این وجود، هرگاه که من بانكداران را تشویق می كردم برنامه را به تمام منطقه یا حتی تمام کشور 

دادند. آنها دالیل فراوانی داشتند مبنی بر اینکه موفقیت ما حتماً ای نشان نمیتوسعه دهند، آنها عالقه

 گردانند. هایشان را باز میتوانستند این حقیقت را بپذیرند كه فقرا واقعاً وام یابد. آنها نمی تمه میخا

گفتند: "مردمی كه به آنها خدمات می رسانید واقعاً فقیر نیستند. در غیر این صورت، چگونه بعضی می

هایشان را بینید. شما خواهید دید گفتم "بیایید خانههایشان هستند؟" من به آنها میقادر به پرداخت وام

ها را از طریق هیچ چیز مگر که آنها قطعاً فقیر هستند. آنها حتی یک تكه اسباب اثاثیه ندارند. آنها وام

هایشان تغییر کرد."خب، برنامه شما باید کنند." پس از این، بهانهتالش سخت روزانه خود پرداخت می

میقاً با مسائل مشتریانتان درگیر هستید. این بانكداری نیست، موفق باشد چون شما و دانشجویانتان ع

 ای توسعه دهیم." ای را در سطح گسترده منطقه توانیم چنین برنامهداری است. ما هرگز نمیبچه

كردند. اما اینكه ما باید  شکی نبود كه گروه ما خود را وقف این كار كرده بودند و تالش زیادی در این راه می 

ای که برای سود فقرا طراحی كار جریمه شویم به نظرم ناعادالنه آمد. من معتقد بودم برنامه برای این

 ۰۵۲۲نوعانشان را جذب كند. )توسعه بانك گرامین به تواند جوانان عالقمند به كمك به همشده است، می

كه من درست  ترین جوانان بنگالدش هستند ثابت كرد ترین و سختكوش شعبه كه کارکنانشان از باهوش

 کردم(.فکر می

آوردند. "بانك شما خیلی غیرعادی و خالف عرف عمل می کند. شما نظارت با این وجود باز هم بهانه می

درونی مناسب، ممیزی و استانداردهای مالی ندارید. سرانجام اعضایتان شروع به فریب دادن شما 

 نه بانكدار."كنند. مشكل این است كه شما یك استاد دانشگاه هستید  می

ها برای متقاعد كردن بانكدارن بله من یك استاد هستم نه یك بانكدار و به همین دلیل است كه سال  

های صحیح ام تالش كردم. اگر برنامه بانكی ما برای فقرا با وجود نداشتن مهارتواقعی برای انجام پروژه

-دانند چه كار میاگر توسط افرادی كه میبانکداری از لحاظ مالی موفق بوده است، پس تصویر كنید كه 

 تر خواهد بود.  کنند انجام شود چقدر موفق

های خرد به ای نداشت. حقیقت این بود كه بانكداران واقعی كاری با دادن وامهای من نتیجهاما این بحث

ا مبل  بیشتر به های كمتری اما بتر و سودمندتر بود كه واممردمان فقیر نداشتند. برای آنها بسیار آسان

گذارند. با در نظر گرفتن این بسیار در اختیارشان می کسانی بدهند که حتی اگر وام را پس ندهند وثیقه

اندازی برای تغییر قوانین بانكی نمی دیدم، تصمیم گرفتم كه بانكی مجزا برای فقرا تأسیس كه هیچ چشم

دهد. من از دولت درخواست کردم تا به ما ی وام میكنم. بانكی كه بدون نیاز به وثیقه و یا سابقه اعتبار

، 1۵۸۳اجازه دهد پروژه را به یك بانك ویژه تحت قانونی مجزا تبدیل كنیم و سرانجام موفق شدم. در سال 

 بانك فقرا تحت چهارچوب قانونی جدید تأسیس شد . ما آنرا بانك گرامین نامیدیم.
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 تغییری در اندیشه

ی اندك شروع كرد و آهسته آهسته رشد كرد. آنچه كه درباره آن انقالبی بود، ا بانك گرامین با سرمایه

پرسند "آیا  تغییری بود که در نحوه فکر کردن ایجاد کرد. در گذشته، هنگامی که مؤسسات مالی از خود می

از شدند و فقرا اعتبار مالی دارند؟" جواب همیشه خیر بود. به این خاطر فقرا همیشه نادیده گرفته می

سیستم مالی کنار گذاشته شده بودند، انگار که اصالً آنها وجود نداشتند. من سؤال را معکوس کردم: "آیا 

ها ارزش مردم را دارند؟" هنگامی كه به این نتیجه رسیدم كه پاسخ منفی است، تصمیم گرفتم بانك

 نوعی جدیدی از بانك را ایجاد كنم.

-ت نداریم. هنگامی كه درباره چنین سیستمی به هر شکلی میرا دوس 15هیچ كدام از ما ایده آپارتاید

كس نباید به خاطر اینكه در نژاد خاصی، طبقه كنیم. همه ما می دانیم كه هیچشنویم آن را سرزنش می

خاصی و یا شرایط اقتصادی خاصی به دنیا آمده است اذیت شود. اما مؤسسات مالی ما، سیستمی 

اند بدون اینكه كسی از آن بترسد. اگر وثیقه نداشته باشید از لحاظ مالی وردهجهانی از آپارتاید را بوجود آ

 ها، شما برای دنیای آنها قابل قبول نیستید.معتبر نیستید. از نظر بانك

ها در سراسرجهان به صورت ناگهانی از كار بیافتد و تصور كنید كه سیستم ارتباطات الكترونیکی بانك

هایشان را ها در هر جای جهان درباگهانی كار خود را متوقف کنند. بانكموسسات مالی هم به طور ن

-های اعتباری  نیز دیگر كار نخواهند كرد و میلیونخواهند بست و خودپردازها نیز از کار خواهند افتاد. كارت

یمی از ها خانواده حتی قادر نخواهند بود خوراک خود را بخرند. این دقیقاً همان شرایط زندگی روزمره ن

 وقفه.داستانی وحشتناك و بی -مردم جهان است

برای اینکه فقرا شانسی داشته باشند تا خودشان را از فقر نجات دهند، ما باید موانع ساختاری كه اطراف 

-ایم را برطرف كنیم. ما باید تمام قوانین و مقررات مضحكی را که با فقرا به عنوان افراد بیآنها ایجاد کرده

های جدیدی ابداع کنیم که در آن یك فرد را با چنین، باید روشكنند برطرف كنیم و هم رد میهویت برخو

آمیز تحمیل شده است. تبعیض ارزشش بشناسد، نه با استانداردهای مصنوعی که بوسیله یک سیستم

منحصر به  –های مالی  مستثنی كردن فقرا از سیستم -مشكلی كه من در بنگالدش كشف كردم 

ای فقیر نیست و در سراسر دنیا وجود دارد. حتی در ثروتمندترین كشورها بسیاری از مردم، كشوره

 شوند و بنابراین، صالحیت شركت كامل در سیستم اقتصادی را ندارند.بااعتبار محسوب نمی

د، کرای از یك زن جوان به نام تامی كه در هیكسون تگزاس برای یك روزنامه کار می نامه 1۵۵۷من در سال 

های آمریكایی تجربه کرده بود، نوشته دریافت كردم. تامی درباره ماجراهایی که در سر و کله زدن با بانك

 بود:

ای باز کنم.  بانک از خواسته من سر باز زد چرا که هنگامی كه بچه بودم خواستم حساب پس انداز ساده

دار ند دو کارت شناسایی عکسخواست. آخر یك بچه چه طور می توادار میدو کارت شناسایی عكس

 داشته باشد؟

 تجربه من به عنوان یک بزرگسال نیز چیزی بهتر از این نبود.

                                                           
05

د. در این شبود اجرا می 0994تا 0948های آپارتاید سیستم تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی بود که توسط حزب ملی که حزب حاکم  بین سال  

 سیستم، حقوق اکثریت سیاه پوست آفریقای جنوبی بسیار کمتر از اقلیت سفید پوست بود.
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مادرم تازه چك پستی پانصد دالری را كه از دولت آمریكا )برای پس دادن چك پستیش كه اداره پست گم 

به بانك داد تا نقد کند. آنها  خواستیم حسابمان را ببندیمكرده بود( دریافت كرد. او آن را روزی كه ما می

های نقد چك ببرد و نپذیرفتند و گفتند تو دیگر حسابی اینجا نداری.  او مجبور بود آن را به یكی از شرکت

 به عنوان هزینه نقد چک از آن کم کردند.   -دالر 1۲۲-درصد مبل  را  ۰۲آنها 

تعداد زیادی از مردم مجبورند از آنها های نقد پول کردم و دریافتم که من شروع به بررسی این شرکت

كنند و نیز كارگران فقیری كه  های تأمین اجتماعی زندگی میاستفاده کنند، به ویژه سالمندانی كه با چك

نمی توانند حساب بانكی باز كنند به دلیل این كه نمی توانند حداقل مبل  حساب را حفظ کنند و یا هزینه 

اند. بعضی مردم برای تهیه  و یا نشان دهند که قبالً اعتبار خوبی داشتهها را بدهند سرویس و شارژ چک

 كارت شناسایی نیز به جهت بازكردن حساب بانكی مشكل دارند.

گرفتیم. من همیشه چک را به همان بانكی كردم، هر هفته چك حقوقمان را می ای كه كار می در روزنامه 

دادم. هر هفته آنها تأکید  یكی از دو تحویلدار بانک می بردم و همیشه به که آن را صادر کرده بود می

داشتند که گواهینامه رانندگی من را ببینند. داشتن گواهینامه ایالتی با عكسم روی آن كافی نبود و كارت 

 اعتباریم هم الزم بود. از قرار معلوم، اگر هم مقروض باشم باید صادق باشم.

كوشند تا كمترین نیازهایشان برآورده  م درآمدی كه سخت میکننده نیست كه مردم كآیا این عصبانی

تازه اگر –ترین خدمات مالی  بپردازند شود، همان كسانی هستند كه مجبورند بیشترین مبل  را برای ساده

-به این خدمات دسترسی داشته باشند. از زمان نامه تامی تا کنون مسئله بهتر نشده است. همیشه راه

آید. برای مثال، اگر شما عضوی از طبقه متوسط هستید ستفاده از فقرا بوجود میهای جدید برای سوا

دالر است  1۵۲۲های کوتاه مدت که معموالً کمتر از های روز پرداخت، کوچک و واماحتماالً هرگز درباره وام

تا هنگامی كه  گیرندها را میاید. آنها این وامو به آمریكایی های كم درآمد داده می شود، چیزی نشنیده

كفگیرشان به ته دیگ خورده است، از آن برای پرداخت یك صورتحساب غیرمنتظره پزشكی یا تعمیر یك 

 اتومبیل یا یك وسیله شكسته استفاده کنند.

كنند. اگر هایی از كارت اعتباریشان استفاده میافراد طبقه متوسط یا باالتر برای پرداخت چنین هزینه

ای را متحمل نخواهند شد. اگر اری به موقع و كامالً پرداخت شود، آنها هیچ هزینهصورت حساب كارت اعتب

درصد را باید  ۰۵ای حول و حوش چند ماه برای پرداخت صورت حساب طول بکشد، نرخ بهره ساالنه

ز های روبپردازند. اما كارگران فقیر كه صالحیت گرفتن یك كارت اعتباری معمولی را ندارند، مجبورند وام

 درصد یا حتی بیشتر برسد.  ۰۵۲تواند به نرخ سالیانه  ها می پرداخت بگیرند و نرخ بهره این وام

اند سرزنش كرد. اما نگاهی به مؤسساتی بسیار ساده است که فقرا را برای مشكالتی كه با آن مواجه

دهد كه این ن میاند نشارسانی به فقرا شکست خوردهایم و اینکه چگونه آنها در خدمتكه ما ساخته

 مؤسسات و تفكری را كه به نمایش می گذارند باید سرزنش کنیم.

ما در بانك گرامین، با آپارتاید مالی مبارزه کردیم و آن را به چالش کشیدیم. ما جرأت کردیم و به فقیرترین 

ودند جز ای را كه هرگز در زندگیشان حتی پول را لمس نكرده ب مردم اعتبار دادیم. ما زنان بیچاره

مشتریانمان کردیم. ما از مقررات سرپیچی کردیم. در هر گامی که برداشتیم همه به ما گفتند "شما دارید 

دهید هرگز باز نخواهد گشت. حتی اگر سیستمتان االن كنید. پولی كه شما قرض میپول تان را هدر می

 د شد."کند، در اندك زمانی فرو خواهد پاشید. منفجر و ناپدید خواهکار می
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اما بانك گرامین نه منفجر شد نه ناپدید. در عوض توسعه یافت و مردم بیشتر و بیشتری را تحت پوشش 

هزار  ۳۸درصد آنها زن هستند و در  ۵۳دهد كه میلیون مردم فقیر وام می ۳گرفت. امروزه به بیش از 

یارد دالر آمریكا شده میل 2هایش سرجمع روستای بنگالدش ساکنند. از زمان تأسیسش تا کنون، وام

درصد است. بانك گرامین مانند هر بانك دیگری با مدیریت خوب،   2/۵۸است. نرخ باز پرداخت در حال حاضر 

تاكنون پول اهدایی دریافت  1۵۵۵سوددهی دارد. از لحاظ اقتصادی، به خودش متكی است و از سال 

اش های عمدهدرصد همه وام 1۵2ون بال  بر نکرده است. سپرده ها و دیگر منابع درآمد گرامین بانك اكن

 باشد.می

تر . مهم1۵۵۰و  1۵۵1 ،1۵۸۳های  بانك گرامین همواره پس از تأسیسش سود آور بوده است به جز سال

سال یا بیشتر با بانك ما  ۵گیرندگان ما كه برای درصد از وام 2۷اینکه، بر طبق برآورد داخلی بانك گرامین 

اند. بانك گرامین به عنوان یك پروژه محلی متولد شد كه توسط چند تن از خط فقر آمدهاند به باالی بوده

شد. سه نفر از آنها پس از این همه سال دانشجویان من كه همه دختران و پسران محلی بودند اداره می

 كنند.هنوز با من و بانك گرامین هستند و به عنوان مدیران ارشد كار می

 

 كور اقتصادی های بیشترین نقطه

تنها خواستن اینكه برای فقرا اعتبار مالی قائل شویم گامی انقالبی در تفكر اقتصادی متداول بود. چنین 

تواند بدون وثیقه داده شود. این فرض كه پوشی ازاین باور سنتی بود كه وام نمیکاری به معنی چشم

اره آن، به آن باور دارند در عمل نیمی از اكثریت بانكداران بدون تجزیه تحلیل و حتی سؤال یا صحبت درب

 نماید.کند و آنها را در سیستم مالی حذف میارزش محسوب میجمعیت جهان را بی

های دیگر اقتصاد بینیم که سیستم بانك گرامین بسیاری از فرضیهتر بنگریم، میاما اگر با دیدی وسیع

ای از دم که تئوری اقتصادی تصویر بسیار سادهتر نیز گفته بومعمول هم به چالش کشیده است. من پیش

كند با این فرض كه انگیزه همه به حداکثر رساندن سودشان است. فقط چند ثانیه طبیعت بشر ترسیم می

كشد كه درباره همه مردمی كه در جهان واقعی می شناسیم بیندیشیم تا بفهیمیم كه این طول می

های معمول اقتصادی است كه بانك گرامین های كور تئوریهفرضیه نادرست است. این تنها یكی از نقط

 کرد. باید بر آن غلبه می

فرضیه دوم این است كه راه حل مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال برای همه است؛ به عبارتی، تنها راه كمك به 

تصاددانان دهد كه اقای را شكل میهای توسعهفقرا دادن شغل به آنهاست. این فرضیه نوعی از سیاست

-های مالی به سوی پروژهنمایند. کمکهای حمایتی نیز آنها را دنبال میها و بنگاهكنند و دولتتوصیه می

ها و گردند. سرمایه خصوصی در پروژهشوند، سرازیر میهای بزرگی که اصوالً توسط دولت اجرا می

ای جهش پیدا کنند و و هزاران نفر شود تا اقتصادهای محلی و منطقههای بزرگ سرمایه گذاری میشرکت

دهندگانی ثروتمند تبدیل كنند. این تئوری خوبی است اما گونه، فقرا را به مالیاترا استخدام نمایند و این

 کند چرا که شرایط الزم برایش وجود ندارد.دهد كه کار نمیتجربه نشان می

های درسی تنها نوع استخدامی كه اكثر كتاب اند زیرااقتصاددانان برای كاهش فقر به این رویكرد دلبسته

ها و ها فقط از شرکتدهند استخدام با دستمزد ساعتی است. دنیای این جزوهاقتصاد مورد تأیید قرار می

هایی تشكیل شده است كه نیروهای كار را در سطوح مختلف با دستمزدهای متفاوت استخدام مزرعه
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هایی انی كه زندگیشان را از طریق خود اشتغالی و پیدا كردن راهكنند. در ادبیات اقتصادی، برای کسمی

که به آن نیاز دارند، جایی وجود ندارد. اما   برای تولید كاال یا خدمات و فروش مستقیم آن به کسانی

 دهند. درجهان واقعی، این کاری است که فقرا در همه جا انجام می

ر به بنگالدش سفر کرده بود، پس از دیدن یكی از فقیرترین اخیراً یك دوست آمریكایی كه برای نخستین با

 نواحی كشورمان، به من نوشت:

هایی كه من و بینیم؛ به صحنهمن فقر روستایی را در آمریکا با فقدان ظاهری فعالیت اقتصادی مربوط می

ركز شهری كنم مثل مهای فقیر شمال ایالت نیویورك دیدیم فكر میهمسرم حین رانندگی از میان بخش

های ها و كارخانهاند، شرکتهای كهنه پوشانده شدهها که با مقالههای مغازه تهی از جمعیت، پنجره

ها رانندگی كنید و هیچ کس را نببینید، به توانید تمام روز را در میان این محلهتعطیل و غیره. شما می

كنند. )البته چگونه امرار معاش میرسید در این فکر هستید كه آنها طوری که وقتی به مقصدتان می

توانند در این روستاها روزگار بگذرانند و به همین دلیل ها میشکی نیست که تعداد كمی از این روستایی

 اند(.است كه تعداد زیادی از آنها به شهر مهاجرت كرده

یرتر از همه جای اما تكه كوچكی از بنگالدش را كه من امروز دیدم در عین حال كه از لحاظ مالی فق 

ای در بنگالدش، خیابانی برای خرید  نیویورك بود، مثل یك كندوی زنبوراز لحاظ اقتصادی فعال بود. هر دهكده

ها پر از كاالهایی برای فروش مانند كفش، دارو، كنند. مغازهها با یكدیگر رقابت میدارد كه در آن فروشگاه

واد غذایی و خالصه هرچه بخواهی هستند و یا خدمات ارائه اثاثیه منزل، لباس، لوازم صوتی تصویری، م

های پشتی كاالهایشان را مانند كاله، نان، سیب دهند از آرایشگری تا خیاطی. روستائیان در خیابان می

گذرید مردم را در ای كه میكنند. از هر خانهزمینی و سبزیجات برای فروش روی زیراندازحصیری پهن می

دوشند یا در حال حكاكی روی اثاثیه سازند یا شیر گاو میبیند كه یا دارند چیزی میحال كار کردن می

 چوبی، لحیم كاری جواهرات و یا جمع آوری محصوالت كشاورزی هستند.

کنند روستائیانی كه دوست آمریكایی من دیده است شغل به معنایی كه اقتصادانان سنتی تعریف می

كنند تا خود شان را تغذیه كنند. آنها سعی مینند تا درآمدزا باشند و خانوادهكندارند. اما آنها سخت كار می

را از فقر نجات دهند. چیزی كه آنها كم دارند ابزارهای اقتصادی است؛ ابزاری كه با کمک آن كارشان را تا 

 حد ممکن پرحاصل باشد.

تواند موجب خود اشتغالی و یمن در بانك گرامین سعی دارم ثابت كنم كه اعتبار بانکی برای فقرا م

های خانگی به عنوان یک واحد تولیدی و خود اشتغالی درآمدزایی برای آنها شود. با نادیده گرفتن فعالیت

های اقتصادی را به عنوان راهی طبیعی برای امرار معاش، ادبیات معمول اقتصادی یك ویژگی مهم واقعیت

نیست. با تمام سرعت به آن سوی پیش روید. اما تصور از دست داده است. بحث من مخالف ایجاد شغل 

نکنید كه مردم باید منتظر بمانند تا شغل ایجاد شود و خود اشتغالی صرفاً یك جانشین موقتی است. 

مردم باید امكان انتخاب بین شغل وخود اشتغالی داشته باشند. اجازه دهید مردم آنچه را که به دردشان 

 كنند.اری هر دو را انتخاب میخورد انتخاب كنند. بسیمی

این اشتباه با یك نقطه كور دیگر در تفكر اقتصادی رایج پیونده خورده است: فرض این كه كارآفرینی یك 

های درسی اقتصاد، تنها تعداد اندكی از مردم این استعداد را ویژگی كمیاب است. براساس متون كتاب
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نیز تعداد کمی شجاعت ریسك كردن منابعشان را با هدف های تجاری را شناسایی كنند و دارند که فرصت

 های تجاری دارند.ایجاد فرصت

در طول چند دهه تجربه در بانك گرامین و   –برخالف این تصور، مشاهدات من از فقیرترین مردم جهان  

شمول و همگانی است. اغلب افراد دهد که توانایی كارآفرینی جهاننشان می  -سایر مؤسسات مالی

شود های اقتصادی اطراف خود را دارند و وقتی كه به آنها ابزارهای الزم داده میتوانایی شناخت فرصت

 كنند.ها را به واقعیت تبدیل میاین فرصت

 2به نظر من فقرا مانند درختان مینیاتوری هستند وقتی شما بهترین بذر از بلندترین درخت را در عمق  

کند اما تنها چند اینچ طول دارد. درخت درست مانند نمونه اصلی رشد میاینچی یك گلدان می كارید، یك 

در این حالت بذری كه كاشته شده است مشکلی نداشته است بلكه بستری که شما برایش فراهم 

اید کوچک بوده است.فقرا هم افراد مینیاتوری هستند. در بذر آنها اشتباهی نبوده است. فقط جامعه كرده

رشد به آنها نداده است. تنها کاری كه برای نجات افراد فقیر از فقر الزم است ساختن یك بستر مناسب 

محیطی برای رشد آنهاست. زمانی که به مردم فقیر اجازه داده شود كه انرژی و خالقیت خود را رها 

 سازند فقر به سرعت ناپدید خواهد شد.

قتصادی، شما هرگز با كلماتی مانند مرد، زن یا تئوری اقتصادی نقاط كور دیگری هم دارد. در اكثر متون ا 

بچه مواجه نخواهید شد. از نظر اقتصادانان هیچكدام از اینها وجود ندارند. موقعی كه راجع به نیروی كار 

کنند و این زمانی است که كنند، نزدیکترین حالتی است که به وجود انسانی افراد اعتراف میصحبت می

وجودات شبیه به رباط هستند كه تنها مأموریتشان در زندگی كار كردن برای ای از مها مجموعهانسان

باشند. به دلیل اینکه تئوری اقتصادی نیروی كار زن و مرد را داران میها و زمیننكارخانه داران ، سازما

فرض در نظر کند، دیدش از جهان مرد محور است به طوری که جنس مذكر به عنوان پیشمتمایز نمی

 شود.فته میگر

گویند که این برای کشید، اقتصادانان از این فرض دفاع کرده، میهنگامی این دیدگاه را به چالش می

سازی برای مشخص کردن جوانب الزم است. کنم که بعضی اوقات سادهسازی است. من درک میساده

دهد. آلبرت را از دست میها باشد معنی خود سازی به معنی نادیده گرفتن ضرورتكه سادهاما هنگامی

های اصلی  گوید "هرچیزی باید به اندازه ممکن ساده شود، اما نه ساده تر از آن." جریانانیشتن می

 اند.اند و بنابراین از واقعیت دور شدهاقتصادی همه چیز را زیادی ساده کرده

ن، زنان و كودكان را نه به ما به سرعت در بانك گرامین دریافتیم كه در جهان واقعی مهم است كه مردا 

ها و نیازهای متفاوت ببینیم. با مشاهده رفتار واقعی عنوان واحدهای كاری بلكه به عنوان انسان با ظرفیت

دادیم، دریافتیم كه وام دادن به زنان فقیر برای یك خانواده مردم هنگامی كه به آنها پول قرض می

-آورند، آن را برای خودشان خرج میی كه مردان پول در میسودمندتر از وام دادن به مردان است . هنگام

رسد، مخصوصا ًبه كودكان. بنابراین آورند به همه خانواده سود میكنند، اما هنگامی كه زنان پول در می

وام دادن به زنان اثری آبشاری  دارد كه به تمام خانواده و در نهایت به جامعه سود اجتماعی و نیز سود 

رساند. در بانك گرامین ما ابتدا مادران را كشف كردیم سپس كودكان را؛ نه به خاطر هیچ جبر اقتصادی می

خواهیم فقر كاهش یابد تمركز ما باید روز نسل اخالقی یا احساسی اما برای دالیل اقتصادی. اگر می

كنیم و به آنها شأن ها و عواقب فقر آماده بعدی باشد. ما باید آنها را برای كندن و دور ریختن همه نشانه

 بشریت و امید به آینده را القاء نماییم.
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شود نباید به عنوان یك برنامه بشردوستانه یا ها در نظر گرفته میای كه برای بچهبنابراین به هر برنامه

های آغازین توسعه هستند و نه كمتر؛ بلکه به نظر من بیشتر از خیرخواهانه نگاه شود. در واقع آنها برنامه

ساختن فرودگاه، کارخانه و یا بزرگراه جنبه توسعه دارند. این منجر به کشف نقطه كور دیگری در اقتصاد 

سنتی خواهد شد: در استراتژی توسعه، تمركز  روی انباشت سرمایه و دستاوردهاست. این تمركز باید به 

 ها و ابداعات آنها تغییر جهت دهد.سمت انسان

ای که صرفاً نیازهای روشن كردن موتور خالقیت فردی است. هر برنامهبیش از هر چیز وظیفه توسعه 

كند یك برنامه صحیح کند و یا حتی یك شغل برای او تهیه میجسمی یك شخص فقیر را تأمین می

توسعه نیست، مگر اینكه منجر به كشف استعدادها وخالقیت او شود. به همین دلیل است که بانك 

هایی که باید از طریق دهد؛ وامدهد و در عوض به آنها اعتبار مییا هدیه نمیگرامین به فقرا پول دستی 

ها، سرمایه برای دارد. بازپرداخت وامكارشان آنها را پس بدهند. این پویایی بانك گرامین را سرپا نگه می

كند كه ك میچنین، این روش به فقرا كمشود. همهای آینده برای همان افراد یا اعضای جدید بانك میوام

دهد تا  تغییر را برای توانند جهانشان را بهتر كنند و به آنها این ابزار را میبه خودشان ثابت شود که می

ای روی توسعه اقتصادی ندارد. آیا گویند كه اعتبارخرد تأثیر عمدهخودشان رقم بزنند. منتقدان اغلب می

این دارد كه شما توسعه اقتصادی را چه تعریف  كنم جواب بستگی بهگویند؟ من فكر میآنها درست می

شود؟ یا با هر شود؟ یا با مصرف سرانه سنجیده میكنید. آیا توسعه اقتصادی با درآمد سرانه سنجیده می

 چیز سرانه؟

 

 تکامل بانك گرامین

، تر در شرایط اجتماعی فقرا در بنگالدش ریشه دوانیده استهر چقدر كه بانك گرامین بیشتر و عمیق

های اقتصادی بیشتری کشف کرده است و با توجه به آنها،  تعهد خود را  های نامتعادل و فرصتموقعیت

 وسعت بخشیده و کامل کرده است.

ما شروع به دادن وام مسكن كردیم و به موانع بروكراتیک بسیاری برخوردیم.  1۵۸۷برای مثال در سال  

-های تجاری برای دادن وامنه مالی که به تمامی بانكهنگامی كه به بانك مرکزی بنگالدش برای پشتوا

های كوچكی كه ما گیرد درخواست دادیم، طرح ما را نپدیرفتند به این دلیل كه وامهای مسکن تعلق می

دالر آمریكا( برای ساخت آن چیزی كه دولت مسكن  1۰۵در آن زمان حدود  -تكا ۵۲۲۲پیشنهاد داده بودیم )

توانست درست باشد اما این حقیقت را عوض نكرد كه مردم فقیری كه این می بنامد بسیار كوچك بود.

های حلبی بودند تا از باران در امان باشند. ما مشتری ما بودند به شدت مشتاق خریدن سقف

ها نتوانند از درخواستمان را چندین بار بازنویسی كردیم با این امید که با ارائه دادن كلمات مناسب بروكرات

های مسكن بگیریم تا اینكه یك رئیس بانك ایرادی بگیرند. اما نتوانستیم موافقت آنها را برای دادن وامآن 

برای درخواست ما پادرمیانی كرد. او پذیرفت كه قوانین را نادیده بگیرد و به بانك گرامین اجازه بدهد در 

 بازسازی منازل قدیمی مردم روستا كمك كند.

هزار خانه  2۵۲های مسکن را معرفی كردیم، آنها برای ساخت وام 1۵۸۷ از هنگامی كه ما در سال

ها به زنان عضو بانك گرامین تعلق دارد. این گام مهمی در استفاده شده است. مالکیت قانونی این خانه

 شود.اند محسوب میهای كشور بودهترین گروهقوی ساختن زنان بنگالدش كه در طول تاریخ از بین ضعیف
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وع کار با فقرا كار، به سرعت دریافتیم كه برای بانك گرامین تنها ارائه خدمات مالی كافی نیست. با شر

های چنین مهم بود كه برنامه اجتماعی قویی را ترویج كنیم که سازمان اصلی بانك و برنامه برای ما هم

 وامش یك مثال آن است.

دوست  ۵نفر به یک گروه خود ساخته متشكل از  ماند. هرگیرد تنها نمیکسی که از بانك گرامین وام می

خواهد وام بگیرد نفر می ۵تعلق دارد كه الزاماً هر دو نفر این گروه با هم ارتباط نزدیک ندارند. وقتی یكی از 

نفر دیگر دارد. هر چند که هر کس مسئول وام خودش است، گروه به عنوان شبكه كوچك  ۷نیاز به تأیید 

كه مشوق و حامی روانی یکدیگر هستند و همدیگر را در مشکالت دنیای تجارت كند  اجتماعی عمل می

نفره در جلسات هفتگی در  ۵گروه  1۰تا  1۲نفره هم تنها نیستند.  ۵های  کنند.  حتی این گروه یاری می

هزار مركز در  1۳۲آیند. بیش از  مركزی كلبه مانند که توسط آنها در روستا ساخته شده گرد هم می

دهد. در جلسات عضو بانك خدمت گرامین ارائه می 2۲تا  ۵۲ر كشور وجود دارد كه هر كدام به سرتاس

های تقاضا  شود، فرمآوری می ها بوسیله یكی از کارکنان شعبه محلی بانک جمعهفتگی، باز پرداخت وام

های جدید د ایدهشود و كارهای الهام بخش و آموزنده از جمله بحث در موربرای وام های جدید دریافت می

 گیرد. رهبری مركز به صورت دموكراتیك انتخاب می شود.تجاری نیز صورت می

گرای بانك گرامین دلیل مهمی برای موفقیت این سیستم است. فشار مثبت  شك دینامیک جامعهبی

به  گیرندگان برای وفادار ماندنشود نقش زیادی در تشویق واماجتماعی كه در گروه و مركز ایجاد می

-هایشان را به موقع پس میشود كه چرا وام پیمانشان دارد. وقتی ازاعضای بانک گرامین پرسیده می

 ترین پاسخ این است که "مأیوس كردن دیگر اعضای گروه احساس بدی به من خواهد داد." دهند، رایج

كه كه به این بانك  گویند كه این اجباری به نظر برسد. اما چون هیچ كس مجبور نیستبعضی منتقدان می

كنم كه كه این مثال مناسبی از قدرت اجتماع برای تشویق مردم برای دست ملحق شود، من فكر می

 یافتن به چیزهایی است كه ممكن است به طریقی دیگر غیر ممكن تصور شود. 

كه تصمیم است  12كنیم پیمان  راه مهم دیگری كه از طریق آن، برنامه اجتماعی خود را حمایت می

به  1۵۸۷یكسری از تعهدهای اجتماعی و شخصی است كه در طول زمان  تكامل یافته است و در سال 

های مهم و جدانشدنی برنامه بانك  تصمیم در آمد که اکنون یکی از بخش 12شکل کنونی خود به عنوان 

دهد كه به آن عمل تصمیم را بیاموزد و تعهد  12گرامین است. توقع می رود كه هر عضو جدید بانك گرامین 

 خواهد کرد.

 

 شانزده تصمیم:

کوشی پیروی کرده و آنها را در همه  نظم، اتحاد، شجاعت و سخت -. ما باید از چهار اصل بانك گرامین1

 مراحل زندگیمان توسعه ببخشیم.

 هایمان رفاه و کامیابی به ارمغان آوریم.. ما باید برای خانواده۰

های جدید هایمان را تعمیر كنیم و برای ساختن خانهبه زندگی كنیم. باید خانههای مخرو . ما نباید در خانه۳

 هر چه سریعتر دست به کار شویم.
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. ما باید در تمام مدت سال سبزیجات پرورش دهیم. باید مقدار زیادی از آنها را بخوریم و مابقی را ۷

 بفروشیم.

 كاریم.توانیم دانه ب . در طول فصل كاشت باید تا جایی كه می۵

هایمان را به حداقل برسانیم. باید مواظب  هایمان را كوچك )تعداد کم( نگه داریم و هزینه . باید خانواده2

 سالمتی خودمان باشیم.

 توانند مخارج تحصیلشان را درآورند. . باید تحصیل فرزندمان را مهیا کنیم ومطمئن شویم كه آنها می۳

 تمیز نگه داریم.. همیشه باید فرزندان و محیط خود را ۸

 . ما باید گودال دستشویی بسازیم و از آن استفاده کنیم.۵

. ما باید آب را قبل از نوشیدن بجوشانیم یا برای تصفیه آن از زاج استفاده کنیم. ما باید فیلترهای آبی 1۲

 برای زدودن آرسنیك به كار بریم.

ازدواج پسرانمان بكار ببریم. ما باید مرکز را از آفت  برای . ما نباید مهریه برای ازدواج دخترانمان و جهیزیه11

 مهریه و جهزیه دور نگه داریم و باید ازدواج در سنین کودکی را متوقف کنیم.

 عدالتی کند. عدالتی در حق كسی روا داریم و نباید به كسی اجازه دهیم در حق ما بی. نباید هیچ بی1۰

 های بزرگتری را به عهده بگیریم.گذاریعی، مسئولیت سرمایه. برای درآمد بیشتر ما باید به صورت جم1۳

آید همه باید . ما باید همیشه برای كمك به یكدیگر آماده باشیم. اگر برای كسی گرفتاری پیش می1۷

 كمكش كنیم.

 نظمی را در مركزمشاهده کردیم، باید به آنجا برویم و كمك كنیم تا نظم برگردد.. اگر هرگونه بی1۵

 ها ی اجتماعی به صورت جمعی شركت كنیم.ید در همه فعالیت. با12

به دلیل تعهد به شانزده تصمیم، وام گیرندگان گرامین برای فرستادن بچه هایشان به مدرسه توجه زیادی 

رفتنشان فرا   هایش را هنگامی كه زمان مدرسه اند. هر خانواده عضو بانك گرامین بچه از خود نشان داده

گیرندگانی است كه  طور مرتب به مدرسه فرستاده است و این دستاوردی بزرگ برای وامرسیده اشت به 

 سواد هستند.  اكثر بی

های اعضا گرامین بانك به دبیرستان رفتند و تعداد زیادی یا دانش آموز ممتاز یا  ها، بچه با گذشت سال

دن بورسیه تحصیلی به بهترین اند. برای جشن گرفتن این دستاورد ما شروع به دا نزدیك به ممتاز شده

هزار بورسیه تحصیلی  ۰۵دانش آموزان نمودیم. امروزه در سال بانك گرامین به فرزندان اعضایش بیش از 

ها تحصیالت عالی را برای دكتر و مهندس و استاد دانشگاه شدن و دیگر  دهد. تعداد زیادی از بچه می

ا برای آسان شدن اتمام تحصیل دانشجویان بانك گرامین های دانشجویی ر اند. ما وام ها ادامه داده حرفه

 ۸اند و بیش از  هزار دانش آموز وام گرفته1۸ایجاد كردیم و اكنون تعدادی از آنها دکترا دارند و در حال حاضر 

 شوند. هزار دانش آموز ساالنه به این گروه اضافه می
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بیشتر از یك موسسه تجاری است. ما در حال دهد بانك گرامین چیزی  ها نشان می گونه كه این مثال همان

 خواهیم در سلسله متمادی تاریخ فقر شكستگی ایجاد كنیم.  خلق نسلی كامالً نو هستیم. ما می

اعتباری كه ما در اختیار اعضای بانک که فقرا هستند قرار دادیم، صرفاً یك  برگ كاغذ نبود؛ بلکه این اعتبار 

 ود.ابزاری برای ساختن زندگی آنها ب

 

 سیستم در حال تکامل گرامین 

ها برای بادوام بودن یک کسب و کار این است که چگونه از شرایط وحشتناک یکی از بزرگترین آزمون

های خوب موفق توانند در دورانبرد. بیشتر مؤسسات میاقتصادی و فجایع انسانی جان سالم به در می

ها، جان سالم به در برند. توانند از فجایع و بحرانستند میبمانند، اما تنها آنهایی که با دوام و مقاوم ه

بدترین سیل تاریخ خود را تجربه كرد. من در آن موقع نوشتم: "این فقط یك سیالب  1۵۵۸بنگالدش در سال 

ها تا چندین نسل آن را به خاطر خواهند )معمولی( نیست، بلکه آن سیالبی است كه همه بنگالدشی

های خود آواره هفته زیر آب بود. سی میلیون نفر از خانه 11بنگالدش به مدت  داشت." دو سوم كشور

نفر از  1۷۷شدند و هزاران نفر نیز كشته شدند. اعضا و کارکنان بانك گرامین هم در سیل آسیب دیدند. 

های درصد از شعبه ۳۲اعضا بانک در این سیل جان خود را از دست دادند. بیش از نیمی از وام گیرندگان و

ها را های اقتصادی، بسیاری از مشتریان ما توان بازپرداخت وامما آسیب دیده بودند. به دلیل توقف فعالیت

درصد از مراکز خود "مراکز بحران"  ۷۰های کمک اضطراری بود. ما نداشتند. پاسخ بانک گرامین با برنامه

د شرایط معلق كردیم. ما همچنین از طریق ها را برای پنج ماه به منظور بهبواعالم کردیم وجمع آوری وام

اعضا بانك کاست و به  های اضطراری پول و نقدینگی تزریق كردیم. این اقدامات از شدت درد و رنجوام

ها فشار اقتصادی زیادی بازسازی جوامعی كه در اثر سیالب از بین رفته بودند شتاب بخشید. اما همه این

 از انتظار هم نبود.  بربانك تحمیل كرد که البته دور 

 تری مواجههنگامی که به بررسی مشکالت پرداختیم، متوجه شدیم که برخی از مراكز با مشکالت جدی

بودند، در حالی كه برخی دیگر از مراكز بانكی در شرایط خوبی بودند. با کمی کند و کاو بیشتر به این 

است.  در واقع بعضی از این مراكز بانكی،  نتیجه رسیدیم كه این سیالب بزرگ فقط بخشی از مشكل بوده

اند و سیل فقط مشكالتشان را تشدید كرده بود.. كرده ها با این مشكالت دست و پنجه نرم می سال

 فرصتی شد تا یك بازنگری بزرگ در سیستم صورت گیرد. 1۵۵۸بنابراین سیل سال 

اندازهایی که در بانک سپرده تیم كه پسخواسدر این بازنگری، ما روی دو ناحیه تمركز كردیم: نخست، می

های خود ایجاد كنیم. در شده بودند را افزایش دهیم. دوم، می خواستیم انعطاف پذیری بیشتری برای وام

دادیم. مثالً وقتی كه گیرندگان قرار میهای گوناگونی برای بازپرداخت وام در اختیار واماین صورت، حالت

هایی اكثر می رسد در آن موقع پول بیشتری به ما بازپرداخت كنند و در زماندرآمدهای آن در فصولی به حد

 كه درآمد فصلی كمتری دارند مقدار كمتری به ما بپردازند.

ها ایده جمع آوری و به بحث گذاشته شد و آزمایش گردید. گرامین، دهریزی برای تغییر سیستم در برنامه 

تند، بخشی از طرح برنامه کار سیستم جدید گرامین شدند. در پایان هایی كه بهترین كاركرد را داشآن ایده

 نام گرفت به طور کامل تعریف شده بود.  ۰سیستم جدید که گرامین  ۰۲۲1سال 
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-ای از ابداعوجود داشت. نمودار صفحه بعد از شامل خالصه ۰و گرامین  1های زیادی بین گرامین تفاوت

به بنیانگذاران کسب  ۰به  1كار برده شده است. تکامل از گرامین به  ۰هایی است كه در سیستم گرامین 

آموزد که آنها نیز مانند موسسات تجاریی که به دنبال بیشینه سازی سود و کارهای اجتماعی می

های رقابتی و رو به رشد هستند، می بایست زرنگ و انعطاف پذیر باشند و خود را با نیازهای متغیر محیط

 د.امروز تطبیق دهن

 

 : سیستمی انعطاف پذیر و پاسخگو2به گرامین 1از گرامین

 

 دلیلی برای تغییر ۰گرامین 1گرامین

هیچ شرطی برای پس انداز 

 بازنشستگی نبود

گیرنده مبلغی ثابت را برای  وام

 کندبازنشستگی پس انداز می

کمک به وام گیرندگان تا اندوخته 

ای برای بازنشستگی داشته 

 باشند.

 

 س انداز همگانیبرنامه پ

 

برنامه پس انداز متنوع تا نیاز تک 

 تک افراد را در نظر بگیرد.

تشویق به پس انداز ویژه و سود 

 اقتصادی بلند مدت

نداشتن ابتکار برای جمع آوری 

 سپرده از افرادی که عضو نبودند

های فعال برای جمع آوری کمپین

 سپرده از افراد غیرعضو

ی ها خودکفایی بانک برای وام

 آینده

گیرندگان بتوانند بسته مناسب  وام وام ها با زمان و اقساط متفاوت  های یکساله با اقساط ثابت وام

را متناسب با نیازشان انتخاب 

 کنند 

-سقف مشترک برای همه وام

 های شعبه 

منحصر به فرد بر   ایجاد سقف وام

اساس پس انداز و سایر 

 گیرنده خصوصیات وام

 تشویق اعضایی که 

 اند های خوب داشته بازپرداخت

مسئولیت خانواده برای وام در 

 صورت فوت وام گیرنده

صندوق ذخیره ویژه برای اطمینان 

های بزرگ پس از از بازپرداخت وام

 مرگ

گیرندگان از فشار  کاهش ترس وام

 بر خانواده پس از مرگ

وام گیرنده مقصر شناخته 

شود اگر وام خود را در مدت  می

 پرداخت نکندهفته  ۵۰

وام گیرنده مقصر شناخته 

ماه برنامه  2شود اگر در مدت  می

 بازپرداخت وام خود رعایت نکند

گیرنده که اخطار زود هنگام به وام

 مشکالت خود را نادیده نگیرد
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حمایت مالی از شعب تازه 

تأسیس با قرض از دفتر مرکزی با 

 درصد 1۰بهره 

شعب جدید از روز اول خودکفا 

های وام  از سپرده هستند و

گیرندگان و غیر وام گیرندگان 

 کنند استفاده می

اطمینان از این که شعب جدید 

 شوند سریع خودکفا 

 

موقعیت بانك گرامین هم اكنون از لحاظ مالی بسیار قوی تر از  ۰به دلیل تغییرات به كار رفته در گرامین 

سودی معادل  ۰۲۲2. بانك گرامین در سال رسانی به فقرا نیز گسترش یافته استگذشته است و خدمت

میلیون دالر آمریكا بدست آورد و آن را برای نخستین بار به صورت سود سهام  بین افراد توزیع كرد )چرا  ۰۲

گیرندگان این مبال  هایی که دولت قبلی در این زمینه ایجاد كرده بود برداشته شده بود(. وامکه محدودیت

 داران بانک دریافت كردند.هامسود سهام را به عنوان س

 

 اعتبارات خرد در جهان

ای به نام جوربا در بنگالدش آغاز شد، اکنون در همه جهان فراگیر شده  ایده اعتبارات خرد كه در دهكده

ها های اعتبارات خرد تقریباً در سراسر جهان در هر كشوری وجود دارد. بسیاری از این برنامهاست و برنامه

ه عملكرد ما در بانك گرامین دارند و خیلی از آنها كارمندان ارشد خود را برای آموزش اولیه کارکردی شبی

ای را اند. تقاضا برای آموزش متدولوژی گرامین به حدی باال بود كه ما سازمان جداگانهنزد ما فرستاده

 تأسیس کرده و به این امر اختصاص دادیم. 

 

 بازگشت رباخواران

اند، اما برخی از معنای های بیشتر و بیشتری در زمینه اعتبارات خرد وارد شدهمانها، ساز در طی سال

های بدون وثیقه برای حمایت از کسب و کارهای اند. اعتبارات خرد به معنای دادن واماصلی آن دور شده

به مردمی که  های اعتبار خرددرآمدزا و با هدف رهایی از فقر برای فقرا است. اما امروزه خیلی از سازمان

ها درصد به این وام 1۲۲دهند و حتی برخی با بستن نرخ بهره فقیر نیستند و برای مصرف وام می

 اکنون دو نوع برنامه اعتبار خرد داریم:آورند. بنابراین، همسودهای کالنی به دست می

 : برنامه اعتبارات خرد متمركز روی فقر1نوع 

های پایین دارند. بانك گرامین بوجود آمد تا این ون وثیقه هستند و بهرهها متمركز روی فقر و بداین برنامه

نوع از اعتبارات خرد را فراهم كند. در این نوع برنامه، نرخ بهره به دو شکل است: برای ناحیه سبز كه 

زینه درصد؛ و ناحیه زرد كه معادل است با ه 1۲معادل است با هزینه سرمایه در نرخ بازار به اضافه حداکثر 

 درصد. 1۵تا  1۲سرمایه در نرخ بازار با اضافه 

 : برنامه اعتبار خرد با هدف حداكثر سوددهی۰نوع 
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كنند كه ناحیه رباخواران  ها نرخ بهره بیشتر از ناحیه زرد است . آنها در ناحیه قرمز عمل میدر این برنامه

توانند روی فقر متمرکز  ها نمی ن برنامهكنند ایاست چرا که با توجه به نرخ بهره باالیی كه آنها طلب می

 گذارانشان است.داران و سرمایهباشند و نهادهای تجاری هستند كه هدف اصلیشان سود سهام

کند بسیاری معتقدند که مدل دوم نیز سودمند است چرا که نرخ بهره باال به دوام مالی مؤسسه کمک می

توانند سرویس خود را به افراد فقیر نیز گسترش دهد و در و مؤسسه نیز بزرگتر می شود و به دنبال آن می

توانند افراد فقیر را استخدام کنند. من تا زمانی با این بحث موافقم که مشتریان از طبقه ضمن، حتی می

 متوسط و یا ثروتمند است. چنین مدلی نباید برای فقرا به کار گرفته شود.

 

 مشکالت اعتبارات خرد

ما در گسترش اعتبارات خرد داریم کمبود ظرفیت نیست، بلکه کمبود پول موجود بزرگترین مشكلی كه 

های اولیه تا زمانی است که سربه سر شوند. اما این بدان های اعتبارات خرد در سالبرای کمک به برنامه

های خارجی و سرمایه گذاری خارجی در سهام  نیاز دارند. چنین معنی نیست كه اعتبارات خرد به وام

که در بیشتر کشورهای در حال توسعه  –کاری برای مؤسسات اعتبار خرد در اقتصادهایی که تورم دارند 

های بین المللی یا پرداخت سود سهام به صورت ریسك باالیی دارد. هنگام بازپرداخت وام -صادق است

محلی بدست  ارزهای قوی خارجی مؤسسات مالی خرد بسیار بیشتر از آن چیزی خواهد بود که به پول

 اند.آورده

حقیقت این است كه در هر كشوری پول زیادی برای قرض دادن به مردم فقیر وجود دارد. سؤال این است 

توانند به مؤسسات مالی خرد قرض دهند چرا که  های محلی نمی که چگونه این منابع را بسیج کنیم. بانك

المللی یا داخلی قدم جلو بگذارد و ضامن شود، بین آنها نمی توانند وثیقه فراهم كنند. اما اگر یك سازمان

 توانند وام را تأمین كنند. های محلی میبانك

نیز دارد. راه حل اول این است که مؤسسات مالی خرد  این مشکل سرمایه دو راه حل مبنی بر بازار

شوند اداره می های غیردولتیانداز بپذیرند، که البته مؤسسات مالی خرد كه توسط سازمانسپرده پس

کنند که مؤسسات مالی گونه عنوان میتوانند این کار را انجام دهند. دلیل این ممنوعیت را اینقانوناً نمی

ها ریسک باالیی پوشش قانون خاصی نیستند و در نتیجه گرفتن سپرده از مردم توسط این بانکخرد تحت 

گونه مؤسسات قانون ندارید، قانونی را برای ایندارد. به نظر من این دلیل بسیار مسخره ایست. خب اگر 

ام اما این روند بسیار آهسته تعیین کنید. من همه کشورها را برای تصویب این چنین قوانینی تشویق کرده

ها مذاکره، دولت بنگالدش سازمانی نظارتی برای تنظیم اعتبارات خرد ایجاد بوده است.  مثالً بعد از مدت

 چنان باقی است. ن همکرد اما کمبود قانو

توانستند رشد های اعتبارات خرد میشد، برنامهگذاری در اعتبارات خرد برداشته میاگر محدودیت سپرده

گیری داشته باشند و دیگر به حامیان مالی نیازی نداشتند. این راه حل نهایی برای رساندن خدمات چشم

 مالی به فقراست.

