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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 خلاصه مدیریتی:

 در جهان استارتاپیتوسعه ویزای 

 را تغییر داده است.  هاشرکتوکار، صنایع و های کسبهای اخیر مدلتوسعه سریع تکنولوژی در دهه

 های نوآور جوان با پتانسیل رشد بالا( در مرکز این تغییرات هستند.ها )شرکتاستارتاپ

 ی های سیاستنند این تغییرات سریع در بازار کار را با ابزارهای مناسب به گزارهکهای پیشرو سعی میدولت

 پ یکی از این ابزارهای جدیدتبدیل کنند؛ ویزای استارتا بلندمدتمناسب برای رقابت اقتصادی  بلندمدت

 توسط این کشورهاست. شدهگرفتهبکار 

 ی دارند وکارکسبهای با مقاصد ای مهاجرتهای فعال برهاست برنامهبسیاری از کشورها مدت کهیدرحال

 ها اغلب برای کارآفرینان استارتاپی مناسب نیستند.ولی این کانال

 های مهاجرتی که بتواند کارآفرینان مستعد را جذب کند در برخی از کشورها در قلب موفقیت سیاست

 های استارتاپی قرار دارد.سیاست

  کشور برنامه  22، 2013شد تا سال  رفتهگکاربهی توسط شیلی آپکه اولین ویزای استارت 2010از سال

 .اندکردهاصلاحهای ویزای قبلی خود را به این سمت اندازی کرده یا برخی برنامهویزای استارتاپ راه

  در دسترس  هادادهکه  ییهاسالاند و در کرده یاندازراهکشور از کشورهایی که ویزای استارتاپ را  12تنها در

 9000که از این تعداد در حدود  شدهثبتدرخواست دریافت ویزای استارتاپ  11000 در حدوده است بود

 (.1است)پیوست شدهرفتهیپذدرخواست 

 اند که بعد ازبوده المللی در همان کشورکنندگان ویزای استارتاپ دانش جویان بینبخش مهمی از دریافت 

 اند.زبان شدهالتحصیلی جذب فضای استارتاپی کشور میفارغ

  اند و تنها از مهاجرت را ایجاد کرده یحجمکمطراحی خود کانال  بر اساس یطورکلبهویزاهای استارتاپ

یایی در پو یریپذرقابتفضای مشوق کارآفرینی و رشد اقتصادی هستند ولی برای  تربزرگبخشی از پازل 

 اقتصادی کشورها نقش مهمی دارند. 

  مالی و محیط قانونی و بازار را یگذارهیسرماهایی که بهترین ترکیب به مکان درحرکتکارآفرینان مستعد ،

 دهد بسیار چابک هستند. ارائه

 رها، تری مانند انکوباتونوآوری گسترده یهااستیسها و های ویزای استارتاپ وابسته به برنامهموفقیت برنامه

 گذاری است.های سرمایهسازی و مشوق، رویدادهای شبکههادهندهشتاب
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 استارتاپ ویزا بر استارتاپ های ایرانی و اکوسیستم نوآوری در ایران راتیتأث

 ؤثرمدر کشور در موفقیت و حفظ روند رو به رشد آن بسیار  گرفتهشکلالمللی سازی فضای استارتاپی بین 

 است.

 د.کن ینیآفرنقشرتاپی ب توسعه و جذب کارآفرینان استاها ناعنوبهتواند در کشورهای منطقه ایران می 

 اروپایی مانند ایتالیا و استونی  یاز کشورهاویزای استارتاپ  کنندهدرخواستکه کارآفرینان ایرانی  طورهمان

 تواند میزبان کارآفرینانی از سایر کشورها باشد.، ایران نیز میاندبوده

 

 رتاپ برای ایرانیان در کشورهای منتخبتعداد درخواست و پذیرش ویزای استا -1جدول 

 استونی 

7112-7112 

 ایتالیا

7112-7112 

 کانادا

7112-7112 

 انگلستان

7112 

 NA NA 21 46 تعداد درخواست

 24 3 12 20 تعداد پذیرش

 

