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موثر بر توسعه کارآفرینی بر اساس الگو های  سیاست های کالن

 حیط کسب و کارم

 3ترانه فر  منش ،2، نسترن افشم1علی داوری

 

 :چکیده

افزایش سطح فعالیت های کارآفرینانه در یک جامعه به ایجاد محیطی پیش برنده بورای افوزایش   

تعداد کارآفرینان جدید و راه اندازی کسب و کارهای جدید نیاز دارد. در سال های ا یر برنامه هوایی  

کارآفرینی در ایران انجام شده است. بنابراین ارزیوابی سیاسوت هوا و برناموه هوای      در جهت توسعه 

 توسعه کارآفرینی دولت در ایران الزم بنظر می رسد.

بررسی بانک جهانی نشان داده است که بین محیط مساعد کسب و کار و توسعه کارآفرینی رابطه 

ست های موثر بر توسعه کارآفرینی و بررسی مستقیم وجود دارد. این مقاله با هدف ارائه مدلی از سیا

الگوی جهوانی مورتبط بوا     8پیش برندگی این سیاست ها، تدوین شده است. بر این اساس، با مرور 

محیط کسب و کار و کارآفرینی، یک مدل مفهومی قالب سیاسوت هوای کوالن توسوعه کوارآفرینی      

(بوازار موالی،   4ه منوابع انسوانی،   (توسوع 3(ثبوات اقتصواد کوالن،    2(عوامل نهادی و قانونی، 1شامل 

( فنواوری و بوازار کاالهوا و  ودمات     8(نوآوری 7(تحقیق و توسعه 6(زیرسا ت های نرم و سخت، 5

تدوین شد. سپس بمنظور ارزیابی وضعیت موجود پرسشنامه ای تدوین و دیودگاه کارشناسوان حووزه    

ونه گیری تصوادفی در قالوب   های مرتبط با کارآفرینی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به رو  نم

پیمایشی بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد در مجموع سیاسوت   -یک پژوهش توصیفی

                                                           
 استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 1

 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران 2

 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران 3
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های کالن موثر بر توسعه کارآفرینی در وضعیتی بازدارنده داشته و بوه بهبوود نیواز دارنود. در پایوان      

 پیشنهاداتی نیز برای بهبود این سیاست ها ارائه شده است.

 

 کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، محیط کسب وکار، سیاست های کارآفرینی لیدی:واژگان ک
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 :مقدمه

تجارب نشان می دهد که سطح فعالیت های کارآفرینانه افراد جامعه در صوورتی افوزایش  واهود    

یافت که افراد کارآفرینی را به عنوان یک گزینه امکان پذیر و مناسب رشد و ترقی آگواهی داشوته و   

به پیگیری آن باشند )انگیز (؛ دانش، مهارتها و توانایی های الزم را داشته )مهارت ها( و بوه   مایل

ای، دسترسی حمایت کافی برای شروع یک کسب و کار مانند دسترسی به اطالعات،  دمات مشاوره

 به سرمایه و مشوق ها، در یک محیط قانونی و سیاسی مطلوب دسترسی داشته باشند)فرصت ها(. 

منظور ایجاد فرصتهای بیشتر، دولت ها می توانند موانع موجود در سیستم های نظارتی، اداری،  به

قانونی و مالی که ممکن است به عنوان عوامل بازدارنوده در ورود بوه کسوب و کوار عمول کننود را       

توانند مجازات های ورشکسوتگی و سیاسوت هوای    کاهش داده یا حذف کنند. همچنین دولت ها می

 کووار و تووامین اجتموواعی را بووه عنوووان موانووع و بازدارنووده هووای پنهووان کوواهش دهنوود      بووازار 

(Lundstrom & Stevenson,2005,P.47) 

نتایج بررسی سازمان همکاری های توسعه اقتصوادی در زمینوه شناسوایی عوامول تعیوین کننوده       

توسعه کارآفرینی نشان می هد که می توان عوامل پیش برنده توسعه کارآفرینی را در راستای بهبود 

انگیر ، مهارت ها و فرصت ها در دو گروه سیاست های کوالن گروهبنودی کورد. سیاسوت هوای      

ه بهبود محیط کسب و کار کمک می کنند. سیاست های کالن تقریباب در همه کشورها کالن دولت ب

مشترک و یکسان هستند. به طور کلی، سیاست های کالن جهت توسعه کارآفرینی در محیط کسب 

 و کار بسیار مؤثر عمل می کنند. 

الن بررسوی  های ک توان در گروه سیاست های توسعه کارآفرینی را می بر اساس این مدل سیاست

هوای کوچوک و متوسوط و     هوای دولتوی هسوتند کوه بور شورکت      های کالن، سیاستکرد. سیاست

های کوچک و متوسط و کوارآفرینی را بوه عنووان هودف      گذارند ولی شرکتکارآفرینی آنها تأثیر می

های کالن، بر ماهیت کوارآفرینی  دهند. شواهد بیانگر آنست که سیاستاصلی  ود مد نظر قرار نمی

 ها تأثیر دارند و تقریباً در همه کشورها مشترک و یکسان هستند. ر همه کشورد

در سال های ا یر تال  هایی در جهت توسعه کارآفرینی در کشور انجوام شوده اسوت، ولوی در     

عمل افزایش نر  کارآفرینی و توسعه شرکت های کوچک و متوسط در کشور بوا مشوکالتی هموراه    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

441 

 

خشی از این مشکل را در سیاست های کالن توسعه کارآفرینی کشوور  بوده است. شاید بتوان علت ب

جستجو کرد. بنابراین این پژوهش بدنبال شناسایی سیاست های کالن و سنجش پیش برندگی این 

سیاست ها بر توسعه کارآفرینی کشور با بررسی اینکه سیاست های کالن توسعه کارآفرینی در ایران 

هستند و هم چنین شناسایی میزان پیش برندگی ابعواد سیاسوت    1دارندهآیا پیش برنده،  نثی و یا باز

در ادامه مبانی نظری پژوهش در بخش کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، سیاست  های کالن می باشد.

ه مودل مفهوومی تودوین شوده     و ارائ مجمع جهانی اقتصادهای کالن، الگوی رقابت پذیری جهانی 

 است. 

