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Abstract 

Despite the fact that high growth firms 
comprise a low percentage of all the firms 
globally, experimental studies in business 
and entrepreneurship designate a 
considerable share of net new jobs for them, 
deeming them as initiatives of boosting 
productivity, innovation and penetrating 
global markets. However, no comprehensive 
study has yet been conducted on Iranian high 
growth firms and their role on the nation’s 
economy. Hence, the present study, using all 
Iranian Social Security Organization data 
during two four-year-period, investigates the 
jobs created by high growth firms in private 
sectors and cooperative firms. While 
highlighting the importance of the subject, 
the study paints a big picture of such firms 
and delivers a context for deeper studies and 
comprehension of success and demise of 
them. As high grows firms encompass 0.53 
percent of businesses in Iran, they constitute 
approximately 38 percent of all the newly 
created jobs that are distributed unequally 
across the country. The unfair geographical 
distribution of such firms convey lack of 
equal access to entrepreneurial opportunities 
in the country and calls for implementing 
enlightening policies and configuration of 
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transparency and fair access to opportunities 
on a nation-wide scale. 
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  دهیچک
وکار، سهم  کسباند مطالعات تجربی حوزه کارآفرینی و  ها را در سطح جهان به خود اختصاص داده هاي پررشد حجم بسیار اندکی از بنگاه رغم اینکه بنگاه علی

این در حالی است . داند المللی می وري، نوآوري و نفوذ در بازارهاي بین قابل توجهی از ایجاد اشتغال جدید را براي آنها متصور است و آنها را محرك ارتقاء بهره
هاي تمامی  این مطالعه با استفاده از داده. ن انجام نگرفته استها و تأثیرات آنها بر اقتصاد ایرا هاي پررشد و ویژگی اي جامع در مورد بنگاه که تا به حال مطالعه

ها را مورد بررسی قرار  هاي پررشد بخش خصوصی و تعاونی هاي تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی طی دو دوره چهار ساله، ایجاد اشتغال توسط بنگاه کارگاه
با وجود اینکه . هاي مذکور فراهم آورده است تر و درك دالیل موفقیت و شکست بنگاه داده و ضمن ارائه تصویري کلی از آنها، بستري جهت مطالعات عمیق

ها همچنین  این بنگاه. اند درصد خالص اشتغال جدید را به وجود آورده 38ها است اما آنها نزدیک به  درصد کل بنگاه 53/0هاي پررشد در ایران برابر  سهم بنگاه
هاي پررشد نشان از عدم دسترسی برابر به  عدم توازن مکانی بنگاه. اند هاي مختلف فعالیت توزیع شده شور و در رشتهبه صورتی کامالً نامتوازن در کل ک

ها در سطح ملی  بخشی، شفافیت و دسترسی عادالنه به فرصت هاي آگاهی هاي رشد کارآفرینانه در نقاط مختلف کشور داشته و الزم است سیاست فرصت
  .زي شوندسا بندي و پیاده صورت

  هاي پررشد، اشتغال کارآفرینی، بنگاه: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

و (کارآفرین در هر عصري، عامل تغییر و پیشرفت اقتصادي 
مورد توجه همین دلیل، شده و به  جوامع شناخته) اجتماعی
در سطح کالن، کارآفرینی عامل تغییرات . ها بوده است دولت

ساختاري، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادي و در سطح خُرد، 
مداخالت دولت در . ها است گیري و رشد بنگاه محرك شکل

وکار و کارآفرینی، طی زمان و همراه با  زمینه گسترش کسب

                                                 
DOI: 10.22034/jstp.2018.10.2.539485 

 parisa.riahi@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

ها در پی  که دولتاي  تکامل محیط اقتصادي و بسته به زمینه
اند به تدریج از سیاست صنعتی به  ایجاد تغییر در آن بوده

. و سپس کارآفرینی تغییر جهت داشته است SMEسیاست 
یافته  گذاران به ویژه در کشورهاي توسعه اخیراً توجه سیاست

تا آنجا که پشتیبانی از  ]1[به کارآفرینی رشدمحور جلب شده 
اروپا ذکر شده  2020داف راهبرد هاي پررشد یکی از اه بنگاه

منطق این تغییر رویکرد در این باور است که . ]2[است 
1هاي پررشد بنگاه

2 (HGFs)  سهم باالیی در ایجاد اشتغال

                                                 
12- High Growth Firms 
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وري، نوآوري و نفوذ در بازارهاي  داشته و محرك ارتقاء بهره
 2008تا  2002هاي  به عنوان مثال طی سال .جهانی هستند

خالص اشتغال ایجادشده در کشور بریتانیا  از% 54نزدیک به 
وکارها  از کل کسب% 6 که تنها وکارها توسط این نوع از کسب

سایر مطالعات . ]3[دادند به وجود آمده است  را تشکیل می
نیز ) حتی در دوران رکود(مشابه در کشورهاي مختلف 
این مطالعات اذعان . ]4[اند  نتایجی کم و بیش مشابه داشته

رغم آنکه حجم بسیار کوچکی  هاي پررشد علی بنگاه دارند که
جدید نقش  اشتغالدهند اما در ایجاد  ها را تشکیل می از بنگاه

  .قابل توجهی دارند
مستقیم، از طریق  هاي پررشد عالوه بر ایجاد اشتغال بنگاه

ها  در منطقه استقرار خود، در رشد سایر بنگاه سرریز دانش
. کنند م نیز ایجاد اشتغال میمؤثرند و به طور غیرمستقی

ها از سطوح باالتر HGFهمچنین شواهدي وجود دارد که 
وري برخوردار و همچنین نوآورتر هستند و ضمناً  رشد بهره
تري هم  المللی قوي گیري صادراتی و ارتباطات بین جهت

گذاري  ها سرمایه این بنگاه. ها دارند نسبت به سایر بنگاه
و احتمال  دهند ی خود انجام میسنگینی بر سرمایه انسان

از . ]5[پذیر را به کار گیرند  بیشتري هم دارد که افراد آسیب
رو با افزایش رقابت، نوآوري و تخصیص مؤثر منابع منجر  این

 .به پویایی اقتصاد خواهند شد

ها و تأثیرات آنها بر  هاي پررشد و ویژگی در خصوص بنگاه
صورت نگرفته و به دلیل  اي مطالعه اقتصاد ایران تا به حال

هاي پررشد،  هاي ویژه بنگاه نبود اطالعات و تحلیل
ها در  گذاري خاصی نیز براي توسعه این گونه از بنگاه سیاست

هاي ثبتی در  از آنجا که نظام داده. کشور انجام نشده است
هاي پررشد  ایران نظامی گسسته و ناکامل است مطالعه بنگاه

تالش  مقالهاین . متعددي روبرو استهاي  کشور با محدودیت
دارد ضمن معرفی این پدیده و تأکید بر اهمیت آن، تصویري 
کلی از موضوع ارائه و توجه پژوهشگران را به مطالعات 

ها و موانعی که در  تر براي درك دالیل موفقیت این بنگاه عمیق
تواند  ادامه این مطالعات می. مقابل آنها قرار دارد جلب نماید

گذاران حوزه  هاي سیاست گیري اي خوبی براي تصمیممبن
گیري  کارآفرینی در پیشبرد این پدیده در ایران و همچنین بهره

هاي پررشد جهت ایجاد اشتغال و رشد  از سرریز دانش بنگاه
  .اقتصادي باشد

  پیشینه نظري -2
گذاران به پدیده  ترین دلیل توجه سیاست در اکثر کشورها مهم

در دوره رشد بیکاري . پررشد، چالش اشتغال استهاي  بنگاه
پژوهشگران نگاه خود ) میالدي 70دهه (ناشی از شوك نفتی 
 1979در سال . هاي کوچک معطوف کردند را به سمت بنگاه

داد در آمریکا  شواهدي ارائه کرد که نشان می 1دیوید برچ
این  و] 6[ها هستند  زاتر از بزرگ هاي کوچک، اشتغال بنگاه
 ها هاي بزرگ براي مدت شد که بنگاه ضوع زمانی مطرح میمو

در . بیشترین سهم از اشتغال را به خود اختصاص داده بودند
هاي بزرگ زیاد شده  آن مقطع زمانی، ریزش شغل در بنگاه

ها را از دست  هاي بزرگ در فرآیندي پویا، شغل بود و بنگاه
هاي  تهاي کوچک پررشد جاي آن موقعی دادند و بنگاه می

هاي برچ باعث هیاهو و جنجال  یافته. گرفتند شغلی را می
فراوان بین محققین شد و پژوهشگران بسیاري از روش 

 2رو برچ با همکاري مدوف از این .تحقیق مقاله او انتقاد کردند
اي منتشر کرد که در آن با استفاده  مجدداً مقاله 1994در سال 

هاي متفاوت رشد در الگو "ها ها و غزال موش"از استعاره 
هاي برچ نه  مطابق یافته. ]7[هاي نوپا را توصیف کرد  بنگاه

هاي کوچک و نوپا بلکه معدودي از آنها که  تمامی بنگاه
مطالعات برچ در . زا بودند اشتغال) ها غزال(رشدي باال داشتند 

گیري پارادایم جدیدي در حوزه  این زمینه باعث شکل
هاي  مطالعات در حوزه وکار شد و پس از آن هم کسب

اي ادامه یافت که  اقتصاد، مدیریت، نوآوري و علوم منطقه
هاي پررشد در  بدیل بنگاه ترین یافته آنها نیز نقش بی بزرگ