  نشان از  یموردبررسدرکشورهای  شدهرفتهیپذوجود استارتاپ های ایرانی در کشورهای اول درخواست دهنده و

 های ایرانی دارد.ت بالای استارتاپظرفی

  د.تواند گزینه مناسبی باشدر ایران می یالمللنیبدانشجویان  مندانعلاقهویزای استارتاپ برای جذب نخبگان و 

  برنامه  قوی شامل یهاطرحطراحی یک برنامه ویزای استارتاپی برای ایران با فضای نوپای استارتاپی بهتر است بر

 رتاپ استوار باشد.رشد و توسعه استا

 اصول طراحی برنامه ویزای استارتاپی 

 نداده و  را کاهش یریپذسکیرباشد که  یاگونهبهگذاری یا ایجاد شغل برای این نوع ویزا باید تعیین کف سرمایه

 محرک نوآوری باشد. 

 زای ر کشور در اعطای ویمتناسب با برنامه توسعه و اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی ه وکارکسبهای توجه به ایده

 قرار گیرد. موردتوجهاستارتاپ باید 

  وابسته است.  وکارکسبی ویزای استارتاپ به نوع ایده ازیموردننوع ارزیابی سرمایه انسانی 

  تاپ ویزای استار یهابرنامهدر  شدهفیتعر یهاتیحمابسته به نوع میزان توسعه فضای استارتاپی کشورها میزان

 است کشورها متفاوت
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 فهرست مطالب

 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقدمه

 4 ------------------------------------------------------------------------ یاستارتاپ یزایو یدارا یکشورها یندهیروند فزا

 1 ---------------------- و جذب ینیکارآفر ،ینوآور یهااز منظر شاخص زایاستارتاپ و یدارا یکشورها تیوضع یبررس

 15 -------------------------------------------------------------------- کشورها یمهاجرت ستمیدر س یاستارتاپ یزاینقش و

 22 -------------------------------------------------- استارتاپ در چند کشور منتخب یزایش وریدرخواست و پذ تیوضع

 91 -------------------------------------------------------------------------------------- یاستارتاپ یزایبرنامه و کی یطراح

 60 ---------------------------------------------------------------- رانیا یبرا یاستارتاپ یزایو یطراح یها: گامیبندجمع

 69 ---------------------------------- از کشورها یبرخ یاستارتاپ صادرشده برا یزاهایها و وتعداد درخواست -1وستیپ

 65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منابع
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 مقدمه

 هایشرفتیپ. است افتهیشیافزا یریچشمگ طوربهاستارتاپ ها  هایاندازراه یبرا یجهان اشتیاقدر طول دهه گذشته، 

 یهایچهارم تکنولوژ یانقلاب صنعتو صنایع منجر شده است.  وکارهاکسبتغییرات بنیادین در همه به  یکیتکنولوژ

مختلف  یهانهیزمدر  را یجهتوقابل یهافرصتو  کرده بیترک یکیولوژیو ب یکیزیف هایتکنولوژی را با تالیجید شرفتهیپ

ازار با تغییر ماهیت ب زمانهمکند. ی، ایجاد میوتکنولوژیو ب یبعدسهچاپ  ،اشیا نترنتیا ک،یروبات ،یمانند هوش مصنوع

 حفظ کنند.  بلندمدتخود را در  یریپذرقابتهستند که با استفاده از آن بتوانند  ییهاراهبه دنبال  هادولتکار 

 ایجاد یبرا هرحالبهولی . رندیگمیبه کار های مختلفی روش یو نوآور ینیمشوق کارآفر یطیمح جادیا یبرا هادولت

 نیاز دارند. از استعدادها یرا داشته باشند، به نوع خاص یجهان یکسب بازارها ییکه توانا یدیمحصولات و خدمات جد

 متحرک ارینوع استعداد، نادر و بس نیروندان خود دارد، اشه انیافراد را در م نیاز ا یتعداد یهر کشور تقریباً کهدرحالی