كنیم،  وقتی ما مكانی را برای یک شعبه جدید انتخاب می کند.ش کار میبانک گرامین دقیقاً به  همین رو 

گوییم: "این جا محل كار شماست. برو آنجا و یك شعبه باز كن . شما پولی از ما دریافت به مدیرش می
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ات راه بیانداز. پول را به فقرا بده و سعی كن تا در طی دوازده كنی، در عوض پس اندازها را در منطقه نمی

رسند. بعضی کندتر هستند ماه به نقطه سر به برسی." بسیاری از مدیران شعب جدید به این هدف می

کشد تا به این نقطه برسند. اما هیچكدام مشكلی در بسیج و برایشان بیش از دوازده ماه طور می

شعبه درهر روز  ۵/1اندازها برای قرض دادن پول ندارند. با به كارگیری این روش، ما به صورت میانگین  پس

 باز نمودیم.  ۰۲۲2در سال 

انداز بپذیرند و در نتیجه، دهد سپرده پس به مؤسسات مالی خرد اجازه نمی طور که گفتم قانوناما همان

میلیارد دالر در سال  ۵۲المللی حداقل های بینآنها  به كمك مالی حامیان خود وابسته هستند. کمک

رای مؤسسات اعتبار خرد كمتر از یك درصد از این مقدار هستند. این ها ب هستند. در حال حاضر حمایت

میلیارد دالر افزایش یابد. این پول باید در ساخت ظرفیت  ۵/۰درصد یعنی حدود  ۵مقدار باید به حداقل 

های مالی عمده انجام شود. هر تواند از طریق ایجاد صندوقاعتبارات خرد محلی به كار رود و این کار می

ها از مؤسسات ی باید تعدادی صندوق مالی عمده غیردولتی مستقل داشته باشد.این صندوقكشور

 1۵۵1چنین صندوقی است. از سال  16اعتبار خرد محلی حمایت خواهند کرد. برای مثال، صندوق گرامین

لی و كشور در آسیا، اروپا و آفریقا و آمریكا حمایت ما ۷۲برنامه اعتبارخرد در  1۷۲صندوق گرامین از 

 تکنیکی کرده است.

های سربار را بسیار های اعتبارات خرد هزینههای مالی عمده در کشورها برای حمایت از برنامهصندوق

تواند وامی به روستاییان فقیر آن دهند. صندوقی که در یک کشور جهان سوم واقع است میكاهش می

کند. است که به ستاد اروپای آن کمک میهای حامیان مالی کشور بدهد که کسر بسیار ناچیزی از کمک

ای را توانند حمایت مالی  مستمر و بدون وقفههای عمده این است که آنها میدیگر مزیت این صندوق

های اعتبارات خرد تأمین کنند. حمایت مالی حامیان مالی عموماً ممکن است دچار وفقه شود برای برنامه

ندارد. در ضمن، به جای گزارش نویسی برای حامیان مختلف تنها اما با صندوق دیگر چنین مشکلی وجود 

هایی شود. به عالوه، چنین صندوقجویی میبرای صندوق گزارش تهیه می شود و در وقت و انرژی صرفه

های اعتبارات خرد، به تداوم توانند با ارائه تضمین و یا میانجیگری مثل بازاریابی اوراق قرضه برای برنامهمی

 ها کمک کنند.کفایی این برنامهو خود
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 چهارم فصل

 از اعتبارات خرد تا کسب و کار اجتماعی 

طور  شناسند.  اما همان عنوان کتاب نخست من "بانکدار فقرا" بود و پس از آن همه مرا به همین نام می

ع یک اقتصاددان بودم نه یک فقرا شدم و در واق  تر نیز اشاره کردم، من کامالً به طور اتفاقی بانکدار که پیش

تجربگی و عدم اطالع من از بانکداری به نوعی به نفع من شد و توانستم بدون تصعب و  بانکدار. اما بی

-ها، تواناییدهی را با توجه به مشکالت، مهارت آزادانه، به روند وام دادن فکر کنم و در نهایت سیستم وام

 ها و نیازهای فقرا بسازم.

فقرا، ما بیشتر و بیشتر به شرایط اجتماعی و اقتصادی که آنها را به فقر پیوند داده است پی  در حین کار با

بردیم و در این روند، به فکر شروع کسب و کارهای جدیدی که ممکن است برای فقرا مناسب باشند 

دند. حال ها ریشه گرفتند و موفق شدند، در حالی که برخی دیگر شکست خور افتادیم. برخی از این ایده

ها، ما بیست و پنج سازمان داریم که همه اعضای خانواده گرامین هستند. در جدول  پس از گذشت سال

 بینیم: ها را می زیر لیست این سازمان

سال  نام شرکت

 تاسیس

 هدف تاسیس

 ئه خدمات مالی به فقرا ارا 1۵۸۳ (Grameen Bank) بانک گرامین

آموزش و حمایت فنی و مالی به موسسات  Grameen Trust)) 1۵۸۵ گرامین تراست

 اعتبارات خرد در دنیا

آموزش و کمک برای بهبود محصوالت  1۵۵1 (Grameen Krishi)بنیاد کشاورزی گرامین 

 کشاورزی

 Grameen) بنگاه گرامین )گرامین اوداگ(

Uddog) 

 های دستباف گرامین صادرات پارچه 1۵۵۷

 های کارآفرینی حمایت مالی برای شروع پروژه 1۵۵۷   (Grameen Fund)صندوق گرامین 

 Grameen Motsho)بنیاد شیالت و دام گرامین 

O Pashusampad) 

 برنامه پروش ماهی و احشام  1۵۵۷

 خدمات مخابراتی و ارتباطی برای فقرا 1۵۵۵ (Grameen Telecom)گرامین تلکام 

ها و محصوالت دستباف  رچهفروش داخلی پا 1۵۵2 (Grameen Shamogree)محصوالت گرامین 

 گرامین

 ارائه سرویس اینترنت 1۵۵2 (Grameen Cybernet)گرامین سایبرنت 

 Grameen)انرژی گرامین )گرامین شاکتی( 

Shakti) 

های نو در مناطق روستایی  تولید انرژی 1۵۵2

 بنگالدش

 ارائه خدمات تلفن همراه 1۵۵2  (Grameen Phone)گرامین فون 

 Grameen))گرامین کایالن( رفاه گرامین 

Kalyan) 

خدمات درمانی و رفاهی برای اعضا و کارکنان  1۵۵2

 بانک گرامین

 Grameen)آموزش گرامین )گرامین شیکا( 

Shikkha) 

ها به  بورسیه تحصیلی و دیگر کمک 1۵۵۳

 آموزان فقیر دانش
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 Grameen)ارتباطات گرامین 

Communications) 

 ازش دادهخدمات اینترنت و پرد 1۵۵۳

 های بافتنی برای صادرات بافت پارچه 1۵۵۳ (Grameen knitwear)بافندگی گرامین 

 Grameen Capital)مدیریت سرمایه گرامین 

mgmt.) 

 مدیریت سرمایه گذاری 1۵۵۸

های فناوری اطالعات برای ارائه راه حل 1۵۵۵ (Grameen Solutions) های گرامینراه حل

 ها شرکت

 Grameen IT)اطالعات گرامین پارک فناوری 

Park) 

 ساخت تسهیالت پیشرفته شرکتی در داکا ۰۲۲1

 Grameen Byabosa)ترویج کسب و کار گرامین 

Bikash) 

تدارک ضمانت وام برای کسب و کارهای  ۰۲۲1

 کوچک 

 Grameen)بزرگراه اطالعات گرامین 

Information Highway Ltd.) 

 ها  اتصال داده ارائه دسترسی به اینترنت و ۰۲۲1

 Grameen Star)آموزش ستاره گرامین 

Education) 

 آموزش فناوری اطالعات  ۰۲۲۰

 ساخت محصوالت الکترونیکی  ۰۲۲۰ (Grameen Bitek)گرامین بایتک 

 Grameen Healthcare) صندوق سالمت گرامین

Trust) 

 تامین مالی شرکت خدمات درمانی گرامین ۰۲۲2

 Grameen Health Care) خدمات درمانی گرامین

Services) 

 ارائه خدمات درمانی به فقرا ۰۲۲2

ارائه غذاهای مغذی و در عین حال مقرون به  ۰۲۲2 (Grameen Danone)گرامین دانون 

 صرفه به فقرا

 

های مختلفی فعالیت دارند. گرامین فون در حال حاضر بزرگترین کمپانی در  ها در زمینه این کمپانی

هزار زن را به  ۳۲۲. پروژه تلفن روستا که گرامین فون اجرای آن را به عهده دارد تقریباً بنگالدش است

چی تحت پوشش دارد. آنها به روستاییان در سراسر بنگالدش خدمات تلفن همراه ارائه  عنوان تلفن

گرامین  به بعد افول کرده است. هم چنین، شرکت ۰۲۲۵چی از سال  دهند. البته این تجارت زنان تلفن می

کنند تا  های اینترنت را در مناطق روستایی بنگالدش نصب می تلکام و شرکت ارتباطات گرامین کیوسک

 مند شوند. روستاییان نیز از مزایای اینترنت بهره

های با منشا طبیعی  بیش از سی مرکز شرکت انرژی گرامین در حال ترویج انرژی خورشیدی و سوخت

های انرژی خورشیدی را  هند که چگونه لوازم جانبی الکترونیکی دستگاهد هستند و زنان را آموزش می

کند هدف مشترک آنهاست: بهبود زندگی  های مختلف را به هم وصل می بسازند. آنچه که این تجارت

 مردم بنگالدش، به ویژه فقرا.

غیرانتفاعی به ثبت  های های گرامین دو نوع هستند: بیشتر آنها به عنوان سازمان از لحاظ قانونی، کمپانی

کنند و صاحب نیز ندارند اما منوط به پرداخت مالیات هستند.  اند بدین معنی که سهام منتشر نمی رسیده
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تجارتتعدادی از شرکت صورت به گرامین وهای اند رسیده ثبت به )برایسوددهی( هاییمعمولی

  پردازند.سهامداردارندومسلماًمالیاتنیزمی

ها نداشتیم و این شبکه  که کار خود را شروع کردیم هیچ طرح جامعی برای ایجاد این سازمانما هنگامی 

کنم، الگوی  گردم و به گذشته نگاه می سازمانی را کم کم و در طول دو دهه ساختیم. امروز که برمی

-صورت میبینم. بسیاری از ابتکارات هنگامی های مختلف گرامین می گذاری کمپانی مشترکی را در پایه

کردیم، برای مثال نبود خدمات و بیمه درمانی.  گرفت که ما مشکلی پایدار را در همه فقرا مشاهده می

توانند خود را از فقر نجات دهند وجود ای که فقرا نمی ها به ما نشان داد یکی از دالیل عمده پژوهش

کنند. ود را صرف درمان بیماری میها عمده درآمد خ های مزمن در خانواده است. برخی از خانواده بیماری

 اثر است.  ما دیدیم که خدمات درمانی دولت تا چه اندازه بی

سازی  های آگاه پس در ابتدا سعی کردیم که در چهارچوب موجود خود با این مشکل مقابله کنیم. کمپین

های  تامین آ و بیماریایجاد کردیم. برای مثال، ما مردم را تشویق به کاشت سبزیجات کردیم تا با کمبود وی

چنین  تصمیم بانک نیز گنجاندیم.  هم 12ها مقابله شود.  این برنامه را در  کوری بچه ناشی از آن مانند شب

اقدامات کوچک بسیاری برای مقابله   پیش از ایجاد مراکز خدمات درمانی از طریق تأسیس گرامین کالیان،

های متفاوت به صورت همزمان  یز ما در حال اجرای برنامهبا این مشکل انجام دادیم. حتی در حال حاضر ن

کند. این مثال مناسبی است از این که ما چگونه از طریق  هستیم تا ببینیم که کدام یک بهتر کار می

   کنیم.آزمایش کار می

ن در نظر ما جزئیات هر پروژه را از طریق بحث و گفتگوی متوالی با کارکنان گرامین در آن حوزه و نیز ذینفعا

کنیم. سپس کار را با ساختار آزمایشی شروع کرده  گرفته شده برای آن پروژه بررسی کرده و مشخص می

کند، کل آن را کنیم. بعضی اوقات اگر ببینیم که ساختار کار نمی رویم آن را تنظیم می و کم کم که پیش می

ها و تبدیل آنها به کسب و کارهای  یدهکنیم.  روند بررسی ا گذاریم و  ساختاری جدید طراحی می کنار می

 قابل ماندن روندیست که مدام در جریان است و تا به امروز نیز ادامه دارد. 

چی ما که شهرت جهانی داشت دچار افول بسیاری شده  های تلفن برای مثال، اخیراً کسب و کار خانم

زودی انتظارش را نداشتیم. رقابت بین  دانستیم که این افت پیش خواهد آمد اما به ایناست. البته ما می

ها بسیار پایین آمده است. در  قدر زیاد است که قیمتهای ارائه خدمات تلفن همراه در بنگالدش آن شرکت

میلیون مشترک تلفن همراه  در بنگالدش هستند، یعنی از هر پنج نفر یک نفر تلفن همراه  ۳۰حال حاضر 

راد بسیاری نیستند که نیاز داشته باشند برای تماس تلفنی به باشد که اف دارد. این بدین معنی می

چی هستیم؛  های تلفن های جدید کسب و کار برای خانم چی مراجعه کنند. بنابراین ما به دنبال مدل تلفن

های همراهی که پولشان از پیش پرداخت شده است  خواهیم آنها را برای ارائه خدمات به تلفن می

 ای از آنها را برای ارائه خدمات اینترنتی آماده خواهیم کرد. عدهآموزش دهیم. در ضمن 

کنیم ظهور تدریجی مفهوم کسب و کار  های گرامین نگاه می به طور کلی، هنگامی که به هریک از کمپانی

بینیم: کمپانی با دوامی که روی پای خود ایستاده است و هدف اصلیش کمک به فقرا و  اجتماعی را می

 آنهاست.بهبود زندگی 

کنم تا  کنم و تنها تعدادی از آنها را مطرح می ها اشاره نمی در این بخش به داستان تک تک این کمپانی

 تر شود. های گرامین برای شما مشخص بازه فعالیت
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 زنده سازی صنعتی قدیمی: گرامین اوداگ و گرامین شاموگری

ها در سراسر دنیا، تقاضای بسیاری برای  های زیبا دارد. برای قرن بنگالدش ید طوالیی در ساخت پارچه

های آسیای جنوبی  های دستباف بنگالدش وجود داشت. اما پس از انقالب صنعتی، بازار پارچه خرید پارچه

بافی را در شبه قاره هند ممنوع کرد، این  کم کم ناپدید شد. پس از این که دولت بریتانیا نساجی و پارچه

های اساسی مواجه است. ما  ه، صنعت نساجی بنگالدش با چالشوضع بسیار بدتر نیز شد. امروز

های  ها و طرح های تمام نخ در رنگبافند، به ویژه پارچه ها بافنده محلی داریم که با دست پارچه می میلیون

های بزرگ لباس به  مختلف. اما بازاریابی چنین کاالهایی بسیار مشکل است به ویژه وقتی که تولیدکننده

 ید هزاران متر پارچه با مشخصات یکسان هستند. دنبال خر

گرامین اوداگ که در زبان ما به معنای بنگاه اقتصادی گرامین است را تأسیس  1۵۵۳بنابراین ما در سال 

المللی عرضه های محلی کمک کنیم خط پارچه جدید و یکسانی را به بازارهای بین کردیم تا به بافنده

نام گذاری کردیم. سه سال بعد ما کمپانی خواهر آن به نام گرامین شاموگری کنند. ما آن را "گرامین چک" 

گذاری کردیم که روی فروش محلی محصوالت گرامین چک کار که به معنای محصوالت گرامین است را پایه

های  های دستباف بنگالدش بود که به آن رسیدیم. اکنون بافندهکند. هدف ما رونق صنعت پارچه

های بنگالدشی مواد  بازار بزرگتری دسترسی دارند. اما به طور کلی به دلیل اینکه بافندهبنگالدشی به 

تر از محصوالت هند است. های بافت بنگالدش کمی گران کنند پارچه خام خود مثل پنبه را از هند وارد می

ش خوبی دارد. خود امروز صادرات گرامین چک تقریباً خوابیده است اما در بازار محلی گرامین شاموگری فرو

پوشم. ایجاد گرامین چک به صنعت بافندگی بنگالدش رونق  من نیز همیشه محصوالت گرامین چک را می

های بنگالدشی بسیاری برای فروش محصوالت دستباف و سنتی خود با هم رقابت  داد و امروزه کمپانی

 کنند. می

 

 بهبود معیشت روستاییان: شیالت و دام گرامین 

هایی که بانک گرامین درگیر آن شد مدیریت مزارع پرورش  بارات خرد، یکی از نخستین برنامهجدا از اعت

ماهی  در مناطق شمالی و غربی بنگالدش بود. این مزارع تاریخچه جالبی داشتند. آنها که در ابتدا هزار 

بالاستفاده  1۵۳۳سال پیش برای پادشاهان پال حفر شده بودند و حال متعلق به دولت بودند تا سال 

مانده بودند تا این که توسط یک مؤسسه خیریه انگلیسی توسعه یافتند و دوباره مورد استفاده قرار 

گرفتند. فکر خوبی پشتش بود: ماهی غذای محبوبی در فرهنگ بنگالدش است و استخرهای پرورش 

اما نتیجه به ویژه به ماهی محلی می تواند منبع خوبی برای تأمین پروتئین روستاییان بنگالدشی باشد. 

رسید که مسئوالن از طریق تبانی با سیاستمداران  بخش نبود. به نظر می دلیل فساد گسترده اصالً رضایت

کردند و در نتیجه تولید به گل  زدند و توجهی به نگهداری استخرها نمی محلی بیشتر سود به جیب می

ای مالی خود کردند. برای جلوگیری از این هنشست و حامیان مالی انگلیسی پروژه تهدید به قطع کمک

ای دولت از بانک گرامین خواست که به آنها کمک کند. ما در این زمینه هیچ تجربه 1۵۸2اتفاق، در سال 

 نداشتیم اما به دلیل اصرار دولت قبول کردیم.  

ن راه زمان زیادی گرفت تا ما متوجه شدیم که چگونه مشکل استخرهای ماهی را حل کنیم. در ای

کارمان را خراب کرد، بعضی از افراد محلی در مقابل  1۵۸۳مشکالت بسیاری نیز داشتیم. سیل سال 
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های ما برای ایجاد مدیریت استخرها مقاومت کردند و برخی از افرادی که منافعشان با این کار به  تالش

ه توافق رسیدیم و تا کنون بیش از ها ب افتاد چندین دفتر ما را آتش زدند.  اما در نهایت ما با محلیخطر می

ایم. این سه هزار فقیر را در گروهای مختلف برای پرورش ماهی و نگهداری استخرها سازماندهی کرده

کنند. میگو نیز به استخرها اضافه شده است. ما استخرهای اعضا سهمی از درآمد ناخالص دریافت می

م و این استخرهای جدید قرار است به یک هزار زن ای پرورش ماهی را به مناطق دیگر نیز گسترش داده

 فقیر کمک کند. 

های دامپزشکی و دیگر خدمات  های دامداری نیز برای آموزش، واکسیناسیون، مراقبپنج سال پیش برنامه

به زنان فقیر به برنامه شیالت اضافه شد تا این زنان بتوانند تولید محصوالت لبنی داشته باشند و آن را 

 هند. آنها بعدها تأمین کننده شیر کارخانه ماست گرامین دانون شدند.گسترش د

 

 های جوانایجاد فرصت برای ذهن

-حمایت از تحصیل همواره بخشی از فلسفه اجتماعی گرامین بوده است. در واقع این مسئله از ابتدایی

دم توانایی در خواندن و سواد هستند. عگیرندگان ما بیترین سطوح شروع شد ناظر به این که اکثریت وام

دارد. بنابراین، در بانک گرامین تصمیم گرفتیم که با نوشتن یکی از عواملی است که فقرا را فقیر نگه می

ترین کار شروع کنیم: مشتریان خود را تشویق به یادگیری نوشتن اسم خودشان و امضا کردن با آن ساده

ی که همه عمرشان را بدون این که بتوانند بخوانند و کردیم.  اما این خیلی هم آسان نبود. بزرگساالن

کنند که کمکی که برای کنند. آنها تصور میسوادی شانه خالی میاند از غلبه بر بیبنویسند سپری کرده

آمیز است. غالب آمدن بر این مسئله نیازمند همدردی و آور و سخرهکنند شرمسوادآموزی دریافت می

آموزند کنند و به او میها با یک مشتری وقت صرف میاست. آنها عمدتاٌ ساعتهمکاری کارکنان گرامین 

که چگونه قلم به دست بگیرد و عالمتی بکشد که به طور یگانه هویت او را مشخص کند. اما این پروسه 

 گیرندگان ما بسیار پرثمر است و قدم نخست در راه با سواد شدن آنهاست. در ضمن، اینبر برای وامزمان

آورد چرا که مشتریان، گیرندگان و کارکنان بانک به وجود میروند حس نزدیکی با ارزشی را بین وام

تر خواهد بود که هنگام پیدایش مشکالت بینند و در نتیجه برای آنها راحتکارمندان بانک را معلمان خود می

 مالی یا خانوادگی نیز به آنها مراجعه کنند.

اد دیگری از خانواده گرامین است. این بخش از گرامین با خدمات آموزشی مؤسسه آموزش گرامین، بنی

ای از کارکنان و مدیران برخی از مراکز متوجه شدند گیرندگان آغاز شد. عدهبسیار ابتدایی برای کودکان وام

ا نیز که بسیاری از اعضای بانک فرزندانی کوچک دارند و در نتیجه به این فکر افتادند که از کودکان آنه

ای یک بار در جلسات آموزشی در مرکز شرکت کنند تا در این جلسات آنها را برای بخواهند که هفته

کند تا با میل درونی و قوت های پیش دبستانی، آنها را آماده میمدرسه رفتن آماده نمایند. این فعالیت

 قلب به مدرسه بروند. 

گردد. این ایده پس از  بر می ۰۲۲۳کند که به سال  ای کار می امروز مؤسسه آموزش گرامین روی ایده

های فقیر در های تحصیلی" نام گرفت و هدفش کمک به خانوادهسازی، "برنامه مدیریت بورسیه پیاده

ها بتوانند بر مشکالت  های تحصیلی به فرزندانشان است تا این خانوادهبنگالدش از طریق دادن بورسیه

های تحصیلی از شوند فائق آیند. این برنامه مدیریت بورسیهرزندانشان میمالی که مانع از مدرسه رفتن ف
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شود: حامی مالی که عالقمند به حمایت از این برنامه است کمکش طریق ایجاد صندوق دورانی انجام می

انداز دهد. این پول به صورت سپرده پسدالر آمریکا باشد ارائه می ۳۵۲را که باید مبلغی معادل حداقل 

شود تا آموز کمک میدرصد درآمد ساالنه آن مبل  به صورت کمک هزینه تحصیلی به دانش 2شود و می

-اش ارزش مالی پیدا میگونه فرزند برای خانوادهرود چرا که ایناطمینان حاصل شود که او به مدرسه می

 1۲۲۲کنند. مبل  رسه نمیها فرزندشان را برای کار مجبور به ترک مد توان مطمئن بود که خانوادهکند و می

دالر  ۰۲۲۲شود که برای کودکان دبستانی کافی است. مبل  دالر می 2۲دالر، باعث کمک هزینه ساالنه 

دالر برای دانشجویان.  با توجه به خواسته حامی مالی  ۳۲۲۲های دبیرستانی است و برای حمایت بچه

 ا پایان تحصیلش دریافت کند.تواند این کمک هزینه را تدانش آموز یا دانشجو، وی می

های مالیشان را مشخص کنند؛ مثالً این که دختر توانند مشخصات دریافت کننده کمکحامیان مالی می

ای خاص باشد. حامیان مالی به بضاعت و یا از روستا و ناحیهای بیباشد یا پسر، یتیم باشد و یا از خانواده

-اند دریافت میآموز و یا دانشجویی که مورد حمایت قرار دادهطور ساالنه، گزارشی درباره پیشرفت دانش 

توانند حمایت خود را قطع کنند و پول خود را پس بگیرند و یا اجازه بدهند که هر کنند. حامیان مالی می

 ساله کمک هزینه به صورت پایدار به حامی شونده داده شود. 

حامی مالی  1۳۲دانش آموز و دانشجو را از طریق  1۰۲۲، ۰۲۲۳برنامه مدیریت کمک هزینه تا اواسط سال 

 تحت پوشش قرار داده است. 

 

 پیوند روستاها به جهان: گرامین فون و گرامین تلکام

های گذرد فناوریدانیم، فناوری اطالعات در حال تغییر دنیاست و هر چه که میهمان طور که همه ما می

کند. اگر روستاهای بنگالدش به بازارهای فقرا ایجاد می های بسیاری برایشود و فرصتتر میجدید ازران

 شود. های اقتصادی بسیاری برای فقرا ایجاد میجهانی وصل شوند فرصت

نخستین قدم را برای آوردن فناوری اطالعات به روستاهای بنگالدش برداشتیم و با  1۵۵2ما  در سال 

 -مستقر در نیویرک  1۵و شرکت توسعه گونوفن 1۸، ماروبنی ژاپن1۳تلنور نروژ -شراکت سه شرکت خارجی 

یک شرکت تلفن همراه تأسیس کردیم تا سرویس تلفن همراه را به همه بنگالدش گسترش دهیم. این 

درصد گرامین فون متعلق به گرامین تلکام  ۳۵بنگاه اقتصادی را گرامین فون نام نهادیم. در زمان تأسیس، 

گذاری کرده بودیم.  امروز مالکیت عی بود که به خاطر این هدف پایهبود. گرامین تلکام یک کمپانی غیرانتفا

 1۵۵2درصد( است. در سال  ۳۸درصد( و گرامین تلکام ) 2۸گرامین فون تنها متعلق به دو شرکت تلنور )

گرامین فون یکی از چهار شرکتی بود که از دولت برای سرویس موبایل مجوز داشت.  بنابراین، در ابتدای 

شناسان درباره پتانسیل بازار کمی شک داشتند. به همین دلیل تلنور یک مشاور تجاری مستقر در کار، کار

انگلستان را استخدام کرد تا حجم بازار موبایل در بنگالدش را بسنجد. این مشاور با استفاده از تجربه نرخ 

فن همراه در بنگالدش هزار تل ۰۵۲حدود  ۰۲۲۵بینی کرد که تا سال های رنگی پیشرشد فروش تلویزیون

 مورد استفاده خواهند بود. 

                                                           
17
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دانستم که رقم اعالم شده بسیار پایین است. تجربه زندگی نبودم می فناوریمن با وجودی که کارشناس 

در بنگالدش عطش مردم برای ارتباط با هم و با دنیای خارج را به من نشان داده بود. در آن زمان کشور ما 

هزار  ۷۲۲میلیون نفر، تنها  1۰۲به سرویس تلفن را در تمام دنیا داشت: برای  ترین نرخ دسترسیپایین

-هزار روستای بنگالدش خط تلفن موجود نبود. من به تلنور گفتم پیش ۸۲تلفن وجود داشت و دربیشتر 

بینی مشاور را نادیده بگیرند و منتظر تقاضای بسیار گسترده باشند. همانطور که من حدس زده بودم در 

بود. تا اواسط سال  -بینی مشاوربرابر پیش ۳۰ -میلیون  ۸های همراه در بنگالدش تعداد تلفن ۰۲۲۵ل سا

 میلیون مشترک، بزرگترین کمپانی مولد مالیات در بنگالدش شده بود. 12گرامین فون با بیش از  ۰۲۲۳

گذارد. برای مثال، می تصور کنید که دسترسی روستاییان به تلفن همراه چه تأثیر شگرفی در زندگی آنها

تواند از قیمت جدید محصول خود در بازارهای داکا به کشاورزی که در روستایی دورافتاده است می

سادگی آگاه شود و بر سر قیمت محصول خود برای فروش مذاکره کند ، در صورتی قبالً برایش راهی برای 

 زنی وجود نداشت.چانه

گرامین فون به یک کسب و کار اجتماعی از طریق دادن بیشتر سهام از ابتدای شروع کار، قصد من تبدیل 

شرکت به فقرا بود.  گرامین تلکام به این هدف تأسیس شد که انتقال سهام به فقرا را مدیریت کند. اما 

هنگام اجرای تصمیم با مانعی بزرگ برخوردیم: تلنور قبول نکرد که سهام خود را بفروشد. حتی در زمانی 

یر جشن و سرور بردن جایزه صلح نوبل بودیم، مطبوعات نروژ از اختالفات تلنور و گرامین تلکام بر که ما درگ

گفتند.  در این توافقنامه و نیز ای که هنگام تأسیس گرامین فون امضا کرده بودند سخن میسر توافقنامه

مپانی، تلنور با فروش داران، تعهد داده شده بود که شش سال پس از آغاز کار کدر موافقتنامه سهام

دار عمده کمپانی درصد برساند و گرامین تلکام سهام ۳۵سهام خود به گرامین تلکام سهامش را به زیر 

کند که این توافقنامه از لحاظ قانونی قابل اجرا شود. اما تلنور از اجرای این تعهد سر باز زده و ادعا می

دیدم د به تعهداتش عمل کند. البته باید بگویم از این که میگوید که تلنور باینیست. گرامین تلکام نیز می

اکنون ما در حال مذاکره مردم و مطبوعات نروژ دلسوز مواضع گرامین تلکام بودند بسیار خشنود شدم. هم

 برای حل این مسئله هستیم.

 

 شاکتیانرژی تجدیدپذیر برای روستاهای بنگالدش: گرامین 

سترسی به انرژی به ویژه انرژی برق حیاتی است و این چیزی است که برای توانمندسازی اقتصادی، د

توانند درصد جمعیت بنگالدش برق ندارند و آنان که دارند نیز نمی ۳۲اند. بهره ها از آن بیاکثریت بنگالدشی

ه توانیم روی آن کار کنیم تا مزایای برق را به همایست که ما میرویش حساب کنند. در نتیجه این حوزه

 مردم برسانیم.

ای بر بود و به عالوه چنین پروژهگسترش شبکه ملی به روستاهای دورافتاده کاری بسیار بزرگ و هزینه

خواستیم منبع انرژیی پیدا کنیم که نیازهای توانست دوستدار محیط زیست باشد. ما میدیگر نمی

های ه باشد. پس از این که توربیناقتصادی مردم را حل کند بدون این که مشکل زیست محیطی ایجاد کرد

 های دیگر را آزمودیم، تصمیم گرفتیم از انرژی خورشیدی استفاده نماییم.فناوریبادی و 



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

44 
 

تأسیس کردیم به این هدف که  1۵۵2گرامین شاکتی که به معنی انرژی گرامین است را در سال  شرکت

هزار سیستم صفحه )پانل(  1۲۲شاکتی  گرامین ۰۲۲۳انرژی را به همه مردم بنگالدش برسانیم. تا سال 

 سیستم جدید نیز نصب نماید. ۳۵۲۲ها نصب کرده و برنامه دارد که هر ماه خورشیدی را روی خانه

های گرامین شاکتی برای همه قابل استفاده است چه فقیر و چه غنی. مشتریان سیستم سیستم

ه در طی دو تا سه سال هزینه این سیستم را توانند در اقساد ماهانپرداخت آن را دوست دارند؛ آنها می

زنند تا هم کار تعمیر و نگهداری آنها را انجام دهند  ها سر میبپردازند. کارکنان شاکتی هر ماه به سیستم

واتی  ۵۲خانه دارد. یک واحد ساده و هم اقساط را دریافت نمایند. اندازه سیستم بسته به منابع صاحب

فی و یک مبدل تشکیل شده است می تواند چهار المپ را برای چهار ساعت که از یک پانل کوچک رو سق

 در هر شب روشن نگه دارد.

  ۰۲های شغلی نیز ایجاد کرده است. از طریق بیست مرکز فناوری گرامینگرامین شاکتی برای فقرا فرصت

قطعات و لوازم دهند که تعمیر و نگهداری ، مهندسان خانم به زنان روستایی آموزش میدر سراسر کشور

های انرژی خورشیدی چگونه است. پس از این که قرداد گارانتی )نگهداری( مشتریان جانبی سیستم

های توانند خدمات تعمیر و نگهداری سیستمهای مراکز فناوری گرامین میشود تکنسین تمام می

های خورشیدی نیز این خورشیدی را به عهده گیرند. به عالوه، برای ساخت و تولید لوازم جانبی سیستم

های تجدیدپذیر  شوند. به غیر از انرژی خورشیدی، گرامین شاکتی از دیگر انرژیها استخدام میتکنسین

 کند. نیز استفاده می

 

 خدمات درمانی برای فقرا: گرامین کالیان 

این که تر توضیح دادم خدمات درمانی دولت در بنگالدش بسیار ضعیف است و با وجود گونه پیش همان

دهد خدمات درمانی برای فقرا ناچیز است. بنابراین  دولت مبال  هنگفتی را به این مسئله اختصاص می

دانستیم که سازمان گرامین کالیان )سازمان رفاه گرامین( را تأسیس کردیم می 1۵۵2زمانی که در سال 

 کار سختی در پیش خواهیم داشت. 

مرکز  ۳۳(، ۰۲۲۳ما مداوم و پایدار بوده است. تا کنون )سال ها، پیشرفتمان آهسته اپس از گذشت سال

سالمت در سراسر بنگالدش تأسیس شده است که هر کدام به بانک گرامین محلی آن منطقه وابسته 

باشند تحت پوشش  هایی که عضو بانک گرامین هستند و در محدوده این مراکز میهستند. خانواده

دالر برای هر خانواده است. اگر عضو گرامین  ۰بیمه ساالنه معادل  گیرند و حقخدمات درمانی قرار می

باشد و برای گدایان خدمات درمانی مجانی است.  خدماتی که در  دالر می ۵/۰نباشند حق بیمه ساالنه 

شود ساده اما قابل اعتماد است. در هر مرکز یک دکتر و چندین امدادگر و پرستار مراکز درمانی ارائه می

دهد. های ساده را انجام میرند و نیز هر مرکز درمانی آزمایشگاهی ابتدایی دارد که آزمایشوجود دا

 کنند. ای از مراکز دیدن میهای متخصص نیز به طور دورهپزشک
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ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم جذب پزشک به تعداد کافی است. گرامین کالیان در مقایسه مهم

تواند آنها را نگه دارد. دهد اما با این وجود نمیهایش میقوق خوبی به پزشکبا استاندارد بنگالدش ح

تر از حقوق، دورافتادگی زندگی روستایی است. بسیاری از پزشکان جوان تازه فارغ التحصیل دلیل مهم

هایی که جذب دهند در شهرهای بزرگ زندگی کنند تا در روستاهای بنگالدش. پزشکشده ترجیح می

آلیستی هستند که در انتظار پیدا کردن کار دولتی  شوند عمدتاً جوانان پرانرژی و ایدهکالیان میگرامین 

باشند. این امکان وجود دارد که در آینده، گرامین کالیان دانشکده پزشکی خود را باز کند تا این نیاز خود  می

های تحصیلی برای کمک هزینهرا برطرف سازد. اما در حال حاضر، ما بخشی از پول جایزه نوبل را به 

اند دانشجویان پزشکی اختصاص دادیم. در ازای حمایت مالی، ما از کسانی که بورسیه ما را دریافت کرده

 خواهیم تا تعداد سال مشخصی برای گرامین کالیان کار کنند. می

گ و میر مادران و های دوران بارداری است. مرعالقه من در بحث خدمات درمانی بیش از هر چیز به مراقبت

شوند. بخشی از مشکل به ها در خانه متولد میدرصد بچه ۵2نوزادان در بنگالدش بسیار باالست و تقریباً 

شود و بخش دیگری از آن فرهنگی است. در جامعه سنتی بنگالدش کمبود پزشک و امکانات مربوط می

رای اجتناب از مطرح شدن این مسئله، ها بشود و حتی بسیاری از زنراجع به حاملگی علناً صحبت نمی

 کنند. هنگام حاملگی از گرفتن خدمات درمانی پرهیز می

کند، اما وجود پزشکان و به طور کلی کارکنان زن در مراکز درمانی به حل این مسئله کمک بزرگی می

-ختر دانشکدهتر است چرا که تعداد فارغ التحصیالن دمتأسفانه استخدام پزشکان زن از مردان نیز مشکل

دهند در شهرها و در کنار خانواده و اقوام خود های پزشکی کمتر است و نیز بسیاری از آنها ترجیح می

باشند تا این که در روستاهای دورافتاده کار کنند. در مجموع، همه این عوامل باعث شده است که مرگ و 

های مخصوص زایمان در گرامین کالیان اتاقکمیر مادران و نوزادان باال باشد.  برای مواجه با این مشکل، 

شود. ها انجام میهای پیش و پس از تولد در این اتاقککنار مراکز درمانی ساخته است. چکاوها و آزمایش

 ها مراقبت کرد. توان در این اتاقکاز زنان هنگام وضع حمل نیز می

شود که حتماً کل عملکرد آن بر تصور ایجاد میبا توجه به هزینه ناچیز خدمات درمانی در گرامین کالیان این 

طور نیست. هدف ما این است که گرامین کالیان را کامالً خودکفا اساس صدقه و خیریه است. اما این

کنیم. با وجود این که درآمد مراکز درمانی با هم تفاوت دارد، کل برنامه از لحاظ مالی قوی است. گرامین 

 پردازد. ی خود را میهادرصد از هزینه ۵۲کالیان 

دو کمپانی دیگر گرامین در این زمینه، "خدمات درمانی گرامین" و "صندوق خدمات درمانی گرامین" است. 

-صندوق خدمات درمانی گرامین یک کمپانی غیرانتفاعی است و به صورت یک کسب و کار اجتماعی پایه

هزار  1۲ست که هر کدام ساالنه های چشم اگذاری شده است. یکی از اهداف آن ساخت بیمارستان

عمل جراحی آب مروارید انجام دهند . اولین بیمارستان به زودی افتتاح خواهد شد. طرح کسب و کار این 

گذاری طبق اصل "رابین هود" انجام خواهد شد. بیمارهای ها با دقت طراحی شده است. قیمتبیمارستان

-کرد، در حالی که فقرا تنها بخشی از آن را پرداخت میمعمولی مطابق نرخ بازار هزینه پرداخت خواهند 

کنند. اگر محاسبات ما درست باشد و بتوانیم خدمات درجه یک ارائه دهیم که به اندازه کافی مشتری 

 توانیم خودکفا باشیم و خدمات خود را گسترش دهیم.جمع کنیم، می
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ای  آمیز بوده است. هر کدام از آنها تجربه ایم به نوعی موفقیتهایی که ما تأسیس کرده هر یک از کمپانی

هایی که  گیری مفهوم کسب و کار اجتماعی کمک کرده است. زماندهد که کمک به شکل را نشان می

بودیم و یا نتوانسته بودیم  ایم اصوالً اوقاتی بوده است که بازار را درست نسنجیده شکست خورده

ایم که کسب و کاری را هایی پیروز شدهکنیم. و آن زمانساختاری خودکفا برای کسب و کار خود طراحی 

طراحی نموده بودیم که کامالً با نیازهای بازار سازگار بود. به طور کلی خانواده گرامین طرح در حال تکامل 

هایی که در پی کمک به  دهد و مدلی است برای دیگر کمپانی کسب و کار اجتماعی در دنیا را نشان می

 تماعی دنیا هستند.رفع نیازهای اج
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 پنجم فصل

 مبارزه با فقر: بنگالدش و فراتر

هایی سه دهه پیش، من کارم را برای حل مشکلی ُخرد در روستایی کوچک آغاز کردم. با دیدن سختی

که مردم برای پول قرض گرفتن با آن مواجه بودند شوکه شده بودم، اما بعداً سادگی راه حل نیز مرا 

بضاعت بیافتم اما  ها برای مردم بی ه حلم جواب داد و باعث شد به فکر بازکردن درِ بانکشگفت زده کرد. را

سازی نمایم و این کار در  چون نتوانستم این کار را بکنم، تصمیم گرفتم نوع دیگری از بانکداری را پیاده

انجام شد؛ اما فقرا  -خردو آن هم اعتبار –ها زن کمک کرد. این مسئله تنها از طریق اعتبار  نهایت به میلیون

های جدیدی را  های بسیاری نیاز به کمک دارند. در نتیجه من سعی کردم مؤسسات و استراتژی در حوزه

های مختلفی چون فناوری اطالعات، خدمات درمانی، نساجی، شیالت و دام، آموزش، بازاریابی و  در حوزه

توان مفهوم  داتم به من نشان داد که چگونه میگذاری کنم. مشاه های نو برای کمک به فقرا پایه انرژی

گذاری خود سود گذار در مورد این که با سرمایه به سادگی اصالح کرد: باید انتظار سرمایه  کسب و کار را

 گونه بود که مفهوم کسب و کار اجتماعی متولد شد. مالی کسب کند را تغییر داد. این

برای فقرزدایی را تا سطح جدیدی باال ببرد.  کسب   واند تالشت من باور دارم که کسب و کار اجتماعی می

های های غیردولتی، گروه تواند الگویی برای بخش خصوصی و دولتی، خیرین، سازمان و کار اجتماعی می

تواند بررسی شود. مثالً این که  مذهبی و غیره باشد. ایده کسب و کار اجتماعی از زوایای مختلفی می

و دنیای  فناوریکل فقر، یا گرم شدن کره زمین و یا مشکل دسترسی نامتعادل به توان مش چگونه می

 دیجیتال را از طریق کسب و کار اجتماعی حل کرد.

 1۵۳۲بنگالدش از زمان استقاللش همواره یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بوده است. در اوائل دهه 

نیت ملی آمریکا در دوره ریاست جمهوری که در آن زمان مسئول شورای ام ۰1میالدی، هنری کیسینجر

ترین و ای متداوم با سختتاریخ بنگالدش مبارزه  بود، بنگالدش را بی مصرف توصیف کرد. ۰۰ریچارد نیکسون

مانند جمعیت بیش از اندازه متراکم، سیالب ساالنه، از بین رفتن  –برانگیزترین شرایط زندگی چالش

است و بسیاری از اوقات این شرایط با فجایع طبیعی  -کها، فرسایش و تخلیه تدریجی خا جنگل

غیرمنتظره مثل طوفان و گردباد و سونامی بدتر نیز شده است. امروز نگرانی جدیدی نیز به این مشکالت 

اضافه شده است: خطر آب گرفتگی گسترده به دلیل باال آمدن سطح آب دریاها که ناشی از گرم شدن 

اگر هر از گاهی –کنند ت که مردم دنیا هنگامی که به بنگالدش فکر میباشد. عجیب نیسکره زمین می

 کنند.ها یاد میاز آن به عنوان سرزمین مصیبت -فکرش به ذهنشان خطور کند

بنگالدش چه مشکلی دارد؟ آیا این کشور طلسم شده است تا همیشه یک قدم با نابودی کامل فاصله 

-شود؟ من فکر نمیاند نیست و نابود میبعی که مردم اندوختهداشته باشد؟ چرا با هر فاجعه طبیعی منا

کنم که ما باید سرنوشت، طبیعت و یا خدا را برای مشکالتمان مقصر بشماریم. مشکل اصلی بنگالدش 

فجایع طبیعی نیست بلکه به دست بشر ایجاد شده است. خسارتی که در کشورهای دیگر فجایع طبیعی 

آورد به اندازه بنگالدش نیست به این دلیل که مردم به اندازه کافی پولدار مثل طوفان و باد به بار می

های حفاظتی بسازند )رودهای کانادا، انگلیس و فرانسه هم به اندازه هستند که بتوانند سیستم
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کنند به حداقل رسانده شده است(.  به عالوه فقر و بنگالدش جزر و مد دارند اما خسارتی که ایجاد می

 االی جمعیت، مردم را به مناطقی که امن نیستند رهنمون ساخته است. تراکم ب

دهد. در واقع کند بلکه آنها را در معرض خطرهای جانی نیز قرار میفقر نه تنها زندگی مردم را ناراحت می

کند چرا که مردم را از کوچکترین کنترل روی زندگیشان محروم فقر بیش از هر چیز حقوق بشر را انکار می

المللی را در پی خواهد سازد. اگر حق آزادی بیان یا عقیده در این کشور نقض شود، اعتراضات بین می

-کند اکثر ما حتی نگاهی به آن نمیداشت، حال وقتی فقر حقوق نیمی از افراد کره زمین را نقض می

 دهیم. میاندازیم و زندگی خود را ادامه 

های قومی و دینی، صلح است، حتی خطرناکتر از تروریسم، نفرت به همین دلیل فقر مهمترین تهدید برای

شود. فقر منجر به ناامیدی های سیاسی و هر فاکتور دیگری که تهدیدی برای صلح شمرده میرقابت

شود مردم دست به اعمال دور از انتظار بزنند. آنهایی که هیچ چیز ندارند، دلیلی برای شده و باعث می

های بینند. فقر، پناهندهبه این امید که شاید اندکی شرایطشان بهبود یابد، نمی دوری کردن از خشونت

های مختلف بیانجامد و سرانجام منجر به تواند به برخورد بین جمعیتکند که میاقتصادی نیز تولید می

رژی و هر خیز، ذخایر انآب، زمین حاصل –ها برای به دست آوردن منابع برخورد بین قبایل، اقوام و ملت

کنند شود. کشورهای ثروتمندی که با هم تجارت دارند و روی رشد اقتصادی تمرکز می -کاالی قابل فروش

اند بیمی رحم شدههایی که مردمش به دلیل فقر خشن و بیشوند، اما ملتبه ندرت با هم وارد جنگ می

نه جایزه اقتصاد را به بانک گرامین  از جنگ ندارند. به همین دلیل است که کمیته نوبل، جایزه نوبل صلح و

 اهدا کرد.

کند و بنگالدش مثال واضح این ریزی میدر واقع اعتبارات خرد با نجات مردم از فقر، صلح را در دراز مدت پایه

مسئله است. امروزه، بنگالدش یک آزمایشگاه زنده است؛ یکی از فقیرترین کشورهای جهان که با تفکر 

شود. در دو دهه اخیر وضعیت مردم بنگالدش به مراتب اجتماعی به تدریج بهتر مینوآورانه کسب و کار 

 تواند این واقعیت را نشان دهد:بهتر شده است. آمار می

 بوده  1۵۳۳-۳۷در سال  ۳۷۷هایی چون بانک جهانی( نرخ فقر در بنگالدش )بنا به آمار سازمان

 ۷۲۷به  ۰۲۲۵و در سال  ۷۷۵به  ۰۲۲۲کاهش یافته و در سال  ۵۳۷به 1۵۵۰-۵۳است و در سال 

درصد از آن  1چنان زیاد است اما به طور متوسط ساالنه . گرچه که این رقم همرسیده است

 شود و هر یک درصد نشان دهنده بهبود زندگی صدها هزار نفر در بنگالدش است. کاسته می

 ر نابرابری اقتصادی همراه تر این که رشد اقتصادی سریع بنگالدش با افزایش چندانی دحتی جالب

رود از نبوده است. شاخص جینی نابرابری که معموالً برای سنجش نابرابری اقتصادی به کار می

رسیده است. در ضمن قابل توجه است که از سال  ۰۲۲۵در سال  ۳1/۲به  1۵۵۵در سال  ۳۲/۲

اند با نرخ داشته درصدی که کمترین درآمد را 1۲میالدی، نرخ رشد ساالنه درآمد سرانه  ۰۲۲۲

 درصد(.  ۸/۰درصد باالی جامعه برابر شده است ) 1۲رشد درآمد 

 گیر فقر به وضوح در تغییرات رشد اقتصادی، الگوهای استخدام و ساختار اقتصادی افت چشم

میلیارد دالر سومین اقتصاد بزرگ در جنوب  ۳1منعکس شده است. رشد اقتصاد بنگالدش که با 

 ۰۲۲2درصد بوده است و در  ۵/۵به طور متوسط  ۰۲۲۲اکستان است، از سال آسیا پس از هند و پ

 1درصد بود. رشد سرانه نیز از  ۷میالدی تنها  1۵۸۲درصد رسید، در حالی که در دهه  ۳/2به 

درصد در حال حاضر رسیده است. وابستگی به کشاورزی برای امرار  ۵/۳به  1۵۸۲درصد در دهه 
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های غیرکشاورزی از حوزه کار در حوزه ۰۲۲۵ست: در سال معاش به مرور رو به کاهش ا

 ۵۲ترین منبع درآمد برای روستاییان بود بیشتر شد و در حال حاضر کشاورزی که تا آن زمان اصلی

 شود.درصد تولید ناخالص داخلی از بخش خدمات تأمین می

 ترین کشورهای به عنوان یکی از متراکم -رشد جمعیت که یکی از مشکالت عمده در بنگالدش

به  1۵۳۲درصد در سال در دهه  ۳بود،  به شدت کاهش یافته است و از متوسط ساالنه  -جهان

تر از پاکستان با درصد و بسیار پایین ۷/1رقمی نزدیک به هند با  رشد  –۰۲۲۲درصد در سال  ۵/1

شتری، های بیرسید. این کاهش رشد به این معنی است که خانواده -درصد در سال ۵/۰رشد 

منابع الزم به اندازه کافی منابع دارند تا فرزندان خود را تأمین کنند و برای آنها فرصت تحصیل فراهم 

داری است و پایان زایمان و بچهها زن از چرخه بینمایند. در ضمن، این به معنی آزادی میلیون

شان کمک کنند تا نوادهآورد که بتوانند کار کنند و به خابرای آنها این فرصت را به همراه می

 استاندارد زندگی خود را باال ببرند.

  کاهش رشد جمعیت تا حد زیادی مدیون بهبود خدمات درمانی است ) زمانی که کودکان بیشتری

دار های پیشگیری از بچهمانند، پدر و مادرها اطمینان بیشتری برای استفاده از روشزنده می

 ۰فرزند به دنیا بیاورند به امید اینکه  2یا  ۵ر الزم نیست شدن خواهند داشت. چرا که آنها دیگ

تعداد زنان بنگالدشی که از خدمات تنظیم خانواده استفاده  1۵۵۲فرزند را بزرگ کنند(.  در دهه 

از  ۰۲۲2تا  1۵۵۲های کردند دو برابر شد و به دنبال آن، نرخ مرگ و میر نوزادان در بین سالمی

 ۵۰سال در بنگالدش  ۵نوزاد کاهش یافت. نرخ مرگ و میر کودکان زیر  ۷1ه تا ب 1۲۲۲نوزاد در  1۲۲

، ۰۲۲۵است.  در سال  ۵۸و در پاکستان  ۸۳کودک است در حالی که این رقم در هند  1۲۲۲از هر 

سازی  درصد از فقیرترین خانوارهای بنگالدش که کامالً ایمن ۰۲درصد کودکان زیر یک سال در بین 

درصد است.  ۰۳درصد و در پاکستان  ۰1بود در صورتی که این رقم در هند  درصد ۵۲شده بودند 

-درصد می ۵۸اند که این رقم در هند درصد کودکان در مقابل سرخک واکسینه شده ۸1تقریباً 

باشد. البته هنوز سوتغذیه کودکان مشکل بسیار بزرگی است اما درصد کودکانی که رشدشان در 

 ۰۲۲۷درصد در سال  ۷۳به  1۵۸۵-۸2های درصد در سال ۳۲از اثر سوتغذیه مختل شده است 

 رسیده است.