 :پیشینه پژوهش

شووند، ولوی فورد کوارآفرین و فعالیوت      اگر چه فعالیت های کارآفرینانه از سطح فوردی آغواز موی   

ای و بستر محیطی مانند عوامل فرهنگی کارآفرینانه در  الء شکل نمی گیرد، و بوسیله عوامل زمینه

کالن تحت تأثیر قرار می گیرد. با توجه بوه ضورورت   و نهادی، محیط کسب و کار و شرایط اقتصاد 

توسعه کارآفرینی، برنامه هایی در جهت توسعه کارآفرینی در کشورهای مختل  بوسیله دولوت هوا و   

مراکز تحقیقاتی از دهه های گذشته تدوین شده است که در ادامه به سیاست های کوالن موؤثر بور    

 ده است.توسعه کارآفرینی و محیط کسب و کار اشاره ش

 کارآفرینی

با توجه به ماهیت میان رشته ای کارآفرینی، تعاری  مختلفی برای آن مطرح شده است. بر وی از  

 این تعاری  در ادامه بیان شده است.

( تاسیس و مدیریت یک شرکت جدید جهت استفاده از فرصت های نوآورانه و منحصر بوه فورد   1

 (. ( Hindle & Rushworth, 2000یابد  است که به رشدی سریع دست می

( فرآیند نوآوری و تأسیس یک کسب و کار مخاطره آمیز که چهار مؤلفه فرد، محیط، سوازمان و  2

 شووود هووای مختلوو  نظیوور دولووت پشووتیبانی مووی فرآینوود بوور آن تأثیرگووذار اسووت و بوسوویله شووبکه

 (Kuratk and Hodgetts, 2001) 

                                                           
1Encouraging, Neutral or Discouraging  
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گیری مرتبط با آن(، که تحت شرایط ریسک  ( فعالیتهای اقتصادی سود محور )و جریان تصمیم3

و عدم قطعیت انجام می شود. کارآفرینی با نوآوری نیز سرو کار دارد زیرا کارآفرینان تال  می کنند 

 (UNECE, 2008)تا ترکیب جدیدی از عوامل تولید را برای سودآوری کش  کنند.

 کارآفرینی می باشد.  ( کارآفرینی شامل سه جزء کارافرینان، فعالیت کارآفرینانه و4

کارآفرینان، افرادی )صاحبان کسب و کار( هستند که در جستجوی ایجاد ارز ، از طریق  لق یوا  

گستر  فعالیت اقتصادی به وسیله شناسایی و بهره بورداری از محصووالت، فرآینودها و بازارهوای     

، از طریق  لق یوا گسوتر    جدید می باشند. فعالیت کارآفرینانه، اقدام افراد در پیگیری ایجاد ارز 

فعالیت اقتصادی با شناسایی و بهوره بورداری از محصووالت، فرآینودها و بازارهوای جدیود اسوت. و        

 (OECD, 2007a )کارآفرینی، پدیده ای مرتبط با فعالیت کارآفرینانه می باشد.

از  ( فرآیند ایجاد ارز  با تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منوابع بوه منظوور بهوره گیوری     5

 (.1383فرصت ها است. )احمدپور داریانی، 

 :توسعه کارآفرینی

اگر کارآفرینی سیستمی شامل کارآفرینان )و کارافرینان بوالقوه(، نهادهوا و اقودامات دولتوی تلقوی      

شود، در اینصورت پیامد مطلوب یک  ط مشی کارآفرینی، افزایش سوطح فعالیوت کارآفرینانوه موی     

ها و دولت ها ایجاد محیطی است که عرضه مستمر کارآفرینان جدید باشد، که متعاقب آن نقش نهاد

و تال  برای راه اندازی و رشد سازمانها موفق را فراهم  واهند کرد. برای انجام چنین کاری،  وط  

مشی کارآفرینی طور منطقی باید بر تمام بخشهای فرآیند کارآفرینانه از آگاه شودن فورد از انتخواب    

 بقوووواء و رشوووود اولیووووه یووووک شوووورکت نوپووووا تمرکووووز کنوووود هووووای کارآفرینانووووه تووووا 

(Lundstrom & Stevenson , 2005) 

مشی هوا  مشی ها برای تشویق کارآفرینی اتخاذ می شوند. این  طمعیارها و شا ص هایی از  ط

در گامهای پیش از شروع، هنگام شروع و پس از شروع فرآیند کارآفرینانه مدنظر قرار موی گیرنود و   

انگیز ، فرصت و مهارت ها طراحی می شوند. هدف اولیه این  ط مشی ها ترغیب در جهت ایجاد 

افراد بیشتر برای در نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان یک گزینه )انتخاب( و گوام برداشوتن در جهوت    

 شووووووروع یووووووک کسووووووب و کووووووار و مراحوووووول بعوووووودی رشوووووود اسووووووت       
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 (Lundstrom & Stevenson , 2001a)  د یوک شورکت از   تمامی فعالیتهایی که به ایجوا

طریق برنامه های اطالع رسانی، توسعه مشاغل،  وداشتغالی، بقاء و رشود کسوب و کوار، و تشوویق     

. فرآینود افوزایش تعوداد    (INTERMAN, 1991)روحیه کارآفرینی در جامعه کمک موی کنود  

کارآفرینان در یک جامعه از طریق شکل گیری فعالیت اقتصادی جدید، و رشود شورکتهای کوچوک    

(ACOA,1996, & Stevenson, 1996). 

 

 تعریف خط مشی های کارآفرینی در برنامه های توسعه کارآفرینی کشورها

تر به وسیله ایجواد فرصوت هوایی بورای     هلند: هموار کردن راه برای ایجاد یک جامعه کارآفرینانه

 The entrepreneurial)کووووارآفرینی و حووووذف موانووووع پوووویش روی کووووارآفرینی 

society,2000,p.8) 

هوای کارآفرینانوه،   انگلستان: ایجاد و بهبود نگر  مثبت نسبت بوه کوارآفرینی، افوزایش فعالیوت    

افزایش تعداد و کیفیت شرکتهای نوپا و تبدیل شدن به بهترین مکان در جهوان بورای شوروع یوک     

   (DTI Strategic Framework,2000-01)کسب و کار 

رکت به وسیله حذف و کواهش موانوع تاسویس    فنالند: ارتقای کارآفرینی، رقابت پذیری و رشد ش

شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و ترغیب تمام بخشهای اداری ودولتی در جهت تسهیل فرایند 

 تأسوویس و تووأمین بودجووه شوورکتهای جدیوود، افووزایش سووطح فعالیووت کارآفرینانووه بووا توورویج      

تا کوارآفرینی بوه عنووان    نگر  های مثبت نسبت به کارآفرینی و بهبود عملکرد و اثربخشی بازارها 

 ,Ministry of Trade and Industry, Finland)یوک گزینوه شوغلی مطورح باشود      

2000) 

ایاالت متحده: ایجاد جو اقتصادی مناسب که موجب شکل گیری، جوذب و حفوظ شورکت هوای     

شود که محصوالت و  دماتی را تولید و بازارهوای جدیود را توسوعه موی دهنود      کارآفرینانه نوآور می