باشد.  فراهم هاآنو نوآورانه در  نانهیکارآفر یهاتیفعالکه بستر  شوندیم ییمستعد، اغلب جذب کشورها نانیاست. کارآفر

 ,Patuzzi) کنندرا حفظ  یداخل یرا جذب کنند و هم استعدادها یافراد ماهر خارج مدارند که ه ازیکشورها ن نیبنابرا

هستند که  یاقدامات ازجملههدفمند  یمهاجرت یهااستیس یمستعد و اجرا یروهایها، جذب ن. پرورش استارتاپ(2019

 . رندیگیهدف به کار م نیتحقق ا یبرا هادولت

شوند بنابراین به نفع ها ناشی میاز استارتاپاست که افزایش خالص اشتغال تا حدودی  شدهدادههای اخیر نشان در سال

 یاندازراهخود را در داخل کشور  وکارکسباست که هم افراد بومی و هم افراد خارجی را تشویق کنند که  گذاراناستیس

 National Foundation for) کندهایی است که دستیابی به این امر را تسهیل میکنند. استارتاپ ویزا یکی از مکانیسم

American policy,2016 .) 

شده توسط کشورها، و بررسی  یاندازراههای ویزای استارتاپ ی برنامهدر گزارش پیش رو پس از بررسی روند فزاینده

و  هادرخواستتعداد  ازنظرهای این نوع ویزا کشورهای دارای این گزینه برای جذب استعدادها، خروجی یهایژگیو

و جایگاه کارآفرینان و استعدادهای ایرانی در درخواست و  شدهیبررسدر چند کشور منتخب  هشدرفتهیپذ یهادرخواست

ارآفرینان برای ک شدهیطراحاست. سپس به بررسی تفاوت این نوع ویزا با سایر ویزاهای  قرارگرفته مورداشاره رشیپذدریافت 

گیرد، قرار می یموردبررسی ویزای استارتاپی یک برنامه ، و الزامات طراحیشودیمو استعدادها پرداخته  وکارکسبو فعالین 

 است.  شدهاشارهبرای طراحی یک برنامه ویزای استارتاپی برای کشور  ازیموردن یهاگامو در پایان نیز به 
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 ی کشورهای دارای ویزای استارتاپیروند فزاینده

( اروپایی یهادولت خصوصاً)  هادولت زیناچ یناخالص داخلو رشد  ادیز یکاریب لیبه دلاخیر  یهاسالاستارتاپ ویزاها در 

در برخی کشورهای  یشاهد رشد آهسته اقتصاداخیر  هادر سال است. قرارگرفتهدر دستور کار بسیاری از کشورها 

بالایی که  رشدهای موفق به دلیل ظرفیت ی استارتاپامروزه توسعه ازآنجاکهو  میاو فرانسه بوده ایتالیا  مانند افتهیتوسعه

 Global) .اندآوردهرو  ییزاهایو نیچن یاندازراهبه کشورها  نیا جدی هستند، موردتوجهپذیری کشورها دارند در رقابت

Residence Citizenship Government Report , 2019)ی نشان داد که طراح 2019در سال  1. نتایج مطالعات بنیاد کافمن

 .کند جادیا کایدر آمر دیشغل جد ونیلیم 1.4تا  500،000 نیسال ب 10 یدر طتواند استارتاپ ویزا می

 (Stangler, D., & Konczal, J., 2013) 

 یال معرفاست. به دنب افتهیگسترش سرعتبه 2012روند از سال  نی، ا قتیو در حق ستین یدیجد دهیپد استارتاپ یزایو

ابزار که برای جذب  نی، اشده است داریدر سراسر جهان پد دستنیازابرنامه  22، 2010در سال  یلیشویزای استارتاپ 

 . ویزاهای(Tajick, 2019) شودای یافت میدر هر اقتصاد پیشرفته تقریباًاست، امروزه  شدهیطراحنوع خاصی از افراد مستعد 

سنتی در توافق با یکدیگر هستند از کشورهای  طوربهدر چند سال اخیر در میان طیف وسیعی از کشورها که  استارتاپی

