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 )2017سال (دریک نگاه  ایرانکارآفرینی 

                  
  

  GEI :22%شاخص         %37:متغیرنهادي        %54:متغیر فردي

١٤    # ٨٥#  

 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 15درمیان      کشور جهان 137درمیان 

  مهارت کسب و کارهاي نوپا: قوي ترین رکن

  پذیرش ریسک: ضعیف ترین رکن

2017فرینی ایران و فلسطین اشغالی سال مقایسه شاخص کارآ  

  

  
  

  

درک فرصت
…مھارت 

پذیرش ریسک

شبکھ سازی

…پشتیبانی 

…کسب و 
جذب فناوری

سرمایھ انسانی
رقابت

…نوآوری در 

…نوآوری در 

…رشد باال 

…بین المللی 
…سرمایھ 

فلسطین

ایران

 ایران فلسطین رکن 
 0.09 0.71 درك فرصت

 0.62 0.49 مهارت کسب و کارهاي نوپا

 0.02 0.47 پذیرش ریسک

 0.43 0.79 شبکه سازي

 0.15 0.64 پشتیبانی فرهنگی

 0.27 0.64 کسب و کار مبتنی بر فرصت

 0.3 1 جذب فناوري

 0.39 0.74 سرمایه انسانی

 0.2 0.22 رقابت

محصولنوآوري در   1 0.3 

 0.19 1 نوآوري در فرآیند

 0.31 0.8 رشد باال در کسب و کارها

 0.15 0.6 بین المللی سازي

 0.32 0.91 سرمایه ریسک پذیر
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  )2018 سال( دریک نگاه ایرانکارآفرینی 

  

  

                
  GEI :27%شاخص         %42:متغیرنهادي  %58:فرديمتغیر 

#١١          ٧٢#  

 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 14درمیان      کشور جهان 137درمیان 

  

  مهارت کسب و کارهاي نوپا: قوي ترین رکن

  پذیرش ریسک: ضعیف ترین رکن

2018مقایسه شاخص کارآفرینی ایران و فلسطین اشغالی سال   
  

 ایران فلسطین رکن 
 0.095 0.738 درك فرصت

 0.994 0.598 مهارت کسب و کارهاي نوپا

 0.014 0.481 پذیرش ریسک

 0.590 1.000 شبکه سازي

 0.171 0.738 پشتیبانی فرهنگی

 0.270 0.647 کسب و کار مبتنی بر فرصت

 0.487 1.000 جذب فناوري

 0.429 0.811 سرمایه انسانی

 0.230 0.317 رقابت

 0.267 0.997 نوآوري در محصول
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  مقدمه
دستیابی به رشد و رونق اقتصادي در شرایط رقابتی عصر حاضر، بدون ایجاد محیط مساعد براي ظهور و 

کارآفرینی موتور رشد اقتصادي است که بدون آن . رشدکسب و کارهاي کارآفرینانه و نوآور امکانپذیر نمی باشد
آنست که تغییر و تحوالت سریع شواهد حاکی از . رشد بهره وري و خلق مشاغل جدید بسیار دشوار خواهد بود

علم و فن آوري در سال هاي اخیر، کشورهاي جهان را با چالش هایی نظیر نرخ باالي بیکاري بویژه درمیان 
این . فارغ التحصیالن دانشگاهی از یک سو و نرخ پایین بهره وري نیروي کار از سوي دیگر روبرو ساخته است

سنتی رشد اقتصادي که مبتنی بر عوامل فیزیکی تولید هستند، موضوع مبین این حقیقت است که مدل هاي 
نمی توانند منجر به اشتغالزایی شده و خدمات، محصوالت و یا فرآیندهاي بدیعی را ایجاد نموده و پاسخگوي 

براین اساس در نظام هاي اقتصادي توسعه یافته نوآوران و صاحبان فکر و . تقاضاي باالي بازارهاي نوین باشند
  . سرمایه هاي اصلی یک بنگاه اقتصادي و از عوامل توسعه پایدار محسوب می شوند ایده

مطالعات متعدد نشان می دهد که سطح فعالیت هاي کارآفرینانه در یک جامعه درصورتی افزایش خواهد 
و با  یافت که افراد، انگیزه، دانش و توانایی هاي الزم را براي شروع یک کسب و کار نوآورانه داشته باشند

شناسایی فرصت ها، امکانات و محدودیت هاي موجود، تعاملی پویا بین بازیگران مختلف اقتصادي ایجاد کرده و 
در این زمینه دولت ها می توانند با خط مشی . در تخصیص بهینه منابع در اقتصاد کشورها مؤثر واقع شوند

اعم از موانع اقتصادي، سیستم هاي نظارتی و  (گذاري دقیق، عوامل بازدارنده در ورود به کسب وکار جدید را 
این درحالی است که در ایران، علی رغم تأکید سیاست هاي . 1کاهش داده و یا حذف نمایند) قوانین و مقررات

کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست هاي کلی اشتغال مبنی بر تقویت فرهنگ جهادي در ایجاد کارآفرینی و ترویج 
ی، توجه به مقوله کارآفرینی در سایه ساختارنهادي معیوب، ضعف هاي آشکار محیط فرهنگ تولید و کارآفرین

  . کسب و کار و زیرساخت هاي ناکافی همچنان مغفول مانده است
درشرایط فعلی به دالیل متعددي مانند ترکیب جمعیتی جوان کشور و بیکاري که به یک معضل بزرگ 

رآفرینی و بسترسازي براي آن می تواند درزمینه رفع این معضل اجتماعی تبدیل شده است، توسعه کا –اقتصادي 
تصویب . براین اساس در سال هاي اخیر این موضوع مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است. راهگشا باشد

قوانین و مقررات، ایجاد رشته هاي کارآفرینی و مراکز کارآفرینی و رشد در دانشگاه ها از جمله فعالیت هایی 
با توجه به اهمیت و نقش کارآفرینان در مراحل مختف توسعه، . ه دراین خصوص انجام شده استاست ک

                                                        
١ LUNDSTROM &STEVENSON, ٢٠٠٥, P.٤٧ 
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سیاستگذاري در حوزه کارآفرینی، از جنبه تئوریک نیاز به یک مبناي دقیق دارد تا بتوان به ایجاد یک اقتصاد 
  .ک کردکارآفرینانه با کارآفرینان بیشتر و دستیابی به هدف هاي تعیین شده در کشور کم

که همه ساله توسط مؤسسه جهانی توسعه  -  (GEI)براساس گزارش شاخص هاي جهانی کارآفرینی
رتبه ایران در  - کارآفرینی منتشر       می شود و تصویري از تغییرات اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه می دهد

بحرین از منطقه منا خارج شده و جزء کشورهاي  2018در سال (  11کشور منطقه منا  14از میان  2018سال 
رسیده است، که در مقایسه با  72کشور درسطح جهان به  137و در میان .) منطقه اقیانوسیه قرار گرفته است

مقایسه  لیکن. رتبه در سطح جهان را نشان می دهد 13رتبه بهبود در سطح منطقه و افزایش  3، 2017سال 
. جزء به جزء ارکان کارآفرینی در دو سال متوالی، بهبود وضعیت اکوسیستم کارآفرینی را نشان نمی دهد

به سر می برند و  2017متاسفانه، گلوگاه هاي موجود در اکوسیستم یا در وضعیت نامطلوب تري نسبت به سال 
ضاي اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این شواهد حاکی از نامناسب بودن ف. یا تغییر مثبتی نداشته اند

به عالوه به نظر می رسد، که اقدامات مؤثر و کافی در حمایت از . کشورو کاهش انگیزه هاي کارآفرینی است
  . کارآفرینی در ایران انجام نگرفته است

تبع آن محیط متأسفانه بسیاري از کارآفرینان در ایران با موانعی همچون ناسالم بودن محیط اقتصادي و به 
کسب و کار، وجود قوانین و مقررات نامناسب و غیرحمایتی، فقدان زیرساخت هاي تجاري، نامناسب بودن فضاي 

فرهنگی از  –بازار، نرخ بهره باالي بانکی، ریسک باالي سرمایه گذاري و عدم حمایت هنجارهاي اجتماعی 
بیشتر کارآفرینان بالقوه براي راه اندازي کسب  این قبیل مشکالت باعث شده است که. کارآفرینی روبرو هستند

بنابراین به نظر می رسد، شناسایی . وکار خود اقدام نکنند و یا درصورت اقدام در میانه راه متوقف شوند
اکوسیستم کارآفرینی راه حلی خالقانه براي هدایت اکوسیستم به سمت وضعیت مطلوب و رفع موانع موجود 

همچنین بکارگیري روش هاي کتابخانه  GEI2018و  GEI2017ارش، با مقایسه دو گزارش از اینرو دراین گز. باشد
اي و پیمایشی، تالش شده است تا مجموعه اي از راهکارها و پیشنهادهایی براي رفع گلوگاه هاي اساسی 

  . اکوسیستم کارآفرینی کشور ارائه شود
نهادي با رویکرد مفهومی بسیار قوي و برخی از اجزاء شاخص هاي  GEI2017شایان ذکر است، درگزارش

براساس میزان دسترسی به داده ها همچنین سطح اهمیت آنها در توسعه اقتصادي، اشتغال، نوآوري و رفاه 
 2018و  2017اصالح شده است، لذا تغییرات اکوسیستم کشور تنها می تواند با استفاده از داده هاي دو سال 

اخص ها و تحلیل وضعیت کارآفرینی درکشور با احتیاط کامل صورت صورت پذیرد و ضروري است مقایسه ش
  . گیرد
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  سنجش کارآفرینی - 1
  مفهوم کارآفرینی 1.1

کارآفرینی فرآیندي است که طی آن افراد نسبت به فرصت هاي اقتصادي واکنش نشان داده ، از طریق 
اجتماعی بوجود می آورند و  ارزش فردي و اجتماعی ایجاد می  -نوآوري تغییرات مثبتی در سیستم هاي اقتصادي 

   1. کنند
ریچارد  1700در اوایل دهه . 2گرددمیالدي باز می 18کارآفرینی مفهوم جدیدي نیست و ریشه آن به قرن 

 ،در سالهاي ظهور انقالب صنعتی. پذیري تعریف کردکارآفرینی را به صورت خوداشتغالی همراه با ریسک 3کانتیلون
آوري عوامل تولید است گذار یا تولیدکننده بزرگی که نقش اصلی آن گردهمکارآفرین را به عنوان سرمایه 4جین باپتیس
کارآفرینی را مسیري براي  ،)تخصصی(در پاسخ به ظهور طبقه مدیریت میانی  ،دهه بعد آلفرد مارشال چند. معرفی کرد

 . جاگیري کارآفرینان در کسب و کار جدید متعلق به خودشان دانست

چرخشی متفاوت و تاثیرگذار در تعریف  ،که شومپیتر از کارآفرین ارائه کرد بواسطه تعریفی ،در قرن بیستم
کارآفرینی : معرفی کرد "تخریب خالق"وي کارآفرین را عامل تغییر در اقتصاد  از طریق . بوجود آمدکارآفرینی 

  :شومپیتري سه ویژگی داشت
کارآفرینی از قبل قابل درك است، اما نمی توان با به کار بردن قوانین معمولی و با استنباط از حقایق  -

 موجود به طور عملی آن پیش بینی کرد؛

یدادها و نتایج بلندمدت را شکل می دهد و براي اینکه موقعیت هاي مناسبی خلق کند، کارآفرینی رو -
 موقعیت هاي اقتصادي ، اجتماعی را تغییر می دهد؛

کثرت و تکراررویدادهاي کارآفرینانه به کیفیت نسبی نیروها، تصمیمات فرد، اقدامات و الگوهاي  -
 5.رفتاري بستگی دارد

کند و موجب خروج وارد می) رقابتی(نوآوري که محصول خالقانه خود را به بازار ) تیم یا(شومپیتر معنقد بود، فرد 
اقدام کارآفرینانه در صورت موفقیت مورد تقلید قرار گرفته و موجب تغییر . گرددور از بازار میبنگاههاي کمتر بهره

  . شوددر سطح گسترده می) ساختارصنعت(

                                                        
1 - ECHOL,1998 

 1391، آبان دیوساالر و ف بزرگی، بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادي و توسعه پایدار، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهاي دانش بنیان. س 2
3  -  RICHARD CANTILLON 
4  -  JEAN BAPTISTE 

5 TONY & YU LAI, 2001 
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. ود که سود را به عنوان پاداش اقدامات کارآفرینانه و تحمل ریسک مطرح کردب 1فرانک نایت ،فرد تاثیرگذار دیگر
  .دانشمندان تفسیرهاي متنوع و متعددي از کارآفرین ارائه دادند ،پس از تحول ناشی از تعاریف نایت و شومپیتر

ال به تولیدکننده از خود اشتغ: تعریف کارآفرین طی زمان بر پایه نیاز اقتصاد تغییر کرده است ،آنچه مشخص است
ویژگی که در تمامی تعاریف  ،اندو چون همگی در عصر خود عامل تغییر و جهش اقتصادي بوده ،بزرگ و باالخره نوآور

  . کارآفرین است "ریسکپذیري" ،پابرجا مانده است
در  ،باال بنیان با ویژگی رشد اقتصاديلذا با توجه به رویکرد کشور در حرکت به سوي اقتصاد مقاومتی و دانش
  :شودگزارش حاضر از ترکیبی از تعاریف ارائه شده باالخص شومپیتر و نایت استفاده می

اجتماعی -ارزش جدید اقتصادي ،تشخیص فرصتها و پذیرش مخاطره ،کارآفرین فردي است که با تکیه بر نوآوري"
 ".آوردبوجود می

در مقابل (ها تحت عنوان کارآفرین حسب فرصت بنديتعریف یادشده نزدیک به آن چیزي است که در برخی دسته
  .شودیاد می) 3در مقابل کارآفرین مخرب(و یا کارآفرین مولد ) 2کارآفرین حسب ضرورت یا اجباري

  ضرورت توسعه کارآفرینی 1.2
. اقتصادي عصرحاضر، منجر به تغییر در عوامل توسعه شده است -تحوالت و دگرگونی نظام هاي اجتماعی 

ابع طبیعی، ذخایر زیرزمینی و نظام سیاسی و اجتماعی خاص از عوامل توسعه محسوب نمی شوندو امروزه وجود من
در این میان کارآفرینی پدیده اي است . عامل اصلی توسعه قدرت، ابتکار و تکاپوي سازنده در زمینه هاي مختلف است

ادي را بالفعل نموده و بهره وري را افزایش که با خالقیت، جسارت و بهره گیري به موقع از فرصت ها منابع بالقوه اقتص
   4.می دهد

آمارها نشان می دهد، که عامل عقب ماندگی اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه عمدتا به دلیل عدم توجه 
از اینرو، برخورداري از سطوح باالي . به بسترهاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي توسعه کارآفرینی است

یک جامعه مستلزم ایجاد و توسعه زمینه هاي آن با هدف افزایش گرایش افراد به شروع کسب و کار کارآفرینی در 
  .کارآفرینانه است

                                                        
1- FRANK KNIGHT 

چنین کسب و کاري معموال شبیه به . پردازد زیرا شغل مناسب براي خود نیافته استبه دلیل گریز از بیکاري به ایجاد یک کسب و کار می) اجباري(کارآفرین حسب ضروت  - 2
  .در آن اتفاق نیفتاده و قادر به ایجاد تغییر نیست لذا تخریب خالق و رشد باال. سایر کسب و کارهاي متداول بوده و بهره وري نیز مشابه سایرین دارد

 ).نظیر رانت خواري یا فعالیت هاي غیرقانونی(کند رها می) یا شرایط بدتر(کارآفرینی غیرمولد یا مخرب هرچند منافع مالی براي فرد کارآفرین به همراه دارد اما جامعه را در شرایطی که هست  - 3

4 1391کیاجوري و همکاران ،   
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اجتماعی ایران نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیت هاي بالقوه کارآفرینی و  -مطالعه وضعیت اقتصادي
کشور همچنان با معضالتی چون اقتصاد دولتی و تک محصولی، نرخ پایین سرمایه گذاري،  ،کارآمد نیروي انسانی

 با توجه به نقش تاثیرگذار کارآفرینی در آبادانی و پیشرفت جامعه،. اشتغال ناپایدار و بیکاري گسترده جوانان روبرو است
شواهد حاکی از آنست که جهت گیري برنامه هرچند . تنها راه برون رفت از این شرایط استراتژي توسعه کارآفرینی است

هاي توسعه پنج ساله به سمت توسعه کارآفرینی است، لیکن شرایط حال حاضر کشور نشاندهنده عدم هماهنگی بین 
ساله کشور، استراتژي توسعه، ترویج و  20لذا به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز . اقدامات و برنامه ها است

  .  نی باید محور اصلی برنامه هاي توسعه قرار گیردآموزش کارآفری

 سنجش پتانسیل کارآفرینی 1.3

در این خصوص . طراحی هر برنامه و سیاست در بخش توسعه کارآفرینی مستلزم سنجش وضعیت موجود است
توجه  علیرغم افزایش. اي نیستکارآفرینی یک کشور، به دلیل ماهیت سیستمی و پیچیده آن، کار ساده سنجش پتانسیل

هنوز دانش در خصوص آنچه اقتصاد یک کشور و رفتار یک جامعه را کارآفرینانه  ،به کارآفرینی در میان سیاستگذاران
  .اندك است ،کندمی

تواند پویایی اکوسیستم را به  نمیکامل،  هر چقدرشاخصی،  یچه ینی،کارآفر هايیچیدگی اکوسیستمپباتوجه به 
هایی بوجود آمده است  هاي دانشمندان این حوزه ادامه دارد و تاکنون سنجه جود تالشبا این و .آشکار سازد طور کامل

  .که در حال آزمون و اصالح هستند
برونداد "توان در سه گروه  هاي موجود براي تخمین سطح کارآفرینی کشورها را می به طور کلی سنجه 

  . بندي کرد دسته "چارچوب محور"و  "گرایش محور" ،"محور
  هاي برونداد محور نجهس) الف

هاي تولید شده در واحد  هاي جدید و خوداشتغالی کننده میزان تأسیس بنگاه ها عمدتاً منعکس این گروه از سنجه
  ها، خلق یک کسب و کار جدید و یا خوداشتغالی، نوآوري محسوب در واقع در این نوع سنجش. باشندجمعیتی می

است که هر ساله نرخ خوداشتغالی و  (GEM)بان جهانی کارآفرینی  دیده ترین سنجه در این گروه، معروف. شود می
  هاي جدید را در تعداد زیادي از کشورها از جمله ایران  بنگاه

هاي اولیه است که از طریق پیمایش و مصاحبه فردي از نمونه  از نوع داده GEMهاي  داده. زندخمین میت
  . آیددر هر کشور به دست می ،ی خوشه ايگیري تصادف با روش نمونه ،نفري 2000حداقل 
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هاي مطرح برونداد  کارآفرینی بانک جهانی از سایر سنجه و پیمایش OECD (EIP)1کارآفرینی  هاي نمایه  برنامه
 OECDهاي پررشد  نمایه بنگاه. بر آمارهاي ثبتی کشورها تکیه دارند GEMسنجه بر خالف   دو  این. محور هستند

هاي بازرگانی و سایر آمارهاي  اتاق آمارهاي ثبتی ،هاي پررشدرا بر مبناي آمارهاي ثبت شرکت ها شاخص رواج بنگاه
پیمایش کارآفرینی بانک جهانی نیز براي پایش ایجاد کسب و کارهاي جدید در بخش رسمی . کندرسمی ارائه می

  . کندها استفاده می هاي ثبت شرکت از داده ،اقتصاد
اول آن که : و بانک جهانی دارد OECDبان جهانی کارآفرینی دو نقطه قوت نسبت به رویکرد  یدهروش د

در حالی که به دلیل تفاوت در  ،کندامکان مقایسه بین کشورها را فراهم می GEMها در  آوري همگن داده - جمع
دار نک جهانی چندان معنیو با OECDمقایسه کشورها با رویکرد  ،ها در کشورهاي مختلف هاي ثبت شرکت رویه

. دهد آن است که کسب و کارهاي بخش غیررسمی را نیز مورد توجه قرار می GEMدومین نقطه قوت رویکرد . 2نیست
که در آنها بخش قابل توجهی از اقتصاد  ،این امر بویژه براي سنجش پتانسیل کارآفرینی در کشورهاي در حال توسعه

   .اهمیت باالیی دارد ،غیررسمی است
هاي سیاستی گیريهاي برونداد محور بنا به دالیل زیر براي استفاده در تصمیم درهر صورت استفاده از سنجه

  :رسندمناسب به نظر نمی
کنند، در بهترین از آنجا که ایجاد کسب و کار را، فارغ از کیفیت آن، خروجی مستقیم فعالیت کارآفرینانه فرض می .1

نوآوري و رشد (هاي کیفی آن  هاي کمی کارآفرینی بوده و قادر به سنجش جنبه جنبه گیريحالت تنها قادر به اندازه
 .باشندنمی) باال

  .گیرنداي و نهادي را بر کارآفرینی نشان نداده و تفاوت محیط کسب و کار در کشورها را در نظر نمیتأثیر عوامل زمینه .2
  هاي گرایش محور سنجه) ب