  سال بود هم اکنون در حال افزایش است. در  ۵2تنها 1۵۵۲آمار امید به زندگی که در اوائل دهه

تخمین زده شد و باالخره آمار عجیب امید به زندگی کمتر در  ۷/2۵، امید به زندگی ۰۲۲2سال 

سال رسیده و  ۵/2۵تغییر کرده است و متوسط امید به زندگی در زنان به  زنان نسبت به مردان نیز

 ۰۳شده است. ۳/2۵برای مردان 

 های تحصیلی برای کودکان نیز افزایش داشته است. درصد کودکانی که کالس پنجم را تمام فرصت

 رسیده است. نرخ با سوادی در ۰۲۲۷درصد در سال  ۳۷به  1۵۵۲درصد در سال  ۷۵کنند از می

رسید. در  ۰۲۲۰درصد در سال  ۷1و  1۵۵۲درصد در  ۳۷به  1۵۸1درصد در سال  ۰2سطح ملی از 

شدند. هم اکنون آموزانی بودیم که وارد دبیرستان میشاهد سه برابر شدن دانش 1۵۵۲دهه 

آموزان پسر بیشتر است و این دستاورد بزرگی است ها از دانشآموزان دختر دبیرستانتعداد دانش

سه برابر دخترها بود و در ضمن این الگوی رایجی  در   1۵۵۲ه تعداد پسران در اوائل دهه چرا ک

 جنوب آسیا نیست که تعداد دخترهای محصل بیشتر از پسرها باشد.

 کیفیت سرپناه و خانه و دسترسی به بهداشت حداقلی و خدمات ارتباطاتی نیز به نحو چشم-

هایی زیر سقف ۰۲۲۲درصد جمعیت کشور در سال  1۸ های اخیر بهبود یافته است.گیری در سال
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درصد کاهش یافت.  ۳به  ۰۲۲۵کردند، اما این رقم تا سال که از نی درست شده بود زندگی می

درصد در سال  ۵۷های بهداشتی از به دنبال یک کمپین بهداشتی وسیع، دسترسی به توالت

های همراه نیز تعداد افرادی که به فنافزایش یافت. انقالب تل ۰۲۲۵درصد در سال  ۳1به  ۰۲۲۲

درصد در حال حاضر افزایش داده  ۰/1۷به  ۰۲۲۲درصد در سال  ۸/1تلفن دسترسی دارند را از 

 است.

  ظرفیت بنگالدش برای مقابله با بالهای طبیعی نیز بسیار افزایش داشته است. به دنبال سیل

نی داشت اما سیلی مشابه در سال ، سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش ناگها1۵۵۸شدید سال 

تأثیر کمی روی تولید ناخالص داخلی داشت.  این مقاوت به تنوع بیشتر در اقتصاد و افزایش  ۰۲۲۷

ها در های اخطاردهنده و پناهگاهظرفیت پاسخ در مواقع اضطراری که شامل بهبود سیستم

 شود.سراسر کشور است مربوط می

 قیاس کلیدی استاندارد زندگی در کشورهای در حال شاخص توسعه مردمی که به عنوان م

افزایش داشته است.  ۰۲۲۷تا  1۵۸۲های درصد بین سال ۷۵رود، در بنگالدش  توسعه به کار می

درصد بوده است در حالی که سرانه تولید ناخالص  12درصد و در سریالنکا  ۳۵این افزایش در هند 

 صد از بنگالدش بیشتر بوده است.در ۰۲۲درصد و در سریالنکا  2۷داخلی در هند 

دهند، با وجود این که مشکل فقر در بنگالدش بهبود یافته است، طور که این اعداد و ارقام نشان میهمان

هنوز راه درازی تا حل آن باقی است. بنگالدش هم چنان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا است که در آن 

کنند؛ اما جریان اقتصادی و اجتماعی در جهت مناسبی ش میها میلیون نفر حتی به سختی امرار معاده

کنند. ها نسبت به آینده احساس امیدواری میدر حرکت است. برای نخستین بار، بسیاری از بنگالدشی

توانیم اهداف مهمی را بدست آوریم: ما باید درآمد سرانه ساالنه را از حاال ما روی مسیری هستیم که می

درصد برای تولید ناخالص داخلی برسیم و سطح فقر را به  ۸رانیم؛ به نرخ رشد  بیش از دالر نیز بگذ 1۲۲۲

توانیم در مدت ده سال به همه درصد برسانیم. من باور دارم که اگر درست قدم برداریم، می ۰۵کمتر از 

 این اهداف برسیم.

ه شاید دانستن آنها برای کشد کها پیشروی بنگالدش موضوعاتی را به تصویر میها و فرصتاما چالش

 بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز نیاز باشد. آنها عبارتند از: 

  نیاز به تفکر استراتژیک )راهبردی( درباره توسعه ، تحلیل نقش کشور در منطقه و در جهان به

 های توسعه؛دنبال فرصت

 های فقیر و روابط آنها با ره ملتها و تصورات )غلط( درباپردازیها، کلیشهنیاز به گذر از افسانه

 همسایگانشان؛

 کند و تنها های نو و مثبت که روی نقاط قوت یک کشور و مردمش نیز تأکید میجستجو برای روش

 کند؛به مشکالت نگاه نمی

 تواند مشکالت اجتماعی و اقتصادی را نیاز به تفکر در این باره که کسب و کار اجتماعی چگونه می

 ش عاجز مانده است حل کند.که دولت از حل

 ها برای حل فقر و مشکالت آن در بنگالدش و بسیار از کشورهای دیگر کارساز خواهد بود.این ایده
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 های فقرزدایی موفقبرنامه

اند. مشکل فقر ها مردم کشورهای توسعه یافته رویکردی جبری به مشکل جهانی فقر داشتهبرای سال

افتند که کالً از حل آن شانه خالی کنند و نسبت بسیاری به این فکر می قدر بزرگ و پیچیده است که آن

ای به فقر و درمان آن اهمیت شوند. اما واقعیت این است که اگر ما حاضر باشیم با تفکر تازهبه آن بی

تواند انجام شود. به طور سنتی، به فقرا به عنوان یک سربار اجتماعی نگاه بنگریم، کارهای بسیاری می

اند و به همین دلیل ظرفیت فقرا برای ها و نهادهای مختلفی با این تفکر رشد کردهشود. سیاستمی

اینکه سهمی سازنده داشته باشند و به جامعه سود برسانند کالً نادیده گرفته شده است. زمانی که ما 

به فقرا سود برساند.   هایی ایجاد کنیم که از آن حمایت کند وتوانیم برنامهاین ظرفیت را بشناسیم می

کند اما نباید فراموش کرد که اصوالً زمان الزم کسب و کار اجتماعی نقش موثری در این راستا بازی می

است تا جامعه و یا ملتی به خودکفایی برسند. در زمان گذر از این مرحله و رسیدن به خودکفایی، برنامه 

فقرا استفاده کند، به ویژه زمانی که مسائلی مثل تواند از منابع خارجی برای کمک به فقرزدایی می

 خانمانی، بیماری و بالیای طبیعی وجود دارد.گرسنگی، بی

های ضدفقر یکسان نیستند. برخی از آنها بسیار موثر و مفید هستند و برخی دیگر اتالف کامل همه برنامه

 اند. پول و انرژی

 ارند؟های موفق فقرزادیی چه خصوصیاتی دو اما برنامه

هر منطقه و هر کشور تعریف متفاوتی از فقر دارد. فقرا در بنگالدش زندگی بسیار متفاوتی از فقرا در 

مند آمریکا دارند )برای مثال، اکثر مردم آمریکا برق دارند، اما در بنگالدش عده بسیار کمی از برق بهره

کنند، اما به نظر دنیا شکایت می از عدم همگونی فقر در ۰4هستند(. برخی از دانشجویان توسعه جهانی

من این نتیجه طبیعی اختالف سطح اقتصادی است. این ناهمگونی شاید برای محققین برای مقایسه 

المللی مشکل باشد، اما آنچه که مهم است خلق تعاریفی کارآمد برای  آنهایی است که روی بین

 کنند.فقرزدایی کار می

یم موفقیت روش اعتبارات خرد را در فقرزدایی اندازه بگیریم، تعریف در بانک گرامین برای این که بتوان

مثالً یک یا دو دالر آمریکا در -توانستیم از مقیاسی مانند درآمد پولی ایم. ما میخودمان را از فقر ارائه کرده

وند؛ اما رالملل به کار میهایی هستند که در جامعه توسعه بینها شاخصاستفاده کنیم چرا که این -روز

ها، ما گونه شاخصگیری روزانه کاربرد ندارد. به جای ایناحساس کردیم که این سیستم برای تصمیم

دهد. زمانی که ای درست کردیم که هر مرحله نوع خاصی از زندگی را نمایش میمرحله 1۲سیستمی 

 اند.ا شدهیک خانواده از تمام این ده مرحله گذشت، به نظر گرامین بانک آنها از فقر ره

 این ده درجه به ترتیب زیر است:

 ۳۳۲تاکا )تقریباً معادل  ۰۵۲۲۲ای که حداقل ای مسقف یا خانهاش در خانهعضو بانک و خانواده .1

کنند و اعضای خانواده به جای زمین روی زیرانداز یا تخت دالر( ارزش داشته باشد، زندگی می

 خوابند.می
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های یه شده لوله کشی یا آب جوشانده و یا آبی که با قرصاش از آب تصفعضو بانک و خانواده .۰

 خورند.تصفیه و یا با زاج تصفیه شده باشد می

تمام فرزندان باالی شش سال عضو بانک که از لحاظ جسمی و ذهنی سالم هستند یا دبستان را  .۳

 اند و یا در حال تحصیل هستند.به پایان رسانده

 تاکا )تقریباً سه دالر( باشد. ۰۲۲حداقل بازپرداخت هفتگی وام عضو  .۷

 کنند.تمام اعضای خانواده از توالت بهداشتی استفاده می .۵

ها تمام اعضای خانواده به اندازه کافی لباس دارند که نیازهای روزانه خود را تأمین کنند. این لباس .2

 شود.بند نیز میشامل لباس زمستانی، پتو و پشه

اغچه سبزیجات یا درختان میوه دارد که در هنگام نیاز به آن خانواده منبع درآمد دیگری نیز مثل ب .۳

 تکیه کند.

 انداز خود دارد.دالر( را در حساب پس ۳۵تاکا )تقریباً  ۵۲۲۲عضو، متوسط ساالنه  .۸

 عضو این توانایی را دارد که خانواده خود را سه وعده در روز در طول سال تغذیه کند. .۵

ای توانند برای درمان مناسب هر مسئلههستند و می تمام اعضای خانواده متوجه سالمتی خود .1۲

 آیند.میهای پزشکی در صورت بیماری برآید اقدام کنند و از پس هزینهکه پیش می

ای تعریف کردیم که دیگر فقیر نیست. نبود این ده مشخصه ما این ده مشخصه )نشانگر( را برای خانواده

تواند برای کشورهای دیگر مین سیستم شاخص گذاری مینشان دهنده فقر است. با تغییرات مناسب، ه

ای که برای آن کشور آماده شده است مورد نیاز است. نیز به کار گرفته شود. برای هر کشور تعریف ویژه

نکته مهم این است که فقر باید برای هر برنامه به صورت مشخص تعریف شده باشد تا بتوان تصویر روشن 

 که باید به آنها برسیم، داشته باشیم. ۰6)گروه هدف( و اهداف اختصاصی ۰5و مشخصی از مشتریان هدف

بندی کسانی که به کمک برنامه نیاز دارند هم بسیار مهم است. نه تنها باید کسانی که فقیر اولویت

های ضدفقر حذف شوند بلکه باید بین فقرا نیز کسانی که بیشتر فقیر هستند اولویت نیستند از برنامه

خورند این است که های ضدفقر شکست میداشته باشند. یکی از دالیلی که بسیاری از برنامهبیشتری 

های ضدفقر آنهایی هستند که با هدف گیرد. موثرترین برنامهمنابع به کسانی که هدف نیستند تعلق می

ه جامعه و های کلی که برای خدمت باند ومشخصاً متناسب با نیازهای فقرا هستند نه پروژهطراحی شده

-هایی که برای ساخت زیرساختارائه خدمات ارزشمند اجتماعی و یا برای رشد اقتصادی هستند. برنامه

دهد که های کاری است نیز ممکن است مفید باشند، اما تجربه نشان میها، خدمات درمانی و یا آموزش

ی خواهند برد و  به فقرا سود اگر مشخصاً فقرا را هدف قرار ندهند، کسانی که فقیر نیستند سود بیشتر

های هدف به دهد که باید زنان را به طور مشخص جز گروهچندانی نخواهد رسید. و نیز تجربه نشان می

بهره شما آوریم در غیر این صورت، احتمال زیادی وجود دارد که آنها به طور کلی از خدمات برنامه بی

 بمانند.

هایی که وجود دارند پیش برویم، باید ت که به جای اینکه با برنامهدر بسیاری از موارد، این بدین معنی اس

های موجود در های جدیدی برای فقرا طراحی شود. هنگامی که تمهیدات، نهادها و سیاستبرنامه

فایده اند، اصوالً تالش برای درست کردن آنها به امید بهبود، بیپاسخگویی به نیازهای فقرا شکست خورده
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های جدید بکنیم. تعهد طوالنی مدت حامیان بهتر است که از صفر شروع به ساختن برنامه خواهد بود و

آید، به ویژه زمانی که تعداد بسیاری برای دهه برنامه نیز ضروری است. خود اتکایی یک شبه به وجود نمی

کالتی مواجه ای که مناسب طراحی شده است نیز با مشاند. حتی برنامهها در فقر بودهو شاید هم نسل

های سخت باید با عزم راسخ، کند برنامه را رها کنند. این دورانخواهد شد که حامیان را وسوسه می

 پذیری و زکاوت پشت سر گذاشت.انعطاف

شود؛ این های ضدفقر به وسیله نیکوکاران کشورهای توسعه یافته تأمین مالی میبسیاری از برنامه

المللی باشد. این که کسر های بینها و یا سازمانهای غیردولتی، دولتتواند از طریق سازمانحمایت می

کننده است. در بسیاری از موارد پولی که قرار است به فقرا رود بسیار ناراحتباالیی از این پول به هدر می

های آموزشی، ها در کشورهای توسعه یافته مانند شرکت ها و شرکتکمک کند، به رشد تجارت سازمان

افتد، شود. هنگامی که این اتفاق میهای مواد اولیه و تجهیزات، مشاورها و غیره منجر میکنندهأمینت

شوند. در نهایت های فقرزدایی بدبین میکسانی که واقعاً نگران فقر در دنیا هستند نسبت به برنامه

های خود را شوند و کمکاعتنا میکسانی که روزی در پی بهبود وضع فقرا بودند نسبت به آن سخت و بی

 کنند.متوقف می

آنهایی که در ممالک توسعه یافته به دنبال رسیدگی به فقرا هستند باید تعهدی سیاسی به اتحاد با توده 

دهندگان در کشورهایی که حامی مالی فقیر کشورهای در حال توسعه به ویژه زنان داشته باشند. مالیات

خواهند پول آنها به طور رای نمایندگان خود مشخص کنند که میهای فقرزدایی هستند باید ببرنامه

 مستقیم در جهت کاهش فقر و از طریق تقویت ظرفیت فقرا مصرف شود. 

 

 اعتبار اولین قدم است

های ضدفقر باید در نظر گرفته شود را فهرست کردیم. اما این برنامه ما مهمترین معیارهایی که در برنامه

های زیرساختی؟ فناوری و د؟ آیا باید آموزشی باشد یا خدمات درمانی و یا پروژهباید از کجا شروع شو

بندی این نیازها بسیار مشکل است. همه آنها مهم هستند و ارتباطات چطور؟ بهداشت؟ مسکن؟ الویت

دیم و شد همه آنها را باهم شروع کرد بهترین حالت بود. اما در بانک گرامین ما روی اعتبار تمرکز کراگر می

حتی به عنوان اولین قدم به فقرا پول دستی دادیم تا آنها بتوانند خود را نجات دهند؛ این یک استراتژی 

های ضدفقر در کشورهای دیگر شروع به کار نامعمول است که نیاز به توضیح دارد به ویژه زمانی که برنامه

 کنند.  می

شناخته نشده است و آن مهارت زنده ماندن است.  ها یک مهارت ذاتی دارند کهبه باور من، همه انسان

اند گویای این است که آنها این مهارت را دارند. نیاز نیست به آنها آموزش داده این واقعیت که فقرا زنده

دانند. بنابراین به جای اینکه وقت برای آموزش شود که چگونه زنده بمانند چرا که آنها خود، آن را می

کند های موجود در آنها تمرکز کردم. اعتبار دادن به فقرا کمک میازیم، روی مهارتهای جدید بگذمهارت

هایی که دارند مانند بافندگی، پرورش گاو، پوست کندن برنج و غیره را به کار گیرند. آنها به سرعت مهارت

ن نیز گشوده های دیگرشاشود که با آن قفل مهارتآورند به کلیدی تبدیل میپولی که از این راه درمی

-هایی که در اختیار دارند را شناسایی میشود. این بدین معنا نیست که فقرا همیشه تمام مهارتمی

رفتیم تا به آنها وام و اعتبار دهیم، آنها از این که پولی ها میکنند. زمانی که ما برای اولین بار به روستا
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های بسیاری این زنان مهارت با آن پول چه بکنند. دانند بایدگفتند که نمیترسیدند و میقرض بگیرند می

های اجتماعی آن چنان احساس ترس و ناامنی در آنها به وجود آورده بود که حتی از داشتند، اما سرکوب

خبر بودند. با کمی تشویق و بیان چند مثال موفق ما کم کم توانستیم هایی در خود بیوجود چنان مهارت

کافی برای پول  ون بکشیم و از ترس برهانیم. آنها اندکی بعد متوجه شدند که مهارتآنها را از الک خود بیر

 درآوردن و برگرداندن وام خود را دارند. 

پندارند که فقرا به المللی تصوری بر خالف این دارند و این گونه میگذاران دولتی و مشاوران بینسیاست

های آموزشی های ضدفقر خود را با برنامهفرض برنامهدلیل نداشتن مهارت فقیر هستند و بر اساس این 

ها آید و با منافع کارشناسان ضدفقر نیز تطابق دارد. این برنامهکنند. این به نظر منطقی میشروع می

کنند و در ضمن مسئولیتی روی دوش آنها برای رسیدن به های زیادی برای مجریانشان ایجاد میشغل

هایشان دهند که فالن تعداد در برنامهد. آنها پس از انجام آموزش گزارش میگذارنای اساسی نمینتیجه

کنند صرف نظر از این که آیا کسی از فقر نجات اند و بر اساس این اعداد، اعالم موفقیت میآموزش دیده

 یافته است یا خیر.

لیل فرض غلطی که در مورد اگر عادالنه قضاوت کنیم، اکثر کارشناسان ضد فقر اهداف نیک دارند. آنها به د

بینید که کنند؛ اما اگر به اندازه کافی در میان فقرا زندگی کرده باشید میفقرا دارند آموزش را انتخاب می

توانند از کار و زحمت خود نتیجه الزم را بگیرند. آنها برای سود دیگران فقر آنها ناشی از این است که نمی

توانند رباخوارانی مانند رباخواران رمایه در اختیار دارند. این افراد میکنند، به سود آنهایی که سکار می

روستای جبرا که من کارم را در آن شروع کردم، باشند. هر کسی که باشند آنچه که در همه آنها مشترک 

ت؟ گونه اسکنند. اما چرا اینبرداری میاست این است که همه آنها از کار و زحمت فقرا به نفع خود بهره

اند و سیستم رایج هم هیچ سرمایه و یا اعتباری در ای به ارث نبردهبه این دلیل که فقرا هیچ سرمایه

گونه باور دارد که فقرا ارزش اعتباری ندارند و تغییر این فرضیه اولین گذارد، چرا که دنیا ایناختیارشان نمی

 قدم برای نجات فقراست.

تواند کمک بزرگی به آنهایی که خودی خود هیچ اشکالی ندارد و می و اما درباره آموزش کاری؛ آموزش به

ای دهد.  برای این که عدهمشکالت اقتصادی دارند باشد. اما آموزش تنها عده محدودی را پوشش می

های جدید زیادی از فقرا را تحت پوشش قرار دهیم، بهترین راه این است که پیش از این که به آنها مهارت

های خود آنها شکوفا شود. با دادن اعتبار به فقرا، آنها میوه کار خود را و توانایی بگذاریم استعدادبیاموزیم، 

چشند و اگر پس از آن احساس کردند که نیاز به آموزش دارند، خود به دنبال آن خواهند رفتند و حتی می

 بسیار مهم و موثر باشد. تواندحاضر خواهند بود بابت آن پول پرداخت کنند. در مواقعی، آموزش می

 

 خیریه همیشه پاسخ مشکل نیست

اهمیت خیریه غیرقابل انکار است. در مواقع بحران و بالیای طبیعی و نیز برای کسانی که معلولیت دارند و 

ایم. به طور کلی، توانند هیچ کاری انجام دهند، خیریه مناسب است. اما ما زیادی به خیریه تکیه کردهنمی

گیرند و از آنها سلب مسئولیت های نقدی و اعانه هستم چرا که آنها ابتکار را از مردم میکمکمن مخالف 

رسد، به جای این که انرژی خود را برای کار کنند. اگر مردم بدانند که چیزهای مجانی به دستشان میمی
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این که اعتماد به نفس  کنند. اعانه به جایبگذارند، آن را در راه به دست آوردن چیزهای مجانی مصرف می

 کند. و خودکفایی ایجاد کند، مردم را وابسته می

کند تا صندوقی برای مواقع گیرندگانش را تشویق میحتی برای مواقع بحران و بال نیز بانک گرامین وام

های مالی دیگران نباشند. هنگامی که پس از بحرانی درست کنند تا اگر بالیی نازل شد وابسته کمک

کردیم، آنها را تشویق کردیم تا هر هفته گندم مجانی بین اعضای بانک گرامین پخش می 1۵۵۸ال سیل س

انداز کنند. پس از این که شرایط به حالت عادی بازگردد و اعضا شروع مبلغی جزیی برای مواقع بحران پس

 آید.امعه آنها میشود و در بحران بعدی به کمک جاندازها کم کم جمع میبه کسب درآمد کنند، این پس

کند. در بسیاری از مواقع، کسانی که مسئول پخش مسئله دیگر این است که اعانه فساد ایجاد می

برند و دیگر این که خیریه یک رابطه های مالی که برای فقرا جمع شده است هستند، از آن بهره میکمک

ران هستند به جای این که به دنبال برند به دنبال لطف دیگطرفه است. کسانی که از خیریه سود مییک

چیزی باشند که استحقاق دریافتش را داشته باشند و حق آنها باشد. به همین دلیل، آنها هیچ صدایی 

ای فقرا را نسبت به سواستفاده و طرفهندارند و جوابگویی و شفافیتی نیز وجود ندارد. چنین رابطه یک

 کند. پذیرتر نیز میبرداری دیگران، آسیببهره

برای قوی کردن ظرفیت فقرا برای ایجاد و گسترش جامعه خود، باید روی ایجاد نهادهای دموکراتیک برای 

تر باشد فقرا شانس بیشتری دارند که های محلی تأکید کرد. هرچه که دامنه دولت محلی کوچکدولت

-ی زندگیشان اثر میهایی که روگیریصدایشان شنیده شود. فقرا باید فرصتی برای شرکت در تصمیم

شود. زمانی که گذارند، داشته باشند. پدرساالری هرچقدر هم با نیت خیر باشد منجر به بن بست می

 توانند پول بیشتری نیز به دست بیاورند. فقرا توانایی کنترل سرنوشت خود را داشته باشند، می

 

 بنگالدش و کشورهای توسعه یافته

تواند به رشد اقتصادی خود ادامه دهد. برای این مسئله سه دش میاگر بستر جهانی فراهم باشد بنگال

در مقیاس بزرگ، دسترسی محصوالت بنگالدشی به  ۰۳گذاری مستقیم خارجیچیز الزم است: سرمایه

بازار آمریکا با معافیت مالیاتی و ادامه دسترسی به بازارهای جهانی کار. رشد سریع کشورهایی که جذب 

-گذاری مستقیم خارجی میدهد که سرمایهم خارجی باالیی داشتند نشان میگذاری مستقیسرمایه

تواند به بنگالدش کمک کند تا به رشد باالیی برسد و اقتصادی قوی بسازد. برای مثال، تخمین زده شده 

درصد به  1۷گذاری مستقیم خارجی با تأمین ساالنه یک میلیارد دالر برای بودجه ملی، است که سرمایه

هزار شغل مستقیم  ایجاد کرده و از دو میلیون  ۸۲۲کند و سالیانه ناخالص ملی ویتنام کمک می تولید

گذاری مستقیم خارجی جذب میلیارد دالر سرمایه 1۸کند. ویتنام در ده سال گذشته، شغل نیز حمایت می

عیتی دو برابر میلیارد جذب کرده است، در حالی که بنگالدش با جم 1۲، ۰۲۲2کرده است. تنها در سال 

داشته است. اما دلیلی برای این   ۰۲۲۵گذاری مستقیم خارجی در سال میلیون جذب سرمایه ۳۲۲فقط 

گذاری مستقیم خارجی کمتری داشته باشد وجود ندارد. البته همه که بنگالدش باید جذب سرمایه

دارها برای د جذب سرمایهها بایهای مستقیم خارجی لزوماً مفید نیستند. یکی از الویتگذاریسرمایه

المللی باشد.  ساخت و نگهداری واحدهای گذاری در واحدهای تولیدی برای ساخت کاالهای بینسرمایه
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گذاری های نظارتی شفاف برای جذب این نوع سرمایهها و اطمینان از وجود رژیمتولید، تأمین زیرساخت

 ضروری است.

ترین برای رشد بنگالدش است. بنگالدش از جمله توسعه نیافته دسترسی به بازار آمریکا دیگر فاکتور مهم

های مالیاتی سنگین مواجه است و در واقع کشورهای آسیایی است که برای صادرات به آمریکا با تعرفه

، ۰۲۲2ها )چهارمین( در آمریکاست.  در سال تعرفه ورودی کاالهای صادره از بنگالدش جز باالترین تعرفه

میلیارد دالر به آمریکا، بنگالدش نیم میلیارد دالر مالیات پرداخت کرد، مساوی  ۳/۳نها برای صادرات ت

 میلیارد دالر پرداخت نموده بود. ۵۷مالیاتی که انگلستان برای صادراتی معادل 

درصد صادرات کل کشور است. با همین  ۸۲میلیارد دالر رسید که  ۵به  ۰۲۲2صادرات پارچه در سال 

گیرد. اثرات مثبت رویم، بنگالدش به زودی در صادرات پارچه از هند نیز پیشی میسرعت اگر پیش ب

تر توضیح دادم که چگونه برداشت مالیات صادرات به آمریکا از مسائل اقتصادی خواهد گذشت. من پیش

عت اعتبار خرد به توانمندسازی زنان در دو دهه اخیر منجر شد. دومین فاکتور این تغییر اجتماعی رشد صن

های پارچه مشغول به کارند. این نشان پارچه و لباس ما بوده است. امروزه دو میلیون دختر در کارخانه

ایم. بسیاری از دختران های مذهبی مبنی بر کار نکردن دخترها چیره شدهدهد که ما بر حساسیتمی

به دنبال کار در کارخانه و  فقیر به جای این که در سن کم ازدواج کنند و یا قربانی قاچاق انسان بشوند،

کسب درآمد هستند تا بتوانند زندگی آبرومندی داشته باشند. فرزندان این مادران شاغل زندگی به مراتب 

 اند خواهند داشت. تراز فرزندان زنانی که در سن کم ازدواج کردهای امیدوارکنندهبهتر و آینده

کنند و فرهنگ سنتی را ل و مدرن به زندگی پیدا میبه عالوه، نسل این زنان شاغل کم کم نگرشی لیبرا

های این زنان شاغل دهند. فقر و بدبختی بستر الزم برای رشد تروریسم است. خانوادهکم کم تغییر می

چنین بستری را فراهم نخواهند کرد. اگر بنگالدش از مالیات برای بازار آمریکا معاف شود، حجم صادراتش را 

واهد کرد، دستمزدها و نرخ رشد اقتصادیش نیز زیاد خواهد شد. در ضمن واردات پنبه سال دو برابر خ ۵در 

های بنگالدش وارد بازار کاالهای ارزان و دیگر کاالها از آمریکا نیز افزایش خواهد یافت. در ضمن پارچه

کاالهای  هاست که بازارها مدتهای آمریکایی ضربه نخواهد زد چرا که این شرکتخواهد شد و به شرکت

ُبرد خواهد بود. از اهداف تعیین شده در توسعه هزاره در سال -اند. بنابراین برای همه ُبردارزان را رها کرده

ترین کشورهای جهان است. اگر این تعهد اجرا شود ، تأمین معافیت مالیات برای توسعه نیافته۰۲۲۲

 گالدش است.بنگالدش معاف خواهد شد. دسترسی به بازارهای جهانی نیاز بن

های جوانی را نه تنها در نیویورک، بلکه حتی ام بنگالدشیمن در سفرهایی که به اقصی نقاط دنیا داشته

ام چطور به آن ام. زمانی که از آنها پرسیدهدر روستاهای اسپانیا، جزایر ایتالیا و یا شهرهای آرژانتین دیده

و آزار فراوان بوده  شوار خود که  شامل سوء استفادههای دهای بسیاری از تجربهاند داستانکشور رسیده

، شهروندان ۰۲۲2کنند. در سال اند. اما با این وجود، این افراد کمک بزرگی به بنگالدش میبرای من گفته

میلیارد دالر پول به کشور فرستاده بودند که یک سوم تجارت خارجی است.  2بنگالدشی خارج از کشور 

برابر و  ۳میلیارد دالر بوده، با وجودی که جمعیت هند  ۳/۰1میلیارد و برای چین  ۳/۰1این مبل  برای هند 

کند و طبق گزارش بانک برابر بنگالدش است. این پول مستقیم به کاهش فقر کمک می ۵جمعیت چین 

درصد فقر را کاهش داده است. این  2های خارج از کشور جهانی مبال  فرستاده شده توسط بنگالدشی

درآمد به اقتصاد کشورشان و اهداف اجتماعی آن کمکی چنین  ار جالب است که چگونه مردم کمبسی

 کنند. مستقیم و استراتژیک می
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بنگالدش باید مهاجران جوان خود را بیشتر حمایت کند تا خطرهایی که آنها برای رفتن به مناطق متحمل 

خود را تغییر دهیم تا استرس، فشار و احساس های دولتی شوند کاهش یابد. ما باید عملکرد سازمانمی

دهد که کارگرهای زیادی از حقارت را در آنها از بین ببریم. واقعیات جمعیتی و اقتصادی دنیا نشان می

کشورهای مختلف از جمله بنگالدش باید برای کار به کشورهای دیگر مثل چین بروند و این نیاز به 

کند و فرصت خوبی است تا بنگالدش یک قطب سفرهای هوایی مسافرت هوایی را در آینده بیشتر می

 بسازد تا به حمل و نقل هوایی نیروی کار به مناطق مختلف کمک کند.

 

 ای و کامیابیبه سوی صلح منطقه

ای که در آن واقع است همانند بسیاری از کشورهای دیگر، آینده بنگالدش به صلح و موفقیت کل منطقه

–که گذشته سیاسی کشورهای جنوب آسیا چه بوده است، اگر این کشورها  بستگی دارد. مهم نیست

توانند به با یکدیگر متحد باشند، می -افغانستان، بنگالدش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان و سریالنکا

رشد اقتصادی سریعی برسند. هیچ دلیلی برای این که جنوب آسیا به موفقیت اقتصادی اعضای اتحادیه 

در سال  ۰۸آسیاجنوب ای کشورهای تحادیه همکاری منطقهپا نرسد وجود ندارد. دقیقاً به همین دلیل اارو

-سال گذشته هرگز روح این اتحادیه فرصت شکوفایی نیافته است.  اجالس ۰۰شکل گرفت. اما در  1۵۸5

بین مردم  ای این اتحادیه نیز به جای این که روی هدف اصلیش که اعتمادسازی و همکاریهای دوره

منطقه است تمرکز کند، بیشتر به محلی برای دست پیش گرفتن سیاسی تبدیل شده است. در نتیجه، 

درصد از تولید ناخالص ملی  ۰ای تنها جنوب آسیا نامتحدترین منطقه جهان است.  تجارت درون منطقه

 1پاکستان تقریباً درصد است. تجارت ساالنه هند و  ۰۲است، در صورتی که این رقم در آسیای شرقی 

های تجارت هزینه میلیارد برسد. ۵تواند به میلیارد دالر در سال تخمین زده شده است، اما این عدد می

ای بی جهت بسیار باالست. ترافیک بین مرز هند و بنگالدش نیز بسیار باالست به نحوی که ترافیک منطقه

ساعت به طول  ۵۵ساعت طول بکشد،  ۰1اید گذرد و سفری که بکامیون نیز می 1۲۲۲در سمت هند از 

درصد  ۷۲انجامد. به دلیل عدم اتحاد در این منطقه، جنوب آسیا مرکز فقر جهانی است و بیش از می

های ماندگی به دلیل اقتصاد مرزی و ناتوانیفقرای جهان در این ناحیه هستند. بسیاری از این عقب

رای مثال شمال شرق هند و شمال غرب پاکستان، کشورهای دورافتاده و محدود در خشکی است. ب

برند. اما تجارت و همکاری هایی از نپال و افغانستان همه از این مسئله رنج میشمال بنگالدش و بخش

اتحادیه نیز از پتانسیل تجارت آزاد در منطقه تواند کامالً این مناطق را دگرگون کند. کشورهای ای میمنطقه

های آن منطقه تجارت آزاد جنوب آسیا را ایجاد کردند. اگر برنامه ۰۲۲4ل در ژانویه آگاهند و به همین دلی

تجارت در منطقه بین هشت کشور جنوب آسیا بدون تعرفه و مالیات خواهد  ۰۲15عملی شود تا سال 

 شد. 

 

 موقعیت استراتژیک بنگالدش و گسترش کسب و کارهای اجتماعی

تواند عاملی کلیدی برای آینده کشور باشد. در واقع بنگالدش می تواندموقعیت جغرافیایی بنگالدش می

الملل در منطقه باشد؛ شبیه نقشی که سنگاپور برای آسیای شرقی دارد. برای نقطه عطف تجارت بین
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تواند به بندری عظیم تبدیل شود تا به می ۳۲مایلی جنوب چیتاگونگ ۵۲در  ۰۵این منظور، بندر بازار کاکس

های بنگالدش در وضع ها نفر شود. زیرساختت ارائه دهد و منبع درآمدی برای میلیونهمه منطقه خدما

شود. با ساختن یک بسیار بدی است و به همین سبب هزینه صادرات بسیار باالتر از آنچه باید باشد می

به  بندر عظیم در بازار کاکس کمک بزرگی به صادرات بنگالدش نیز خواهد شد. برای تبدیل بازار کاکس

های زیرساختی های آن را آماده کرد. یک راه مهم برای اطمینان از این که پروژهبندری بزرگ باید زیرساخت

گذاران اجتماعی ها به ایشان است به این ترتیب: سرمایهبه فقرا سود برساند، واگذاری مالکیت زیرساخت

گذاری شده از سود کسب پول سرمایه دهند که پس ازگذاری را با آگاهی کامل به این انجام میسرمایه

اولیه بندر، آنها باید کمپانی را به صندوقی که مخصوصاً برای این هدف ایجاد شده است بفروشند. صاحبان 

این صندوق فقرا و حداقل نیمی از آنها زن هستند. پس از آن مسئولیت بندر عظیم بازار کاکس با صندوق 

 خواهد بود.

توان برای نجات بنگالدش از فقر انجام داد. در نهایت، من اطمینان رهایی بود که میاین تنها یک نمونه از کا

بنگالش به طور کلی از فقر رهایی خواهد یافت.  ۰۲۳۲ای نه چندان دور مثالً تا سال دارم که در آینده

یت زمانی که ما به این هدف دست یابیم که به باور من حتماً دست خواهیم یافت، موفقیتی با اهم

شد مصرف" نامیده میجهانی خواهد بود چرا که رهایی از فقر برای کشوری که تا چند دهه پیش "بی

 توانند از آن رهایی یابند.نشانگر این است که دیگر کشورها نیز حتماً می
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 ششم فصل

 "خداوند در جزییات است"

المللی قدم در  اعی چگونه با گامی بلند و بینرسیم که ایده کسب و کار اجتم حاال ما به این داستان می

المللی در  طور که در پیش گفتار توضیح دادم من و رئیس یک شرکت بزرگ بین دنیای واقعی نهاد. همان

رستورانی مدرن در پاریس با هم نهار خوردیم و برای کار کردن با هم به توافق رسیدیم. ما بیش از حد 

تصمیم بزرگی گرفت. او خواست در تجارتی  ۳۰رئیس شرکت دانون ۳1ریبود هیجان زده بودیم. آن روز فرانک

خواستیم قدمی کوچک اما قابل مشارکت کند که هیچ سودی برای دانون نداشت.  در طول کار، ما می

های فقیر که در گوشه و کنار بنگالدش از سوء تغذیه رنج  مالحظه در راه بهبود سالمت کودکان خانواده

 یم. برند، بردار می

در پاریس )زمانی که من برای اولین بار فرانک  ۰۲۲۵در طی چند هفته پس از آن نهار مشترک در اکتبر 

شروع به شکل گرفتن کرد. این روند با  ۳۳ریبود رئیس گروه دانون را دیدم( ایده کلی شراکت گرامین دانون

  و تیمش از بنگالدش با یک روحیه باال آغاز شد. ۳4بازدید امانوئل فابر

 

امانوئل، معاون اجرایی گروه دانون در آسیا و اقیانوسیه، به یک رهبر مشتاق برای پروژه گرامین دانون 

از داکا، پایتخت بنگالدش بازدید کرد؛ در این بازدید تیم بزرگی متشکل از  ۰۲۲۵تبدیل شد. او در نوامبر 

کردند. امانوئل فرد  یز او را همراهی میکارشناسان دفتر شانگهای، جاکارتا و دفتر مرکزی دانون در پاریس ن

بسیار مناسبی برای هدایت و به موفقیت رساندن آنچه ما مد نظر داشتیم بود. او به من گفت که داستان 

یعنی زمانی که گروهی از بهترین دوستانش به فاصله کوتاهی بعد از فارغ  1۵۸۳بانک گرامین را از سال 

کرده است.  ه سانتیاگو پایتخت شیلی سفر کرده بودند، دنبال میهای فرانسه ب التحصیلی از دانشگاه

هاییست که با مشارکت آنها و  که به سبک گرامین است نیز از پروژه ۳5تأسیس مؤسسه اعتباری کونتیگو

با الهام از سفرشان به بنگالدش انجام شده بود. این مؤسسه هم اکنون  به یکی از برجسته ترین 

 رد در شیلی تبدیل شده است. های اعتبارات خ سازمان

 

ای در شمال دهلی، داوطلبانه کار کرده و طبق گفته  امانوئل در بین افراد فقیر در ماجنوکاتیال، شهری کلبه

خودش، در آنجا شاهد "رویکردهای کامالً عملگرایانه مردم بسیار فقیر برای مقابله با شرایط سخت 

ها قبل آن را یاد گرفته بودم و آن  مده بود که من سالزندگی" بوده است. او به کشف حقیقتی نایل آ

ترین مدرسه  های شگرفی برای بقا دارند و این توانایی را در سخت حقیقت این بود که مردم فقیر توانایی

اند. این پیش زمینه، امانوئل را برای به موفقیت رساندن  روی زمین یعنی مدرسه فقر به دست آورده

رده بود. در ضمن وی دراجرای این مأموریت از پشتیبانی اساسی فرانک ریبود و گرامین دانون متعهد ک

 هیات مدیره گروه دانون نیز برخوردار بود. 
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که یکی از مدیران با تجربه گرامین بود، برای رهبری پروژه انتخاب شد. او  ۳6از طرف ما، اماموس سلطان

شناخت. من  ردم فقیر بنگالدش را از نزدیک میتجربه ای در زمینه تولید محصوالت مصرفی نداشت اما م

های  آموزد و غریزه دقیقی برای تشخیص روشدانستم که او هر چه را که الزم باشد، به سرعت می می

های اجتماعی که قرار است در خدمت مردم فقیر باشند، دارد. من به  مؤثر در طراحی کسب و کاری

مان با دانون و نظارت بر پروژه به  توانم برای ایجاد رابطه می دانستم که سلطان اطمینان کامل داشتم و می

دار بوده تر مسئولیت نظارت بر اجرای یک پروژه اجتماعی دیگر را عهده او تکیه کنم. به ویژه که او پیش

اش  های مراقبت از چشم برای خدمات رسانی به فقرای بنگالدش که قبالً درباره پروژه بیمارستان -است 

 ام.  ادهتوضیح د

 

 ریزی اولین جلسه برنامه

برای امانوئل فابر اولین مرحله این بود که به طور اخص بفهمد وقتی من به فرانک ریبود گفتم که باید 

گرامین دانون را در بنگالدش ایجاد کنیم و آن را به یک تجارت اجتماعی تبدیل کنیم، دقیقاً چه منظوری 

د دو روز کامل را به آنها اختصاص داده و کلیه جزئیات را برایشان داشتم. امانوئل و تیمش از من خواستن

توضیح دهم. اما مذاکرات ما به سرعت به گفتگوهای دو طرفه تبدیل شد. من  تصویر روشن و دقیقی از 

"کسب و کار اجتماعی" داشتم اما زمانی که تأسیس گرامین دانون را به فرانک پیشنهاد کردم طرح 

گذاری مشترک  د. تبدیل کردن یک ایده گسترده به یک طرح مشخص، به نوعی سرمایهدقیقی در ذهنم نبو

گذاری مشترک با دانون برای تولید نوعی غذا به منظور ارتقاء وضعیت تغذیه  است. ایده کلی من، سرمایه

عد کردم یک غذای کمکی بود که به نوزادان کمک کند ب کودکان بنگالدش بود. غذایی که من به آن فکر می

ها قبل در ذهن من  از گذراندن مرحله تغدیه با شیر مادر، تغذیه مناسبی دریافت نمایند. این فکر از مدت

-آید: بعد ازاین که آنها را از شیر می بود، چرا که دیده بودم در روستاهای بنگالدش چه بر سر نوزادان می

تواند جوابگوی نیازهای  رحله از رشد، نمیدهند در حالی که برنج در آن م گیرند مستقیماً به آنها برنج می

ها قبل، پروژه آزمایشی تولید داخلی غذای کمکی را برای  ای نوزادان باشد. ما در بانک گرامین سال تغذیه

نام نهادیم و به صورت آزمایشی آن را با قیمتی  ۳۳رقابت با غذاهای وارداتی شروع کردیم و آن را سرویت

وارداتی عرضه کردیم اما موفق نشدیم. شاید این عدم موفقیت به دلیل فقدان تر از محصوالت  بسیار پایین

آلی برای به انجام رساندن این پروژه به نظر  شرکای مناسب بود. اما هم اکنون، گرامین دانون  وسیله ایده

 رسید. می

خواهید چه د: "میامانوئل و تیمش تمامی سئواالت کلیدی مرتبط  با آنچه ما مد نظر داشتیم را مطرح کردن

نوع محصولی تولید کنید؟ چه اطالعاتی از بازار دارید؟ چه مطالعاتی در زمینه سوء تغذیه در بنگالدش انجام 

گذاری آنها چگونه است؟ چه  گرفته است؟ چه نوع غذاهایی برای کودکان در بازار موجود است؟ قیمت

 فروشند؟" و دیگرسئواالتی از این قبیل.  و می کنند کسانی این غذاهای رقابتی را تولید و بازاریابی می

هایش بیش از اندازه آکادمیک است و بیش از حدی روی گرفتن  در ابتدا من فکر کردم تیم دانون در تحلیل

ایم. ما  آمار و ارقام دقیق تمرکز دارد. رویکرد علمی آنها باعث شد ما احساس کنیم تحت فشار قرار گرفته

دانیم، حتی اگر نتوانیم آن را در قالب  مورد سوء تغذیه در بنگالدش وجود دارد را می کردیم "آنچه در فکر می

اعداد بیان کنیم." اما بعد از چند ساعت مذاکره، برای ما روشن شد که چرا دانستن تمام اطالعاتی که 
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رفت، ما طور که اطالعات بیشتری در دسترس قرار گ کردند ضروری بود. همین شرکای دانون ما جستجو می

های کسب و کار  های جدید پرورش دادیم و طرح های قدیمی خود کردیم و ایده شروع به کنار گذاشتن ایده

 ریزی کردیم. جدید و یک چارچوب کامالً نو برای کسب و کارمان پایه

او  خوشبختانه امانوئل برای این موقعیت آمادگی کامل داشت. او منتظر ما نشد که تمام این اطالعات را به

ها، مراکز خرید،  بدهیم. خیلی سریع اعضای تیم او به کمک تعدادی از همکاران گرامین به بقالی

ها مصاحبه  داران و مشتری ها و بازارهای محلی داکا سر زده و از آنها بازدید کردند. آنها با مغازه سوپرمارکت

ماست، آب نبات و غیره( را خریدند  های تمامی انواع مواد غذایی )بیسکوئیت، کلوچه، شیر،کرده و نمونه

ها، نوع بسته بندی و بسیاری از جزئیات مهم دیگر  ها، قیمت و اطالعات الزم را در خصوص اسامی مارک

آوری کردند. آنها با دانشمندان مؤسسات تحقیقاتی تغذیه، مسئولین رده باالی وزارت بهداشت جمع

های لبنی، بیسکوییت،  و از کارخانجات تولید فرآوردهبنگالدش و کارشناسان سازمان ملل مالقات کرده 

 بندی شده بازدید نمودند.  های بسته های کوچک، آب معدنی و دیگر نوشیدنی ماست

وقت، انرژی و منابعی که دانون به انجام تحقیق و توسعه برای تجارت اجتماعی جدید ما اختصاص داده 

دادند زمانی که کارشناسان دنیا تجارت توجهشان را معطوف به بود، حقیقتاً تحسین برانگیز بود. آنها نشان 

 تواند انجام شود.  حل مشکالت اجتماعی شهروندان فقیر کنند، چه کارهایی می

 

 ماست غنی شده برای کودکان

به زودی مشخص شد که گرامین دانون کارش را در تجارت غذای نوزادان آغاز نخواهد کرد. وارد شدن به 

ای در بنگالدش نداشت، ریسک بسیار باالیی داشت. نوزادان نسبت  ی دانون که هیچ تجربهاین تجارت برا

پذیر هستند و لذا غذای نوزادان نیاز به رعایت استانداردهای بسیار سخت  ها بسیار آسیب به بیماری

شیم، اما در بهداشتی دارد. ما تصمیم گرفتیم تولید غذای نوزادان را برای تولیدات آینده در ذهن داشته با

این مورد به توافق رسیدیم که دسترسی به کودکان کم سن از همه چیز مهمتر است. هر چه بیشتر 

مذاکره کردیم بیشتر به این نتیجه رسیدیم که تولید ماست بهترین گزینه برای شروع است. دالیل متعددی 

ی بسیار مفیدی است. برای این تصمیم داشتیم: ماست به عنوان یک محصول لبنی، حاوی مواد مغذ

های فعال در ماست هم بسیار مفیدند چرا که باعث ارتقا سالمت روده و کاهش عوارض اسهال  باکتری

توان مواد مغذی بیشتری را در فرم  شوند که معضلی مرگبار در کشورهای در حال توسعه است. می می

انون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مکمل به ماست اضافه کرد و البته دیگر دلیل مهم این که بدون شک د

 ماست در دنیاست. 

ترین غذاها در میان کودکان بنگالدشی و والدینشان است. حالت  ها، ماست یکی از محبوب عالوه بر این

کِرِمی و شیرینی ماست به نوعی است که کودکان سراسر جهان آن را دوست دارند و نیز این که، در 

خوردن و لذت بردن از ماست وجود دارد. ماست یک میان وعده و دسر بنگالدش یک سنت محلی برای 

های  یا ماست شیرین در ظروف گلی در مغازه ۳۸شود که تحت عنوان میشتی دوی محبوب محسوب می

رسد. قیمت میشتی دوی معموالً  ای در همه جای بنگالدش به فروش می های کنار جاده محلی و دکه

توانستیم ماست  باشد. اگر ما میباالتر از توان خرید بیشتر فقرا می سنت( است که ۳۲تاکا ) ۰۲حدود 

غنی شده دانون را تولید کرده و به طور مرتب آن را به قیمتی مناسب برای فقرا به فروش برسانیم تبدیل 

 شدیم.  به یک محصول برنده می
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کند.  برنامه داشتیم بعدها در  بنابراین تصمیم گرفتیم گرامین دانون با تولید ماست غنی شده آغاز به کار

صورت امکان محصوالت دیگری به تولیداتمان اضافه کنیم، اما برای شروع روی ماست سرمایه گذاری 

 کردیم. 

حال با طیف جدیدی از سئواالت روبرو بودیم: کارخانه ماست ما باید در کجا احداث شود؟ چقدر وسعت 

هایی برای بازاریابی  اطمینان حاصل کنیم؟ از چه کانالداشته باشد؟ چگونه باید از تأمین شیر کافی 

 استفاده کنیم؟ قیمت درست محصول چقدر باید باشد؟  

من در یکی از مذاکرات اولیه این موضوع را صریحاً عنوان کرده بودم که عالقمندم کارخانه تا حدی که از 

ن دیدگاه خوشش آمد. این منطبق با پذیر است کوچک باشد. امانوئل از ای لحاظ اقتصادی و تکنیکی امکان

می نامید بدین معنی که تولید، خرده فروشی و  ۳۵گرا" چیزی بود که امانوئل آن را " مدل کسب و کار نزدیک

مصرف محصول غذایی تا حد امکان به هم نزدیک باشند. او معتقد بود با این روش قیمت تمام شده 

توان از زنجیره سرد لی محصول به این معنی است که مییابد، چرا که تولید کامالً مح محصول کاهش می

 ۷۸کند صرف نظر کرد. ماست تولیدی روزانه ظرف  توزیع که دانون در بیشتر نقاط دنیا از آن استفاده می

رسد و به این ترتیب نیازی به حمل و نقل در ساعت از زمان تولید در اطراف محل تولید به فروش می

دار و غیره نیست و اقدامات پرهزینه توزیع منتفی  های یخچال ی و کامیونفواصل طوالنی، انبارساز

 شود.    می

که مدیر صنعتی بخش آسیا و اقیانوسیه دانون و  4۲کردیم، گای گاول زمانی که من و امانوئل صحبت می

 داد. گای در های ایمن تولید و توزیع مواد غذایی بود به دقت به گفتگوی ما گوش می کارشناس روش

سال در آن برای دانون کار کرده بود و برزیل و اندونزی،  1۸بسیاری از کشورها از جمله در چین، که 

و تسهیالت مختلفی طراحی کرده بود. چندین هفته بعد، گای به من گفت که حال و هوای   کارخانه

ما در آن زمان چیزی پسندید. امذاکرات کمی او را نگران کرده بود چرا که او ایده کارخانه کوچک را نمی

 دانست ما بعداً در این زمینه بیشتر مذاکره و بحث خواهیم کرد.  نگفته بود چون می

سپس ما در مورد پیاده سازی عملی تصور کلیمان از کسب و کار اجتماعی بحث کردیم. ساختار مدیریتی 

 یاز داریم؟ و مدل کسب و کار ما چه خواهد بود؟ به چه نوع افرادی برای اجرای این طرح ن

های استخدامی مانند سایر من تشریح کردم که کسب و کار اجتماعی از نظر ساختار مدیریتی و سیاست

کند،  سازی سود کار می ها دقیقا مانند مدیریت یک شرکت که با هدف بیشینه هاست. روشکسب و کار

حقوق بازار را به او پرداخت  خواهید بهترین فرد را برای انجام کارها انتخاب کرده وباشد. شما می می

مورد  کسب و کارتان هدافرسیدن به ا چهارچوب در فرد بهترین تعیینهایی را که برای  نمایید. شما مهارت

کند؟ و آیا او خود را متعهد به  نمایید. سپس می پرسید: آیا او اهداف شما را درک می نیاز است تعریف می

شما فردی را یافتید که با این معیارها مطابقت داشت، فرد داند؟ زمانی که  دستیابی این اهداف می

 اید.مناسب را برای آن شغل پیدا کرده

برند. باید  هدف ما در گرامین دانون رساندن ماست غنی شده به کودکانی است که از سوتغذیه رنج می

دارو ببینند، از این محصول را برای کودکان خوشمزه و جذاب کنیم تا به جای اینکه آن را به چشم یک 
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قدر پایین باشد که والدین فقیر استطاعت خرید آن  خوردنش لذت ببرند و بیشتر بخواهند. قیمت آن باید آن

های فقیر ای باشد که ماست عمدتاً به خانوادههای بازاریابی ما باید به گونهرا داشته باشند و نیز روش

 دارند. روستایی فروخته شود که بیشتر از همه به آن نیاز 

دانستیم که تعدادی از محصوالت تولیدی ما ممکن است در نهایت به دست  در عین حال، ما می

های نسبتا ثروتمند شهری برسد. ماست ما به دلیل اعتبار و پرستیژ مارک تجاری دانون برای  خانواده

ند نیز جذاب خواهد های ثروتمندی که مایل به پرداخت قیمت باالتری برای مواد غذایی خود هست خانواده

کنندگان محصول ما مایل خواهند بود که محصول را با قیمت باالتری به  بود. تحت این شرایط توزیع

های شهری بفروشند و حتی بعضی از مردم فقیر کارآفرین ممکن است ماست ما را خریده و سپس  مغازه

 آن را برای استفاده جمعیت شهری دوباره بفروشند. 

