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زیستبومکارآفرینیکشوردرسالیکهگذشتچه
رخدادهاییراازســرگذراند.امیدهاییکــهآفریداما
پیگیرینشــدکدامهابودند.آمارهایســازمانهای
بینالمللــیدرایــنبــارهچــهمیگویــد.وضعیت
اکوسیستمکارآفرینیکشــوردرسالیکهخواهدآمد
چگونهخواهدبود.مادرآمادهســازیوتدارکبســتر
کارآفرینیدرکجاایستادهایم.کارآفرینیفنآورانهیا
نوپیشهگریچندسالیاستکهموردتوجهمسئوالن
بودهوبــهمدداینتوجهجوانههایکاشــتهشــدهدر
سالهایگذشته،امسالکموبیشمشاهدهمیشد.
مادرواقــعواردیکدور هگــذارازروشهایناکارآمد
گذشــته-حضــورحجیــمدولــتوخصولتیهادر
اقتصــادکهعمدتــاًمتکــیبــهروشهــایقدیمیو
ناکارآمددراقتصادروزدنیاهستند-بهسمتکسب
وکارهــایمبتنیبــرفنــاوریروزونوآورانههســتیم
بااینحــالهنوزبهصــورتدقیقنمیتــوانگفت
کهفرجامزیســتبومکارآفرینیکشــورچهخواهد
شــد.کارآفرینیونوپیشــهگریدرکشــورماقدمهای
نخســتینخــودرابرمــیداردوشــایدتوقعداشــتن
آمارهایمدونومکتوبســاالنهدورازانتظارباشد.
بااینمقدمهماســراغکتایونســپهریکارشــناسو
مــدرسکارآفرینیودکترســعیدزرندیعضوهیأت
علمیدانشــگاهعالمــهطباطباییرفتهایــمتاابعاد
بحثرادراینبارهروشنترکنیم.
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رشداشتیاقبهتوسعهکارآفرینیدرکشور
کتایــون ســپهری مدیــر یــک شــتابدهنده :مــا در حــوزه
کارآفرینییکســریشاخصبرایسنجشومعیارکارآفرینی
داریــمواگــربخواهیــمســال96راازبعــدکارآفرینــیتحلیــل
کنیمبایدبهســراغشــاخصهابرویم.اینشاخصهاتوسط
ســازماندیدهبــانکارآفرینــیجهانی()GEMتعریفشــده
اســتوکشــورهاییکهعضــواینگروههســتندازجملــهایران
ازطریــقاینشــاخصهامیتوانندوضعیــتخــودرادراین
حــوزهبســنجند)GEM(.درایراندردانشــگاهتهرانمســتقر
اســتوســاالنهآمارهایــیدربــارهکارآفرینــیارائــهمیدهــد.
غیــرازاینشــاخصهامابــااکوسیســتمکارآفرینانهدرکشــور
ســروکارداریــم.ایــناکوسیســتمبازیگرانــیداردکههــرکدام
آنهانقشویژهخودرادراینفضابازیکنندتابســترمناســب
بــرایکارآفرینــانفراهمشــود.اگــربخواهیمازهــردوجهت
فضارابررسیکنیمبهیکنقطهمشترکمیرسیم.همهاین
شاخصهادربحثارزیابیکسبوکارهاینوپاواستارتآپها
بهنحویمشترکهستند.مثالًیکیازاینشاخصهااشتیاقبه
توسعهکارآفرینیاستکهباتوجهبهفضایموجودمیبینیم
کهدراینشاخصکارهایخیلیخوبیانجامشدهوبهنحوی
حتیایناشــتیاقدرتــکتکافرادجامعهدیدهمیشــود.در
ایناشتیاقبهتوسعهکارآفرینیزیرشاخصهاییداریممانند
نوآوری،انتظاراترشــدکسبوکارهاوکارآفرینیبینالمللی
کــهدرچنــدســالاخیــردردومــورداولرشــدخوبیراشــاهد
بودیم.البتهبایدگفتاینرشــدنســبتبهســالهایگذشته
قابــلتوجهبــودهوتااســتانداردجهانــیفاصلهزیــادیدارد.
همچنینشاخصدیگریکهمیتوانبهآناشارهکردشاخص
رفتارهایکارآفرینانهدرسطحجامعهاستکهخودبازدرزیر
مجموعههاییماننــدکارآفرینینوظهــور،کارآفرینیتثبیت
شدهوکارآفرینیاجباریموردسنجشقرارمیگیرند.