دهند و گرایشات مرتبط با کارآفرینی در افراد یک جامعه را مورد ارزیابی قرار میاي از  ها، گستره این نوع سنجه
شواهد باارزشی در مورد امکان سنجی، مطلوبیت و مشروعیت کارآفرینی در جامعه و تصمیم ورود به کارآفرینی توسط 

در ) ناموفق/موفق(رآفرینان عدم رجحان، وجهه کا/رجحان خوداشتغالی، دالیل رجحان. کنند افراد جامعه را فراهم می
ها مورد توجه  از جمله مواردي است که در این سنجه... هاي خود  میان افراد جامعه، خوداتکایی و ادراك افراد از توانایی

  .هستند

                                                        
1  -  ENTREPRENEURSHIP INDICATORS PROGRAM 

به عبارتی کسب و کار ثبت شده الزاما در فعالیت اقتصادي . روز ثبت شرکت الزاما به معنی روز شروع فعالیت کسب و کار نیست ،در بیشتر کشورها از جمله ایران -  2
فعالیت اتفاق می افتد و الزم است تا کسب و کار به آستانه اي از گردش مالی یا اشتغال در برخی کشورها ثبت شرکت پس از شروع . وارد نشده و ممکن است غیرفعال باشد

 . در این صورت بسیاري از کسب و کارهاي خرد ثبت نمی شوند. رسیده باشد
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از جمله پیمایش هایی هستند که  GEMالمللی پیمایش اجتماعی و  ، سنجه بینEurobarometerپیمایش 
  .آورندرآفرینی فراهم میهایی براي گرایش کا داده

  چارچوب محور هاي سنجه) ج
ها به فعالیت کارآفرینانه افراد توجهی نداشته و به دنبال سنجش شرایط چارچوبی و سیاستی  این دسته از سنجه

به عبارتی به دنبال آن هستند که پتانسیل محیطی کشورها را از نظر پشتیبانی از  ،کارآفرینی در سطح ملی هستند
  :توان نام برد در این گروه از سه سنجه اصلی می. کارآفرینی ارزیابی نمایند

معیاري  ،با پرسش از تعداد محدودي از خبرگان (GEM)بان جهانی کارآفرینی  دیده "پیمایش خبرگان" -1
  . دهدس شرایط محیطی کارآفرینی در کشورها ارائه میچندوجهی براي انعکا

براي ورود کسب و  ،محیط حقوقی و تنظیمی کشورهاي مختلف را (EDB) "سهولت کسب و کار"شاخص  -2
  . کندبا یکدیگر مقایسه می ،هاي اقتصادي کارها به فعالیت

نسبت به دو سنجه فوق ارائه  ترينیز سنجه چارچوبی جامع OECD (EIP)هاي کارآفرینی  برنامه نمایه -3
  .عملکرد کارآفرینی و اثر محیط اقتصادي تمایز قائل شده است ،کرده و بین شرایط چارچوب تنظیمی

که در کشور ما به شدت مورد توجه سیاستگذاران و نخبگان قرار گرفته  (EDB)شاخص سهولت کسب و کار 
آوري  هاي جدید سهامی خاص با مسئولیت محدود جمع کتها را بر پایه محیط تنظیمی مرتبط با ثبت شر داده ،است
هایی که براي ثبت  هاي بسیار محسوس در محیط تنظیمی کشورها دارد؛ نظیر تعداد رویه کند و تمرکز بر نمایهمی

مالی براي  حداقل نیاز سرمایه ،تعداد روزهایی که براي تکمیل ثبت یک شرکت الزم است ،شرکت جدید الزم است
عدم توجه به خروجی . نرخ ترمیم اعتبار در صورت ورشکستگی و نظایر آن ،)سرانه GDPبر حسب درصد ( ثبت شرکت

محدودیت دیگر آن توجه . شوداز جمله انتقاداتی است که بر این شاخص وارد می ،فعالیت عملی ایجاد بنگاه جدید
برابر سرمایه  10وده و گردش مالی آنها کارکن ب 50الی  5صرف به شرکتهایی است که در اولین ماه فعالیت داراي 

هاي جدید بویژه در کشورهاي در حال توسعه را  حجم بزرگی از جمعیت بنگاه EDB ،در این صورت. اندازي باشد راه
  .گیردنادیده می

فرینی عملکرد کارآ ،تري دارد و در مدل مورد استفاده خودرویکرد جامع (EIP)هاي کارآفرینی  برنامه نمایه ،در مقابل
هر چند پیوند عملی بین عملکرد و . را نیز در نظر گرفته است) هاي ثبت شده و میزان رشد آنها یعنی تعداد شرکت(

  . شرایط چارچوبی برقرار نکرده است
براي الگوبرداري از شرایط تنظیمی و حقوقی مستولی بر اقتصاد  ،ها و نماگرهاي چارچوبی با وجودي که سنجه

در واقع سه نوع سنجه یاد شده . برند اما از فقدان پیوستگی با عملکرد واقعی جوامع رنج می کشورها مفید هستند
هاي گرایش که به نهادهاي فرهنگی و اجتماعی جوامع سنجه ،هاي خروجی که تنها به عملکرد توجه دارندسنجه(
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تنهایی کامل نبوده و نیاز است تا در  به) پردازندهاي چارچوبی که به نهادهاي تنظیمی و حقوقی میتوجه دارند و سنجه
-گرایش-خروجی(بان جهانی کارآفرینی تالش داشته تا با توجه به هر سه رویکردالبته دیده. کنار یکدیگر دیده شوند

هاي سیاستی گیريهایی را تهیه کند اما هنوز به طور عملی شاخصی ترکیبی که بتوان از آن در تصمیمداده) چارچوب
 2008در سال  ،بر پایه همین استدالل و مفهوم نظري نظام ملی کارآفرینی. ایجاد و پیشنهاد نکرده است ،استفاده کرد

اي تحقیقاتی به منظور ارائه شاخصی مناسب اقدام به انجام پروژه Szerbو  Acsبه نام هاي  GEMدو تن از اعضاي 
توسط موسسه توسعه جهانی  (GEI)رینی اي جدید به نام  شاخص جهانی کارآفکردند که حاصل آن معرفی سنجه

  . است (GEDI)کارآفرینی 
با توجه به موارد ذکر شده، در ادامه، برخی از سنجه هاي ارزیابی شاخص هاي کارآفرینی بررسی می شود و از آنجا که 

ر بررسی در گزارش حاضر جهت ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران مورد استفاده قرار گرفته است، مفصلتGEI سنجه
  .خواهد شد

  مدل هاي ارزیابی شاخص هاي کارآفرینی) د
  UNCTAD(1(مدل آنکتاد  .1

به عنوان مرکز اصلی بررسی  1964در سال) UNCTAD(مجموعه تجارت و سرمایه گذاري سازمان ملل
از دیدگاه این نهاد . با هدف هم افزایی اقتصاد کشورهاي درحال توسعه تأسیس شده است و سیاست هاي تکنولوژیک

سنجه هاي (اندازي کسب و کارها باشدها و تسهیل راهگذاري کارآفرینی باید بر رهاسازي ظرفیتتمرکز سیاست
معطوف به سه حوزه مهم خط مشی هاي کارآفرینی را  2005از اینرو درمطالعات اولیه خود در سال ). چارچوب محور

و برنامه هاي حمایتی دولت  3)تأسیس و انحالل( ، تسهیل ورود و خروج شرکت ها 2افزایش دسترسی به منابع مالی
، 5، اصالح و بهبود قوانین4حوزه سیاستی تدوین استراتژي ملی کارآفرینی 6این خط مشی ها به  2012در سال . نمود

و اطالع رسانی  8، بهبود دسترسی به منابع مالی7از فن آوري و نوآوري ، حمایت6یارتقاي دانش و مهارت هاي کارآفرین
  .توسعه یافت 9و شبکه سازي

  
 

                                                        
١ ENTREPRENEURSHIP POLICY FRAMEWORK AND IMPLENTATION GUIDANCE,UNCTAD NATION,٢٠١٢ 
٢ INCREASING ACCESS TO FINANCE 
٣ FACILITING ENTRY AND EXIT 
٤ FORMULATING NATIONAL ENTREPRENEURSHIP STRATEGY 
٥ OPTIMIZING THE REGULATORY ENVIRONMENT 
٦ ENHANCING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND SKILL DEVELOPMENT 
٧ FACILITING TECHNOLOGY EXCHANGE AND INNOVATION 
٨ IMPROVING ACCESS TO FINANCE 
٩ PROMOTING AWARENESS AND NETWORKING 
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  چارچوب هاي سیاستی  کارآفرینی آنکتاد -)1-6(شکل 

  

درچارچوب سیاست هاي کارآفرینی آنکتاد، عالوه بر ایجاد یکپارچگی بین . همانگونه که مشاهده می شود
براین اساس ). 2015آنکتاد، (کارآفرینی و سایر برنامه هاي ملی، ارتقاي چارچوب نهادي نیز مورد توجه استاستراتژي 

کشورها تالش می کنند تا با بکارگیري سیاست هایی که بر بهبود محیط کسب و کار و عوامل نهادي اثرگذار است، 
کسب و کارهاي کوچک و متوسط افزایش یابد و در نهایت  فعالیت هاي کارافرینانه را ارتقاء دهند، تا اشتغالزایی بوسیله

همچنین می توانند از این طریق به تغییر ساختاري در محیط کسب و . توسعه کارآفرینی به رشد اقتصادي منجر شود
 .کارو شکل گیري صنایع جدید کمک کند

  OECD(1(مدل سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  .2
عضو است که بیشتر  35یک سازمان اقتصادي بین دولتی با  (OECD) وسعههاي اقتصادي و ت سازمان همکاري

با هدف ایجاد ) 38-39(م 1960این نهاد در سال . یافته و برخی دیگر اقتصادهاي نوظهور هستند آنها کشورهاي توسعه
براساس گزارش هاي این  .دهد کار خود ادامه می هاي اقتصادي و پیشرفت در این زمینه ایجاد شد و همچنان به انگیزه

سازمان، کارآفرینی اهمیتی حیاتی در کارکرد اقتصادهاي مبتنی بر بازار دارد و کارآفرینان با پذیرش ریسک حاصل از تغییر 
براین اساس . نوآورانه و سودآور می شوندهاي  ایده بکارگیري وتولید  فرآیندهايو استفاده کارآمد از منابع، موجب تسریع در 

 OECDبنابراین . وسعه فعالیت هاي کارآفرینانه در سطح کالن، توسعه اقتصادي، کاهش فقر و افزایش ثروت استپیامد ت

                                                        
1 Nadim Ahmad and Anders Hoffman 2007  
 

تدوین استراتژي ملی کارآفرینی
اصالح و بهبود قوانین

ارتقاي دانش و مهارت هاي کارآفرینی

حمایت ازفناوري و نوآوري

بهبود دسترسی به منابع مالی

اطالع رسانی و شبکه سازي
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سیاست هاي کارآفرینی را شامل بهبود قوانین، بهبود نظام بازار، دسترسی به منابع مالی و فرهنگ سازي تعریف می کند؛ 
  .نتیجه توسعه اقتصادي است که نتیجه آن افزایش تعداد شرکت ها و توسعه آنها و در

  
  
  
  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

OECD چارچوب هاي سیاستی کارآفرینی سازمان همکاري و توسعه اقتصادي -)1-7(شکل    

 بوروکراسی اداري

 بوروکراسی رشد

مقررات 
 ورشکستگی

مقررات ایمنی، 
سالمت و زیست 

 محیطی

 مقررات تولید

 مقررات بازار کار

چارچوب هاي 
 حقوقی و قضایی

امنیت اجتماعی و 
 بهداشتی

درآمد مالیاتی، 
بر ارث و  مالیات

 ثروت

مالیات بر سرمایه 
 و کسب و کار

  چارچوب قانونی  R&Dفناوري و   قابلیت هاي کارآفرینی  فرهنک  دسترسی به منابع مالی  شرایط بازار

  قوانین ضدتراست
  رقابت

دسترسی به 
  بازارداخلی

دسترسی به بازار 
  خارجی

درجه مشارکت 
  عمومی

  تدارکات عمومی

دسترسی به منابع 
  اعتباري

  فرشتگان کسب و کار
  دسترسی به منابع
سرمایه گذاري 

  خطرپذیر
  دسترسی به سایر
  مدل هاي سهام

  بازار سهام

ریسک پذیري 
  درجامعه

نگرش نسبت 
  به کارآفرینان
تمایل به 
  خوداشتغالی
آموزش 

کارآفرینی 
  آفرینی)ذهنیت(

آموزش و تجربه 
  کارآفرینان

کسب و کار و 
تحصیالت    

  کارآفرینان)مهارت(
  زیرساخت کارآفرینی

  مهاجرت

سرمایه 
    R&D گذاري

ارتباط صنعت 
  و دانشگاه

همکاري فنی 
  بین بنگاه ها
  انتقال فناوري
دسترسی به 

  فناوري
استانداردهاي 
سیستم ثبت 

  اختراع

     عوامل تعیین کننده               



  کارآفرینی ایران

 
 

Page | 16 
 

  1مدل دیده بان جهانی کارآفرینی .3

پژوهشی است که  –، یک کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از گروه هاي علمی )GEM(دیده بان جهانی کارآفرینی 
. هدف اصلی آن ارزیابی و ارائه داده هاي پژوهشی معتبر در سطح بین المللی درخصوص فعالیت کارآفرینانه کشورها است

ینانه و نوع این فعالیت این نهاد رویکردي جامعه شناختی را با درنظرگرفتن میزان درگیري کشورها در فعالیت هاي کارآفر
براین اساس که چگونه کارآفرینی از شرایط ملی کشورها تأثیر پذیرفته، ایجاد شده  GEMمدل مفهومی . ها دنبال می کند

است و نشان می دهد که چگونه در برنامه هاي ارزیابی کارآفرینی به سه مؤلفه اصلی گرایش، توانایی و فعالیت کارآفرینانه 
این مدل از این پیش فرض بنیادي نشأت می گیرد که یک ارتباط دوسویه بین توسعه اقتصادي و قابلیت  2.توجه می شود

هاي فردي اشخاص در تشخیص و بهره برداري از فرصت ها و تأثیر عوامل محیطی بر تصمیم آنها در شروع یک فعالیت 
که رابطه میان کارافرینی و رشد اقتصاد  شده استمفهوم سازي  بگونه اي  GEMبرنامه براین اساس. کارآفرینانه وجود دارد

 :اهداف زیر را پوشش دهدملی با توجه به زمینه هاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجود در کشورها شناسایی نموده و 

  کشف عواملی که مشوق و یا مانع فعالیت هاي کارآفرینی، به خصوص در زمینه ارزش هاي اجتماعی، ویژگی
 .یستم کارآفرینی می باشدهاي شخصی و اکوس

 ارائه یک مبناي براي ارزیابی میزان تاثیر فعالیت هاي کارآفرینی بر رشد اقتصادي کشورها 

 3کشف راهکارهاي سیاستی به منظور توسعه ظرفیت هاي کارآفرینی کشورها 

یستم پیچیده در این مدل کارآفرینی بازخوردي از یک س. را نشان می دهد GEMچارچوب مفهومی مدل ) 1-5(شکل 
معرفی شده است و روابط میان ارزش هاي اجتماعی، ویژگی هاي فردي و انواع شکل هاي فعالیت هاي کارآفرینی و 

مفروضات اصلی این مدل به شرح ذیل . گروه بندي کارافرینان بنابر سطح توسعه بنگاهشان نمایش داده شده است
  :است

  .ریشه در فعالیت هاي کارآفرینانه دارد رشد سریع و مؤثر برخی کشورها نسبت به دیگران .1
  .تمام فعالیت هاي اقتصادي در یک فضاي اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نسبتا پایدار شکل می گیرد .2
شرکت ها با کسب و : دوسازوکار مشخص اما مکمل به عنوان عوامل اصلی رشد اقتصاد ملی عمل می کنند .3

  4.و کسب و کارهاي جدید و رشد شرکت ها) اقتصاد اصلی(کارهاي تثبیت شده 

                                                        
 1395دفتر دیده بان جهانی، گزارش  1
  در کارآفرینی GEMارائه مدل مفهومی از شاخص هاي "ص،.ح، خلیلی اسبوئی.آقاجانی 2
 1395ایران براساس مدل دیده بان جهانی کارآفرینی،  دفتر دیده بان جهانی کارآفرینی، ارزیابی شاخص هاي کارآفرینی در 3
 در کارآفرینی GEMارائه مدل مفهومی از شاخص هاي "ص،.ح، خلیلی اسبوئی.آقاجانی 4
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 .، ویژگی هاي چند بعدي کارآفرینی را به تصویر می کشدGEMمدل  چارچوب مفهومیهمانگونه که مشاهده می شود، 
  .افراد در تعامل همیشگی با محیط را نیز مشخص می نماید ياین چارچوب، رفتار مسئوالنه فعال، نوآورانه و خطر پذیر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    چارچوب مفهومی دیده بان جهانی کارآفرینی -)1-5(شکل 

سیاسی و محیط اجتماعی، فرهنگی، 

   اقتصادي

  

  

  

  

  

  نیازمندي هاي بنیادي

توسعه اقتصادي (نتایج

شغل هاي جدید، ارزش ( خروجی کارآفرینانه 

  فعالیت کارآفرینانه

 کارآفرینی نوظهور، جدید : از منظر مراحل

 از کسب و کار تثبیت شده و خروج

 رشدباال، نوآوري، بین المللی : از منظر اثر

ارزشهاي 
اجتماعی 

ویژگی هاي فردي 
روانشناسی،جمعیتی،انگ(

ایط
شر

/
ملی

ب 
رچو

چا
 

یط
شرا

/
نی

فری
کارآ

ب 
رچو

چا
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  1)2013(مجمع جهانی اقتصاد  مدل .4

میالدي با بررسی شهرهاي مختلف در جهان و اکوسیستم کارآفرینی در 2013این مجمع گزارشی رادر سال 
این گزارش رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه را اغلب معطوف به استارت آپ ها با رشد باال می داند، . ها ارائه نمود آن

قطب هاي یک . باشد ، رشد بهره وري و اشتغال میادعاي آن برآنست که این نوع از کارآفرینی منبع مهمی از نوآوري
این قطب ها بر . اکوسیستم موفق از نظر این مجمع همپوشانی فراوانی با اجزاي اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ دارد

و ) چارچوب تنظیمی و دولتی(کلیدي موجود همانند نیروي انسانی، مالی و خدمات، رسمی یا اداري ) منابع(فاکتورها 
کارآفرینی و درنهایت دستیابی به مشتریان بازارهاي محلی و  فعال سازي) حمایت فرهنگی(اي غیر رسمی نهاده

  .خارجی تمرکز دارد
  

  مدل بانک جهانی .5

با وجود یک اکوسیستم . کارآفرینی و نوآوري به عنوان جزئی از ساختار اقتصاد رقابتی و پویا شناخته می شود
رشداقتصادي و اشتغال پایدار است و دراین شرایط، کشورها باالترین نرخ بهره وري، پررشد، نوآوري کلید محرکه 

براین اساس، گروه بانک جهانی، ازکارآفرینی ونوآوري به عنوان . افزایش سطح رفاه و رهایی از فقر را تجربه خواهندکرد
ي بانک جهانی در سطح فردي و برنامه هاي کارآفرینی و نوآور. راه حل اصلی رفع چالش هاي توسعه نام می برد

مداخالت بانک . این برنامه ها با استفاده از تجربه و تحقیقات تجربی گسترده تدوین شده است. بنگاهی مطرح می شود
  :جهانی در حمایت از کارآفرینی و نوآوري به روش هاي ذیل انجام می گیرد

  
  استراتژي نوآوري و کارآفرینی بانک جهانی -)1-1(جدول

                                                        
١ HTTPS://MONITORECONOMY.IR 

تقویت 
  ارتباطات

  طرحهاي 
تأمین 
  مالی

تواناییهاي 
  کارآفرینی

ظرفیت سازي براي حمایت 
  ازتحقیق و توسعه عمومی

توانمندسازي 
  محیط زیست

  نوع استراتژي

          شرکت هاي بزرگ  
 بخش

       توسعه بخش خصوصی  
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       آموزش  
       کشاورزي و توسعه

  روستایی
       فناوري اطالعات و

  ارتباطات

   R&Dتأمین مالی       
   R&Dظرفیت سازي    

  مقیاس، معیار و کیفیت   
  حقوق مالکیت معنوي   

  حمایت براي ظرفیت سازي
  

  کشاورزان / توسعه مهارت هاي کسب وکارهاي کوچک                  
  انتشار فناوري/ انتقال      

 
 سرمایه گذاري خطرپذیر         
کمک هاي مالی براي کسب و کارهاي کوچکوام و       
     

 انکوباتورهاي کسب و کار

 حمایت از تحقیق و توسعه عمومی

تقویت قابلیت هاي 

 طرح هاي تأمین مالی

 تقویت ارتباطات   
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  مداخالت حمایتی نوآوري و کارآفرینی بانک جهانی -)6-1(شکل 