هاي پررشد به سایر  مطالعات بنگاه. ایجاد اشتغال جدید است
ها نظیر افزایش رقابت و نوآوري،  هاي محلی این بنگاه صرفه

ن جذب نخبگان که موجب پویاتر شدن صادرات و همچنی
 3بی ییآمازون و ا. اند شود نیز پرداخته اقتصاد محلی می

هاي ایرانی  کاال و اسنپ از نمونه هاي کالسیک و دیجی مثال
هاي پررشد هستند که از طریق فناوري نوین در ایجاد  بنگاه

هاي  وکار نقش داشته و فرصت هاي جدید کسب اکوسیستم
  .اند وکارها فراهم کرده سایر کسب جدیدي را براي
هاي  هاي این گروه از مطالعات، سیاست به واسطه یافته

هاي  یافته که به ویژه در دهه کارآفرینی در کشورهاي توسعه

                                                 
1- David Birch 
2- Medoff 
3- Ebay 
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وکارهاي  میالدي به شدت به سمت ایجاد کسب 80و  70
اُریب داشت به  -نظر از نوع آنها  صرف - ) و کوچک(جدید 

وکارهایی که احتمال رشد باال در  کسبسمت اولویت دادن به 
برخی . ]8[تغییر جهت داد ) ها آپ استارت(آنها زیاد است 

بیان کردند  1دانشمندان برجسته کارآفرینی نظیر اسکات شین
هاي  نیست و الزم است کمک "بازي اعداد"که رشد اقتصادي 

. هاي پررشد و با کیفیت تغییر جهت دهد دولت به سمت بنگاه
ها در ایجاد هر چه بیشتر انواع  گیري سنتی سیاست شین جهت

برخی نیز و ] 9[ نامید "سیاست عمومی بد"وکارها را  کسب
ها، HGFهاي مشوق ایجاد و رشد  در عین تأکید بر سیاست

وکارها ندانسته و این دو  آن را مانع توجه به ایجاد انواع کسب
  .]10[دانند  را مکمل یکدیگر می
هاي پررشد که عمدتاً از نوع تجربی  گاهدر کنار مطالعات بن
هاي علمی نیز در این ارتباط مطرح  هستند برخی نظریه

از جمله آنها  2"سرریز دانش کارآفرینی"اند که تئوري  شده
این تئوري سعی دارد چرایی اقدام برخی افراد به . است

 را تبیین و در مورد) در زمان عدم اقدام دیگران(کارآفرینی 
 .دهند بحث نماید ها خود را نشان می زمانی فرصتاینکه چه 

 2005در سال  3این نظریه براي اولین بار توسط آدرش و لمان
در  ]12[و همکاران  4پس از آن توسط آکس و] 11[مطرح 

آنها بر این باور بودند . وارد پیشینه کارآفرینی شد 2009سال 
ها و  هاي کارآفرینی بر شناسایی فرصت که اکثر نظریه

از نظر آنها . برداري از آنها تمرکز دارند گیري براي بهره تصمیم
زا و بیرونی  ها برون هاي کارآفرینی فرصت در اغلب دیدگاه

ها را  اقتصادي فرصت هاي رشد هستند در حالی که تئوري
دانند و تئوري سرریز دانش کارآفرینی شکاف بین  زا می درون

پایه مفروضات این تئوري، رفتار  بر. کند این دو را پرمی
هاي سودآوري که حاصل  کارآفرینانه در پاسخ به فرصت
توانند  صورتی می افراد در. کند سرریز دانش هستند بروز می

تأسیس کنند که به سرریزهاي دانش  هاي کارآفرینانه را بنگاه
  .دسترسی داشته باشند

رویکردهاي نظري فراوانی در حوزه کارآفرینی به نقش 
در اقدام براي کارآفرینی ) تشخیص یا خلق(ها  فرصت
هاي فردي  اند که نقطه عزیمت اکثر آنها ویژگی پرداخته

                                                 
1- Shane, Scott 
2- The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship 
3- Audretsch & Lehmann 
4- Acs 

کارآفرینان نظیر توانایی افراد در پذیرش ریسک و تحمل 
 (وداتکائی و بازترکیب منابع کمیاب و ارزشمندشکست، خ
هاي ملموس مالی و غیرملموس انسانی و  نظیر سرمایه

اما تئوري  .طور تجربه کارآفرین است و همین )اجتماعی
هاي فردي بر  سرریز دانش کارآفرینی به جاي ویژگی

اي که افراد در آن زندگی و فعالیت دارند به  هاي زمینه ویژگی
. هاي جدید تأکید دارد وان خلق دانش و ایدهویژه ویژگی ت

ها  عدم تقارن در دانش افراد موجب عدم تقارن فرصت
شود و ممکن است  براي آنها می) گذاري فرصت ارزش(

در ) مثالً یک بنگاه بزرگ(فرصتی که در یک مکان خلق شده 
مورد توجه واقع ) مثالً در میان مدیران بنگاه(همان مکان 

این ) مثالً یکی از مهندسان همان بنگاه(گري نشود اما فرد دی
فرصت را به خوبی درك و اقدام به تأسیس یک بنگاه 

و این بنگاه جدید ) 5شرکت زایشی(کارآفرینانه جدید کرده 
هم به نوبه خود در رشد اقتصادي، ایجاد اشتغال و 

  ].12[پذیري جهانی نقش ایفاء کند  رقابت
نه  ،حاصل از سرریز دانشسطح کارآفرینی  ؛مطابق این تئوري

تنها به سرعت خلق دانش یا سطح دانش جدید بلکه به 
منظور از  .نیز بستگی دارد 6"ظرفیت جذب کارآفرینانه"

ظرفیت جذب کارآفرینانه، توانمندي کارآفرین در درك دانش 
سازي آن از طریق  جدید، تشخیص ارزش و همچنین تجاري

رینانه در میان ظرفیت جذب کارآف .ایجاد یک بنگاه است
یک : شود و شامل دو بعد می است کارآفرینان بالقوه، متفاوت

بتواند درك کند چه  که(بعد آن دانش علمی کارآفرین است 
 )چیزي واقعاً یک اختراع جدید و تا چه اندازه ارزشمند است

قادر  را است که کارآفرین وکار و دیگري دانش بازار یا کسب
رود  انتظار می لذا. دکن نگاه جدید میبه ایجاد و مدیریت یک ب
 بنیان و دانش 7هاي زایشی دانشگاهی رشد باال در شرکت

با . هاي سنتی و داراي فناوري پائین باشد تر از بنگاه محتمل
از  کمیدهند که تعداد بسیار  این وجود شواهد نشان می

کنند و بیشتر آنها خُرد  هاي زایشی دانشگاهی رشد می شرکت
  .]13[مانند  و کوچک باقی می

  هاي پررشد بر اشتغال تأثیر بنگاه 1- 2
میالدي، برچ از واژه غزال به دلیل سرعت ذاتی  70اواخر دهه 

                                                 
5- Spin-off 
6- Entrepreneurial absorptive capacity 
7- Spin-outs 
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هاي پررشد استفاده و نشان داد که این  براي اشاره به بنگاه آن
هاي زمانی کوتاه موفق  مشاغل جدید در دورهها در ایجاد  بنگاه

شده در مطالعه برچ طی دوره  مطابق شواهد ارائه. ]6[هستند 
اشتغال جدید % 70در آمریکا حدود  1988-1992رکود 

بنیاد . هاي آن کشور ایجاد شده بودند از بنگاه% 4توسط تنها 
ن نیز در دوران بحران مالی ای 1ملی علم، فناوري و هنر بریتانیا

هاي پررشد تحت عنوان  کشور مطالعه مشهوري در مورد بنگاه
داد بخش بسیار  انجام داد که نشان می "شش درصد حیاتی"

نفر کارکن  10وکارهاي داراي بیش از  از کسب%) 6(کوچکی 
اند بیش از نیمی از خالص اشتغالی که  در آن کشور توانسته

دند را ایجاد وکارها به وجود آمده بو توسط این گروه از کسب
عالوه بر آن مطالعه دیگري نیز توسط دولت . ]3[نمایند 

هاي پررشد به عنوان  بریتانیا انجام شد که بر تأثیرگذاري بنگاه
  .]14[گذاشت  هاي قدرتمند رشد اقتصادي صحه می پیشران

هاي پررشد در ایجاد  به طور کلی نقش قابل توجه بنگاه
ین یافته مصرح در پیشینه تر ترین و مهم مشاغل جدید، صریح

فراتحلیل مبتنی بر یک حوزه کارآفرینی است که توسط 
شده در کشورهاي  هاي مطالعات تجربی متنوع انجام یافته

  ].15[مختلف نیز تأیید شده است 
  هاي پررشد هاي بنگاه ویژگی 2- 2

هاي پررشد رو به  با وجودي که مطالعه در خصوص بنگاه
نظري هستند که  هاي برداشترد، فزونی است اما اغلب موا

ها و تصمیمات  گذاران را شکل داده و سیاست ذهن سیاست
هاي اولیه برچ  به عنوان مثال یافته. دهند ها را جهت می دولت

هاي کوچک در اقتصاد آمریکا و همچنین  در مورد نقش بنگاه
در بریتانیا موجب شد تا بدون  "کوچک زیبا است"شعار 

هاي کوچک در  هاي بنگاه یت و ویژگیتوجه به تفاوت ماه
) چابکی، انعطاف و فناوري باالشامل (یافته  کشورهاي توسعه

هاي سنتی، سطح  روششامل (و کشورهاي در حال توسعه 
هاي حمایت از  موجی از سیاست ؛)دانشی پائین و بقاء اندك