(State Entrepreneurship Policies and Programs 1999) 

های کسوب  اندازیکانادا: حمایت از کارآفرینان بالقوه به منظور حصول اطمینان از رشد مستمر راه

 (Atlantic Canada Opportunities Agency, 1999)و کارها و ایجاد مشاغل جدید 
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دسته بنودی کورده انود.    "کالن"یا  " رد"دگاه های کارآفرینی را در دی کوراتکوو هادجتس نظریه

دیدگاه کالن کارآفرینی شامل عوامل وسیعی است که با موفقیت یا شکست فعالیت های کارآفرینانه 

مکتب فکوری محیطوی)محیط اجتمواعی. نهادهوا، ارز  هوا(؛       از منظر بیرونی مرتبط است و شامل

یر)تغییورات سیاسوی. اقتصوادی( اسوت.     مکتب فکری مالی )تامین منابع مالی( و مکتوب فکوری تغی  

دیدگاه  رد شامل عوامل  ا  فورد کوارآفرین بووده و بخشوی از منبوع کنتورل درونوی محسووب         

شوند. در این دیدگاه، کارآفرین بالقوه دارای توانایی کنترل، هدایت یوا تنظویم پیامود هور عامول       می

 تأثیرگووووووذار اسووووووت. ماننوووووود نظریووووووۀ هووووووای  صوصوووووویات کارآفرینووووووان.     

 (Kuratk and Hodgetts, 2001) 

هدف این پژوهش توسعه یک الگو و چارچوب مفهومی بمنظور تبیین  ط مشوی هوای دولوت در    

توسعه کارآفرینی است. با توجه به رویکردهایی که در زمینه کارآفرینی به ا تصار معرفی شود، ایون   

ن مبوانی نظوری ایون    پژوهش دارای رویکرد کالن و محیط گرا با تاکید بر نقش دولت است. بنابرای

 پژوهش بر مطالعات سطح کالن توسعه کارآفرینی تمرکز دارد.

 ضرورت توسعه کارآفرینی 

هوای تولیودی، فیزیکوی، انسوانی و      توسعه اقتصادی عبارتست از رشد همراه با افوزایش ظرفیوت  

جتمواعی  اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمّی تولید حاصل  واهد شد، اما در کنار آن، نهادهای ا

( 2( افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه 1نیز متحول  واهند شد. توسعه اقتصادی دارای اهدافی مانند 

 ایجاد اشتغال می باشد.

شک، روند توسعۀ اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، بیانگر این واقعیوت اسوت کوه اقتصواد      بی

وسعۀ اقتصادی کشورهای توسوعه یافتوه،   ی که کارآفرینان در ت ا تحت تأثیر کارآفرینی است؛ به گونه

 (Hindle & Rushworth, 2000)اند.  نقش محوری داشته

نقش کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی، در دیدگاههای شومپیتر بیان شده اسوت.  

به زعم شومپیتر هر کسی ترکیب جدیدی را ایجاد کند، کارآفرین اسوت. یوافتن ترکیوب جدیودی از     

لید، فرآیندی کارآفرینانه می باشد که موتورتوسعه اقتصادی  واهد بوود. ترکیوب جدیود راه    عوامل تو

های بهتری را برای برآوردن تقاضای فعلی یا ایجاد محصوالت جدیود ایجواد موی کنود کوه اغلوب       

موجب منسو  شدن تکنولوژی ها و محصوالت فعلی می شوند )فرآیند تخریب  الق(. شرکتی کوه  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی بهبود محیط کسب و کار    

 

445 

 

در آن فعالیت می کند، از طریق فرآیند دوگانه سهم بازار و افزایش تقاضای کل برای  کارآفرین نوآور

محصوالت ارائه شده در بازار رشود  واهود کورد و در نهایوت توسوعه اقتصوادی جامعوه بوه کموک          

کارآفرینان شکل می گیرد. دیدگاه نظری یا تئوریک دیگر بوسیله اشمیتز ارائه شده اسوت. در مودل   

رآفرینانه، عاملی تعیین کننده برای رشد بهره وری می باشد. اشمیتز در مدل  وود بور   وی فعالیت کا

نقش فعالیتهای تقلیدی کارآفرینان در رشد اقتصادی تأکیود موی کنود.این رویکورد در تجربوه رشود       

اقتصادهای مشاهده می شود. کارآفرینان تقلیدکننده، کارآفرینانی هسوتند کوه فعالیتهوای موجوود را     

 .(Schmitz,1989)ی کنند و آنها را به مرحله عمل در می آورند. تقلید م

عالوه بر دیدگاههای تئوریکی مطالعات تجربی گوناگون نیز بر نقش کارآفرینی در رشد اقتصوادی  

تاکید دارند. برای مثال، مطالعات سازمان همکاری های توسعه اقتصادی و مطالعات دیودبان جهوانی   

قتصادی کارآفرینی یکی از مهمترین منابع تحلیل اقتصادی پیوندهای بین فعالیت کارآفرینانه و رشد ا

را ارائه می کنند. همانطور که مالحظه می شود کارآفرینی برای ایجاد فاای سالم اقتصادی و رشود  

شده اسوت   ملی یک ضرورت محسوب می شود و نقش کارآفرینی در پایداری و ثبات اقتصادی تایید 

(Henry, 2002 )   پژوهش های کارآفرینی نشان داده است که عوامل و شرایط محیطوی مثول .

وامل فرهنگی، اجتماعی، قانونی، سیاسی و فناوری تأثیر مثبت و یوا منفوی بور توسوعه کوارآفرینی      ع

. در واقووع (Deakins & Freel, 2003; Histrich & Drnovsek,2002)دارنوود

کارآفرینان در همه کشورها و فرهنگ ها وجود دارند. ولی محیط نامساعد برای کارآفرینی معموالً به 

گیوری از فرصوت هوای     ینی می انجامد؛ حال آنکه محویط مسواعد موجوب بهوره    رشد اقتصاد زیرزم

 .(( Herbig , etal , 1994کارآفرینانه می شود 

کاستی ها و اهمیت در حال رشد  ط مشی گذاری کارآفرینی از جنبه تئوریک نیاز به یک مبنوای  

تور یوا کارآفرینوان    ارآفرینانوه تر و مقایسه پذیر را الزم می کند. تا بتوان به ایجاد یک اقتصاد کدقیق

بیشتر و دستیابی به اهداف تعیین شده کمک کرد. بر این اساس بسیاری از کشورها در حوال حاضور   

 ط مشی های کارآفرینی را به عنوان یک رشته علمی مجزا به رسمیت می شناسند. در سطح بوین  