های مرفه هدف کسب و کار اجتماعی ما نیست. اما چنین  ست گرامین دانون به خانوادهمسلماً فروش ما

شود ما از هدف خود منحرف شویم. راه کاری تنها در حالتی که ماست تولیدی ما ناکافی باشد باعث می

ن حل این است که تولید را افزایش دهیم و ماست را به همه بفروشیم. ما حتی در مورد بازاریابی کرد

تر نیز صحبت کردیم. سود به دست آمده از این  برای فروش ماست با قیمت باالتر به مصرف کنندگان مرفه

 توانست در تأمین هزینه الزم برای توسعه این تجارت به نفع مردم فقیر کمک کند.  فروش می

از نمونه  بعد از انجام کلیه تحقیقات مقدماتی )گشتن در گوشه کنار شهر، جمع آوری یک سبد جذاب

ها و مذاکرات فشرده ما همدیگر را بهتر درک کردیم و  غذاهای موجود در بازارهای محلی( و پس از بحث

تری از شرکت جدید و اهدافش به دست آوردیم. برنامه اجرای پروژه آماده و تأیید شد. تصمیم  تصویر شفاف

های صورت گرفته و اطالعاتی که گرفتیم تیم دانون نسخه پیش نویس طرح کسب و کار را بر اساس بحث

چنین ما توافق کردیم  آوری خواهد شد، تهیه کند. همدر طی سفرهای بعدی اعضای تیم به بنگالدش جمع

برای امضا نهایی کنیم. فرانک ریبود مشتاق  ۰۲۲2که متن قرارداد سرمایه گذاری مشترکمان را تا مارس 

 ی به داکا بیاید. بود برای امضای توافقنامه در یک برنامه عموم

در طی این جلسات فشرده اولیه با دانون، تصمیمات مهم بسیاری گرفته شد. من از دیدن میزان عالقه 

های بزرگ خود را در داکا  آنها به این پروژه بسیار کوچک خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. آنها عمالً تمام سالح

ن پروژه معطوف کنند اگرچه سهم مالی بسیار ناچیزی گرد هم آورده بودند تا بیشترین توجه خود را به ای

برایشان داشت. امانوئل فابر بعدها برای من شرح داد که درگیری مالی دانون در این پروژه چیزی که 

ها بود بخش باشد، بلکه بخش فلسفی و احساسی این فعالیتشرکت را هیجان زده کند و برایش الهام

 که به دانون انگیزه داده بود.  

تر هرگز چنین سخنی را از یک مدیر عالی اجرایی یک شرکت چند ملیتی عظیم نشنیده بودم.  من پیش

هایش را جدی بگیرم یا آن را به عنوان نوعی بحث تبلیغاتی در نظر بگیرم. فهمیده دانستم که  حرف نمی

 بودم که چیزهای بسیار زیادی را باید در مورد دنیای تجارت بیاموزم. 
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 هابرای یافتن پاسخجستجو 

پس از نخست جلسه، مسئولین دانون بازدیدهای متعددی از ما به عمل آوردند. آنها در حال جمع آوری 

گذاران، طراحان، معماران، پیمانکاران  تمام اطالعات ضروری  و برقراری ارتباط با مسئولین بنگالدشی، قانون

های تولید شده در اسپانیا و  م دادند و با استفاده از نمونهو مصرف کنندگان بودند. آنها تحقیقات الزم را انجا

خواستند در بنگالدش امتحان کنند، نظرسنجی کرده و مزه آنها را هایی که میاندونزی و با توجه به فرمول

هایشان( درخواست هایشان و نیز اعضای بانک )خصوصاً بچهامتحان نمودند. از کارمندان گرامین و خانواده

پرکنند و در آن نظرات خود را در مورد طعم، شیرینی، رنگ،  ها را امتحان کرده و سپس فرمماستشد که 

 عطر و دیگر خصوصیات ماست بیان نمایند. 

مدیر بازاریابی دانون در اندونزی، که اصالتاً هندی است چندین سفر به بنگالدش  41آشوین سوبرامانیام

هایی با سایر کشورهای جنوب آسیا دارد. او و تیمش ا و تفاوتهانجام داد تا ببیند کشور ما چه شباهت

مسائل زیادی را در مورد ترجیحات و رفتارهای مشتریان در بنگالدش آموختند. برای مثال آنها به عدم تنوع 

در رژیم غذایی خانوارهای روستایی، عالقه مردم بنگالدش به غذاهای شور، تند و خصوصاً شیرین و 

ترین مسئله این بود که رده مردم در مورد ایمنی آب آشامیدنی اشاره کردند. پر اهمیتاهمیت دادن گست

آنها تشخیص دادند قیمت هر نوع میان وعده غذایی که با هدف خریداری شدن توسط فقیرترین مردم 

 سنت( نگه داشته شود.  1۵تاکا یا کمتر )حدود  1۲شود باید در حدود بنگالدش تولید می

ر سراسر کشور پخش شدند تا در مورد عادات غذایی مردم روستایی بنگالدش اطالعت جمع تیم دانون د

کنند. برای مثال این که: غذاهای مورد عالقه آنها چیست؟ به چه موادی عالقه داشته و چه موادی را 

 خورند؟های غذایی را میدوست ندارند؟ روزانه چند وعده غذایی دارند و چه موقع و کجا وعده

ای کودکان ما بدانند: تا به حال چه کمبودهایی شناسایی شده خواستند در مورد نیازهای تغذیهها میآن 

های خورند؟ آیا برنامهبود که محصول گرامین دانون بتواند آن را کاهش دهد؟ کودکان ما در مدرسه چه می

تواند شامل ین سبد غذایی میغذایی میان روز برای کودکان در مدارس وجود دارد؟ و اگر وجود دارد آیا ا

 ماست ما هم بشود؟ 

کرد مورد کاوش قرار دادند: چگونگی کارشناسان دانون شرایطی را که گرامین دانون باید در آن رقابت می

های تولید، بسته بندی و های داخلی مواد غذایی و آشامیدنی در بنگالدش، انواع سیستمعملکرد شرکت

چنین نگرش، شدند و هماریابی، تبلیغات و فروش که از قبل در کشور استفاده میتوزیع، انواع ابزارهای باز

کنندگان بنگالدشی. آنها به کشف الگوی مصرف گروه مخاطب ما، یعنی  عالیق، نیازها و ترجیحات مصرف

کمتر گذران  روستاییان و فرزندانشان که از نظر میزان درآمد در طبقه خانوارهایی که تقریباً با روزی دو دالر یا

 ای داشتند. کنند، عالقه ویژهزندگی می

تحقیقی تمام عیار روی بازار انجام شد. یک گروه تحقیقات با سرپرستی آشوین تشکیل شد و یک شرکت 

المللی هم برای انجام نظرسنجی روی نمونه محصول به کار گرفته شد. به طور همزمان با مشاور بین

شد، تیم دانون دو حوزه دیگر را نیز جزئیات ماست غنی شده انجام می هایی که برای نهایی کردنتالش

کرد: غذای بچه و آب. متخصصان آب برای بررسی امکان تولید آب بسته بندی شده در بطری پیگیری می
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فت. وی صورت گر 4۰بازدید دیگری توسط آندره کاریربرای اقشار کم درآمد، از پاریس به بنگالدش آمدند. 

بود. بلدینا در  4۳های وابسته به دانون در فرانسه به نام بلدیناکارشناس غذای کودک و مدیر یکی از شرکت

ای با تیم متخصصین داخلی کند. ما برای آندره جلسهحوزه تولید غذا برای کودکان خردسال فعالیت می

های اسهالی در  یقات بیماریمدیر مرکز بین المللی تحق 44تغذیه به سرپرستی دکتر دیوید آ. ساک

ترتیب دادیم. دکتر ساک به خاطر درمان اسهال با محلول نمکی خوراکی که باعث نجات جان  45بنگالدش

 ها کودک شده بود، شهرت جهانی داشت. میلیون

ای داد که مردم بنگالدش کمبودهای شدید تغذیهمطالعاتی که تا کنون در کشور انجام شده بود نشان می

ها کودک بنگالدشی از کمبود کالری )انرژی( و نیز کمبود مصرف آهن، ویتامین آ، کلسیم، ید و میلیون دارند.

درصد از نوزادان روستایی بنگالدش از زمان تولد تا  ۷۲برند. در نتیجه بیش از  دیگر مواد مغذی مهم رنج می

 ماهگی از رشد طبیعی برخوردار نیستند.  ۵۵

توسط متخصصین تغذیه ما تأیید  ۰۲۲2است غنی شده برای کودکان در فوریه تصمیم ما مبنی بر تولید م

شد. دکتر ساک و تیم پزشکانش در همان ماه در یک کنفرانس گزارش دادند که بهترین روش برای گرامین 

ای کودکان بنگالدشی، ارائه غذای سالمی است که به خوبی با دانون در کمک به بهبود وضعیت تغذیه

غنی شده باشد و بتواند به عنوان جایگزینی مغذی برای حریره برنج باشد که اکثر مادران به مواد مغذی 

چنین عنوان کردند که محصولی که بتواند تغذیه توسط خود کودکان را دهند. آنها همکودکان نوپای خود می

ای سالم دات تغذیهتشویق کند )به جای تغذیه توسط والدین بر اساس برنامه معین( در به وجود آوردن عا

تواند برای همه این ای در بسته بندی کوچک و آسان به خوبی میمؤثر است. یک ماست شیرین خامه

 موارد خوب باشد. 

 

 گیرداقدامی جدید شکل می

ای در خصوص مدل کسب و بسیاری از مذاکرات اولیه دانون واعضای تیم گرامین بر روی سئواالت گسترده

خواستیم به عنوان اولین کسب و کار ت و اداره سازمان متمرکز شده بود. ما میکار و ساختار مدیری

ریزی و اجرا کرده باشیم. باید اجتماعی چند ملیتی طراحی درست و دقیقی داشته باشیم و با فکر برنامه

شد  ها ساخته و برنامه )طرح( درآمد و سوددهی ایجاد میها و ریسکها، پاداشترکیبی مناسب از انگیزه

شد تا مشارکتمان پایدار بماند. اگر این اولین و منافع مشترک گرامین و دانون با دقت تجزیه و تحلیل می

کرد، ممکن بود رسانی به بشریت موفق عمل میکسب و کار اجتماعی از لحاظ پایداری اقتصادی و منفعت

ای سنگین به نهضت کسب و کار  دیگران را برای ادامه این راه تشویق کند اما اگر شکست می خورد ضربه

 ساخت.  اجتماعی وارد می

سازی سود کسب و کار اجتماعی باید حداقل به خوبی یک کسب و کار معمولی که با هدف بیشینه

کنید، من مصرانه از است، مدیریت شود. در حقیقت اگر شما به شروع یک کسب و کار اجتماعی فکر می
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که پروژه شما از کسب و کارهای معمولی با هدف سود بیشینه  خواهم که اطمینان حاصل کنیدشما می

های نخستین، باید مطمئن باشیم که هر کسب و کار شود. خصوصاً در این سالهم بهتر اداره می

ایم که اجتماعی یک نمونه از روش درست اجرای آن است. در این صورت ما کسب و کاری پایدار ایجاد کرده

 اهنما برای رهروان بعدی عمل کند.  تواند به عنوان یک رمی

گفت: "خداوند در  46آمریکایی به نام لودویگ میس واندر روهه -سال قبل یک معمار آلمانی ۵۲حدود 

کند، گونه که در معماری صدق میبینید که این عبارت همانجزییات است." اگر در این مورد فکر کنید، می

باشد. تمامی جزئیات اولیه سب و کار اجتماعی هم درست میای مانند یک کدر مورد هر سازمان پیچیده

 را درست قرار بده و تصویر بزرگ معموالً در جای درست خود قرار خواهد گرفت. 

به یک درک درست در مورد ساختار و اهداف پروژه رسیده بودند.  ۰۲۲2تا فوریه  بانک گرامین و گروه دانون

کرد دو سازمان در این درک مشترک تبدیل به اساس یک تفاهمنامه بین دو سازمان شد که مشخص می

شرکت - دانون برای تشکیل یک شرکت به نام "غذای گرامین ۵۲۷-۵۲۷گذاری مشترک مورد یک سرمایه

اند. نیمی ار سرمایه اولیه برای شروع پروژه توسط گروه دانون و  تماعی" به توافق رسیدهاج کسب و کار

تر برای ای بود که دانون پیشهای گرامین تأمین شد. این سرمایه جدا از سرمایهنیمی دیگر توسط شرکت

زاریابی مواد غذایی ریزی، تحقیق، راه اندازی و آوردن تعدادی از کارشناسان پیشروی امر تولید و بابرنامه

 برای تحلیل نیازهای کودکان بنگالدشی هزینه کرده بود. 

ای پیش ببریم که متحمل هیچ خسارتی نشویم و سود اندکی هم هدف این بود که تجارت را به گونه

های اولیه دو شریک از محل این سود در اولین زمان ممکن بازپرداخت خواهد شد. حاصل کنیم. سرمایه

درصد سود سهام به سرمایه اولیه سرمایه گذاران  1گذاری مشترک ساالنه این سرمایه پس از آن،

 پرداخت خواهد کرد. 

گونه که شرح دادم من کسب و کار اجتماعی را به عنوان یک شرکت بدون ضرر و چرا سود سهام؟ همان

درصد  1دقایق ما پیش بینی  بدون سود تعریف کردم. دانون کامالً با این پیشنهاد موافق بود، اما در آخرین

سود را به تفاهمنامه اضافه کردیم. این موضوع به عنوان روشی برای به رسمیت شناختن عمومی 

اش یک عدد نشان دهد. داد در ردیف مناسب در ترازنامه مالکیت شرکت بود و همچنین به دانون اجازه می

ف کرده و شرکت را بدون سود سهام کنم. اگر )حاال با درک و فکر بیشتر، من عالقمندم بند مربوز را حذ

همانطور که  -دهیم تا بیشتر با معنی کسب و کار اجتماعی دانون موافقت نماید ما این کار را انجام می

 هماهنگ شویم.( -من آن را به صورت تجارت بدون ضرر و بدون سود تعریف کردم

 

 روش جدید فکر کردن: در تولید و توزیع

ر تمرکز روی ماست غنی شده به عنوان اولین محصول گرامین دانون ما را به سئوال تصمیم ما مبنی ب

 بعدی هدایت کرد: ماست کجا و چگونه باید تولید شود؟
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های مواد غذایی چند ملیتی، ساخت یک کارخانه بزرگ بود که فرآیند معمول دانون همانند بیشتر شرکت

برای مثال تنها یک کارخانه دانون در اندونزی جوابگوی بتواند منطقه جغرافیایی بزرگی را پوشش دهد. 

ای  کردم که در بنگالدش ما کوچکترین کارخانهمیلیونی است. به هر حال من مرتباً تشویق می ۰۲۲بازاری 

ای روستایی و در میان روستاییان تحت پوشش بسازیم. من پذیر بود را در منطقه که از نظر فنی امکان

ته باشید که این قرار است یک کسب و کار اجتماعی باشد. هدف ما نه بازده مالی، گفتم: "به خاطر داش

کند. اما باید به  بلکه بیشینه منفعت اجتماعی است. گرامین دانون غذای خوشمزه مغذی درست می

شود باید از تولیدکنندگان های دیگر نیز خدمت کند. شیری که برای تهیه ماست استفاده میاجتماع از راه

محلی تهیه شود. بسیاری از روستاییان در روستاهای بنگالدش گاوهای شیرده نگه می دارند. در واقع، 

خرند. این مردم باید هم تأمین کننده بسیاری از آنها اولین گاوشان را با وامی کوچک از بانک گرامین می

ذایی را تولید کند که به مواد اولیه ما باشند و هم مصرف کننده ما. چنانچه کارخانه کوچک باشد و غ

کنند که گرامین دانون کنند فروخته شود، آنها احساس میسرعت به مردمی که همان اطراف زندگی می

 کارخانه خودشان است."

امانوئل فابر از فکر من خوشش آمد و ما در مورد شروع با یک کارخانه کوچک به توافق رسیدیم. اگر این 

 ۵۲توان دهیم. در نهایت میکار را به سرعت هر چه بیشتر گسترش می کارخانه موفقیت آمیز باشد، ما

 کارخانه کوچک در سراسر کشور ایجاد کرد. 

تصمیم گرفتیم که برای اولین محل، جایی را در مناطق صنعتی که توسط "آژانس صنایع کوچک و 

صیل دانشگاهی به دولت بنگالدش به وجود آمده بود، پیدا کنیم. تیمی از پنج فارغ التح 4۳خانگی"

های بنگالدش برای تحقیق به چهار محل ممکن سرپرستی یک استاد مردم شناسی در یکی از دانشگاه

های شهری بازدید کردند، در مورد شرایط اقتصادی و های روستایی و خانهفرستاده شدند. آنها از خانه

اطالعاتی در مورد عادات غذایی  هایی را پر کردند ونامههایی تهیه نموده و پرسشجمعیتی یادداشت

 ها با جزئیات و کاوشگرانه بودند. مردم، ترجیحات آنها و عقایدشان جمع آوری نمودند. سئواالت مصاحبه

مایلی شمال غرب داکا برای اولین کارخانه انتخاب  1۷۲در  4۸ای را در خارج از شهر بوگرادر نهایت ما منطقه

های قابل اعتماد با بقیه منطقه در بنگال شمالی است و از طریق جاده کردیم. بوگرا نزدیک به مرکز منطقه

-میلیون مصرف کننده بالقوه دارد. هم ۳ارتباط است. منطقه مستقیم قابل پوشش آن، جمعیتی حدود 

جا وجود داشت و منطقه قبالً توسط چنین قطعه زمینی با اندازه و شکل مناسب برای ایجاد کارخانه در آن

ها، منبع آب و یک منبع فشرده گاز طبیعی برای راه اندازی دیگری آلوده نشده بود. جاده طرح صنعتی

ژنراتور برق در دسترس بودند. به دلیل اینکه سرویس برق مناطق روستایی بنگالدش در بهترین حالت هم 

داشته باشد. شود، بسیار مهم بود که کارخانه منبعی قابل اطمینان برای تولید برق زیاد قطع و وصل می

 ای ساخته شود که در معرض خطر سیل نباشد. همچنین بسیار مهم بود که کارخانه در منطقه

بوگرا از منظری دیگر نیز انتخاب بسیار خوبی برای ما بود: بوگرا در بنگالدش به خاطر تولید نوعی ماست 

ها شود. بنگالدشیاده میمعروف است، یک مخلوط شیرین و غلیظ که معموالً به عنوان دسر از آن استف

شناسند و آن را خیلی دوست شود به خوبی میمیشی دوی )ماست شیرین( را که در بوگرا تولید می

 کرد.دارند. بنابراین، ایده معرفی محصول جدید ما در این منطقه حس بازاریابی خوبی را ایجاد می
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اعث شگفتی واحد طراحی صنعتی دانون ایده ساختن کارخانجات متعدد کوچک به جای یک کارخانه بزرگ ب

شد به شد. این اولین تجربه کاری گای گاوال در بنگالدش بود و نخستین باری بود که از او خواسته می

 جای یک کارخانه بزرگ، یک کارخانه کوچک بسازد. 

ل کارش در که اصوالً محگذراند با وجود اینگای کم کم وقت بیشتری را در بنگالدش نسبت به اندونزی می

خواهم خبر خوشی به اندونزی بود. یک روز او هیجان زده آمد و با یک لبخند بزرگ گفت: "پروفسور، می

ای را که خواستید طراحی کردم، یک کارخانه بسیار کوچک. این کارخانه بسیار جذاب  شما بدهم. کارخانه

تر از کارخانجات قیقت بسیار پیشرفتهتجهیز شده است. در ح فناوریور است و با جدیدترین  و بسیار بهره

   ام. امروز خیلی خوشحالم."بزرگیست که من در برزیل، اندونزی، چین و هندوستان طراحی کرده

اندازی کارخانجات کوچک احساس اضطراب و گای اعتراف کرد که در ابتدا نسبت به اصرار من مبنی بر راه

شود تولید ماست پرهزینه و ناکارآمد شود. اما فرآیند اعث میخطر کرده بود. او فکر کرده بود که این کار ب

ور تواند به اندازه بزرگ بهرههایش او را در جهت خالف تفکرش متقاعد کرده بود؛ کوچک میترسیم طراحی

 کرده است. ها برخالف این فکر میباشد، گرچه او سال

حتی از این نیز بیشتر بود. در بقیه دنیا ماست اما تغییر تفکری که کارخانه کوچک ما در بوگرا نیاز داشت 

دار به های یخچالهای بزرگ محصول توسط کامیونشود. سپس محمولهدانون در مقادیر عظیم تولید می

ها در ها و بقالیشود و در نهایت از آنجا ماست به سوپرمارکتانبارهای دارای تهویه مطبوع منتقل می

شود. در هر مرحله از این فرآیند از یخچال برای سرد نگهداشتن ده میهای مختلف برشهرها و شهرستان

شود. این امر متضمن این است که اسیدیته و طعم ماست دانون به محصول )زنجیره سرد( استفاده می

 هیچ وجه فرق نخواهد کرد. 

از روستاهای در بنگالدش رعایت چنین زنجیره سردی از کارخانه تا مصرف کننده غیرممکن است. بسیاری 

ها ها در روستاها برق ندارند. یخچالبنگالدش  به شبکه برق کشور وصل نیستند و بسیاری از فروشگاه

های طوالنی هستند. این واقعیت لزوما خطری را متوجه سالمت مصرف کنندگان ماست اندک و با فاصله

ر ظروف گلی در پیشخوان ها مقادیر زیادی از ماست محلی میشی دوی را که دکند. بنگالدشینمی

کنند، بدون اینکه اثرات زیانباری برایشان ایجاد شود. شود مصرف میفروشگاه به صورت باز نگهداری می

اما این کار نیاز به انعطاف پذیری مدیریت دانون و تفکر خالقانه کل تیم داشت. ما متوجه شدیم که 

ه تا مصرف کننده تأکید زیادی داشته باشد به سیستم توزیع ما باید روی چرخش سریع محصول از کارخان

ساعت کودکان آن را بخورند.  این تنها راه برای  ۷۸ای که ماست صبح از خط تولید بیرون بیاید و ظرف گونه

 حصول اطمینان از ثابت ماندن طعم، قوام و محتوای ماست است. 

ردیم. سیستم توزیعی که ما به وجود ریزی را با در نظر داشتن این شرایط غیرمعمول آغاز کما برنامه

آوردیم، زنان گرامین را که از بانک گرامین وام گرفته بودند و ساکن روستاهایی بودند که ما به آنها خدمات 

آورد. این زنان تبدیل به کلید برنامه فروش ماست شدند و رسانی می کردیم، به استخدام خود در می

-ماند و ماست خراب نمیدر طی فرآیند توزیع و فروش ثابت می کرد که مزه ماستکمک آنها تضمین می

 شود، چه با یخچال و چه بدون یخچال.  
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 پیدا کردن فرمول برنده

یک کسب و کار اجتماعی باید آمادگی رقابت با کسب و کارهای سودده را داشته باشد. باید خدمات و  

کند بهترین را د و در مقابل قیمتی که دریافت میمحصوالت با کیفیت باال را به مصرف کنندگانش ارائه ده

ها( آسودگی و  در اختیار مشتری قرار داده و به اندازه هر شرکت دیگری )اگر نگوییم بیشتر از سایر شرکت

تواند تنها به این دلیل که توسط مردم سهولت استفاده را تأمین نماید. یک کسب و کار اجتماعی نمی

شود انتظار داشته باشد مشتریان را جذب کند. باید از طریق بهترین بودن، یخوب با نیات خیر اداره م

شود مشتری جذب کند و وفاداری آنها را حفظ نماید. تنها در این صورت است که از نظر اقتصادی موفق می

 و قادر خواهد بود منفعت اجتماعی را که به خاطر آن ایجاد شده، محقق نماید. 

وزی، بازاریابی عنصر کلیدی تجارت است. به ویژه زمانی که کودکان بزرگترین با محصوالت مصرفی امر

شود. والدین معموالً غذاهایی را که به تر نیز میدهند این امر مهمبخش از جمعیت هدف را تشکیل می

شود و تجارت ها خوششان نیاید فروش خشک میکنند، اما اگر بچهدهند انتخاب میکودکان خود می

 خورد. یشکست م

دانستیم که باید یک برنامه بازاریابی تهیه کنیم که ماست ما را برای کودکان به همین دلیل ما می

بنگالدشی محبوب کند. تجربیات بزرگ دانون در امر بازاریابی محصوالت لبنیاتی در سراسر دنیا و از جمله 

نگ بنگالدش و روابط اجتماعی و در آسیا نقش قابل توجهی داشت. اما آگاهی و شناخت گرامین از فره

 نهایت مهم بود.  اقتصادی ما با جوامع روستایی سراسر کشور نیز بی

شود. متخصصین تغذیه دانون اندازی یک خط تولید موفق محصول غذایی با فرموالسیون محصول آغاز میراه

تند که ماست باید از شیر شدند را تعیین کرده بودند. آنها تصمیم گرفموادی که باید به ماست اضافه می

-درصد چربی دارد تهیه شود. ماست با ویتامین آ )مفید برای چشم ۵/۳خالص پر چرب که به طور متوسط 

های موجود در شود. باکتریها(، آهن، کلسیم، روی، پروتئین و ید )برای حفظ عملکرد تیروئید( غنی می

وند میزان بروز و شدت بیماری اسهال کاهش شها بسیار مفید هستند و باعث میماست نیز برای بچه

یابد. این خصوصیات تضمین کننده این است که ماست تولیدی ما خدمت بزرگی در رسیدن به هدف ارتقا 

 ها را متقاعد کنیم که آن را بخورند. سالمت کودکان خواهد کرد، البته در صورتی که ما بچه

شد که طعم آن برای کودکان و مادرانشان جذاب یبرای دستیابی به این هدف، دانون باید مطمئن م

است. آنها دستورالعملی آزمایشی تهیه کرده و تست مزه را آغاز نمودند. نمایندگانی را از جمعیت هدف 

ما یعنی مادران و کودکان منطقه بوگرا )که ما امیدوار بودیم تبدیل به مشتریان مشتاق ما شوند( انتخاب 

های این افراد فرستادند تا واکنش آنها را بررسی های محققین را به خانهتیم ۰۲۲2کردند و در طی بهار 

 کنند.

نتایج اولیه مثبت نبود. به دلیل مواد مغذی افزوده شده، ماست به طور قابل توجهی بدون مزه شده بود. 

ماست را  بنابراین متخصصین "طعم" دانون روی اصالح فرمول کار کردند. اماموس سلطان پیشنهاد داد که

دهنده در دسرهای شود شیرین کنیم . این طعمبوسیله شهدی که از خرمای درختان نخل گرفته می

های عاری از شود و محبوب است. در بیشتر نقاط دنیا ماست دانون با فرمولبنگالدشی هم استفاده می

ها  ذائقه بسیار شود که مطابق ذائقه جهانی است. اما بنگالدشیکننده تهیه و فروخته میشیرین

های شیرینی دارند، خصوصاً که عادت به خوردن ماست شیرین نیز دارند. تیم گرامین دانون دستورالعمل
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مختلفی را آزمایش کرد تا به سطحی از شیرینی دست یابد که هم کودکان بنگالدشی از خوردنش لذت 

 ببرند و هم سالم باشد.

ش کردیم. دانون با توجه به تجربه جهانی که در زمینه بازاریابی ما ظاهر و بسته بندی محصول را هم آزمای 

تواند سمبل بندی حیوان دوستانه میغذاهای سالم برای جوانان داشت پیشنهاد کرد که نوعی بسته

جذابی برای ترویج مصرف ماست ما باشد. براساس توصیه کارشناسان دانون، گرامین تحقیقی در زمینه 

ف در بین کودکان انجام داد. میمون در صدر لیست قرار گرفت که تا حدودی باعث محبوبیت حیوانات مختل

بگذاریم که به معنی "ماست  4۵تر فکر کرده بودیم که نام ماست را "شوکتی دوی"تعجب ما شد. ما پیش

-های مواد مغذی که ماست را غنی کرده بود نشان میبرای قدرت" بود. این اسم خوبی بود چراکه خوبی

 اما به نظر ما میمون نماد خوبی برای نشان دادن قدرت نبود.  داد.

دو حیوان بعدی ببر و شیر بودند. اولی در بنگالدش بسیار محبوب است چرا که بنگالدش سرزمین ببر 

جایی که ببر قبالً سانان در دنیا است. اما از آنهای گربه، یکی از زیباترین و نادرترین گونه5۲سلطنتی بنگال

 الدش به عنوان سمبل محصوالت مختلف استفاده شده بود، ما شیر را انتخاب کردیم.  در بنگ

های بنابراین زمانی که ما محققین را برای بررسی تصویر کلی بازاریابی به روستاها فرستادیم، آنها ظرف 

ضه های ماست که عکس شیر و لوگوی جدید گرامین دانون را داشت به گروه هدف عرپالستیکی نمونه

کردند. در لوگوی جدید گرامین دانون، حروف آبی رنگ شناخته شده دانون توسط آرم گرامین که به شکل 

یک خانه قرمز و سبز است احاطه شده است. این برای اولین بار در کل دنیا بود که لوگوی دانون در داخل 

 شد.یک لوگوی دیگر نمایان می

ای ماست و مزایای زیاد آن برای دادند و مزه شیرین و خامه محققین محتویات محصول را با جزئیات توضیح

رسید این تصویر کلی هم مادران و هم کودکانشان را جذب کرده است. سالمتی را بیان کردند. به نظر می

 این پاسخ مثبت ما را دلگرم کرد و به ما نشان داد که در مسیر صحیح قرار داریم. 

 

 اندازی رسمیراه

گذاری مشترک ، فرانک ریبود به داکا آمد تا تفاهمنامه آغاز به کار رسمی سرمایه۰۲۲6ل در ماه مارس سا

 گرامین و دانون را امضا کند و آن را به اطالع عموم برساند. 

میلیون دالر(  1/1میلیون تاکا، حدود  ۳5در تفاهمنامه مشخص شده بود که سرمایه اولیه پروژه ) مجموعا 

خواهد شد، نیمی توسط دانون و نیم دیگر توسط چهار شرکت گرامین: گرامین تأمین  ۵۲۷-۵۲۷به صورت 

)انرژی گرامین( و  5۳)رفاه گرامین(، گرامین شاکتی 5۰)ارتقا تجارت گرامین(، گرامین کالیان 51بیابوسا بیکاش
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، شرکتی غیرانتفاعی  که مالک بلوک بزرگی از تلفن گرامین، بزرگترین شرکت تلفن  54گرامین تله کام

 مراه بنگالدش است.ه

 چنین هدف دانون و گرامین را از این همکاری مشترک نشان می داد:این تفاهمنامه هم

 هدف: 

گرای منحصر به فرد که تغذیه سالم بیانیه ماموریت: کاهش فقر به وسیله یک مدل کسب و کار نزدیک

به عنوان یک بنگاه کسب و کار گذری مشترک دهد. این سرمایهروزانه را در اختیار افراد فقیر قرار می

 اجتماعی به منظور به اشتراک گذاشتن منافع با جامعه ذینفعان طراحی و اجرا خواهد شد.  

 اهداف اختصاصی:

 مواد غذایی روزانه سالم برای فقرا:  

های خوشمزه و به مصرف کنندگان کم درآمد بنگالدشی دسترسی روزانه به انواع مواد غذایی و نوشیدنی

شان داده شود )به صورت در دسترس بودن فیزیکی و قیمتی که به منظور بهبود وضعیت تغذیه مقوی

 استطاعت مالیش را داشته باشند(.  

توانند هر روز به ویژه به کودکان بنگالدشی کمک شود که به خاطر محصوالت غذایی و نوشیدنی که می

 . مصرف کنند قوی شوند وبتوانند آینده بهتری داشته باشند

 گرا:مدل کسب و کار منحصر به فرد نزدیک

 طراحی مدل تولید و توزیعی که جوامع محلی را درگیر نماید.

 کاهش فقر:

 بهبود شرایط اقتصادی جمعیت محلی طبقه پایین به وسیله:

  تهیه مواد اولیه: درگیر کردن تأمین کنندگان محلی )کشاورزان و دامداران( و کمک به آنها برای بهتر

 های عملشان شیوهکردن 

 تولید: درگیرکردن جمعیت محلی از طریق مدل تولید با هزینه پایین/ کار فشرده 

  توزیع: کمک به ایجاد شغل از طریق مدل توزیع 

گذاشت که گرامین دانون یک کسب و کار اجتماعی است که برای تفاهمنامه جای هیچ شکی باقی نمی

ه است نه سود مالی. همچنین به صورت شفاف به حداکثر رساندن منفعت اجتماعی طراحی شد

خواهیم به فقرا کمک کنیم: از طریق ارائه مواد غذایی سالم برای بهبود  کرد که ما چگونه میمشخص می

تغذیه شان، از طریق ایجاد شغل در داخل و اطراف کارخانه و از طریق پر رونق کردن اقتصاد به وسیله 

أمین کننده مواد اولیه و توزیع کننده محصول. امانوئل برای خالصه کردن استفاده از مردم جامعه به عنوان ت

 کرد. گرای منحصر به فرد" استفاده میاستراتژی ما از اصطالح خود " مدل کسب و کار نزدیک
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گذاری مشترک ما غیرمعمول بود. در آن های سرمایهاین تفاهمنامه نیز همانند بعضی دیگر از ویژگی

ای ترکیب شده بود که عی )تغذیه فقرا وکاهش فقر( با جزئیات عملی تجارت به گونههای اجتما آرمان

بتواند قدرت ویژه کسب و کار اجتماعی را تسخیر کند و به دلیل اینکه در تفاهمنامه به طور منحصر به 

گذاری مجدد در راستای گسترش و بهبود تجارت )به جای فردی تعهد شده که همه عوایدش صرف سرمایه

چنین صراحتاً در آن مشخص شده است که گرامین دانون پروژه پاداش دادن به سهامداران( شود. هم

سازی سود با روکش ای از یک کسب و کار با بیشینهپروژه -مسئولیت اجتماعی گرامین دانون نیست

های شرکت خیریه؛ بلکه این پروژه مثالی از یک کسب و کار اجتماعی است. چیزی کامالً جدید در دنیای

 بزرگ.

خواهند در آینده کسب و کار اجتماعی های تفاهمنامه ما برای کسانی که میمن امیدوارم این ویژگی

 طراحی کنند مفید باشد.

فرانک برای پیشبرد پروژه بسیار ناشکیبا بود. بعد از مراسم و امضای تفاهمنامه، از همکارانش در دانون 

 ه افتتاح شود؟"پرسید: "کی قرار است اولین کارخان

 گای پاسخ داد: "طی یک سال آینده."

فرانک سرش را به نشانه عدم پذیرش تکان داد و مصرانه گفت: "نه، این کار را امسال انجام دهید. من 

 خواهم در ماه نوامبر برای مراسم قیچی کردن روبان برگردم!"می

ام: وقتی که در مورد مفهوم کلی هگونه عمل کرداز حرف فرانک خیلی خوشم آمد. من هم همیشه همین

تواند به سرعت خواهم آن را به حرکت دربیاورم. اگر موفقیت آمیز باشد میکسب و کار مطمئن هستم می

توان آن را بازبینی کرد و با استفاده از یک طرح جدید و بهتر گسترش پیدا کند. اگر موفقیت آمیز نباشد می

 اندازی نمود.  مجدداً آن را راه

های ما پیشرفت عد از این که فرانک روز افتتاح را تنظیم کرد همه مشغول شدند. تا ماه ژوئن همه طرحب

شد. امانوئل لیست موضوعات کرده بودند ولی هنوز صدها جزئیات باقی مانده بود که باید مشخص می

 فوری باقیمانده را برای من آماده کرد. 

گرفت و هنوز تایید نشده بود. مذاکرات در انه ما در آن قرار مییکی از موضوعات خرید زمینی بود که کارخ

حالی متوقف شده بود که قیمت در یک نقطه باقی مانده بود: ظاهرا صاحب زمین با فهمیدن اینکه یک 

-شرکت بزرگ چندملیتی در خرید آن سهیم است تصمیم گرفته بود حداکثر قیمت ممکن را نگهدارد. برنامه

مگی نهایی شده بودند و آماده بودند تا شروع کنند در نتیجه زمانی که واگذاری های ساخت و ساز ه

توانست به سرعت پیش رود. اما با چنین چارچوب زمانی کوتاهی شد ساخت ساختمان میانجام می

 برای آغاز و پایان پروژه ساخت و ساز، الزم بود که ما در اسرع وقت مالکیت رسمی زمین را بدست آوریم. 

ریزی برای توزیع محلی محصوالتمان بود. یک مدیر فروش و بازاریابی باید با کمک تیم ش دیگر، برنامهچال

های مشهور فرانسوی در اقتصاد نقشه بازارهای مصرف محلی )روستاها( را دانشجویان یکی از دانشگاه

نمود، تخاب میمحل انبار برای حمل ماست ان 1۲۲کرد، مایل ترسیم می ۵۲ای به شعاع  در محدوده

-های گرامین دانون را آماده میهای فروش ماست را انتخاب کرده و شرایط استخدام خانمفروشگاه
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ریزی برای توزیع خانه به خانه محصول بودیم. این خود یک دستور کار کامل بود که ساخت. ما درحال برنامه

 شد. باید در اسرع وقت آغاز می

کردیم تا از فرصت جدیدی که پیش رویمان قرار گرفته بود بهره مند همچنین ما باید سریع حرکت می 

های سازمانی است که در ژنو مستقر است و فعالیت 55شویم. "اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه )جیان("

زیادی در راستای تغذیه بهتر برای مردم فقیر در سراسر دنیا انجام داده است. در ماه فوریه دانون به 

ی این سازمان پیوسته بود و فرانک ریبود عضو هیات مدیره جیان شده بود. جیان با شنیدن حامیان تجار

 فعالیت گرامین دانون در بنگالدش، آمادگی خود را برای حمایت از آن اظهار داشته بود.  

توانست به ما کمک کند که توانست تجربه خود را در چند زمینه در اختیار ما قرار دهد. میجیان می

ای مشخص کنیم که قابل فهم ای محصولمان برای مصرف کنندگان به گونهاممان را در زمینه فواید تغذیهپی

چنین و جذاب باشد. در طراحی ابزارهای "بازاریابی تغذیه" مانند بروشور محصول و پوستر کمک کند و هم

ید مهمتر از همه این بود که های گرامین برای توزیع محصول ما را یاری نماید و البته شادر آموزش خانم

های علمی، مطالعاتی مشروح در زمینه پیگیری توانستند بر اساس بهترین پروتکل کارشناسان جیان می

 تاثیر پروژه انجام دهند تا تأثیرات مثبت سالمتی را در مصرف کنندگان شوکتی دوی بسنجند. 

ارزش بود. اما تمامی این مزایا به دست یها در مقایسه با دستیابی به اهداف اجتماعی ما بتمامی این

کردیم. اگر گرامین دانون های همکاری با جیان را تهیه میکه ما به سرعت دستورالعمل آمد مگر ایننمی

توانستیم این کار را به راحتی به یک کارمند بسپاریم. شرکتی بود که طوالنی مدت تأسیس شده بود می

کردیم؛ به معنای واقعی آمد همان جا مدیریتش میوقتی کاری پیش میکردیم و زمان عمل میاما ما هم

ماه وقت  2بردیم. وقتی بهار پایان یافت و تابستان رسید، ما فقط کلمه کسب و کار را روز به روز پیش می

 داشتیم تا همه کارها را انجام دهیم.  
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 هفتم فصل

 ای ماست در هر قدمپیاله

، گای گاول از شرکت دانون و اماموس سلطان از شرکت ۰۲۲۳وایل ماه فوریه سال در یک بعد از ظهر در ا

ای با گروهی شصت نفره از زنان ساری پوش منطقه بوگرا داشتند. مکان جلسه، در محوطه  گرامین جلسه

یک مدرسه محلی و دراتاق کوچکی با سقف حلبی بود که باشگاه مدرسه و به نوعی مرکز فرهنگی آنجا 

می آمد. روی یکی از دیوارهای اتاق تصویری از رابیندرانات تاگور، که شاعر برنده جایزه نوبل  به حساب

های سنتی بافته شده از برگ بامبو ( و سمبل پرافتخارملی ماست، آویخته شده بود. سقف از گلیم1۵1۳)

های کوچک روی بچهشد. زنان با بود. نور اتاق از دو المپ حبابی که از سیمی آویزان بودند تأمین می

های پالستیکی قالبی نشسته بودند و گای و سلطان رو به آنها  پشت میزی چوبی پایشان، روی صندلی

های براق آبی به  روی آن میکروفون بود قرار گرفتند. دیوارهای اتاق با پوسترهای رنگارنگی با حاشیه که 

داد تزیین شده بود. این  دندان غره را نشان میفوت، که تصویری کارتونی ازشیری تنومند را در حال  6طول 

شیر نماد "شوکتی دوی" یا به عبارتی همان "ماستی برای قدرت" است که اولین محصول مشترک 

 گرامین و دانون بود.

ن اولین این کارگاه آموزشی بخش مهمی از کسب و کار اجتماعی جدید ما بود. این گروه از زنان گرامی

های ماست را بصورت خانه به خانه و با  دادند. آنها بستهدانون را تشکیل میامین شبکه توزیع محصول گر

ها که به اهالی هزاران روستا در سراسر بنگالدش توزیع بین دوستان و همسایگان و یا پشت د خل بقالی

نتیجه، فروختند. از همه مهمتر این که آنها خود، مادران معمولی بنگالدشی و در رسانند، میخدمات می

شدند که "شوکتی دوی" از ارزش بسیار شبیه به جامعه هدف ما برای این محصول بودند. اگر آنها قانع می

توانستند مأمور فروش مؤثری برای این محصول باشند و غذایی و احتمال فروش باالیی برخوردار است، می

  بینی کرد. شد شروع خوبی را براب کسب و کار پیشدر این صورت می

ماموس سلطان، رئیس موقت شرکت و گای گاول، مدیر صنعتی دانون در آسیا و اقیانوسیه، بیش از یک ا

ساعت صحبت کردند و مو به مو توضیح دادند که چرا "شوکتی دوی" باید به بخشی مهم از رژیم غذایی 

غذای بسیار گای توضیح داد که "این یک  اهالی بنگالدش و به خصوص کودکان تبدیل شود. روزانه همه 

خوب و سالم است.این ماست سرشار از پروتئین، آهن، ویتامین آ، و دیگر مواد غذایی است که برای 

های خوبی چنین، ماست غذایی فعال است بدین معنا که دارای باکتریتقویت کودکان ضروریست. هم

ال در کودکان شما روند. این غذا از بیماری اسههای مضر در معده شما میاست که به جنگ باکتری

کند و یا اگر به آن مبتال شوند، با سرعت بیشتری بهبود خواهند یافت." درحالی که گای جلوگیری می

های او را به زبان بنگالی کرد، سلطان حرفنکات خود را به زبان انگلیسی با لهجه فرانسوی مطرح می

ر شنیدن( به جلو خم شده بودند و با تکان دادند؛ بسیاری )برای بهتکرد. زنان به دقت گوش میترجمه می

  .کردندهای سلطان را تأیید میدادن سر و نظردادن حرف

گای ادامه داد: "شما الزم است که درباره چگونگی تهیه این محصول بدانید. ما مخمر ماست را در شیری 

اریم به مدت هشت گذریزیم و میدرجه یعنی به اندازه دمای بدنتان رسیده است می ۳۸که به دمای 

کند. در حین کار میزان اسیدی ساعت به این شکل بماند. این چیزیست که شیر را به ماست تبدیل می

کنیم. به محض این که میزان اسیدی بودن آن به حد الزم رسید، به سرعت ماست را بودن آن را چک می

 .کنیم تا پروسه را متوقف کنیمتا دمای چهار درجه سرد می
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ن معناست که شما باید پس از تحویل گرفتن ماست فراورده خود را در جایی خنک نگهداری کنید. این بدا

اگر یخچالی دارید آن را در یخچال بگذارید. در غیر اینصورت، آن را در جای خنک دیگری نگهداری کنید. 

که ما به شما  های عایق آبی رنگیروید آن را در کیفها میهنگامیکه برای فروش محصول به در خانه

اید خواهیم داد حمل کنید. به این شکل، ماست درست به همان شکلی که آن را از کارخانه تحویل گرفته

ها دوباره فعال خواهد ماند. اگر دمای آن خیلی باال رود یعنی به دمای بیست درجه یا باالتر برسد، باکتری

دکان مزه آن را دوست نخواهند داشت. ما یابد و کوشوند و میزان اسیدی بودن ماست افزایش میمی

 خواهیم چنین اتفاقی بیافتد. متوجه هستید؟"نمی

همه در اتاق سرشان را به نشان تأیید تکان دادند. وی ادامه داد: "اجازه بدهید چند دقیقه ای درباره مزه 

یم و در تعداد کنماست صحبت کنم. ما ماست دانون را در پنجاه کشور دنیا در سراسر جهان تولید می

اینجا در بنگالدش، ما مقدار کمی شکر به محصول   افزاییم. بسیار کمی از این کشورها به آن شکر می

ای که انجام دادیم نشان داد که این چیزی است که شما و کودکانتان اضافه کردیم چرا که تست مزه

کنیم ای تولید میماست را به گونهدهید. شما به مزه ماست شیرین عادت دارید. بنابراین، ما ترجیح می

که با سلیقه شما جور باشد. ولی بیش از اندازه شیرین نخواهد بود. ما تنها اندکی شکر به هر پیاله 

ایم یعنی کمتر از مقداری که درماست محلی بنگالدش وجود دارد. این برای کودکان شما بهتر است.  کرده

نکنید. از نظر سالمتی، برای کودکان بهتر است که کنم به ماست شکر بیشتری اضافه خواهش می

  یادبگیرند غذای خیلی شیرین نخورند.

روید مقدار زیادی و چند جمله درباره فروش ماست: در ابتدا که برای فروش ماست به بیرون از خانه می

ت که ماست با خود حمل نکنید. فرض کنید شما در ظرف خود حدود پنجاه بسته ماست دارید. ممکن اس

شود و میزان اسیدی بودنش باال تنها بیست تا بفروشید. سی تای باقیمانده در ظرف به تدریج گرم می

دهد. به این ترتیب اگر آن را در روز بعد بفروشید ماست مزه خوب و رفته و مزه خوبش را از دست می

نخواهند کرد. در عوض،  اصلی خود را نخواهد داشت و کسانی که آن را خریدند دیگر هرگز از شما خرید

تنها بیست ماست با خودتان حمل کنید و تمام آن بیست تا را بفروشید. اگر افراد بیشتری خواستند از 

شما خرید کنند به آنها بگویید که روز بعد با ماست بیشتری خواهید آمد. بهتراست که مشتری برای 

افت کند. اگر مشتری منتظر بماند، قدر ماست دریافت محصول یکی دو روز صبر کند تا اینکه محصول بد دری

داند. ولی اگر شما ماست خراب شده را بفروشید ممکن است آن مشتری را برای خوب را بهتر می

 همیشه از دست داده و حتی کار خود را نیز از دست بدهید."

یک پیاله  حال وقت آن بود که چند جمله تشویق آمیز گفته شود: "به خاطر داشته باشید زمانی که

تان بدست دهید. درآمدی برای خود و خانوادهفروشید چندین کار خوب را باهم انجام میشوکتی دوی می

فروشند و دهید. برای دامدارانی که شیرشان را به ما میآورید. تغذیه سالم در اختیار کودکان قرارمیمی

نمایید. اگر ما اینجا در کسب و کار کمک می کنید و به رشدنیز برای کارگران ما در کارخانه شغل ایجاد می

 بوگرا موفق بشویم، در مناطق دیگر نیز کارخانه احداث خواهیم کرد."

سپس اماموس سلطان از صندلی خود بلند شد. او مردی عینکی با رفتار مالیم و خجالتیست، اما یکی از 

با شرایطی که زنان گرامین محصول ها کار در بانک گرامین، وی زا اعضای باتجربه گرامین است و سال

 جدید را به بازار عرضه خواهند کرد مأنوس کرده است.
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ای به زبان بنگالی صحبت کرد و تصویر واضحی از مزایای این کسب و کار اجتماعی سلطان چند دقیقه

هداشتی برای زنان گرامین ترسیم نمود. او دوباره رئوس مطالب را درباره اینکه شوکتی دوی چه مزایای ب

یکی از پزشکان، صبح آن روز درباره خواص غذایی ماست برایشان گفته بود  دارد تکرار کرد و نظراتی را که 

به آنها یادآور شد. او درباره تولیدکنندگان محلی شیر که بسیاری از آنها، خود زنان گرامین هستند صحبت 

چنین، وی ین دانون درآمد داشته باشند. همتوانند از طریق کار برای شرکت گرامو این که چطور می کرد 

توانند بدست آورند صحبت کرد: دستمزد نیم تاکایی )واحد پولی درباره سودی که از فروش ماست می

توانست درآمد هر خانوار را حتی تا چند شد و میبنگالدش( که از فروش هر پیاله ماست حاصلشان می

 رسیدند. بسیار هیجان زده به نظر می زنان گرامین .صد تاکا در ماه افزایش دهد

شدند تا سئوالشان آیا کسی سئوالی داشت؟ بسیاری از آنها داشتند. زنان از دور اتاق یکی یکی بلند می

 را مطرح کنند. گای و سلطان سئواالتشان را یک به یک پاسخ دادند.