  .هاي کوچک در جهان به وجود آید توسعه بنگاه
د که در مقایسه کن می ایجادتئوري سرریز دانش، این انتظار را 

تر و  تر، کوچک هاي پررشد جوان ها، بنگاه با جمعیت کل بنگاه
ها و  بدیهی است که این انتظار نظري، سیاست. فناورتر باشند

                                                 
1- NESTA (National Endowment for Science, Technology and the 
Arts) 

بنیان،  هاي دانش ها را به سمت حمایت از شرکت منابع دولت
ها  ز این گروه از شرکتنوپا و کوچک سوق داده و تبعاً ا

شود لیکن مطالعات بسیاري در  زایی باالیی نیز طلب می اشتغال
راستاي ارزیابی این تئوري صورت گرفته که الزاماً نظریه 

در ادامه به مطالعات تجربی . ]16[کنند  مذکور را تأیید نمی
  .شود هاي پررشد اشاره می هاي بنگاه مرتبط با برخی ویژگی

  هاي پررشد دازه بنگاهسن و ان 2-1- 2
) غزال(هاي پررشد در اشتغال الزاماً نوپا  بنگاه ،شواهدمطابق 
مفهوم دیگري . تر هستند تر و با سابقه بلکه غالباً بزرگ نبوده

نیز در پیشینه کارآفرینی مطرح  2هاي پرتأثیر تحت عنوان بنگاه
زمان در اشتغال و گردش مالی رشد  هایی که هم شده و بنگاه

مطالعه بر روي این . دهد اند را هدف قرار می بل توجه داشتهقا
ها در آمریکا نشان داده که میانگین سن آنها  دسته از بنگاه

هاي پررشد  بنگاه% 70در بریتانیا . ]17[سال است  25حدود 
هاي پررشد در  میانگین سنی بنگاه و] 3[سال دارند  5حداقل 

برخی مطالعات تأیید  .]18[سال بوده است  13دانمارك نیز 
هاي کوچک و نوپاي فعال  اند که پتانسیل رشد در بنگاه کرده

  .]19[ ها بیشتر است هاي نوین نسبت به بالغ در حوزه فناوري
رشد  قابلیتهاي کوچک  مطالعات اولیه برچ نشان داد که بنگاه

دیگري  هاي پژوهشاما  ها دارند تري نسبت به سایر بنگاهیشب
 11000به عنوان مثال بررسی . نیز وجود دارد یبا نتایج متفاوت

ها با اندازه  بنگاه آلمانی نشان داد که هر چند احتمال بقاء بنگاه
ها منفی  آنها ارتباط مثبت دارد اما ارتباط رشد با اندازه بنگاه

هاي پرتأثیر، توزیع  همچنین در مطالعه بنگاه. ]20[است 
ها مشاهده  ها و بزرگ د اشتغال بین کوچکیکسانی براي رش

  .]17[شده است 
ها، مطالعاتی در مورد سن کارآفرینانی که  عالوه بر سن بنگاه

. کنند نیز انجام شده است هاي پررشد را هدایت می بنگاه
هاي  اي در آلمان نشان داده که سن کارآفرینان در بنگاه مطالعه
یافته مطالعه . ]21[رد همبستگی منفی با رشد سریع دا ،پررشد

هاي پررشد را بیش از  دیگري میانگین سن کارآفرینان بنگاه
نتایج بررسی سن کارآفرینان . ]18[دهد  سال نشان می 40
دهنده آن است که این  هاي پررشد در بریتانیا نیز نشان بنگاه

هاي پررشد تصور  آپ کارآفرینان از آنچه در افسانه استارت
ها به طور غیرمستقیم  این یافته. ]22[ستند تر ه رود مسن می

                                                 
2- HIFs (High-Impact Firms) 
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سایر مطالعاتی که بر اهمیت سرریز تجربه قبلی و شبکه 
اجتماعی کارآفرینان جهت دستیابی به موفقیت تأکید دارند را 

  .کنند تأیید می
  هاي پررشد سطح فناوري بنگاه 2-2- 2

هاي توسعه اقتصادي و  در علم اقتصاد، فناوري یکی از پیشران
رود استفاده از  رو انتظار می وري کل عوامل است و از این بهره

اما  .ها را افزایش دهد هاي نوین، پتانسیل رشد در بنگاه فناوري
هاي پررشد در تمامی  بر خالف تصور عمومی، بنگاه

. هاي اقتصادي و در تمام سطوح فناوري حضور دارند بخش
هاي  هاي پررشد بریتانیا در بخش از بنگاه% 15تنها حدود 

هاي  بنگاه %80در بلژیک . ]23[فناوري باال فعالیت دارند 
یت هاي سنتی و داراي فناوري پائین فعال پررشد در بخش

اند که در  همچنین برخی مطالعات بیان کرده. ]24[اند  داشته
هاي  بخش خدمات و به ویژه خدمات تخصصی، فرصت

در هر صورت، عدم . ]25[بیشتري براي رشد فراهم است 
هاي پررشد  وجود شواهد قابل اتکاء مبنی بر فناور بودن بنگاه

ها  یتها و فعال ها در تمام بخش و توزیع گسترده این بنگاه
 .]16[تقریباً براي همه کشورها صادق است 

هاي پررشد در مطالعات تجربی  هر چند فناور بودن بنگاه
در . متفاوت است "نوآوري"مردود شده اما این ادعا در مورد 

مطالعات . واقع نوآوري با رشد فروش همبستگی قوي دارد
نظر از نوع فعالیت، به  هاي پررشد صرف نشان داده که بنگاه

حاصل  اما این نوآوري الزاماً ]26[شدت نوآور هستند 
و بیش از  ]27[وتوسعه آنها نیست  هاي رسمی تحقیق فعالیت

هاي تدریجی و  آنکه نوآوري رادیکال داشته باشند نوآوري
و بیش از آنکه نوآوري در محصول باشد  ]10[کوچک دارند 

  .است) بکارگیري مؤثر بازاریابی(از جنس نوآوري بازار 
  هاي پررشد به مکان وابستگی بنگاه 2-3- 2

دهنده تأثیر شدید  نشان ،هاي پررشد در آمریکا عه بنگاهمطال
ها  و فیل) هاي کوچک بنگاه(ها  موش. مکان بر این پدیده است

دنیا بیایند اما در  توانند به در هر مکانی می) هاي بزرگ بنگاه(
 "ها سرزمین غزال"خواهند شد که در  )پررشد(صورتی غزال 
البته در . شهر است یک کالن چنین مکانی معموالً. به دنیا بیایند

% 23در مطالعه دیگري  وبیان یافته فوق تا حدي اغراق شده 
  .]17[ند ا ههاي روستایی آمریکا مشاهده شد پررشدها در مکان

ها تأثیرگذار است و  رسد مکان در رشد بنگاه به نظر می

هاي  تر، فرصت شهرهاي بزرگ نسبت به مناطق کوچک
هاي  دانشگاه .گذارند ها می اختیار بنگاهبیشتري براي رشد در 

محور، کارآفرینان مشهور و ثروتمند، بازار  بزرگ و پژوهش
در کنار  محلی بزرگ، سرمایه انسانی فراوان و ماهر، تنوع

نظیر دره (، همگی زیرساخت جذابی را ...تخصص و 
آورند که کارآفرینان بیشتري را به خود  به وجود می) سیلیکون

منطقه جغرافیایی را بیش از پیش در مسیر  جذب کرده و
  .دهند توسعه قرار می

  هاي پررشد توسعه بنگاه 2-4- 2
ها در پیش یا پس از  مطالعات اندکی به رفتار رشد بنگاه

به . اند اي که به عنوان دوره پررشد شناخته شده پرداخته دوره
. پذیر نیست امکان ها رسد تشخیص پیشینی این بنگاه نظر می

آنها  %50هاي پررشد آمریکایی، کمی بیش از  مطالعه بنگاهدر 
طی دوره چهار ساله پیش از رویداد رشد، هیچ تغییري در 

دیگر از آنها،  %30اشتغال خود نشان نداده بودند و تقریباً 
کاهش ترکیبی داشتند یعنی طی یک دوره دو ساله افول داشته 

  .]17[ سال دیگر بدون تغییر باقی مانده بودند و دو
هاي پس از رویداد رشد توجه  اندك مطالعاتی نیز که به دوره

ها مستمر  اند به این واقعیت اشاره دارند که رشد بنگاه داشته
هاي  دهند که بنگاه برخی مطالعات نشان می. ]16[نیست 

تري  هاي بعدي نیز رشد مثبت اما متعادل پررشد در دوره
ها نیز متفاوت و  ه اندازه بنگاهنتایج البته بسته ب. ]18[اند  داشته

رسد که موضوع استمرار  گاهی متناقض است و به نظر می
هاي پررشد بر اشتغال، بستگی به تعریف  تأثیرگذاري بنگاه
به عنوان مثال اگر تعریف پررشد به . مورد استفاده دارد

بر اساس تغییر نسبی ( ها درصد پررشدترین بنگاه 1صورت 
% 5/1سه ساله انجام شود آنگاه تنها  دورهطی یک ) در اشتغال

احتمال دارد که بنگاه در دوره بعدي نیز پررشد باقی بماند در 
 سوم حالی که اگر از تغییر مطلق استفاده شود حدود یک

علت نیز . آنها در دوره بعدي نیز پررشد خواهند بود %)7/31(
هاي  واضح است زیرا در حالت تعریف رشد نسبی، بنگاه