ون دیودبان جهوانی   المللی نیز سازمان هوایی ماننود بانوک جهوانی و سوازمانهای  صوصوی همچو       

کارآافرینی، توسعه داده های بین المللی را آغاز نموده اند. با این وجود هنوز بحر  وط مشوی هوای    
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توسعه کارآفرینی موضوع بسیار جدیدی می باشد و بیان دقیق اهداف  ط مشی کارآفرینی هنووز در  

 ((Lundstrom & Stevenson, 2001dمراحل تکامل می باشد 

توسعه کارآفرینی با دو جهت گیری کلی شامل حذف و کاهش موانع کارآفرینی نقش دولت ها در 

. بر اسواس ایون جهوت گیوری هوا،      (UNECE, 2008)و ترغیب و تشویق کارآفرینی می باشد 

ها دولت برای توسعه کارآفرینی شامل تدوین قوانین و مقررات مورتبط،   بر ی از مهمترین  ط مشی

مراحل اداری، حمایتهای مالی و اعطای وام، ارتقواء کوارآفرینی و    سازی های مالیاتی، ساده  ط مشی

 آموووز ، اطووالع رسووانی و مشوواوره بووه کارآفرینووان و ایجوواد زیرسووا تهای الزم مووی باشوود       

 (Lundstrom & Stevenson, 2001)  

هدف این پژوهش توسعه یک الگو و چارچوب مفهومی بمنظور تبیین  ط مشوی هوای دولوت در    

ی است. با توجه به رویکردهایی که در زمینه کارآفرینی به ا تصار معرفی شود، ایون   توسعه کارآفرین

پژوهش دارای رویکرد کالن و محیط گرا با تاکید بر نقش دولت است. بنابراین مبوانی نظوری ایون    

 پژوهش بر مطالعات سطح کالن توسعه کارآفرینی تمرکز دارد.

 های سیاست کارآفرینی ها و ویژگی اولویت

 های کوچک و متوسط موضوع بسیار جدیدتری  ه کارآفرینی نسبت به بحر توسعه شرکتتوسع

هوای   هرحال سیاسوت  بوده و سیاست توسعه کارآفرینی هنوز در مراحل تکامل و رشد است. به

 های زیر هستند: کارآفرینی دربرگیرنده اولویت

 هوای   اشتغال )معرفی مودل عنوان یک گزینه جذاب  اطالع رسانی بیشتر نسبت به کارآفرینی به

 نقش کارآفرینان موفق، تغییر نگر  عموم مردم(

 های یادگیری در فرآیند کارآفرین شدن و شروع یک کسب و کوار بورای افوراد     افزایش فرصت

 گیری کارآفرینانه، آموز ( )جهت

  های کارآفرینی و مشاوره شروع یک کسب و کار کوچک در سطح  تسهیل دسترسی به آموز

 معه و ارتقای کیفیت  دمات پشتیبانی کسب و کارهای کوچکملی و جا

 منظوور تورویج بحور، یوادگیری و شوراکت       ای بوه  هوا و تبوادالت شوبکه    تسهیل ایجاد فعالیت

 های بحر در مورد سیاست ها( ها، سمینارها و یا گردهمایی ها، انجمن )کنفرانس
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 کاهش موانع اداری و قانونی برای ورود به کسب و کار 

 اندازی و شروع یک کسب و کار  های کوچک، سرمایه و سایر منابع برای راه سترسی به وامتسهیل د 

       توسعه دانش و پژوهش در زمینه چگونگی ایجواد کسوب و کارهوای کوچوک و کوارآفرینی در

 اقتصاد و نقش آنها در ایجاد شغل و ثروت )پژوهش و نشراطالعات(.

 رآفرینی به شرح زیر هستند:های موجود کا های متداول سیاست همچنین ویژگی 

 مند بوه شوروع یوک     هامورد هدف قرار دادن افراد عالقه توجه به افراد بیش از توجه به شرکت

 کسب و کار )ارائه پشتیبانی قبل از شروع کسب و کار(

       هوا و   تشویق بیشتر و بیشتر افراد برای شروع کسب و کوار شخصوی بوا هودف ایجواد فرصوت

هوای شوروع و اداره    ر یوادگیری فرآینود کارآفرینانوه و ایجواد مهوارت     منظو پشتیبانی از افراد به

 موفقیت کسب و کار 

 های اقلیت جامعه مانند زنان و جوانان  های هدف شامل عموم مردم و بخش توجه به گروه 

 توجه به ایجاد فرهنگ کارآفرینانه یا افزایش شور و نشاط کارآفرینانه در جامعه 

 های پشتیبانی  های مالی مستقیم که موجب استفاده بیشتر از اهرم رماز اه عدم استفاده گسترده

 هوووووووای کوچوووووووک( شوووووووود )بوووووووه اسوووووووتثنای وام  غیرموووووووالی موووووووی

 Lundstrom & Stevenson, 2001d) .) 

 

 سیاست های کالن

و مقوررات هسوتند؛    هوای مالیواتی   های کالن شامل مواردی نظیر سیاست رقابت، سیستم سیاست

هوای کوچوک و    های مدیریتی صاحبان شرکت آموز ؛ مشاوره؛ ارایه برنامههای  رد شامل  سیاست

های تغییر فرهنگی نظیر آموز  سازمان و دسترسوی   متوسط یا مالکان بالقوه آنها و همچنین برنامه

هوای  ورد در تورویج کوارآفرینی      های کالن نسبت به سیاسوت شود. سیاست های مالی می به برنامه

 .(OECD,2007b)موثرتر هستند. 

 بر ی از سیاست های کالن عبارتند از:

 پایین، امنیت اقتصادی  کنترل تورم، نر  بهره 
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   سیستم مالیاتی کارآمد 

 سیاست های رقابت و ضد انحصار در دسترسی به منابع مالی 

 سهولت شروع و اداره یک کسب و کار( قوانین تجاری( 

 ه در یک کشوور اثوربخش   اجرای سیاست ها و قوانین )ممکن است اجرای یک سیاست ک

 باشد و در کشوری دیگر فاقد اثربخشی(می

 :سیاست های  رد شامل 

 کمک مالی برای توسعه آموز  مدیریت و کارکنان شرکت های کوچک و متوسط 

 افزایش تحقیق و توسعه در شرکت های کوچک و متوسط 

 بهبود ظرفیت های کارآفرینانه 

  لق فرهنگ کارآفرینانه  

  منابع مالی برای کارآفرینان و غیره است بهبود دسترسی به(OECD,2007a) . 