  
 1مدل بنیاد کافمن .6

به عنوان یک تأمین کننده برجسته تحقیقات اقتصادي در دو حوزه کارآفرینی و آموزش فعالیت بنیاد کافمن 
حوزه فعالیت این بنیاد در کشور ایاالت متحده آمریکا در سطوح ملی، منطقه اي و محلی . هاي چشم گیري داشته است

. ها و توانایی هاي افراد در کارآفرینی دارد با استفاده از برنامه هاي آموزشی، سعی در باال بردن مهارتاین بنیاد . است
از نظر بنیاد کافمن کارآفرین کسی . هدف اصلی بنیانگذاران این مرکز  تغییر طرز تلقی افراد نسبت به کارآفرینی است

از . است که کسب و کارجدید ایجاد می کند، نوآوري را ترویج داده و سطح استاندارد هاي زندگی را افزایش می دهد
براین اساس  2.دیدگاه کارآفرینی فعالیت متنوع و پیچیده اي است که موجب تحرك اقتصاد به سمت باال می شود این

شرکت هاي جدید، تراکم ( مجموعه شاخص هاي کافمن همانند یک چتر، برخروجی هاي فعالیت هاي کارآفرینانه 
  . تأکید دارد) کسب و کار، نرخ رشد فعالیت هاي کارآفرینی

فرینانه، شاه راه اخص هاي کارآفرینی کافمن شامل سه حوزه فعالیت هاي استارت آپ هاي کارآمجموعه ش
فعالیت استارت آپ کارآفرینانه یک شاخص اصلی است که بر ایجاد کسب و . کارآفرینی می باشدکارآفرینی، رشد 

معرفی شده و  2015سال  شاخص شاه راه کارآفرینی در. کار جدید، بازار فرصت، تراکم کسب و کار تأکید دارد
این بنیاد شاخص  2016مطالعه سال . خوداشتغالی و تأسیس کسب و کارهاي کوچک محلی را  اندازه می گیرد

رشدکارآفرینی را بارویکردي دوگانه به منظور درك بهتر از رشدکسب و کار، با تأکید بر سه شاخص نرخ رشد 
بنگاه، دو متغیر رشد درآمد و افزایش شغل را در نظر گرفته استارت آپ ها، سهم از مقیاس پذیري و چگالی رشد 

  3. است
این بنیاد، نشان از رشد کارآفرینی در ایاالت متحده آمریکا براي سومین  2017شاخص رشدکارآفرینی گزارش 

هرچند . سال متوالی و حرکت به سمت خروج از وضعیت رکود در تمامی صنایع و مناطق جغرافیایی داشته است
شرایط رکوداقتصادي، تعداد شرکت هاي استارت آپ کمی به بنگاه متوسط و بزرگ تبدیل شدند، اما اشتغال تحت 

  4.در مقایسه با سال هاي گذشته رشد داشته است

                                                        
١ ARNOBIO MORELIX & OTHER“GROWTH ENTREPRENEURSHIP”,THE KAUFFMAN INDEX٢٠١٦ 
٢HTTP://WWW.KAUFFMAN.ORG 
٣ ARNOBIO MORELIX & OTHER, “GROWTH ENTREPRENEURSHIP”,THE KAUFFMAN INDEX٢٠١٦ 
٤ HTTP://WWW.KAUFFMAN.ORG 
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حال سوال اینجاست، سیاست گذاري چه تأثیري برکارآفرینی دارد و چه سیاست هایی در این مسیر توسعه 
آنچه مسلم است، شروع یک کسب و کار از چالش هاي متفاوتی نسبت به رشد حمایت کننده کارآفرینی هستند؟ 

از اینرو . همین تمایز منجر به تفاوت هایی در ترسیم نقشه سیاستی کارآفرینی می شود. کسب و کار برخوردار است
که از تصویر سیاست کارآفرینی بنیاد کافمن شبیه یک بسته متنوع و بسیار گسترده اي از سیاست هایی است 

سیاست هاي مورد نیاز کارآفرینی بر . آموزش و مهاجرت تا اخذ مالیات و حقوق مالکیت فکري را در بر می گیرد
  :چهار مورد زیر متمرکز می شوند

 .سیاست هایی که بر جریان رویه ها یا نوآوري هاي جدید کسب و کار تأثیر می گذارد .1

 .لیت هاي کارآفرینی تأثیر می گذاردسیاست هایی که بر تمایل افراد براي حضور در فعا .2

 .سیاست هایی که بر کیفیت سرمایه انسانی در دسترس تأثیر می گذارد .3

 1.سیاست هایی که بر در دسترس بودن سرمایه مالی براي بنگاه هاي نوپا تأثیر می گذارد .4

ا در هر مرحله نشان این نقشه پیشرفت کارآفرینی ر. در شکل زیر نقشه سیاست کارآفرینی کافمن ترسیم می گردد
  :می دهد

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
                                                        

 "خلق شرایط براي رشد کسب و کار: سیاست گذاري عمومی در اقتصاد کارآفرینانه"زولتان جی ایکس و راجر استاك، 1

 سیاست هاي کارآفرینی کافمن-)7-1(شکل 

 

 سیاست فدرال

 سیاست دولت

 سیاست محلی

 سازمان خصوصی

استارت آپ  رشدکارآفرین شاهراه کارآفرینی

موانع ورود به 

موانع ورود به 

توسعه سرمایه 

 آموزش و پرورش

 رقابت و حمایت حاکمیت

مقررات و قوانین 
 مالیاتی

مقررات و قوانین 

 شبکه ها و ارتباطات

دسترسی به منابع و 

 دسترسی به منابع

 منطقه بندي وآمایش

 سرمایه مالی
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  1توسعه جهانی کارآفرینیمدل مؤسسه  .7

 هاي جهان راشورکفرینی درآو توسعه کار تصویري از رشد همه ساله) GEDI(مؤسسه توسعه جهانی کارآفرینی
این مؤسسه نشان می دهد، برخالف باور عموم مردم،  2017گزارش . دهدالمللی ارائه می ن و بی ملیدر دو سطح 

ایه انسانی با کیفیت و زیرساخت هاي فناوري بوده و رشد مهمترین ویژگی اقتصادهاي کارآفرین، وجود سرم
با گسترش کسب و کارهاي پررشد و توسعه فعالیت هاي  2.ي با متغیرهاي فوق داردبستگی شدیدکارآفرینی هم

کاهش نابرابري در توزیع درآمد،  ایجاد مشاغل باکیفیت و پایدار، نظیر توسعه تر هداف کلیکارآفرینانه دستیابی به ا
توانمندي اکوسیستم کارآفرینی  ، بهبودکیفیت محیط زیست وو بهبود استانداردهاي زندگی رفاهسطح ایش افز

پایدار  اشتغالتوسعه ابداع و همچنین ، پایه اصلی رشد تولیدکارآفرینی را می توان از این رو  .فراهم می شود
 .دانست

- شاخص از متمایز ،تاس شده یطراح 3مدل چارچوبی اکوسیستم هیپا برکه  (GEI) ینیکارآفر یجهان شاخص

ها  نظیر مقایسه سیاست(هاي چارچوب محور  و شاخص) هاي جدید نظیر تعداد بنگاه(خروجی محور  کارآفرینی هاي
نه یک شمارش  GEI. هاي کارآفرینانه طراحی شده است، براي به تصویرکشیدن اکوسیستم)و مقررات کشورها

این شاخص تنها . زنی سیاستی است هاي ثبت شده جدید است و نه یک محک ا نظیر تعداد بنگاهساده خروجی ه
وري را بهبود دهد که بهرههایی از کارآفرینی را مدنظر قرار می کند، بلکه ویژگیبر کارآفرینی پررشد تمرکز نمی

 .نالمللی داشتنوآوري، گسترش بازار، رشد محور بودن، و بینش بین: بخشند می

تعامالت پویا و  GEIتواند هر دو پیامد اقتصادي و اجتماعی را براي افراد داشته باشد، از آنجا که کارآفرینی می 
ها و اشتیاق را، که محرك کارآفرینی مولد هستند، هم در سطح فردي و هم در ها، توانایی نهادینه شده بین گرایش

ي در تهیه این شاخص آن است که کارآفرینی هر چند ماهیت فرض بنیاد. سطح نهادي مورد توجه قرار داده است
به عنوان مثال اگر . یابد که محیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد رفتاري دارد اما تنها در صورتی امکان بروز می

نیروي انسانی تحصیلکرده و داراي مهارت الزم براي بکارگیري در کسب و کار مبتنی بر فرصت شناسایی شده 

                                                        
١ GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX,٢٠١٣ 
٢ GLOBAL ENTREPRENEURSHIP INDEX,٢٠١٧ 

احتمال موفقیت او بر یا  بوده و اشاره دارد که محرك یا مانع تصمیم فرد براي کارآفرین شدن نهادهایی واکوسیستم کارآفرینی به افراد، سازمانها  3
 .موثرنداندازي کسب و کار کارآفرینانه در صورت راه
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کارآفر

به عبارتی پویایی کارآفرینی . کارآفرین، در مکان موردنظر وجود نداشته باشد، کارآفرینی اتفاق نخواهد افتاد توسط
توان گفت  از این رو می.هاي افراد جامعه، در گرو محیط نهادي آن است ها و ویژگی در هر کشور عالوه بر خصلت

  . هاي کارآفرینانه کشورها بیاندازداکوسیستم شاخص جهانی کارآفرینی، تالش دارد تا نگاهی دقیق به سالمت
هاي اقتصادي هاي سنجش در این است که برخالف بیشتر شاخص مزیت این شاخص نسبت به سایر روش

نظیر بهبود فضاي کسب و (یا متغیرهاي نهادي به تنهایی ) GEMنظیر( که از ترکیب متغیرهاي فردي به تنهایی 
این شاخص، از طریق . آمیخته اي از هر دو نوع متغیرهاي فردي و نهادي است GEIشوند، ارکان ساخته می) کار

اندازي نسبتاً توجه به تعامالت سطح فردي و سطح نهادي کارآفرینی، ماهیت چندبعدي آن را نمایش داده و چشم
 و تیفیک کننده میتنظ ي،نهاد نهیزم. دهدمیها و تنگناهاي اکوسیستم کارآفرینی در کشورها ارائه  تر از قوتدقیق
 انیمدرونی و هم  تعامالتهم به  تا است الزم ینیکارآفر ستمیاکوس درك يبرا و است يفرد اقدامات یخروج

 خواهد ینیکارآفر ستمیاکوس از نادرست ریتعب موجب عناصر نیا از هرکدام نگرفتن نظر در. شود توجه سطح دو نیا
هاي در سطح هاي متفاوت اقتصادي و نهادي، دادهضمن تشخیص تفاوت معانی کارآفرینی در زمینه  GEI .شد

کند تا بتواند هاي توصیف گر نهادهاي ملی و همچنین ساختارهاي اقتصادي و جمعیتی ترکیب میفردي را با داده
  .  هاي کارآفرینی مولد ارائه دهددیدگاهی نهادي از پیشران

همانگونه که در این شکل نشان داده شده . ، را به تصویرمی کشدGEIی فهوممفهومی م مدل) 8-1(شکل 
، )ها هشبک ،یانسان هیسرما ،یمال(از جمله منابع  يا عناصر گسترده يدارا ي این مدل،نهاد چارچوباست، 

، )وکارکسب استقرار محل نقل، و حمليها رساختیز ،یارتباط يها رساختیز( یکیزیف يها رساختیز
) قوانین حکومت، ( یرسم ينهادها، )کار و کسب خدمات ،یآموزش خدمات ق،یتحقخدمات ( یخدمات يها رساختیز
  . باشد یم) ها وگرایش یاجتماع يهنجارها( یررسمیغ ينهادها و
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  و عناصرتشکیل دهنده آن  (GEI)جهانی کارآفرینی شاخص -1-3-1
در مفهوم اکوسیستم کارآفرینی به عنوان روشی جدید براي تفکر و اقدام، جهت طراحی سیاستهاي کارآفرینی 

محیطی را   ها،اکوسیستم. در سالهاي اخیر به کار گرفته شده استویژه براي کسب و کارهاي جدیدي فن آورمحور 
 این. درآیند نظم بههاي نوآور و پررشد  بنگاه شکوفایی برايبا یکدیگر  نواهم کنند که الزم است عناصر آنایجاد می

 الزممطلوب  کارکردبا  زیرساختیباشند،  داشته يهستند، الزم است تا دسترسی به فنآور ماهر کارکنان نیازمند هابنگاه
 الزمکسب و کار  براي محلی باشند، داشته دسترسی مالی منابع به باید خواهند،می یبانیپشت وتخصصی  مشاوره دارند،

  .از آنها حمایت کندچارچوب قانونی هستند که  یکدارند، و نیازمند 
در اکوسیستم کارآفرینی وجود ذینفعان و همکاري متقابل آنها با یکدیگر سبب ایجاد شرایط مناسب براي 

طور بالفعل یا  فع هر نهادي است که بهمنظور از ذین. شود هاي کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهاي جدید می فعالیت
هاي بخش  هاي کسب و کار، تشکل ها، انجمن هاي دولتی، دانشگاه اُرگان. بالقوه حامی و مشوق کارآفرینی است

دهنده، رهبران اجتماعی، مراکز تحقیقاتی،  ها، کارآفرینان، مراکز رشد، مراکز شتاب گذاران، بانک خصوصی، سرمایه
کارآفرین نیز هر چند حاصل اکوسیستم . ر، وکال و غیره از ذینفعان اکوسیستم کارآفرینانه هستندنمایندگان نیروي کا

تعامل و همکاري متقابل بین . کندکارآفرینانه است اما خود نیز نقش فعال در ایجاد اکوسیستم و سالمت آن بازي می
ها  بررسی. هاي آنان است میان فعالیتذینفعان مختلف نیازمند تبادل رسمی و غیررسمی اطالعات جهت هماهنگی 

یابند وابسته به شرایط اجتماعی، اقتصادي،  ي ترکیب این عوامل که با گذشت زمان تکامل می دهند که نحوه نشان می
  .سیاسی، فرهنگی و جغرافیایی است
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ت متقابل و زیرا نتیجه و برآیند تعامال هاي کارآفرینی یکتا و منحصر بفرد هستندبدیهی است که اکوسیستم
ي صدها عامل هستند که ریشه در نهادهایی شکل گرفته در طول تاریخ دارند؛ نهادهایی که براي کشورهاي  پیچیده
. آورند که باید بر آنها غلبه کردها بوجود می اي خاص از چالش مجموعه ،هاي رقابتی منحصربفرد در کنار مزیت ،مختلف

ي یک کشور و اعمال آن  ي کارآفرینانه ي کورکورانه از الگوي توسعه استفاده ،به همین سبب است که در این رویکرد
  .براي کشور دیگر ناکاراست

افزایی است که اکوسیستم توان پرورش هم   هایی همچون همگنی، تعادل واز آنجا که، تنها در اثر وجود ویژگی
مناسب براي توسعه کارآفرینی توجه به کلیه کارآفرینان موفق را خواهد داشت، الزمه تشخیص و طراحی سیاستهاي 

در چنین نگاهی ضعف در یک زیرسیستم یا نهاد . اکوسیستم و شیوه تعامالت آنها است) کاستی ها یا نقاط قوت(عناصر 
از اینرو در . تواند بر عملکرد کلی اکوسیستم تاثیر داشته و علیرغم وجود نقاط قوت، همانند یک گلوگاه عمل نماید می
  . مه عناصر اکوسیستم کارآفرینی براساس گزارش شاخص جهانی کارآفرینی معرفی خواهد شدادا

 "2توانایی"کارآفرینانه،  "1گرایش"به طور کلی، شاخص جهانی کارآفرینی، از سه جزء یا شاخص فرعی 
ارند،که هر کدام از رکن قرار د 14این سه شاخص فرعی برپایه . شودکارآفرینانه تشکیل می "3اشتیاق"کارآفرینانه و 

مطابقت ) نهادها(و کالن کارآفرینی ) بنگاه/فرد(آنها شامل یک متغیر فردي و یک متغیر نهادي است که با سطوح خرد 
براي مثال، گرایش . هرکدام از این سه مجموعه عناصر بنیادي کارآفرینی بر دو مجموعه دیگر تاثیر می گذارد. دارند

در . گذارد در حالی که اشتیاق و توانایی نیز بر گرایش تاثیرگذارنداق کارآفرینی تاثیر میکارآفرینی بر توانایی و اشتی
  :شوندادامه به تفصیل ارکان، شاخص ها و اجزاء آنها تبیین می

 (ATT)گرایش کارآفرینانه  -1-3-2-1

افراد در اینکه . ، نشان دهنده نوع نگرش جامعه به مقوله کارآفرینی استنانهیکارآفر گرایشی فرع شاخص
آیند و اندازي کسب و کار برجامعه تا چه میزان فرصت هاي ارزشمند کسب و کار را شناسایی کنند، از عهده ریسک راه

بتوانند حمایت فرهنگی، منابع مالی و امکان شبکه سازي براي کارآفرین بالفعل و بالقوه را فراهم نمایند، از جمله 
  . معیارهاي مهم این شاخص می باشد

  فرصت درك :1رکن
این رکن قابلیت جامعه جهت بهره برداري از فرصت هاي کارآفرینی را در زمینه نهادي حقوق مالکیت و 

آزادي "و متغیر نهادي  "تشخیص فرصت"نمایه درك فرصت از دو متغیر فردي . کندمقررات محدود کننده، ارزیابی می
هاي خوب براي را که از توانایی تشخیص فرصتدرصد جمعیتی  "تشخیص فرصت". تشکیل شده است "و مالکیت

                                                        
١ ATTITUDES 
٢ ABILITIES 
٣ ASPIRSTIONS 
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ها  لیکن، ارزش این فرصت. کنند، برخوردارند را نشان می دهد اي که زندگی می شروع یک کسب و کار، در منطقه
  . بستگی به اندازه بازار دارد

آزادي . است "حقوق مالکیت"و  "آزادي اقتصادي"تر شامل دو متغیر جزئی "آزادي و مالکیت"متغیر نهادي 
اقتصادي که میزان توانایی شروع، انجام و پایان یک کسب وکار را با توجه به شرایط اقتصادي و قوانین و مقررات 

  :زیرشاخه به شرح ذیل می باشد 12دسته متغیر و  4دست و پاگیر دریک کشور نشان می دهد، شامل 
بار ( ، اندازه دولت)ثربخشی قضاییصداقت دولت، حقوق مالکیت، ا(آزادي اقتصادي شامل حاکمیت قانون 

، بازبودن )آزادي کسب و کار، آزادي نیروي کار، آزادي پولی( ، کارائی قوانین)مالیاتی، هزینه هاي دولت، سالمت مالی
  .است) آزادي تجارت، آزادي سرمایه گذاري، آزادي مالی(بازار

خصوصی و درجه اي از قوانین کشور که از آن حقوق مالکیت فکري نیز ارزیابی توانایی افراد در انباشت مالکیت 
این متغیر داراي زیرشاخه هاي استقالل قوه . حفاظت می کند و میزانی که دولت این قوانین را اعمال می کنند

  .قضائیه،کنترل فساد، اجراي قراردادها، حمایت از مالکیت معنوي می باشد
  نوپا کارهاي و کسب مهارت :2 رکن

رکن . آمیز موفق است ازي کسب و کار از جمله ضرویات شروع یک فعالیت تجاري مخاطرهداشتن مهارت راه اند
هاي شروع یک کسب  سنجد که باور دارند به اندازه کافی مهارت ، درصد جمعیتی را می"مهارت کسب و کارهاي نوپا"

اندازي کسب و کار را براي راههاي الزم کنند که مهارت بیشتر مردم کشورهاي در حال توسعه تصور می. و کار را دارند
بدست  هاي کسب و کار نسبتاً ساده هاي آنان از طریق آزمون و خطا در محل کار و در فعالیت اما معموالً مهارت. دارند

هایی  گیري کسب و کار، عملیات اجرایی، مدیریت و غیره نیازمند فعالیتیافته، شکل در کشورهاي توسعه. آمده است
رکن مهارت کسب وکارهاي نوپا متشکل . شوند هاي حین کار کسب می هاي رسمی و آموزش آموزشاست که از طریق 
آموزش "اجزاء متغیرآموزش نیز ترکیبی از. می باشد "آموزش"و متغیر نهادي  "درك از مهارت"از متغیر فردي 

  .است "کیفیت آموزش"و  "کارکنان
  ریسک پذیرش :3 رکن

هاي  پرهیز از تأسیس بنگاه. انع براي شروع یک کسب و کار استترین مو ترس از شکست یکی از مهم
درصدي از جمعیتی را  "پذیرش ریسک"متغیر فردي . تواند شروع یک فعالیت کارآفرینی را به تاخیر اندازد پرریسک می

متغیر نهادي این رکن . نشان می دهد که ترس از شکست را مانع اصلی شروع کسب و کار توسط خود می دانند
است که خطر انتقال اعتبار از کشور، تبدیل پول محلی به ارز و مواردي چون جنگ و بالیاي طبیعی  "ریسک کشور"
  .اجزاء آن را تشکیل می دهند... و

