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 تهیه شده توسط مهسا رجبی ژناد 

 1399 تیرماه   

و غالباً عامل اصلی نوآوری  محسوب شدهزایی اصلی رشد اقتصادی و اشتغال هایمحرک یکی از ها(آپ)استارت وکارهای نوپاکسب

ها نقش قابل توجهی در رشد کل و نوآوری این شرکت دهنددرصد اشتغال را تشکیل می 20وکارهای نوپا حدود کسب بنیادی هستند.

های بنگاهاند. برخی از وکارهای نوپا همچنان نقش مهمی را برای اقتصادها داشته، کسب19-در طول بحران کوویدوری دارد. بهره

اند و در کمک به بسیاری از کشورها در مسیر گیری بیماری نشان دادههمهمسئله پذیری نسبت به واکنش سریع و انعطاف ،نوآور نوپا

کاالها و حوزه تولید هایی در و همچنین نوآوری نقش مهمی داشتهامالً دیجیتال، ک سالمتو خدمات آموزش رسیدن به شغل، 

 اند.خدمات پزشکی ارائه داده

 شود.و پس از آن پرداخته می 19-وکارهای نوپا طی بحران کوویدهای پیش روی کسبها و چالشدر ادامه گزارش به فرصت
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 نکات کلیدی 
 

کشورهای نقش اساسی در  ،رشد بلند مدتتامین زایی، نوآوری و از نظر اشتغالها آپیا همان استارتهای نوپا بنگاه -

امکان کشیدن ه چالشها، باین نوع بنگاه گیریشکلباعث کاهش  19-بحران کوویدبروز دارند، اما  OECDعضو 

 . شده استبقا و محدود کردن رشد آنها 

ها گیریبعد از همهیا شغلی جدیدی که ممکن است در طول و  هایبرای بدست آوردن فرصت مداخالت سیاستی، -

توانایی همچنین مدت و در دسترس بودن بودجه و کوتاهاز جمله تامین مالی را  یمدتهای کوتاهبوجود آید، باید چالش

 کند.رفع  ،وکارهای نوپاکسب

، شودمیوکارهای نوپا انگیزه کسبباعث تقویت دهد، هایی که موانع کارآفرینی را کاهش میدر بلندمدت، سیاست -

اشتغال و نوآوری نسل از در حوزه  اثرات مخرببه محدود کردن  ،بخشدبالقوه کارآفرینی را بهبود می هایپتانسیل

 .ددهمیبهبود را در آنها افزایش و سرعت کرده کمک  ،های جدیدبنگاهدست رفته 

 

 مقدمه 

و غالباً عامل زایی محسوب شده های اصلی رشد اقتصادی و اشتغالآپ ها( یکی از محرک)استارتوکارهای نوپا کسب

به طور اما  ،دهندرا تشکیل میجهان درصد اشتغال  20وکارهای نوپا حدود کسب ،در واقعاصلی نوآوری بنیادی هستند. 

های بنگاهوآوری . نشودایجاد میها توسط این بنگاه OECDنیمی از مشاغل جدید در کشورهای عضو  تقریباًمتوسط 

امریکا در ایاالت متحده وری به طوری که نیمی از رشد بهره ؛داشتهوری نقش نوپا به طور قابل توجهی در رشد کل بهره

  ست.های نوپابنگاهناشی از 

های نوآور بنگاهاند. برخی از وکارهای نوپا همچنان نقش مهمی را برای اقتصادها داشته، کسب19-در طول بحران کووید

در کمک به بسیاری از کشورها در و  اندبیماری نشان دادهاین گیری پذیری نسبت به همهنوپا واکنش سریع و انعطاف

هایی در نوآوری ضمن اینکه اندنقش مهمی داشتهکامالً دیجیتال، بهداشتی مسیر رسیدن به شغل، تحصیالت و خدمات 