الزم بذکر است که سیاست های کالن در مباحر محیط کسب و کار ریشه دارند و سیاست های 

 26 رد بیشتر در الگوهای توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گرفته انود. در تحقیقوی کوه در سوطح     

یه بوسیله بانک توسعه و نوسازی اروپا و بانوک جهوانی   کشور اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، و ترک

نشان می دهد که در کشوری مانند روسیه سفید)بالروس( سیاست های کالن مانندسیستم مالیواتی  

)نر ها و تعدد موارد مالیاتی، تغییرات در الزامات مالیاتی(، قوانین و مقررات متعدد و بی ثبات، کنترل 

ای دولتی، سختی دریافت مجوز و ثبت شرکت و فساد مقاموات در  های بیش از حد توسط سازمان ه

 .(UNECE, 2007)سطح کالن موانعی مهم برای توسعه کارآفرینی هستند 

در این مقاله تأکید بر سیاست های کالن می باشد. این سیاست ها شامل عوامل نشان داده شوده  

 می باشد به شرح زیر است: 1در جدول 
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 مفهوم، ابعاد و شا ص سیاست های کالن -1جدول

 شاخص بعد مفهوم

الن
 ک
ی
ها
ت 
اس
سی

 

 عوامل نهادی و قانونی

ثبات سیاسی کشور، کارایی چارچوب های قانونی در زمینه کسب 
و کار، قوانین نیروی کار، مالیاتی، قاایی ضد انحصار و مالکیت 

 معنوی و غیره

 ثبات اقتصادی، امنیت اقتصادی و غیرهنر  تورم، نر  بهره،  ثبات اقتصاد کالن

 توسعه منابع انسانی

سطح عمومی آموز  های ابتدایی و دانشگاهی در کشور، میزان 
هزینه ها و سرمایه گذاری در آموز  کشور، دسترسی به نیروی 

 انسانی متخصص و غیره

 بازارمالی
ر شرایط برابر برای دسترسی به منابع مالی، نبود محدودیت در بازا

 مالی و سرمایه کشور و غیره

 زیرسا ت های نرم و سخت
کمیت و کیفیت زیر سا ت های حمل و نقل، انرژی و ارتباطالتی 

 و اطالعاتی

 تحقیق و توسعه و نوآوری
دسترسی به نتایج تحقیقات در کشور، میزان سرمایه گذاری در 

 تحقیق و توسعه و غیره

 فناوری
مدرن، همکاری فناورانه بین حمایت دولت از فناوری های 

 شرکتها، انتقال تکنولوژی و غیره

 بازارکاالها و  دمات
اندازه بازار دا ل و  ارج کشور، رقابت و نبود شرایط انحصار و 

 رانت در بازار کاالها و  دمات

 

 

هوا  توسعه بهبود می یابند ولی بررسوی   اگر چه فعالیت های کارآفرینانه با اجرای این برنامه های

نشان می دهد انگیزه ها و فعالیت های کارآفرینانه به وسیله عوامل فرهنگی، نهادی، دولت، محویط  

 کسوووووب و کوووووار و شووووورایط اقتصووووواد کوووووالن تحوووووت توووووأثیر قووووورار دارنووووود    

(Wennekers & Thurik, 1999.) 

نیافتگی کشورهای جهان سوم را موانع  دسوتو اقتصاددان معروف پرویی یکی از دالیل مهم توسعه

ظام اداری این کشورها می داند که بخش  صوصی را به اقتصاد زیرزمینی، غیررسومی و غیرمولود   ن

وکار، سیاست های کالن، توسعه کارآفرینی و توسعه شرکت  دهد. در این فاای نامساعد کسب سوق 

(. محیط کسوب و کوار   1387های کوچک و متوسط با مشکل مواجه می شوند )میدری و همکاران، 

سا ت های اقتصادی، سالمت نظام اداری، امنیت اجتماعی، ثبات سیاست های اقتصادی، شامل زیر 
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قوانین و مقررات، کیفیت نظام قاائی و غیره است که تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکت ها دارند ولی 

تغییر دادن آنها فراتر از ا تیارات و قدرت مدیران شرکت ها و کسب و کارها است.با توجه به اهمیت 

ین موضوع هر ساله گزارشات بین المللی در زمینه محیط کسب وکار و رتبه بندی کشوورها در ایون   ا

 (.1388زمینه منتشر می شود )اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، 

 

  (GCI)الگوی رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد

 GCIدر زمینه محیط کسب و کار گزار  های متعدد منتشر می شود. یکی از این گوزار  هوا،   

  رقابوت  سال است که گزار 30بیش از مجمع جهانی اقتصاد( است، مجمع جهانی اقتصاد)گزار  

پذیری رتبوه بنودی   پذیری جهانی را منتشر می کند. این گزار  کشورهای مختل  را از نظر رقابت

کند. هدف مجمع از ارائه این نوع گزار  ها، ارائه ابزارهای الگوبرداری برای رهبران کسب و کار می

رفوع موانوع    و سیاست گذاران کشورها به منظور مقایسه سیاست های کوالن کشوورها، شناسوایی و   

رکن به شرح زیر است. بعد اول( عوامل اساسوی   12رقابتی است. این گزار  دربرگیرنده سه بعد با 

نهادها، زیر سا ت ها، ثبات شا ص های کالن اقتصادی، بهداشت و آموز  های مقودماتی.   شامل

ر محصوالت، بعد دوم( عوامل توانمندساز شامل تحصیالت دانشگاهی و آموز  کارکنان، کارایی بازا

کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، اندازه بازار. بعود سووم( عوامول نووآوری شوامل      

 .(World Economic Forum,2012)پیشرفتگی کسب و کار و نوآوری. 
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 GCI رتبه ایران بر اساس شا ص -2جدول

 2014-2013 سال

 148 تعداد کشورها

 امتیاز رتبه معیار

 GCI 82 4،1کل مقیاس 

 4.5 75 عوامل اساسی

 3.7 83 نهادها 1

 4.1 65 ها زیر سا ت 2

 4.3 100 های کالن اقتصادی ثبات شا ص 3

 6 51 های مقدماتی بهداشت و آموز  4

 3.7 98 عوامل توسعه دهنده کارآیی

 4 88 تحصیالت دانشگاهی و آموز  کارکنان 5

 3.9 110 کارایی بازار محصوالت 6

 3 145 کارایی بازار کار 7

 3.2 130 پیشرفتگی بازار مالی 8

 3 116 آمادگی تکنولوژیکی 9

 5.1 19 اندازه بازار 10

 3.4 86 عوامل نوآوری

 3.6 104 پیچیدگی کسب و کار 11

 3.2 71 نوآوری 12

 

در  83 (، کشور ایوران در رتبوه  2014 -2015بر اساس آ رین گزار  منتشره توسط این مجمع )

با توجه به این که بهبود محیط کسب و کار شرط اساسی رشد طبیعوی و   .کشور قرار دارد 144میان 