، 2012ی آمریکای جنوبی، رواج یافته است. تنها در سال های نوظهور آسیایی و منطقهاقیانوسیه گرفته تا اروپا و اقتصاد

 ویزاهایهمه  ،سیو انگل لندیفرانسه، فنلاند، پرتغال، ژاپن، تا ل،یاسرائ ،یتونل ،یتوانیل ،یقبرس، استون ش،یاترکشورهای 

های دائمی روی آزمایشی به طرح یهاطرحهمچنین کانادا و دانمارک نیز از  ،اندکرده یاندازراهرا استارتاپی خود  دیجد

استرالیا و مناطق شهری  مانند سواحل جنوب ایمنطقه حرا در سط یمشابه آزمایشی یابزارها نیز گرید یکشورهااند. آورده

 اند. شانگهای، به کار گرفته

 

                                                      

 

 

1 Kauffman Foundation 

خود و کشورهای با رشد اقتصادی پایین برای افزایش رشد اقتصادی  یریپذرقابتکشورهای پیشرو برای حفظ 

 .اندکرده یاندازراهویزای استارتاپی را  یهابرنامهخود 
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 

را نشان داده است،  اندنمودهویزای استارتاپی  یاندازراهاقدام به  2013تا سال  2010یی که از سال نمودار یک کشورها

انگلستان ویزای  2011توسط شیلی برای اولین بار اجرا شد، سال  2010شود این برنامه در سال همانطورکه مشاهده می

 2012نمود ایرلند در سال  یاندازراهای استارتاپی را کارآفرینی خود را در این جهت اصلاح کرد، سومین کشوری که ویز

مودند ن یاندازراهآزمایشی یا بلندمدت خود را  یهابرنامهکشور برزیل، کانادا، سنگاپور و کره جنوبی  5، 2019بود و در سال 

 کشور  رسیده است. 22به  اندگرفتهتعداد کشورهایی که این نوع ویزا را برای جذب کارآفرینان به کار  2013و تا سال 

 

 7111-7112: ایدر دن ینیو کارآفر یاستارتاپ یزاهایوروند فزاینده  -1نمودار 

                            2013 

                              2011 

                            2012 

                            2014 

                            2015 

                            2016 

                            2019 

                            2012 

                            2011 

                            2010 

72 72 72 
 

72 72 77 71 71 12 12 12 12 12 12 12 17 11 11 11 21 2 2 21 2 21 71 11 
تعداد 

 کشورها

کشور جهان  22، 2013تا  2010 از سالنمود،  یدازانراهویزای استارتاپی را  2010شیلی برای اولین بار در سال 

 .  اندکرده یاندازراهها های مختلفی برای جذب استارتاپطرح
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 های نوآوری، کارآفرینی و جذبوضعیت کشورهای دارای استارتاپ ویزا از منظر شاخص ررسیب

به اجرا  2013-2010 یهاسالبا ویزاهای استارتاپی طی  را که در رابطه یاشدهاصلاحو  تأسیستازه  یهاطرحجدول یک 

شاخص نوآوری، شاخص جذب و  ازنظر. همچنین در جدول رتبه این کشورها (Patuzzi, 2019) دهد، نشان میانددرآمده

فی است که سلامت اکوسیستم ( یک نماگر تألیGEI) شاخص جهانی کارآفرینیاست.  شدهدادهشاخص کارآفرینی نشان 

نانه های اکوسیستم کارآفریکیفیت کارآفرینی و میزان و عمق پشتیبان یریگاندازهکارآفرینی در یک کشور را از طریق 

شود. هدف اصلی این گزارش تهیه می 2توسط موسسه توسعه جهانی کارآفرینی نماید. شاخص جهانی کارآفرینیارزیابی می

این شاخص، اطلاعات کلیدی برای تقویت  .شودهای نوآورانه تهیه میبندی ایدهسازی و درجه، تجاریهاشرکتتوانمندسازی 

. هدف موسسه توسعه جهانی کارآفرینی از انتشار این دهدیمگذاران قرار جایگاه کارآفرینی کشورها در اختیار سیاست