 اند. کردهارائه هم االها و خدمات پزشکی زمینه تولید ک

موردنیاز بیماران مبتال به تأمین اکسیژن  با هدف غواصیهای ماسکتغییر محصوالت تجاری )مانند  انطباقبرای مثال، 

، نظارت از 19-های کوویدخدمات بهداشتی دیجیتال، از جمله ردیاباندازی طیف وسیعی از ها(، راهدر بیمارستانویروس 

هوش مبتنی بر استفاده از های و ارائه راه حل "بدون تماس"راه دور بیمار و ابزارهای مشاوره از راه دور، تحویل غذا 

یادگیری و سرگرمی آنالین، که در برخی موارد بصورت رایگان یا  دورکاریمصنوعی برای محققان و دانشمندان، ابزار 

 است.  19-گیری کوویدوپا در دوران همهوکارهای نشود، از جمله دستاوردهای کسبارائه می
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 19-گیری کوویدر دوران همهدوکارهای نوپا های اساسی کسبچالش 

تر، های قدیمیبنگاهدر مقایسه با لذا ازین منظر توجهی مواجه هستند، های قابلوکارهای نوپای موجود با چالشاکثر کسب 

بیشتر  1های کوچک و متوسطپذیرتر هستند. آنها در مقایسه با سایر بنگاهآسیب، 19-های ناشی از کوویدنسبت به شوک

عین حال و در  هستند هایی روبه روبا محدودیت، در دسترسی به بودجه بپردازندهای پر ریسک فعالیت بهتمایل دارند 

 .دارند ،کنندگان و مشتریانای با تأمینرابطه سازنده

مات مهارکننده و افت قابل وکارهای نوپا تحت تاثیر اقدازمانی که نااطمینانی اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و درآمد کسب

 نیازهای تامین برای و تر شوندوکارهای نوپا حتی از نظر اقتصادی شکنندهممکن است کسبتوجه تقاضا قرار گرفته، 

  .داشته باشند نیاز پشتیبانی به است، مهم بسیار هاآن بقای برای که خود، مدت کوتاه نقدینگی

های شکنندگیحران، بحافظت از اقتصاد در مقابل های سیاستی با هدف مدر بسیاری از کشورها، پاسخ ،شرایط فعلیدر 

أمین نیازهای برای ت یکه شامل اقداماتهای کوچک و متوسط را هدف قرار داده است ها بخصوص بنگاهبنگاهمالی 

ست. با این حال، های مالی و یا یارانه اوام مستقیم، کمکتخصیص ضمانت وام، ارائه مدت، مانند نقدینگی کوتاه

در را هم های کوچک و متوسط به سایر بنگاه نسبتوکارهای نوپا کسبو تمایزهای  هاسیاستی باید ویژگیهای واکنش

 .داشته باشدنظر 

تلف اجتماعی و اقتصادی های جدید، حتی در یک سال واحد، اثرات قابل مالحظه و مداومی بر ابعاد مخکاهش تعداد بنگاه

درصدی  20(، کاهش 1)نمودار  OECDهای بانک اطالعاتی سازیاز جمله نوآوری و بویژه اشتغال کل دارد. مطابق شبیه

درصدی  0.7به کاهش  رخ داد(، منجر 2008سال  ه در جریان بحران مالی جهانیچهای جدید )افت مشابه آنتعداد بنگاه

  سال خواهد شد.  14گذشت  درصدی پس از 0.5اشتغال کل طی سه سال پس از شوک و همچنین کاهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Small and medium-sized enterprises 

  19-های پس از بحران کووید. وضعیت اشتغال کل در سال1نمودار
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وکارهای نوپا متمرکز شده است. به عنوان که به طور خاص روی کسبدر حال انجام اقداماتی هستند برخی از کشورها 

 مالی تامین از جملهوکارهای نوپا، از نقدینگی کسب پشتیبانیمیلیارد یورویی برای  4 با سرمایه یک صندوقمثال، فرانسه 