پایدار بخش  صوصی و شرکت های کوچک کارآفرین است، می توان گفوت کوه توجوه بوه بهبوود      

محیط کسب وکار برای توسعه کارآفرینی شرطی الزم می باشد. از طرف دیگر  ط مشی گوذاری و  

سیاست های  ا  کارآفرینی می تواند به افزایش تعداد کارآفرینوان در کشوور کموک کنود.     تدوین 

توجه به این رکن در نهایت می تواند به افزایش تعداد شرکت هوای کارآفرین)نتوایج کوتواه مودت(،     

افزایش استخدام و ثروت آفرینی)نتایج بلند مدت( کمک کند. بر این اساس در ایون تحقیوق محویط    
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در قالب سیاست های کالن موثر بر توسه کارآفرینی مورد بررسی قورار گرفوت و مودل     کسب و کار

GCI برای طراحی مدل مفهومی تحقیق به عنوان مدل مبنا انتخاب شد. مجمع جهانی اقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اهداف و سؤاالت پژوهش

سنجش پیش برندگی این سیاست ها بر هدف اصلی این پژوهش شناسایی سیاست های کالن و 

 توسعه کارآفرینی کشور است. بر این اساس، سواالت پژوهش عبارتند از:

 آیا سیاست های کالن توسعه کارآفرینی در ایران پیش برنده،  نثی و یا بازدارنده هستند؟

 آیا میزان پیش برندگی ابعاد سیاست های کالن یکسان است؟

پژوهش مدل مفهومی -1شکل  

های کالن سیاست

توسعه  بر مؤثر

وقانونینهادیعوامل   

 ثبات اقتصادکالن

 توسعه منابع انسانی

 بازارمالی

های نرم و زیرسا ت

 سخت

تحقیق و توسعه و 

 نوآوری

 فناوری

 بازارکاالهاو  دمات
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منابع، برای بیان مناسب بودن سیاست ها از واژه پیش برنوده، بورای    الزم بذکر است در بر ی از

ارزیابی نامناسب از سیاست ها از واژه بازدارنده)یا مانع( و برای برای وضعیتی کوه نوه مناسوب و نوه     

 نامناسب است از واژه  نثی استفاده می شود. در این پژوهش سواالت با این واژگان بیان شده اند. 

 

 :روش تحقیق

پیمایشوی اسوت. ابوزار     – ین پژوهش بدلیل بررسی وضعیت موجود، کاربردی و از نوع توصویفی ا

ای لیکرت )کامالب مناسب توا کوامالب نامناسوب( موی      گزینه 5گردآوری اطالعات پرسشنامه با مقیاس 

استفاده شد. جامعوه آمواری    LISRELو  SPSSها از نرم افزار بمنظور تجزیه و تحلیل داده باشد.

حقیق کارشناسان وزارت صنایع، علووم و اقتصواد موی باشوند کوه در حووزه هوای مورتبط بوا          این ت

کارآفرینی، شرکت های کوچک و متوسط و تجاری سازی فعالیت داشته اند. الزم بذکر است حجوم  

% پاسوخگویان دارای  54نفر محاسبه گردید. همچنین از جنبوه جمعیوت شونا تی     96نمونه پژوهش

% آنهوا دارای مودرک کارشناسوی بووده انود و در      36% دکتوری و  10شود و  تحصیالت کارشناسی ار

 سال بودند. 10% آنها دارای سابقه بیش از 74مجموع 

 اطالعات جمعیت شنا تی -3جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی میزان

 34 52 10 

 

کرونبا  و در مرحله در این پژوهش بمنظور بررسی ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری، ابتدا آلفای 

بعد از تحلیل عاملی تاییدی)مدل های اندازه گیری( برای بررسی روایی استفاده شود. نتوایج ایون دو    

رو  در جدول زیر  الصه شده است. نتایج این آزمون ها نشان می دهد ابزار اندازه گیری از حیر 

های انودازه گیوری بمنظوور    ویژگی های فنی دارای شرایط الزم می باشد. الزم بذکر است که مدل 

 تلخیص در مقاله گنجانده نشدند.
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 بررسی ویژگی های فنی ابزاراندازه گیری پژوهش -4دول ج

 ویژگی فنی
 روایی)تحلیل عاملی تاییدی( پایایی

 X2/df RMSEA NNFI آلفای کرونبا 

 9، 0بیشتر از  0.08کمتر از  4کمتر از 7، 0بزرگتر از  پرسشنامه

سیاست های 
 کالن

0 ،97 2 ،67 0 ،071 0 ،91 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

(میانگین ابعاد و مفاهیم اصلی پژوهش: بمنظور تلخیص یافته های پوژوهش، میوانگین ابعواد در    1

آمده است. همانطور که مشاهده می شود در بین سیاست های کالن، زیرسا ت ها و ثبوات   5جدول

 اقتصاد کالن به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میانگین هستند. 

 

 میانگین ابعاد سیاست های کالن -5جدول

 میانگین بعد مفهوم
الن
 ک
ی
ها
ت 
اس
سی

 

 2،32 عوامل نهادی و قانونی

 1،98 ثبات اقتصاد کالن

 2،98 توسعه منابع انسانی

 2،38 بازار مالی

 2،96 زیرسا ت ها

 2،09 تحقیق و توسعه

 2،41 فناوری

 2،58 بازار کاالها

 2.46 سیاست های کالن

 

یک نمونه ای: بمنظور بررسی سواالت اول و دوم پژوهش )پیش برنوده،   t(بررسی نتایج آزمون 2

 3یک نمونه ای بوا نقطوه بور      t نثی و یا بازدارنده بودن وضعیت سیاست های کالن( از آزمون 
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منطبق بر قاعده متداول در آزموون   H0استفاده شد. رو  تصمیم گیری در  صو  رد یا پذیر  

 باشد به شرح زیر است. می tهای 

 

 برابر است. 3به مفهوم آن است که میانگین بعد مورد بررسی با  H0فرض 

  برابر نیست. 3به مفهوم آن است که میانگین بعد مورد بررسی با  H1فرض 

 

 H0( باشود،  05، 0در صورتیکه سطح معناداری بزرگتور از میوزان  طوا)    %95در سطح اطمینان 

پذیرفتوه   H1رد و  H0رتیکه سطح معناداری کوچکتر از میزان  طا اسوت  شود، در صوپذیرفته می

با توجه به اینکه این آزمون به صورت دو دامنه است بمنظور اظهار نظر بهتر در  صوو    می شود.