  .]28[تر بودن دارند  منتخب تمایل به کوچک
  
  هاي پررشد در ایران بررسی پدیده بنگاه -3

به دلیل کمیابی منابع، بدیهی است مطالعه و تمرکز بر روي 
ي باالتري در ایجاد مشاغل جدید در هایی که تأثیرگذار بنگاه
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اي در مورد  تر باشد لیکن تاکنون مطالعه اقتصاد دارند منطقی
از آنجا که . هاي پررشد در ایران صورت نگرفته است بنگاه

گذاران ایرانی تاکنون به این  پژوهشگران و به تبع آنها سیاست
نیز اطالعات مناسب اندکی  ها و اند و داده پدیده توجه نداشته
هاي پررشد در کشور وجود دارد در این  براي مطالعه بنگاه
توان به جستجوي پاسخ سؤاالتی محدود و  خصوص تنها می

  .اولیه پرداخت
 سؤاالت پژوهش 1- 3

هاي  وجود شواهد مثبت براي تأثیرگذاري قابل توجه بنگاه
پررشد بر ایجاد اشتغال، موجب شده طی دهه اخیر، حجم 

. در کشورهاي مختلف، رو به فزونی باشد مطالعات این حوزه
ها در  دهد که ویژگی این بنگاه نتایج این مطالعات نشان می

تمام کشورها مشابه نبوده و الزاماً انتظارات نظري پژوهشگران 
مفروضات  1سازد به نحوي که گارتنر را نیز برآورده نمی

گذاران در این حوزه را به داستان مردان کور و فیل  سیاست
با  هاي ذهنی انگارهاین شبیه کرده و عقیده دارد بسیاري از ت

ها و  منجر به اعمال سیاست و] 29[واقعیات تطابق ندارند 
مداخالتی نامناسب و فاقد کارایی و اثربخشی الزم توسط 

  .دولت خواهند شد
 سؤاالتبا توجه به پیشینه نظري و مطالعات تجربی پیشین،  

  :این پژوهش عبارتند از
هاي موجود، حجم قابل توجه  سهم ناچیزي از بنگاهآیا ) الف

 ؟اند و نامتناسبی از مشاغل جدید در کشور را به وجود آورده
  ؟ها موقتی است رشد بنگاهآیا ) ب
هاي  هاي پررشد در حوزه سهم قابل توجهی از بنگاهآیا ) ج

  ؟کنند داراي فناوري باال فعالیت می
هاي خُرد، کوچک،  تمام اندازههاي پررشد در  بنگاهآیا ) د

 ؟متوسط و بزرگ وجود دارند
 ؟ستندنی) غزال(هاي پررشد الزاماً نوپا  بنگاهآیا ) هـ
  شناسی روش 2- 3

هاي پررشد در ایران، الزم است تعریفی  براي بررسی بنگاه
بررسی . دقیق و عملیاتی از یک بنگاه پررشد داشته باشیم

دهنده وجود تعاریف و  وکارها نشان پیشینه رشد کسب
دلیل این عدم اجماع را . هاي متعدد سنجش است شیوه
وکار در نگاه دانشگاهیان  توان در تفاوت مفهوم رشد کسب می

                                                 
1- Gartner 

برخی مطالعات، رشد را بر حسب . گذاران دانست و سیاست
تعداد (تغییر در گردش مالی، برخی بر حسب تغییر در اندازه 

گاهی نیز . اند و برخی ترکیبی از این دو را سنجیده) شاغلین
هایی نظیر تعیین  تغییر در ارزش سهام و یا اعمال محدودیت

  .ه شده استکف گردش مالی براي ارزیابی رشد بنگاه مشاهد
 درصد Xهاي پررشد را به عنوان  برخی پژوهشگران، بنگاه

در محاسبه ساده بر پایه درصد . اند ها در نظر گرفته باالیی بنگاه
اُریبی  تر وکارهاي کوچک سنجه به سمت کسب) رشد نسبی(

خواهد داشت و بالعکس، اگر رشد مطلق مدنظر قرار گیرد 
برچ . ر اُریب خواهد بودت هاي بزرگ محاسبات به سمت بنگاه

و مدوف براي آنکه بر این اُریبی غلبه کنند ترکیبی از رشد 
) اشتغال، گردش مالی یا هر سنجه دیگر(مطلق و رشد نسبی 

  :]30[اند  را پیشنهاد کرده

 
و گروهی دیگر هم تقریب درجه دوم نرخ رشد را مطرح 

  :]31[اند  کرده

 
ج مطالعات با شود نتای وجود تعاریف مختلف باعث می

براي ایجاد امکان  OECD. یکدیگر قابل مقایسه نباشند
مقایسه تطبیقی کشورها تالش کرده روش تعریف و تشخیص 

مطابق تعریف ]. 32[هاي پررشد را استاندارد کند  بنگاه
OECD ررشد بنگاهی است که میانگین رشد ساالنهبنگاه پ ،

ساله حداقل  یا گردش مالی طی یک دوره سه/آن در اشتغال و
. نفر شاغل باشد 10و در ابتداي دوره نیز حداقل داراي % 20

هاي خُرد نیز با این منطق صورت گرفته که تأثیر  حذف بنگاه
ها بسیار اندك بوده و احتساب آنها ممکن  اقتصادي این بنگاه

طبق این تعریف، . است تصویر حاصله را مخدوش سازد
در % 8/72 سال، حداقلبایست طی سه  هاي پررشد می بنگاه

یا گردش مالی خود رشد داشته باشند تا شرط ذیل /اشتغال و
  :محقق شود

 
هر چند امکان مقایسه کشورها با یکدیگر  OECDاستاندارد 

را فراهم کرده و از این منظر با ارزش است اما 
رشد گردش مالی . هایی را نیز با خود به همراه دارد محدودیت
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هاي مختلف رشد  تواند جنبه یو اشتغال الزاماً نم
عالوه بر آن، . ]33[وکارهاي کارآفرینانه را نشان دهد  کسب
در این ) نفر شاغل 10داراي کمتر از (هاي خُرد  بنگاه

بسیاري از  شوند در حالی که به حساب آورده نمی استاندارد
ممکن  )ICTهاي حوزه  آپ از جمله استارت(ها  این بنگاه

. است رشد بسیار باالیی طی دوره مورد نظر داشته باشند
محدودیت دیگر آن نیز استفاده از محاسبات نسبی و اریب به 

نفر در  10بنگاه با اندازه . تر است هاي کوچک سمت بنگاه
شغل جدید طی سه سال، پررشد محسوب  8صورت ایجاد 

 73است  نفر الزم 100شود در حالی که بنگاه با اندازه  می
  .شغل جدید ایجاد کند تا چنین لقبی بگیرد

گزینه دیگر براي محاسبه رشد، استفاده از سطح آستانه رشد 
به جاي رشد نسبی است که در این صورت، اُریبی به سمت 

زیرا براي بنگاه بزرگ رسیدن به  هاي بزرگ خواهد بود بنگاه
 شغل جدید طی دوره سه ساله به مراتب 50سطح رشد مثالً 

  .تر از یک بنگاه کوچک است ساده
گذاران،  ها، از آنجا که براي سیاست محدودیتاین با وجود 

امکان مقایسه و الگوبرداري اهمیت دارد استفاده از استاندارد 
OECD ررشد افزایش می در سنجش بنگاهیابد و البته  هاي پ

هایی براي تعدیل این سنجه با  گذاران تالش برخی سیاست
  .]34[ 1اند س ماهیت اقتصاد محلی خود نیز داشتههدف انعکا

هاي پررشد،  اداره آمار نیروي کار آمریکا براي سنجش بنگاه
. ]35[کند  را پیشنهاد می 2استفاده از رویکرد ترکیبی نقطه گره

نفر به  10هاي  در این رویکرد براي سنجش رشد باال در بنگاه
شود اما  استفاده می OECDباال از روش محاسبه رشد نسبی 

هاي خُرد از نظر دور  در عین حال براي اینکه رشد باالي بنگاه
شغل جدید طی سه سال را براي  8نماند سطح آستانه رشد 

این سطح آستانه با تعداد . گیرد ها در نظر می این نوع بنگاه
نفر شاغل الزم است طی همان  10شغلی که بنگاه داراي 
  .3کند رشد محسوب شود برابري میمدت ایجاد نماید تا پر

                                                 
هاي  ان مثال در ایرلند شمالی از آنجا که اقتصاد محلی عمدتاً از بنگاهبه عنو -1

شاغل را در  10ها در آن کم است آستانه SMEتشکیل شده و سهم  (Micro)خُرد 
  .اند محاسبات کنار گذاشته

2- kink point 
نفر شاغل در سال  10طی سه سال براي بنگاه داراي % 20رشد اشتغال ساالنه  -3

پذیر  نفر در واقعیت امکان 28/0از آنجا که افزایش . شود نفر می 28/7با  پایه برابر
  .نفر گرد شود 8نیست عدد فوق باید به 

هاي رسمی ایران خُرد هستند و  بنگاه% 90از آنجا که حدود 
شود رشد ممکن است موجب  OECDبکارگیري استاندارد 

ها نادیده گرفته شود بنابراین در  این حجم عظیم از بنگاه
هاي پررشد  مطالعه حاضر از روش آمریکایی تشخیص بنگاه

  .استفاده شده است
  تعاریف عملیاتی 2-1- 3
شود که اگر در سال پایه،  به بنگاهی اطالق می: بنگاه پررشد -

نفر شاغل بوده میانگین رشد ساالنه اشتغال  10داراي حداقل 
باشد و اگر در سال % 20ساله برابر یا بیش از  آن طی دوره سه