در جهت گسترش و تسهیل  وکارهای نوپاکسبای برای کمک به کرده است. آلمان برنامهرا ایجاد ، 2آپاستارت پلیاز نوع 

های نوآور که با مشکالت مالی روبرو هستند بنگاهمالی برای  تأمین اعتبار سرمایه گذاری و انگلستان نیز صندوق تأمین

 اند. معرفی و یا ایجاد کردهرا 

 کرده ایجاد چالش نیز ،تاسیس تازه وکارهای نوپایکسب برای بلکه موجود، وکارهای نوپایکسب برای تنها نه 19 کووید

تجزیه و تحلیل جدیدترین  جدید مطابقت دارد.وکارهای های بحران معموالً با افت ثبت کسبدر حقیقت، دوره .است

درصد کاهش یافته است؛ این درحالی است که  25حدود ، 2020در مارس  بنگاهکند که ایجاد ها در فرانسه تأیید میداده

کاهش کیفی ، 3آمریکا وکارهای جدیدکسب گیریلشکهای آمارهای هفتگی آخرین تجزیه و تحلیلرسد به نظر می

اقتصادی بزرگ، مشاهده شده در دوره رکود بیش از موارد دهد که شدید نشان میبا انقباضات کوتاه مدت همراه مشابهی 

 است.

خواهد داشت، اما بحران آن هم وجود مه اداامکان وکارهای نوپا بوده و چالشی مهم برای کسب 19-کوویداگرچه شیوع 

 و بلندمدتی را نیز ایجاد کند.های کوتاه مدت فرصتاز منظری دیگر، فعلی ممکن است 

 وکارهای نوپا در زمان بحرانهای مربوط به کسبفرصت 

تواند شتغال و نوآوری میبر اآن منفی بلند مدت  پیامدهای، 19-داختالل چشمگیر اقتصادی ناشی از بحران کووی رغمعلی

اثرات به نحوی که بد های جدید، کاهش یاوکارهای نوپا موجود و ایجاد بنگاهاقداماتی برای حمایت از کسبانجام با 

برای اعمال تغییر  تواند به عنوان زمانیرکود اقتصادی اغلب می مورد بحث در بخش قبلی را کاهش دهد. ناخوشایند

 شود.هم تر تر و مقاومگیری اقتصادی قویبه شکلتواند منجر میدر عین حال شدید در ساختار اقتصادی باشد که 

یابد، بسیاری از مشاغل وکارهای جدید کاهش مینام کسباقتصادی، حتی زمانی که تعداد ثبت ددر حقیقت، در دوران رکو

 Dropbox, Uber, Airbnbیهابنگاهبرای مثال  از دوران بحران موفق بیرون آمدند. وکارهای نوپاو کسب

WhatsApp , Groupon و Pinterestاند. جاد شدههمگی در جریان بحران مالی جهانی و یا بالفاصله پس از آن ای

 تاسیس شد. ،در زمان شیوع سارس در چین Alibaba’s Taobao نیز شرکت 2003در سال 

ارآفرینی فراهم کبرای هم های جدیدی را فرصتتوانند میهستند، بلکه و تهدید های بحران نه تنها یک چالش دوره

اقتصادی کمک کنند و  های ایجاد شده در شرایط دشوار بهداشتی یاتوانند به رفع محدودیتوکارهای نوپا میکنند، کسب

 ذیالً ارائه شده است.  19-کوویدشیوع های مرتبط در زمان نمونهبرخی از پاسخ دهند.  ،جیحات و نیازهابه تغییر تر

                                                           
2 up funding rounds-Bridging start:   تا شرکت یک مدتکوتاه هایهزینه تأمین برای که است موقتی اعتبار تأمین مالی پلی استارت آپ نوعی تامین 

 هایوام طریق از را شرکت یک که است پلی مانند زیرا اندکرده نامگذاری پلی مالی تأمین عنوان به را آن بنابراین،. شودمی انجام مدت بلند منظم مالی اعتبار تأمین لحظه
 کند.می متصل سرمایه به مدت کوتاه

3  US Weekly Business Formation Statistics 

https://www.census.gov/econ/bfs/index.html
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تواند در کوتاه مدت می کرده وهای بنیادی را معرفی کارهای نوپا وجود دارد که نوآوریوهایی برای کسباول، فرصت

نوآوری در پزشکی از راه دور، مراقبت از راه دور شخصی، تجهیزات پزشکی، موضوعاتی مانند  در شرایط فعلی،مفید باشد. 