ایی نگران عدم دسترسی درباره استفاده از قاشق برای خوردن ماست صحبت شد. بعضی از زنان روست

به قاشق بودند، مخصوصا زمانی که ماست قرار بود در جایی غیر از خانه خورده شود. آیا مشتریان آنها 

خوردند؟ سلطان اشاره کرد که ماست به قدر کافی رقیق است باید ماست را با دست و انگشتانشان می

-حث به این نتیجه رسیدند که گرامین دانون میکه بتوانند مستقیم از پیاله آن سر بکشند. پس از اندکی ب

ای نیم تاکا در کنارهر پیاله ماست بفروشند؛ این های پالستیکی کوچک بسازد و آنها را دانهتواند قاشق

ها را در هنگام گشتن در اطراف و توانستند تعدادی از این قاشقحداقل قیمت ممکن بود. زنان گرامین می

داشته باشند تا اگر مشتریی خواست ماست را در جایی که قاشق در فروش ماست به همراه خود 

 .دسترسش نبود بخورد، بتواند از آنها قاشق بخرد

در پایان، یکی از زنان بلند شد و در تأیید فعالیتشان گفت: "ما همه، فرصت امتحان کردن این ماست را 

طعم خوبی دارد. من  -م شیرینداشته ایم. مزه آن را دوست داشتیم. نه خیلی شیرین است و نه ک

ای را که شما هفته گذشته به ما دادید به روستایمان بردم و آنها را به دوستانم دادم. آنها مقداری از نمونه

بجز یکی از کودکان که گفت به اندازه کافی شیرین نیست. اما روز بعد --همه گفتند که مزه خوبی دارد

یم کمی بیشتر ماست به او بدهیم." صدای خنده در اتاق پیچید و او توانهمان بچه آمد و پرسید که آیا می

 گفت: "این محصول حسابی مشهور خواهد شد."

 

 یک قهرمان ورزشی شروع کسب و کار را رونق داد

، پروژه گرامین دانون تقریبا به ۰۲۲۳تا زمان تشکیل کارگاه آموزشی ما برای زنان گرامین در فوریه سال 

ای سریع پیشرفته بودند العادهی کامل رسیده بود. تمام این مراحل به شکل نسبتا خارقمرحله بهره بردار

خصوصاً با در نظر گرفتن این نکته که تا شش ماه پیش از شروع هنوز بسیاری از جزئیات مهم بصورت 

که  کنیم، تقریباً غیرقابل باور استنامشخص و الینحل باقی مانده بودند. وقتی به پشت سر نگاه می

، د ۰۲۲2چگونه توانستیم در چنین زمان کوتاهی چنین دستاوردهایی داشته باشیم.  در اوایل ماه ژوئن 

ها با خیال بدست آوردن سودی باال رگیر مذاکره برای خرید زمین برای کارخانه بودیم. صاحب یکی از زمین

آورد. فته بود و آن را پایین نمیاز معامله با شرکتی بین المللی قیمت گزافی را برای زمینش در نظر گر

باالخره با پیدا کردن زمین دیگری در حومه شهر بوگرا طلسم خرید زمین را شکستیم. مساحت زمین تقریباً 



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

77 
 

مان احتیاج داشتیم، اما تصمیم چهار و نیم هکتار و اندکی بیش از چیزی بود که برای راه انداختن کارخانه

  هزار دالر بخریم.۰۲۲میلیون تاکا، یعنی کمی بیش از  1۵قیمت کمتر از گرفتیم که تمام زمین را تنها به 

 

گذاری مشترک دانون گرامین پرداخت شد. باقی درواقع، تنها هزینه نیم هکتار از کل زمین توسط سرمایه

را برای ایجاد کسب و کار اجتماعی دیگری  زمین را گروه گرامین خرید چرا که قصد داریم زمین باقی مانده

های آب مروارید برای فقرا با استفاده کنیم: بیمارستانی برای درمان مشکالت بینایی و انجام جراحی

به محض این که این زمین را پیدا کردیم، خریدیم و با  ای که کمتر از قیمت معمول این خدمات است.هزینه

ساز کارخانه نیز تا ماه  های اصلی ساخت وژوئیه برگزار کردیم. بخش 1۷سرعت مراسم افتتاحیه را در 

 .نوامبر تکمیل شد

مان و روایی برنامهآزمایش احتیاج داشتیم تا در توسعه،  56جاین ای برای همکاری با ما همچنین به برنامه

به ما کمک کند تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که مردم فقیر بنگالدش از مزایای محصوالت جدیدمان 

کار نیز همه چیز جور شد. خانم برانگر ماگارینوس مدیر برنامه همکاری و شوند. برای این برخوردار می

توسعه جاین، تیمی از متخصصین خود را به بنگالدش فرستاد تا از نزدیک با تیم ما روی برنامه تغذیه کار 

را که ها، آنها به ما کمک کردند تا با انجام تحقیقی بر روی مشتریان، عواملی کنند. در کنار باقی برنامه

شود شناسایی کنیم. آنها همچنین موجب تشویق یا دلسرد شدن مشتریان از خرید شوکتی دوی می

هایی که برای آموزش زنان گرامین درباره مزایای بهداشتی های ما را ارزیابی کرده و در بهبود برنامهبرنامه

 ماست ترتیب داده بودیم، به ما کمک نمودند.

ای کارساز برای رساندن مزایای ماست به بدن کودکان اطراف بوگرا داریم. دیگر هما حاال مطمئن بودیم برنام

ای در طول سال نخستی که محصول به مشتریان این که، مؤسسه جاین توافق کرد تا با انجام مطالعه

زم رسید، تأثیر برنامه تغذیه را بر آنها بررسی کند. این مسئله اهمیت زیادی برایمان داشت چرا که المی

بردند، به زبانی بود مزایای بهداشتی را که کودکان به واسطه مداخله شرکت گرامین دانون از آن بهره می

علمی و دقیق ثبت کنیم. یک کسب و کار اجتماعی باید در زمینه سنجش دقیق و گزارش مزایای 

هایی که مام تالشکند بسیار کوشا باشد. این کار به شرکت خواهد گفت که آیا تاجتماعی که ایجاد می

بخش بوده اند نتیجهگذاری زمانی، مالی و دیگر منابعی که شرکت وشرکایش انجام دادهاند، سرمایهکرده

گیرند که آیا تالششان را گسترش دهند یا مدل کسب و است یا خیر. بسته به نتایج، مدیران تصمیم می

 .آورندکار را از نو طراحی کنند تا نتایج بهتری در آینده بدست 

 

فرانک ریبود، رئیس شرکت دانون، در ماه نوامبر بازدید دوم خود به بنگالدش را به مناسبت گشایش 

ریزی فشرده، ابتکاری الهام بخش و رسمی خط تولید جدید ماست شرکت دانون گرامین انجام داد. برنامه

ای زیبا و در عین حال نهتالشی سخت در طول بهار و تابستان موجب شد که تصورات گای گاول از کارخا

فوت مربع، خط تولید بوگرا نمایانگر یکی از  ۳۵۲۲بسیار کارآ به واقعیت تبدیل شود. با اشغال تنها 

نقص برای های فوالدی ضد زنگ برای دریافت شیر؛ مخازن بیترین و به روزترین تجهیزات بود: لولهدرخشان

های قالبی کوچک پرشده از ماست قال صفوف ظرفگرمایش و سرمایش ماست؛ یک تسمه نقاله برای انت

                                                           
56
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های کارخانه آن را و برچسب خورده و یک سردخانه برای نگهداری از محصوالت تولیدی. بسیاری از ویژگی

داد. تجهیزاتی برای آب وارد شده و خارج شده به درستی در زمره تسهیالت طرفدار محیط زیست قرار می

شود و دوباره کرد که تمام آبی که به سیستم وارد میکه تضمین می به سیستم در نظر گرفته شده بود

چنین، تجهیزاتی دربرگیرنده خطر برای محیط زیست باشد. همگردد آبی سالم و بیبه طبیعت باز می

 در کارخانه نصب شده بود. های انرژی خورشیدی برای تولید انرژی قابل تجدیدصفحه

ترین تجربیات او در د که طراحی و ساخت خط تولید بوگرا یکی از آموزندهگای گاول به این نتیجه رسیده بو

چندین دهه فعالیت حرفه ایش در شرکت دانون بوده است. در واقع، او به قدری از این تجربه آموخته بود 

کرد ما  بتوانیم دومین و سومین کارخانه ماست خود را در دیگر مناطق بنگالدش با که پیش بینی می

درصد کمتر از آنچه برای بوگرا هزینه کرده بودیم، احداث  ۳۲تا  ۰۲ای حدود های بیشترو هزینهییتوانا

  کنیم.

در طول مالقاتی که فرانک در ماه مارس داشت از من پرسید "آیا هیچ یک از ستارگان فرانسوی هست که 

 رت و تبلی  کار ما شود؟" همه مردم بنگالدش بشناسند؟ کسی که بتواند با دیدارش از بنگالدش باعث شه

های مشهور دنیای سینما، مد و دانند. من به چهرهروستاییان بنگالدش چیز زیادی درباره فرانسه نمی

رهبران سیاسی فرانسه فکر کردم اما چیز خاصی به ذهنم نرسید. فرانک وقتی دید که من در فکر فرو 

ها فوتبال دوست دارند؟"  من گفتم: نگالدشیرفته ام پرسید: "نظرت راجع به ورزشکارها چیست؟ آیا ب

های جام جهانی فوتبال در جریان اشت "مسلماً! آنها دیوانه این ورزش هستند. شما باید زمانی که بازی

شهر داکا را ببینید. هرکسی در بنگالدش یک تیم مورد عالقه دارد. اگر از دوردست به به داکا نگاه کنید 

ها خواهید دید؛ پرچم کشورهای برزیل، آرژانتین، آلمان، فرانسه، ام خانههزاران پرچم ملی روی پشت ب

دانند کشور ایتالیا، اسپانیا و غیره.  در مناطق روستایی، هر ِده تیم مورد عالقه خودش را دارد. آنها نمی

 . دانندشان در کجای دنیا قرار گرفته است اما نام تک تک بازیگران آن تیم را میتیم مورد عالقه

 

الدین زیدان چطور؟ آیا او در بنگالدش مشهور است؟" من با تعجب فریاد زدم "چی؟ زین فرانک پرسید: "زین

ترین نقاط هاست، حتی برای آنهایی که در دورافتادهالدین زیدان؟ او یک قهرمان بزرگ برای تمام بنگالی

باید بسیج شود تا او را از هجوم کنند. اگر او به بنگالدش بیاید تمام نیروی پلیس کشور زندگی می

 طرفدارانش محافظت کند!"

الدین در بین دوستانش( از دوستان من است. من از او فرانک لبخندی زد و گفت: "زیزو )نام مستعارزین

زیدان به بنگالدش خواهد  توانستم آنچه شنیدم را باور کنم. خواهم که بیاید و او خواهد آمد." من نمیمی

 !دانون گرامین را افتتاح کند؟ همه مملکت بهم خواهد ریخت آمد تا شرکت

ها  نیز در تیتر اول با حروف درشت نوشتند زده کرد. روزنامهاین خبر تیم گرامین دانون را بسیار هیجان

 آید!""زیدان به بنگالدش می

ن فوتبالیست نسل ، زیدان ، مردی که به عنوان بهتری۰۲۲2های نهایی جام جهانی در ژوئیه در طول بازی

شد، با پاسخی که به توهین یکی از بازیکنان تیم رقیب داده بود شهرتش بازهم بیشتر خود شناخته می

شد. ضربه سری که در جواب آن بازیکن به او زد باعث شد که از زمین بازی اخراج شود. اما این خبر 
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ر بنگالدش یا دیگر کشورهای دنیا جنجالی هیچ تأثیرمنفی بر میزان شهرت زیدان در بین طرفدارانش د

نگاران کنجکاو فرانسوی از راه نداشت.( در ماه نوامبر زیدان و فرانک، همکاران تجاریش و گروهی از روزنامه

 رسیدند. دیدار آنها شور و حال خاصی به پا کرد.

بانک در این روستا زیدان از شعبه بانک گرامین در روستای باشان قاضی پور دیدار کرد تا با وام گیرندگان 

مالقات کند و درباره اعتبارات خرد بیشتر بیاموزد. صدها هزار نفر از طرفداران در جاده بین داکا تا باشان 

های همراه زیدان در جاده نمایان شدند، هزاران نفرشروع کردند به صف کشیده بودند. همین که ماشین

 دان!" -دان!، زی-دان! ، زی-فریاد: "زی

های محل، روستاییان را به هیجان آورد. ایازی کردن فوتبال افتخاری با گروهی از بچه مدرسهزیدان با ب

مطمئنم که جوانانی که در بازی شرکت کردند و روستاییانی که تماشاچی بازی بودند این تجربه را هرگز 

استادیوم مملو از سال در  12فراموش نخواهند کرد. پس از آن، زیدان به جمع دو تیم فوتبال پسران زیر 

زدند و وار نام او را فریاد میجمعیت داکا پیوست و چند فن معروفش را به نمایش گذاشت. جمعیت دیوانه

 کردند.تشویقش می

زیدان دیدارش را با امضا کردن تخته سنگ مرمری که قرار بود سنگ بنای خط تولید گرامین دانون در بوگرا 

های نظیربود که چنین چیزی تنها از یکی از بزرگترین شرکتیه چنان بیباشد به پایان رساند. این افتتاح

   دنیا ساخته بود.

زیدان وقتی در پایان دیدارش، با رئیس جمهور بنگالدش مالقات کرد به او قول داد که با فرزندانش به 

  ودند، مالقات کنند.بنگالدش بازگردد تا آنها هم بتوانند کودکان بنگالدشی را تأثیر زیادی بر او گذاشته ب

 

 پیروزی شرکت، پیروزی فقراست

های غنی شده را امتحان کنیم؛ کمی بعد از دیدار زیدان از بنگالدش، ما توانستیم طعم اولین بسته ماست

بسیار خوشمزه با شیرینی منحصر به فرد نوشیدنی محلی مشهوری در بنگالدش که از شیره درخت خرما 

های تجاری شوکتی دوی برای عرضه به بازار تولید شدند. اولین بسته ۰۲۲۳شود. در ژانویه گرفته می

های زیبای پالستیکی که با عکس شیری کارتونی که بازوهای عضالنیش را به نمایش ها در قوطیماست

هاست. هر گذاشته تزئین شده، بسته بندی شده بودند؛ عکس شیر نشانگر غنی شده بودن ماست

اگر شما با  ها پنج تاکا قیمت داشت: معادل تقریبا هفت سنت با نرخ روز دالر. گرمی ماست تن ۸۲قوطی 

  .کردیدگرم ماست را به همان قیمت پنج داکا دریافت می ۵۲آمدید ظرف خود به کارخانه می

گذاری مشترک گرامین دانون بود و تحقیقات تغذیه بهتر برای کودکان، هدف اجتماعی اصلی پروژه سرمایه

کرد که پیشرفت خود را زیر نظر بگیریم و ببینیم چقدر در رسیدن به هدفمان این به ما کمک میمؤسسه ج

 کنیم نیست. اما تغذیه تنها مزیت اجتماعی که ما برایش تالش می ایم. موفق بوده

ما طرح کسب و کار خود را با این فکر که چندین مزیت اجتماعی دیگر نیز داشته باشیم، تدوین کرده 

توان در کسب و کار پایین دستی  یعنی در شبکه فروش و بازاریابی محلی م: این مزایا را میبودی

های فوالدین براق در مشاهده کرد. یک کارخانه لبنیات دانون را در نظر بگیرید؛ احتماال تصویری از تریلی

های اطراف فروشی ذهن خواهید داشت که حجم عظیمی از محصوالت را به تجهیزات انبارداری و خواروبار
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کند. توزیع کنندگان ما روستاییان محلی اما سیستم بورگا با این روش کار کند نمی کند. کشور منتقل می

های کوچکی برای شروع کسب و کار تر وامگیرندگان بانک گرامین هستند و پیشهستند؛ زنانی که وام

شان اضافه گرامین دانون را هم به کار روزانه هایاند. حال این زنان توزیع ماستخانوادگی دریافت کرده

-در ایمیلی به دانون پیشنهاد دادم این ۰۲۲2کنند. زمانی که من اولین بار این راهکار را در بهار سال می

 گونه نوشتم: 

 

 

 :مند خواهیم شدبا استخدام زنان گرامین ما از مزایای اجتماعی و اقتصادی بسیاری بهره"

ز گروهی منظم از کارآفرینانی که در حال حاضر مشغول به کار هستند و در انتظار قادر خواهیم بود ا

های گرامین که با سواد هستند کودکان و نوجوانان خانواده .باشند، استفاده کنیمهای بیشتر میفرصت

ای هتواند همه مبلغی را که خانوادهگرامین می .توانند در این کسب و کار جدید مشغول شوندنیز می

گرامین برای این کار نیاز دارند تأمین کند. به این ترتیب، پروژه پول نقد کمتری احتیاج خواهد داشت و 

ای باشد که هم به عمده فروش و هم چنانچه نیاز به توزیع دو مرحله .ریسک کمتری متوجه آن خواهد بود

و مرحله مشغول شوند. امانوئل و توانند در هر دگیرندگان گرامین میخرده فروش نیاز داشته باشد، وام

دیگر اعضای تیم دانون با دالیل من موافقت کردند و ما در حال حاضر تا حد زیادی برنامه پیشنهادی من را 

 تر توضیح دادم، شد. که پیش اندازی کارگاه آموزشیکنیم. این طرح باعث راهدنبال می

جایی که ما از مردم محلی به عنوان تأمین  دیدگاه مشابهی در تولید باالدستی نیز وجود دارد یعنی

شود که کنیم. شیر مورد نیاز کارخانه ما از طریق روستاییانی تأمین میکنندگان مواد اولیه استفاده می

یک یا چند گاو دارند. باقی مواد اولیه نیز که بیشتر شامل شکر و شیره است، نیز از مناطق روستایی 

شوند از مردم محلی هستند )در ن کارخانه هم که حدود بیست نفری میشود. کارمندابنگالدش تهیه می

طول مرحله ساخت کارخانه تعدادی از سرپرستان دانون دست اندرکار بودند اما حاال که کارخانه راه افتاده 

ها گردانده می شود(. بنابراین تجارت ما به طور کامل از اقتصاد گردد تماماً به دست بنگالدشیو می

 کند. و ملی حمایت می محلی

درصد  ۵۲سازماندهی تأمین شیر برای خط تولید گرامین دانون هم به خودی خود دردسر داشت، چرا که 

کند. برای جلوگیری از رقابت با دیگر شیر بنگالدشی موجود در بازار بر پایه سیستمی غیررسمی کار می

اندازی کند. بخشی های کوچک راهز دامداریای امتقاضیان شیر، گرامین دانون تصمیم گرفت که مجموعه

 .از این مزارع با اعتبارات خرد هماهنگ شده با بانک گرامین تأمین مالی خواهند شد

های کوچک هستند از وام گرامین برای خرید گاوهای بیشتر استفاده روستاییانی که صاحبان این دامداری

خواهند فروخت. در ازای آن، گرامین دانون به آنها تضمین خواهند کرد و شیر تولیدیشان را به گرامین دانون 

های گرامین نیز درگیر خواهند شد. بنیاد قیمت خریدی ثابت در تمام سال را خواهد داد. دیگر شرکت

منطقه بوگرا  با همکاری متخصصین دانون به بهبود و سازماندهی بهتر تولید شیر در 5۳کشاورزی گرامین

ایم که شامل توسعه احشام، ها در نظر گرفتهتوسعه دامداری برایجامع  کمک خواهد کرد. ما طرحی
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افزایش کیفیت شیر، کود طبیعی و تولید بیوگاز است. شرکت تولید انرژی تجدیدپذیر گرامین )گرامین 

های بیوهاضم را برای تولید کود طبیعی و بیوگاز برای تأمین شاکتی( نیز درگیر خواهد بود. آنها دستگاه

های کوچک تولید لبنیات که ی الزم برای آشپزی و روشنایی نصب خواهند کرد؛ از این طریق دامداریانرژ

  .شوندکنندگان اصلی گرامین دانون هستند بازهم خودکفاتر میتأمین

گیرندگان بانک گرامین، بخش مهمی است از ها برای کار کردن با جوامع محلی و به ویژه واماین تالش

کند. وجود کارخانه تولید ماست به صورت مستقیم ین دانون را یک کسب و کار اجتماعی میآنچه که گرام

ها و غیرمستقیم به سود اقتصاد محلی خواهد بود و اثرمثبت چندبرابری بر زندگی بسیاری از خانواده

 دهد: "یایم بهتر نشان مای که ما مأموریت شرکت گرامین دانون را تعریف کردهخواهد داشت. این نحوه

گرای منحصر به فرد که تغذیه سالم روزانه را در اختیار کاهش فقر به وسیله یک مدل کسب و کار نزدیک

 دهد."افراد فقیر قرار می

ها نیست. بلکه دوست این اجتماع است و دردوردست الجثه کارخانه گرامین دانون یک شرکت عظیم

عی آنجاست. برنامه ما برای تأمین کنندگان و توزیع جزیی جدایی ناپذیر و طبیعی از اکوسیستم اجتما

رسند. برای مثال، پیدا کردن گروه کنندگان محلی نیز از دیدگاه مالی برنامه تجاری خوبی به نظر می

بازاریابی و فروشی بهتر از زنان گرامین که در معرفی و تبلی  محصول جدید ما تا این اندازه مؤثر باشند 

های روستایی ر است. آنها خودشان بخشی ازگروه هدف این محصول هستند )خانوادهتقریباً غیرقابل تصو

های و به طور خاص والدین کودکان خردسال(. به عالوه، آنها اعضای شناخته شده محل هستند؛ مشتری

کند؛ آنها در حال حاضر هم با مشتریان دانند که چه چیزی آنها را راضی میشناسند و میبالقوه را می

رای مقاصد تجاری دیگرشان در تماس هستند، خواه این شامل مرغداری یا دامداری باشد، یا صنایع ب

 دستی، خدمات، فروش خوراک و یا هرچیز دیگری.

در مورد تولید کنندگان محلی لبنیات که تولید کننده شیر برای ما بودند نیز این یک استراتژی تجاری خوب و 

گذاری گرامین دانون قیمت شیر فاکتور عمده در در ساختار قیمت پیشرفت اجتماعی محسوس است. یک

تخمین زدیم،  ۰۲۲6است. زمانی که ما اولین سری قیمت تقریبی برای یک فنجان ماست را در پاییز سال 

 ۰5تا  ۰۲تاکا بود که چیزی معادل  16و  14قیمت عمده فروشی یک لیتر شیر در بازار بنگالدش چیزی بین 

زمانی که دانون گرامین کارش را شروع کرد، به دلیل باالرفتن تقاضا قیمت باال رفت و به شود. سنت می

سنت( رسید. این تفاوتی به غایت بزرگ بود که در حاشیه سود باریک ما جای  ۳5تا  ۳۲تاکا ) ۰۰تا  ۰۲

ریزی دائمی هخالی محسوسی ایجاد کرد. به وضوح روشن بود که مدیریت آینده گرامین دانون نیازمند برنام

شود: بود تا بتواند از پس چنین نوسانات قیمتی برآیند. اینجاست که مزیت تولید لبنیات محلی ثابت می

ای دربرابر داشتن گروهی دامدار محلی که تولیدشان بر اساس قرارداد به ما اختصاص دارد، ما را تا اندازه

چنین طرحی به دامپروران نیز کمک خواهد های کوتاه مدت قیمت محافظت خواهد کرد. مطمئناً نوسان

نمود. زمانی که قیمت در کل منطقه یا کشور سقوط کند، گرامین دانون با تقاضای دائمی آنها را در برابر 

برنامه فعلی ما برای کارخانه بوگرا تولید روزانه حدود  .های اقتصادی احتمالی محافظت خواهد کردشوک

پوند در روز خواهد  ۰۰۲۲۲است. تا پایان سال سوم، این مقدار به  پوند ماست در طول سال اول 66۲۲

 رسید. 

تواند یک تجارت ریزی شود میدرس حاصل از این تجربه: اگر یک کسب و کار اجتماعی با دقت زیاد برنامه

-کند، اجتماع نیز به کسب و کار کمک میطور که کسب و کار به اجتماع کمک مینقص باشد. همانبی
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ها و افراد را به سطوح اقتصادی باالتری رسند و خانوادهکنند و به کامیابی میهردو باهم رشد می نماید.

 .رسانندمی

 

  ؟خوردنهای قابل پیاله

های دیگر این که، گرامین دانون ثابت نخواهد ماند. ما برنامه داریم که به جستجویمان برای یافتن راه

اینجا مثالی کوچک اما در  .آن بزای مردم بنگالدش ادامه دهیمبیشتری برای پیشبرد محصول و مزایای 

هایی بودیم کنم: از همان ابتدا ما برای توزیع ماست  به دنبال پیدا کردن ظرفجالب در این مورد ذکر می

رسد که های پالستیکی به فروش میکه به محیط زیست آسیب نزنند. به طور معمول، ماست در ظرف

دانید از بین بردن زباله مشکلی بزرگ و در حال گسترش طور که میعت نیست و همانقابل تجزیه در طبی

است. بنابراین از همان ابتدای پروژه، گرامین دانون شروع به کار بر روی تولید اولین ظروف بی آسیب برای 

 محیط زیست کرد. 

کردند؛ شرکتی که از  ، گای گاول و تیم فنی او یک گزینه مناسب در چین پیدا۰۲۲2تا اواسط سال 

ای از دانون از این کارخانه در چین دیدار کرد ساخت. نمایندهنشاسته ذرت ظروف قابل تجزیه در طبیعت می

و گزارش داد که قیمت هر کیلوگرم از این ترکیب از قیمت پالستیک باالتر است، اما مقاومت مواد آن به 

الستیک باشد که این به معنای هزینه کلی کمتر از تواند کمتر از وزن پشکلی است که وزن هر ظرف می

شود و بنابراین، های سبکتر از مواد کمتری استفاده میبینی کردیم است )زیرا برای تولید بستهآنچه پیش

 جویی خواهد شد(.هم در هزینه تولید و هم در هزینه حمل و نقل آن صرفه

 

از نشاسته ذرت درست شده بودند به بازار عرضه های جدید شوکتی دوی را که ظرف ۰۲۲۳در ماه مارس 

های های استفاده شده دارد؛ چاهی که ظرفکردیم. کارخانه بوگرا حتی تجهیزاتی ویژه برای بازیافت ظرف

گردد. با کمی فشار و حرارت در چاه، این مواد به ترکیبی طبیعی و مغذی نشاسته ذرت را در آن خالی می

شوند. این ترکیب مشابه انبوده کودی که مورد استفاده قرار بگیرد تبدیل میتواند به عنوان کود که می

 کند. بسیاری از باغبانان و کشاورزان در حیاطشان دارند عمل می

بندی شوکتی دوی به شیوه مناسب برای محیط ظرف های نشاسته ذرت قدم بزرگی به سمت بسته

ظرف —هایی قابل خوردن به کار ببریماهد که ظرفخوزیست بود. اما من هنوز راضی نیستم! من دلم می

هایی که کودکان بتوانند قاشق قاشق از آن ماست بخورند و بعد هم ظرف آن را کامل بخورند ) به این فکر 

توانید قیفش را بخورید(. ظرف مواد غذایی اضافه ای را خورید و بعد هم میکنید که چطور بستنی را می

ل دفع زباله به طور کامل برطرف می شود، نیازی به بازیافت زباله نیست و می رساند، مشکبه کودکان

 برند. همه از آن سود می

سازی، البته که ظرف قابل خوردن باید تمام مشخصات هر ظرف خوب غذا را داشته باشد: باید قابل ذخیره

یت چاپ برچسبی درباه مواد محکم، سبک و جذاب باشد. باید در حمل و نقل و تغییر دما دوام بیاورد و قابل

رسد؟ در حال حاضر بله! اما تشکیل دهنده و دیگر اطالعات را داشته باشد. آیا این به نظر غیر ممکن می

کند و من باور دارم که باالخره راه حلی برای آن پیدا گروه تحقیقاتی دانون دارد بر روی این مساله کار می
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بنگالدش بنیانگذار اولین ظرف غذای قابل خوردن باشد. کسی چه خواهند کرد. در آن موقع، امیدوارم که 

 بندی غذایی در جهان شروع کند. داند شاید این کار شیوه و استاندارد جدیدی را در بستهمی

 

 معنادار شدن دنیای کسب و کار

ال صلح نوبل ، کمیته صلح نوبل در نروژ اعالم کرد که من و بانک گرامین برنده جایزه س۰۲۲6در اکتبر سال 

های رسمی از ها و پیامهای تلفنی، ایملتوانید تصور کنید سیلی از تبریکطور که میایم. همانشده

سران کشورها، دانشگاهیان، فعاالن عرصه اعتبارات خرد و بسیاری دیگر از خیرخواهان به سویم سرازیر 

 رانم در سراسر دنیا دریافت کردم. های دست نویس از دوستان و همکاچنین، تعداد زیادی نامهشد. هم

ها یک بیانیه رسمی از اعضای هیات مدیره گروه دانون بود. در میان همه تعریف و تمجیدها در بین این پیام

ام از نوبل را درباره گرامین و کار ما، هیات مدیره به این موضوع اشاره کرده بود که من سهم جایزه مالی

ای معادل اهم کرد. هیات مدیره گفته بود که شرکت دانون سرمایهخرج کسب و کارهای اجتماعی خو

 من را  برای حمایت از هر کسب و کار اجتماعی که من انتخاب کنم به مبل  من خواهد افزود.   جایزه

 تر از دفتر امانوئل فایبر در شانگهای دریافت کردم:به عالوه، من پیامی خصوصی

 

 یونس عزیز،

قدر ایمیل داری که این ایمیل را ن ترین روزهای زندگیت باشد... و تو احتماالً آز طوالنیاین باید پایان یکی ا

 هرگز در ته لیست خود روی صفحه مانیتور کامپیوترت نخواهی دید!

من تازه یادم افتاد که تو فرانک را دقیقًا یک سال پیش از این، در روزی قبل از امروز مالقات کرده بودی. در 

سال تو زندگی شرکت ما را عوض کردی و به لطف دیدگاه و شوق تو، ما شاید بتوانیم شیوه انجام این یک 

های چند ملیتی را اندکی تغییر دهیم )ما جلسه بزرگی در روز دوشنبه داریم که در آن های  شرکتفعالیت

نخواهیم بود تا از  دیدگاه جدیدمان را نسبت به کسب و کار اجتماعی بررسی خواهیم کرد(. ما هرگز قادر

 ای تشکر کنیم.تو بابت معنای جدیدی که به زندگی تجاری ما آورده

 ارادتمند،

 ام 

 

ای برای من داشت. همه آنچه من درباره رضایت خاطر بسیار زیادی که مردم در این یادداشت اهمیت ویژه

نشست. مشابه همین آوردند گفته بودم حاال داشت به بار مینتیجه کسب و کار اجتماعی بدست می

نوشته شده بود نیز منعکس شد  5۵سواکه به قلم شری پر 5۸ای در مجله فورچونپیام در عنوان مقاله
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ای ماست در هر قدم".  این ایده مورد تأیید بسیاری از مدیران شرکت دانون نیز بود؛ آنها "نجات دنیا با پیاله

ری مشترک گرامین دانون را بخشی بسیار مهمی از گذاگفتند که کارمندان گروه دانون سرمایهبه من می

اش بحث کنند، دائماً در بین خود دربارههای این بخش را با عالقه دنبال میدانند، پیشرفتتجارت خود می

 کنند. نمایند نام آن را با افتخار و به دفعات مطرح میکرده و زمانی که درباره کار خود با مردم صحبت می

ای در ایه تعجب است  که یک کسب و کار کوچک یک میلیون دالری چنان نقش تعیین کنندهاحتماالً این م

ها این است که کار خیری  های نهادینه در انسانمیلیار دالری داشته باشد. اما یکی از ویژگی  16شرکتی 

ادیده گرفته های دیگر انجام دهند. این جنبه طبیعت انسان در دنیای امروز تجارت کامال ندر حق انسان

کند و به همین دلیل است که مردم شده است.  کسب و کار اجتماعی این خواسته انسانی را ارضا می

 پندارند. آن را الهام بخش می

توانم با کسانی که معتقدند کسب و کار اجتماعی هرگز جایگاه مهمی در زندگی واقعی پیدا من نمی

ه من در مردم هنگام آشنا شدن با ایده کسب و کار اجتماعی هایی کنخواهد کرد، موافق باشم. با واکنش

بینم مطمئن هستم که کسب و کار اجتماعی به زودی در دنیای تجارت ریشه خواهد کرد و رشد می

خواهد نمود. مردم به معنا و مفهومی در زندگی احتیاج دارند؛ از آن جمله مفاهیمی که تنها با آگاهی از 

 اید.شما سهم خود را در بهتر کردن دنیا انجام داده آید کهاین امر بدست می

بخشد و به همین دلیل است که مردم به آن پاسخ کسب و کار اجتماعی چنین معنایی به زندگی می

 دهند. می
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 هشتم فصل

 گسترش بازار

های انتقاعی و  شركت و ایجاد "در مورد موضوع "بنگاه اجتماعی آگاهی محور 1۵۸۲  من از اواخر دهه

ام. در  های بسیاری انجام داده غیرانتفاعی با اهداف اجتماعی مشخص، مطالب زیادی نوشته و سخنرانی

ام و هرگز هیچ شركت انتفاعی را تاسیس  این معادله من خواستار هیچ گونه منفعت شخصی نبوده

اندازی  اجتماعی است كه در راه ام كه حتی یك سهم از آن متعلق به خودم باشد. بلكه این هدفِ  نكرده

 دهد. های كسب و كار به من انگیزه می بنگاه

ام كه تنها فردی نیستم  ام به این نتیجه رسیده ازسفرها و گفتگوهایی كه با مردم در سرتاسر جهان داشته

هایی با هدف اجتماعی  كه چنین حسی دارم. مطمئنم كه افراد بسیاری هستند كه تمایل دارند شركت

هایی در نظام اقتصادی به رسمیت شناخته شوند. این یك  اندازی كنند، البته به شرطی كه چنین بنگاه اهر

تواند خود را با این ضرورت زیربنایی بشری تطبیق  شكست بزرگ برای نظام اقتصادی موجود است كه نمی

 دهد.

تری مشخص  اعی به طور شفافاندازی كسب و كار اجتم خود را درباره راه  طی چند سال گذشته، من ایده

های مطبوعاتی  توانستم در مورد آن صحبت كردم. من در رادیو، تلویزیون و مصاحبه نموده و هر كجا كه می

گذاران و در جلساتی  های خصوصی با سرمایه ، نشست6۲و همین طور در جلسات مجمع جهانی اقتصاد

ماعی كه در دانشكده كسب و كار دانشگاه كارآفرینی اجت  در زمینه 61های بنیاد اسكول مثل كنفرانس

 آكسفورد برگزار شد، در مورد كسب و كار اجتماعی صحبت كردم.

های خود را به  اندازی كنم تا ایده در همان زمان متوجه شدم كه الزم است یك بنگاه اجتماعی واقعی راه

ای از  مجموعه اندازی گیری برای راه ای ملموس نشان دهم. این مسئله منجر به تصمیم شیوه

چهار شركت  ۰۲۲5پزشكی به عنوان یك كسب و كار اجتماعی شد. در سال  های چشم بیمارستان

 65كام و گرامین تله 64، گرامین شاكتی6۳، گرامین كالیان6۰های گرامین بیابوسا بیكاش گرامین به نام

 گذاری كنند. پیشقدم شدند تا در این فعالیت اجتماعی سرمایه

كه یك شركت  66ب و كار جدید دو سازمان تاسیس كردیم: صندوق سالمت گرامینبرای اداره این كس

های گرامین به طور  كه یك شركت انتفاعی است. شركت 6۳غیرانتفاعی است و خدمات پزشكی گرامین

كنند، در حالی كه سایر افراد اهداكننده و  گذاری می مستقیم در خدمات پزشكی گرامین سرمایه

كنند. صندوق سالمت گرامین این  گذاری می ود را در صندوق سالمت گرامین سرمایهگذاران، پول خ سرمایه

 های بیمارستانی بیشتری را آغاز نماید. دهد تا پروژه پول را در اختیار خدمات پزشكی گرامین قرار می
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رای این ریزی ما ب آیند. زمانی كه برنامه ها نفر از جوانان از سرتاسر جهان به مالقات ما می هر ماه ده

به ما پیوستند. این دو جوان در كالس  6۵و میال سوند 6۸گیری بود، تام بوان گذاری در حال شكل سرمایه

در انگلستان با هم آشنا شده و یك گروه  ۳۲هنرهای نمایشی لیورپول  شعر و موسیقی در موسسه

ی موسیقی پاپ شد.  را تشكیل دادند كه مبنای حرفه جذاب آنها در زمینه ۳1موسیقی به نام کودکان سبز

نوازد، انگلیسی  نویسد و پیانو می اصلی گروه، اهل نروژ است و تام، كه شعرهای او را می  میال، خواننده

 است.

از گرامین بانك دیدن کردند، نسبت به مردم بنگالدش و محیط آن بسیار  ۰۲۲6زمانی كه تام و میال در سال 

نوشت؛ این  ۳۰ای با نام "مرا بشنو" ر گرفته بودند كه تام ترانهعالقمند شدند. آنها به قدری تحت تاثیر قرا

كرد كه آنها در یكی از روستاهای بنگالدش با او  گیرندگان بانك گرامین را تعریف می ترانه داستان یكی از وام

د. آشنا شده بودند. یك سال پس از آن، آنها دوباره به روستای مذكور آمدند تا ویدیوی ترانه خود را بسازن

های دیگر آن را ببینید. تام و میال در مورد ایده كسب و  سایت توانید این ویدیو را در یوتیوب و وب  شما می

پزشكی را به  اولین بیمارستان چشم  كار اجتماعی نیز كنجكاو شده بودند. میال تصمیم گرفت كه هزینه

تامین نماید. او و تام قرار است برای های بنیاد خود یعنی بنیاد کودکان سبز  طور كامل از طریق سرمایه

فروش ویدیوی خود را نیز به گرامین اهدا كنند؛ هزینه   پزشكی بیشتر، كلیه های چشم ساخت بیمارستان

 ها نزدیك به یك میلیون دالر است. ساخت هر یك از این بیمارستان

ممكن است به پزشكی بر اساس طرح كسب و كاری بنا خواهند شد كه  های چشم این بیمارستان

ترین و پرطرفدارترین قالب كسب و كارهای اجتماعی تبدیل شود. به منظور این که بتوانند روی پای  ساده

پزشكی   خودشان بیاستند و خودکفا باشند و در عین حال به هدف اجتماعیشان یعنی ارایه خدمات چشم

در پیش خواهد گرفت. به این ترتیب، را  ۳۳گذاری چندگانه ها سیاست قیمت به فقرا برسند، این بیمارستان

مروارید(   بیمارستان )برای مثال برای عمل جراحی آب  بیمارستان از بیمارانی كه در پرداخت هزینه

خدمات به فقرا تخفیف قائل خواهد شد   مشكلی ندارند، قیمت معمول بازار را خواهد گرفت، اما برای ارایه

ا دریافت خواهد كرد. سودی كه در اثر پرداخت مبال  برابر با نرخ بازار یا آنكه تنها بخشی از هزینه را از آنه

ی خدمات به فقرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این نوع  حاصل خواهد شد، به عنوان یارانه برای ارایه

 تواند در بسیاری از كسب و كارهای اجتماعی به كار گرفته شود. گذاری چندگانه می سیاست قیمت

 ۰۲۲5اندازی كسب و كار اجتماعی زمانی ایجاد شد زمانی بود كه من در اكتبر  گری که برای راهفرصت دی

مالقات كردم. همان طور كه قبال توضیح دادم، شركت گرامین  ۳5، مدیر گروه دانون۳4با آقای فرانك ریبود

آغاز كرد. اولین  به عنوان اولین كسب و كار اجتماعی واقعی ما كار خود را ۰۲۲۳در اوایل سال  ۳6دانون
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اندازی  اندازی خواهد شد. من امیدوارم كه ما به راه راه ۰۲۲۳پزشكی هم در پایان سال   بیمارستان چشم

 این گونه كسب و كارهای اجتماعی در داخل و خارج بنگالدش ادامه دهیم.

ن كسب و كار، یك اندازی نمود. اولی راه ۰۲۲۳بنیاد گرامین دو كسب و كار اجتماعی دیگر را نیز در سال 

و بانک  ۳۸بانك هند بود كه با همكاری سیتی ۳۳شركت مالی با نام گرامین كاپیتال ایندیا

محلی را برای موسسات اقتصاد   اندازی شد تا دسترسی به بازارهای سرمایه راه ۳۵آی.سی.آی.سی.آی

و كار هیچ برداشتی تر سازد. مالكان آن نیز توافق كردند كه از سود سهام این كسب  خرد در هند ساده

 نداشته باشند.

بود؛ یك شركت مالی كه با شراکت  ۸۲دومین كسب و كار، شركت اقتصاد خرد گرامین ـ جمیل پان عرب

از عربستان سعودی شكل گرفت. هدف از این شركت، فقرزدایی در دنیای عرب  ۸1گروه عبداللطیف جمیل

ت و خدمات را که برای اقتصاد خرد طراحی ای از محصوال از طریق اقتصاد خرد است. این شركت مجموعه

گذاری  نماید جای آنكه توزیع سود میان سهامداران، شرکت سود را دوباره سرمایه شده است تامین می

كند تا كسب و كار را توسعه دهد و خدمات آن را در اختیار موسسات بیشتری كه مشتری او هستند  می

 قرار دهد.

شوند هر روز افزایش یابد.  ای اجتماعی كه به فهرست گرامین افزوده میامیدوارم كه تعداد كسب و كاره

اندازی كنند، به ویژه  از همه مهمتر، امیدوارم كه موسسات دیگری نیز كسب و كارهای اجتماعی خود را راه

 تری را در سرتاسر جهان از این ایده آگاه سازد. امیدوارم كه انتشار این كتاب، مخاطبان گسترده

 

 گذاری خواهد كرد؟ ی در كسب و كار اجتماعی سرمایهچه كس

شود این است:  هایی كه همواره هنگام توضیح مفهوم كسب و كار اجتماعی مطرح می یكی از پرسش

 شود؟" كسب و كار اجتماعی از چه منبعی تامین می  "سرمایه

باید كسی كه عقل شود كه یك تردید اساسی وجود دارد: چرا  شاید این پرسش به این دلیل مطرح می

گذاری كند كه بازده مالی  سلیمی دارد پول خود را كه با زحمت به دست آورده است در كاری سرمایه

 برایش ندارد؟

ترند، آنها پول خود را كه با زحمت فراوان  رسد. اما مردم از این هم مجنون این پرسش منطقی به نظر می

كنند! مردم پول خود را هر ساله به  ز امور خیریه صرف میاند برای تاسیس بنیاد و حمایت ا به دست آورده

وار" را با  رسد. اگر این رفتار "مجنون كنند كه مجموع آنها به میلیاردها دالر می این موسسات اهدا می

رسد. از  تر به نظر می گذاری در كسب و كار اجتماعی مقایسه كنیم، مورد دوم عاقالنه "مجنونی" سرمایه

كنید، در نهایت  گذاری می ته، زمانی كه شما پول خود را در كسب و كار اجتماعی سرمایههمه اینها گذش
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كنید كه خود را از طریق درآمدهای حاصله پشتیانی  گیرید و مالكیت شركت را حفظ می پول خود را پس می

جهان كمك  خواهند به بهبود های افراد ثروتمندی كه می های فردی، به ویژه کمک كند. بنابراین کمک می

 كنند، منبع اصلی سرمایه برای كسب و كار اجتماعی هستند.

ما »گذاری وجود دارد. اخیرا مدیر معروف یك بنیاد )خیریه( بزرگ به من گفت:  یك منبع دیگر نیز برای سرمایه

های  روژهشود. اما پ ایم كه هر سال به مقدار آن اضافه می آوری كرده حدود یك میلیارد دالر از اعانات را جمع

ای به ما پیشنهاد كنید تا از آن حمایت  توانید پروژه جذابی وجود ندارد تا پول خود را به آنها اهدا كنیم. آیا می

 ام. های مشابه این، از مسئوالن موسسات دیگر نیز شنیده ل ها سئوا من طی این سال« كنیم؟

خود در كسب و كارهای اجتماعی فكر  گذاری پول چرا در مورد سرمایه»پاسخ سریع من به او این بود: 

پذیری وجود دارد كه در آینده اگر بخواهید بتوانید از پول خود دوباره استفاده كنید. یا  كنید؟ این انعطاف نمی

توانید پول خود را به یك سازمان غیرانتفاعی كه به طور خاص در كسب و كارهای اجتماعی  آنكه می

درست همان طور كه بنیاد کودکان سبز از طریق صندوق سالمت گرامین كند اهدا كنید،  گذاری می سرمایه

چنین كاری را انجام داد. برای دریافت طرح پیشنهادی کسب و کار فراخوان بدهید و ببینید كه چه تعداد 

توانید انجام  طرح نوآورانه و جذاب دریافت خواهید كرد. شما با این میلیاردها دالر خود كارهای زیادی می

 «د.دهی

كنند، امكانات  ارزشمند برای حمایت فكر می هدفزمانی كه بنیادها به كسب و كار اجتماعی به عنوان یك 

تواند یك كسب و كار اجتماعی بسیار جذاب  رسد. اعتبار خرد می نامحدودی به تدریج به فكر آنها می

برای   های محیط زیست، تغذیه های تجدیدپذیر، پروژه های بهداشتی، فناوری اطالعات، انرژی باشد. مراقبت

اندازی كسب و كارهای  های دیگری برای راه توانند زمینه ها همگی می فقرا و بسیاری از دیگر انواع بنگاه

 اجتماعی جذاب باشند.

ای از سرمایه برای كسب و كارهای اجتماعی باشند.  العاده توانند منبع فوق بنابراین بنیادها می

های كسب و  توانند منابع خوبی باشند و صندوق نیز می  جهی مانند بانک جهانیدو و چند و اهداكنندگان

و وام به كسب و كارهای كوچك    را در هر یك از كشورهای دریافت كننده برای ارایه سرمایه ۸۰كار اجتماعی

( ۸4آفریقا  ، بانك توسعه۸۳آسیا  ای )مانند بانك توسعه منطقه  های توسعه ایجاد نمایند. بانك جهانی و بانك

توانند همان  وام به كسب و كارهای كوچك باز كنند. آنها می  های جدیدی را برای ارایه توانند دریچه می

های زیرساختی،  های مشابه نظیر پروژه گذاری در پروژه ها برای سرمایه شرایطی را كه برای دولت

هایی كه به عنوان  یرند، برای پروژهگ های تجدیدپذیر، بهداشت، آموزش، وام خرد و غیره در نظر می انرژی

 شوند نیز در نظر بگیرند.  كسب و كارهای اجتماعی انجام می

توانند منبعی برای تامین سرمایه برای كسب و  های تجاری هم می وام  دهنده به عالوه، موسسات ارایه

تند، درست هایی خودكفا هس كارهای اجتماعی باشند. از آنجایی كه كسب و كارهای اجتماعی شركت

دهندگان تجاری برای تامین  سازی سود(، وام هایی با هدف بیشنه مثل كسب و كارهای سودآور )شرکت

 مند خواهند شد. آنها مشكلی نخواهند داشت و از این كار برای تبلی  برای خود نیز بهره  سرمایه
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های كسب و كارهای اجتماعی توانند ایجاد شوند تا نیاز در نهایت، انواع جدیدی از موسسات مالی نیز می

گذاری اجتماعی،  برای سرمایه  های تامین سرمایه به سرمایه را تامین نمایند. برای مثال، صندوق

گذاری مشترك و البته بازار سهام اجتماعی تمام عیار. هر یك از این موارد مكانیسمی  های سرمایه صندوق

كسب و كارهای اجتماعی خواهند بود. بازارهای فردی و مشاركتی برای حمایت از   برای بسیج سرمایه

های تجاری  پروژه  های هوشمندانه برای تامین سرمایه روش  طوالنی و موفقی در توسعه  مالی تاریخچه

عمومی سهام.   اولیه  گذاری خصوصی تا فروش اوراق قرضه و عرضه های تجاری و سرمایه دارند؛ از وام

فاصله در كسب و كارهای اجتماعی قابل استفاده هستند، در حال كه های موجود بال برخی از این چارچوب

كسب و كارهای اجتماعی ایجاد   های نوظهوری كه به واسطه برخی دیگر الزم است در پاسخ به چالش

های خالق است تا خود را به آن مشغول  جدید و جذاب برای ذهن  شوند تطبیق پیدا كنند. این یك زمینه می

 كنند.

 

 شركت گرامین دانون  سرمایهتامین 

كسب و كار اجتماعی و همکاری با گرامین برای   اشتیاق فرانك ریبود مدیر شركت دانون در پذیرفتن ایده

زده کرد. اما ریبود هم مثل تمامی افرادی كه مدیر عامل  تاسیس شركت گرامین دانون مرا بسیار هیجان

داد. زمانی كه  بلكه به سهامداران باید پاسخ میهای سهامی هستند، نه تنها به وجدان خود،  شركت

ناپذیری  روی بود، مدیر دانون در پاریس به دنبال پاسخ به پرسش اجتناب پروژه با سرعت كامل در حال پیش

اندازی یك كسب و كار اجتماعی  های به دنبال سود هنگام فكر كردن به راه ی مدیران شرکت بود كه همه

توانیم از خود دفاع كنیم اگر سهامداران بپرسند: "چطور جرات كردی  چگونه می شوند: ما با آن مواجه می

گذاری كنی كه هیچ سودی برای ما ندارد؟ تو با این كار از اختیارات خود  ای سرمایه پول ما را روی پروژه

 ای!"  تجاوز كرده

فرانك بطور مكرر هدف  خوشبختانه مدیریت دانون برای مدتی طوالنی با این پرسش دست به گریبان بود.