روندپیشرفتفضایکسبوکاردرسالگذشتهکندبود
مــادرایــندولــتودرواقــعزمانــیکــهایندولتشــروع
بــهفعالیتکــرددرایــنحوزههاجهشمنفیخیلــیزیادی
داشــتیمورتبهماندرجهانازسال 93نســبتبهسال 94در

همــانطبقهبنــدیجهانیصعودکــرد.یعنیازمیــان137
کشوریکهعضوهستنددرســال 93دررتبه 130قرارداشتیم
کهدرســال 94بهرتبه 80رســیدیم.امادرسالهایاخیریک
مقــدارتنزلکردیــموبایددیدکهاینپســرفتبــهچهعلتی
بودهاســت.یــکدلیلعمــدهوجهانیاشاینبــودکهآقای
ترامــپبــرســرکارآمــدووقتیکهاینفردبرمســندنشســت
خیلــیازآنهاییکــهبهخاطربرجــامدرحــالارتباطگیریبا
فضایکســبوکارایرانبودندپاپسکشــیدند.برایمثالما
درهلدینــگخودماندرحالبرقراریارتباطبایکشــرکت
خارجیجهتسرمایهگذاریدربخشهایداخلیبودیمکه
زمستانگذشتهبارویکارآمدنترامپتمامیارتباطاتمان
با شــرکتمذکورقطعشــد .اینشــرکت مدعیبــودمواضع
ترامپنسبتبهارتباطاتاقتصادینامشخصاستوآنها
نمیتواننددرفضایابهامباشــرکتماهمکاریکنند.خب
بدون پردهپوشــی بایــد بگوییم ایــن اتفاقــات روی همکاری
بینالمللیشرکتهاسایهانداختهاست.
زمانــی کــه دولــت یازدهــم  -دوره اول آقــای روحانــی -
برســرکارآمــدوزارتصنعتکارگروهیراتشــکیلدادبانام
«شناســاییرفعموانعتولید»اینخــودشگامبزرگیبودکه
ثمــراتآنرادرهمانســالهممشــاهدهکردیــم.دردولت
دوم آقــای روحانــی نیــز پــس از آغــاز کار در وزارت اقتصــاد
کارگروهی تشــکیل شــد با نام «رفــع مجوزها» .ایــن در ادامه
اعتــراضبخشخصوصیبرایگرفتنمجــوزدرهرامرییا
ثبت شــرکتها صورت گرفت .این کارگروه تشــکیل شده اما
عمالً در پیادهســازی هیچ تغییری احســاس نمیشود .مثالً
پیشــنهادی بود درباره حذف مجوزی که مربوط به وزارت کار
میشــداماپایعملکهرسیداعالمشداینمجوزحتماًباید
اعمالشــودوامکانحذفشوجودندارد.یامثالدیگر:شما
برایثبتشــرکتجدیدبایدگواهیعدمسوءپیشینهداشته
باشیدمیگوییمخببله،چنینچیزیشایدواجبباشداما
مدتاعتباراینبرگهیکماهاســتکهدرپروسهثبتشرکت
که خــودش 3ماه به طول میانجامد دائماًباطل میشــود و
شــخصشایدچندبارمجبوربهگرفتنمجددآنمیشودکه

واقعاًپروسهومرحلهزایدیاست.شمادریککشورخارجی
نهایــتدرپنجروزشــرکتتراثبــتمیکنیامــادرایراناین
زمانطوالنیاست.اینخودمعیاریقویدرسنجشفضای
کارآفرینانهدرجهاناستکههرچهطوالنیتروبابروکراسی
بیشتریباشدیعنیمادراینموردبسیارعقبهستیم.
دولتوتوانمندسازیمحیطکسبوکار
امروز قانونی در دنیا حاکم اســت کــه میگوید« :وظیفه
خلق ثروت به عهده بخش خصوصی است و وظیفه توزیع
ثــروت بر عهده دولت اســت» .یعنی بخــش خصوصی که
همــان مــردم هســتند بایــد کســب و کاری را راه بیندازنــد تا
ثروتــی خلق کند و از طریق مالیات پولی به دولت میدهند
کــه دولــت آن را در بخشهــای درمــان ،آموزش ،توســعه،
خدمــات و نظایر آن توزیع میکنــد .پس دولت باید محیط
کســب و کار را توانمنــد کنــد در نتیجــه باید قوانینــی که ضد
تولید و ضد توســعه است برداشته شــود .اما یکی از مراکزی
که گاهی اوقات ســنگ جلوی کســب و کار میاندازد ،تأمین
اجتماعــی و وزارت کار اســت .مــا اگــر میخواهیم در ســال
آینده یک اکوسیستم قوی داشته باشیم باید تمام فاکتورها
و شــاخصهای این حوزه را تقویــت کنیم .تمام عناصر این
فضا باید با هم مرتبط باشــند و برای رســیدن به یک هدف
ی سازی زده شود که جای دیگر اصالً
حرکت کنند .نباید جای 
از آن خبر نداشــته باشــد یا نداند چیســت .ما در ســال  96با
تعطیل شــدن خیلی از کسب و کارها یا زیرپلهای شدن آنها
مواجه بودیم .این کســب و کارها برای اینکه با بخش دولتی
درگیرنشوندبهبخشغیررسمیاقتصادمیپیوندند.البته
در ســال 96در یکی دو حوزه شــاید کمی قوی شدیم که یکی
همین حوزه اســتارت آپها بود که دولت بــه آن توجه ویژه
کــرد مخصوصــاً معاونت علمی نهــاد ریاســت جمهوری
که چندین ســال اســت در این حوزه خیلــی خیلی خوب کار
کردهانــد .به هر حال در دنیای امــروز موتور محرک اقتصاد
هــر جامعــه کارآفرینــی اســت و موتــور محــرک کارآفرینی
جوانانش هســتند ،پس باید در حوزه آموزش و آگاهســازی
جوانان توجه ویژه شود.

