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 ۶۱۰۲نظر کارآفرینی در سال  نمایه وضعیت ایران از

  ایران

 نمره به خود اختصاص داده است. 1۸۸از  ۵۰.۰کشور بررسی شده را با امتیاز کلی  1۹۵از میان  ۰۸رتبه  ایران

  میباشد. کشور 1۲از میان  1۱و شمال آفریقا ایران دارای رتبه  همیانخاورمنطقه  در

و نمره ایران در هر  دینیب یم ریز رد ار این امتیاز بندی استفاده شده برای GEDIکه توسط سازمان  شاخصیزیرسه 

 یک به صورت زیر میباشد:

 کشور  1۹۵از  ۹۳رتبه  و نمره( 1۸۸)از  ۹۵.۰: به کارآفرینی نسبت نگرش -

 کشور  1۹۵از  ۹۰رتبه  و نمره( 1۸۸)از  ۵۳: های کارآفرینی قابلیت -

 کشور  1۹۵از  ۰۹ رتبه نمره( 1۸۸)از  ۵۱.۶: های کارآفرینی انگیزه -

طبق ) کارآفرینیفرصت های  وجود رنظ ازایرانی  کارآفرینان نسبی امیددهنده  نشاناین سه شاخص  لیاجما مقایسه

شاخص )توسعه کسب و کارها  برای عملی و تحرک انگیزه درآنها  یماندگ بعق ضعف و و همزمان( شاخص نگرش

 اکوسیستممرتفع شود سالمت کلی  مساله بیشتری گردد و این توجه عملی یانگیزه ها خالء به چنانچه .( استانگیزه

 .کارآفرینی ایران بهبود چشمگیری خواهد یافت

 :وری استزیر ضر مواردراستای شرح اجزای خاص اکوسیستم کارآفرینی ایران تاکید بر  در

 مزیتسواد عمومی  سطحنیز  و شهری( )جمعیت گستردگی بازار و تراکمنظر  ازخاص  طوربه  ایران -

 . دارد

   سرمایه و نیز توسعه صادرات بهره خواهد برد. بازاربر  متمرکزاز برنامه های  چیزیبیش از هر  ایران -
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 و سازمانی  تکیکلی  رتبه بندی

کننده امتیاز  بیان و 1۸۸تا  ۸عنوان یک نمره از  به GEIکلی  شاخص-

 یک کشور در زمینه کارآفرینی

به  مربوطهای  شاخص نمودار ستونی 1۱ آیندتکی که از بر امتیازات-

 فعال در یک اکوسیستم افراد تعیاستخراج میشود و نمایانگر وض افراد

 .است
دست می آید با این تفاوت که  بهسازمانی که مشابه امتیاز تکی  امتیاز -

  از نمودارهای ستونی با مرجع سازمان ها استفاده میشود.

شده  تبدیل (GDPناخالص ) تولیدحسب  بر GEIامتیاز  پراکندگی: نمودار-

  نمایش میدهد. رابر حسب قدرت خرید 
 1۱از عملکرد یک کشور در هر یک از  : نماییعنکبوتی نمودار-

 را مقایسه با کشور های منطقه و جهان در  GEIنمودار شاخص های 

   میکند. معرفی

 جمیعت، شاملکلی  اطالعاتقسمت  : اینهای عمومیشاخص 

 و پذیری رقابت رتبه کسب و کار، رتبه تولید ناخالص، سرانه

  رتبه آزادی اقتصادی را عرضه میکند.

تک امتیازات  تکقسمت شامل  : اینهای ستونینمودار امتیازات

مورد ارزیابی به ترتیب بدترین به  پارامتر 1۱در هر یک از 

بهبود مورد  مقدار راست سمت درصدهای بهترین امتیاز میباشد.

مقدار  به GEIنیاز در هر ستون برای اینکه امتیاز کلی کشور در 

    نمره افزایش یابد را معرفی میکند. 1۸

 نام کشور-
  پرچم-
  جغرافیایی منطقه-

  (کشور 1۹۵ )از جهانی رتبه-
 ایمنطقه  رتبه-
اساس شاخص رقابت  بر: محرک اقتصادی نوع-

  تعریف میگردد. یپذیری جهان

 :اهرادومن یامنهار
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 (GEI) کارآفرینی جهانی های شاخص ساختار

 

 ، قابلیتزیر شاخص اصلی بیانگر نگرش سه شاخصی تشکیل میشود. ستون 1۱ مجموع سه زیر شاخص و در از GEI شاخص

نمودار ستونی  ۲ به صورت ییهانمودار یک از این سه زیر شاخص شامل . هرو انگیزه یک کشور در زمینه کارآفرینی میباشد

  .هستند انگیزه( شاخصنمودار ستونی ) ۲ و ()شاخص قابلیت نینمودار ستو ۱، نگرش(  شاخص)

و  ، قابلیتکه به ترتیب نمایش دهنده نگرش میباشدکی و اطالعات سازمانی ت اتدو سطح اطالع حاوی GEIنمودار ستونی  هر

  .استافراد  آن بر حاکمو قوانین  ، شرایطچارچوب سازمانی و سپسهر جامعه  بالغافراد  کارآفرینیانگیزه 

نکته حائز اهمیت است  این میکنند. توصیفاکوسیستم کارآفرینی در سطح ملی را  هنمای ،ستونی در کنار یکدیگر ودارنم 1۱ این 

امتیاز باال در همه آنها ضروری  ،یکدیگر هستند و برای عملکرد بهینه یک اکوسیستم ، مکملها در عین استقالل شاخصکه این 

در کل سیستم تنگنا ایجاد میشود و باید برای ارتقا ، تر از سایرین باشند ضعیف ها شاخصبرخی  چهاین مبنا چنان بر است.