در سوطح اطمینوان    (µ1 -µ2)مناسب ابعاد پژوهش بر اساس مقادیر حد باال و حد پوایین تفواوت   

 می توان گفت: 95%

( 3پایین و باال هر دو مثبت باشند، میانگین متغیر مورد بررسی از مقدار آزموون )عودد    هر گاه حد

 بزرگتر است، به بیان دیگر متغیر مورد بررسی در وضعیت پیش برنده قرار دارد.

هر گاه حد پایین و باال هر دو منفی باشند باشد، میانگین متغیر مورد بررسی از مقدار آزمون )عودد  

 به بیان دیگر متغیر مورد بررسی در وضعیت بازدارنده قرار دارد. کوچکتر است (3

( 3هر گاه حد پایین منفی و حد باال مثبت باشد، میانگین متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون)عودد  

 تفاوت معنادار ندارد و به بیان دیگر متغیر مورد بررسی در وضعیت  نثی قرار دارد.

 و قاعده تصمیم گیری می توان گفت: 5نتایج جدول % با توجه به95در سطح اطمینان 

سیاست های کالن شامل عوامل نهادی و قانونی، ثبات اقتصاد کالن، بازار مالی، تحقیق و توسعه 

و نوآوری، فناوری و بازار کاالها و  ودمات در وضوعیت بازدارنوده قورار دارنود. همچنوین دو عامول        

 انی در وضعیت  نثی قرار دارند. زیرسا ت های نرم و سخت و توسعه منابع انس
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 یک نمونه ای t نتایج آزمون -6جدول 

 t بعد مفهوم
سطح 
 معنادار

حد پایین 
 ا تالف

حد باالی 
 ا تالف

 نتیجه

الن
 ک
ی
ها
ت 
اس
سی

 

 H0رد  -0،56 -0،81 0،00 -10،82 عوامل نهادی و قانونی

 H0رد  -0،89 -1،15 0،00 -15،80 ثبات اقتصاد کالن

 H0پذیر  0،14 -0،17 0،84 -0،21 منابع انسانیتوسعه 

 H0رد  -0،47 -0،78 0،00 -7،99 بازار مالی

زیرسا ت های نرم و 
 سخت

 H0پذیر  0،11 -0،20 0،59 -0،54

تحقیق و توسعه و 
 نوآوری

 H0رد  -0،75 -1،08 0،00 -11،05

 H0رد  -0،45 -0،73 0،00 -8،46 فناوری

 H0رد  -0،31 0،54 0،00 -7،29 بازار کاالها و  دمات

 H0رد  -0،44 0،64- 0،00 -10،76 سیاست های کالن

 

(نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه: بمنظورپاسخ به سووال سووم و چهوارم پژوهش)مقایسوه     3

میزان پیش برندگی ابعاد سیاست های کالن بصورت درون گروهی بوا یکودیگر( از آزموون تحلیول     

 واریانس یکطرفه استفاده شده است. 

 

 ( نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه7جدول 

H0  آمارهF نتیجه آزمون میزان  طا ارسطح معناد 

میانگین ابعاد سیاست های کالن 
 با هم تفاوت معنادار ندارند.

 H0رد  0،05 0،00 25،87

 

پذیرفتوه   H1رد و  H0% در هر دو آزموون   95همانطور که مالحظه می شود در سطح اطمینان 

می شود. به بیان دیگر بعای از ابعاد سیاست های کالن پیش برنودگی یکسوانی ندارنود. در اداموه     

بمنظور بررسی دقیق تر اینکه تفاوت ها بین میانگین چه ابعادی اسوت از آزموون مقایسوه چندگانوه     

د را در % ابعوا 95توکی استفاده شد. نتایج این آزمون نشوان داد کوه موی تووان در سوطح اطمینوان       
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گروههای های زیر قرار داد. الزم بذکر است کوه گوروه دوم توا چهوارم دارای میوانگین کمتور)پیش       

 برندگی کمتر( نسبت به گروه اول هستند.

 بررسی پیش برندگی ابعاد سیاست های کالن -8جدول

نوع 
 سیاست ها

 گروه دوم گروه اول
گروه 
 سوم

 گروه چهارم

سیاستها
 ی کالن

زیرسا ت 
/ توسعه 
 منابع انسانی

بازار کاال و 
 دمات، فناوری /بازار 

 مالی

عوامل 
 نهادی

تحقیق و توسعه و نوآوری 
 /ثبات اقتصادی

 

:نتیجه گیری و بحث  

زمان تدوین برنامه سووم   موجب شد در 1380بینی حادترشدن آن در دهه  مشکل بیکاری و پیش

هوای   توسعه کارآفرینی در سطح وزارتخانوه قرار گیرد و  توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه

این موضوع در برنامه های چهوارم و   معادن مطرح شود. و فناوری، تعاون و صنایع و علوم، تحقیقات

نیوز بوه نووعی     44همچنین در ابالغیه اصل  .سیاست های کلی برنامه پنجم نیز پیگیری شده است

  هایی که در جهت توسعه کارآفرینی انجوام  مور توجه قرار گرفته است. با این وجود علی رغم تال

شده است، در عمل رشد مناسب و پایداری در زمینه توسوعه کوارآفرینی و شورکت هوای کوچوک و      

متوسط در کشور مشاهده نمی شود. شاید بتوان علت بخشی از این مشکل را درسیاست های کالن 

الت بررسوی نقوش سیاسوت هوای     توسعه کارآفرینی کشور جستجو کرد. بنابراین این پژوهش با رسو 

کالن در جهت توسعه کارآفرینی کشور انجام شد. بور ایون اسواس سیاسوت هوای کوالن در قالوب        

الگوهای محیط کسب و کار بانک جهانی، رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، تصویر محیط 

اصوالح شوده،   کسب و کار و سیاست های دیدبان جهانی کارآفرینی، دیده بوان جهوانی کوارآفرینی    

توسعه کارآفرینی یورواستات، توسوعه کوار آفرینوی بور اسواس مطالعوه تطبیقوی کشوورها و توسوعه          

کارآفرینی آنکتاد بررسی شد و الگوی مفهومی پژوهش با تفکیک این دو نووع سیاسوت از یکودیگر    

 تدوین شد. 
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رسشنامه نشوان داد  بمنظور گردآوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شد. نتایج آمار توصیفی این پ

هستند. با این وجود در بوین سیاسوت هوای     3همه ابعاد سیاست های کالن دارای میانگین کمتر از 

کالن، زیرسا ت های نرم و سخت و ثبوات اقتصواد کوالن بوه ترتیوب دارای بیشوترین و کمتورین        

ل زیرسوا ت  یک نمونه ای نشان داد که تنها دو سیاست کالن شوام  tمیانگین هستند. نتایج آزمون 

های نرم و سخت و توسعه منابع انسانی در وضعیت  نثی قرار دارند و مابقی سیاست های کالن در 

وضعیت بازدارنده قرار دارند. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریوانس یکراهوه نشوان داد کوه در بوین      

می باشوند،   سیاست های کالن زیرسا ت و منابع انسانی دارای وضعیت بهتر و پیش برندگی بیشتر

ولی تحقیق و توسعه و نوآوری و ثبات اقتصادی نسبت به بقیه ابعاد سیاست هوای کوالن بیشوترین    

بازدارندگی را دارند. همانطور که مشاهده می شود در مجموع نتایج آماری پژوهش مشابه و یکودیگر  

 را تایید و نوعی همگرایی درونی را نشان می دهند. 