نفر یا کمتر شاغل باشد طی دوره سه ساله  9پایه داراي 
  .تعداد شاغلین آن افزوده شده باشدنفر به  8حداقل 

هاي  ، لفظ غزال به بنگاهOECDمطابق استاندارد : غزال -
پررشدي که در سال پایه کمتر از پنج سال عمر دارند اطالق 

در این مطالعه نیز همین تعریف و براي محاسبه سن . شود می
گذاري کارکنان در سازمان  بنگاه پررشد، زمان شروع بیمه

ماعی به عنوان سال شروع فعالیت بنگاه در نظر تأمین اجت
  .گرفته شده است

شدگان  در این مطالعه تعداد بیمه: خالص اشتغال جدید -
ها معیار اشتغال به حساب آورده شده و  در کارگاه) اجباري(

اي خاص نظیر  هاي بیمه شدگان توافقی و طرح تعداد بیمه
خالص . فته استمدنظر قرار نگر رانندگان، قالیبافان و غیره

اشتغال جدید به معناي تعداد مشاغل جدید ایجادشده توسط 
منهاي مشاغل از ) شدگان اجباري افزایش تعداد بیمه( ها بنگاه

) شدگان اجباري کاهش تعداد بیمه(ها  بین رفته توسط بنگاه
در صورتی که مشاغل از بین رفته بیش از مشاغل . است

بدیهی . خواهد بود جدید باشد خالص اشتغال جدید منفی
هاي موجود و ورود  است اشتغال جدید حاصل رشد بنگاه

  .هاي جدید به اقتصاد است بنگاه
بیشتر مطالعاتی : اشتغال جدید سهم بنگاه پررشد از خالص -

هاي پررشد بر اشتغال  که به بررسی تأثیرگذاري بنگاه
 هر. اند اند خالص اشتغال جدید را مدنظر قرار داده پرداخته

چند بررسی میزان مشاغل ورودي و مشاغل خروجی در 
تحلیل این تأثیرگذاري مفیدتر خواهد بود اما از آنجا که در 

هایی وجود ندارد در این  حال حاضر دسترسی به چنین داده
نسبت اشتغال جدید " مطالعه نیز همانند بیشتر تجارب جهانی

نظور براي این م "هاي پررشد به خالص اشتغال جدید بنگاه
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  .لحاظ شده است
  ها داده 2-2- 3

هاي سطح کارگاه سازمان تأمین  در این مطالعه از داده
استفاده و سنجش تعداد  95تا  91هاي  اجتماعی طی سال

ها  شدگان اجباري کارگاه شاغلین بر حسب تعداد بیمه
هر چند در حال حاضر این . صورت گرفته است) ها بنگاه(

هاي  مجموعه براي مطالعه بنگاهترین  ها مناسب مجموعه داده
هاي دست دوم  پررشد در کشور هستند اما از آنجا که داده

هایی در  تطبیق کاملی با نیازهاي مطالعه ندارند طبعاً محدودیت
  .دقت نتایج وجود دارد

از آنجا که کد کارگاهی سازمان تأمین اجتماعی براي یک 
نه نیست هاي جغرافیایی مختلف، یگا بنگاه واحد در مکان

اند به عنوان  هاي متعدد داشته هایی که کارگاه تشخیص بنگاه
هاي پررشد که  پذیر نبوده و لذا برخی بنگاه بنگاه واحد امکان
اند و همچنین  هاي مختلف توسعه یافته در شهرستان
عالوه بر آن، نوع . اند هاي پررشد، شناسایی نشده هولدینگ

ها قابل  در این داده) تفاعیخصوصی، تعاونی یا غیران(ها  بنگاه
به . پذیر نشد تمیز نبوده و تحلیل هر گروه به طور مجزا امکان

هاي دولتی و عمومی ایران از  دلیل وجود شائبه استفاده بنگاه
تر براي رشد نسبت به  ها، انحصارات و شرایط سهل حمایت

هاي دولتی و  االمکان سازمان بخش خصوصی، تالش شد حتی
ي، ارتش و سپاه پاسداران، آستان قدس شهردار(عمومی 

ها حذف شوند اما از آنجا  از مجموعه داده) رضوي و نظائر آن
که فهرست کامل این گونه مؤسسات در اختیار نبود ممکن 
است برخی نیز به عنوان بخش خصوصی در محاسبات وارد 

  .شده باشند
سه سال رشد ( 91-94 مدت محاسبات طی دو دوره میان

سه سال رشد نسبت به ( 92- 95 و) 91ل پایه نسبت به سا
مالك محاسبه تعداد . صورت گرفته است) 92سال پایه 

هاي  مشاغل هر بنگاه، تعداد افرادي بوده که در ماه اسفند سال
مورد نظر، حق بیمه آنها توسط بنگاه به سازمان تأمین 

همچنین براي تعیین تعداد کل . اجتماعی واریز شده است
اشتغال و همچنین خالص اشتغال جدید نیز از  ها، کل بنگاه

جهت . هاي مدنظر استفاده شده است آمار اسفند ماه سال
بندي مورد عمل سازمان تأمین اجتماعی،  تطبیق با تقسیم

تا  11(، کوچک )نفر شاغل 10تا (ها به چهار گروه خُرد  بنگاه

و بزرگ ) نفر شاغل 100تا  51(، متوسط )نفر شاغل 50
بندي  براي گروه. اند تقسیم شده) نفر شاغل 100باالي (

ها از کد فعالیت سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده  فعالیت
مورد استفاده در مرکز آمار ایران مطابقت  ISICکه با نظام 

هاي مرکز آمار براي تحلیل  ندارد و بنابراین استفاده از داده
  .پذیر نیست ها امکان تکمیلی این داده

  
  ها یافته -4

 92- 95 و 91-94هاي پررشد کشور طی دو دوره  سهم بنگاه
، نوع فعالیت، اندازه و سن آنها )استان(و توزیع مکانی 
هاي پررشد  هایی بین ویژگی بنگاه تفاوت. محاسبه شده است

در ایران با مباحث نظري که در بخش اول این مطالعه مطرح 
از انتظار نیست زیرا ها البته دور  این تفاوت. شد وجود دارد

هاي کارآفرینانه در مناطق مختلف متفاوت هستند و  فرصت
تواند زوایاي جدیدي از رفتار کارآفرینانه  طبعاً این نتایج می

  .گذاران روشن سازد هاي کشور را براي سیاست در استان
ها و  هاي پررشد از تعداد بنگاه دهنده سهم بنگاه نشان 1جدول 

طور که  همان. هاي مختلف است در استان ایجاد اشتغال جدید
درصد  38ها نزدیک به  درصد از بنگاه 53/0شود  مشاهده می

  .اند از خالص اشتغال جدید را به وجود آورده
 80/0و  92/0، 98/0هاي تهران، قم و البرز به ترتیب با  استان

ها به  درصد، حائز اختصاص بیشترین سهم از تعداد بنگاه
ها بوده و با فاصله قابل توجهی از  ن استانپررشدها در میا

هاي  توان گفت که بنگاه می. اند ها قرار گرفته دیگر استان
پررشد در پایتخت و مناطق نزدیک به آن، فرصت ظهور 

هاي پررشد در  ها، نقش بنگاه در برخی استان. بیشتري دارند
ایجاد مشاغل جدید بسیار چشمگیر و به عنوان مثال براي 

هاي قزوین و خوزستان رشد  در استان 92-95زمانی دوره 
هاي پررشد بیش از خالص اشتغال جدید استان  اشتغال بنگاه
توان چنین برداشت کرد که خالص اشتغال  می. بوده است

به طور . جدید استان به طور کامل توسط آنها ایجاد شده است
ی از هاي پررشد بیش از نیم استان کشور، بنگاه 13میانگین در 

در مقابل اما تأثیر . اند مشاغل جدید را به وجود آورده
هاي ایالم و  هاي پررشد بر خالص اشتغال جدید استان بنگاه

. ها اندك بوده است سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان
وکار در این  هاي کسب رسد این امر به ویژگی به نظر می
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ار عمدتاً به صورت وک یافته و کسب مناطق کمتر توسعه(مناطق 
هاي  بنگاه(ها  و ساختار بنگاه) خوداشتغالی، خُرد و ناپایدار
هر چند . ارتباط نباشد بی) دولتی بزرگ عمدتاً دولتی یا شبه

  .تر است بررسی علل موضوع نیازمند مطالعات عمیق
هاي  شد میان استانهاي پرر عدم توازن در توزیع بنگاه 1شکل 

 .کشور را به تصویر کشیده شده است

  مختلف کشور هاي ها و ایجاد اشتغال جدید در استان هاي پررشد از تعداد بنگاه سهم بنگاه) 1جدول 