 ابل طرح هستند. قتحویل درب منزل، فرآوری مواد غذایی، دورکاری، آموزش آنالین و ردیابی 

کننده یا نیازها تحمیل کند ممکن است تغییرات مداومی را به جوامع، عادات مصرف19-دوم و مهمتر از همه، شیوع کووید

 هستند، آشکار کند. بینی تغییراتوکارهای نوپا که قادر به پیشهای ارزشمند تجاری را برای کسبکه می تواند فرصت

در صنایعی که یژه و، کمک کنند به هافرصت نسبت به اینفزایش آگاهی اانند در زمینه تومیگذاران بنابراین سیاست

 ،(2)نمودار  باالتر اشتغال رشد با، که به طور کلی یهای دیجیتالمانند بخش ارند؛دمقاومت بیشتری  19-نسبت به کووید

 . دارنددر ایجاد شغل مشارکت مناسبی و  شوندمی مشخص

غیردیجیتال در های فعالیتنسبت به  4دیجیتال صنایعمشخص است، مقایسه رشد اشتغال  2همانطور که از نمودار 

دهد که رشد اشتغال بخش دیجیتال از بخش غیردیجیتال بیشتر خواهد بود نشان می 19-های پس از بحران کوویدسال

ال پس از بحران س 14ای که رشد اشتغال بخش دیجیتال به گونه ؛های آتی بیشتر نیز خواهد شدو این فاصله در سال

  .درصد خواهد بود 100حدود کمتر و دیجیتال غیردرصد خواهد رسید؛ درحالی که رشد بخش  175به بیش از  19-کووید

نوآور و کارآفرینان  یوکارهای نوپاهای مناسب برای کسبانگیزهباید با هدف فراهم کردن شرایط و  سیاستیاین مداخالت 

کاهش موانع کارآفرینی مانند  .دهد افزایش هدف، این به نیل برایرا  هاهای آنها و تواناییبالقوه فراهم شود و پتانسیل

و تقویت  دسترسی به منابع مالیوکارهای نوپا و کارآفرینان، اطمینان از اداری، ایجاد انگیزه برای کسب تسهیل فرآیندهای

رفته اشتغال و نوآوری در نسل از دستشیوع ویروس بر کاهش مخرب  تاثیراتتواند آفرینی و آموزش میپتانسیل کار

 بهبود کمک کند. تسریعهای جدید را محدود کرده و به بنگاه

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 توسعه و تحقیق حسابداری، و حقوقی ات،فناوری اطالع دور، راه از ارتباطات نقل، و حمل تجهیزات تجهیزات، و آالتماشین الکترونیک، و رایانه شامل دیجیتال صنایع  4

 .باشدمی اداری خدمات سایر و بازاریابی علمی،
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 های کلیدیتوصیه 

 های کوتاه مدتمقابله با چالش

  ضمانت طریق ارائه  ازوکارهای نوپای موجود )به عنوان مثال مدت کسبنیازهای مالی کوتاهتامین پشتیبانی از

ایجاد  برایآنها رکنان کا پشتیبانی ازهای مالی یا یارانه( با حداقل بروکراسی و وام مستقیم، کمکتخصیص وام، 

 شغل و درآمد

  یتی برای کمک به و ارائه ابتکارات حماحال انجام  دردر مورد اقدامات رسانی و اطالعآگاهی ارتقاء سطح