  سازي شبکه :4 رکن
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آمیز و توسعه  سازي از مهمترین عوامل موفقیت کسب و کارهاي مخاطرهوجود شبکه ها و توانایی در شبکه
تري را  هاي مناسب هاي اجتماعی بهتر و گسترده تري دارند، فرصت بطور قطع، کارآفرینانی که شبکه. کارآفرینی است

و  "شناخت کارآفرینان"این رکن، با دو متغیر . توانند به منابع بیشتر و بهتري دسترسی پیدا کنندشناسایی نموده و می
را نشان می دهد که شخصاً، کارآفرینی را که  ، درصدي از جمعیتی"شناخت کارآفرینان". سنجیده می شود "تراکم"

نیز از دو جزء کوچکتر  "تراکم"شاخص . شناسندطی دو سال اخیر کسب و کاري را شروع کرده باشد، می
تشکیل  "زیرساخت هاي حمل و نقل"و  ")درصدي از جمعیت کشور که در منطقه شهري ساکن هستند(شهرنشینی"

  .شده است
  فرهنگی پشتیبانی :5 رکن

بر حسب موضوع منزلت و انتخاب مسیر (دیدگاه افراد جامعه به کارآفرینی "اي ترکیبی از  این رکن، سنجه
حمایت . به عنوان متغیر نهادي بر این دیدگاه، است "میزان تاثیر سطح فساد در کشور"به عنوان متغیر فردي و  ")شغلی

. آفرینی به عنوان یک مسیرشغلی مناسب ترغیب نمایدهاي قوي فرهنگی، می تواند افراد رابه شروع فعالیت هاي کار
کارآفرینی یک انتخاب شغلی خوب است : ساله است که اذعان دارند 18-64، درصدي از جمعیت "باور به مسیر شغلی"

  . و منزلتی واال دارد
ین و تواند میزان تمایل بهترنیز سطوح فساد در بخش عمومی را نشان می دهد که می "احساس فساد"شاخص 

ترین کارآفرینان را براي اقدام به فعالیت هاي کارآفرینانه کاهش داده و به انتخاب یک شغل ثابت و سنتی باهوش
 .متمایل نماید

 (ABT)کارآفرینانه  توانایی  -1-3-2-2

هاي داراي فناوري باال در بخش) هاآپاستارت(توانایی کارآفرینانه ، همبستگی باالیی با تعداد شرکت هاي نوپا 
متوسط دارد؛ این شرکت ها که داراي پتانسیل باالیی براي رشد باال بوده و عموما توسط کارآفرینان تحصیل کرده،  یا

کسب و کار نوپا مبتنی بر فرصت، جذب فناوري، سرمایه ": ارکان مرتبط با این شاخص عبارتند از. شونداندازي میراه
  . "انسانی و رقابت

  فرصت بر مبتنی نوپا کار و کسب :6 رکن
اند که فرصتی آنها را ترغیب اي از کسب و کارهاي نوپایی است که توسط افرادي ایجاد شدهاین رکن، سنجه

باور عمومی بر این است که . اي از کیفیت استانگیزه یک کارآفرین براي شروع کسب و کار نشانه. کرده است
، نسب به افرادي )کارآفرین فرصت گرا(کنند د میکارآفرینانی که به دلیل تشخیص یک فرصت کسب و کاري را ایجا

هاي به ایجاد کسب و کار روي آورده اند، آمادگی بیشتري براي داشتن مهارت) بیکاري( که به دلیل ضرورت و اجبار
دیده بان جهانی ) TEA(از سنجه کل فعالیت کارآفرینی  "انگیزه فرصت"براي سنجش . عالی و کسب درآمد، دارند
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برداري از یک فرصت خوب، به منظور درصد کسب و کارهایی که براي بهره: (استفاده شده است) GEM(کارآفرینی 
اند، در مقابل کسب و کارهایی که توسط افرادي شروع شده افزایش درآمد، یا برآورده کردن اهداف شخصی آغاز شده

اثر بخشی خدمات (ده در این رکن، حکمرانی متغیر نهادي استفاده ش). انداست که هیچ گزینه دیگري براي کار نداشته
حکمرانی . اندازه گیري می شود "1حکمرانی خوب"و  "پرداخت مالیات"است، که با استفاده از متغیرهاي فرعی ) دولت

  .خوب ظرفیت دولت در تدوین و پیاده سازي سیاست هاي درست را نشان می دهد
  فناوري جذب :7 رکن

اشاعه . کند نقشی حیاتی در توسعه اقتصادي بازي می) ICT(فناوري ارتباطات دراقتصاد مدرن، اطالعات و  
متغیر فردي این رکن با عنوان . هاي نوآور حیاتی است فناوري جدید و قابلیت جذب آن، براي تسریع رشد شرکت

ذب ج"متغیر نهادي . هاي فناور فعالیت دارند اي از کسب و کارهایی است که در بخش سنجه"سطح فناوري"
  .، سنجه ظرفیت کشور براي جذب فناوري در سطح بنگاه اقتصادي است"تکنولوژي

  انسانی سرمایه :8 رکن
عاملی بسیار مهم در رشد فعالیت هاي ) نیروي کار با تجربه، تحصیل کرده و سالم(دسترسی به سرمایه انسانی 

. دهد فعالیت کارآفرینی را نشان می، کیفیت "سطح تحصیالت"متغیر فردي. بسیار نوآورانه و مخاطره آمیز است
اندازي و مدیریت کسب و کارآفرینانی که داراي سطح تحصیلی باالتر هستند، قابلیت و توانایی بیشتري براي راه

از سوي دیگر، امکانات بازار کار و تسهیل در استخدام نیروي کار با کیفیت در توسعه کسب و . کارهاي پر رشد دارند
(  "آموزش کارکنان"شامل از دو جزء  "بازار کار "متغیرنهادي. اراي پتانسیل رشد بسیار مؤثر استکارهاي نوآور و د

میزان آزادي ( "آزادي نیروي کار"و) میزان سرمایه گذاري در ارتقاء سطح دانش کارکنان و آموزشهاي ضمن خدمت
   .است) نیروي کار از منظر قوانین و مقررات

  رقابت :9 رکن
ي از یگانگی محصول یک کسب و کار و یا انحصار در بازار است که با قدرت کسب و کارهاي ارقابت، سنجه 

، نشان دهنده "رقبا"متغیر فردي آن . موجود در بازار، انجمن هاي کسب وکار و مقررات ضد انحصار آمیخته شده است
محصول و یا خدمات را ارائه می که همان (است که تعداد رقباي آنها  (TEA)درصدي از کسب و کارهاي کارآفرینانه 

هاي قدرتمند کسب وکار بر بازار تسلط داشته باشند، ورود به بازار برا یکسب و کارهاي  گروه اگر. اندك است) دهند
است که متشکل از  "رقابت پذیري"متغیر نهادي این رکن . پذیر نبوده یا بسیار مشکل خواهد بود کوچک و نوپا امکان

میزان اثربخشی مقررات ضد انحصار و فعالیت نهادهاي . می باشد "مقررات ضد انحصار"و  "زارغلبه بر با"دو جزء 

                                                        
١ GOOD GOVERNANCE 
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هاي اندك کسب نیز، میزان تسلط گروه "غلبه بازار"متغیر . نظارتی در یک کشور بر رقابت پذیري آن بسیار مؤثر است
 . و کار بر بازار را می سنجد

 (ASP)اشتیاق کارآفرینانه  -1-3-2-3

این شاخص، . به ماهیت متمایز، کیفی و مرتبط با استراتژي فعالیت کارآفرینانه اشاره داردانه، اشتیاق کارآفرین
یا خدمات جدید، توسعه فرآیندهاي جدید تولید، نفوذ به بازارهاي /نمایشگر تالش کارآفرینان نوپا براي معرفی کاالها و
ارکان این شاخص . پذیر رسمی و غیررسمی استگذاري ریسکخارجی، تامین مالی کسب و کار از طریق سرمایه

  ."پذیرسازي و سرمایه ریسکالمللینوآوري محصول، نوآوري فرایند، رشد باال، بین": عبارتند از
  

  محصول نوآوري :10 رکن
یافته منبع  پیش از این کشورهاي توسعه. نمایند محصوالت جدید نقشی حیاتی در اقتصاد کلیه کشورها ایفا می 

کنند که به طور چشمگیري کاالهاي جدید بودند، اما امروزه کشورهاي در حال توسعه کاالهایی را تولید میتولید 
اي از پتانسیل یک کشور براي تولید محصوالت جدید و ، سنجه"محصول جدید". ها استتر از مشابه غربی آنارزان

رسد استفاده از ولید محصول جدید، به نظر میبراي کمی کردن قابلیت ت. تطبیق و تقلید از محصوالت موجود است
اي پیچیده است که میزان سنجه "انتقال فناوري". متغیري نهادي مرتبط با انتقال فناوري و نوآوري مناسب باشد

  .نماید گیري میگیري از نوآوري جهت توسعه محصوالت جدید اندازهتناسب محیط کسب و کار را براي بهره
  ندفرآی نوآوري :11 رکن

. یا ایجاد فناوري نوین، ویژگی مهم دیگر کسب و کارهایی است که قابلیت رشد سریع دارند/بکارگیري و  
است که درصدي از کسب و کارهایی را نشان می دهد که فناوري اصلی  "فناوري جدید"متغیر فردي این رکن، 

رینانه در کشورهاي توسعه یافته خودشان معموال کسب و کارهاي کارآف. زیربنایی آنها کمتر از پنج سال عمر دارد
درحالی که بسیاري از کسب و کارهاي کشورهاي در حال توسعه هرچند ممکن است . نمایندفناوري جدید ایجاد می

شده در این  متغیر نهادي بکار گرفته. آخرین فناوري را بکار ببرند، اما بیشتر به خرید و یا کپی کردن آن تمایل دارند
، و میانگین کیفیت نهادهاي (GERD) "هزینه ناخالص تحقیق و توسعه"می باشد و از دو جزء  "پایهعلوم "رکن 

به عبارتی متغیرنهادي علم ترکیبی از پتانسیل . علمی و دردسترس بودن دانشمندان و مهندسین به دست می آید
R&Dهرچند . با زیرساختهاي سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی علم گرا استR&D آمیز را  ه تنهایی رشد موفقیتب

هاي جدید و به تبع سازي فناوريمند، توسعه و پیادهکند، اما واضح است که بدون فعالیت تحقیقاتی نظام تضمین نمی
  . پذیر نخواهد بود آن رشد سریع آتی امکان

  باال رشد :12 رکن
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نشان دهنده کسب و کارهایی است که  "غزال"متغیر (اي ترکیبی از کسب و کارهاي پررشد رشد باال، سنجه 
و استراتژي و تأمین .) نفر را به کار گمارند 10درصد رشد کنند یا حداقل  50سال آتی بیش از  5که قصد دارند طی 

نرخ رشد مورد انتظار و  "غزال"توان ادعا کرد که نقطه ضعف متغیر می. مالی از طریق سرمایه هاي ریسک پذیر است
ین وجود، از آنجا که این رکن در نظر دارد اشتیاق کارآفرینانه را بسنجد می تواناین نقطه ضعف را با ا. یا ذهنی آن است

کند که شامل  ها براي اتخاذ راهبردهاي تمایز اشاره می به توانایی شرکت "استراتژي کسب و کار". نادیده گرفت
، انتظار رشد باال را با استراتژي پیچیده "رشد باال"رکن . هاي نوآورانه تولید و ارائه خدمات است جاگیري متمایز و شیوه

  .کندو تأمین مالی از طریق سرمایه هاي ریسک پذیر ترکیب می
  سازيالمللیبین :13 رکن

المللی شدن کارآفرینان کشور را نشان می دهد، که در سطح فردي توسط سازي میزان بینالمللیرکن بین
 "صادرات". شودسنجیده می "درجه پیچیدگی اقتصادي"درسطح نهادي توسط کسب و کارها و  "صادرات"پتانسیل 

بعد نهادي این رکن میزان . مستلزم داشتن قابلیتهایی فراتر از قابلیت کسب و کارهاي تولیدکننده براي بازار داخلی است
. تخمین زده می شود "درجه پیچیدگی اقتصادي"بازبودن کشور براي کارآفرینان بین المللی را نشان می دهد که با 

باتوجه به ارتباط سنجه پیچیدگی اقتصادي با تعدد دانش و محدودیت سطح دانش افراد، جوامع می توانند با تسهیل 
میزان پیچیدگی اقتصادي با . تعامل کارآفرینان از طریق شبکه هاي پیچیده تولید سطح دانش را در کشور افزایش دهند

 . سنجیده می شود) که کشور توانایی تولید آن را دارد ( نیکترکیبی از محصوالت پیچیده و یو

  پذیرریسک سرمایه :14 رکن
شرطی الزم براي تحقق پذیر، ترجیحاً به صورت سهام به جاي بدهی، پیشقابلیت دسترسی به سرمایه ریسک

گذاري ن دو نوع سرمایهدر این رک. اشتیاق کارآفرینانه بوده و فراتر از منابع مالی شخصی کارآفرینان مستقل است
گذاري غیررسمی به عنوان درصد تعداد  سرمایه. "عمق بازار سرمایه"و  "گذاري غیررسمیسرمایه": شودسنجیده می

گذاري افراد در کسب است، که در میانگین میزان سرمایه ساله تعریف شده 18- 64گذاران غیررسمی در جمعیت  سرمایه
) نظیر ایران(گذاري غیررسمی در اقتصادهاي نهاده محور نرخ سرمایه. شود، ضرب میو کارهاي جدید متعلق به سایرین

گذاري رسمی در کشورهاي کارایی محور و نوآوري محور  اي باالست، در مقابل میزان سرمایه به طور قابل مالحظه
ص فرعی از شاخص یکی از شش شاخ 1متغیر نهادي مورد استفاده در این رکن عمق بازار سرمایه. چشم گیر است

اي پیچیده متشکل از اندازه و نقدشوندگی بازار  این متغیر، سنجه. است 2"پذیر و سهام خصوصیگذاري ریسکسرمایه"

                                                        
١ DEPTH OF MARKET(DCM) 
٢ VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INDEX 
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و فعالیت بازار وام و اعتبار است، که هفت جنبه از بازار سرمایه و ) M&A(سهام، سطح عرضه عمومی، ادغام و خرید 
  .گیردوام یک کشور را دربرمی

، تمامی پدیده هاي مؤثر برکارآفرینی GEIگزارش  2017ونه که درابتداي گزارش ذکر شد، در نسخه همانگ
مدنظر قرار گرفته و اندازه گیري شاخص هاي اکوسیستم کارآفرینی با رویکرد مفهومی تر و براساس میزان دسترسی به 

متغیر نهادي 5و )استخراج شده  GEMه از گزارش ساالن(در این نسخه متغیرهاي فردي . داده ها صورت گرفته است
بارنگ قرمز )  1- 1(متغیر نهادي دیگر تغییر نموده است که در جدول  9. نسبت به سال گذشته تغییر نداشته اند

  1.مشخص شده است
  

   فرینیآکار جهانی شاخص اجزاي -)1-1(جدول 
  شاخص جهانی کارآفرینی

  شاخص فرعی اشتیاق کارآفرینانه  توانایی کارآفرینانهشاخص فرعی   شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه
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  عملکرد اکوسیستم کارآفرینی ایران -
  وضعیت اکوسیستم کارآفرینی ایران درمقایسه باجهان  -1-2

  
موسسه جهانی توسعه کارآفرینی، علی رغم آنکه اکوسیستم کارآفرینی ایران، نه در  2018مطابق با سنجش سال

تغییر  2017سطح جهان و نه در سطح منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، لیکن نسبت به گزارش سال 
تبه افزایش نسبت به سال قبل را ر13( 72کشور جهان، رتبه  137براین اساس ایران درمیان. محسوسی داشته است

رتبه افزایش نسبت به سال گذشته  3( 11کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه  15و در میان ) نشان می دهد
 GEI 2017امتیاز و رتبه کشورهاي جهان را در دو گزارش ) 2-3(،)2-2(جداول . را کسب نموده است) داشته است

  .نشان می دهد GEI 2018و
افزایش یافته  2018در  27به  2017در سال 22.1نین، براساس محاسبات این گزارش، امتیاز ایران از همچ

نشان ) 2-1(که در جدول (  2018و 2017لیکن با مقایسه آمار انتشار یافته از ارکان کارآفرینی در دو سال متوالی . است
نسبت به سال گذشته قوي تر عمل نموده است، چراکه نمی توان ادعا نمود اکوسیستم کارآفرینی کشور ) داده شده است

شاید بتوان ادعا . وضعیت گلوگاه ها نه تنها بهبود نیافته بلکه در وضعیت بدتري نسبت به سال گذشته قرار گرفته اند
نمود دلیل بهبود رتبه ایران علی رغم وضعیت نامطلوب پروفایل اکوسیستم کارآفرینی کشور، تغییر مثبت رکن مهارت 

و رتبه ایران GEIتغییر ارزش شاخص هاي فرعی، امتیاز ) 2-4(جدول . کسب وکارهاي نوپا نسبت به سال گذشته است
  . نشان داده شده است 2018و  2017در سطح جهان و منطقه طی سال هاي 

  

 2018 2017 رکن شاخص

نانه
فری

کارآ
ش 

گرای
 

 0.1 0.09 درك فرصت

مهارت کسب و کارهاي 
 نوپا

0.62 0.99 

 0.01 0.02 پذیرش ریسک

 0.59 0.43 شبکه سازي

 0.17 0.15 پشتیبانی فرهنگی

  21.3 27.1  

ت ی 
وانای

نانه
فری

کارآ
 

کسب و کار مبتنی بر 
 فرصت

0.27 0.27  

 0.49 00.3 جذب فناوري
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امتیاز  - )2- 1(جدول 

  )2017- 2018(ارکان کارآفرینی 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  2017 سال در کشورها (GEI)اکوسیستم کارآفرینی رتبه -)2 -2 (جدول

 0.43 0.39 سرمایه انسانی

 0.23 0.2 رقابت

  25.41 29.8 

نانه
فری

کارآ
ق 

شتیا
ا

 

  0.27 0.3 نوآوري در محصول
 0.20 0.19 نوآوري در فرآیند

رشد باال در کسب و 
 کارها

0.31 0.37 

 0.16 0.15 بین المللی سازي

 0.34 0.32 سرمایه ریسک پذیر

  19.61 23.6  

رت
 به

رت   GEI کشور
 به

 GEI کشور رتبه   GEI کشور
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 21.0 جامائیکا 93  36.3 مجارستان 47  83.4 آمریکا متحده ایاالت  1

 20.9 النکا سري 94  36.3 چین 48   78.0 سوئیس 2

  20.7  تاجیکستان  95  34.6 یونان 49  75.6 کانادا 3
  20.5 زامبیا  96  34.6 اروگوئه 50  75.5 سوئد 4
 20.4 بولیوي 97  34.5 باربادوس 51  74.1 دانمارك 5

 20.1 برزیل 98  34.4 بوتسوانا 52  73.5 ایسلند  6

  19.9  هرزگوین و بوسنی  99  33.9 دارالسالم برونئی 53  72.5  استرالیا 7
 19.9 نیجریه 100  33.4 مالزي 54  72.5 انگلستان 8

 19.8 السالوادور 101  32.6 آفریقاي جنوبی 55  71.0 ایرلند 9

 19.7 سنگال 102  31.7 اردن 56  76.8 هلند 10

 19.6 رواندا 103  31.1 آذربایجان 57  66.9 فنالند 11

 19.2 لیبی 104  31.0 کاستاریکا 58  64.9 آلمان 12

 18.7 الئوس 105  30.8 کرواسی 59  64.1 فرانسه 13

  18.2  هندوراس  106   30.7 نامیبیا 60  63.5 اتریش 14
  18.2  کنیا  107  30.2 نگرو مونته 61  63.0 بلژیک 15
 17.9 گواتماال 108  30.1 قزاقستان 62  60.7 تایوان 16

 17.8 اتیوپی 109  28.8 لبنان 63  59.1 فلسطین اشغالی 17

 17.5 سورینام 110  28.7 مقدونیه 64  58.8 شیلی 18

 16.7 پاراگوئه 111   27.1 تایلند 65  58.8 عربی متحده امارات 19

 16.6 عاج ساحل 112  26.9 اوکراین 66  58.1 لوکزامبورگ 20

 16.6 بلیز 113  26.8 پرو 67  58.0 قطر 21

 16.5 کامبوج 114   26.2 پاناما 68  55.9 نروژ 22

 16.1 گامبیا 115  25.8 هند 69  55.5 استونی 23

 16.0 کامرون 116  25.7 مراکش 70  52.2 سنگاپور 24

 15.9 گویان 117  25.7 مکزیک  71  51.7 ژاپن 25

 15.8 تانزانیا 118  25.4 روسیه 72  51.5 اسلوونی 26

  15.6  مالی  119  24.7 الجزایر 73  50.5 کره 27
 15.6 میانمار 120  24.6 توباگو & ترینیداد 74  49.6 لیتوانی 28