  استان
  **میانگین  95-92  94-91

از (%) سهم 
  ها تعداد بنگاه

از خالص (%) سهم 
  اشتغال جدید

از (%) سهم 
  ها تعداد بنگاه

از خالص (%) سهم 
  اشتغال جدید

از (%) سهم 
  ها تعداد بنگاه

از خالص (%) سهم 
  اشتغال جدید

 36/29 49/0 61/29 47/0 11/29 51/0 آذربایجان شرقی

 79/25 29/0 23/19 29/0 58/34 30/0 آذربایجان غربی

 58/22 35/0 44/42 31/0 01/12 39/0 اردبیل

 19/43 57/0 32/47 53/0 42/39 62/0 اصفهان

 16/28 80/0 64/28 75/0 68/27 86/0 البرز

 71/8 34/0 01/9 34/0 42/8 35/0 ایالم

 33/93 54/0 ∞ 52/0 11/87 56/0 بوشهر

 08/32 98/0 66/33 92/0 57/30 04/1 تهران

 70/44 20/0 83/77 19/0 67/25 21/0 بختیاري و چهارمحال

 48/24 35/0 44/64 35/0 30/9 35/0 خراسان جنوبی

 77/65 47/0 14/89 42/0 52/48 52/0 خراسان رضوي

 0/35 22/0 25/12 22/0 ∞ 23/0 خراسان شمالی

 72/73 39/0 58/113* 38/0 34/54 41/0 خوزستان

 82/81 57/0 95/66 51/0 24/167* 63/0 زنجان

 76/92 58/0 05/86 57/0 9/337* 60/0 سمنان

 52/7 32/0 14/5 26/0 11 39/0 بلوچستان وسیستان 

 42/72 36/0 66/66 33/0 67/78 39/0 فارس

 0/100 58/0 260* 58/0 ∞ 59/0 قزوین

 57/55 92/0 14/62 91/0 69/49 94/0 قم

 62/67 33/0 73/45 29/0 ∞ 38/0 کردستان

 10/28 31/0 38/37 29/0 13/21 33/0 کرمان

 41/39 20/0 62/29 20/0 44/52 21/0 کرمانشاه

 55/39 28/0 64/15 24/0 ∞ 33/0 بویراحمد وکهگیلویه 

 05/32 23/0 97/42 19/0 91/23 27/0 گلستان

 34/61 41/0 62/37 37/0 ∞ 46/0 گیالن

 51/19 20/0 07/13 24/0 11/29 16/0 لرستان

 98/16 23/0 83/19 20/0 54/14 26/0 مازندران

 10/78 59/0 44/69 58/0 83/87 61/0 مرکزي

 78/17 59/0 44/25 65/0 43/12 54/0 هرمزگان

 37/81 31/0 21/66 26/0 ∞ 36/0 همدان

 78/82 61/0 52/68 62/0 44/108* 61/0 یزد

 95/37 53/0 97/39 50/0 04/36 57/0  کل کشور
  .ها را جبران نماید هاي پررشد آن هم نتوانسته است ریزش اشتغال ناشی از افول سایر بنگاه خالص اشتغال جدید استان منفی بوده و رشد اشتغال در بنگاه: ∞

  .هاي پررشد بیش از خالص اشتغال جدید استان بوده است اشتغال جدید ایجادشده توسط بنگاه: *
و همچنین ) اند هاي پررشد داراي رشد اشتغال باالیی بوده رغم خالص اشتغال منفی استان، بنگاه با این استدالل که علی( ∞شده با  هاي مشخص ها، سهم براي محاسبه میانگین: **

  .اند در نظر گرفته شده% 100 نیز معادل% 100هاي بیش از  سهم
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هاي پررشد مستمر نیست اما تعدادي از  گرچه رشد بنگاه
اند و در کل کشور،  ها در هر دو دوره پررشد باقی مانده بنگاه

سوم پررشدها در دوره دوم نیز  رشد شتابان بیش از یک
  .استمرار داشته است

هاي  معموالً ترکیبی از فرصت منابع فرصت کارآفرینی و رشد،
ناشی از تغییرات فناوري، تغییرات تقاضا در بازار و تغییرات 

شود در شرایط متفاوت  این امر باعث می. نهادي هستند
ها  اقتصادي، اجتماعی و فنی کشورها فرصت رشد در فعالیت

هاي  سهم بنگاه 2جدول. هاي مختلف یکسان نباشد و بخش
در خالص اشتغال جدید % 5/0بیش از  هایی که پررشد فعالیت
جدول بر پایه میانگین سهم (کند  را ارائه می اند سهم داشته

ها  بندي فعالیت فعالیت در خالص اشتغال جدید مرتب و دسته
بر پایه کدگذاري مورد استفاده توسط سازمان تأمین اجتماعی 

  ).صورت گرفته است} در سطح سه رقمی{
هاي حوزه خدمات آموزشی و تجارت، بیشترین سهم را  بنگاه

اند لیکن بر خالف انتظار،  هاي پررشد داشته از بنگاه
هاي اول را اشغال  هاي داراي فناوري باال ردیف فعالیت
الیت در فع 4شده تنها  فعالیت فهرست 15در میان . اند نکرده

: شوند هاي داراي فناوري باال محسوب می زمره فعالیت
افزار  ، سخت)10رتبه (، داروسازي )4رتبه (افزار کامپیوتر  نرم

رتبه (گذاري  و خدمات مالی و سرمایه) 14رتبه (کامپیوتر 
هاي پررشد در تمامی رشته  توان گفت که بنگاه می). 15

  .اند پراکنده -وري فارغ از سطح فنا -هاي اقتصادي  فعالیت
هاي پررشد نیز موضوع مهمی است که باید  پیکربندي بنگاه

هاي رشد در  مورد توجه قرار گیرد چرا که الزامات و چالش
 3جدول. هاي بزرگ متفاوت است هاي کوچک با بنگاه بنگاه

به (دهد  هاي پررشد در سال پایه را نشان می توزیع اندازه بنگاه
از طریق  1ها اندازه تمامی پیمان راجدلیل عدم امکان استخ

هاي سازمان تأمین اجتماعی، در این جدول به ناچار  داده
هاي  سهم بنگاه به این دلیل،اند و  ها کنار گذارده شده پیمان

نسبت فوق پررشد از تعداد و خالص اشتغال جدید در جدول 
هاي  بیشتر بنگاه). به سایر جداول این مقاله، کمتر است

اند که با توجه به پیکربندي  بوده اندازه خُرد از حیث ،پررشد
آنها خُرد هستند % 90که نزدیک به  ها در کشور اندازه بنگاه

با مقایسه دو نمودار  لیکن دور از انتظار نبوده است) 2شکل(
شود که پیکربندي  شکل مذکور مشاهده می مندرج در

 شده مطالعاتي ها هاي پررشد با پیکربندي کل بنگاه بنگاه
  .تفاوت قابل توجهی دارد

                                                 
این کدهاي کارگاهی . درج شده است "ها پیمان"ها، فعالیت  براي برخی کارگاه -1

شوند و تشخیص  هاي پیمانکاري ایجاد می و براي انجام فعالیتبوده معموالً موقتی 
 .پذیر نیست ها امکان ازه بنگاه اصلی یا پیمانکار از طریق این دادهاند

  
 )میانگین دو دوره(هاي کشور  هاي پررشد در استان بنگاه توزیع تعداد) 1شکل 
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  هاي پررشد و ایجاد اشتغال جدید هاي پررشد هر رشته فعالیت اقتصادي از تعداد بنگاه سهم بنگاه) 2جدول 

  رشته فعالیت اقتصادي  ردیف

  میانگین  95-92  94-91
از (%) سهم 

هاي  تعداد بنگاه
  پررشد

از (%) سهم 
خالص 

  اشتغال جدید

از تعداد (%) سهم 
  هاي پررشد بنگاه

از (%) سهم 
خالص اشتغال 

  جدید

از (%) سهم 
هاي  تعداد بنگاه
  پررشد

از (%) سهم 
خالص 

  اشتغال جدید
 75/1 91/5 53/2 66/5  21/1 17/6 خدمات آموزش  1

2  
بازرگانی و تجارت 

 و فروشی، واردات عمده(
 )صادرات

39/5 59/1  94/4 69/1 16/5 64/1 

 09/1 20/3 24/1 04/3  96/0 37/3 )دستی پائین(صنایع شیمیایی   3

 08/1 71/2 12/1 75/2  05/1 68/2  افزار کامپیوتر خدمات نرم  4

 05/1 89/2 12/1 93/2  98/0 86/2 درمان و خدمات بهداشت  5

6  
ونقل  حمل وسایلتولید 

 زمینی غیرریلی و قطعات
03/1 31/1  29/1 71/0 15/1 96/0 

 94/0 52/2 91/0 29/2  97/0 77/2 احداث ساختمان  7

8  
آهنگري و ساخت قطعات 

 فلزي
36/2 71/0 22/2 89/0 29/2 79/0 

9  
آهن و (تولید فلزات اساسی 

 )فوالد
41/1 76/0  39/1 58/0 40/1 66/0 

 65/0 68/1 56/0 74/1  76/0 62/1 تولید و ارائه دارو  10

 61/0 52/1 59/0 52/1  63/0 52/1 مواد غذاییتوزیع و پخش   11

 56/0 53/1 68/0 66/1  46/0 41/1 فلزي تجهیزاتساخت   12

 53/0 15/2 62/0 05/2  46/0 25/2 تهیه و ارائه غذا و نوشیدنی  13

14  
تولید و تعمیر کامپیوتر و 

 هاي اداري ماشین
59/1 52/0  41/1 52/0 50/1 52/0 

15  
خدمات مالی و 

 گذاري بجز بانک سرمایه
58/1  80/0  12/1 33/0 33/1 51/0 

  
  )ها بدون احتساب پیمان(ها و ایجاد اشتغال جدید  هاي مختلف از تعداد بنگاه هاي پررشد داراي اندازه سهم بنگاه) 3جدول 