های رسمی که اطالعات )برای مثال از طریق سیستم عامل 19-تطبیق با بحران کووید برایوکارهای نوپا کسب

ترین قدینگی یا بهدر مورد مدیریت جریان ن هاییمشاوره کنند وهای پشتیبانی متمرکز میامهرا در مورد برن

  دهند(ارائه می را گذارانارتباط از راه دور با سرمایهبرقراری ها برای روش

  ه مقابله با بحران مک بدر زمینه کهای بنیادی نوآوریانجام حمایت از تحقیق و توسعه و اختصاص جایزه برای

 آنها تولیداتوکارهای نوپا متناسب با سالمتی و حمایت از کسب

 تشویق ها و تمهارسطح کاهش یری از آنالین برای جلوگ آموزشارائه ها و مهارتارتقاء در  گذاریسرمایه

 هاوکارهای نوپا برای به کارگیری آنکسب کارکنان

 های مناسبکاهش موانع کارآفرینی و فراهم کردن انگیزه

 های ساده و وشروکارهای نوپا با اجرای کسبو کاهش بروکراسی الزم برای انجام اداری  تسهیل فرآیندهای

 دولت الکترونیکگذر به و تسریع در 

  الزامات  ز آنهم پس ا )مانند خط قرمز( هم در طول بحرانقطعیت ناشی از مقررات به حداقل رساندن عدم(

  سالمت و ایمنی در فاز اولیه درمان(

 گیریعد از همهباردی که ممکن است در طول و کاهش موانع احتمالی مرتبط با وضعیت کارآفرینان بویژه مو 

ربوط به مپرداخت های بهداشتی و )به عنوان مثال دسترسی به مراقبت آیندبسیار جدی به نظر ویروس 

  غل از طریق پرداخت به افراد تا به مشا اجتماعی هایحمایتتسهیل ارائه ، بیمار(کردن مرخص

  وسعه آنها با در همه مراحل تبه منابع مالی الزم وکارهای نوپای نوآور کسبدسترسی اطمینان از حصول

های به صندوقمازاد عمومی خصوصی )به عنوان مثال اختصاص منابع مالی  فعاالن بخشهماهنگی 

برای تأمین  گذاران خصوصیگذاری مشترک با سرمایهتواند در سرمایهعمومی که میخطرپذیر گذاری سرمایه

 وکارهای نوپا استفاده شود.(کسبمالی 

  ا تامین مالی یهای عمومی اضافی گذاران اولیه صندوق از طریق صندوقبیشتر نسبت به سرمایه سهامتصاحب

  خطرپذیربه روش سرمایه 
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 های اقتصادی معاونت بررسی

 تقویت پتانسیل کارآفرینی

  ارائه اند و ز دست دادهاکارگرانی که شغل خود را پرداخت مزایا ی رفاهی به ارتقا آموزش کارآفرینی، همراه با

با توجه ویژه  فرینی همراهبه منظور تسهیل فرآیند گذار از اشتغال یا بیکاری به کارآ العمریادگیری مادامخدمات 

 های محروم به گروه

 آن از نعتی و انتقال ص های نوآورانهبرنامهاستفاده از وکارها برای تسهیل ها و کسببین دانشگاه ارتقا همکاری

 دانشگاه به کارآفرینی

 یا کند و می صلمتوکارهای نوپا کار را به کسبدر جستجوی توسعه شبکه، از جمله آنهایی که افراد  تقویت

 شود.می المللیتسهیل در دسترسی به بازارهای بینآنهایی که موجب 

 ر ایفای نقش استمرااطمینان از حصول با هدف وکارهای نوپا، بویژه کسباکوسیستم گذاری در حفظ سرمایه

موجود  یوکارهای نوپاسبو ارائه مشاوره به کارآفرینان بالقوه و ک ، رهبریهدایتدر  هادهندهمراکز رشد و شتاب

 در بازه میان مدت

 

 

 

 

 

 