 15.6 لیبریا 121  24.6 گابن 75  47.2 پرتغال 29

 15.2 پاکستان 122  24.1 فیلیپین 76  47.2 سعودي  عربستان 30

 15.1 موزامبیک 123  24.0 گرجستان 77  46.6 لهستان 31

 14.3 ماداگاسکار 124  24.0 دومینیکن جمهوري 78  46.4 کنگ هنگ 32

 14.1 آنگوال 125  23.1 صربستان 79  45.3 اسپانیا 33

 13.2 اوگاندا 126  23.0 آلبانی 80  44.7 بحرین 34

 13.0 بنین 127  22.7 مصر 81  44.1 اسلواکی 35

 13.0 ونزوئال 128  22.7 بلغارستان 82  43.7 ترکیه 36

 12.7 نیکاراگوا 129  22.2 آرژانتین 83   43.6 عمان 37

 12.5 ماالوي 130  22.1 ارمنستان 84  43.0 لتونی 38

 12.1 گینه نو 131  22.1 ایران 85  42.5 کویت 39

 11.9 بورکینافاسو 132  22.0 غنا 86  42.2 چک جمهوري 40

 11.8 بنگالدش 133  22.0 ویتنام 87  40.6 پورتوریکو 41

 11.6 موریتانی 134  21.8  سوازیلند 88  40.5 تونس 42

 11.4 سیرالئون 135  21.3 مولداوي 89  38.5 قبرس 43

 11.4 بوروندي 136  21.2  اندونزي 90  37.3 کلمبیا 44

 8.8 چاد 137  21.1  اکوادور 91  37.1 رومانی 45

     21.0 قرقیزستان 92  37.0 ایتالیا 46
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  2018 سال در کشورها (GEI)اکوسیستم کارآفرینی رتبه -)2 -3 (جدول

رت
 به

رت   GEI کشور
 به

 GEI کشور رتبه   GEI کشور

 21.0 غنا 93  38.2 کلمبیا 47  83.6 آمریکا متحده ایاالت  1

 20.7 اندونزي 94  37.1 یونان 48   80.4 سوئیس 2

  20.7  هرزگوین و بوسنی  95  36.5 اردن 49  79.2 کانادا 3
  20.5 اکوادور  96  36.4 مجارستان 50  77.8 انگلستان 4
 20.4 بولیوي 97  35.0 اروگوئه 51  75.5  استرالیا 5

 20.3 برزیل 98  34.9 بوتسوانا 52  74.3 دانمارك  6

  20.0  تاجیکستان  99  34.3 دارالسالم برونئی 53  74.2 ایسلند 7
 19.8 قرقیزستان 100  34.0 کرواسی 54  73.7 ایرلند 8

 19.7 نیجریه 101  33.6 باربادوس 55  73.1 سوئد 9

 19.6 زامبیا 102  33.3 کاستاریکا 56  68.5 فرانسه 10

 19.2 سنگال 103  32.9 آفریقاي جنوبی 57  68.1 هلند 11

 18.9 لیبی 104  32.7 مالزي 58  67.9 فنالند 12

 18.9 عاج ساحل 105  31.5 لبنان 59  67.3 کنگ هنگ 13

  18.7  پاراگوئه  106  31.2 نگرو مونته 60  66.0 اتریش 14
  18.7  هندوراس  107   31.1 نامیبیا 61  65.9 آلمان 15
 18.5 گواتماال 108  30.5 آذربایجان 62  65.4 فلسطین اشغالی 16

 18.4 کنیا 109  30.0 بلیز 63  63.7 بلژیک 17

 18.3 اتیوپی 110  29.7 قزاقستان 64  59.5 تایوان 18

 18.1 سورینام 111  29.2 مراکش 65  58.5 شیلی 19

 17.8 الئوس 112  29.1 مقدونیه 66  58.2 لوکزامبورگ 20

 17.6 کامبوج 113  28.4 پرو 67  56.6 نروژ 21

 16.7 السالوادور 114  28.4 هند 68  55.0 قطر 22

 16.4 تانزانیا 115  27.8 بلغارستان 69  54.8 استونی 23

 16.4 گویان 116   27.7 پاناما 70  54.2 کره 24

 16.1 گامبیا 117   27.4 تایلند  71  53.8 اسلوونی 25

 15.9 مالی 118  26.8 ایران 72  53.5 عربی متحده امارات 26

  15.7  لیبریا  119  26.8 اوکراین 73  52.7 سنگاپور 27
 15.6 پاکستان 120  26.4 صربستان 74  51.5 ژاپن 28

 15.4 کامرون 121  26.4 مکزیک 75  51.1 لیتوانی 29

 14.7 نیکاراگوئه 122  25.9 مصر 76  54.4 لهستان 30

 14.4 آنگوال 123  25.8 گرجستان 77  48.8 پرتغال 31
 14.0 موزامبیک 124  25.2 روسیه 78  48.0 قبرس 32

 14.0 ماداگاسکار 125  25.0 گابن 79   46.9 عمان 33
 13.8 ونزوئال 126  24.7 الجزایر 80  45.3 اسپانیا 34

 13.6 میانمار 127  24.4 توباگو & ترینیداد 81  45.1 بحرین 35

 13.3 بنین 128  24.3 دومینیکن جمهوري 82  44.9 اسلواکی 36

 13.2 بورکینافاسو 129  24.2 آلبانی 83  44.5 ترکیه 37

 12.9 گینه نو 130  24.1 فیلیپین 84  43.4 چک جمهوري 38
 12.9 اوگاندا 131  24.0 آرژانتین 85  42.8 کویت 39

 12.3 سیرالئون 132  23.8 سوازیلند 86  42.4 تونس 40

 12.2 ماالوي 133  23.2 ویتنام 87  42.1 پورتوریکو 41

 11.8 بنگالدش 134  22.8  ارمنستان 88  41.4 ایتالیا 42

 11.8 بوروندي 135  22.2 جامائیکا 89  41.4 چین 43
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 10.9 موریتانی 136  21.9  النکا سري 90  53.5 لتونی 44

 9.0 چاد 137  21.5  رواندا 91  40.2 سعودي  عربستان 45

     21.2 مولداوي 92  38.2 رومانی 46

  

  )2017-2018( کارآفرینی  جهانی  شاخص در ایران  رتبه و امتیاز  -)2 - 4 (جدول

  
این شاخص فرعی تحت . مشاهدات حاکی از افزایش چشمگیر گرایش هاي کارآفرینانه نسبت به سال گذشته است

بررسی . تأثیر ارکان درك فرصت، پذیرش ریسک، شبکه سازي، مهارت کسب و کارهاي نوپا و پشتیبانی فرهنگی است
نشان می دهد که علی رغم آنکه سه رکن گرایش هاي ) ارائه شده است) 2-4(که در جدول( GEIنتایج محاسبات 

از جمله گلوگاه هاي اساسی اکوسیستم کارآفرینی ) ارکان درك فرصت، پذیرش ریسک و پشتیبانی فرهنگی(کارآفرینانه 
این رکن شامل . نوپا می باشد کشور هستند، لیکن افزایش این شاخص، ناشی از تغییر ناگهانی مهارت هاي کسب و کار

متغیر  2018و  2017به استناد گزارش رقابت پذیري سال هاي . متغیرهاي جزئی آموزش عالی و کیفیت آموزش است
همچنین علی رغم ثابت بودن ارزش کیفیت آموزش طی دو . 1پله صعود را نشان می دهد 2آموزش عالی رشد داشته و 

  . متغیر سه پله صعود داشته استسال ذکر شده، رتبه ایران در این 
همانگونه که در مقدمه گزارش بیان شد، شناخت دقیق اکوسیستم کارآفرینی کشور براي رفع چالش هاي توسعه 

با توجه به اینکه براي توسعه اکوسیستم ابتدا باید گلوگاه هاي موجود شناسایی شده و سپس . آن اجتناب ناپذیر است
  . د، ابتدا باید متغیرهاي جزئی ارکان شناسایی و سپس مورد تحلیل قرار گیرندراهکارهاي اجرایی ارائه گرد

متغیر فردي درك . می باشد) متغیر نهادي( و آزادي ) متغیر فردي(درك فرصت شامل دو متغیر درك فرصت 
براي سنجش متغیر آزادي از دوشاخص جزئی تر آزادي . استخراج شده است GEMفرصت از اطالعات مربوط به

مطابق با اطالعات استخراج شده، سطح عملکردي هردو شاخص . استفاده می شود 3و حقوق مالکیت 2قتصاديا
  .است "بحرانی"دروضعیت نامطلوبی قرار داردو 

                                                        
 .مراجعه شود 2018و  2017براي اطالعات بیشتر به گزارش رقابت پذیري  1

 استخراج اطالعات از گزارش سهولت کسب و کار بانک جهانی  2
 اطالعات از گزارش رقابت پذیرياستخراج  ٣

ردی
 ف

 رتبه جهانی  رتبه منطقه GEI ATT ABT ASP سال

1 2017 22.1  21.3  25.4 19.6 14 85 

2 2018 26.8  27.1  29.8 23.6 11 72 
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این . آزادي اقتصادي شامل متغیرهاي جزئی تر حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارائی قوانین، باز بودن بازار است
صداقت دولت، حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، بار مالیاتی، هزینه هاي دولت، سالمت (ئی تر متغیر جز12متغیرها به 

تقسیم می ) مالی، آزادي کسب و کار، آزادي نیروي کار، آزادي پولی، آزادي تجارت، آزادي سرمایه گذاري، آزادي مالی
مایه گذاري، آزادي مالی، حقوق بررسی ها حاکی از آنست که نقاط ضعف ایران در متغیر جزئی آزادي سر. شوند

با مداخله مستقیم  1.مالکیت، اثربخشی قضایی، فساد مالی، صداقت دولت، آزادي تجارت و آزادي پولی نهفته است
دولت در فعالیت هاي اقتصادي، اقتصاد رسمی به طور فزاینده اي راکد و اقتصاد غیررسمی به شدت درحال گسترش 

و شرکت هاي ناکارآمد دولتی قرار گرفته و  قتصاد غیرنفتی ایران، در اختیار افراد با نفوذمتأسفانه بخش بزرگی از ا. است
از طرفی وجود مجوزها و پروانه هاي تجاري، بوروکراسی ادراي، . فرصت رقابت را از بخش خصوص سلب نموده است

  . نرخ هاي تعرفه باال و موانع غیر تعرفه اي تجارت را محدود ساخته است
امتیاز حقوق مالکیت، از طریق متغیرهاي استقالل . گر تعیین کننده آزادي، متغیر حقوق مالکیت استشاخص دی

شواهد حاکی از آنست . قوه قضائیه، کنترل فساد، اجراي قراردادها و حمایت از حقوق مالکیت معنوي محاسبه می شود
کیت معنوي و استقالل قوه قضائیه از دالیل که پایین بودن سطح امتیاز متغیرهاي کنترل فساد، حمایت از حقوق مال

در ایران قوانین اندك و ناکارآمدي از مالکیت فکري و معنوي حمایت می  2.مهم وضعیت بحرانی حقوق مالکیت است
مراجعه به دادگاه ها دشوار و در اغلب موارد بی نتیجه است و عموما عملکرد سیستم قضایی کشور کند و . کنند

ین قانون کپی رایت و علی الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم افزارها، نقض مالکیت هاي همچن. غیرشفاف است
از طرفی . طراحی صنعتی و نشان هاي تجاري و حق مؤلف از عوامل مهم پایین بودن امتیاز کشور در این شاخص است

ش داده و آزادي را محدود ساخته اجتماعی افزای -فساد در بخش عمومی ناامنی و نااطمینانی را در روابط اقتصادي
مواردي همچون دریافت رشوه، انتصاب اقوام، خویشان و آشنایان در مشاغل مهم اداري، اختالس، گستردگی . است

  . از جمله متغیرهاي تعیین کننده فساد در یک جامعه است... فعالیت هاي رانت جویانه و زیرزمینی و
این رکن که بیانگر میزان ترس افراد از شروع . نه پذیرش ریسک استرکن ناکارآمد دیگري در گرایش کارآفرینا

ریسک کشور،  .یک کسب و کار جدید است شامل متغیر فردي پذیرش ریسک و نهادي ریسک کشور می باشد
، با آن روبرو )که قصد سرمایه گذاري در کشوري را دارند(مجموعه اي از ریسک هایی است که سرمایه گذاران خارجی 

مهم ترین این ریسک ها عبارتند از ریسک حاکمیتی، ریسک نرخ ارز، ریسک بخش بانکداري، ریسک سیاسی . هستند
ریسک برخی کشورها به اندازه اي . ریسک کشور، دربین کشورهاي مختلف، متفاوت است. و ریسک ساختار اقتصادي

درخصوص میزان و اندازه ریسک . دباال است که سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاري درکشور منع می کن
                                                        

  GEI2017گزارش  ١

 GEI2017گزارش  2
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، کشورهاي حامی  FATF 1لیکن عواملی همچون تحریم، کشورهاي غیرهمکار. کشورها توافق جهانی وجود ندارد
  .  تروریسم، کشورهاي با سطح باالي فساد، یک کشور را در زمره کشورهاي پر ریسک قرار می دهد

 از حاصل سیاسی و ریسک –ریسک کشور با استفاده از متغیرهاي عدم ثبات اقتصادي GEI2017در گزارش 
محاسبه ... ارز و مواردي همچون تحریم، سیل، زلزله و خروج کنترل جهت ارزي تبادالت یا سرمایه بر دولت کنترل

ثباتی اقتصادي، بی ثباتی غیرقابل پیش بینی بودن بازار موجود به دلیل بی  شده، هاي انجام براساس پژوهش. شده است
هرچند با برداشته شدن برخی از . سیاسی، ناکارآمدي صنعت بانکداري کشور عوامل مهم باالبودن ریسک کشور هستند

سطح ریسک کشور تاحدودي کاهش یافته است لیکن سطح ریسک کشور به   FATFتحریم ها و عضویت کشور در 
در اینخصوص نمی توان . ین المللی، هنوز هم در منطقه بحرانی استو مسائل ب اعتباري و بانکیهاي  دلیل مشکالت

 . از تحریم هاي جدید کشور ایاالت متحده آمریکا برعلیه ایران چشم پوشی نمود

براي سنجش این رکن از متغیر فردي . سومین رکن ناکارآمد در گرایش کارآفرینانه، رکن پشتیبانی فرهنگی است
روشن است حتی اگر فعالیت هاي کارآفرینانه در . ی و متغیر نهادي فساد استفاده می شودباور به مسیر شغلی کارآفرین

یک جامعه داراي ارزش اجتماعی باالیی باشند، سطح باالي فساد می تواند سیاست هاي دولت در کارآفرینی را ناکارآمد 
این متغیر از . ر در متغیر فساد داردآمارها نشان از وضعیت نامطلوب کشو. نموده و این ارزش اجتماعی را کاهش دهد

تاکنون از جمله متغیرهاي ناکارآمد در اکوسیستم کارآفرینی کشور بوده و رکن پشتیبانی فرهنگی به عنوان  2013سال 
بهبود شفافیت مدیریت مالی، خاتمه دادن به مصونیت فساد اداري مسئوالن دولتی، سیستم . گلوگاه شناسایی شده است

  .ماهر برمبناي قوانین ضد فساد می تواند از جمله راهکارهاي کنترل فساد و خروج از بحران است قضائی مستقل و
. شاخصی که نسبت سال گذشته تغییر چشمگیري نداشته است، اشتیاق کارآفرینانه است) 2-3(براساس جدول  

ه گذاري ریسک پذیر ارکان این نوآوري محصول، نوآوري فرآیند، رشد باال در کسب و کار، بین المللی سازي و سرمای
نشان می دهد، نوآوري محصول، نوآوري فرآیند  GEI 2018و  GEI 2017همانگونه که گزارش هاي . شاخص هستند

نوآوري محصول شامل متغیر فردي محصول نوآورانه و متغیر . و بین المللی سازي ارکان ناکارآمد این شاخص هستند
می ) محصول نوآورانه ( بوط به نوآوري محصول مربوط به متغیر فردي این رکن چالش مر. نهادي انتقال فناوري است

متغیربودن قوانین رقابتی در دنیاي کسب و کار، رشد سریع تکنولوژي، افزایش ریسک پذیري و مخاطره در . باشد
لید محصول جدید را بازارهاي جهانی همچنین تغییرات روز افزون در نیازهاي مشتریان لزوم استفاده از نوآوري در تو

در این رابطه، توانایی شرکت در تشخیص نیازهاي بازار و جذب و بکارگیري فناوري مورد نیاز براي . بیشتر نموده است
در سال هاي . خدمات گذشته از اهمیت ویژه اي برخوردار است/خدمات جدید و یا ارتقاء محصوالت/تولید محصوالت

ید و اتخاذ سازوکارهاي الزم براي توسعه شرکت هاي دانش بنیان درکشور، این اخیر، با تدوین قوانین و مقررات جد
                                                        
١ FINANCIAL ACTION TASK FORCE 
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متغیر تغییر بسیار ناچیز داشته است، لیکن با توجه به عدم توانایی بنگاهها در جذب فناوري، وضعیت این رکن همچنان 
  .در حالت بحرانی قرار دارد

روش نوآوري در فرآیند، . آیند و بین المللی سازي هستنددو رکن ناکارآمد دیگر در اشتیاق کارآفرینانه، نوآوري فر
یک تولید که منجر به  را نشان می دهدها، سیستم ها، تجهیزات، مهارت ها و رویه هاي جدید یا بهبود یافته اي 

  . این نوآوري، بر روي افزایش سطح بهره وري تأکید می ورزد می شوند؛ منجر خدمت یا محصول
علوم پایه شامل متغیرهاي . کارآفرینی با فناوري جدید و متغیر نهادي آن علوم پایه استمتغیر فردي این رکن 

جزئی تر میانگین کیفیت مؤسسات پژوهشی، قابل دسترس بودن دانشمندان و مهندسین و هزینه ناخالص داخلی 
. ی قرار دارندواضح است، هر دو متغیر فردي و نهادي رکن در وضعیت نامناسب. است) GERD(تحقیق و توسعه 

کارآفرینی با فناوري جدید، میزان استفاده بنگاه از آخرین فناوري هاي روز با عمر کمتر از پنج سال را نشان می 
  .دهد،که یکی از متغیرهاي ضعیف در اکوسیستم کارآفرینی کشور است

للی این نتیجه حاصل می با نگاهی به متغیرهاي جزئی علوم پایه و اطالعات استخراج شده از گزارش هاي بین الم
. درکشور نامطلوب است و با سطح بهینه فاصله دارد GERDشود که وضعیت متغیرهاي کیفیت مؤسسات پژوهشی و 

هرچند سرمایه گذاري در تأسیس نهادهاي تحقیق و توسعه و باالبردن سطح کیفی خدمات آنها از جمله مهمترین 
صنایع مهم بوده و ابزاري کارآمد در ایجاد یک محیط فناورانه است، سرمایه گذاري ها و در زمره سرمایه گذاري در 

لیکن در کشورما هزینه هاي مربوط به تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی تأمین می شود و عموما پروژه هاي 
  . تحقیقاتی از سطح کیفیت پایینی برخوردار هستند و یا نتایج حاصل از آنها غیرکاربردي می باشند

ر بسیاري از مدیران صنعتی از آثار سودآوري سرمایه گذاري هاي تحقیق و توسعه غافل بوده و آن را از سوي دیگ
درخصوص میزان دسترسی به دانشمندان و مهندسین، وضعیت کشور ایران مطلوب است و . نوعی هزینه تلقی می کنند

  .کشور برتر دنیا می باشد 5 جزء) کارآفرینان بالقوه(به لحاظ تعداد فارغ التحصیالن رشته هاي مهندسی 
رکن چالش برانگیز دیگر در اکوسیستم کارآفرینی کشور، بین المللی سازي با دو متغیر جهت گیري صادرات 

بین المللی سازي میزان توانایی بنگاه در ورود به بازارهاي جهانی را . است) نهادي( 1و پیچیدگی اقتصادي) فردي(
تحریم هاي بین المللی، ضعف دررقابت پذیري . رکن نیز در ناکارآمد است عملکرد کشور در این. نشان می دهد

                                                        
ز رهگذر فراهم ساختن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجمیع ا» پیچیده«این شاخص میزان توانایی کشورها در تولید و در نهایت صادرات کاالهاي  1

در یک اقتصاد پیچیده، افراد برخوردار از دانش هاي مختلف اعم از طراحی، بازاریابی، تامین مالی، دانش فنی، . نشان می دهددانش هاي پراکنده و متنوع و کاربردي کردن آن 
در جوامعی که بخش هایی از این مجموعه قابلیت ها . می توانند با یکدیگر تعامل کنند و دانش خود را براي تولید محصوالت ترکیب نمایندمدیریت منابع انسانی و حقوق تجاري 

در قالب شبکه هاي بزرگ بنابراین اقتصادهاي پیچیده اقتصادهایی هستند که می توانند حجم زیادي از دانش مرتبط را . غایت باشد، امکان ایجاد چنین محصوالتی وجود ندارد
بر عکس اقتصادهاي ساده،پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کاالهاي کمتر و ساده تري تولید . افراد کنار هم جمع کرده و مجموعه متنوعی از کاالهاي دانش بر را تولید کنند