نوع بنگاه بر حسب اندازه در 
  سال پایه

  میانگین  95-92  94-91

از (%) سهم 
تعداد 
  ها بنگاه

از (%) سهم 
تعداد 
هاي  بنگاه

  پررشد

از (%) سهم 
خالص 
اشتغال 
  جدید

از (%) سهم 
تعداد 
  ها بنگاه

از (%) سهم 
تعداد 
هاي  بنگاه

  پررشد

از (%) سهم 
خالص 
اشتغال 
  جدید

(%) سهم 
از تعداد 
  ها بنگاه

از (%) سهم 
تعداد 
هاي  بنگاه

  پررشد

از (%) سهم 
خالص 
اشتغال 
  جدید

هاي  بنگاه
  پررشد

 10تا  1(خُرد 
 )نفر

32/0  4/59  38/10  29/0  7/61  45/12  30/0  50/60  33/11  

تا  11(کوچک 
 )نفر 50

17/0  1/35  32/12  16/0  9/32  51/13  17/0  02/34  87/12  

بزرگ /متوسط
 )نفر و بیشتر 51(

03/0  5/5  17/9  03/0  4/5  60/9 03/0  48/5  37/9  

  43/66    50/99  44/64    52/99  13/68    48/99  ها سایر بنگاه
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بدون ( ها هاي پررشد با کل بنگاه مقایسه پیکربندي اندازه بنگاه) 2 شکل

  )ها احتساب پیمان

باید توجه داشت که تعریف بنگاه پررشد بر پایه رشد نسبی 
سه سال، داراي اُریبی به سمت  اشتغال طی) میزان رشد(

هاي بزرگ که  هاي کوچک است و چه بسا بنگاه انتخاب بنگاه
نسبت به ) خالص اشتغال(تعداد بیشتري اشتغال جدید 

اند با تعریف فوق، پررشد محسوب  ترها ایجاد کرده کوچک
هاي کوچک در خالص اشتغال جدید بیش  سهم بنگاه. نشوند

هاي  رسد تأثیر رشد بنگاه نظر میاز سایرین بوده هر چند به 
خالص اشتغال جدید بسیار بیشتر از  متوسط و بزرگ در

هاي متوسط و بزرگ  بنگاه. هاي کوچک و خُرد است گونه
هاي پررشد و  درصدي از کل بنگاه 5/5رغم سهم  پررشد علی

از خالص اشتغال % 4/9هاي کشور،  درصدي از کل بنگاه 03/0
  .اند جدید را به وجود آورده

هاي  براي داشتن تصویري بهتر از میزان تأثیرگذاري بنگاه 
ها از خالص  این بنگاه توان نسبت سهم پررشد بر اشتغال، می

به عنوان شاخصی  راها  سهم آنها از کل بنگاهاشتغال جدید به 
در این صورت در حالی که . براي تأثیرگذاري در نظر گرفت
 6/71هاي پررشد بر اشتغال برابر  میزان تأثیرگذاري کلی بنگاه

بزرگ /باشد تأثیرگذاري پررشدهاي خُرد، کوچک و متوسط می

  .خواهد بود 3/312و  7/75، 7/37به ترتیب 
تواند بر  هاي پررشد نیز موضوعی است که می سن بنگاه

براي . اثرگذار باشدگذاري کارآفرینی  تصمیمات سیاست
اطالعات ) 91-94(هاي دوره اول  بررسی سن از آنجا که داده

هاي  هاي فراوانی داشت تنها به داده گذاري نقص شروع بیمه
براي دوره اخیر نیز . بسنده شده است) 92- 95(دوره دوم 

هاي پررشد فاقد اطالعات زمان شروع  بنگاه% 7حدود 
هاي  بنگاه% 23اي مذکور، ه مطابق داده. گذاري بودند بیمه

از . اند فعالیت خود را آغاز کرده) 1392(پررشد در سال پایه 
تواند بیش  آنجا که معموالً در سال اول تأسیس، رشد بنگاه می

هاي  برخی پژوهشگران حذف بنگاه 1از واقع نمایش داده شود
کنند  هاي پررشد را توصیه می تأسیس از محاسبات بنگاه تازه

هاي  ها در خصوص بنگاه این نوشتار از اولین بررسیاما چون 
تأسیس نیز در  هاي تازه شود بنگاه پررشد در ایران محسوب می

ها، میانگین سن  تأسیس با احتساب تازه. محاسبات وارد شدند
و بدون آنها  87/4برابر ) 92-95(هاي پررشد در دوره  بنگاه

رشد ایران هنوز هاي پر سال و به عبارتی، بنگاه 24/6برابر 
هاي مختلف  هاي پررشد رده سهم بنگاه 4جدول. جوان هستند

. دهد نشان می 92-95سنی را در خالص اشتغال جدید دوره 
هاي پررشد را تشکیل و سهمی  ها بیش از نیمی از بنگاه غزال

  .اند هداشتدرصدي از خالص اشتغال جدید کشور  20

  
  بحث -5

هاي پررشد در ایران بسیار  مطالعه حاضر نشان داد که بنگاه
                                                 

معموالً در ابتداي تأسیس، از آنجا که بنگاه هنوز مقدمات ورود به فعالیت را  -1
کند و کارکنان اصلی با فاصله  کند تنها یک یا دو نفر مؤسس را بیمه می فراهم می

 .شوند زمانی وارد لیست بیمه می

خُرد
61%

کوچک
34%

متوسط و 
بزرگ

5%

بنگاه هاي پررشد 

خُرد
89%

کوچک
9%

متوسط و 
بزرگ

2%

کل بنگاه ها

تلف از تعداد هاي پررشد سنین مخ سهم بنگاه) 4جدول 
  )92-95(ها و ایجاد اشتغال جدید  بنگاه

  سن بنگاه در سال پایه

از (%) سهم 
تعداد 
هاي  بنگاه

  پررشد

از (%) سهم 
خالص 
اشتغال 
  جدید

  74/7  02/23 شروع فعالیت در سال پایه
  95/12  96/33 سال 4تا  1

 80/16  83/35 سال و بیشتر 5

  47/2  19/7  نامشخص
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اندك هستند اما با این وجود سهم قابل توجه و نامتناسبی از 
ها  این بنگاه. اند خالص اشتغال جدید را به خود اختصاص داده

هاي موجود کشور را تشکیل  از کل بنگاه% 53/0که تنها 
غال جدید را به از خالص اشت% 38دهند به طور مستقیم  می

این یافته در تأیید مطالعات تجربی جهانی بر . اند وجود آورده
ریزان به این گونه از  گذاران و برنامه لزوم توجه بیشتر سیاست

  .گذارد ها صحه می بنگاه
ها  هاي پررشد در سراسر کشور، یافته رغم پراکندگی بنگاه علی

سه . لف داردنشان از پراکندگی نامتوازن آنها در مناطق مخت
هاي لرستان،  استان تهران، قم و البرز بیشترین تراکم و استان

هاي  کرمانشاه و چهارمحال و بختیاري کمترین تراکم بنگاه
ها  از آنجا که کارآفرینی و رشد باال در بنگاه. پررشد را دارند
اي که در آن  اي و ظرفیت نوآوري منطقه به شرایط زمینه

است دلیل پراکندگی نامتوازن را  کنند وابسته فعالیت می
ملموس (توان عالوه بر مرکزگرایی و توزیع نامتوازن منابع  می

هاي متفاوت کارآفرینی و  در وجود اکوسیستم) و غیرملموس
ها و مراکز تحقیقاتی، تنوع، تخصص و تناسب  وجود دانشگاه

فناوري که در کنار عوامل فرهنگی، منطقه را براي ایجاد نظام 
تعداد . جستجو نمود] 36[سازند  نوآوري آماده میمناسب 

هاي پررشد در دره سیلیکون نمونه بارز تأثیر نظام  باالي بنگاه
رو  از این. وکارها است نوآوري بر روي پتانسیل رشد کسب

تراکم و مناطق جانبی  فهم دقیق موانع و مشکالت شهرهاي کم
ه مطالعات به عالوه عوامل موفقیت شهرهاي با تراکم باال، ب

  .بیشتر نیاز دارد
هاي  بر خالف باور عمومی که رشد باال را حاصل فعالیت

طور که  دانند آن هاي فناوري نوین می بنیان در حوزه دانش
هاي مورد بررسی  هاي پررشد طی دوره مشاهده شد بنگاه

ها در سطوح متفاوت فناوري  شامل گستره متنوعی از فعالیت
هاي مختلف  هاي پررشد در بخش هنحوه توزیع بنگا. هستند

-95 هاي هاي پررشد طی سال دهد که بیشترین بنگاه نشان می
به نظر . اند هاي آموزش و تجارت فعال بوده در حوزه 91
رسد شرایط رکودي حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش نرخ  می

هاي ایجادشده براي این دو گروه از  بیکاري، در فرصت
هاي پررشد  رسد بنگاه به نظر می. استها مؤثر بوده  فعالیت

هاي بازار  هاي نهادي و فرصت عمدتاً در این دوران از فرصت
با این وجود، فهرست مورد اشاره متغیر . اند استفاده نموده

رود در گذر زمان نیز دستخوش همچنان  است و انتظار می
  .تغییرات شود

ان الزاماً هاي پررشد در ایر بنگاه نشان داد که حاضر مطالعه
هاي  خُرد یا کوچک نبوده و دستیابی به رشد باال براي بنگاه

عالوه بر آن میزان . متوسط و بزرگ نیز محتمل است
ها  هاي پررشد در کشور، با اندازه بنگاه تأثیرگذاري بنگاه

هاي متوسط و  ارتباط مثبت دارد به این معنی که رشد در بنگاه
غال جدید نسبت به رشد بزرگ، تأثیر بیشتري بر خالص اشت

به همین دلیل براي حل چالش . تر دارد هاي کوچک در بنگاه
بیکاري و دستیابی به اشتغال پایدار و فراگیر توجه به 