 گردند. اکوسیستم تقویت سالمت
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 :نمودار های ستونی توضیح

 های نگرش  ستون

که توان درک فرصت های کسب و کار را  جامعه از درصدی ،از فرصت آگاهی :(Opportunity Perception) ۰ستون 

سطح سواد عمومی  بیانگرشهری بودن جامعه ) میزانبا دو متغیر حجم بازار و  ترکیبدر ، شاخصبودن این  معتبر برای دارند.

 میگردد. لحاظ برای استفاده از خدمات نوین(

های الزم برای  مهارت نددار باورمعه که از جا درصدی ،های راه اندازی کسب و کار مهارت :(Start-up Skills) ۶ ستون

لحاظ و آموزش های مهارتی  هرسمی در جامع آموزش سطحدر ترکیب با  این شاخص .دارندرا  کار ی یک کسب وازراه اند

   میگردد.

از حرکت آنها به  مانعباور دارند ترس از شکست  کهاز جامعه  درصدی ،ریسک پذیرش :(Risk Acceptance) ۳ ستون

و کار  کسبو قوانین موجود در هر کشور برای  کلی فضایتوجه به  اشاخص ب این ایجاد یک کسب و کار جدید نمیشود. تسم

...  وقوانین تجاری بین شرکت ها  و اطالعات ، شفافیتاقتصادی شامل رتبه بندی اعتباری کشورها کلی فضای ارزیابی میشود.

  میباشد.

 میزانشاخص در ترکیب با  . اینکارآفرین را میشناسند یکاز جامعه که  درصدی ،سازی شبکه :(Networking) ۴ ستون

  دسترسی عمومی به اینترنت ارزیابی میشود.

نسبی محبوبیت کارآفرینی به عنوان یک حرفه را در جامعه معرفی  میزان ،فرهنگی پذیرش :(Cultural Support) ۵ ستون

  یابی میشود.زشاخص در ترکیب با رتبه بندی کشور از نظر فساد ار . اینمیکند

 قابلیتهای  ستون

بهره بردن از یک  مبنایاز کسب و کارها که بر  درصدی و کارهای فرصت پایه، کسب :(Opportunity Start-Up) ۲ ستون

اندازی کسب  راه قوانین دشواریمیزان  کهآزادی اقتصادی  های شاخصشاخص با لحاظ کردن  . اینفرصت خوب ایجاد میشوند

   و کار جدید را در بر دارند ارزیابی میشود.

میشوند  ایجادجدید که در زمینه فناوری  هایاز کسب و کار درصدی ،فناوری جذب :(Technology Absorption) ۷ ستون

  کار گیری فناوری های نو ارزیابی میشود. به سازمان های یک کشور برای ظرفیتشاخص در کنار  این را معرفی میکند.

هایی از  شاخصاز داده های مربوط به سطح تحصیلی کارآفرینان و  ترکیبی ،انسانی سرمایه :(Human Capital) ۸ستون 

  و مهارت های نیروی کار در یک کشور میباشد. آزمودگیکار

با تنها تعداد محدودی رقیب که محصول مشابه را از کسب و کارهای نوپا که  درصدی رقابت، :(Competition) ۹ ستون

  بر بازار ارزیابی میشود. مسلط یهای عظیم اقتصادکنار توجه به میزان تسلط واحد درشاخص  این هستند. مواجهمیکنند  عرضه

 های انگیزه  ستون

نوپا که محصولی جدید را به  هایاز کسب و کار درصدی ،در محصول نوآوری :(Product Innovation) ۰۱ ستون

اری تحقیقاتی و ذشامل سرمایه گ ،شاخص در ترکیب با سنجه پیچیده ای از نوآوری . اینرا معرفی میکند هندمشتریان ارائه مید

  ارزیابی میشود. معنوی،حمایت از حقوق  تحقیقاتی وموسسات  ، حضورتوسعه محصول

شکل گرفته که عمر تکنولوژی  تازهاز کسب و کارهای  درصدی ،روند در آوری نو :(Process Innovation) ۰۰ ستون

 تحقیقسرانه ناخالص  هزینه مجموعمنظور کردن  باشاخص  این سال باشد را معرفی میکند. ۲از  کمتر اصلی مورد استفاده آنها

   و توسعه یک کشور ارزیابی میشود.

% ۲۸ساله بیش از  پنج بازه از کسب و کارهای نوپا که انتظار میرود در یک درصدی ،باال رشد :(High Growth) ۰۶ ستون

هدف  و نویناتخاذ استراتژی های  درلحاظ کردن قابلیت کسب و کارهای یک کشور  باشاخص  این .میکندکنند را معرفی  رشد

   ارزیابی میشود. ،محصول عرضهاری های خالقانه و راه های جدید تولید یا ذگ

 این معرفی میکند. راجدید  هایصادراتی کسب و کار میزان فعالیت بین الملل، روابط :(Internationalization) ۰۳ ستون

  میشود. ( ارزیابیجهانی شدن )درجهبه بازارهای جهانی  کشور  دسترسی سنجش شاخص در ترکیب با
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را از دو نوع سرمایه گذاری رسمی و  دسترسی به سرمایه خطرپذیر میزان ،خطرپذیر سرمایه :(Risk Capital) ۰۴ ستون

متوسط سرمایه  مقدار سرمایه گذاری غیر رسمی از حاصل ضرب تعداد سرمایه گذاران در میزان غیر رسمی ارزیابی میکند.

آمار بازار سرمایه یک کشور برآورد  بررسیسرمایه گذاری رسمی با  میزان .آیدگذاری انجام شده توسط آنها به دست می 

  میشود.