ژوهش با اطالعات موجود در این زمینه به گزار  های منتشوره بوین   بمنظور مقایسه نتایج این پ

المللی مراجعه شد. ارزیابی بانک جهانی در زمینه سهولت کسب و کار نشان می دهود کوه ایوران در    

 135کشور رتبه ایران  178ایران بین  2008مقایسه با سایر کشورها وضعیت نامناسبی دارد. در سال 

کشوور   183رتبه ایران بوین   2010و البته در سال  142کشور این رتبه به 181بین  2009و در سال 

. بور اسواس   (World Bank, 2008, 2009 & 2010)رسویده اسوت    137رتبه ایوران بوه   

 130رتبه ایوران در شوا ص هوای سوهولت کسوب و کوار بوه         2015گزار  بانک جهانی در سال 

صویر محیط کسب و کار نیز کشوور  . بر اساس ارزیابی چارچوب ت(World Bank, 2015)رسید

 2009الوی   2006در مقایسه با سایر کشورها وضعیت مناسبی ندارد و این وضعیت در نتایج سه سال 

. (Business Environment Snapshot ,2009)به صورت یوک رونود دیوده موی شوود     

تاییود   همچنین بررسی های انجام شده در درون کشور نامناسب بودن محیط کسب و کار کشوور را 

در زمینه محیط کسب و کار کشور  1384می کند. برای نمونه شرکت نوسازی صنایع ایران در سال 

و دارای  65کشوور   70پژوهشی انجام داد. این بررسی نشوان موی دهود کوه رتبوه ایوران در میوان        

(. بنابراین شواید بتووان نتیجوه    20  1388بازدارندگی محیطی است )مرکز پژوهش های مجلس، 
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کرد که نتایج این مقاله دارای نوعی همگرایی بیرونی با نتایج پوژوهش هوای بوین المللوی و      گیری

 دا لی است. 

 پیشنهادات

با توجه به نتایج این پژوهش و گزار  های بین المللی ذکر شده نمی توان بوه نتوایج حاصول از    

ی در کشوور  سیاست های کالن توسعه کارآفرینی، شرکت های زودبوازده، اشوتغال،  صوصوی سواز    

 وشبین بود. زیرا عوامل بازدارنده کالن اثر منفی داشته و حتی ممکن است به مرور تعداد فعاالن در 

کسب و کارهای مولد نسبت به وضع موجود کاهش یافته و رشد آنها منفی شود. بنابراین توجوه بوه   

این بوا توجوه بوه    سیاست های کالن در راستای بهبود فاای کسب و کار الزم بنظر می رسد. بنوابر 

نتایج پژوهش در ادامه پیشنهاداتی بمنظور بهبود سیاست های کالن توسعه کارآفرینی به شرح زیور  

 تدوین شده است.

( بستر سازی برای رعایت قوانین مالکیت معنوی و رعایت قوانین ضد انحصار، قوانین مالیاتی، کار 1

 نی در زمینه کسب و کار.و ورشکستگی ودر مجموع بهبود کارایی چارچوب های قانو

( تال  برای کاهش نر  تورم. و بهبود امنیت و ثبات اقتصادی به عنوان مشکالت پایه ای اقتصاد 2

 ایران

( بهبود دسترسی به منابع مالی شامل بهبود شرایط دسترسی عادالنه کارآفرینوان و شورکت هوای    3

ت هوای کوچوک بوه بازارهوای     کوچک به منابع مالی، وام و تسهیل دسترسی کارآفرینان و شورک 

سهام و نیز بکارگیری مکانیزم هایی در جهت افزایش سالمتی و شفافیت بانوک هوا و موسسوات    

 مالی.

( بهبود دسترسی به بازارها شامل تسهیل دسترسی به بازارهای دا لی و بازار هوای  وارجی بورای    4

ت عمومی و حمایتی ماننود  کارآفرینان در جهت صادرات محصوالت. دولت می تواند با ارائه  دما

اطالع رسانی، اجرای کارآمد قوانین رقابت و ضد انحصار در بازار کاالها و  دمات بوه کارآفرینوان   

 کمک کند. 

( دسترسی به امکانات تحقیق و توسعه شامل سرمایه گذاری دولت در تحقیوق و توسوعه، تسوهیل    5

 شرایط و امکانات تست برای کارآفرینان
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ش الزامات و کنترل های دولتی در جهت کمک به رشد شرکت های کوچوک و  ( تال  برای کاه6

 کارآفرینان در مراحل باالتر رشد تا انگیزه کافی برای توسعه کمّی و کیفی وجود داشته باشد. 

در پایان بر این نکته تاکید می شود که رفع موانع رشود کوارآفرینی و بخوش  صوصوی نیواز بوه       

 الف  صوصی سازی مسوتلزم اسوتقبال بخوش  صوصوی نبووده و بوا       سرمایه چندانی ندارند و بر 

مخالفت سیاسی مواجه نیست. البته سیاست های کالن در جهت بهبود فاای کسب و کارچندسالی 

است که در کشور مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه اقداماتی انجام شوده اسوت)احمدپور و   

بر بهبود فاای کسب و کار  44غیه سیاستهای کلی اصل (. برای مثال در ابال14،  1388داوری، 

صراحتاً تأکید شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی برنامه پونجم توسوعه   

(. بنوابراین  37-28صوص  1388نیز در این زمینه بندهایی وجود دارد. )مرکز پژوهش های مجلوس،  

توجه به ظهور پیامدهای این برنامه ها و قوانین در شرایط  می توان امیدوار بود در چند سال آینده با

فعلی بهبود حاصل شود. بایستی به این نکته نیز توجه داشت که تا زمانیکوه نهادهوای قانونگوذاری،    

مجری و قاایی کشور درک درست و مشابهی از شرایط موجود کشور نداشته باشند، ممکن است بوا  

و نظارت ناکارآمد به بازدارندگی بیشتر سیاست های کالن منجر وضع قوانین بیشتر، اجرای نادرست 

 شوند. 
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