هاي متوسط و  هاي ویژه ارتقاء رشد به ویژه در بنگاه برنامه
  .هاي قابل اعتناء و مؤثر است بزرگ از گزینه

ها  موقتی بودن رشد بنگاه هاي این مطالعه، یکی دیگر از یافته
شده در  هاي پررشد شناسایی سوم بنگاه تنها حدود یک. است

نیز به رشد خود ) 92-95(، در دوره دوم )91-94(دوره اول 
این واقعیت با بیشتر مطالعات مرتبط همخوانی . اند ادامه داده

به . هاي پررشد دائماً در حال نوسان است جمعیت بنگاه. دارد
ها نیست بلکه  د باال، مشخصه گروه خاصی از بنگاهعبارتی رش

این واقعیت،  و] 16[اي موقتی براي برخی از آنها است  تجربه
هاي پررشد را با دشواري  گذاري براي توسعه بنگاه سیاست

ها در  یافته دیگر این مطالعه، اهمیت غزال. سازد روبرو می
دهد که  یها نشان م یافته. ایجاد اشتغال جدید در کشور است

  .هستند) نوپا(تقریباً نیمی از پررشدها، غزال 
هاي پررشد الزم است ابتدا  براي افزایش کمیت بنگاه

ها در کشور بررسی و موانع  چگونگی و مسیر رشد این بنگاه
بندي شوند  ها به نحوي صورت رشد شناسایی شده و سیاست

که  این در حالی است. شده به حداقل برسند تا موانع مشخص
هاي پررشد صورت  بیشتر مطالعاتی که تاکنون در مورد بنگاه

تمرکز بر تعداد یا حجم آنها ) همانند همین مطالعه(گرفته 
ها  اند و کمتر به چگونگی و چرایی رشد در این بنگاه داشته

ترین دلیل این امر استفاده  شاید مهم. ]18[پرداخته شده است 
هاي  رار بر یافتن پویاییهاي کمی در مطالعات و اص از روش

هاي عمومی مناسب براي  گیر جهت رسیدن به سیاست همه
هاي ایستاي  هر چند که احتماالً سیاست. ها باشد تمام بنگاه

SME ها، مناسب توسعه این  شده براي اکثریت بنگاه طراحی
  .]16[هاي پویا نخواهند بود  بنگاه
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  گیري نتیجه -6
حاصل جستجوي فعاالنه  در پیشینه کارآفرینی، رشد باال
هاي اقتصادي در ترکیب با  کارآفرینان براي تشخیص فرصت

هاي الزم، دسترسی به منابع مالی و شرایط چارچوبی  مهارت
همچنین به عوامل متنوعی از جمله دسترسی به . مطلوب است

هاي جدید، ساختارهاي جدید سازمانی، سرمایه  فناوري
ین نسبت به فرصت و اجتماعی کارآفرین، دیدگاه کارآفر

دالیل رشد  اماگذاري رشد توسط کارآفرین اشاره شده  هدف
) نظیر دوران مورد توجه این مطالعه(ها در دوران رکود  بنگاه

دهند بسیار  از دست می همتوان بقاء را حتی ها  که سایر بنگاه
این . پیچیده است و مطالعات در این خصوص، اندك هستند

گذاري براي پشتیبانی از  امر موجب شده که دانش سیاست
هاي  ها و برنامه هاي پررشد کافی نبوده و بیشتر سیاست بنگاه

پشتیبانی از پررشدها، بر مبناي انتظارات نظري و حتی 
. ن و مجریان طراحی شودگیرا هاي فردي تصمیم قضاوت
هاي متداول  وکار معموالً شکست هاي عمومی کسب سیاست

بازار به ویژه در زمینه تأمین منابع مالی و انسانی را نشانه 
وکاري، نیاز به منابع مالی  منطقاً توسعه هر کسب. گیرند می

هاي جوان یا کوچک به سختی از  دارد که خصوصاً براي بنگاه
هاي مدیریتی نیز  ستیابی است و مهارتطریق بازار قابل د

  .ها است قطعاً یکی دیگر از الزامات رشد بنگاه
در هر صورت، از آنجا که هیچ نسخه مشخص و واحدي 

رسد بهترین  وکارها وجود ندارد به نظر می براي رشد کسب
مداخله براي دولت، ایجاد فرصت براي رشد از طریق 

اي کارآفرینانه و ایجاد ه سازي انواع فرصت سازي و شفاف آگاه
دسترسی یکسان براي همگان در استفاده از اطالعات در 

هاي فکري در مناطق مختلف  جهت ایجاد زمینه رشد سرمایه
هاي در حال رشد  ارائه خدمات مشاوره به بنگاه. کشور باشد
از . هاي مؤثر است هاي مورد نیاز نیز از دیگر برنامه در زمینه

و دسترسی به آن، مؤثرترین عامل رشد  آنجا که تقاضاي بازار
هاست آموزش و مشاوره چگونگی حضور  براي اغلب بنگاه

عالوه بر آن، با  .تواند مفید باشد در بازارهاي جهانی نیز می
توجه به جمعیت کشور و گستردگی خدمات عمومی، باز 

تواند به رشد بخش خدمات  بودن بازار بخش عمومی نیز می
  .کمک شایانی نماید

رغم سطح باالي  هاي کارآفرینانه در ایران، علی فعالیت

. 1هاي مهندسی، ضعیف است تحصیالت به ویژه در زمینه
هاي کارآفرین نوآور و  بدیهی است افزایش ورود بنگاه

هاي  تواند به توسعه سهم بنگاه می) ها آپ استارت(رشدمحور 
هاي  سازي برنامه رو طراحی و پیاده از این. پررشد منجر شود

ها  آپ دهندگی که تمرکز بر آموزش و پرورش استارت شتاب
از سوي دیگر باید توجه داشت که . شود دارند توصیه می

گرچه به طور سنتی در سیاست کارآفرینی توجه به نوپاها 
مرسوم است اما نکته کلیدي در این مطالعه لزوم توجه به 

یا  نظر از سن، حوزه فناوري ها صرف رشد در انواع بنگاه
به عبارتی آنچه از منظر اشتغال و نقش . اندازه بنگاه است

هاي رشد  ها و سیاست ها در آن اهمیت دارد رشد بنگاه بنگاه
است که هنوز چندان در کشور ما مورد  (scale-up)سریع 

  .توجه قرار نگرفته است
هایی در روش تحقیق و داده رنج  از محدودیت مقالهاین 
د استفاده قادر به تشخیص تأثیرات شناسی مور روش. برد می

ها بر اشتغال نبوده و تنها ایجاد اشتغال  غیرمستقیم بنگاه
ها  امروزه بسیاري از بنگاه. مستقیم را مدنظر قرار داده است

هاي خود را  ترجیح به کوچک ماندن دارند و بخشی از فعالیت
تشخیص رشد از تعداد مشاغل مستقیم، . کنند سپاري می برون

عالوه بر آن در . آورد هایی را به حساب نمی نین بنگاهرشد چ
صورتی که رشد اشتغال، حاصل اکتساب باشد واقعیت آن 
. است که در سطح کالن، اشتغال جدیدي حاصل نشده است

هاي تأمین اجتماعی امکان تشخیص مورد  با استفاده از داده
هایی که محل  همچنین در مورد بنگاه. اخیر نیز وجود ندارد

عالیت کارگاهی آنها در چند استان پراکنده است احتمال ف
در صورتی که رشد باال در بیش از یک استان (چندشماري 
ها  براي رفع برخی از این محدودیت. وجود دارد) ایجاد شده
هاي فروش  هاي اشتغال از داده شود در کنار داده پیشنهاد می

با فرض (د که از طریق سازمان امور مالیاتی قابل حصول هستن
  .استفاده شود) هاي اظهاري واقعی بودن داده

هاي  تمرکز این مطالعه بیشتر بر روي تعداد و اندازه کمی بنگاه
ها در  پررشد بوده و به چرایی و چگونگی رشد این بنگاه

بنابراین درك ما از این پدیده اندك باقی . کشور نپرداخته است

                                                 
در میان  GEI 2018ن در کارآفرینی مطابق شاخص جهانی کارآفرینی رتبه ایرا -1

 11کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  15و در میان  72کشور جهان  137
  .است
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گذاري گسترش و  تمانده و براي درك بهتر به منظور سیاس
ها الزم است در این زمینه مطالعات کیفی و  توسعه رشد بنگاه
هایی  همچنین مطالعه و ارزیابی سیاست. تکمیلی انجام شود

هاي پررشد را هدف  که به طور خاص، توسعه و پیشبرد بنگاه
قرار داده باشند نیز در سطح جهان کمتر صورت گرفته به 

فایده ابزارهاي -ظیر تحلیل هزینهاي ن هاي پیچیده ویژه تحلیل
مثل (هاي جایگزین  خاص سیاستی و مقایسه آنها با گزینه

نادر هستند یا اصالً ) وکار هاي عمومی حوزه کسب سیاست
ترین خالء براي پژوهشگران و  شاید مهم. وجود ندارند

هاي مرتبط جهت  گذاران این حوزه، عدم وجود داده سیاست
با توجه . هاي پررشد باشد قوله بنگاهمند و منظم م بررسی نظام

ها در  هاي مرتبط با رشد بنگاه به نتایج این مطالعه، ورود داده
نظام آماري کشور و همچنین ایجاد نظام پایش کارآفرینی در 
سطوح ملی و محلی که به رصد و تحلیل روندها و 

ها در کشور بپردازد  هاي ورود، خروج و رشد بنگاه پویایی
  .ودش توصیه می
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