   .می کنند مستلزم شبکه کوچکتري از تعامالت است



  کارآفرینی ایران

 
 

Page | 40 
 

محصوالت داخل، جذب ضعیف سرمایه گذاري خارجی، تراز نامتعادل تجارت خارجی و موانع پنهان واردات از جمله 
تغیر فردي بطور کلی ضعف در این رکن مربوط به م. دالیل بحرانی بودن این رکن در اکوسیستم کارآفرینی کشور است

سیاسی کشور،  -وجود تحریم هاي بین المللی باالخص در حوزه نفت و عدم ثبات در وضعیت اقتصادي. آن است
بحرانی بودن صادرات محصوالت غیرنفتی غلی رغم وجود ظرفیت هاي بالقوه صنایع و قابلیت ورود به بازارهاي جهانی 

لزوم برنامه ریزي مناسب در در مقیاس جهانی با هدف . ستنداز جمله عوامل مهم ناکارامدي این متغیر در اقتصاد ه
متغیر نهادي این رکن نیز نیاز به بهبود دارد و ضروري . افزایش رقابت پذیري بنگاه ها راهکار خروج از بحران است

  .است بخش هاي مختلف اقتصادي در رفع این چالش تالش نمایند
) 2-1(و بررسی تغییرات آنها، شکل  2018و  2017متوالی به منظور مقایسه شاخص ها و ارکان طی دو سال 

جدي تر شدن گلوگاه ها و نامتوازن بودن پروفایل کارآفرینی کشور ) 2-3(این تصویر همانند جدول . ترسیم شده است
  .را نسبت به سال گذشته نشان می دهد
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       2017- 2018مقایسه ارکان در دو سال  - )2- 1(شکل  

  

  )MENA(منطقه خاورمیانه وشمال آفریقا - 2- 2
باتوجه به اهداف مدنظ در سند چشم انداز کشور و برنامه هاي توسعه، آگاهی از وضعیت اکوسیستم کارآفرینی 

وضعیت شاخص هاي کارآفرینی ) 2-5(و ) 2- 4(براین اساس جداول . در منطقه منا از اهمیت ویژه اي برخوردار است
  .نشان می دهد 2018و  2017دوسال  کشورهاي منطقه را در

پایین تر از میانگین جهانی  GEIدر شاخص هاي  MENAمطابق با آمارهاي ارائه شده، سطح عملکرد منطقه 
محاسبه شده است، از باالترین  GEIکشور این منطقه که شاخص هاي کارآفرینی آنها در گزارش هاي 15. آن است

بسیار باال  GDPperدریک سو اقتصادهاي نفت خیز حاشیه خلیج فارس با . سطح تنوع درآمدي برخوردار می باشند
سیاسی نسبی برخوردار می باشند و در سوي دیگر اقتصادهاي با درآمد پایین، که برخی از  -هستندکه از ثبات اقتصادي

  .آنها هنوز با آشفتگی سیاسی پس از به اصطالح بهارعربی دست و پنجه نرم می کنند
نطقه اي حاکی از آنست که، فلسطین اشغالی، امارات متحده عربی و قطر سه کشور پیشرو در بررسی هاي م  

در این میان فلسطین اشغالی از منظر بکارگیري فناوري در تولید در سطح منطقه و . توسعه اقتصاد کارآفرینانه هستند
جذب فناوري، نوآوري فرآیند و  جهان عملکرد قابل توجهی دارد واز باالترین سطح امتیاز شاخص هاي فرعی چون

در بین سه کشور فوق امارات متحده عربی که از جمله کشورهاي بسیار ثروتمند . نوآوري محصول برخوردار می باشد
، در سه رکن سرمایه انسانی، سرمایه ریسک پذیر و )تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور باالاست(جهان است 

  . متیاز را در منطقه دارا استباالترین ا) غزال ها(رشدباال 
  

  

  GEI 2017منطقه منا در رتبه بندي -)2-5(جدول   GEI 2018منطقه منا در رتبه بندي -)2-5(جدول 

 GEIرتبه کشورهاي خاورمیانه در 

GEI rank کشور ASP ABT ATT GEI 

 59.1 54.5 54.1 68.6 فلسطین اشغالی 17

 58.8 49.9 59.4 67 امارات متحده عربی 19
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همانگونه مشاهده می شود، اکوسیستم کشور ایران 
علی رغم داشتن منابع طبیعی بسیار و منابع انسانی 

وابستگی روزافزون . ارزشمند، دروضعیت نامطلوب است
اقتصاد کشور به نفت و ماندن درمرحله نهاده محوري، 
از مهمترین عوامل نامتعادل بودن پروفایل اکوسیستم 

  . ان عوامل سوء ناشی از تحریم هاي بین المللی را نادیده گرفتکشور است، هرچند نمی تو
  

   

 58 55.9 55.6 62.3 قطر 21

 47.2 56.3 40.6 44.6 عربستان صعودي 30

 44.7 45.5 45 43.6 بحرین 34

 43.6 45.4 40.3 45.2 عمان 37

 42.5 44.9 37.6 44.9 کویت 39

 40.5 32.7 45.2 43.7 تونس 42

 31.7 39.5 25.1 30.5 اردن 56

 28.8 25.8 27.9 32.8 لبنان 63

 25.7 23.9 20 33.1 مراکش 70

 24.7 33.2 21.3 19.7 الجزیره 73

 22.7 16 19.9 32.3 مصر 81

 22.1 21.3 25.4 19.6 ایران 85

 19.2 11.9 26.5 19.3 لیبی 104

 37.9 37.1 36.3 40.5 منطقه منا 

 GEIرتبه کشورهاي خاورمیانه در 

GEI rank کشور ASP ABT ATT GEI 

 0.654 0.633 0.608 0.722 فلسطین اشغالی 17

 0.535 0.468 0.455 0.681 امارات متحده عربی 27

 0.550 0.484 0.545 0.622 قطر 23

 0.402 0.536 0.308 0.364 عربستان صعودي 46

 0.469 0.433 0.435 0.529 عمان 34

 0.428 0.411 0.384 0.490 کویت 40

 0.424 0.354 0.440 0.479 تونس 41

 0.365 0.328 0.364 0.404 اردن 50

 0.315 0.280 0.279 0.386 لبنان 60

 0.292 0.283 0.266 0.366 مراکش 66

 0.247 0.322 0.213 0.206 الجزیره 81

 0.259 0.160 0.235 0.382 مصر 77

 0.27 0.27 0.3 0.24 ایران 73

 0.189 0.142 0.262 0.164 لیبی 105

     منطقه منا 
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  تحلیل حساسیتمحاسبه کارایی و  -2-2

 نامطلوب و رفتار همانگونه که مشاهده شد، اکوسیستم کارآفرینی ایران نشان از گلوگاههاي متعددي دارد که

گانه اکوسیستم مشاهده می 14در ارکان  ناهمگنی شدید که. ابعاد مختلف اقتصاد کشور را بازگو می نماید بیمارگونه
چند  هر .شود، اکوسیستم را ناپایدار و ناکارا ساخته و هزینه مداخالت سیاستی براي بهبود این وضعیت افزایش می دهد

پیامدهاي سوء ناشی از عدم ثبات سیاسی در سطح منطقه و تحریم هاي بین المللی در بوجود آمدن این شرایط مؤثر 
 سطح در چه و راهبردي سطح در چه کشور اقتصاد کنونی و کنترل اجرا ریزي،برنامه که اید توجه داشتب اما هستند،

  . است برانگیز به منظور کاهش وابستگی روزافزون به نفت و خروج از مرحله نهاده محوري تامل عملیاتی
هاي  به منظور اتخاذ سیاست هاي مناسب براي بهبود کارآفرینی درکشور، درك گلوگاه ها و تالش است بدیهی

چگونه می توان مداخالت سیاستی را بهینه : از این رو سواالتی جدي مطرح می شود. ویژه براي رفع آنها ضروري است
  کرد؟ و تا چه میزان می توان انتظار بهبود داشت؟

اکوسیستم به معناي نزدیکتر کردن پروفایل به شکل دایره است و درصورتی که گلوگاه ها واضح است که بهبود 
لذا براي بهینه سازي مداخالت سیاستی و تعیین . زیاد و منابع محدود است، ناچار به اولویت در اصالح گلوگاه ها هستیم

  .ت انجام شودمیزان بهبود الزم است ابتدا میزان کارائی اکوسیستم تعیین و تحلیل حساسی
میانگین . استفاده می کنیم (ABE) 2و میانگین کارایی گلوگاه (ABG) 1براي این منظور از میانگین شکاف گلوگاه

  .محاسبه می گردد) 1(شکاف گلوگاه  از طریق فرمول 
퐴퐵퐺푖= 100∗∑( , )

( 1)∗                                   )1  (  

                                   
  .است 푖	براي کشور  푗رکننرمال شده  مقدار푦푖푗تعداد ارکان و ) 푖(که در آن

  .استفاده می کنیم) 2(براي محاسبه میانگین کارائی گلوگاه از فرمول 
퐴퐵퐸푖 = 100− 퐴퐵퐺푖                                          )2(  

- به درصد سنجیده می(عملکرد ارکان اکوسیستم کشوري به عملکرد بهترین رکن آن کشور نزدیک باشند هر چه 

تر بوده و در نتیجه استفاده موثرتري از منابع صورت گرفته است باالتر باشد، عملکرد متعادلABE푖، یعنی هر چه )شود
 . تر استبهبود آن سختبزرگتر باشد، یعنی اکوسیستم نامتعادلتر و  ABG푖و برعکس هر چه 

                                                        
١- AVERAGE  BOTTLENECK GAP 
٢- AVERAGE  BOTTLENECK EFFICIENCY 
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ممکن است کشوري داراي اکوسیستمی . بدیهی است کارآیی اکوسیستم ارتباطی با سطح توسعه یافتگی آن ندارد
 13یعنی . است%  27، 2018براساس محاسبات انجام شده،کارائی اکوسیستم کشور در سال . ضعیف اما متعادل باشد

  .کارائی دارند) مهارت کسب و کار نوپا( از ارزش بهترین رکن % 27 به طور میانگین به اندازه GEIرکن در شاخص 
همانطور که مشاهده می شود . کارائی هررکن نسبت به ارزش بهترین رکن سنجیده شده است) 1-3(در جدول 

ارزش بهترین رکن کارائی دارد و سایر ارکان در وضعیت نامناسب و یا بحرانی قرار % 50رکن شبکه سازي، بیش از 
  .ارند و الزم است سیاستگذاري ها بر ناکاراترین ارکان تمرکز داشته باشندد

بوده است و این موضوع نشان از کاهش % 39، 2017شایان ذکر است، کارائی اکوسیستم کشور در سال 
این  2018و 2017همچنین با مقایسه کارائی ارکان در دو سال متوالی . درصدي کارائی اکوسیستم کشور دارد13

درصد ارزش بهترین  50وع روشن می شود که ارکان سرمایه انسانی و سرمایه ریسک پذیر که در سال گذشته موض
  .رکن کارائی داشتند، امسال در وضعیت نامناسبی نسبت به سال گذشته قرار گرفته اند

  کارایی ارکان اکوسیستم کارآفرینی ایران - ) 1-3(جدول

  GEI2017- 18محاسبه شده براساس داده هاي 

داده ها به درصد هستند.  

بوده است و همانگونه که  11و در سطح منطقه  72، درسطح جهان2018یادآوري می شود رتبه ایران در گزارش 
مشاهده  2017کاهش در کارائی نسبت به سال % 12که نسبت به سال گذشته . است% 27اشاره شده کارائی سیستم 

بررسی هاي صورت گرفته نشان از بدتر شدن وضعیت گلوگاه ها در ). بوده است% 39، 2017کارائی در سال ( می شود 
، )ارائه شده بود) 2- 1(که آمار مربوط به آن درجدول ( 2018و  2017با مقایسه ارزش ارکان در دوسال . کشور دارد

مهارت کسب و ( افزایش داشته است  2017ت به سال نسب 2018مشاهده می شود ارزش بهترین رکن در سال 
، فاصله میان قوي ترین و ضعیف ترین )پذیرش ریسک(   وجه به کاهش ارزش ناکاراترین رکنو با ت) کارهاي نوپا

  .   رکن افزایش بسیار چشم گیري داشته است
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محاسبه شده است که  ، میزان تالش الزم براي بهبود عملکرد کلی اکوسیستم کارآفرینی)3-3(در جدول  
براساس آن، چهاررکن پذیرش ریسک، درك فرصت، بین المللی سازي و پشتیبانی فرهنگی ناکاراترین ارکان 

  .اکوسیستم کارآفرینی کشور شناخته می شوند
  
  

  2018تحلیل حساسیت مداخالت سیاستی در سال  - )3- 3(جدول 

ثابت بودن جایگاه سایر کشورها   با فرض 
 قائ هرواحد امتیاز رکن ودن هزینه تالش ها در ارت ا فرض یکسان ب     ب

به منظور سیاستگذاري همه جانبه و دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور الزم است، میزان کارائی 
نتایج این ) 1- 3(و شکل ) 3-4(جدول . اکوسیستم کارآفرینی در کشورهاي منطقه منا محاسبه و مقایسه گردد

از میانه منطقه % 13همانطور که مشاهده می شود، میزان کارایی اکوسیستم ایران . اسبات را به تصویر کشیده استمح
به عبارتی گلوگاه ها در اکوسیستم . کمتر است) فلسطین اشغالی( از متعادلترین اکوسیستم منطقه % 30و ) کشور اردن( 

  .یار جدي تر استکارآفرینی کشور نسبت به کشورهاي رقیب در منطقه بس
  
  

  نام رکن

کن
ی ر

 فعل
یاز

امت
  

  GEIامتیاز بهبود در  3
  )11و  منطقه64جهان  رتبه(

  %31.5=کارائی اکوسیستم

  GEIامتیاز بهبود در  5
  )10و  منطقه59رتبه جهان (

اکوسیستم ئی    %32.9=کارا

  GEIامتیاز بهبود در  10
  )9و  منطقه49رتبه جهان (

اکوسیستم ئی    %35.2=کارا

درصدتمرکز سیاستهاي   امتیازهدف رکن
  جدید بر رکن

سیاستهاي درصدتمرکز   امتیازهدف رکن
  جدید بر رکن

امتیازهدف 
  رکن

درصدتمرکز سیاستهاي 
  جدید بر رکن

  0.11 0.42  0.06  0.38  0.04 0.36  0.01  ریسک پذیرش

  0.2 0.42  0.15  0.38  0.13 0.36  0.1  فرصت درك

  0.26 0.42  0.21  0.38  0.19 0.36  0.16  سازي المللی بین

  0.27 0.42  0.22  0.38  0.2 0.36  0.17  فرهنگی پشتیبانی

  0.3 0.42  0.25  0.38  0.23 0.36  0.20  فرآیند نوآوري

  0.33 0.42  0.28  0.38  0.26 0.36  0.20  رقابت

  0.37 0.42  0.32  0.38  0.3 0.36  0.27  نوآوري محصول

 وکارمبتنی کسب اندازي راه
  برفرصت

0.27  0.36 0.3  0.38  0.32  0.42 0.37  
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  مقایسه میانگین کارائی گلوگاه در منطقه 2017MENA-2018در سال هاي 

  

  

  کارائی اکوسیستم کشورهاي عضو منا -)3-4(جدول 

کشورهاي عضو 
 منا

میانگین کارائی 
 )2017(اکوسیستم

میانگین کارائی 
  )2018(اکوسیستم

 33 32 لیبی

 28 39 ایران

 37 40 مراکش

 51.5 46 لبنان

 46 46 مصر

 50 49 الجزیره

 55 49 عمان

 44 57 اردن

 64 61 تونس

 47 62 عربستان

 64 63 امارات

 53 66 کویت

 63 66 قطر

 73.5 69 فلسطین
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٢٠١٨میانگین کارائی گلوگاه
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 سیاست هاي کارآفرینی  -3

در دهه هاي اخیر کارآفرینی به عنوان یکی از موضوعات استراتژیک در حوزه سیاست گذاري مورد توجه قرار 
اکنون قریب به اتفاق دولت ها پذیرفته اند که توسعه اقتصاد کارآفرینانه، پویا و رقابتی، عامل چابکی در . 1گرفته است

اجتماعی کشورها بوده و تنها راه برون رفت از چالش تغییرات سریع اقتصاد کالن در سطح جهانی و  -نظام اقتصادي
همچنین . وسعه شرکت هاي کوچک و جدید با رشد باال می باشدافزایش بیکاري ناشی از ایجاد انقالب فناوري، ت

بسیاري از اندیشمندان توسعه، دانش اقتصادي و نوآوري را عامل بسیار مهمی در افزایش رقابت در بازارهاي جهانی 
براین اساس خط مشی . درنتیجه اولویت سیاستگذاري ها به سمت ترویج کارآفرینی سوق پیدا کرده است. می دانند

اثر  که و دانش نوآوري، سرمایه انسانیگذاري در  سرمایهگذاري و تدوین سیاست ها در کشورهاي پیشرو حول محور 
در ایجاد محیطی پیش برنده براي افزایش تعداد کارآفرینان و راه اندازي کسب و کارهاي کوچک دارد، قابل توجهی 

  . می چرخند
اند و تفکر ایت شدهسیاستهاي کارآفرینی طی زمان به سمت نگاه جامع و کل نگر به کارآفرینی هد

استفاده از استعاره . تبدیل به تفکر غالب در میان سیاستگذاران این حوزه شده است "اکوسیستم پشتیبان کارآفرینی"
هاي طراحی و صورت بندي سیاستی تاثیرگذار اکوسیستم در تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی، بر نحوه تحلیل، روش

مهمترین پیام این . شودید بر جنبه هاي زمینه اي و محلی کارآفرینی استفاده میاستعاره اکوسیستم براي تاک. است
ي صدها  است زیرا نتیجه و برآیند تعامالت متقابل و پیچیده) اکوسیستم(استعاره، یکتایی و منحصر بفرد بودن محیط 

در کنار  ،رهاي مختلفاین نهادها براي کشو. عامل است که ریشه در نهادهایی شکل گرفته در طول تاریخ دارد
به همین سبب . آورند که باید بر آنها غلبه کردها بوجود می اي خاص از چالش مجموعه ،هاي رقابتی منحصربفرد مزیت

و اعمال آن براي ) منطقه(ي یک کشور  ي کارآفرینانه ي کورکورانه از الگوي توسعه استفاده ،است که در این رویکرد
آن  "غیرقابل ساخته شدن"سسیستم به زمینه، پیام دوم، در کنار وابستگی شدید اکو. دیگر ناکاراست) منطقه(کشور 

نهادها برحسب نیاز و تطور جامعه بوجود آمده و در تعامل با یکدیگر . اکوسیستم کارآفرینی قابل ساختن نیست. است
سومین پیام، لزوم . ات را دارنددولتها وظیفه تسهیل و روانسازي تعامالت و جریان دانش و اطالع. رسندبه بلوغ می

...) آموزش کارآفرینی، تامین مالی و (گسترش نگاه سیاستگذاران از سیاستهاي منحصر به تشویق ورود کسب و کارها 
  .  به سیاست هاي پشتیبان در طول دوره عمر یک کسب و کار کارآفرینانه است

صورت بندي و پیاده سازي سیاست هاي براین اساس، آگاهی از اکوسیستم کارآفرینی یک کشور، براي 
به همین منظور، همه ساله گزارش هاي پایش نظام کارآفرنی ایران با استفاده از روش . کارآفرینی ضروري است

                                                        
١ NORBACK ET AL.,٢٠١٤ 



  کارآفرینی ایران

 
 

Page | 48 
 

در گزارش اول که با عنوان پایش و بهبود نظام کارآفرینی ایران اکوسیستم کارآفرینی . تدوین می گردد GEIشناسی 
) گلوگاه ها(ر شد، مرحله اول و دوم چرخه سیاستگذاري کشور شناسایی و ارکان ناکارآمد منتش 1395ایران در سال 

عدم وجود آزادي اقتصادي، ترس از شکست، : این ارکان عبارت بودند از. اکوسیستم کارآفرینی ایران معرفی شدند
  . رهنگ پشتیبان کارآفرینیعدم ارتباط با بازارهاي بین المللی، فقدان نوآوري در محصول و همچنین عدم وجود ف

مؤسسه جهانی توسعه کارآفرینی، شاخص ها و ارکان  2017در گزارش حاضر، با استفاده از اطالعات گزارش 
براساس گزارش حاضر درك از فرصت، پذیرش ریسک ، بین . اکوسیستم کارآفرینی مورد تحلیل قرارگرفته است
  . ناکارآمد اکوسیستم کارآفرینی ایران شناسایی شدندالمللی سازي و پشتیبانی فرهنگی به عنوان ارکان 

در این بخش جهت تحقق هدف ایجاد و توسعه جامعه کارآفرین، رفع گلوگاه ها و متعادل سازي پروفایل 
اکوسیستم کشور، مراحل بعدي چرخه سیاستگذاري اکوسیستم کارآفرینی کشور تحلیل قرارگرفته و چالش ها و پتانسیل 