را كه بیش از سی  ۸5پدرش، آنتونی ریبود  كرد و جمله شركت دانون را به اعضای تیم مدیریت یادآوری می

كرد:  گفته بود نقل می ۸6عمومی خطاب به همكارانش در هیات كنفرانس فرانسه  سال پیش در یك بیانیه

آفرینی انسانی و پیشرفت و  ر همزمان ارزش"هیچ ارزش اقتصادی پایداری وجود نخواهد داشت اگر به طو

 ۸۳فردی وجود نداشته باشد." درست پیش از آنكه گرامین دانون حركت خود را آغاز كند، امانوئل فابر  توسعه

كرد. امانوئل به  در دانون پیشدستی كرده و از گرایش اجتماعی در عملیات تجاری شركت استفاده  ۸۳فابر

كسب وكارهایی كه اهداف اجتماعی دارند با   مین سرمایههای تا مدت چندین سال در مورد چالش

گذاری  های سرمایه های مستمری بازنشستگی و صندوق دوستان خود كه مدیر برخی از بزرگترین صندوق

نگاران، به بحث و تبادل نظر پرداخته بود.  مشترك در اروپا و امریكا بودند و نیز با تحلیلگران مالی و روزنامه

داری كنونی ناراضی بودند. آنها با توجه به وضعیت  مدیران نیز مثل امانوئل از نظام سرمایه بسیاری از این

كردند كه نیاز به شكل جدیدی از كسب و كار رو به افزایش است؛ كسب و كاری كه  جهان احساس می

 عت باشد.بهتر بتواند به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد نه اینكه هدف از آن صرفا افزایش سودآوری و منف
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شنیدم كه حتی  ها با من گفتگو كرد، من خوشحال شدم از اینكه می زمانی كه امانوئل در مورد این بحث

های شما به من  پیشروان در بازارهای مالی جهان نیز در مورد عملكرد خود تردید دارند. به او گفتم: "گفته

اند. من فقط چهل سال  را زنده نگه داشته قوت قلبی دوباره داد." او خندید و گفت: "خب، این تردیدها من

 ای جوان هستم كه بتوانم دنیا را تغییر دهم!" كنم كه هنوز به اندازه دارم و تصور می

امانوئل به من گفت كه او به مدت چندین سال در تالش بود تا این معما را حل كند و یك مدل كسب و كار 

هایی كه به طور معمول   ای رسید كه با ایده و به ایدهبخش ترکیبی را طراحی نماید. در نهایت ا رضایت

سه »یا « دو برابر»هایی که مضمون آن  شد تفاوت داشت؛ ایده توسط دیگران در دنیای تجارت مطرح می

ی حاصله و تالش كسب و كارها برای دستیابی به موفقیت بر اساس معیارهای  شدن نتیجه« برابر

امانوئل یك مدل كسب و كار ترکیبی بود كه مطابق   ی مالی بود. ایدهاجتماعی و محیطی در كنار معیارها

گذاران آگاه و  گذاری خاصی با هدف "ارزش اجتماعی برای پول" در اختیار سرمایه های سرمایه آن فرصت

كردند كه از روز  گذاران موافقت می گیرد. این معامله ارزشی به این صورت بود كه سرمایه گرا قرار می آرمان

 مالی شركت محدود كنند.   بازده  خود را تحت سیاست از پیش تعیین شده  سرمایه  ول، بازدها

امانوئل کمی دلخور شد زمانی كه به او گفتم من به مدل كسب و كار ترکیبی اعتقادی ندارم. 

تا دهند  كنند اغلب به این دلیل چنین تالشی را انجام می ها حمایت می هایی كه از این برنامه شركت

های  كنند كه به دلیل فشار كسب و كار روزانه، دغدغه احساس گناه مدیران آنها كه در درون خود حس می

ها به عنوان روشی  ها نیز از این مدل اند، تسكین یابد. برخی دیگر از شركت اجتماعی را فراموش كرده

این فعالیت جال دهند تا جذاب به كنند تا آنها را  با  های سودآور خود استفاده می برای پوشش دادن پروژه

 نظر برسند.

با این وجود در پایان، سرنوشت مدیران كسب و كار تنها به پاسخ به یك سئوال بستگی دارد: چقدر پول 

بخشی به این سئوال دادید، ممكن است به شما اجازه  ای؟ پس از آنكه پاسخ رضایت برای ما حاصل كرده

م، سوم و چهارم خود تالش كنید و حاضرین در جلسات سهامداران در ی اهداف دو داده شود تا در زمینه

ها برای شما كف خواهند زد، البته در صورتی كه قبال هدف اول را تامین كرده باشید و آنها  ازای این تالش

 از عملكرد شما در آن زمینه رضایت داشته باشند.

بخش  او را آماده كرده بود تا یك راه حل رضایتمدل هیبرید   مدت امانوئل در زمینه گیری طوالنی لیكن پی

گرامین دانون بدون نارضایتی سهامداران شركت پیدا كند. راه حل این بود: ایجاد   برای چالش تامین سرمایه

گذای مشترك با رسالتی خاص و دادن حق انتخاب به سهامداران دانون برای پیوستن  یك صندوق سرمایه

اطالعات دقیق در مورد اینكه آنها با این انتخاب خود چه چیزهایی به   ارایهبه آن در صورت تمایل، ضمن 

 دست خواهند آوردند و انتظار چه دستاوردهایی را نباید داشته باشند.

صندوق اجتماعی  -متغیر  گذاری با سرمایه گذاری به نام شركت سرمایه امانوئل یك شركت تعاونی سرمایه

گذاری خواهد شد و  های آن در بازار معمولی )سودده( سرمایه د داراییدرص ۵۲دانون را تاسیس كرد كه 

درصد باقیمانده در کسب و کار اجتماعی  1۲بینی را به دنبال خواهد داشت و  نرخ بازدهی بازار قابل پیش

گذاران خواهد داشت كه  گذاری خواهد شد. در مجموع، این دو منبع پول بازدهی را برای سرمایه سرمایه

بازار است، ضمن آنكه همزمان از كسب و كارهایی كه منافع اجتماعی خاصی را برای   به نرخ بازده نزدیك

 كند. شوند حمایت می افراد نیازمند موجب می
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اش را به تایید مقامات قانونگذار فرانسه و نیز مسئوالن مرتبط در بازار سهام فرانسه  امانوئل ناچار بود ایده

توانستیم مطمئن باشیم كه او بتواند هر دوی این  یك مفهوم جدید بود و ما نمی برساند. چرا كه این ایده

 امانوئل ایمیل زیر را برای من فرستاد: ۰۲۲4دسامبر  14موانع را رفع كند. اما در 

 یونس عزیز

گذاری مبادالت سهام فرانسه به صورت  پس از دو هفته گفتگوی فشرده، توانستم از رییس هیات قانون

كسب و كار اجتماعی ما برای قرارگیری در   این نشانه را دریافت كنم كه صندوق توسعه غیررسمی

 فهرست به عنوان یك صندوق بازار پول فعال در بازار مالی فرانسه واجد شرایط خواهد بود.

گذاران توضیح داده خواهد شد و بازده برای سهامداران  هدف اجتماعی از قبل به طور شفاف برای سرمایه

ها دو یا سه درصد خواهد بود و خطر كاهش یا احتمال افزایش آن بسیار محدود خواهد بود. بدین ترتیب تن

گذاری خواهند كرد كه  گذاری خواهد شد. مردم به این دلیل سرمایه درصد از سود دوباره سرمایه ۵۸تا  ۵۳

دارند و ما برای ایجاد آن  های کسب و کار اجتماعی كه مورد حمایت این صندوق قرار خواهند با پروژه می

 كنیم ارتباط داشته باشند. تالش می

سهامداران دانون این حق را دارند كه سود سهام اجتماعی را انتخاب كنند تا بتوانند به جای پول نقد از 

 دانون، در صندوق سهم داشته باشند.

های پیشرو فرانسوی  كی عموم آزاد است و توسط یكی از بان این صندوق به طول كامل برای استفاده

 بازاریابی خواهد شد. مردم قادر خواهند بود هر روز به صورت آزادانه سهام خود را خرید و فروش كنند.

اگر ما موافقت بازار بورس را هم طی چند ماه آینده دریافت كنیم، بدین معناست كه در قرار دادن یك كسب 

 ایم. ی فعال موفق شدهدار و كار اجتماعی در فهرست مبادالت سهام سرمایه

 به امید دیدار در یكشنبه آینده

 ارادتمند شما: امانوئل

ام. این  زده اندازی صندوق اجتماعی دانون كه توسط امانوئل فابر تاسیس شده بود بسیار هیجان من از راه

گر به ام بسیار نزدیك بود. اما ا صندوق به مفهوم كسب و كار اجتماعی كه من در این كتاب تعریف كرده

ای وجود نداشت، كامال با تعریف من  ساالنه  كرد هیچ بازده بینی می درصدی كه امانوئل پیش ۳تا  ۰جای 

كسب و كارهای   هماهنگی داشت. در هر صورت این صندوق یك روش نوآورانه برای تامین سرمایه

گذاری   سرمایه باشد؛ یك قدم بزرگ به سوی ایجاد صندوق اجتماعی از طریق بازار سهام موجود می

 مشترك اجتماعی برای آینده.

( موانع قانونی و حقوقی این طرح پشت سر ۰۲۲۳نویسم )اواسط سال  اكنون كه این جمالت را می

  ساالنه  رسما توسط سهامداران دانون در جلسه ،گذاری مشترك جدید اند. صندوق سرمایه گذاشته شده

نویسی و مدیریت گروه بانكی فرانسوی  قرار گرفت. با پذیره مورد تایید ۰۲۲۳آوریل  ۰6شركت در پاریس در 

آوری خواهد كرد   گذاری را از میان چند گروه جمع های سرمایه اعتبار کشاورزی، صندوق اجتماعی دانون پول

گذاران موسساتی مانند  كه عبارتند از: سهامداران دانون، كه حامیان مشتاق این مفهوم هستند، سرمایه

 گذاران انفرادی از میان مردم فرانسه. های بیمه  و سرمایه های بازنشستگی و شركت دوقها، صن بانك
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میلیون  ۰۲میلیون دالر( است كه از این مقدار،  1۳5میلیون یورو ) 1۲۲آوری  این صندوق، جمع  هدف اولیه

سود سهام ساالنه  یورو از گروه دانون تامین خواهد شد. سهامداران دانون حق دارند كه انتخاب كنند كه از

درصد  ۳۲گذاری نمایند. بیش از  صرف نظر كنند و در عوض، درآمد آن را در صندوق اجتماعات سرمایه

اند كه بخشی از درآمد خود را در این صندوق  كارمندانی كه در سود دانون سهیم هستند انتخاب كرده

 گذاری نمایند. سرمایه

ن در سرتاسر بنگالدش و نیز در سایر كسب و كارهای گرامین دانو  سود حاصل از صندوق در توسعه

اجتماعی دانون در سایر کشورهای در حال توسعه و در كسب و كارهای اجتماعی جدیدی كه توسط 

گذاری خواهد شد. طی روزهایی كه  شوند، سرمایه اندازی می كارآفرینان مستقل در سرتاسر جهان راه

از این كارآفرینان به مالقات امانوئل فابر آمدند و مشتاق بودند كه اندازی صندوق اعالم شد، چندین نفر  راه

ی جدید برای كسب و كارهای اجتماعی خود استفاده  توانند از این منبع تامین سرمایه بدانند چگونه می

 گذاری آغاز شده است. كنند. فرایند ارزیابی این كسب و كارها و انتخاب موارد مناسب برای سرمایه

با کمی سروصدا، یكی از سنگ بناهای یك دنیای اقتصادی جدید كه در آن كسب و كار اجتماعی بنابراین 

كند در حال استقرار است و پاسخ مثبت و  پیدا می جایگاه مناسب خود را در كنار كسب و كارهای سودآور

مفهومی  ای است كه زمان آن فرا رسیده است ـ تر ساخت كه كسب و كار اجتماعی ایده آنی، مرا مجاب

اند از  های مدیدی مشتاق بوده ها نفر را در سرتاسر جهان كه مدت میلیون  كه خالقیت سركوب شده

موجود استفاده كنند و نیاز داشتند از نظر سازمانی به   استعدادهای خود برای حل مشكالت آزاردهنده

 رسمیت شناخته شوند، آزاد خواهد كرد.

 

 كار معیارهای جدید برای ارزیابی كسب و

های تجاری، اقتصادی و  تاسیس صندوق اجتماعی دانون تنها یك اشاره به طیف وسیعی از نوآوری

شوند، بازارهای آزاد  اجتماعی پیش روی ماست. همچنان كه كسب و كارهای اجتماعی شكوفا می

ب و كار كنند. نسل جدیدی از مالكان كس شروع به تغییر می  موجود در پاسخ به این الگوی جدید و وسیع

های خود بیان كنند، به ساختارهای  های انسانی را از طریق شركت اند ارزش كه برای اولین بار توانسته

سازمانی جدیدی برای حمایت از این كسب و كارهای جدید كه در حال ظهور هستند نیاز خواهند داشت. 

 آنها را حدس زد. توان برخی از بینی جزئیات این تغییرات وجود ندارد، اما می امكان پیش

توان گفت كه كسب و كارهای اجتماعی جایگاه خود را در كنار كسب و كارهای سودآور به  برای شروع می

عنوان عناصر اصلی در بازار كسب و كار پیدا خواهند كرد. كسب و كارهای اجتماعی در همان فضای بازار 

سر سهم بازار رقابت خواهند نمود. مشتریان  های سودآور عمل خواهند كرد و با آنها و با یكدیگر بر شرکت

كنند كه بین كسب و كارهای اجتماعی و کسب و کارهای با هدف  هنگام خرید كاالها و خدمات عادت می

سازی سود انتخاب كنند. در بسیاری از موارد، آنها بر اساس معیارهای سنتی یعنی قیمت،  بیشینه

. انتخاب خواهند کرد. در برخی موارد نیز به این دلیل كیفیت، دسترسی، جذابیت عالمت تجاری و ...

حمایت از یک رسالت اجتماعی، كسب و كارهای اجتماعی را ترجیح خواهند داد. بنابراین هنگامی كه 

های اجتماعی ممكن است به یك بخش معمول  كنند، توجه به ارزش گیری می مشتریان برای خرید تصمیم

 از معامله تبدیل شود.
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كنند  هایی كه ادعا می از مدتی قبل ما شاهد وقوع این پدیده در جهان هستیم. بسیاری از شركتدر واقع 

كنند وجدان مشتریان را به عنوان بخشی از  مدیریت آنها در راستای مسئولیت اجتماعی است تالش می

ز حد معمول به راهبرد بازاریابی كلی خود جذب كنند. برای مثال، تولیدكنندگان پوشاك كه حقوقی بیشتر ا

كنند تا از استفاده از كودكان برای كار اجتناب كنند این اقدامات  كنند و تالش می كارگران خود پرداخت می

كنند به امید اینكه مشتریان باوجدان، پوشاك تولیدشده توسط آنها را به محصوالت  خود را تبلی  می

تركیبات شیمیایی در تبلیغات خود اظهار های رقیب ترجیح دهند. فروشندگان مواد غذایی بدون  شركت

های طبیعی برای تولید آنها  تر است، بلكه از روش تر و سالم كنند كه محصوالتشان نه تنها مغذی می

رساند و از صنعت كشاورزی محلی  استفاده شده كه به محیط زیست و حیوانات وجانواران آسیب نمی

وزافزونی از مشتریان به این ادعاها پاسخ مثبت دهد كه تعداد ر كند. شواهد نشان می حمایت می

 دهند. می

اما این نوع بازاریابی با "مسئولیت اجتماعی"، در محیط اقتصادی كنونی یك ایراد دارد: كمبود یك سیستم 

كننده چگونه  ها. مصرف رسمی برای ارزیابی، آزمایش و به اجرا درآوردن ادعاهای محصوالت این شركت

ای كه در آن طرف  پوشاك از كارگران خود در كارخانه  حاصل كنند كه یك تولیدكنندهتواند اطمینان  می

تواند مطمئن شود كه مرغ یا  كننده چگونه می كند؟ مصرف اكوادور، كنیا یا بنگالدش است سو استفاده نمی

ده های بشردوستانه و دوستدار محیط زیست تولید ش از روش  كند با استفاده گوشتی كه خریداری می

است؟ استانداردها در این زمینه مبهم بوده و استفاده از آنها برای افراد معمولی دشوار است. 

كنندگان دیگر، و  كنندگان ناچارند بر اساس ادعاهای شركت، تبلیغات و بازاریابی، نظرات مصرف مصرف

 است.ها قضاوت كنند، در حالی كه اعتبار تمامی این موارد مورد تردید  مقاالت روزنامه

سازد، چرا كه هم  پذیر می تر این ادعاها را امكان وجود یك بازار كسب و كار اجتماعی بررسی جدی

ی پول خود صرف نظر  گذاران از بازده گذاران مشاركت دارند. زمانی كه سرمایه كنندگان و هم سرمایه مصرف

ركت محقق شده است. كنند تا به طور ملموسی مطمئن شوند كه هدف اجتماعی ش كنند، تالش می می

كند به كاهش فقر كمك  كنندگان عادی كه از یك شركت به دلیل اینكه ادعا می به همین ترتیب، مصرف

كنند، به دنبال  دهد خرید می كند یا دیگر منافع اجتماعی را ارایه می كند، محیط زیست را پاكیزه می می

 دارند.شواهد واقعی خواهند بود كه ثابت كند این ادعاها واقعیت 

های حسابرسی باید ایجاد شوند كه ادعاهای مبنی بر  مجوز و شركت  های صادركننده دیر یا زود، شركت

های  منافع اجتماعی این كسب و كارهای اجتماعی را مورد پایش و نظارت قرار دهند )این شركت

صدور  مجوز و حسابرسی ممكن است خودشان نیز كسب و كارهای اجتماعی باشند(.  صادركننده

ها در راستای دو ُبعد خواهد بود: ُبعد مالی )یعنی تایید اینكه شركت، استانداردهای  گواهینامه به شركت

كند( و ُبعد اجتماعی )یعنی تایید  مالی تعیین شده توسط جامعه كسب و كارهای اجتماعی را رعایت می

های  از دستورالعملاین كه گزارشات شركت در مورد پیشرفت اهداف اجتماعی درست هستند و 

مجو تایید   كنند(. كسب و كارهای اجتماعی كه توسط نهادهای پیشرو صادركننده استانداردی تبعیت می

  اند ممكن است یك لوگو یا مهر داشته باشند كه نشان دهد تحت حمایت و اعتبار هیات صادركننده شده

ی نیز وجود داشته باشند كه برای ابعاد بندی تخصص هایی برای رتبه مجوز قرار دارند. ممكن است آژانس

گوناگون یك كسب و كار اجتماعی گواهینامه صادر كنند: برای مثال، تبعیت از استانداردهای كار، استفاده 

 كنندگانی كه از جوامع محلی. های عادالنه هنگام انتخاب تامین از منابع انرژی تجدیدپذیر و فعالیت
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ر داشت این است كه كسب و كارهای اجتماعی باید به خوبی اداره ای كه باید به خاط مهمترین مسئله

شوند و اهداف شفاف و ملموسی داشته باشند و معیارهای آنها برای موفقیت با دقت تعریف شده باشد 

ها، واژگان و  و پایش مستمر داخلی و بیرونی داشته باشند. با گذشت زمان، استاندارد كردن رویه

خصوص برای كسب و كارهای اجتماعی به وجود خواهد آمد، درست همان طور اصطالحات و حسابداری م

 اكنون در اختیار کسب و کارهای با سود بیشینه قرار دارد. ۸۸كه اصول پذیرفته شده حسابداری

فكر كردن در مورد ایجاد یك زیرساخت اطالعاتی و قانونی جهانی برای كسب و كار اجتماعی در این مرحله 

ای بعید یا شاید غیرواقعی به نظر برسد. ولی ما در واقع شانس ما کم نیست. بیشتر  دهممكن است یك ای

اند.  كارهای اولیه به دلیل نیازهای ایجاد شده از سایر جهات، مخصوصا نیاز به پایش محیطی انجام شده

سئول ائتالف اقتصادهای م و  ۸۵محیط زیست سازمان ملل متحد  های ابتدایی تحت برنامه این فعالیت

متولد شد. این ابتکار به عنوان یك سیستم مشهور و  ۵1دهی با نام ابتکار جهانی گزارش ۵۲محیط زیست

تواند به عنوان  گسترده برای ارزیابی و پایش رفتار مشاركتی در رابطه با اهداف اجتماعی و محیطی می

وانند از آن استفاده ت نوعی سیستم ارزیابی تلقی شود كه كسب و كارهای اجتماعی می  اولیه  نسخه

 كنند.

در اجالس جهانی توسعه پایدار  ۰۲۲۰دهی به طور رسمی در سال  های ابتکار جهانی گزارش دستورالعمل

توسط ائتالف اقتصادهای  1۵۵۳ی این ابتکار در سال  در یوهانزبرگ در آفریقای جنوبی اعالم شد. ایده

گذاری با مسئولیت  سرمایه ادی گروه و صندوقوجود تعد  مسئول محیط زیست ارایه شد كه نشان دهنده

میلیارد دالر وجود دارند. بسیاری از این  1۳۵صندوق با دارایی در مجموع  ۰۲۲اجتماعی است. بیش از 

كنند. برای  های تجاری پایدار استفاده می های متفاوت و خانگی برای ارزیابی فعالیت ها از سیستم صندوق

های جهانی ایجاد شود. ابتکار  ای مشترك از پروتكل ستار آن بودند كه مجموعهحفظ زمان و انرژی، آنها خوا

ای محیطی یا  شركت گزارشات دوره ۳۲۲۲این خواسته است. امروز بیش از   دهی نتیجه جهانی گزارش

شركت از دستورالعملهای تدوین شده توسط ابتکار جهانی  ۳۲۲كنند و بیش از  اجتماعی را تهیه می

 نمایند. ا استفاده میدهی ر گزارش

ها  هایی برای پایش و ارزیابی عملكردهای اجتماعی شرکتهای دیگری نیز برای ایجاد سیستمتالش

 ۰5۲ای مشتمل بر  كه یك شركت تحقیقاتی است، مجموعه ۵۰"4انجام شده است. شركت "ا ِست 

جانب مراجعان  شركت را از 15۲۲شاخص فرا مالی را تهیه كرده است كه بر اساس آنها تقریبا 

  دهد، یك رتبه " برای هر شركتی كه مورد پایش قرار می4كند. "ا ِست  گیری می گذار نهادی پی سرمایه

مدیریتی فرایندهای   دهد )رتبه مدیریتی ارایه می  اجتماعی و یك رتبه  محیطی، یك رتبه  اقتصادی، یك رتبه

ها برای اطمینان از رفتار شركتی  آیا این تصمیمكند تا تعیین كند كه  گیری شركت را ارزیابی می تصمیم

 اند یا خیر(. مسئوالنه طراحی شده
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را نمایان  ۵4اولین كارت امتیاز خود با عنوان "سود تاثیر انسانی" ۵۳"ف ست کمپانی"  ، مجله۰۲۲۳در آوریل 

و مالی  ها بر اساس عملكرد اجتماعی، محیطی مند )سیستماتیک( از شركت بندی سامان كرد كه یك رتبه

اند كه به  گذارانی طراحی شده برای استفاده سرمایه " و هم "سود تاثیر انسانی"4آنها بود. هم "ا ِست 

« از نظر اجتماعی مسئول»و « از نظر اقتصادی موفق»گذاری هستند كه  هایی برای سرمایه دنبال شركت

 باشند.

ی تاثیر اجتماعی كسب و كارهای طرف برای ارزیابهای استاندارد شده و بی هنگام ایجاد سیستم

های ارزیابی کسب و کارهای با هدف بیشنه سود الگو بگیریم. اما باید به توانیم از روش اجتماعی، ما می

های جدیدی را برای پایش كسب و كارهای اجتماعی طراحی كنیم. در یك کسب و طور مستقل سیستم

نبی است كه ارزیابی آن باید در راستای هدف کار با هدف بیشنه سود، منفعت اجتماعی یك محصول جا

سازی سود انجام شود. درحالی که در یك كسب و كار اجتماعی، تاثیر اجتماعی  اصلی یعنی بیشینه

اندیشانه از نظر  ای مصلحت هدف اصلی است و سود، بخشی از راهبرد شركت برای مدیریت به شیوه

یر اجتماعی یك كسب و كار اجتماعی باید با هدف شود. بنابراین، روش ارزیابی تاث مالی محسوب می

 كسب و كار همخوانی داشته باشد.

 

 مسائل مربوط به قانونگذاری و مالیات

شوند، احتماال از دولت خواهند خواست كه از منافع  همچنانكه كسب و كارهای اجتماعی چندبرابر می

شتری دسترسی داشته باشند. این ادعاها در تر شود و به افراد بی مند شوند تا كارشان ساده مالیاتی بهره

هزینه به  رسند. یك كسب و كار اجتماعی كه خدمات بهداشتی و پزشكی كم ظاهر منطقی به نظر می

دهد، چرا نباید درست مثل یك شركت غیرانتفاعی كه هدف مشابهی دارد از مالیات معاف شود؟  فقرا می

خدمات به تعداد بیشتری   تواند برای ارایه پردازند می میپولی كه كسب و كارهای اجتماعی بابت مالیات ن

دهندگان برای برطرف كردن نیازهای فقرا وجود دارد به  از فقرا صرف شود و باری كه روی دوش مالیات

 تر خواهد شد. همین میزان سبك

فصال توضیح ها باید معیارهای خاص خود را تعیین كنند و م برای اجتناب از سردرگمی و بحث و جدل، دولت

های مالیاتی  دهند كه كسب و كارهای اجتماعی تحت چه شرایطی واجد شرایط انواع خاصی از معافیت

توانند كسب و كارها، افراد و موسسات را  های مالیاتی مناسب میها از طریق سیاستهستند. دولت

به بخش مربوطه ارایه  های مفیدی را تشویق كنند تا كسب و كارهای اجتماعی را تاسیس كرده و نوآوری

 دهند. 

دهند كه معموال از دولت انتظار  اگر دولت متقاعد شود كه كسب و كارهای اجتماعی نقشی را انجام می

رود انجام دهد، تشویق این كسب و كارها از طریق معافیت مالیاتی توجیه اقتصادی خواهد داشت.  می

ای مساعد برخورد شود تا پاداشی  یاتی به گونهمنطقی است كه با كسب و كارهای اجتماعی، از نظر مال

 دهندگان معموال بر دوش دارند، باشد. برای كاهش باری كه مالیات
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یا بنیاد   تواند مثل كمك به یك موسسه گذاری در كسب و كارهای اجتماعی می در چنین شرایطی، سرمایه

رآمد انجام شود. در اینجا نیز دوباره، معاف از مالیات و در عوض معاف شدن از پرداخت مالیات بر د  خیریه

هدف یعنی تشویق ایجاد و حمایت از كسب و كارهای اجتماعی محقق خواهد شد. ممكن است برخی 

پردازند  های با هدف سود بیشینه كه مالیات میچنین استدالل كنند كه عادالنه نیست كه از شركت

ابت كنند. در صورتی ممكن است این گونه باشد بخواهید با كسب و كارهای اجتماعی معاف از مالیات رق

كنم چنین محدودیتی وجود  كه تبدیل یك نوع كسب و كار به دیگری غیرممكن باشد. اما من تصور می

ندارد. کسب و کارهای با هدف بیشنه سود كه تمایل داشته باشد از معیارهای كسب و كارهای 

اخت سود سهام به سهامداران و وقف كردن خود برای اجتماعی تبعیت كند به ویژه با صرف نظر كردن پرد

توانند به آسانی به یك كسب و كار اجتماعی تبدیل شوند. این  دستیابی به یك هدف اجتماعی، می

توانید كسب و كارهای اجتماعی را شكست  پاسخی برای شكایت در مورد رقابت ناعادالنه است: اگر نمی

 دهید، به آنها بپیوندید!

ها آنها را از مالیات ، ایجاد كسب و كارهای اجتماعی به این مسئله بستگی ندارد كه آیا دولتدر هر صورت

درونی خود   كنند تا به خواسته اندازی می کنند یا خیر. افراد، كسب و كارهای اجتماعی را راه معاف می

تر كرده و  ی آنها سادهبرای ایجاد جهانی بهتر پاسخ دهند. یك سیاست مالیاتی حامیانه، تنها كار را برا

گذاری بیشتر را ترویج خواهد كرد. اما ایجاد ساختار پایه و زیربنایی سیاست مالیاتی برای كسب و  سرمایه

كارهای اجتماعی از دیدگاه دیگری نیز اهمیت دارد. قوانین مالیاتی، یك محیط قانونگذاری معتبر را برای 

كنیم باید  ای كه ما طراحی سیاست مالیاتی را آغاز می كنند. لحظه كسب و كارهای اجتماعی ایجاد می

هایی باعث مفاهیم كلیدی را به طور ملموس تعریف كنیم: كسب و كار اجتماعی چیست؟ چه نوع فعالیت

شود یك سازمان شرایط تبدیل شدن به كسب و كار اجتماعی را نداشته باشد؟ یك کسب و کار با  می

های  م دهد تا به كسب و كار اجتماعی تبدیل شود؟ چه نوع ویژگیهدف بیشنه سود چه كاری باید انجا

 كند و ...؟ سازمانی و مالی، سازمان غیرانتفاعی را از كسب و كار اجتماعی متمایز می

االجرا توسط دولت در مورد كسب و كارهای اجتماعی، مانع از  ای از تعاریف شفاف و الزم داشتن مجموعه

كنندگان،  گذاران و مصرف جدان برخی كسب و كارها برای جذب كردن سرمایهو آن خواهد شد كه مالكان بی

 اندازی كنند. كسب و كارهای اجتماعی دروغین راه

كنند كسب و  گذاران توسط افراد فریبكار این است كه این افراد ادعا  یك راه دیگر برای فریب دادن سرمایه

شركتی كه برای كمك به محیط زیست هیچ  كارشان منافع اجتماعی دارد در حالی كه چنین نیست.

  ای از خود به عنوان قهرمان كسب و كارهای سبز از طریق استفاده كند ممكن است وجهه اقدامی نمی

  گذاران ناآگاه را گمراه نماید. بنابراین توسعه ها ایجاد كند و سرمایه هوشمندانه و فریبكارانه از رسانه

زیابی معتبر تاثیر كسب و كارهای اجتماعی جهت موفقیت مفهوم های نهادی برای ارتسهیالت و روش

های مستقل در انجام مطالعات اثربخشی و طراحی كسب و كار اجتماعی حیاتی خواهد بود. نقش آژانس

های داخلی بسیار اهمیت خواهد داشت. قرار دادن نتایج مطالعات اثربخشی در  هایی برای ارزیابیروش

 اینترنت در شكست خوردن ادعاهای نادرست بسیار مفید خواهد بود. معرض دید عموم از طریق

نادرست خدمات و یا   چالش دیگری كه جنبش كسب و كار اجتماعی باید مخاطب قرار دهد، مشكل ارایه

محصول است؛ در حالی كه هدف از یك محصول یا خدمت، كمك به افراد انتهای هرم اجتماعی و اقتصادی 

رسد و در عوض به افرادی در سطوح متوسط یا ثروتمند ارایه  به دست آنها نمیاست، محصول یا خدمت 

گذاران به مقاصدی منتهی خواهد شد  شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، منافع حاصل از فداكاری سرمایه می
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كه مورد نظر نیست. برای مثال، ماست تولیدی شركت گرامین دانون برای كمك به كودكان روستاهای 

شود. اما فرض كنید به دلیل فساد یا عدم توانایی سیستم  كه دچار سو تغذیه هستند تولید می بنگالدش

گرامین دانون به   بازاریابی شركت، این ماست روی میز غذای ثروتمندان قرار گیرد. در این صورت كل ایده

 عنوان یك كسب و كار اجتماعی نابود خواهد شد. 

اول برای فقیرترین زنان بنگالدش طراحی   د خرد گرامین كه در درجههای اقتصا ما هنگام طراحی برنامه

شده بود، با این مشكل مواجه شدیم. یك راه برای حل این مشكل این است كه اطمینان حاصل كنیم كه 

اند و آشنایی کامل  كنند مستقر شده پرسنل بازاریابی و مدیریت ما در جوامع محلی كه در آنها خدمت می

 دارند و قادرند تقاضا برای خدمات را در یك بستر اجتماعی و اقتصادی خاص قرار دهند. با آن جامعه

كند به گروه بانك گرامین  آید كه برای مثال یك خانم ثروتمند سعی می در برخی مواقع به ندرت پیش می

ما برای حل پیوسته و وامی را كه برای زنان فقیر در نظر گرفته شده است، دریافت كند. اعضای كاركنان 

گیرندگان بالقوه انجام  وام  اند. از آنجایی كه ما تمامی گفتگوهای مربوطه را در خانه این مشكل آموزش دیده

گوییم كه چقدر خوشبخت است و وضعیت اقتصادی  رویم و به او می دهیم، به خانه این زن ثروتمند می می

احتمالی با این مشاهده   گیرنده طور معمول، وامباشد. به  او از بسیاری از زنان دیگر در دهكده بهتر می

خواهیم به ما كمك كند تا زنانی را كه واقعا فقیر و مسكین هستند در  كند. سپس از او می موافقت می

دهد و ما را به سمت زنانی  شان شناسایی كند. در اكثر موارد او این وظیفه را با جدیت انجام می محله

صادی آنها بسیار وخیم است. در نهایت او دیگر در برابر این واقعیت كه ما به كند كه وضعیت اقت هدایت می

شود كه به همسایگان فقیرتر خود كمك كرده كه  كند، بلكه خوشحال می دهیم مقاومت نمی او وام نمی

عضو گرامین شوند. عزت نفس او و جایگاه او در اجتماع با نقش مثبتی كه به عنوان پیشرو در میان 

 یابد. ان خود دارد افزایش میهمقطار

گذاری چندگانه به عنوان روشی برای اطمینان از این مسئله استفاده  همچنین بانك گرامین از قیمت

گیرندگان عادی  كند كه منافع اقتصادی به دست افرادی برسد كه بیشتر به آنها نیاز دارند. ما برای وام می

دیگری از   سود بدون یارانه است. اخیرا ما به طبقه ایم. این نرخ درصد سود در نظر گرفته ۰۲خود 

شود بدون بهره است. به  كنیم: متكدیان. وامی كه به آنها داده می دهندگان نیز خدماتی را ارایه می وام

ای است. از نظر ما جدا كردن این دو بازار از یكدیگر و از كل بازار اعتباری  درصد یارانه 1۲۲عبارت دیگر 

 مشكلی ندارد.

های ارزیابی نیاز اقتصادی افراد باید بر بدیهی است شرایط اقتصادی هر كشور منحصر به فرد است. روش

دادم  وام خرد را در كشوری مثل امریكا ارایه می  اساس شرایط محلی تعیین شوند. اگر من یك برنامه

ت بر درآمد سال گذشته را برایم مالیا  خواستم تا یك نسخه از اظهارنامه احتماال از وام گیرندگان بالقوه می

ها زمانی  بیاورند تا صالحیت آنها برای دریافت وام بررسی شود و این تقریبا همان كاری است كه خانواده

دهند. در سایر جوامع ممكن است  كنند انجام می هزینه تقاضا می كه برای وام مسكن یا دانشجویی كم

 های متفاوتی الزم باشد.روش

است كه هنگام طراحی یك كسب و كار اجتماعی باید در با خالقیت بازارها را از هم جدا  كلی این  نكته

گذاری انجام داد و باعث شد كاالیی  بندی و قیمت توان از طریق بسته نگه داشت. گاهی این كار را می

هنگام خرید  متوسط یا ثروتمند  مشابه بر اساس بازار هدف بسیار متفاوت به نظر برسد. بیشتر افراد طبقه

كنند و حس  بندی و طراحی شده است احساس ناراحتی می كاالهایی كه مشخص است برای فقرا بسته
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اند كه برای كمك به بیچارگان در نظر گرفته  ای كاالهایی را دریافت كرده كنند كه آنها به طور ناعادالنه می

 آید. ن میشده، ضمن آنكه منزلت خود آنها نیز با خرید چنین كاالهایی پایی

توان بر اساس مكان و روش فروش جدا كرد. هنگام طراحی عملیات گرامین  در سایر موارد، بازارها را می

روستایی دورافتاده راه بیاندازیم تا این   ماست خود را در یك منطقه  دانون ما تصمیم گرفتیم اولین كارخانه

از آن كه در بازارهای پایتخت یعنی داكا دیده ماست با عنوان شوکتی دوی، ابتدا به دست فقرا برسد پیش 

گیرندگان محلی گرامین، یعنی زنان فقیر، این محصول را به دوستان و همسایگانشان كه آنها نیز  شود. وام

دیگری از ماست شوکتی دوی را   فروشند. با گذشت زمان ما باالخره نسخه زنان فقیری هستند، می

نندگان ثروتمند در شهر با قیمت باالتری عرضه شود. اما اكنون ك معرفی خواهیم كرد كه برای مصرف

موقعیت جغرافیایی و روش بازاریابی مرتبط با گرامین دانون باید اطمینان حاصل كند كه این محصول به 

 دست بازار هدف برسد.

زار بندی با چنان یك ویژگی اساسی و ضروری است. بخشبندی بازار، هم در كسب و كار اجتماعی، بخش

شود. به همین دلیل است كه ما برای رسیدن  هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف كسب و كار محسوب می

 های نوآورانه بازاریابی نیاز داریم.به هدف اجتماعی خود ضمن اطمینان از موفقیت اقتصادی خود به روش

 

 فراتر از خیال

ر برسد، خیالی از یك دنیا كه هرگز ی كسب و كار اجتماعی كامال خیالی به نظ شاید برای برخی، ایده

ها پول  ما انسان  تواند وجود داشته باشد. اما چرا؟ چه كسی این حكم را داده است كه تنها انگیزه نمی

تواند به اندازه یك نیروی محرك در رفتارهای انسانی  است و تمایل برای انجام كارهای بزرگ برای دنیا نمی

 قدرت داشته باشد؟

ها جوان در سرتاسر جهان وجود شوند. امروزه میلیون زده می ها هیجان انواع اهداف و فعالیتمردم در مورد 

ای، موسیقی هیپ هاپ، اسكی روی یخ و قرار دادن متن روی اینترنت،  های یارانه دارند كه برای آنها بازی

های خود را هارتبرند، م ها لذت میهای متمادی از انجام این فعالیتهمگی جذاب هستند. آنها ساعت

توانستند با این كارها درآمدی داشته  كنند و اگر می كنند و با غریبه و آشنا در مورد آنها بحث می تقویت می

ها هستند، گیری این فعالیت كردند. آنها عاشق پی باشند، با كمال میل زندگی خود را وقف آنها می

دانند، زیرا از نظر آنها این كارها  ده و احمقانه میها را پیش پا افتادرحالی كه برخی افراد این فعالیت

 آمیز و اجتماعی هستند.  زا، خالق، رقابت چالش

من باور دارم كه بیشتر مردم، خصوصا جوانان، به طور قابل توجهی در مورد كسب و كار اجتماعی و 

ار توانمندكننده اجتماعی و پتانسیل آن برای تغییر جهان، انگیزه دارند. تنها كمبودی كه وجود دارد یك ساخت

كنندگان را تشویق  های الزم را آموزش دهد و شركتاقتصادی است كه این اقدام را امكانپذیر سازد، مهارت

این عناصر به زودی ایجاد شوند. وجود كسب و كارهای اجتماعی، یك شغل جایگزین و   كند. امیدوارم همه

زندگی غنی از نظر معنی فراتر از سود   افراد دیگری كه تشنهمسیر زندگی دیگر را در اختیار دانشجویان و 

های مهم رفتار انسانی شناخته  های غیرمالی در نهایت به عنوان انگیزه دهد. انگیزه هستند، ارایه می

ها به عنوان یك عامل قدرتمند و منطقی معرفی خواهند شد و تمایل برای نیكوكاری برای سایر انسان

 وابسته شود.« امور خیریه»آنكه امروز به خواهد شد، به جای 
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جدید كسب و كار اجتماعی به خود فقرا كمك خواهد كرد تا استعدادهای بزرگ خود   از همه مهمتر، عرصه

هایشان، بلكه برای جوامعی كه  را برای كارآفرینی به نمایش بگذارند و ثروت را نه تنها برای خود و خانواده

 ارمغان آورند.كنند به  در آنها زندگی می
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 نهم فصل

 فناوری اطالعات، جهانی شدن و دنیای تحول یافته

همان طور که همه ما شاهد آن هستیم، یک تحول جهانی از طریق فن آوری اطالعات در حال وقوع است. 

سیم، ها، همگی توسط اینترنت، ارتباطات تلفنی بی رسانه و کسب و کار، حکومت، آموزش و پرورش

ای و سایر عناصر فن آوری کامپیوتری پر قدرت و نسبتا ارزان، تلویزیون کابلی و ماهواره دسترسی به فن

آوری اطالعات جدید در حال تحول هستند. اما آنچه کمتر به آن توجه شده، پتانسیل عظیم فن آوری 

 اطالعات جدید در تغییر شکل دادن وضیت فقیرترین افراد جهان می باشد.

معه جدیدی که این انقالب اطالعاتی ایجاد کرده، افزایش زیاد تولید ناخالص داخلی اتفاقا ویژگی اصلی جا

ساالنه نیست. نقش منحصر به فرد فن آوری اطالعات جدید آن است که باعث شکل گیری ارتباطات جدید 

و کودکان این تغییر به طور اجتناب ناپذیر، تاثیر بزرگی در زندگی فقرا، به ویژه زنان  میان مردم شده است.

 خواهد داشت.

 چه گونه این فن آوری اطالعات بر ضعیفترین اقتصادها اثرمی گذارد؟ به صورت کلی دو امکان وجود دارد:

یک امکان آن است که با ظهور نیروهای اقتصادی حاصل از فن آوری اطالعات و با قدرت روز افزون آنها در 

بیشتر به  اند، تحت شرایط جدید فقر بوده  اقتصاد جهانی، کشورهای کوچک و ضعیف که در زیر خط

تحت این سناریو، ترکند. برای آن ها حتی مشکل حاشیه رانده شوند و این امر رقابت در اقتصاد جهانی را 

تر تر و غیرقابل توقفسازی کنترل نشده را همچنان قویفن آوری اطالعات، جریان شدید به سمت جهانی

ها تردیکته خواهند کرد، و این نظامهای اقتصادی ضعیفط را به نظامهای جهانی شرایکند. شرکتمی

های اقتصادی ضعیف دراقتصاد جدیدی که اطالعات آن نقش این نظام ناچار به قبول این شرایط خواهند بود.

 ترین کاالها خواهد بود. در حالی کهدهد، تنها ارائه  خدمات پست و تولید ارزان ترین و سادهرا حرکت می

تر در غرب خواهد تر، قدرتمندتر و تحصیل کردهمنفعت اصلی اقتصادی ازآن همتایان ثروتمندتر،  پیشرفته

 شد.

ولی احتمال  دیگری هم  وجود دارد که کامال مخالف سناریو منفی پیشین است. امکان دارد که فن آوری 

گسترش پیدا کند، که دیگر در   اطالعات جدید در اقتصادهای خواب آلود و واپسگرا جنوبی جهان به سرعت

اگر رهبران کشورهای در حال توسعه عاقل و مردم مشتاقانه وفعاالنه عمل کنند، فناوری  خواب نمانند.

با حذف موانع مسافتی و زمانی، ارتباطات و  تواند همانند یک عصای جادویی اثربخش باشد. اطالعات می

ها می شود که پیش از این مشارکت کشورهای ز چالشمدیریت اطالعات الکترونیکی باعث رفع بسیاری ا

 در حال توسعه را در اقتصاد جهانی مسدود کرده بودند.

ها از بزرگ عمل کند وبه مردم و شرکت هم سطح کنندهفن آوری اطالعات جدید می تواند مانند یک 

ت متحده و اروپا رقابت بنگالدش تا بولیوی اجازه دهد تا براساس شرایط یکسان با همتایان خود در ایاال

 کنند.

این سناریو دوم است که من باور دارم امکان پذیر است و انجام خواهد گرفت، به شرطی که ما اراده آن را 

  داشته باشیم که امکان پذیرش کنیم.
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بعضی از منتقدین بر این نظر هستند که اقتصاد های فقیر، توانایی استتفاده از فن آوری اطالعات را به 

در این فصل، من توضیح خواهم داد که چگونه فن آوری  ان تکیه گاه برای توسعه اقتصادی ندارند.عنو

تر از آنچه اطالعات می تواند اقتصادهای ضعیف را قادرسازد تا از الگوهای توسعه ای عبور کنند و سریع

رد از برخی گام وهمچنین فهرستی ارائه خواهم ک تصور می شود با موفقیت وارد اقتصاد جهانی شوند.

های عملی و ملموس که می تواند توسط کشورهای غنی و فقیربرداشته شود که منافع فن آوری 

 اطالعات را برای همگان از جمله مردمانی که امروزه از میان محرومترین در جهان هستند، تضمین کند.

؛ اثیر و تغییر قرار می دهدجهانی شدن گرایش دیگری است که دنیا را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت ت

مانند فن آوری اطالعات، جهانی شدن نیز می تواند نیروی مثبتی برای تغییر زندگی فقرا باشد و یا ه

 وسیله دیگری دربه حاشیه راندان و بهره برداری از آنان!

صورت بازارهای باز، امری حیاتی برای رشد اقتصادی هستند. و تجارت آزاد می تواند به همه مردم به 

بالقوه سود رساند. لکن برای رسیدن به این نتیجه ، ما نیازمند به یک نظام مقرراتی جهانی طراحی شده 

هستیم. درغیاب چنین مقرراتی، ثروتمندترین و قویترین شرکت ها و کشور ها بر آن هایی که ضعیفتر و 

نه ای  مدیریت کرد که  فقیر ترهستند تسلط پیدا می کنند. در عوض، جهانی شدن را می توان به گو

جوامع کمتر توسعه یافته  و افراد بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند و در زمان مناسب، خود را به سطح 

 همسایگان قدرتمند تر خویش برسانند.

به کانال های مولد هدایت  -"انقالب فن آوری اطالعات" وگسترش" جهانی شدن"  –اگر این دو گرایش 

اجتماعی به دنبال انقالب های جاری فن آوری و اقتصادی صورت می گیرد؛ انفجاری بی شوند، یک انقالب 

سابقه در آزادی های شخصی و اقتصادی روی خواهد داد که مردم درسراسر جهان از آن  بهره خواهند 

تغییرات  برد. دو گروه که می توانند در این انقالب نقش بزرگی ایفا نمایند و در نهایت از برندگان اصلی این

خواهند بود، زنان وجوانان هستند. این دو گروه می توانند با قدرت تازه به دست آمده خالقیت از قبل 

سرکوب شده خود را آزاد، و جهان را به عصر جدید رشد و کامیابی هدایت کنند. وظیفه این نسل از رهبران 

 حاضر است که انجام این امر را تضمین نمایند.

 

  العات درکمک رسانی به فقراقدرت فن آوری اط

   در چندین منطقه عمده، فن آوری اطالعات می تواند نقش موثری درپایان دهی به فقر بازی کند.

برخی از قابلیت های منحصر به فرد فن آوری اطالعات جدید در راستای خدمت به فقیرترین مردم جهان 

 عبارتند از:

گانی اینترنتی، بازارهای تجارتی فقرا را گسترش می دهد و از فن آوری جدید با استفاده ازمبادالت بازر -

به طور متداول، فقرا قربانی  این طریق می تواند به فقرا  کمک  کند که  وارد روند جهانی شدن شوند.

دالل هایی هستند که دسترسی آن ها را به بازارها کنترل می کنند، شرایط کسب و کار را دیکته می 

سود را از آن خود می سازند. اگر به طور درست اجرا شود، فن آوری اطالعات جدید کنند و  بخش عمده 

کنند حذف کرده و به فقیرترین تواند تا حد زیادی دالل هایی را که ارزش خاصی را به کار اضافه نمی می

 دهد به طور مستقیم با مصرف کنندگان در جهان توسعه یافته کار کنند.کشورها اجازه می
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  تواند خود اشتغالی را در میان فقرا ترویج دهد و آنها را از وابستگی بهری اطالعات جدید میفن آو -

تواند از ها رها کند. با استفاده از  تلفن و ارتباط اینترنتی، یک روستایی بنگالدشی میها و دولتشرکت

به مشتریان در داکا، بمبئی، اندازی کند که ها و نوسانات بازار محلی فراتر رفته و بنگاهی راهنظمی بی

 لندن  و یا نیویورک خدمات ارائه دهد. 

فن آوری اطالعات جدید می تواند  به شکلی دوستانه برای  فقرا، آموزش و پرورش، دانش و مهارت  -

آموزی ایجاد کند. یکی از موانع کالن در پیشرفت اقتصادی مردم در کشورهای در حال توسعه، چالش ها و 

مرتبط  با استخدام و دسترسی به معلمان، مشاوران، و دیگر منابع تخصصی در روستاهای دور هزینه های 

کند؛ برای مثال که یک دامدار از بنگالدش یا پرو با افتاده است. اینترنت، بسیاری از این موانع را حذف می

رین فن آوری ها برای یک کارشناس کشاورزی در شیکاگو یا پکن می تواند از طریق اینترنت درباره جدید ت

 بهبود سالمت دام و افزایش محصول مشاوره نماید. 

بهترین ویژگی فن آوری اطالعات جدید این است که یک فرد به تنهایی نمی تواند آن را کنترل کند. این فن 

آوری یک وسیله "توانمند ساز" و "فرصت ساز" است که تمامی اطالعات جهان را در اختیار همه قرار می 

تر و ارتباطات جدید می شود. د. ورود  فن آوری اطالعات در یک اقتصاد فقیر باعث آزادی انتخاب گستردهده

ارتباطات  نامستقیم متداول بین فقرا و افراد ثروتمند با  یک سری ارتباطات جهانی و چند بعدی جایگزین 

  می شوند و به صورت ذاتی به فقرا موقعیت کاری برابر می دهند.

به حل  ربطی از افراد در کشورهای توسعه یافته بر این باور هستند که فن آوری اطالعات بسیاری

مشکالت فقرا ندارد. بر اساس این تصور، فن آوری اطالعات برای فقرا بیش از حد پیچیده، پرهزینه و 

تغییر  این طرز تفکر در سطح انتزاعی معقول است. در این حال من قدرت فن آوری را در غیرعملی است.

 ام. شکل زندگی افراد بسیار فقیر را تجربه کرده

اندازی کردیم، منتقدان به ما گفتند  راه 1۵۵2زمانی که ما شرکت تلفن همراه "گرامین فون" را در سال 

سواد  توانید تلفن همراه به زنان  فقیرروستایی و بی کنید می "شما باید دیوانه باشید که فکر می

توانند مخارج یک  اند! آنان نمی ن زنان تا به حال حتی یک تلفن معمولی هم ندیدهبنگالدشی بفروشید. ای

خواهند زنگ بزنند؟  شما بهتر  دانند چگونه شماره بگیرند  و اصال به چه کسی می تلفن را بپردازند، نمی

های تهای پیچیده را  به شرکشناسید تمرکز کنید و کار مربوط به فن آوریاست که روی  کاری که می

 بزرگ و کارشناسان مهندسی واگذار کنید."

اند و تحولی در فن  اما امروزه این بانوان به یک نیروی بزرگ اجتماعی، اقتصادی در بنگالدش تبدیل شده

کنند و های اطالعاتی برای روستاهای خود عمل میاست. آنان همچون کانالآوری بنگالدش پدیدار شده 

های آنها باشند. تلفنهایشان میجدید برای بهبود زندگی خود و خانواده در حال ایجاد کسب و کارهای

دهند به نحوی که این بانوان به زودی "بانوان اینترنتی" نام خواهند گرفت. با خدمات اینترنتی هم ارائه می

پیشرفت فن آوری، این زنان اولین کسانی خواهند بود که نیرو فن آوری دیجیتالی را به روستاهای 

هایی که قبل از دورافتاده بنگالدش گسترش خواهند داد و به همسایگانشان کمک خواهند کرد تا در حوزه

 یابی بپردازند.این  فقط برای اشخاص  تحصیل کرده و ثروتمند بود، به حل مشکل و فرصت

د؟" همه آنها من به یاد دارم که از اولین گروه بانوان تلفنی پرسیدم: "شما با شماره گرفتن مشکلی داری

ای به من پاسخ منفی دادند.  یکی از آنها حتی اعالم کرد "با چشمبند چشمان من را ببندید و شماره
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دهم و این کار را ترک بدهید که  تماس بگیرم. اگر من نتوانستم شماره را درست بگیرم، تلفنم را پس می

این مطلب بیانگر این واقیعت است که  کنم." من از اعتماد به نفس وی در مهارت جدیدش تعجب کردم.می

شمارند و از  فرصت را غنیمت می -های خود را نشان دهند  زمانی که به فقرا فرصتی داده شود تا قابلیت

 کنند. آن استفاده می

های اینترنتی اندازی کیوسک یک شرکت دیگر گرامین، به اسم ارتباطات گرامین، در روستاها در حال راه  

ا از واکنش این روستاییان به دسترسی به خدمات اینترنتی و سایر خدمات کامپیوتری تجاری است. م

های آموزش ایم. برای هزینه نسبتا کمی، بسیاری از جوانان در حال ثبت نام در کالسشگفت زده شده

های کامپیوتری هستند. در روستاهایی که از محوطه شبکه برق ملی خارج هستند، شرکت مهارت

های همراه و های خورشیدی به بازار عرضه کرده است که برای  تلفنشوکتی" یک سری پانل"گرامین 

   کنند.کامپیوترها، انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می

اعتبارات خرد و فن آوری اطالعات هر دو، در بهبود شرایط زندگی مردم فقیر و به ویژه زنان بسیار 

ارم که بهترین راه برای پیروزی در نبرد با فقر، دادن اعتماد به نفس و منزلت به موثرهستند. من اعتقاد د

زنان است. اقتصاد خرد و فن آوری اطالعات هر دو در این کار بسیار موثرهستند واهداف یکدیگر را تقویت 

 کنند.می

یا اشتباه است.  کنند وجود ندارد و این بدین معنا نیست که مشکالتی را که منتقدان به آن اشاره می

ها و استفاده از فن آوری اطالعات جدید بستگی به  سواد برای پرداخت هزینهقابلیت فقرا و افراد بی

مناسب بودن جو نهادی و سازمانی که فقرا را احاطه کرده است و نرخ بازگشت سرمایه دارد. همان طور 

اند محیط حمایتی مناسب را برای افراد ایجاد توکه از مثال بانوان تلفنی قابل رویت است، اعتبارات خرد می

 کند.

یک تصور نادرست دیگر این است که برای رسیدن به موفقیت، کشورهای در حال توسعه باید همان 

اند را دنبال کنند. این فرضیه از نقش فن آوری و این  مسیری که کشورهای توسعه یافته در گذشته پیموده

ها در این مسیر حذف نمایند،  ن روند را سرعت بخشیده و بسیاری گامتوانند ای های نو می که فن آوری

کند. امروزه، دیگر نیاز نیست که یک کشور در حال توسعه در آسیا، آفریقا یا آمریکای پوشی می چشم

جنوبی از شبکه ارتباطی زمینی تلفنی مانند آنچه در اواخر قران نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپا و 

توانند شمالی ساخته شد، برای گسترش خدمات تلفنی استفاده کنند. در عوض، این مناطق میآمریکای 

های تلفنی بی سیم استفاده کنند و از هدر رفتن سرمایه ، زمان و منابع تجدیدناپذیربه مقدار  از شبکه

 جویی کنند.زیادی صرفه

های تلفن همراه را را طی کرده و شبکهچین، هند، بنگالدش و بسیاری  دیگر از کشورها دقیقا همین روند 

های جدیدی است که با استفاده از این فن اند. چالش کنونی، کشف روش به سرعت گسترش داده

 ها زندگی مردم را بهبود بخشند. آوری
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  سازگار کردن فن آوری با نیازهای فقرا

ای توسعه ارائه دهند، وسیله  توانند برای کشورهای درحال های فن آوری اطالعات میابزاری که شرکت

تواند کاالی جدیدی ای میاست که به طور متداوم همراه  زنان فقیر در این کشورها باشد. چنین وسیله

تواند نقش دوست، باشد و در حال حاضر فقط در تخیل یک طراح  وجود داشته باشد. این وسیله می

یلی و بازاریابی این زنان را بازی کند و برای آنان فیلسوف، راهنما و یا مشاور کسب و کار، سالمتی، تحص

های خود را از توانند خانوادهمثل دریچه ارتباطی به جهان بزگتر عمل کند. با استفاده از این وسیله زنان می

توانند با این فن آوری اطالعات به عنوان راهنما و دوست فقر بیرون بکشند و در عوض فرزندانشان می

 ند.صمیمی بزرگ شو

ای است. دادن یک لپ تاپ به هر کودک پیام بسیار پروژه "یک لپ تاپ برای هر کودک" مثال نوید دهنده

مهمی دارد: خود را کشف کنید، جهان را کشف کنید و دنیای منحصر به فرد خودتان را بسازید. هیچ دلیلی 

شرکت نمایند، اما به طور کلی وجود ندارد که تمامی کشورهای در حال توسعه در این پروژه هیجان انگیز 

تواند بسیاری از اختالفات کالن کیفیتی اجازه دسترسی همه کودکان به ابزار کامپیوتری و اینترنت می

 فعلی موجود مابین امکانات تحصیلی برای فقرا و دیگران را جبران کند. 

کنند ای طراحی نمی،  پایانهفناوری های بیشتری در این راستا نیاز داریم. مثال، چرا افراد نابغهما به پروژه

سواد مفید باشد. این تواند برای استفاده یک شخص فقیر بی که با صدا فعال شود؛ چنین ابزاری می

تواند خودش کاربررا در استفاده از وسیله راهنمایی کند. برای مثال،  وسیله فن آوری اطالعات حتی می

ی از دوستان یا افراد خانواده خود صحبت کند.  من گمان تصور کنید کاربر بسادگی با وسیله مثل یک

کنم که اختراع چنین ابزاری، چالشی باشد برتر از نبوغ خالق کسانی که اینترنت، آی پاد و رابط  کاربر  می

 اند.گرافیکی را اختراع کرده

 

 کسب و کار اجتماعی و انقالب فن آوری اطالعات

همه مردم استفاده شود و نه فقط برای بهبود وضعیت چند ثروتمند فن آوری باید به منظور بهبود زندگی 

های انتفاعی تصمیم گیرندگان اصلی در تخصیص استفاده فن معدود.  ولی در یک  اقتصاد آزاد، شرکت

ها مسئول تصمیم گیری درباره چگونگی تقسیم و های این شرکتهای جدید هستند. استراتژیستآوری

گیرند چه باشند. آنان هستند که تصمیم میهای تحقیق و توسعه میدجهگذاری بوتخصیص سرمایه

-کنند و مصرفهای بازاریابی را سازماندهی میکاالها و خدماتی تولید شود و آنان هستند که کمپین

   ها دقیقا کاالهای مورد نیاز جامعه هستند.سازند که محصوالت این شرکتکنندگان را متقاعد می

های در حال ن آوری اطالعات جدید، روند معمولی کسب و کار قابل قبول نیست. فن آوریلکن در مورد ف

توان به گیری آینده زندگی ما نقش دارند که توسعه فن آوری اطالعات فردا را نمیظهور به قدری در شکل

. گیرند، بسپاریمهای در بسته انجام میهای انتفاعی، که در پشت اتاقهای شرکتتصمیم گیری

بایست قدم پیش گذارند و در ساخت نسل بعدی فن آوری درعوض، کسب و کارهای اجتماعی می

 اطالعات شرکت کنند.
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بینم، به ویژه کسانی که عالقمند به فن آوری من اشخاص را بهترین  وسیله برای شروع این هدف می

ش و پرورش دارند. هزاران اطالعات هستند و جایگاهی در دنیای کسب وکار، فن آوری، علم، هنر و آموز

خواهند به مردم دیگر کمک کنند تا از فقر رهایی پیدا گرا در دنیا هستند که میفرد با استعداد و آرمان

تواند این اشخاص را با هم در ارتباط گذارد و به کمک اینترنت یک نیرو کنند. اتفاقا فن آوری اطالعات می

طالعات در مقابله با مهمترین مشکالت اجتماعی دنیا تشکیل قوی جهانی، به منظور به کارگیری قدرت ا

 شود.

پیشنهاد من این است که با ایجاد یک سازمان پوششی جهت در برگرفتن و حمایت، به این جنبش 

تواند به عنوان یک سازمان مجازی شروع شود و بعد از اینکه احتمالی  چهار چوب دهیم. این سازمان می

همیت و گسترش یافت، چندین فضای فیزیکی به آن اضافه کرد. به طور فرضی این جنبش از لحاظ  مالی، ا

 سازمان را می توانیم "مرکز جهانی ابتکارفن آوری برای  پایان دهی به فقر" نام گذاریم.

مرکز جهانی ابتکارفن آوری برای  پایان دهی به فقر به چه صورت شروع خواهد شد؟ هرشخص، گروه یا 

د با عرضه یک بیانیه ماموریت در اینترنت و دعوت دیگران به پیوستن به شبکه مد نظر این توانسازمانی می

اندازی کند. زمانی که این سازمان به راه افتاد، یک کنفرانس فیزیکی و یا مجازی برگزار شود سازمان را راه

وجوه و نمایندگی  و یک تیم رهبری جهت اداره امور مدیریتی و تاسیس یک نهاد حقوقی به منظور پذیرش

شبکه در عموم شکل گیرد. مرکز جهانی ابتکارفن آوری برای  پایان دهی به فقر دارای کارمند، داوطلب و 

های مربوط به  این شبکه کار خواهند کرد. اما اعتبار و کارآموزخواهد بود که به طوراختصاصی در پروژه

وشش آن است. بجای این که این سازمان تنها از ها زیر پحقانیت اصلی این سازمان، از اشخاص و سازمان

دهی تواند از مراکز مختلف در سرا سر دنیا برای رسیدن به هدف مشترک پایانیک دفتر فعالیت کند، می

 به فقرفعالیت کند و این مراکز با یک دیگر همکاری و رقابت کنند.

ستم ها، و آزمایش های در عمل، برای پرداخت هزینه های استخدام کارمندان وحفظ دفاتر، پرورش سی

ها منبع اولیه مالی های مالی از بنیادها، کسب و کارها و دولتاین مرکز نیاز به یک بودجه دارد. کمک

ها و صنایع فن آوری اطالعات و سایر ها، شرکتتواند از دولت احتمالی هستند. این سازمان حتی  می

های مالی متداوم دریافت کند. شاید در هایش کمکروژهکسب و کار ها وهمچنین افراد ثروتمند برای پ

آینده این سازمان توانایی این را پیدا کند که با فروش حق مالکیت معنوی به خدمات و کاالهایی که پرورش 

 دهد، خود کفا شود.می

ی اطالعات تردید، بودجه الزم برای تاسیس این سازمان وجود دارد. تنها موارد الزم، تمرکز کردن فن آوربی

برمقابله با فقر، پیدا کردن اراده الزم برای تاسیس شبکه جهانی از افراد متمرکز بر این هدف و رهبری چند 

 شخص مستقل برای پیشبرد این فرآیند است.

هایی که مراکز و اعضای مرکز جهانی ابتکارفن آوری برای  پایان دهی به در اینجا فهرستی کوتاه از پروژه

 ام:د اجرا کنند، درست کردهتواننفقر می

های زیربنایی و اطالعاتی ویژه   توانند  به طراحی پروتکلی برای دستگاه می این مرکزاعضای  -

 های فن آوری اطالعات با هدف مقابله با فقر بپردازند.پروژه
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های  توانند روی اختالف بین نیازهای اطالعاتی فقرا ) به ویژه در عرصه کار( و قابلیتاعضا می -

تری برای  های مناسب ها و سیستم موجود در فن آوری اطالعات تحقیق کنند و دستگاه

 رسانی به فقرا بسازند. خدمت

تواند زیربناهای الزم برای گسترش خدمات تحصیلی، بهداشت و درمان و خدمات  این مرکز می -

نتفاعی حقوقی را به فقرا شناسایی کند و به دولت ها، کسب و کارها و موسسات غیرا

 ای ارائه دهد. عالقمند به ایجاد این ساختارها، خدمات مشاوره

 

ها و ها قابل استفاده برای دولتها، اطالعات و فن آورییک پایگاه داده از مهارت تواندمی  -

 المللی و سازمان های غیرانتفاعی بسازد. نهادهای بین

های الکترونیکی مفید برای گسترش و تواند وقت خود را صرف عرضه قابلیتبه عالوه این، می -

 حفظ فرهنگ و هنرهای قوم های بومی و مردم فقیر دنیا کند.

 

مرکز جهانی ابتکارفن آوری برای  پایان دهی به فقر یک شبکه پویا از نهادها و افراد از سراسر جهان 

د.  من بر این کنن خواهد بود که همگی برای یک هدف مشخص شده زیر مدیریت  یک تیم فرمان عمل می

امید هستم که در جایی از دنیا یک شخصی که در حال خواندن این کتاب است، چالش تاسیس این 

 سازمان ابتکار جهانی را برخواهد گزید.
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  دهم فصل

 مشکالت موفقیت اقتصادی

مبارزه با  به طور جدی متوجه گرم شدن کره زمین شده و به در چندین سال اخیر، مردم در سراسر دنیا 

اند. اما به طور کلی در بسیاری از موارد، به جای این که نگران محیط زیست و حیات  این روند روی آورده

 هایشان است.  وحش باشند، اولین نگرانی افراد مربوط به درآمد و دارایی

 زندگیتر است چرا که گرم شدن تدریجی کره زمین  بنگالدش، نیاز برخورد با گرمایش زمین فوری در

آمیز گرمایش زمین که  فاجعه اندازد. بنگالدش در خط مقدم تغییرات تمامی ساکنین بنگالدش را در خطر می

اند، خواهد بود. مشکالت بنگالدش، نماینده مشکالتی است که تمامی  بینی کرده کارشناسان پیش

ون تغییرات آب و هوایی و اند. باید توجه داشت که از مشکالتی همچ توسعه با آن مواجه کشورهای در حال

همگی در  شود، تا آلودگی صنعتی و قیمت گران انرژی که باعث آزار مردم در غرب می کمبود آب گرفته

 شرق مسئله مرگ و زندگی افراد است.

دارد و به خاطر  برمی های موسمی ساالنه سیل تحت شرایط معمولی، بنگالدش را در دوران باران حتی

هستند. اما هنگامی که تغییرات آب و هوایی قویتر  به طور معمول بسیار آبدار و بارورها  ها، زمین این سیل

برد و در این میان بسیاری جان خود را  ها را از بین می شده و روستاها و محله شود، خشم طبیعت رها می

الزم برای کنترل شوند. به این دلیل که بنگالدش منابع  ها نفر نیز بیخانمان می دهند و میلیون از دست می

سازی کشور  ها به باز هدایت سیل را ندارد، پس از هر حادثه مردم بنگالدش مجبور هستند سال و

 اند. بسپارند و چون این فجایع متناوب هستند باعث جاودانه شدن فقر در بنگالدش شده

به دنبال دارد به ها را  های طبیعی و افزایش سطح آب اقیانوس متاسفانه گرمایش زمین که ذوب یخچال و

فاجعه  بنگالدش خواهد شد. این تر زمین از جمله طور تدریجی باعث زیر آب رفتن مناطق در سطوح پایین

دهد که  افزایش سطح  نشان می  شود اتفاق بیافتد. تحقیقات اخیر ممکن است زود تر از آن چه تصور می

نظر رقم زیادی نیست، اما هنگامی که  بدانید  مقدار به میلیمتر در سال است. این ۸تا  ۳آب دریاچه بنگال 

درصد از جمعیت بنگالدش تنها کمتر از یک متر باالتر ازسطح آب ساخته شده  ۰۲های حدود  که خانه

 شوید. است، متوجه وخامت اوضاع می

ا اثرات تواند به تنهایی ب نمی های بسیاری بردارد ولی تواند برای مبارزه با فقر قدم به تنهایی می بنگالدش

ترسم  این فاجعه نیازمند همکاری تمامی افراد دنیا است و می گرم شدن کره زمین مبارزه کند. مبارزه با

 .اثر کند فقر را نابود و بی های انجام شده در مبارزه با گیری مبارزه با گرم شدن زمین تالش که عدم پی

 

شدن زمین نخواهند بود، بلکه عاقبت  است که فقیرترین مردم جهان تنها قربانیان اثرات گرم بدیهی

هشداری  به گرم شدن کره زمین هستند کشورهای درحال توسعه که نخستین قربانیان تحوالت وابسته

 به کشورهای توسعه یافته نیز خواهد بود.
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 نابرابری اقتصادی و کشاکش بر سر منابع طبیعی

ای روبرو شد. این رشد در  سابقه بی های بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد جهانی با رشدی در دهه

های جدید و ثروت تولید شده،  بسیاری از مواقع تاثیر مثبتی داشته است؛ به طور مثال از طریق فناوری

ها نفر در کشورهای پیشرفته بهبود یافته  اند و با افزایش تجارت، سطح زندگی میلیون بازارها آزاد شده

تی را نیز به وجود آورده است. با رشد انفجاری اقتصاد، تقاضا است. با این حال، رشد اقتصادی مشکال

های فسیلی، گاز طبیعی و زغال سنگ افزایش یافته است و این  برای منابع تجدید ناپذیر طبیعی، سوخت

 منابع حیاتی روبه کاهش و نابودی هستند. 

روپا و آمریکای شمالی که های آغاز قرن بیست و یکم، روال طبیعی دنیا توسط اقتصادهای ا در این سال

اند، رقم خورده است. امروز این اقتصادهای قوی به مصرف منابع با نرخی بیش  زودتر از بقیه صنعتی شده

دهند. به طور کلی، هر چه سطح درآمد در کشوری باالتر است، سهم  خود ادامه می ۵5از جمعیت نسبی

 یز بیشتر است. آن کشور در به خطر انداختن و آلوده ساختن محیط زیست ن

شاید یکی از نتایج بسیار ملموس این صنعتی شدن ، پدیده گرم شدن کره زمین باشد. این پدیده، از 

های فسیلی ایجاد شده است. این گازها،  ای به دلیل مصرف سوخت انتشار خطرناک گازهای گلخانه

شکل غیر قابل پیش بینی  دارند  و موجب تغییر آب و هوا بهگرمای خورشید را جذب و در خود نگه می

شوند. هر چند نظر دانشمندان در مورد اندازه و میزان تغییرات آب و هوایی تفاوت دارد اما همه آنان می

های آینده نیز تشدید خواهد شد. بنابر تحقیقی اعتقاد دارند که این تغییرات در حال انجام است و در سال

تا  5/۰بین  ۰1۲۲ارت جهانی به طور متوسط تا سال که توسط سازمان ملل انجام شده است درجه حر

-ای توسط کشورهای پیشرفته تولید میدرجه فارنهایت افزایش خواهد یافت. عمدتا گازهای گلخانه 4/1۲

ها، دفاتر و صنایع استفاده  ها و انرژی خانههای فسیلی را برای سوخت اتومبیلشوند که اکثریت سوخت

درصد کل  ۰5درصد جمعیت جهان، مسئول انتشار  5/4متحده با وجود داشتن کنند. برای مثال ایاالت  می

 ای دنیاست.  گازهای گلخانه

های شیوه زندگی در کشورهای پیشرفته است، که  استفاده از سوخت های فسیلی تنها یکی از ویژگی

رساند. مشخص است که این عدم تعادل بین جمعیت نسبتا محدود  به محیط زیست آسیب می

حد و حصر آنها از منابع طبیعی، نه عادالنه است و نه قابل دوام. هر  رهای توسعه یافته و استفاده بیکشو

-گذرد، عده بیشتری از کشورهای پیشرفته و کشورها در حال توسعه متوجه این واقعیت میسال که می

ت خود هستند. دول شوند. اما متاسفانه آنهایی که در رأس قدرتند تنها به دنبال افزایش نفوذ و قدر

خواهند کنترل خود را روی منابع حیاتی انرژی حفظ کنند و دست در دست  کشورهای پیشرفته تنها می

های بزرگ دارند تا اطمینان حاصل کنند که دسترسی آنها به منابع مهم مانند گاز و نفت و منابع  شرکت

 افتد. معدنی به مخاطره نمی

 -مانند خاورمیانه -که از لحاظ منابع طبیعی بسیار غنی هستند مسلماً این تصادفی نیست که مناطقی

های سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده است. مردم آمریکا و دیگر کشورهای  همواره مرکز کشمکش

ثروتمند ممکن است امروز از زندگی اسراف گرایانه خود لذت ببرند، اما در دراز مدت تا کجا حاضر خواهند 

 بیعت و درگیری نظامی  این طرز زندگی را حفظ کنند؟بود با قیمت نابودی ط
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 نسبت جمعیت آنها به جمعیت کل جهان  



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

019 
 

 گسترش ثروت و معمای رشد اقتصادی 

عدالتی( اقتصادی را در نظر بگیرید. بر طبق یک تحقیق انجام شده توسط نهاد  آمارهای وخیم نابرابری )بی

درصد جهان  1، ثروتمندترین ۰۲۲۲در سال  ۵6جهانی برای توسعه تحقیقات اقتصادی دانشگاه سازمان ملل

درصد ثروت جهان هستند. در مقابل،  ۸۵درصد جمعیت دنیا مالک  1۲درصد ثروت جهان هستند و  ۷۲مالک 

باشند. نیم نگاهی به درآمدهای  درصد دارایی جهان می 1نیمه پایین جمعیت جهانی مالک کمتر از 

متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، دهد. پنج کشور ایاالت  ای را نشان می آور مشابه های شرم جهانی، نابرابری

درصد در آمد دنیا برای آنهاست. در  ۷۵گیرند، اما  درصد جمعیت دنیا را در بر می 1۳فرانسه و انگلیس 

درصد درآمد دنیا مال ایشان است.  ۵درصد جمعیت دنیا را دارند اما تنها  ۷۰مقابل، هند، اندونزی و چین 

رحمانه  درصد جمعیت فقیرتر دنی دارد. اگر چه به نظر بی ۵۳رابر یک درصد ثروتمندترین افراد دنیا درآمدی ب

رسد اما واقعیت کنونی دنیا همین است و با وجود رشد سریع اقتصادی، نابرابری درآمد با سرعت  می

بسیار کمی در حال کم شدن است. در نتیجه، کاهش نابرابری اقتصادی و گسترش جهانی طبقه متوسط 

کنند را دربرگیرد، یک اولویت انسانی  افرادی که با روزی زیر دو دالر گذران زندگی میتا جایی که میلیاردها 

 است. 

یکی از اتفاقات امیدوار کننده این عصر، رشد اقتصادی برخی از بزرگترین کشورهای در حال توسعه، به 

اما از طرفی، با  ها میلیون نفر را از زیر خط فقر رهایی داده است. ویژه چین و هند است. این رشد، ده

گسترش پایگاه صنعتی و مصرف صنایع این کشورها مشکل آلودگی هوا و دیگر مشکالت زیست محیطی 

اند. هرچه نرخ رشد اقتصادی آنها باالتر باشد، امکان در نظر نگرفتن مشکالت زیست  را بسیار افزایش داده

 شود.  محیطی بیشتر می

کنند. طبق  می ای با سرعت بسیار باال و خطرناکی کمک  چین و هند همواره به نشر گازهای گلخانه

کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، آلمان و  ۰۲۲۷تا  1۵۵۲های  تحقیقات سازمان ملل، در طی سال

درصد  1۷اند، در حالی انگلیس  درصد افزایش داده ۰۳تا  12ای خود را بین  کانادا نشر گازهای گلخانه

خود را کاهش داده است. از طرفی، اقتصادهای نوظهور چون چین و هند هر ای  گسترش گازهای گلخانه

 درصد افزایش یافته است. ۵۵درصد و  ۷۳کدام به ترتیب 

تری  در طی سال های اخیر همان طور که رشد اقتصادی چین سرعت گرفته است، مشکل بصورت جدی

د را به اندازه کل سیستم انرژی کشور چین ظرفیت تولید انرژی خو ۰۲۲2در آمده است. تنها در سال 

های جدیدی که در کشور چین به شبکه می  بیشتر نیرو گاه .بریتانیا و تایلند روی هم افزایش داده است

پیوندند از نوع ژنراتورهای سوخت زغال سنگ و کثیف هستند و به شدت به آلودگی آب و هوا در کشور 

چین از ایاالت متحده که   ۰۲۲۵کرده است که تا سال  آژانس بین المللی انرژی پیش بینی  .افزایند می

بر اساس آژانس ارزیابی   ای در حال حاضر است پیش خواهد گرفت. بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه

از ایالت متحده جلوتر افتاده بوده است. البته تغییرات  ۰۲۲2محیط زیست هلند، در حقیقت چین در سال 

شود نیست. اثر  زیست محیطی که از رشد اقتصادی کنترل نشده حاصل میآب و هوایی تنها مشکل 

 تواند به همان اندازه کشنده باشد.  مستقیم آلودگی می
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آلوده ترین شهرهای جهان در چین هستند. شرایط در هند ممکن است از این هم  ۰۲شهر از  12امروزه 

شهر در هندوستان روشن کرد که بیشتر از  ۸۳بر روی کیفیت هوا در  ۰۲۲۷بدتر باشد. یک تحقیق در سال 

درصد جمعیت هوای آلوده خطرناکی را استشمام می کنند.  مرگ های زودرس، در بیمارستان ماندن و  ۸۷

های وارد های الزم برای اصالح تخریب ویزیت های پزشکان، روزهای از دست داده شده از کار و سایر هزینه

شود، هزینه تر است( همه وقتی روی هم جمع میلیه از آنها ارزانشده به محیط زیست ) که جلوگیری او

  .عظیمی برای اقتصاد است

کنید، هزینه بر آورده شده از تخریب محیط زیست به اقتصاد بستگی به این که چه مطالعاتی را باور می

حل مشکل  رسد که راهدرصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. به نظر می 1۲تا  ۳چین بین 

خطرات فاجعه انگیز دیگری به  -باشد که رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می -نابرابری 

 .بنامیم  را معمای رشد اقتصادی توانیم این مسئلههمراه دارد و می

 

 کنترل نشده"  د"رش منطق

ناکامل اجتماعی که   ناقص و توان در دیدای معمای "رشد اقتصادی" را میمن بر این باورم که علل ریشه

 زیر بنای سیستم اقتصادی ما است، پیدا کرد.

 فلسفه سرمایه داری به طور مختصر این است: 

 ها و نابرابری است؛رشد اقتصادی تنها راه بهبود زندگی مردم دنیا و کاهش مصیبت -

  ذیر است؛گذاری در بازارهای آزاد رقابتی انجام پرشد اقتصادی فقط از طریق سرمایه -

 هایی شود که هدفشان بیشینه سازی سود مالی است؛سرمایه مالی فقط باید جذب شرکت -

گیرد که بیشینه سازی سود را تنها هدف خود هایی انجام میافزایش سود مالی فقط توسط شرکت - 

 بینند. می

ضعیت کنونی جهان ترین هدف باشد؛ اما نگاهی به وبر حسب این منطق، بیشینه سازی سود باید مهم

دهد. کسب و کار ها در کشورهای در حال توسعه با پشتکار زیاد دهد که این منطق نتیجه نمینشان می

با گسترش سرمایه داری، طبقه جدیدی از ثروتمندان در کشور های  در حال حد اکثر سازی سود هستند. 

گی دچار بیماری و یا مرگ زودرس گیرد؛ هنگامی که هزاران نفر به خاطر آلوددر حال توسعه شکل می

شوند. مشکل اصلی، فلسفه سرمایه داری و رشد اقتصادی کنترل نشده در رابطه با استفاده از منابع می

-طبیعی است. بر حسب این فلسفه، کسانی که از قدرت مالی و توانایی بیشتر بر خوردار هستند می

هستند که در پایان،  کار تصاحب کنند و آنها بایست منابع طبیعی را برای حد اکثر سازی سود کسب و

کنند. متاسفانه فر آیند توصیف شده، شرح دقیقی از چگونگی تخصیص تخصیص این منابع را تعیین می

و یا در برخی از مواقع با همکاری دولت ها به   به تنهایی  های خصوصیفعلی منابع دنیا است. شرکت

ین سناریوهای تصمیمگیری برای تخصیص منابع، مردمی که برای پردازند. اما درهمه اتخصیص منابع می

نقش هستند. با کاهش منابع تجدید بهبود زندگی خود نیاز به دسترسی به سهمی از این منابع دارند بی
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ناپذیر و با وجود خطرات تغییرات آب و هوایی باید قبول کرد که سرمایه داری با تک هدف "سود آوری"، به 

 انون گذاری محیط زیستی قابل قبول نیست.عنوان مبنای ق

 

 مقدار مصرف؟

های خود برای  من بر این باور هستم که حد اکثر آزادی شخصی الزم است تا افراد بتوانند از قابلیت

خالقیت استفاده کنند. اما در بعضی از مواقع برای کسب امنیت و سعادت بلند مدت، آزادی شخصی باید 

ها را قبول اجتماعات متمدن، قوانین معقول مربوط به کسب و کار و دیگر فعالیت محدود شود. اکثر مردم در

دانند که در بلند مدت کیفیت زندگی همه بدون تحمیل بار ناعادالنه بر یک فرد، تقویت کنند چون میمی

یت یابد. کنم که در شرایط امروز نیز آزادی کشورها در اتالف منابع طبیعی باید محدودشود. من فکر میمی

کنند و در صورتی که این کار ناکافی باشد، ترجیحا کشورها داوطلبانه مصرف خود را بازرسی و تنظیم می

 المللی در این رابطه باید تعریف و اجرا شود.قوانین بین

در وضع فعلی، ساکنین کشورهای ثروتمند با استفاده بیش ازحد در حال تخلیه منابع تجدیدناپذیر زمین 

، گاز و زغال سنگ هستند؛ این درحالیست که  این منابع باید برای مصرف تمامی بشریت به مثل نفت

 های آینده را نیز از این منابع محروم خواهد کرد. اشتراک گذشته شود و این روند نسل

 

 ایجاد فضا برای نظرات تازه

شود صدای ه میبازار امروز تحت سلطه صداهای سرمایه داری سنتی است. تنها صدایی که شنید

سابقه مصرف، سود خود را به حد اکثر خواهند با افزایش بیکسب و کارهای انتفاعی است که می

کنند و آنها را برسانند. این صداها مصرف کنندگان را در همه جا )روزنامه، رادیو، اینترنت و ...( دنبال می

آیند ترویج مصرف عامل اصلی رشد شود که فرنمایند، چرا که تصور میمتقاعد به خرید بیشتر می

ها" و اقتصادی است. اما صدای دیگری نیز الزم است که پیام جدیدی درباره "مسئولیت اجتماعی شرکت

توانند در "جلو گیری از اتالف" را به مصرف کنندگان برساند. به نظر من کسب و کارهای اجتماعی می

 د.ایجاد و پخش این صدا و پیام نقش بزرگی ایفا کنن

-های مذهبی و موسسات غیرانتفاعی سعی می ها، گروهاتفاقاً در حال حاضر نهادهای غیر دولتی، خیریه

کنند چنین پیامی را پخش کنند اما به خاطر کمبود بودجه، صدای آنها در مقابل صدای کسب و کارهای 

رها به عنوان یک پیام های اصلی، رسا نیست. اگر این پیام از طرف کسب و کابزرگ و با نفوذ در رسانه

تری از مخاطبان خواهد رسید. به این دلیل  تجاری و در یک جنبش بازرگانی پخش شود، به سطح وسیع

داری توانند منبع صدای رسایی باشند که اعتقادات سرمایهاست که کسب و کارهای اجتماعی می

تواند به مصرف کنندگان سنتی را به چالش بکشد. یک کسب و کار اجتماعی در حوزه محیط زیست می

درباره کاالهای دوستدار محیط زیست )کاالهای سبز( اطالع رسانی کند. یک کسب و کار اجتماعی در 

هایی برای پر کردن های بانکی آگاه شده و راهتواند به مشکالت موجود در سیستم حوزه اقتصاد خرد می

ند یک جنبه جذاب کاری برای کسب و کارهای توااطالع رسانی  به مصرف کنندگان می  خالها پیدا کند.

 اجتماعی باشد.
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کسب و کارهای اجتماعی بیش از هر چیز دیگر کسب و کار هستند، به اندازه کافی انگیزه،  از آنجایی که

منابع و نفوذ در بازار دارند که بتوانند پیغام خود را به مخاطبان اصلی برسانند. به عالوه از این مزیت 

در کسب و کارهای اجتماعی کسی سود سهام نمی برد و به این دلیل   داننده همه میبرخوردارند ک

انگیزه ای برای دروغ گفتن وجود ندارد. افراد زیادی که ازدست کسب و کار های بزرگ رنجیده اند برای 

و کار  دهند. تالش هزارها کسباند و پیام آنها را انتشار میشنیدن پیام کسب و کارهای اجتماعی آماده

 اجتماعی باعث ایجاد تغییر در لحن و محتوای گفتگوهای عمومی خواهد شد. 

 

 حل معمای رشد اقتصادی

معمای رشد اقتصادی را تضاد بین نیاز رشد اقتصادی برای بهبود زندگی فقرا و نیاز جلو گیری از تخریب 

 افتد، تعریف کردیم . محیط زیست که به دنبال رشد اقتصادی اتفاق می

یهی است که برای پیشرفت در حل این معما باید از چند جهت تغییراتی صورت گیرد. به تور مداوم بد

ها در تاریخ، مذهب و فرهنگ  شوند. البته تفاوت اقتصاده توسعه یافته و در حال توسعه با هم مقایسه می

ال محو شدن همیشه وجود خواهد دشت اما با وجود روند جهانی شدن مرزهای تجاری بین آنها در ح

در برخورد با تاثیرات جهانی شدن نه تنها باید یک شیوه زندگی جهانی را تجسم کنیم بلکه باید  است. 

المللی در رابطه با حفظ محیط زیست را نیز درک کنیم. در بازار  نیاز به قوانین و مقررات دولتی وبین

های اجتماعی خود،  ناشی از فعالیتهای اضافه  داری، کسب و کارهای اجتماعی به دلیل هزینه سرمایه

 در رقابت کوتاه مدت با کسب و کارهای دیگر در شرایط نامطلوبی قرار دارند. 

در سطح جهانی نیز به طور مشابه، کشورهای در حال توسعه در رقابت با کشورهای توسعه یافته در 

که از حقوق آنها حمایت کنند. لذا شرایط نامطلوبی قرار دارند و برای حل این مسئله نیاز به قوانینی است 

امر مهمی برای موفقیت کسب و کارهای اجتماعی درحافظت از محیط زیست، عالوه بر قوانین داخلی هر 

تر در رقابت در یک توافق بین المللی برای حفاظت از محیط زیست است تا کشورهای ضعیف کشور، 

 بازارهای جهانی بهتر عمل کنند. 

نشر گازهای   الملی کاهش میزان مین منظور ایجاد گردید و هدف اصلی این پیمان بینبه ه ۵۳پروتکل کیوتو

بود. چنین کاهشی در  1۵۵۲درصد پایین تر از میزان انتشارات در  ۵به میانگین  ۰۲1۰ای در سال  گلخانه

 ۰۵و حدود  ۰۲۲۸ای در بینی شده نشر گازهای گلخانهدرصدی به میزان پیش 1۵حقیقت یک کاهش 

در صورت عدم وجود تالشی برای محدود کردن  ۰۲1۰بینی شده برای سال پیش  صد کاهش از میزاندر

 .باشدای میگازهای گلخانه

در دوره ریاست کلینتون، پروتکل کیوتو را امضا کرد اما  ۵۸معاون رئیس جمهورآمریکا  ال گور  1۵۵۸  در سال 

کوتاهی آمریکا در ایفا نقش رهبری در مبارزه با گرم  سنای آمریکا هنوز این پروتکل را تصویب نکرده است.

شدن کره زمین و حفاظت از محیط زیست شکست بزرگی برای این جنبش است چرا که کشورهای دیگر 

 .کنندمثل چین و هند در عدم تصویب پروتکل کیوتو به عملکرد آمریکا اشاره می
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تردید نقطه شروع ای نیست ولی بیلخانهپروتکل کیوتو بهترین طرح ممکن برای کاهش نشر گازهای گ

-مفیدی برای حل این مشکل است و عملکرد آمریکا در رد این الیحه و امتناع از ارائه طرحی جانشین کوته

 .بینانه است

المللی راه اندازی شد و تحت این قرار داد بین ۵۵پاک  توسعه آسیای شرقی در  مشارکت  ۰۲۲2در ژانویه 

پروژه در ظرفیت سازی انرژی  1۲۲ژاپن، کره جنوبی و آمریکا برنامه خود را برای حدود  استرالیا، چین، هند،

ای است اما هیچ مکانیسم اجرائی را هدف این قرداد کاهش میزان نشر گازهای گلخانه  پاک اعالم کردند.

خلی خود را جویی در مصرف انرژی دادارد صرفه  بیند. برای مثال چین اعالم کار بود که قصدالزم نمی

با در نظر گیری  درصد افزایش دهد ولی عجالتاً در رسیدن به این هدف ناموافق بوده است. ۷ساالنه 

علمکرد پیشین راه پیشرو در مبارزه با آلودگی جهانی و تغییرات آب و هوایی هنوز نامعلوم و نامشخص 

 . با پایان می رسد ۰۲1۰پروتکل کیوتو در   است.  دوره تعهدی اول

 ۵۲این کشورها به توافق رسیدند که امکان کاهش   هشت اقتصاد بزرگ دنیا، ۰۲۲۳مالقات  در

"در نظر بگیرند". من   ۰۲۵۲ای را تحت چهارچوب سازمان ملل تا سال  گازهای گلخانه  نشر  درصدی

کند بلکه امیدوار هستم که به اندازه کافی اراده سیاسی تولید شود که نه تنها آمریکا به این هدف توافق 

داری را بازرسی و اصالح رهبری این جنبش را بدست گیرد. ضرورت دارد که سیستم اقتصادی سرمایه

هایی که من در این کتاب  از آنها به عنوان کسب و کارهای کنیم و فضا را برای نوع جدیدی از بنگاه

 .ام، باز کنیماجتماعی یاد کرده
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 یازدهم فصل

 

 هاموزهبه نمایش گذاشتن فقر در 

، همه کشورهای جهان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک جمع شدند و عزم راسخ خود ۰۲۲۲در سال 

درصدی فقر  ۵۲اعالم کردند؛  یکی از این اهداف، کاستن  ۰۲1۵برای رسیدن به هشت هدف مهم تا سال 

ند رسید، ولی بسیاری به این هدف نخواه ۰۲1۵بود. این هدف بسیار جسورانه بود. همه کشورها تا سال 

از آنها در دستیابی به این هدف موفق خواهند شد و این موفقیت ما را به آستانه تصمیمی جدی برای 

بایست  باور داشته باشیم  دادن به  فقرجهانی  هدایت خواهد کرد.  برای رسیدن به این هدف، می پایان

 نیم.شدنی است و بر اساس باورمان اقدام ک که این کار انجام

های آینده تاسیس کنیم. هایی  برای نمایش چهره زشت فقر به نسلزمانی که فقر از میان برود، باید موزه

 -آنها تعجب خواهند کرد که چه طور فقر در جامعه بشری برای چنین مدت طوالنی ادامه یافته است 

یلیاردها نفر در بینوایی، توانستند در تجمل زندگی کنند در حالی که مچگونه تعداد کمی از مردم می

 اند؟کردهمحرومیت و ناامیدی زندگی می

تواند توسط هر ملتی باید تاریخ مورد نظر خود را برای بنا کردن موزه ملی فقر انتخاب کند. این کار می

های غیردولتی، احزاب سیاسی و  یا هر بخش دیگری از جامعه انجام شود. دولت، موسسات و سازمان

توانند یک کمیته شهروندی برای ساخت موزه ملی فقر در ال جامعه مدنی و دانشجویان میهای فعگروه

تاریخی مشخص، تشکیل دهند. این تاریخ نشان دهنده تمایل و تعهد برای از میان بردن فقر در محدوده 

آورده تا  تواند اراده ملی و انرژی الزم  را به وجودزمانی مشخص خواهد بود. تعیین یک تاریخ  مشخص می

ها به نمایش توانیم فقر را در موزهرسد؟ آیا ما به راستی می فقر از بین برود. اما آیا این واقعی به نظر می

 بگذاریم؟

داریم. منابع داریم. تنها چیزی که الزم داریم اراده انجام این کار و ایجاد موسسات  فناوریچرا که نه؟ ما 

های الزم برای ساختن دنیایی امن و تاب، من سعی کردم گامهای مورد نیاز است. در این ک وسیاست

-ها میهای مرتبط با این که چگونه افراد و سازمانبدون فقر را شرح دهم. در این فصل پایانی، برخی ایده

 توانند به طور فعال در ساختن دنیایی که همه ما دوست داریم خلق کنیم، مشارکت کنند.

 

 شود میدنیایی بهتر با تجسم آغاز 

های پیشرفت اقتصادی و کنیم هر روز در حال تغییر است، به ویژه در عرصهدنیایی که در آن زندگی می

رسیدند: میالدی، همه کشورهای در حال توسعه، تقریبا شبیه هم به نظر می 1۵2۲. تا حدود دهه فناوری

پایین آموزش و بهداشت،  های اقتصادی پیاپی، رشد باالی جمعیت، سطحفقر گسترده، بیماری، بحران

بینی وجود نداشت. اما در طی ها و غیره. به نظر دلیلی برای خوشرشد اقتصادی پایین، نبود زیرساخت

انگیزی تغییر کرد. تایوان، کره جنوبی و سنگاپور به صف سال بعدی، نقشه اقتصادی به نحو شگفت ۳۵

لند و ویتنام به سرعت شروع به رشد کرد. در کشورهای پیشرفته پیوستند.اقتصاد چین، هند، مالزی، تای

-درصد کاهش یافته است. جهانی شدن، علیرغم ضعف ۰۲درصد به  ۵۸سال گذشته، فقر در ویتنام از  1۸
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توانست تصورش  ها و نقایصش، تغییراتی را در اطراف جهان به وجود آورده است که نسل قبلی حتی نمی

 را بکند.

تر از آنچه ما توانند خیلی سریعه کشورها برای تغییر آماده هستند، میدهد که زمانی ک تجربه نشان می

با سرعت باورنکردنی تغییرات  فناوریزنیم، پیشرفت کنند. به طور خاص، تغییرات شگفت انگیز  می حدس

برد. در گذشته، برای این که تغییرات اجتماعی و سیاسی بتواند بر افکار مردمان تأثیر را به پیش می

ها، بلکه در ها  و یا حتی ماه های جدید، نه درطی سالرد، الزم بود چندین نسل بگذرد. اما امروز، ایدهبگذا

 شود.طی چند روز و چند ثانیه در سرتاسر جهان منتشر می

های جدید حل مسئله ، ارتقا دموکراسی و تکنیکفناوریاین خبر هم خوب است و هم بد. پیشرفت 

توانیم فجایع ها انسان برسد. اما ما میند منتشر شود و منافع آن به میلیونتواتر از همیشه میسریع

راهم به همین سرعت به وجود آوریم. اگر رهبری بد در یکی از کشورهای بانفوذ جهان داشته باشیم، 

همه دنیا احتماال از اغتشاش، آشفتگی اقتصادی و جنگ رنج خواهند برد. امروز حکومت داری خوب و 

بسیار حائز اهمیت است، چرا که کل جهان به هم  -ه در سطح ملی و چه در سطح جهانیچ–سالم 

 مرتبط است.

سازد که ما به عنوان شهروندان، درباره این که سرعت باالی تغییر در دنیای امروز این موضوع را حیاتی می

خوایم راه درست را  میخواهیم دنیایمان به کدام سمت و سو برود، دیدگاه واضحی داشته باشیم. اگر می

خواهیم بسازیم به توافق های اصلی دنیایی که میپیدا کنیم و آن را پیش ببریم، باید بر روی ویژگی

ای را که دنیا در سابقههای بیآید بزرگ فکر کنیم، مبادا فرصتبرسیم. باید تا آن اندازه که در تصورمان می

ترین رویاهای ممکن را تصور کنیم و سپس آنها را دنبال باکانهیگذارد از دست بدهیم. بیایید باختیار ما می

 نماییم.

میالدی به حقیقت بپیوندد، با  ۰۲۵۲خواهم تا سال های دنیای رویایی خود را که میبگذارید لیست ویژگی

کی ها رویاهای من هستند، اما امیدوارم تعدادی از رویاهایم با رویاهای شما یشما در میان بگذارم. این

باشد. مطمئنم تعدادی از رویاهای شما را عاشقانه دوست خواهم داشت؛ آنقدر که بخواهم آنها را به 

 رویاهای خودم اضافه کنم. 

 این لیست رویاهای من است:

 خانمان و کودکان خیابانی نخواهد بود. هر کشوری موزه فقر خود در هیچ جای دنیا فقیر، گدا، بی

هانی در کشوری بنا خواهد شد که دیرتر از همه از فقر رهایی یافته را خواهد داشت. موزه فقر ج

 است.

  در هیچ جای دنیا و برای هیچ کس گذرنامه و ویزا الزم نخواهد بود. همه مردم به حقیقت

 شهروندان جهانی با رتبه برابر هستند.

 تمی و های اهیچ جنگ و تشکیالت نظامی برای وارد شدن به جنگ وجود نخواهد داشت. سالح

 کشتار جمعی دیگر وجود نخواهد داشت.

 .در صورت درمان به موقع  هیچ بیماری عالج ناپذیری از سرطان گرفته تا ایدز وجود نخواهد داشت

با کیفیت باال در دسترس  ای نادر تبدیل خواهد شد. خدمات درمانیو کارآمد، بیماری به عارضه

 به تاریخ پیوسته است.همگان خواهد بود. مرگ ومیر نوزادان و مادران 
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   یک سیستم آموزش و پرورش جهانی در اختیار همه در هرجای دنیا خواهد بود. همه کودکان

شادی و هیجان را در یادگیری و رشد تجربه خواهند کرد.همه آنها به عنوان افرادی مسئول فعال 

 ن خواهد بود.پرورش خواهند یافت، با این اعتقاد که رشد آنها در گرو رشد دیگران در جها

 کند که ثروت خود را با دیگران سهیم سیستم اقتصاد جهانی، افراد و موسسات را تشویق می

 شوند و به طور فعال در به وجود آوردن رفاه برای دیگران تالش کنند.از بیکاری خبری نیست. 

  .کسب و کار اجتماعی بخشی اساسی از تجارت جهانی شده است 

  ها برچیده خواهد شد.ها و اسکناسوجود خواهد داشت. سکهتنها یک واحد پول جهانی 

 های بانکی و تبادالت مالی سیاستمداران، به نحوی قابل دسترس است که حساب فناوری

های تروریستی به راحتی قابل نظارت و های اطالعاتی و گروهموسسات حکومتی، تجار، سازمان

 پیگیری خواهد بود.

  سطح باال در اختیار هر فردی دردنیا قرار خواهد داشت. خدمات مالی از همه نوع ودر 

  مناسب متعهد خواهند بود. انرژی فناوریهمه مردم به نگهداشتن یک روش زندگی پایدار بر پایه-

 های خورشیدی، آبی و بادی منابع اصلی انرژی هستند.

 لوتر از وقوع و دقت بشر قادر خواهد بود زمین لرزه، طوفان، سونامی و دیگر فجایع طبیعی را با ج

 بینی کند تا خسارت و مرگ و میر ناشی از آنها را به حداقل رساند.بیشتر پیش

  هیچ نوع تبعیضی اعم از نژاد، رنگ، مذهب، جنسیت، عقاید سیاسی، زبان، فرهنگ و یا هر

 عامل دیگری وجود نخواهد داشت.

 ختان نیست. در مواردی که واقعا به نیازی به کاغذ وجود ندارد و به تبع آن، احتیاجی به بریدن در

کاغذ نیاز است، کاغذهای مصنوعی قابل تجزیه در محیط زیست و قابل بازیافت وجود خواهد 

 داشت.

 سیم و تقریبا رایگان خواهد بود.ارتباطات، ساده به صورت بی 

  .را برای هر فردی این  فناوریهر کس هر چیزی را به زبان خودش خواهد خواند و خواهد شنید

کند که به زبان خودش حرف بزند، بخواند و بنویسد در حالی که شنونده و خواننده، ممکن می

کند یا متنی را پیام رابه زبان خود خواهد شنید و خواهد خواند. زمانی که کسی صحبت می

کنند. هر کس از هر ها به طور همزمان آن را ترجمه مینماید، نرم افزارها و دستگاهدریافت می

 تواند هر کانال تلویزیون را که بخواهد ببیند و آن را به زبان خودش بشنود.ای دنیا میج

 های محلی و مذاهب به حد اعالی زیبایی و خالقیت خود شکوفا خواهند ها، گروههمه فرهنگ

 شد و در ارکستر متحد جامعه بشری شرکت خواهند کرد.

 واهند برد.همه مردم از فضای نوآوری و پیشرفت مداوم بهره خ 

 های بشریت است، سهیم خواهند همه مردم در دنیای صلح و دوستی که برای گسترش توانایی

 بود.  

چنان که به ها اهدافی قابل دسترسی هستند. من معتقدم که هماگر بر رویشان کار کنیم، همه این

ر حال حاضر موضوع تر خواهد بود.دسوی آینده در حرکتیم، نزدیک شدن به رویاهایمان آسان و آسان

دشوار، نظم بخشیدن به ذهنمان است. هر چه تعداد بیشتری از ما بتوانیم بر روی آنچه که در نظر داریم 

 توانیم  سریع تر به اهدافمان  دست یابیم. به توافق برسیم، می

به یاد ما بیاورد  هر یک از ما باید فهرستی از آرزوهایمان درست کنیم و آن را به دیوار اتاق بزنیم تا هر روز

رهبران  -شویم یا نه. باید مطمئن شویم که پیشبرندگان جوامع ماتر میکه آیا ما داریم به مقصد نزدیک
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-مارا به جایی ببرند که می -سیاسی، متخصصین دانشگاهی، معلمین مذهبی و مدیران موسسات

کنیم بنابراین باید در مسیر ی میخواهیم برویم. به یاد داشته باشیم که هریک از ما تنها یک بار زندگ

 خودمان زندگی کنیم و انتخاب مقصد باید در اختیار ما باشد.