سپس بااستفاده از هم اندیشی با متخصصان و بازیگران اکوسیستم کارآفرینی، . ناسایی می گرددهاي کارآفرینی ش
  . سیاست ها و برنامه هاي مورد نیاز جهت رفع موانع واستفاده ازظرفیت ها ارائه می گردد

  

 
  ایران کارآفرینی اکوسیستم سیاستگذاري چرخه -)3-2(شکل 

  
هاي متنوع عمومی ذیل مدنظر قرار  کارآفرین باید مجموعه اي از سیاست بطور کلی، براي حرکت به سمت اقتصاد

  :گیرد

اندازه گیري و 
پایش وضع  

موجود

شناسایی  
گلوگاه ها،تجزیه و 
تحلیل حساسیت

تحلیل دلفی خبرگان 
شناسایی  : و ذینفعان

بازیگران 
احصاء و و   اکوسیستم،

تحلیل محتواي  
قوانین و مقررات 

مؤثر

تشکیل گروههاي  
کانونی ذینفعان

تعیین سیاست ها 
و برنامه هاي عمل 

براي گلوگاه ها

هماهنگی و هم  
افزایی ذینفعان در 

پیاده سازي
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هاي تجاري، ارتباطات جهانی و دسترسی به فناوري  سیاست :سیاست هاي مرتبط با اقتصاد جهانی) الف
  .گیري و ارتقاي جامعه کارآفرینانه است خارجی از جمله عوامل موثر بر شکل

هاي تحقیق و توسعه،  هاي علم و فناوري، سیاست آموزشی، سیاست هاي سیاست :هاي ملی سیاست) ب
هایی هستند که در سطح ملی در ارتقاي جامعه  گذاري از جمله سیاست هاي مرتبط با دعاوي حقوقی و مقررات سیاست

  .تغییر یابندنظام آموزشی و فضاي حقوقی کشور باید متناسب با نیازهاي جامعه کارآفرین . کارآفرینانه تاثیرگذار هستند
پذیرد به دلیل وابستگی  هاي ملی تاثیر می کارآفرینی ضمن اینکه از سیاست :اي هاي منطقه سیاست) ج

  . اي نیستهاي منطقهنیاز از سیاستشدید اکوسیستم به زمینه بی
اندازي کسب و کار، تسهیل  نظام حقوقی کارآمد، سهولت در راه :سیاست هاي موثر بر کارآفرینان)د

حمایت مناسب از  مالکیت فکري، مشوق ها از جمله محورهاي اساسی تاثیرگذار بر سطح   دسترسی به منابع مالی،
  .کارآفرینی هستند

  و در نهایت؛
هستند و نه تنها بر ورود  فرهنگ، ارزشها و باورها عوامل رفتارساز :هاي تاثیرگذار بر جامعه سیاست) هـ

  .کننده نحوه و کیفیت تعامالت درون اکوسیستم هستندافراد به کارآفرینی موثرند بلکه تعیین
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، حوزه هاي سیاستی GEIباتوجه به مجموعه این سیاست ها و شاخص هاي جهانی کارآفرینی در گزارش 
به منظور تدقیق سیاست ). 3-3شکل ( بندي کرد گروه طبقه 8توان در موثر بر اکوسیستم کارآفرینی در ایران را می

هاي کارآفرینی، نقطه نظرات بازیگران اصلی اکوسیستم کارآفرینی درخصوص چالش ها و راهکارهاي بهبود آن بر 
اساس حوزه هاي تعیین شده، با استفاده از مشاوره دلفی جمع آوري شده و با تحلیل نتایج پرسشنامه و ارزیابی 

، راهکارهایی کلی جهت انجام مداخالت آتی پیشنهاد  می )که در بخش قبل ارائه گردید( یرانوضعیت اکوسیستم ا
  . گردد

  
  

  ینیکارآفر ستمیاکوس بر تاثیرگذار یاستیس هاي مداخالتحوزه -1  - 3شکل 
   

 

چارچوبها
   قانوني

 و   فناور
R&D  

قابليتها 
  کارآفرينانه

دسترسي به 
  منابع مالي

  پشتيبان ها                     رهنگف     اختزيرس     شرايط بازار

بوروکراسي 
  ادار

سرمايه گذار 
R&D 

تحصيالت، تجربه 
  و دانش

دسترسي به منابع 
  اعتبار

يرساخت ها ز  راستتضد  قوانين
حمل (عمومي

  ...)ژ و  انر ونقل،

پذيرش ريسک و 
عدم ترس از 

  شکست در جامعه

  مراكز رشد

مقررات توليد و 
  سرمايه گذار

همکار دانشگاه و 
  صنعت

ها کسب  مهارت
  و کارآفرينيو کار 

به  دسترسي
ها  گذار سرمايه

  خطرپذير

ها  زيرساخت  رقابت
  مخابرات

  ها شتاب دهنده  درك از مهارت

مقررات بازار 
  کار

انتقال و جذب 
  فناور

كارآفريني فرصت 
  گرا

بازارها رسمي 
  سهام

ميزان دولتي بودن 
  اقتصاد

فرهنگ کارآفريني   
  گرا فرصت

  مراكز مشاوره

مقررات 
  ورشکستگي

دسترسي به 
  فناور

دسترسي به انواع   نظام آموزشي
ديگر مدل ها 

  سهام

دسترسي به بازار 
  داخلي

ها و  درک فرصت  
عالقمند به راه 
انداز کسب و 

  کار

 –هاو انجمن ها تخصصي  شبكه
  خبرگان - منتورها 

نظام ثبت اختراع   قوانين مالياتي
)IP(  

فرشتگان کسب و   
  کار

دسترسي به 
  خارجيبازارها 

منزلت اجتماعي   
کارافرينان در 

  جامعه

  

چارچوب ها 
حقوقي و 

  قضايي

همکار ها فني 
  بين بنگاهي

شناخت         
  کارآفرينان

  

قواعد بانکي و 
  پولي

کيفيت نهادها 
  پژوهشي

باور به بهتربودن         
مسير شغلي 
کارآفريني 
جايگزين 

  مزدبگير

  

قوانين گمرگي 
و مقررات 
صادرات و 

  واردات

              

مقررات راه 
انداز و ادامه 
  کسب  و کار

              

مقررات تجارت 
  جهاني
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  راهکارهاي پیشنهادي -3- 1

جمعیت جوان تحصیل (با ویژگی غنی از منابع انسانی و فیزیکی  ترکیبی و در حال گذار ياقتصادداراي  ایران
از آنجا که اقتصاد ایران یک (لیکن به دلیل ناکارآمدي سیاست هاي دولت . است) غنی به لحاظ ذخایر طبیعی  -کرده

، وضعیت اقتصاد )اقتصاد دولتی متکی به درآمدهاي نفت است، سیاست هاي دولت نقش تعیین کننده در توسعه دارد
 وري بهره بودن اقتصاد، پایین در انحصارات وجود. ایران چه درسطح منطقه و چه به لحاظ بین المللی نامناسب می باشد

 هاي نهاده مورد در نامناسب گذاري قیمت علت به(اقتصاد در آفرینی ، رانت)رقابتی انگیزه فقدان از ناشی( دولتی بخش در
 سود نامناسب به دلیل نرخ( مالی  بازار ، ناکارآمدي)آن  نظایر و بانکی تسهیالت ناکارآمد نرخ ارز، نامناسب نرخ انرژي،
منجر به حرکت اقتصاد مولد ایران به سوي اقتصاد داللی و رکود بخش هاي تولیدي ) ها بانک بودن دولتی و بانکی

 -بن بست ها و مشکالت اقتصادياین برون رفت از  اجرایی ترین و عملی ترین استراتژيدراین شرایط . شده است
  . ریزي براي توسعه کارآفرینی می باشد، برنامهاجتماعی

نامه هایی جهت توسعه کارآفرینی طراحی و اجرا شده است، لیکن در عمل افزایش هرچند در سال هاي اخیر بر
نرخ فعالیت هاي کارآفرینانه و توسعه شرکت هاي کوچک و متوسط با مشکالت بسیاري روبرو بوده و علی رغم وجود 

. ه هاي جدي استپتانسیل هاي مناسب در کشور، پروفایل اکوسیستم کارآفرینی کشور داراي رشد نامتقارن و گلوگا
علت اصلی این موضوع را می توان نگاه مقطعی و تک بعدي بازیگران اصلی اکوسیستم کشور به موضوع کارآفرینی 

  . دانست
با توجه به، پروفایل نامتوازن ایران، دستیابی به نرخ باالي فعالیت هاي کارآفرینانه تنها از طریق تمرکز سیاست 

تدوین راهبردهاي اساسی و . زیرساخت هاي نهادي کسب و کار امکانپذیر است ها بر گلوگاه هاي اصلی و  بهبود
سیاستگذاري بلندمدت و تعامالت هدفمند بین بخشی براي استفاده از ظرفیت هاي بالقوه کشور در بهبود اکوسیستم 

گاه هاي اساسی براین اساس، در ادامه توصیه هاي سیاستی متناسب با گلو. کارآفرینی ایران بسیار مؤثر می باشد
  . شناسایی شده در گزارش حاضر به منظور رفع موانع توسعه کارآفرینی و افزایش گرایش هاي کارآفرینانه ارائه می گردد

  آزادي -1-3-1
همانگونه که قبال اشاره شد، رکن آزادي شامل دو متغیر آزادي اقتصادي و حقوق مالکیت است؛ گزارش هاي بین 

در بخش آزادي اقتصادي متغیرهاي جزئی صداقت دولت، اثربخشی قضائی، آزادي تجارت، المللی حاکی از آنست که 
همچنین متغیرهاي جزئی کنترل فساد، . آزادي سرمایه گذاري و آزادي مالی، در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارند

داده اند؛ که در این بین حمایت از حقوق مالکیت معنوي و استقالل قوه قضائیه سطح حقوق مالکیت را به شدت کاهش 
  . کنترل فساد از جمله مؤثرترین متغیرهاي این بخش است
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در مورد تأثیر آزادي اقتصادي بر توسعه کارآفرینی، همه مطالعات در یک راستا نیستندکه امرممکن است به 
اي آزادبودن افراد مفهوم آزادي اقتصادي به معن 1.تعاریف و شاخص هاي  مختلف متغیر آزادي اقتصادي، مربوط باشد

 2.در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاري دارائی هاي شخصی خود است که از طریق قانونی به دست آورده اند
در این فضا، سطوح . خطا را تجربه می کنند - کشورهایی با سطوح آزادي اقتصادي بیشتر، میزان باالتري از آزمایش

ی افتد لیکن هرشکست به معناي کسب تجربه و به نوعی آموزش در کسب بیشتري از شکست در کسب و کار اتفاق م
سرمایه گذاري در آموزش مهارت هاي کارآفرینانه بیشتر می شود و افراد اجازه پیدا می کنند ایده . و کار تلقی می گردد

ادتري بر بازارهاي در این شرایط هرچقدر فضاي آز. هاي منحصر بفرد خود را براي تولید محصوالت جدید امتحان کنند
داخلی حاکم باشد بنگاه ها به موفقیت نزدیکتر بوده و آمادگی بیشتري براي فعالیت در بازارهاي جهانی به دست می 

  . در واقع فضاي آزاد اقتصادي شرایط توسعه کارآفرینی را مهیامی کند. آورند
دخالت دولت در . فعالیت کارآفرینانه تأثیر می گذاردآزادي اقتصادي از طریق اندازه دولت و باز بودن بازار بر سطح 

اقتصاد از طریق مصرف و توزیع به واسطه طرح هاي پرداخت انتقالی، سرمایه گذاري عمومی و اعمال مالیات هاي 
 تجربه نشان داده است، با بزرگ شدن اندازه دولت و 3.نهایی، مانعی براي رشد اقتصادي و فعالیت کارآفرینانه می دانند

باال رفتن مخارج آن، حجم بخش خصوصی در اقتصادکاهش می یابد و با توجه به ناکارائی بخش دولتی در فعالیت 
  .هاي اقتصاد کشور سطح فعالیت هاي کارآفرینانه کاهش می یابد

رابطه با این متغیر، مربوط به بازشدن بازارهاي مالی در . متغیرمهم دیگر، در آزادي اقتصادي، آزادسازي مالی است
به . در این راستا، اقدامات آزادسازي مالی متنوع است. حرکت آزادانه سرمایه مالی از یک کشور به کشور دیگر است

عنوان نمونه، مقررات زدایی درخصوص فرصت هاي سرمایه گذاري بنگاه هاي خارجی و اعمال تخفیف یا معافیت هاي 
. ذاران خارجی به اقتصاد داخلی می تواند به آزادسازي مالی منجر شودمالیاتی براي ورود جریان سرمایه مالی سرمایه گ

در حالت جدي تمام کنترل ها بر سرمایه گذاري خصوصی خارجی برداشته شود، سرمایه آزادانه می تواند در سطح 
لی و سرمایه با توجه به تعریف و مفهوم آزادسازي مالی، مشاهده می گردد که بسته بودن بازار ما 4.جهانی جابجا شود
  گذاري در کشور 

موارد دیگري نیز درخصوص آزادسازي اقتصادي وجود دارد، از جمله آن می توان به ارتباط نزدیک آزادي 
وجود قوانین و مقررات متعددو نظارت هاي بیش از حد . اقتصادي با ساختار نظارتی و بوروکراسی اداري اشاره نمود

یکی از مسائل . گاه هاي تازه تأسیس وارد می کند که مانع از ادامه کار آنها می شودفشارهایی را بر بنگاه ها به ویژه بن
                                                        

  1395محمدزاده، یوسف وهمکاران،   1
  1395سامتی، مرتضی و روح اهللا شهنازي،  2

٣ BJORNSKOV,C & FOSS,N 
  1391. یوسف پور نفیسه. سالم، بهنام 4
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مشابه .. اساسی کشورهاي درحال توسعه، وجود انواع قوانین بهداشتی، زیست محیطی، شهرسازي، حقوق شهروندي و
ینفک مسیر پیشرفت هرچند این قوانین به ظاهر درستند، اولویت هاي توسعه جزء ال. کشورهاي توسعه یافته است

  .جوامع است
همچنین تغییرات بازارپول، نرخ تورم و پیش بینی هاي مربوط به قیمت هاي نسبی آتی براي کارآفرینان اهمیت 

تورم موجب انتقال . تورم به عنوان بی ثباتی در اقتصاد، آثار پیام دهی قیمت هاي نسبی را ازکار می اندازد. زیادي دارد
بخش غیرمولد مانند زمین، مسکن، ارز و فلزات قیمتی می شود و منابع سایر بخش ها را محدود منابع مالی به سمت 

  1.می کند، بنابراین، تورم موجب رکود اقتصادي می شود
بنابراین مشاهده می گردد که، بزرگ شده حجم فعالیت هاي دولتی، گسترش فعالیت هاي رانت جویانه، بی ثباتی 

اهش اطمینان به آینده و عدم توانایی در برنامه ریزي توسط بخش خصوصی، فقدان اقتصاد کالن و در نتیجه ک
شفافیت در بازارها، محدود شدن منابع پولی و مالی در اقتصاد، افزایش جذابیت مشاغل دولتی و تمایل نداشتن به 

الیت هاي کارآفرینانه ریسک و کارآفرینی، مشارکت نداشتن و وارد نشدن سرمایه گذاران خارجی و در نتیجه کاهش فع
  .از جمله اثرات بسته بودن اقتصاد کشور است

حمایت از حقوق مالکیت معنوي، کنترل فساد و استقالل . متغیرکلی تأثیرگذار دیگر بر آزادي، حقوق مالکیت است
  . قوه قضاییه متغیرهاي جزئی و مهم مؤثر بر حقوق مالکیت هستند

رشد سرمایه گذاري و تجارت بین ، ابتکار و نوآوريسازي جهت توسعه  حمایت از حقوق مالکیت معنوي در زمینه
اگر افراد نتوانند از ایده و محصول خود حفاظت نمایند،  تردیدي نیست که. دارد اساسی و تعیین کننده یقشن المللی

رانی توسعه یافته، ایران اسالمی، ای 1404رسیدن به افق از اینرو،  2.ممکن است هرگز به فعالیت نوآورانه دست نزنند
متأسفانه علی . قوق مالکیت معنوي در توسعه کشور استح نقشفعال و تأثیرگذار در اقتصاد جهانی مستلزم توجه به 

  . رغم اهمیت این فاکتور مهم، قوانین و مقررات در این حوزه بسیار ناکارآمد هستند و به درستی پیاده سازي نمی شوند
اي این بخش ارائه شد، کنترل فساد می تواند تأثیر بسیار چشم گیري برحقوق با توجه به مواردي که در ابتد

فساد از سوي مقامات عمومی می تواند نمایانگر بار اداري و  .مالکیت، آزادي و در نهایت توسعه کارآفرینی داشته باشد
رآیی عملیاتی بنگاه ها و فساد، محیط کسب و کار نامطلوبی را از طریق تخریب کا. مالی سنگینی بر بنگاه ها باشد

  .افزایش هزینه ها و ریسک هاي مرتبط با انجام کسب و کار ایجاد می کند

                                                        
  1395تابستان . محمدزاده، یوسف و همکاران 1
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این مقررات ( زیرا . مقررات گذاري هاي ناکارآمد، کارائی بنگاه ها را با محدودیت و فشار مواجه می سازد
ومی براي به انجام رساندن کارها می زمانی که بنگاه ها ناگریز به پرداخت هاي غیررسمی به مقامات عم) گذاري ها

در تعدادي از کشورها رشوه رایج بوده و در مبالغی بسیار . شوند، فرصت هایی براي درخواست رشوه فراهم می آورند
زیاد داده می شود و بدین تربیت به هزینه هاي بوروکراتیک مربوط به کسب پروانه ها و مجوزهاي مورد نیاز افزوده می 

  .ه ها می توانند مانعی جدي در برابر رشد و توسعه بنگاه ها باشنداین رشو. شود
   :پیشنهادات

بهبود فضاي کسب و کار از طریق کاهش زمان الزم براي اخذ مجوزهاي مورد نیاز، بوروکراسی  .1
  گسترده اداري و خدمات مورد نیاز کارآفرین

  جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی  .2
  آن کوچک سازي دولت و کاهش مداخالت .3
  مقررات زدایی و اصالح و تطبیق قوانین تجاري با استانداردها و قوانین بین المللی .4
 پایبندي به حقوق مالکیت .5
 

 ریسک کشور -3-2- 1

کاهش ریسک یک کشور براي جذب سرمایه و حضور سرمایه گذار، یکی از بنیادي ترین اصول سازنده چارچوب 
گذار سرمایه از مجاري خارجی تأمین می گردد؛ این موضوع عموما در کشورهاي درحال . اقتصادي هر کشور می باشد

اهمیت پایین بودن سطح مخاطرات اقتصادي، سیاسی، منطقه اي و مالی به منظور جذب سرمایه و تمایل سرمایه گذار 
با توجه به اینکه ریسک کشور مهمترین گلوگاه اکوسیستم کارآفرینی است، . براي ورود به یک کشور را نشان می دهد

براین اساس، ثبات در بازار ارز مبادله اي در . ضرورت تغییر در سیاست هاي کالن اقتصادي کامال محسوس می باشد
کشور، باز پرداخت به موقع وام بین المللی دولت، حل اختالفات و پرداخت بدهی ها به مؤسسات بیمه بین المللی، 

مه هاي اعتباري می تواند نقش چشم گیري در کاهش افزایش امنیت سیاسی و اقتصادي در سطح منطقه و گسترش بی
هرچند نمی توان تأثیر منفی تحریم هاي اقتصادي را در این . ریسک کشور و بهبود رتبه اعتباري ایران داشته باشد

  .مسیر نادیده گرفت، لیکن الزم است با اصالح ساختار اقتصاد داخلی، گامی مؤثر در جهت بهبود رتبه ایران برداشت
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در این محیط درحال تغییر، . امروزه سازمانها با تغییرات غیر قابل پیش بینی در محیط هاي کسب وکار مواجه هستند
به دلیل رشد روزافزون در رقابت بین . شرکت ها به دنبال خلق محصول، خدمت و فرآیند جدید و نوآورانه هستند

یع تکنولوژي، پیشرفت در تکنولوژي ها و پیچیدگی محصول و رشد المللی، افزایش جهانی شدن، ظهور و تکامل سر
انتظارات مشتریان، توسعه محصول به طور روزافزونی به یک استراتژي بسیار مهم براي توسعه و حفظ کسب و کارها 

  .شده است
مطالعات به تازگی  نوآوربودن یک مفهوم چند بعدي است، درحالی که تعاریف بیشماري از آن ارائه شده است، اما بیشتر 

همانگونه که بیان شد، در این گزارش تمایل بنگاه به سمت خالقیت و تازگی در تولید و یا . و بدیع بودن تمرکز دارند
   1.توسعه محصول جدید براساس سهم از بازار، میزان سودآوري و حجم فروش، نوآوري محسوب می شود

تولید محصول نوآورانه در کشور از جمله  2018و 2017در دوسال  GEIسی مطالعات با توجه به موارد ذکر شده و برر
از جمله دالیل مختلف این موضوع می توان به عدم . گلوگاه هاي اساسی اکوسیستم کارآفرینی ایران محسوب می شود