این فرآیند تجسم دنیای آینده آن گونه که دوست داریم، حلقه مفقود شده سیستم تعلیم و تربیت ما 

-ه آنها یاد نمیشان آماده می کنیم، اما ب است. ما دانش آموزانمان را برای به عهده گرفتن شغل آینده

دهیم به این فکر کنند که چگونه دنیایی را دوست دارند به وجود آورند. هر دبیرستان و دانشگاهی باید یک 

شود فهرست واحد درسی خاص متمرکز بر این تمرین داشته باشد که در آن ازهر دانش آموزخواسته می

آموزان خواهد. بقیه دانشن موارد را میآرزوهایش را تهیه کند و سپس برای کالس توضیح دهد که چرا ای

های بهتری پیشنهاد کنند و یا با او مخالفت کنند. سپس آنها توانند نظرات او را تایید کنند، جایگزینمی

درباره این که چگونه دنیای رویایی خود را به وجود آورند و چه باید بکنند تا رویاهایشان تحقق یابد و چه 

کنند. این واحد درسی باید شاد و تفریحی، و مهمتر از آن، یک آمادگی مهم می موانعی وجود دارد، بحث

 برای سفری هیجان انگیز باشد.  

 

 های عملی به سوی دنیای رویایی آینده گام

تر کردن این دنیا به رویاپردازی درباره یک دنیای بهتر لذت بخش و سرگرم کننده است. اما افراد برای نزدیک

وانند بکنند؟ یک گام عملی این است که سازمان کوچکی درست کنیم که بخش کوچکی تواقعیت چه می

 نهم." نام می1۲۲بخشد. این سازمان کوچک را "انجمن اقدام اجتماعیاز هدف ما را به تحقق می

تواند تنها از سه نفر تشکیل شده باشد که برای حل یک مشکل محلی دور یک انجمن اقدام اجتماعی می

کنید با سه نفر توانند به آن بپیوندند. اما اگر احساس میاند. اگر دیگران هم بخواهند میهم جمع شده

توانید هر نامی  برای این انجمن خود کنید تالش نکنید که تعداد را افزایش دهید. میاحساس راحتی می

 .انتخاب کنید

جاری مشخص کنید. این برنامه  خود را برای سال 1۲1وقتی که انجمن خود را شروع کردید، برنامه اجرایی

خانمان و یا یک گدا برای پیدا کردن یک فعالیت درآمد زا ممکن است کمک کردن به یک فرد بیکار یا بی

خواهید به او کمک کنید انتخاب کنید، با او بنشینید و درباره مشکل او برای  باشد. فرد فقیری را که می

 آن پیدا کنید.کسب درآمد صحبت کنید و سپس راه حلی برای 

برنامه من این است که تارنمایی درست کنم که شما انجمن اقدام اجتماعی خود را در آن ثبت کنید. در 

ها و توانید برنامه سالیانه خودرا توضیح دهید، افکارتان را ثبت کنید، سرخوردگیاین تارنما، شما می

هایی از پروژه خود را به نمایش کنید و عکسهایتان را  بیان های کاریتان را نشان دهید، پیشرفتهیجان

بگذارید. تخصص، مدارک و شرایط یا منابع خاصی برای شروع یک انجمن وجود ندارد؛ همه آنچه نیاز دارید 

اراده و ابتکار عمل برای ایجاد یک تغییر است.اگر در پایان هرسال یک گزارش ساالنه از انجمن خود و یک 
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بفرستید، ثبت انجمن شما برای سال بعد ادامه خواهد یافت. در هر زمان، هر برنامه جدید برای سال بعد 

 های فعال تارنما را ببیند و با آنها در تماس باشد.تواند همه انجمنکسی می

تواند درباره هر مشکل اجتماعی و یا فرصت محلی باشد. آیا یک قطعه زمین انجمن اقدام اجتماعی می

شود؟ یک د دارد که زباله در آنجا تلنبار شده و بیماری از آنجا منتشر میمتروکه در همسایگی شما وجو

یک  -انجمن برای بهبود محله درست کنید تا این قطعه زمین را برای یک هدف جالب اجتماعی تغییر دهد

 باغ گروهی )اشتراکی(، یک زمین بازی، یک مرکزبازیافت و غیره.

تواند پیرامون کمک به یک فقیر ید، برنامه انجمن شما میکناگر در یک کشور درحال توسعه زندگی می

آموز ترک تحصیلی به مدرسه، کمک دارویی به یک برای یافتن شغل یا خود اشتغالی، برگرداندن یک دانش

 بیمار و یا بهبود بهداشت و  کیفیت آب در روستایتان  باشد.

قدر کوچک بمانند، اما کارهای بزرگی های اقدام اجتماعی ممکن است کوچک باشند و همانبرخی انجمن

تر شوند و حتی تعدادی ممکن است به کسب و انجام دهند. برخی دیگر ممکن است بزرگ و بزرگ

های دیگر را برای تکرار ای از یک انجمن ممکن است انجمنکارهای اجتماعی موفق تبدیل شوند. ایده

های بزرگی تبدیل شوند که آمادگی وانند به برنامهتها میدوباره آن ایده الهام بخشد. تعدادی از انجمن

های نوآورانه نفوذ جهانی داشته و یک توانند با گسترش ایدهتغییر کل جامعه را داشته باشند. بعضی می

 مسئله جدی را مورد توجه قرار دهد.

توانند برای اد میجدا از به راه انداختن یک انجمن اقدام اجتماعی، کارهای بسیار دیگری وجود دارد که افر

توانید ارتقا ایده کسب و کار اجتماعی انجام دهند. اگر معلم یا مدیر یک مدرسه یا دانشگاه هستید، می

کمک کنید و یک واحد درسی راه بیندازید و به جوانان شاغل درباره کسب و کار اجتماعی آموزش دهید. 

های کسب و و یا کنفرانسی درباره فرصت یتوانید سخنراناگر عضو یک گروه دینی یا مدنی هستید، می

های پس انداز یک مدرسه  یک سازمان یا هر کار اجتماعی در جامعه خود ترتیب دهید.اگر بر صندوق

توانید پیشنهاد کنید که بخشی از آن منابع برای سرمایه موسسه دیگری نظارت یا مدیریت دارید، می

ته شود و البته اگر مدیر اجرایی یک کسب و کار هستید، گذاری در کسب و کارهای اجتماعی کنار گذاش

توانید برای مدیر امور اداری یا هیئت مدیره ارزش ایجاد کسب و کارهای اجتماعی را توضیح دهید و  می

پیشنهاد ایجاد یک کسب و کار اجتماعی با سرمایه گذاری بخشی از سود شرکت  با موافقت سهامداران 

 را بدهید. 

ترین جنبه این تالش طراحی کسب و کارهای اجتماعی است. باید از همه انگیزترین و مهمشاید چالش بر

عالی کسب وکاری برسید که بتواند مشکالت  خالقیت و تجسم خود در این راستا کمک بگیرید تا به ایده

های های کسب و کار اجتماعی برپا کردن رقابتاجتماعی را هدف قرار دهد. یک راه برای ایجاد ایده

یک مدرسه، یک  -ها حمایت کندگونه رقابتتواند از اینطراحی کسب و کار است. هر سازمان یا فردی می

بنیاد، یک مرکز تجاری، یک انجمن، یک سازمان غیر دولتی، یک گروه مذهبی، یک گروه مدنی، یک صندوق 

 سرمایه گذاری مرکزی و غیره. 

حتی جهانی را تصور کنم که در آن صدها یا هزاران شرکت  ای وهای محلی، منطقهتوانم مسابقهمن می

های کسب و کارهای اجتماعی با ترین، بلند پروازانه ترین و هیجان انگیزترین ایدهکننده برای خلق عملی

تواند شامل سرمایه گذاری برای تامین های کسب و کار میکنند.جوایز برای بهترین طرحهم رقابت می
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توانند در شوند میهایی که ارائه میگذاران اجتماعی  باشد. همه طرحارتباط با سرمایهها یا مالی پروژه

 های بعد باشند. بخش طراحان دورهاینترنت منتشر شوند تا الهام

ام و اکنون نشریه تایوانی من این ایده مسابقه کسب و کار اجتماعی را در چند سال گذشته ارتقا داده

 ای را اعالم کرده است. مسابقه "  چنین1۲۰"بیزینس ویکلی

 

 مرزهای جدید برای بنیادها

بخصوص بنیادهایی که به وسیله رهبران موفق  -کسب و کار اجتماعی  برای موسسات بشر دوستانه

 بسیار جذاب خواهد بود. -انداندازی شدهتجارت راه

مانند جان   -به وجود آمدنددر طول قرن بیستم، بنیادهایی که به وسیله تولیدکنندگان برتر عصر صنعت 

-های خیریه دنیا را حمایت کردند. در سالترین پروژهبسیاری ازمهم -1۲۳راکفلر، هنری فورد و اندرو کارنگی

های بعضی بنیادهای جدیدتر و بزرگ تر به سطوح جدیدی از های اخیر، نوع دوستی از طریق فعالیت

 1۲4ایکروسافت و همسرش، بنیاد بیل و ملیندا گیتس، بنیانگذار م۰۲۲۲عینیت دست یافته است . در سال 

میلیارد دالر است؛ باالترین  ۷/۳۳( بال  بر ۰۲۲۳را را به راه انداختند که موقوفه جاری آن ) در ماه مارس 

، یکی از 1۲5، وارن بافت۰۲۲2میزانی که تا کنون به بنیادهای خیریه داده شده است.سپس، در ماه ژوئیه 

میلیارد دالر از دارایی شخصی خود را به بنیاد گیتس اهدا  ۳۳فراد دنیا، اعالم کرد که سه نفر ثروتمندترین ا

 کند، بزرگ ترین هدیه خیریه در تاریخ دنیا!می

باور من بر این است که بشر دوستان آینده جذب کسب و کار اجتماعی خواهند شد. از آنجا که قسمت 

آیند، به راحتی متوجه خواهند شد که یک دالر ارت میاعظم حامیان مالی بنیادهای خیریه از دنیای تج

تر از یک دالر خیریه خواهد بود؛ به این علت که  یک دالر اعانه فقط یک کسب و کار اجتماعی بسیار پرقوی

شود و منافع شود در حالی که یک دالر کسب و کار اجتماعی بارها و بارها استفاده میبار استفاده می

رسد. از این گذشته، خیرین بشردوست به این علت به سوی ایده کسب و بیشتری می آن به افراد بیشتر

آنها اجازه خواهد داد تا با استفاده از تجربه کسب و کار خود،  و کار اجتماعی جذب خواهند شد که به 

 ترین مشکالت دنیا را هدف قرار دهند.بعضی از جدی

دادم که قسمتی از پولش را برای به من به او پیشنهاد می خواست،اگر وارن بافِت از من مشاوره می

هزینه و با خدمات درمانی کم وجود آوردن کسب و کار اجتماعی  صرف کند که ماموریت آن  تأمین بیمه

نابغه کسب و کار با چند دهه  -میلیون آمریکایی باشد که بیمه درمانی ندارند. اگر بافِت  ۷۳کیفیت برای 

شد، این کسب و کار شخصا در طراحی این کسب و کار اجتماعی درگیر می -بیمه تجربه در صنعت

یافت و وی در تاریخ خدمات درمانی آمریکا برای همیشه اجتماعی به یک موفقیت کم نظیر دست می

 شد.ماندگار می
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 پایانی بر فقر

فزونی از مردم برای شود و تعداد روزاتر میهمان طور که درک عموم از کسب و کار اجتماعی گسترده

شوند، ما به هدف نهایی خود که زدون فقر و سپردن آن ایجاد کسب و کارهای اجتماعی دست به کار می

 شویم.های فقر یک بار و برای همیشه است نزدیک و نزدیک تر میبه موزه

-ری میهای عفونی خاص به نظر غیر قابل پیشگیغیر ممکن است؟ به هیچ وجه. زمانی بود که بیماری

کردند که این دادند و بسیاری فکر میها جان میها نفر در اثر ابتال به این بیماریآمدند. هر ساله میلیون

-های بیعلم و تالش بخشی تغییرناپذیر از زندگی انسانی است. امروز به کمک خالقیت انسان، پیشرفت

اند. تنها لی از چهره زمین محو شدهها به طور کپایان کارکنان بهداشت عمومی، بعضی از این بیماری

توانند درباره آنها مطالعه کنند به وسیله آزمایش کردن بر روی نمونه هایی راهی که دانشمندان اکنون می

های محافظت شده است. چرا نکوشیم که درباره بیماری فقر نیز همین گونه ها در آزمایشگاهاز میکروب

 عمل کنیم؟

روستا، شهر، منطقه و کشور در جهان باشد. تنها الزم است چندین نفر تصمیم  این باید هدف مردم در هر

بگیرند: "بیایید ضمانت دهیم که با هم کار کنیم تا آخرین فرد فقیر در روستایمان از فقر نجات یابد." برای 

. این یک شهر، منطقه و کشور تعداد بیشتری الزم است که متعهد شوند چنین کاری را به انجام برسانند

تواند محله به محله تحقق یابد و در نهایت زمانی خواهد رسید که تنها راه برای اینکه فرزندان و هدف می

 های فقر باشد.های ما  فقر را دریابند، بازدید از موزهنوه

خواهیم به دست بینیم آنچه را که میاندازیم، میگردیم و به تاریخ بشریت نگاهی میزمانی که برمی

 ایم. ایم، به این علت است که تمام فکر خود را برآن متمرکز نکردهوریم. اگر ما به چیزی دست نیافتهآمی

ایم که همیشه افراد فقیر را درمیان خود خواهیم داشت؛ که فقر بخشی از ما این ایده را پذیرفته

چنان ادامه خواهد ایم، فقر همسرنوشت بشر است. دقیقا به همین علت که ما این فرضیه را پذیرفته

که فقر نباید جایگاهی در جامعه  -داشت. اگر ما قاطعانه باور داشته باشیم که فقر غیرقابل قبول است

های مناسب برای خلق دنیایی عاری از فقر را به وجود نهادها و سیاست  -متمدن بشری داشته باشد

 خواهیم آورد.

های انسان را دست ایم که قابلیتای بنا کردهبر فرضیهفقر وجود دارد چرا که ما چارچوب فلسفی خود را 

)که سود  ایم که بسیار محدود هستند؛ مفهوم ما از کسب و کارگیرد. ما مفاهیمی را تعریف کردهکم می

کند(، داند(، مفهوم ما از اعتبار مالی )که به طور اتوماتیک افراد فقیر را حذف میرا تنها انگیزه انسان می

)که  گیرد( و مفهوم ما از اشتغالهای مالی ) که خالقیت اکثریت مردم را نادیده میاز بنگاهمفهوم ما 

بیند نه آفرینندگانی فعال( همه و همه مفاهیمی بسیار محدود هستند. ما ها را ظروفی منفعل میانسان

بانکی و  هایمانند سیستم -ایم که در بهترین حالت نیمه کامل هستندنهادهایی را گسترش داده

های فکری است که کنند. فقر به علت این ناتوانیاقتصادی ما که از نیمی از جهان چشم پوشی می

 وجود دارد، نه به علت نبود قابلیت در بخشی از مردمان.

همه نوع بشر نه تنها توانایی ذاتی مراقبت از خودشان را دارند ، بلکه این توانایی را دارند که در افزایش 

عالم نیز شرکت نمایند. بعضی این شانس را دارند که این توانایی را تا حدی کشف کنند اما رفاه کل 

اند، آزاد تعدادی دیگر هرگز این موقعیت را نخواهند یافت که این عطیه فوق العاده را که با آن متولد شده
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توانستند انجام آنها می میرند، و جهان از همه آنچهکنند. آنها بدون این که این عطایا را کشف کنند، می

 ماند.دهند محروم می

-کار ما با بانک گرامین مرا در تماس نزدیک با فقیرترین فقیران قرار داد. این تجربه به من این یقین تزلزل

اند که از گرسنگی و فقر رنج هیچ یک از آنها به دنیا نیامده که ناپذیر را درباره خالقیت نوع انسان داد

برد، این توانایی را دارد که مانند هر فرد دیگری در این جهان ی که از این بینوایی رنج میبرند.هر  انسان

 موفق باشد.

بلکه به  -ها طبیعی نیستاین امکان وجود دارد که فقر از دنیای ما محو شود، چرا که فقر برای انسان

ترین زمان کنیم که در نزدیکصورت مصنوعی بر آنها تحمیل شده است. بیایید خودمان را وقف این مسئله 

 ها بسپاریم. ممکن پایانی بر فقر بگذاریم و آن را یک بار و برای همیشه به موزه
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 پس گفتار

 "فقر تهدیدی برای صلح است."

 برگرفته از سخنرانی محمد یونس برای دریافت جایزه صلح نوبل-

 

 دریافت شد. ۰۲۲2دسامبر  1۲، نروژ، در 1۲6این جایزه در اُسلو

ها وآقایان، بانک گرامین و من بسیار مفتخرهستیم که این اعضا محترم کمیته نوبل نروژ، عالیجنابان، خانم

با ارزش ترین جایزه را دریافت کردیم. ما به خاطر این لطف بسیار هیجان زده و خشنود هستیم. از وقتی 

از سراسر دنیا دریافت کردم، اما چیزی که بیش از  پایانیهای بیکه جایزه صلح نوبل اعالن شد، من پیغام

هایی بود که من تقریباً هر روز از افرادی از روستاهای دور بنگالدش که از بانک همه من را تکان داد، تلفن

خواستند به من بگویند که چقدر از لطفی که در حقشان شده گرامین وام گرفته بودند داشتم، که فقط می

 بود مفتخرند.

 

نماینده انتخاب شده ازبین هفت میلیون وام گیرنده و صاحبان بانک گرامین تا اُسلو برای دریافت جایزه با  ۵

من همراه شدند. من ازجانب آنها از کمیته نوبل نروژ به خاطر انتخاب بانک گرامین برای جایزه صلح نوبل 

نظیری گذاشتید. با تشکر ا احترام بیمتشکرم. با دادن معتبرترین جایزه دنیا به مؤسسه آنها، شما به آنه

زن مفتخر که از روستاهای بنگالدش در مراسم امروز به عنوان برندگان نوبل حاضر  ۵از جایزه شما،این 

 دهند.هستند، مجموعاً معنای جدیدی به جایزه صلح نوبل می

 

زندگیشان جشن می گیرند.  اند امروز را به عنوان بزرگترین روزهمه افرادی که از بانک گرامین وام گرفته

آنها در سراسر بنگالدش در روستاهایشان در نزدیکترین محلی که تلویزیون وجود دارد دور هم جمع شده 

 اند، برای این که این مراسم را تماشا کنند.

 

این جایزه ساالنه بزرگترین احترام و مقام برای صدها میلیون زن در سراسر جهان است که هر روز برای 

کنند. این یک لحظه تاریخی برای ر معاش و آوردن امید به یک زندگی بهتر برای فرزندانشان تقال میامرا

 آنهاست.

 

 فقر تهدیدی برای صلح است

  

 ها و آقایان:خانم

کمیته صلح نوبل نروژ با دادن این جایزه به ما، تأیید کرد که صلح به نحوی جدانشدنی با فقر پیوند یافته 

 ی برای صلح است.است. فقر تهدید

 

توزیع درآمد در جهان داستانی بسیار گفتنی دارد. نود و چهار درصد از درآمد جهان به چهل درصد از 

رسد درحالیکه شصت درصد مردم تنها با شش درصد از درآمد جهان به زندگی ادامه جمعیت کل دنیا می
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بیش از یک میلیارد نفر با درآمد کمتر از  کنند.میدهند. نیمی از جمعیت جهان با دو دالر در روز زندگی می

 ای برای صلح نیست.دهند. این دستور و قاعدهیک دالر در روز به زندگیشان ادامه می

 

در سازمان ملل متحد  ۰۲۲۲هزاره جدید با یک رویای جهانی بزرگ آغاز شده است. رهبران جهان در سال 

داف برای به نصف رساندن میزان فقر در جهان تا قبل از گرد هم آمدند و یک هدف تاریخی را از بین سایر اه

ای برای سراسر دنیا یک صدا، برای تعیین کردند. هیچ گاه در تاریخ بشر چنین هدف جسورانه ۰۲1۵سال 

سپتامبر و جنگ عراق پیش آمد و ناگهان با تغییر  11یک میزان مشخص تعیین نشده بود. ولی بعد از آن، 

 ۵۳۲مبارزه با فقر به مبارزه با تروریسم، از پیگیری این رویا باز ماندیم. تا حاال بیش از توجه رهبران جهان از 

 میلیارد دالر برای جنگ عراق فقط توسط کشور آمریکا هزینه شده است.

 

توان با اقدام نظامی شکست داد. تروریسم باید با قویترین زبان محکوم شود. معتقدم که تروریسم را نمی

شود را پیدا کنیم. باید دالیل اصلی هایی که به آن ختم میم در برابر آن بایستیم و همه راهما باید محک

کن کنیم. من بر این باورم که مصرف منابع را برای همیشه ریشهتروریسم را مورد توجه قرار دهیم تا آن 

 مردم فقیر بهتر از صرف آن برای اسلحه است. ی اصالح زندگیبرا

 

 

 حقوق انسانی افراد است فقر انکار همه

به یک طریق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. نظام ناعادالنه -شود  فهمیدهصلح باید به یک شیوه انسانی 

تهدید صلح را اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نبودن آزادی، از هم پاشیدگی محیطی و فقدان حقوق بشر 

 .کندمی

 

تواند شود، نمیخشمی که بر اثر فقر ایجاد می فقر فقدان حقوق انسانی است. ناامیدی، دشمنی و

-م تا بتوانیم فرصتی بیابیایهای پایدار نگه دارد. برای ساختن صلح پایدار ما باید راهصلح را درهیچ جامعه

 ی برای مردم ایجاد کنیم که شریف زندگی کنند.های

 

ست که ما خودمان را در طول ی هجوهره همه کارهای –مردم فقیر -ی برای اکثریت مردمایهایجاد فرصت

 سی سال گذشته وقف آن کردیم.

 

 

 بانک گرامین

ق درگیر مبحث فقر نشدم. درگیرش شدم چون مرا احاطه کرده بود و گذار یا محقعنوان یک سیاسته من ب

های های زیبای اقتصاد در کالسدریافتم درس دادن تئوری، 1۵۳۷نم. در سال توانستم از آن فرار کنمی

در بنگالدش، برایم سخت است. ناگهان احساس کردم پشت پرده فقر و قحطی شدید  شگاه، با وجوددان

مک به مردم سرعت کاری برای که توخالی هستند. خواستم بها در مقابل گرسنگی و فقر که این تئوری

 یرا با تقالیش بیشتری سر کند. آن متا روز بعدی را با آسا ی فقط برای یک انساناطرافم انجام دهم، حت

شوکه  ای امرار معاش، رور در رو کرد.هایشان بربرای حمایت از تالش یپول مردم فقیر برای پیدا کردن اندک

که آن فرد شرطی هگیرد بکمتر از یک دالر از فردی قرض می شده بودم وقتی فهمیدم که یک زن در روستا
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ش بخرد. این به نظر من نوعی احیا قیمت دلخواه بارا که آن زن تولید کرده بود  یبتواند منحصراً کاالهای

 داری بود.برده

 

 ه کنم.مان تهیدر روستای مجاور دانشکده ربا خواریتصمیم گرفتم که لیستی از قربانیان این "تجارت" 

دالر قرض گرفته  ۰۳های چهل و دو نفر قربانی در آن بود که در مجموع مقدار وقتی لیستم آماده شد، نام

 ربا خواراندالر از جیب خودم پیشنهاد کردم تا این قربانیان را از چنگ  آن  ۰۳ن بودند. م

-م با این حرکت کوچک ایجاد شد، مرا بیشتر درگیر کرد. اگر مینجات دهم. شور و هیجانی که در بین مرد

 را خوشحال کنم، پس چرا بیشتر این کار را نکنم.م با چنین پول کمی، این همه انسان توانست

. اولین کاری که انجام دادم این بود که سعی کردم به امروز این کاری بود که سعی کرده ام انجام دهمتا 

ولی این کار عملی نشد. بانک گفت که افراد فقیر قادر به  نشکده به مردم فقیر پول قرض بدهد،بانک دا

نتیجه ماند، پیشنهاد کردم بی های من، در طول چندین ماهکه همه تالشبازپرداخت وام نیستند. بعد از این

-ر شدم. فقیران همه واممتحیآن نتیجه رند، ضامن شوم و از خواستند وام بگیبرای افراد فقیری که می

های موجود، چنان برای گسترش این برنامه در بانک! ولی من همن را همیشه سر موقع بازپرداختندهایشا

در درنهایت و  ا برای فقرا تأسیس کنمگرفتم یک بانک مجزتصمیم  د کهبا مشکل مواجه بودم. درآن زمان بو

 .این کار شدمموفق به انجام  1۵۸۳سال 

 

روستا  ۳۳۲۲۲در و  ها زندرصد آن ۵۳میلیون نفر فقیر وام داده، که  به هفت نزدیکامروزه، بانک گرامین به 

-کن، ادامه تحصیل و سرمایهه مسبدون ضامن برای تولید درآمد، تهیاند. بانک گرامین در بنگالدش بوده

یه گذاری، دهد و به اعضایش محل مناسبی برای سرما میوام های فقیر های خرد به خانوادهگذاری

های بانک گرامین در سال معرفی وام از کند. پسهای مختلف پیشنهاد میحقوق بازنشستگی و بیمه

ها به شخص ت قانونی این خانهلکیاند. ماخانه صرف شده 2۷۲،۲۲۲های مسکن برای ساخت وام ،1۵۸۷

د بیشتری برای فتیم دادن وام به زنان همیشه فوایق دارد. ما روی زنان تمرکز کردیم چون دریاان تعلزن

 آورد.ها به ارمغان میخانواده

  

نرخ بازپرداخت  یلیارد دالر آمریکا وام داده است وم حدودشش این بانک از زمان افتتاحش تا کنون، مجموعا

کند. از نظر مالی مستقل است و بعد از است. بانک گرامین بطور عادی سود تولید میبوده درصد  ۵۵

درصد  1۷۳ها و منابع شخصی بانک گرامین امروزه معادل سپرده  هیچ پولی از کسی نگرفته است. 1۵۵۵

 ۵۸ندگی ز های بازپرداخت نشده است. مطابق ارزیابی داخلی بانک گرامین، سطحاز مقدار همه وام

 .اندنجات پیدا کردهفقر  ازی ما هادرصد از وام گیرنده

 

پسران و از شاگردانم و د شد و با کمک تعدادی یک پروژه خانگی بسیار کوچک متول عنوانه بانک گرامین ب

به عنوان سال، هنوز هم با من  همه این. سه نفر از این شاگردان، بعد ازی به اجرا در آمددختران محل

. آنها امروز برای دریافت این احترام و محبت شما اینجا ن  مدیرهای اجرائی در بانک گرامین هستندباالتری

 هستند.

این ایده، که در ُجبرا، یک روستای کوچک در بنگالدش شروع شد، در سراسر جهان گسترش یافت و در 

 د دارد.در همه کشورها وجو گرامین تقریباهای فعالیتی از نوع هایرنامهحال حاضر ب

 

 



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

025 
 

 منسل دو

نظر  ام گرفته بودند را دروگذرد. ما فرزندان افرادی که ال از وقتی که ما شروع کردیم، میسی س اکنون

رفته بودند همیشه ها چه بوده است. زنانی که از ما وام گهای آنبر زندگی نماگرفتیم تا ببینیم تأثیر کار

-هکه بچ از شانزده تصمیمی که گرفتند و انجام دادند این بودت را به فرزندانشان دادند. یکی باالترین اولوی

درسه ه ها به مه بچپس از اندکی همها را تشویق کرد و نهایشان را به مدرسه بفرستند. بانک گرامین آ

ها، برای آن زدانش آموز شدند. ما برای تجلیل ا بهترینهایشان ها در کالسهرفتند. بسیاری از این بچمی

بورسیه  ۳۲،۲۲۲فی کردیم. بانک گرامین در حال حاضر بورسیه تحصیلی معر ن با استعدادادانش آموز

 دهد.تحصیلی در سال می

 

-یر زمینهص در سامتخصیا تر، مهندس، استاد دانشگاه و راه یافتند تا دک دانشگاهها به هتعداد زیادی از بچ

م تحصیالت عالیه برای دانشجویان گرامین فی کردیم تا اتمای را به آنان معرما وام دانشجوی ها شوند.

ی استفاده دانشجو هستند که از وام دانشجوی1۳،۲۲۲دارند.  ال برخی از آنان مدرک دکتراآسان شود. حا

-الً جدیدی میشوند. ما داریم نسل کامدانشجو سالیانه به این تعداد اضافه می ۳،۲۲۲می کنند. بیش از 

خواهیم یک وقفه در را از فقر دور نگه دارند. ما می شانا خانوادهز خواهند بود تسازیم که بخوبی مجه

 توالی تاریخی فقر ایجاد کنیم.

 

 توانند به تجارت روی آورندمیگدایان 

اند. ما امیدواریم که تا اشتههای خرد دسترسی دهای فقیر در بنگالدش از قبل به وامدرصد خانواده ۸۲

 مند شوند.قیر از این وام بهرههای فانوادهدرصد خ 1۲۲، ۰۲1۲سال 

 

بانک گرامین سه سال پیش ما یک برنامه انحصاری با تمرکز روی گدایان شروع کردیم. هیچ یک از قوانین 

ری که بخواهند، در هر زمان توانند هر مقداها میها بدون بهره هستند؛ آننبود. وام ها قابل اجرابرای آن

د، رونی میها برای گدایدیم که وقتی به خانهها پیشنهاد کرآنخواهند، پرداخت کنند.ما به که می

ر افتاد. ی با خودشان ببرند. این ایده مؤثیا لوازم خانگو ، اسباب بازی های کوچکاز قبیل خوراکی ییکاالها

ی داند. در حالت عارا کنار گذاشتهی نفراز آنها کامالً گدای ۵۲۲۲گدا در طرح ما هستند. حدود  ۸۵،۲۲۲االن 

 دالر است. 1۰وامی که به یک گدا داده میشود 

همیشه در مجموع و  ری برای کمک به فقیران برای مبارزه با فقر حمایت می کنیمهر اقدام قابل تصواز ما 

شود که وام خرد باعث میبه دلیل این، یر اقدامات، بیشتر طرفداری می نماییماز وام خرد نسبت به سا

 ند.رتر شوکه آن اقدامات مؤث

 

 العات برای افراد فقیراط فناوری

. بردمی پیش بدون مرز ییدنیا ببه سوی اجهان ر سرعته ب 1۲۳)آی سی تی(اطاّلعات و ارتباطات  فناوری

، استفاده شود فناوری به منظور تأمین نیازهای فقرابطور روزافزون، ارزان و ارزانتر می شود. اگر این 

 ن را تغییر دهند.فرصتی خواهد بود برای اینکه زندگیشا
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. ما از ایجاد کردیم 1۲۸گرامین فونبه نام  تلفن همراه شرکت، ما یک آی سی تی لین قدم برایعنوان اوب

فن را در خدمات تل های همراه بخرند و بتوانندن فقیر وام گرفتیم تا تلفنبانک گرامین برای زنا

 را دیدیم. سی تی آیهمکاری بین وام خرد و  روستاهایشان بفروشند. به این صورت،

 

گرامین بود. بانوان متصدی  گان بانکگیرندیک سرمایه گذاری مطلوب برای وام ت وتجارت تلفن یک موفقی

ترین راه  کار بردند، و این به سریعآن تلفن به در نیز ی هاییاد گرفتند و نوآوریهمه چیز را سرعت ه ب تلفن

، ارائه  زن تلفنمتصدی  ۳۲۲،۲۲۲د. امروزه تقریباً ل شاز فقر و کسب احترام اجتماعی مبدبرای نجات 

و  میلیون مشترک دارد 1۲بیش از  گرامین فوندهند. روستاهای بنگالدش انجام می خدمات  تلفن را در

 این متصدیان تنها کسر کوچکی از تعداد کلبزرگترین کمپانی تلفن همراه در کشور است. با اینکه تعداد 

عضو هیئت امنا که در مراسم  ۵ز بین کنند. ارا تولید می شرکترصد سود د 1۵ها مشترکین است، آن

 هستند. بانوان متصدی تلفننفرشان  ۷ند، جایزه نوبل شرکت کرد

 

 تلنوراز بنگالدش است.  11۲گرامین تلکام از نروژ و 1۲۵تلنور مشترک از همکاری بین شرکتیک  گرامین فون

ن است. دیدگاه ما این بود که در نهایت ای از شرکت درصد ۳۸صاحب  گرامین تلکامدرصد و  2۰مالک 

ت آن به زنان فقیر بانک گرامین ، به یک کسب و کار اجتماعی تبدیل کنیم. را با دادن بیشتر مالکی شرکت

گ های اقتصادی بزرنمونه دیگری از بنگاه گرامین فونکنیم. روزی ا برای رسیدن به این هدف تالش میم

 هستند. فقراخواهد شد که مالک آن 

 

 اقتصاد بازار آزاد

داری برای سرمایهشود که هر چه بازار آزادتر باشد، نتیجه عا میداری بر مبنای بازار آزاد است. ادسرمایه

سؤاالت چرا، چگونه، و برای چه کسی، بهتر است. همچنین گفته می شود که جستجوی منافع  حل

 آورد.شخصی، بهترین نتیجه را برای اجتماع به بار می

 

ر در یت خیالی اعمال شده بر افراد مؤثتر شدن آزادی بازار هستم. در عین حال، از محدودمن طرفدار قوی

ی یک بعدی هایشود که افراد پیشرو در این حوزه، انسانر ناشی میبازار ناراضی هستم. این از آن تصو

-سرمایه. این تفسیر از است ودکسب بیشترین سترین ماموریت، مهمهستند که در زندگی تجاریشان، 

اقتصادی را از تمام ابعاد سیاسی، احساسی، اجتماعی، روحانی و محیطی  ، افراد موفق در زمینهداری

-کند. این شاید بعنوان یک خالصه سازی معقول انجام شده، ولی بسیاری از ضرورتشان جدا میزندگی

 .کندهای زندگی انسان را آشکار می

 

تند. ساختارهای تئوری ما باید های نامحدود هسیها و توانایشگفت انگیزی با ظرفیت مخلوقات هاانسان

 ها را کنار بگذارد.ها ایجاد کند، نه اینکه آنی آن خصوصیتجایی برای شکوفای

 

شرکت کنندگان در بازار آزاد وجود دارد.  سر راهاست که  موانعیخاطر همشکالت جهان بوجود بسیاری از 

های بهداشتی در حل کند. مراقبتن رنج می برند که نیمی از جمعیت دنیا از آ فقر رانتوانسته دنیا هنوز 
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های ترین و آزادترین بازار، قادر به تأمین مراقبتدسترس اکثریت مردم جهان نیست. کشوری با غنی

 نیست. هم بهداشتی برای یک ششم جمعیتش 

 

 رافرضیات اصلیمان در  شک کردنت جرأ نه تنها هرگزایم که رفتهزاد قرار گما چنان تحت تأثیر موفقیت بازار آ

گونه که در امکان به یک انسان تک بعدی، همان خت کار کردیم تا خودمان را تا حدبسیار سبلکه نداشتیم 

 به بازار آزاد اجازه دهیم بدون هیچ مشکلی به کارش ادامه دهد. است، تبدیل کنیم و تئوری فرض شده

 

طور اساسی تغییر ها بداری رسرمایه توانیم ویژگیمیعریف "افراد پیشرو در تجارت"، کردن تبا گسترده 

کنیم یک یم. فرض تصادی حوزه بازار آزاد را حل نمایو بسیاری از مشکالت حل نشده اجتماعی و اق دهیم

شد، که هر دو دو انگیزه داشته با د(اکثر سوجای داشتن یک انگیزه )مثالً حده، بدر تجارت فرد موفق

 مردم و دنیا(. اکثر سود و دوم، سود رساندن به، حدضروری هستند )اولساوی ا بطور مامانحصاری 

 

لین نوع تجارت را یک تجارت حداکثر سود بنامیم انجامد. بگذارید اووعی از انگیزه، به تجارت خاصی میهر ن

جدیدی از تجارت خواهد بود که در بازار م را یک کسب و کار اجتماعی. کسب و کار اجتماعی نوع ع دوو نو

توانند اران در کسب و کارهای اجتماعی میگذدر جهان است. سرمایه یجاد تغییرمعرفی شده و هدفش ا

دارند. سود برای توسعه شرکت و بهبود برنمی س بگیرند، ولی هیچ سودی از شرکتسرمایه خود را پ

شرکتی خواهد بود که نه  ،یک کسب و کار اجتماعی ردد.گکیفیت محصوالت یا خدمات، به شرکت برمی

 زیان و نه سود خواهد داشت.

 

های موجود برای ایجاد رسمیت شناخته شود، بسیاری از شرکته وقتی کسب و کار اجتماعی در قانون ب

های اصلی شرکتشان، داوطلب خواهند شد. این برای یک کسب و کار اجتماعی، عالوه بر فعالیت

آوری خالف بخش خیریه که فردی برای جمعاب خواهد بود. برراد طرفدار بخش خیریه هم جذاز افبسیاری 

برای  ،ت و عالوه بر آناس کفا، یک کسب و کار اجتماعی، خودها الزم استکمک برای ادامه فعالیت

. کسب و کار مایه گذاری است که در آن ضرر وجود نداردچون نوعی سر ،کندتولید میهم توسعه خود 

 .رودخودش است می وع خاصی از بازار سرمایه که مختصبه نبرای افزایش سرمایه اجتماعی 

 

اب خواهند را بسیار جذ جوانان سراسر دنیا، مخصوصاً کشورهای ثروتمند، مفهوم کسب و کار اجتماعی

اد کنند. شان تغییری ایجیتقدهد که با استفاده از استعداد و خالها این امکان را میچون به آن ،یافت

ز نظرشان ارزش مبارزه کنند چون چیزی که ادر سراسر دنیا احساس ناامیدی می امروزه جوانان زیادی

ها ی به آنگرایبینند. جامعهداری کنونی نمیه هیجان بیاورد، در دنیای سرمایهها را بیا آن داشته باشد

 عیار برای خودشان را دارند. دهد. جوانان رویای ساختن یک جهان تمامی برای مبارزه مییرویا

اند. چالشی و کار اجتماعی مخاطب قرار گرفته تقریباً همه مشکالت اجتماعی و اقتصادی جهان در کسب

ای ید نتایج اجتماعی دلخواه به گونهها برای تولهای تجاری و به کار گرفتن آنکه وجود دارد، ابداع مدل

مالی برای افراد فقیر، فناوری شتی برای افراد فقیر، خدمات مراقبت بهدا .ر باشندودآور و مؤثساست که 

های العات برای افراد فقیر، تحصیالت و آموزش برای افراد فقیر، بازاریابی برای افراد فقیر،انرژیاط

 های هیجان انگیزی برای کسب و کار اجتماعی هستند.رای افراد فقیر، اینها همگی عرصهتجدیدپذیر ب
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این نوع از کسب  ظر گرفته است.های بشر را درنعی مهم است چون بسیاری از نگرانیکسب و کار اجتما

ها کمک کند تا از فقر نجات ت جهان را تغییر دهد و به آندرصد از جمعی 2۲تواند زندگی حداقل می و کار

 پیدا کنند.

 

 کسب وکار اجتماعی گرامین

تشان به توانند با دادن تمام یا اکثریت مالکیمیاکثر سود هستند، ی که در صدد کسب حدهایحتی شرکت

. وع کسب و کار اجتماعی استمین نه عنوان یک کسب و کار اجتماعی طراحی شوند. این دوب افراد فقیر،

 گیرد.از کسب و کارهای اجتماعی قرار میبانک گرامین در این دسته 

-این یا ها بگیرندوبخشنده، از این شرکت ای از جانب یک فردعنوان هدیهه وانند سهام خود را بتفقیران می

-ها با پول خودشان سهام بانک گرامین را میبا پول خودشان بخرند. وام گیرندهتوانند سهام خود را می که

ص، امور متخصو از وام گیرنده نیست. یک تیم متعهد به فردی غیر انتقال قابل  خرند و مالکیت این سهام

 د.برپیش میک را روزانه بان

 

تی توانند به آسانی این نوع کسب و کار اجتماعی را راه بیاندازند. وقاعطا کنندگان دوجانبه و چندجانبه می

یک باعث ایجاد تواند میعمل د، این دهل به کشوری میبرای ساختن یک پکننده، وامی  که یک اعطا

تواند به یک شرکت یمت اداره شرکت سازی" با مالکیت افراد فقیر محلی باشد. مسئولی "شرکت پل

همچنین عنوان سود سهامشان وه د داده شود. درآمد شرکت نصیب افراد فقیر محلی بمدیریتی متعه

-ها، فرودگاهها، بزرگراهی، مثل جادههای زیربنای. بسیاری از پروژهخواهد شد شترهای بیساخت پلصرف 

 این ترتیب ساخته شوند.ه انند بتومی برق و تلفن(مثل های صنایع همگانی )شرکت ها، بنادر و

 

ارخانه ماست با همکاری لی یک کنوع اول تأسیس کرده است. اودو کسب و کار اجتماعی از  گرامین

. این تا زمانی است منظور تقویت کودکان دارای سوء تغذیهه ، برای تولید ماست غنی شده بشرکت دانون

مند شوند. دیگری یک گالدش از این ماست بهرهدچار سو تغذیه بنادامه خواهد داشت که همه کودکان 

-عمل آب مروارید، با قیمت 1۲،۲۲۲چشم است. در هر بیمارستان ساالنه های تخصصی سری بیمارستان

 شود.افراد فقیر و ثروتمند، انجام می های متفاوت برای

 

 بورس سهام کسب و کاراجتماعی

ویژه این  بورسنیاز به ایجاد یک ، قرار گیرندط اتبار رکسب و کار اجتماعی د گذاران بابرای اینکه سرمایه

گذاری وارد این بازار بورس خواهد شد که قصد پیدا کردن یک کسب و کار کسب و کار است. سرمایه

است به بازار سهامی که از قبل  و گسترش سرمایه . هر کسی که در پی تولید ثروتدارد اجتماعی را

 وجود داشته، میرود. 

 

های ارزیابی، به روشانجام شود، بتواند به خوبی که یک داد و ستد سهام اجتماعی نبرای ای

ی برای تهیه گزارش، و انتشارات هایاستانداردسازی واژگان، تعاریف، ابزارهای اندازه گیری فشرده، فرمت
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 رکمداها و تجارت، درسهای اقتصاد و دانشکده. نیاز است  111وال استریت مالی جدید، مثل نشریه

ی جوان برای اداره ارائه خواهند داد تا مدیران بازرگانی برای کسب و کار اجتماعیتحصیلی مدیریت 

ها را برای آنتر از همه، و مهم ی در زمینه تجارت اجتماعی به مؤثرترین شکل تربیت کنندیهاگذاریسرمایه

 گذاری کنند، تشویق نمایند.خودشان در تجارت اجتماعی سرمایه کهاین

 

 نقش کسب و کار اجتماعی در جهانی شدن

ری از هر گزینه تواند برای افراد فقیر منافع بیشتکنم و معتقدم که میاز جهانی شدن حمایت میمن 

انی شدن مثل نوع درستی از جهانی شدن باشد. از نظر من، جه دیگری داشته باشد، البته درصورتی که

برای همه  بزرگراهکند. اگر این به هم وصل میمورب طور ه باست که جهان را  خط عبورصد  بزرگراه بایک 

 هایارابهقدرتمند تسخیر خواهد شد.  اقتصادهایهای وسیله کامیونه آزاد باشد، مسیرهای آن ب

ن موفق، ما باید قوانی ت. برای داشتن یک سیستم جهانیی نخواهند داشجای بزرگراه بنگالدشی در

راه جهانی داشته باشیم. قانون بزرگبرای این  های مربوط رازو مجو آن ویژه، پلیس راهنمایی و رانندگی

رترین دهد فقیباید با قوانینی جایگزین شود که اطمینان می کند" "قویترین فرد، همه چیز را تصاحب می

تحت فشار باشد. جهانی شدن  که توسط قدرتمنداند، بدون اینند هم جا و مکانی برای فعالیت دارافرا

 تبدیل به امپراطوری مالی شود. نباید

 

منظور حفظ منافع افراد و کشورهای فقیر ه د بنتوانیتی میو کارهای اجتماعی قدرتمند چند ملکسب 

بین که سود را ت ایجاد خواهند کرد یا اینی اجتماعی برای مردم فقیر، مالکیایجاد  شوند. کسب و کارها

. سرمایه گذاری ها نخواهد بودهدف آن گرفتن سود سهامد، در عین حال که ارندکشورهای فقیر نگه می

خبر بسیار ط کسب و کارهای اجتماعی خارجی، برای کشورهای دریافت کننده مستقیم خارجی توس

ی آنها از با حفظ منافع مل های مدیریت منابع در کشورهای فقیرهیجان انگیز خواهد بود. ساختن سیستم

 سب و کارهای اجتماعی خواهد داشت.ها، سود زیادی برای کچپاول شرکت

 

 وجود آوریمبه توانیممیخواهیم ما هر چیزی را که ب

اف خود فقیر که همیشه اطر ایمفتهذیرپاین حقیقت را ما  .خواهیمکه می آوریم به دست می ما چیزی را

ه داشتن تی است که ما باین دقیقاً علکه در حالیز سرنوشت بشر است. فقر جزئی ا خواهیم داشت، و

 قابل پذیرش نیست بر این باور باشیم که فقر برایمانعمیقاً دهیم. اگر  افراد فقیر در دور و برمان ادامه می

ی جهانهای مناسبی برای ساختن سات و سیاستنباید در یک جامعه متمدن وجود داشته باشد، مؤس و

 .بدون فقر خواهیم داشت

 

-بخواهیم به دست آوریم، بدست می را که ن رفتیم. ما آنچهخواستیم که به ماه برویم، پس به آما می

ایم.ما آنچه به چیزی دست نمی یابیم، به این خاطر است که ذهنمان را بر آن متمرکز نکردهآوریم. اگر 

 سازیم. میرا بخواهیم 

ل که شک افکاریگیری ذهنمان بستگی دارد. تغییر به جهت ،م و چگونگی بدست آوردن آنخواهیمیآنچه 

ه دنیا را تغییر دهیم تا نیاز داریم که به صورت مداوم نحوه نگاهمان ب، بسیار دشوار است. گرفته است

 جدیدی آشکار شود.دیدگاه 
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 توانیم فقر را در موزه ها قرار دهیمما می

مخلوق افراد فقیر نیست. فقر  فقر ایجاد کنیم چون فقر توانیم جهانی بدونمن اعتقاد دارم که ما می

مفاهیمی که سات و ، مؤسایمدرست کردههای اقتصادی و اجتماعی که ما برای خودمان ط سیستمتوس

 دنبال می کنیم، ایجاد شده است.هایی که سیاست سازند وآن سیستم را می

 

، گیرد ی انسان را نادیده میهایم که توانایاییاتی گذاشتهما چارچوب نظری خود را بر فرض کهاین دلیل  به

رفرمایی، مفاهیم تجارت، ارزش اعتباری، کامانند احی مفاهیم بسیار سطحی طر جاد شده است؛فقر ای

ه در آن فقیران درنظر ک اند )مثل مؤسسات مالیساتی که نیمه تمام ماندهیا توسعه مؤس استخدام و

 ی دره خاطر فقدان توانایایجاد شده است، نه ب شکست در مفهومشاند(. فقربه خاطر گرفته نشده

 گروهی از مردم.

 

داشته باشیم، موفق به ساخت آن خواهیم  بدون فقر یجهاناگرهمگی ما باور به که  معتقدمعمیقا من 

-ههای فقر است. وقتی بچبینید موزهتوانید فقر را بی که شما می. در یک دنیای فاقد فقر، تنها جایشد

ها با آن کنار و تحقیری که بعضی از انسان کنند، از دیدن بدبختی های فقر بازدید میهای مدرسه از موزه

ی که برای چنین شرایط غیرانسانآمدند، وحشت خواهند کرد. آنها اجداد خود را به خاطر مدارا کردن با 

 خواهند کرد. یاری از مردم اعمال شده بود، نکوهشبسبر  مدت زمانی چنان طوالنی

 

ه یا بدن بلکه برای کمک به افزایش سعادت همهز خود، ی درونی نه تنها برای مراقبت اها توانایهمه انسان

آورند، ی را تا حدی به دست میهور رساندن این توانایاز افراد شانس به ظ عنوان یک کل را دارند. بعضی

ی که با انگیزکنند، تا این هدیه شگفتیچ فرصتی در طول عمرشان پیدا نمیاه هگه بسیاری هیچولی عد

 ماند.ها محروم میت و کمک آنقیمیرند و جهان از خالنشده می باز کنند. آنها کشف رااند هدنیا آمدآن به 

 

-انسان ه این نتیجه رساند که باور کنممرا ب ها داد وت انسانگرامین به من اعتقادی راسخ در خالقیپروژه 

 آیند.ا نمیدنیه گرسنگی و فقر ب ،ها برای رنج کشیدن از بدبختی

یک  مانند. وقتی شما بهترین بذر بلندترین درخت را درمی مینیاتوریهای یر مثل درختنظر من مردم فقه ب

د ای که شما کاشتیاید که از نظر طول بلندتر است. دانهیک کپی از درختی گرفتهای می کارید، گلدان کوزه

در ستند. ه مینیاتوریاش است که ناکافی است. مردم فقیر، مردم مشکلی ندارد، این فقط خاک ریشه

تمام  .ه استای برای رشد ندادها زمینهوقت جامعه به آن ، هیچبذرشان هیچ مشکلی نیست. در واقع

ال کننده برای آنها قر انجام دهیم، ایجاد یک محیط فعی یافتن فقیران از فآنچه الزم است ما برای رهای

 کنند، فقر بسرعت ناپدید خواهد شد. شان را از بند فقر رهاانند انرژی و خالقیتاست. یک بار که فقرا بتو

 

قیتش مساوی برای ظاهر کردن انرژی و خالید دستانمان را به هم بدهیم تا به هر انسانی فرصتی بیای

 بدهیم.

 

 ها و آقایانخانم

ی آن افراد فقیر، از کمیته نوبل نروژ بخاطر شناسای ر عمیقگیری کنم با اظهار تشکهید نتیجهاجازه د

-به آن که وام خردداشتن یک زندگی آراسته را دارند و این فقیر، که هم استعداد و هم حقنان مخصوصاً ز

 ی را آشکار سازند.کند تا این توانایها کمک می



 نوشته دکتر محمد یونس –جهانی بدون فقر 

 

 
 

030 
 

 

من معتقدم این قدردانی که شما از ما به عمل آوردید، الهام بخش ابتکارات شجاعانه بسیار بیشتری در 

 .ان دادن به فقر جهانی خواهد بودی برای پایسراسر دنیا برای ایجاد یک شکاف تاریخ

 

 رماز شما بسیار متشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