ژي به صادرات آن به ایران، استفاده از تکنولوژي روز دنیا در تولید کاال و یا خدمات، عدم تمایل کشور دارنده تکنولو
همچنین بازاهاي بسته و  R&Dفقدان دانش الزم براي استفاده از تکنولوژي وارداتی و از همه مهمتر هزینه هاي باالي 

با توجه به اینکه بازارهاي اقتصادي کشور در حالت انحصاري قرار داشته و تولید . انحصاري و نیمه انحصاري اشاره نمود
در دست تولیدکنندگان بزرگ می باشد و هزینه هاي تحقیق توسعه در کشور باال است، تولیدکنندگان کاال و یا خدمت 

بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاري در این بخش نداشته و سهم بخش تحقیق و توسعه در یک بنگاه بسیار ناچیز 
   .   است

براي بهبود عملکرد اکوسیستم و تولید محصول نوآورانه، الزم است دولت با اجراي کارامد قوانین ضدتراست بازارها را 
را در این مسیر کاهش دهد، شفافیت در بازار را ) رانت جویی و فساد( از حالت انحصار خارج کند، مزیت هاي دولتی

البته نمی توان از تأثیر . یارانه تعیین نماید R&Dیش سهم بخش براي توسعه فضاي رقابتی  افزایش دهد و براي افزا
رفع اختالالت بازار و ایجاد شفافیت در بازار از جمله وظایف مهم . عملکرد شوراي رقابت در کشور چشم پوشی نمود

  .این شورا است
  

  پشتیبانی فرهنگی  -1-3-4
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ا، هنجارها و رفتارهایی است که فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوري مجموعه اي از  ارزش ها، نگرش ه
افراد کارآفرین و خالق سعی می کنند با نوع تمایز نگاهشان به پدیده هاي . هویت فردکارافرین را تشکیل می دهد

اطراف و شیوه متفاوت رفتارشان در مواجه با پدیده هاي پیرامون خود، دست به فعالیت هاي کارافرینانه بزنند و 
  1.به جامعه ارائه نمایندمحصول و خدمت جدیدي را 

کارآفرینی حاصل از فعالیت هاي نتایج  ،از یک سو. است یک ارتباط دوسویه ،ارتباط میان کارآفرینی و فرهنگ
انجام کسب و کار کارآفرینانه تأثیر فرآیند بر  جامعه درحاکم  یفرهنگ، مبانی گذارد و از سوي دیگر بر جامعه تاثیر می

دیدگاهی نسبت موفقیت و یا شکست در یک کسب و کار داشته باشند، سطح ریسک پذیري  اینکه افراد چه. می گذارد
افراد در جامعه به چه میزان باشد و افراد چه دیدگاهی نسبت به استخدام داشته باشند، ارتباط مستقیمی با تغییر سطح 

  . فعالیت هاي کارآفرینانه دارد
, هاي شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادي فرصتبا ایجاد می تواند کارآفرینی از منظر دیگر،  

زمینه براي بروز  ،شدن نیازهاي اولیه معیشتی با برآورده. باشداي اساسی براي ارتقاي سطح فرهنگی جامعه  زمینه پیش
به تولید منجر  ،هاي اساسی کارآفرینی است عالوه بر این نوآوري که از مشخصه .شود تر انسانی فراهم می نیازهاي عالی

سطح رفاه افزایش و  بیشتر شدهتر شده و به این ترتیب قدرت انتخاب مردم  محصوالت و ارایه خدمات جدیدتر و متنوع
هاي فرهنگی ایجاد  هاي بیشتري براي فعالیت فرصت ،با باالرفتن سطح رفاه و آسایش و افزایش اوقات فراغت. می یابد

توان  ها می که با هدایت مناسب آن شدههاي مردمی  و گسترش تشکلاین امر در درازمدت موجب تشکیل . شود می
  . هاي بلندي در جهت ارتقاي فرهنگی جامعه برداشت گام

بررسی ارکان کارآفرینی نشان از این دارد که پشتیبانی فرهنگی نیز از جمله گلوگاه هاي اکوسیستم کارآفرینی 
عالیت هاي کارآفرینی در ایجاد اشتغال پایدار، بسترهاي این بدان معناست که علی رغم نقش مؤثر ف. کشور است

فرهنگی الزم براي افزایش تمایل افراد به شروع کسب و کارهاي کارآفرینانه و تغییر نگرش جامعه نسبت به شروع و 
به  آنچه که منجر به تغییر نگرش جامعه نسبت به کارآفرینی و تشویق افراد. ادامه یک فعالیت پرمخاطره فراهم نیست

از اینرو براي تقویت فرهنگ کارآفرینی باید . شروع این نوع کسب وکارها می شود، ترویج فرهنگ کارآفرینی است
  :اقدامات زیر را در کشور عملی نمود

 ایجاد تغییرات در نظام آموزشی و فرهنگی .1

 توانمندسازي افراد براي شروع فعالیت هاي پرمخاطره .2

 هاي کارآفرینانه به منابع مالیبهبود شرایط براي دسترسی بنگاه  .3
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 تبلیغ فعالیت هاي کارآفرینی از طریق رسانه هاي جمعی .4

 تنظیم قوانین و مقررات با هدف حمایت از بدهکاران و بستانکاران .5

 حل و فصل ورشکستگی .6

  
 بین المللی سازي -1-3-5

در . می گردد جهان امروز جهان مبادله است و تجارت بین المللی مهمترین عامل رشد اقتصادي جهان محسوب
داخلی دارد، تجارت خارجی ابزاري براي م تجارت بین المللی رشد سریع تري نسبت به تولید ناخالص دنیایی که حج

انتقال دانش و فناوري ، سرمایه گذاري مستقیم خارجی و گسترش بازارها و توسعه سیاست هاي ضد انحصار محسوب 
  1.می گردد

حصولی، به ویژه به شکل مواد اولیه و خام و تنوع در محصوالت صادراتی در این شرایط، گریز از صادرات تک م
  . و همچنین تالش براي افزایش سهم در بازارهاي بین المللی ضرورتی انکار ناپذیر در مسیر توسعه ایران است

نشان می دهد که متغیر فردي رکن بین المللی سازي  2018و  2017در دوسال متوالی  GEIمطالعه گزارش
از سوي دیگر وضعیت بازارهاي . از جمله گلوگاه هاي اساسی اکوسیستم کارافرینی کشور محسوب می شود) ادراتص(

  :داخلی در تولید کاال و خدمات را می توان اینگونه بیان نمود
عوامل تولید بیشتر در بخش هاي ناکارآمد و نامولد اقتصادي مصرف می گردند، عموما ارز دولتی براي واردات  

اد اولیه و خام تخصیص داده می شود، سرمایه گذاري خارجی با توجه به ریسک باالي کشور به ندرت وارد سرمایه مو
  .گذاري می گردند و بخش تحیق و توسعه در بنگاه هاي تولید از جمله بخش هاي مغفول مانده است

تاري و زیربنایی، عدم اطالعات و ارقام موجود در بخش هاي مختلف اقتصادي نشان می دهد، مشکالت ساخ
وجود برنامه هاي مدون در آموزش نیروي انسانی، پرداخت تسهیالت با نرخ باال، افزایش نرخ مالیات، وجود جرایم بیمه 
اي و فقدان دانش الزم در حوزه صادرات منجر به افزایش قیمت تمام شده محصوالت و عدم رقابت پذیري آنها در 

  .ستسطح بازارهاي بین المللی شده ا
در مجموع می توان گفت صادرات کشور از رشد پایدار و بهینه اي برخوردار نیست و نتوانسته نقش اساسی خود را 

  .در توسعه صادرات، افزایش درآمد و افزایش سطح رفاه جامعه ایفا نماید
زمست تا از این رو به منظور رفع مشکالت موجود در مسیر توسعه صادرات و بهبود وضعیت اکوسیستم کشور ال

  :اقدامات ذیل انجام گیرد
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 تصویب قوانین و اتخاذ راهکارهایی در جهت تسهیل مشکالت بخش صنعت و تولید .1

 برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار،  .2

حمایت دولت از واحدهاي تولیدي و صنعتی و اعطاي مشوق هاي الزم براي صادرکنندگان و فعاالن  .3
 بخش خصوصی

اي بین المللی و رعایت تطابق کیفیت کاالهاي صادراتی و رعایت تطابق کیفیت شناخت دقیق بازاره .4
 کاالهاي صادراتی با نیازهاي خاص بازار

 کاهش نوسانات نرخ ارز .5

 اعطاي مشوق هاي مالیاتی .6

 تسهیل سرمایه گذاري خارجی نظیر لغو محدویت ها در زمینه اصل و فرع سرمایه به خارج .7

 ي معمول بین المللی در مورد تولیدات داخلیالزام به رعایت استاندارد ها .8

 ثبات قوانین و مقررات در مورد صادرات .9
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  شرح متغیرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص جهانی کارآفرینی -پیوست 

جدول زیر شرح هر یک از متغیرهاي مورد استفاده در محاسبه شاخص جهـانی کـارآفرینی را نشـان مـی     
که سـاالنه انجـام   ) GEM(دیده بان جهانی کارآفرینی اطالعات متغیرهاي فردي، همگی از پیمایش جهانی . دهد

متغیرهاي نهادي از منابع مختلف بین المللی که به محاسبه ایـن شـاخص هـا بـراي     . می شود استخراج می گردد
  .کشورها می پردازند استخراج می گردند

 منبع تعریف  متغیرها  رکن

  درك فرصت

درك :فردي
  فرصت

و فرصت هاي خوبی  شرایط در محل زندگی خود، که هسال 64تا  18درصدي از جمعیت  
تشخیص می دهند ،ماه آینده 6 طی اي شروع یک کسب و کاررا بر

پیمایش 
GEM 

  آزادي: نهادي

آزادي اقتصادي میزان . حاصلضرب دو متغیر آزادي اقتصادي و حقوق مالکیت است
کند متشکل از متغیرهاي توانایی شروع، اداره واتمام یک کسب و کار را اندازه گیري می 

حقوق مالکیت فکري . جزئی، بازبودن بازار،کارائی قوانین،اندازه دولت و حاکمیت قانون است
نیز توانایی افراد در انباشت حقوق مالکیت فکري  را ارزیابی می کند و قوانین صریح در 

  حمایت از آن را نشان می دهد

مجمع جهانی اقتصاد 
گزارش رقابت پذیري (

  )جهانی
شاخص هاي (بنیاد هرتریج 
  )جهانی اقتصاد
  بانک جهانی

 مهارتهاي کسب
و  

 کارهاي نوپا

درك  :فردي
  ازمهارت

مهارت الزم براي شروع /که ادعا می کنند دانش هسال 64تا  18درصدي از جمعیت 
  .یک کسب و کار را دارند

پیمایش 
GEM 

آموزش :نهادي  

آموزش عالی . کیفیت آموزش استحاصلضرب دو متغیر جزئی تر آموزش عالی و 
کیفیت آموزش حاصل ارزیابی کیفیت . نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی را نشان می دهد

  .آموزش ریاضی و علوم دریک کشور است

مجمع جهانی اقتصاد 
گزارش رقابت پذیري (

  )جهانی
 بانک جهانی

 پذیرش ریسک

پذیرش :فردي
 ریسک

کنند ترس از شکست مانع شروع  که اذعان می سال 64تا  18درصدي از جمعیت بین 
.یک کسب و کار توسط آنها نمی شود  

 GEMپیمایش 

ریسک  :نهادي
 کشور

 

ریسک حاصل از کنترل دولت بر سرمایه یا تبادالت ارزي جهت کنترل خروج ارز،  این متغیر، شامل متغیرهاي 
جنگ، انقالب، زلزله، سیل استوجوه به اعتباردهنگان خارجی،   موارد فورس مانند   

http://www.cof
ace.com 

 

 شبکه سازي

آشنایی با  :فردي
 کارآفرینان

 

ساله که برخی از  افرادي را که طی دوسال گذشته کسب و  64تا  18درصد جمعیت 
.کار  راه اندازي کرده اند می شناسند  GEMپیمایش  

تراکم :نهادي  
 

شهرنشینی . این متغیر حاصلضرب دو متغیر شهرنشینی و زیرساخت ها و ارتباطات است 
درصد جمعیت در شهرها در یک کشور را نشان می دهد و زیرساخت و ارتباطات میزان کیفیت 

مجمع جهانی اقتصاد 
گزارش رقابت پذیري (
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  شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه

      

  

  

  )جهانی  شبکه و زیرساخت حمل و نقل را نشان میدهد
 بانک جهانی

پشتیبانی 
 فرهنگی

باور به  :فردي
مسیر شغلی 
 کارآفرینی

این متغیر از طریق .  جایگاه و احترامی که کارآفرینان در جامعه برخوردار هستند
پیمایش   .محاسبه می گردد "جایگاه و منزلت "و  "شغل"میانگین 

GEM 

فساد :نهادي  

بخش ، شاخص ترکیبی است که سطح فساد در )CPI(شاخص احساس فساد 
رشوه گیري مقامات دولتی، میزان ارتکاب به جرایم .. عمومی کشور را اندازه گیري می کند

فساد توسط مقامات سیاسی، میزان ارتکاب به اختالس و کالهبرداري در خریدهاي دولتی، 
نتیجه  CPIشاخص. قوت و تداوم سیاست هاي ضد فساد از جمله مولفه اي این شاخص است

  . ی از کارشناسان و فعاالن اقتصادي در هر کشور استپیمایش و نظرسنج 13

المللگزارش شفافیت بین  
 

 منبع تعریف متغیرها رکن

کسب و کار نوپا مبتنی بر 
  فرصت

 کسب و کار مبتنی :فردي

  بر فرصت
درصدي از کسب و کارهاي نوپا که به دلیل انگیزه فرصت، 

  GEMپیمایش   .شوندراه اندازي می 

  حکمرانی :نهادي
این متغیر از حاصلضرب دو متغیر مالیات و حکمرانی خوب 

مالیات نشان دهنده رتبه پرداخت مالیات در یک کشور . بدست می آید
و حکمرانی خوب ظرفیت دولت در تدوین و اجراي مؤثر سیاست ها 

doing business 

 بانک جهان
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  شاخص فرعی توانایی کارآفرینانه

  

  

  .است

  جذب فناوري

فعالیت بخش  :فردي
  فناوري

درصدي از کسب وکارهاي نوپا که در بخش فناوري 
  .متوسط و باال مشغولند

 

  GEMپیمایش 

 
  جذب فناوري: نهادي

 ها درجذب تکنولوژي توانایی جذب بنگاه

: 7قادرنبودن بنگاه به جذب تکنولوژي،: 1: ( 7تا1طیف 
 )بیشترین توانایی درجذب تکنولوژي

پیمایش مجمع جهانی 
گزارش رقابت (اقتصاد 

  )پذیري جهانی

سرمایه 
 انسانی

سطح :فردي
  تحصیالت

 که  (TEA)نوپاکسب و کارهاي ز درصدي ا
  .هستنددانشگاهی داراي تحصیالت  مدیران/صاحبان

پیمایش 
GEM 

بازارکار: نهادي  

 

حاصلضرب متغیر آموزش کارکنان در متغیر آزادي 
سرمایه گذاري شرکت آموزش کارکنان میزان . نیروي کار است

تا  1عددي بین (هادر آموزش و توسعه کارکنان را نشان می دهد 
متغیر .). حداقل سرمایه گذاري را نشان می دهد 1است که  7

آزادي نیروي کار نیز چارچوب هاي قانونی در بازارکار یک کشور 
را نشان می دهد که شامل مقررات مربوط به حداقل دستمزد، 

اخراج و مقررات نظارتی در استخدام و ساعات کار  قوانین بازدارنده
  .است

پیمایش مجمع جهانی 
گزارش رقابت (اقتصاد 

  )پذیري جهانی
شاخص هاي اقتصادي 

  بنیاد هرتریج -2017

 رقابت

  رقبا :فردي
 

در درصد کسب و کارهاي نوپایی که محصوالتشان 
زیادي از کسب و کارهاي دیگر همان بازار یونیک بوده و تعداد 

  . محصول را عرضه نمی کنند
  GEMپیمایش 

  رقابت پذیري:نهادي
 

این متغیر حاصلضرب دو متغیر جزئی تر غلبه بازار و 
غلبه بازار میزان تسلط بربازار را در هر کشور نشان . مقررات است

کمترین گروه هاي  1است که  7تا 1عددي بین (می دهد 
مقررات نشان دهنده اثربخشی سیاست . نشان می دهدتجاري را 

 7تا  1طیف آن ( هاي ضدانحصار در یک کشور را نشان می دهد
 .)حداقل اثربخشی را نشان می دهد 1. است

پیمایش مجمع جهانی 
گزارش رقابت (اقتصاد 

  )پذیري جهانی
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  منبع  تعریف  متغیرها  رکن

  محصولنوآوري 

محصول  :فردي
  جدید

که محصوالت ) TEA(درصدي از کسب و کارهاي نوپا 
 .عرضه شده آنها براي حداقل تعدادي از مشتریان، جدید است

  GEMپیمایش 

انتقال  :نهادي
  فناوري

شاخص ترکیبی است که از برخی از متغیرهاي شاخص 
 سرمایه گذاري در -1نوآوري از گزارش رقابت پذیري جهانی شامل 

وجود موسسات تحقیقات  -2تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی، 
همکاري در پژوهش بین صنعت و دانشگاه و  -3علمی با کیفیت باال، 

  باشد حمایت از مالکیت معنوي می -4

ــاد   ــانی اقتص ــع جه ــایش مجم پیم
  )گزارش رقابت پذیري جهانی(

  نوآوري فرایند

  فناوري جدید :فردي
که از فناوري ) TEA(نوپا درصدي از کسب و کارهاي 

استفاده می ) از جمله یک سال(سال  5جدید با متوسط عمر کمتر از 
  .کنند

  GEMپیمایش 

  علم :نهادي

هزینه ناخالص داخلی (  GERDاین متغیر حاصل ضرب
در میانگین مؤسسات علمی و  ) GDP%در تحقیق و توسعه 

  . دسترسی به دانشمندان است

اقتصـاد  پیمایش مجمـع جهـانی   
  )گزارش رقابت پذیري جهانی(

شــــاخص جهــــانی  
  نوآوري

  رشد باال

با انتظارات رشد باال  TEA درصدي از کسب کار نوپا  غزالها :فردي
  ) سال   5درعرض % 50کارکنان ویا  10بیش از (

  GEMپیمایش 

مالی و :نهادي
  استراتژي

  
  

این متغیر از حاصلضرب دومتغیر جزئی دسترسی به 
  .ریسک پذیر و استراتزي کسب و کار بدست می آیدسرمایه 

ها را در  استراتزي کسب و کاراین متغیر توانایی بنگاه
پیشرفته . بکارگیري استراتژي هاي متمایز  و نوآورانه نشان می دهد

هاي تجاري به کارایی باالتر در تولید کاال و خدمات  بودن بنگاه
  .بستگی دارد 

، میزان راحتی و یا سختی دسترسی به سرمایه ریسک پذیر
دسترسی به منابع مالی براي استارت آپ هاي نوآورانه و همراه با 

دسترسی بسیار آسان  7که  7تا  1طیفی بین . ریسک نشان می دهد
  .را نشان می دهد

پیمـایش مجمـع جهـانی اقتصـاد     
  )گزارش رقابت پذیري جهانی(

  بین المللی سازي

کارهاي نوپا که حداقل تعدادي از درصدي از کسب و   صادرات :فردي
  %).1بیشتر از ( مصرف کنندگان آنها از خارج از کشور هستند

  GEMپیمایش 

پیچیدگی :نهادي
  اقتصادي

با استفاده از میزان توانایی یک کشور در تولید کاالي 
پیچیده سنجیده می شود و با تعدد دانش موجود در هر کشوري در 

  .ارتباط است

جهـانی اقتصـاد   پیمـایش مجمـع   
 )گزارش رقابت پذیري جهانی(
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  شاخص فرعی اشتیاق کارآفرینانه

  

رمایه ریسک س
  پذیر

فعالیت :فردي
گذاري  سرمایه

  غیررسمی

میانگین "گذاري غیررسمی حاصلضرب  سرمایه
میانگین . باشد می "فرشته کسب و کار"و  "گذاري غیررسمی سرمایه

  .سال مد نظر است) 3(سرمایه گذاري غیررسمی طی 
 64-18فرشته کسب و کار نشاندهنده درصدي از جمعیت 

ساله اي است که طی بطور میانگین طی سه سال گذشته تأمین 
به جز تأمین ( مالی براي کسب و کارهاي جدید را انجام داده اند 

  ...) مالی از طریق سهام و

  GEMپیمایش 

عمق بازار  :نهادي
  سرمایه

بازار شوندگی نقداندازه و این متغیر شاخص ترکیبی از 
 هاي بازارت فعالیعرضه اولیه عمومی، ترکیب و ادغام و نیز  ،سهام

  باشد می بدهی و اعتباري
 

 EMLYONدانشکده تجارت 
فرانسه و دانشکده ي تجارت 

IESEاسپانیا ،  