ارآفرینی و کمک به انتخاب و توسعه الگوهای موفق و و رویدادهای ک هابرنامهگزارش، تحریک مباحثات سیاستی پیرامون 

شوند می یبندمیتقسدارد که در دو سطح فردی و نهادی  مؤلفه 16های پایدار در این حوزه است. این شاخص برنامه

 .(1932. 2011)ترجمه گزارش جهانی کارآفرینی 

، به بهبود هااستیسع پیشرو، از طریق فراهم نمودن ابزارهای لازم و تدوین یک مرج عنوانبهشاخص نوآوری جهانی، 

. این شاخص، با ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی غنی از معیارهای دقیق، کندیمو اشتغال کمک  یوربهرهوضعیت تولید، 

کاری دانشگاه باهمالانه و س صورتبهاین گزارش  .دینمایممستمر ارزیابی  صورتبهفاکتورهای نوآوری را برای کشورها 

ورودی و خروجی  شاخص ریزیابد. این شاخص به دو انتشار می 9و سازمان جهانی مالکیت فکری INSEADکورنل، مؤسسه

، "زیرساخت"، "سرمایه انسانی و تحقیقات"، "نهادها". زیر شاخص ورودی شامل پنج رکن شودیمنوآوری تقسیم 

همچنین  .دهندیمنوآورانه را نشان  یهاتیفعالدر گسترش  مؤثراست که عوامل  "اروککسبپیچیدگی "و  "پیچیدگی بازار"

نوآوری  یهایخروجاست که بر  "خروجی خلاقانه "و  "خروجی دانش و فناوری"خروجی نیز شامل دو رکن  شاخص ریز

(. 2012تا  2019خص جهانی نوآوری )در سال های )گزارش وضعیت جمهوری اسلامی ایران بر اساس شا دلالت دارند

1934)   

، جذب وکارکسباستعداد است که مفاهیمی همچون جذب  یریپذرقابت جهانی شاخص یهامؤلفهشاخص جذب یکی از 

 منظوربه و 2019 سال استعداد در یریپذرقابت جهانی شاخص سنجد.افراد، پذیرش اجتماعی و برابری جنسیتی را می
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 منظوربهرا   ارزشمندی یهالیتحل و اطلاعات شاخص، است. این جادشدهیا سر استعدادها بر رقابت در کشورها توانایی سهمقای

 اختیار در جهانی بازار در مزیت رقابتی کسب و آن با مرتبط یهاچالش رفع استعدادها، به جذب مربوط یهایاستراتژ توسعه

 منتشر وکارکسب مدیریت اروپایی موسسه توسط سالیانه، صورتبه این گزارش .ددهو سیاستمداران قرار می تصمیم سازان

)جایگاه خروجی است  مؤلفه ورودی و دو مؤلفه 6 رندهیدربرگاین شاخص یک مدل ورودی و خروجی است که  .شودمی

 .(1932ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری استعداد. 

، در شاخص جذب استعدادها از  Global Innovation Index 2019ها در شاخص جهانی نوآوری از گزارش رتبه کشور

 Globalو همچنین رتبه کارآفرینی کشورها بر اساس گزارش  The Global Talent Competitiveness Index 2019گزارش 

Entrepreneurship Index 2018 است. شدهاستخراج 

 7112-7111 اندازی شده در جهاناستارتاپی راهویزای  هایطرح -7جدول 

 شده یاندازراه یهاطرح سال

 شاخص رتبه

 نوآوری
شاخص 

جذب 

 استعداد

رتبه شاخص 

جهانی 

 کارآفرینی

سطح 

 جهانی درآمدی

 

 ایمنطقه

 

 درآمد بالا 13 60 1 51 : استارتاپ شیلیشیلی 7111

7111 

لاح ویزای کارآفرینی : اصانگلستان

 ازیموردن) کاهش سرمایه  کیدرجه

 با ظرفیت بالا( یوکارهاکسببرای 

 درآمد بالا 6 3 6 5

7117 

: برنامه استارتاپ کارآفرینی ایرلند

(STEP) 
 درآمد بالا 1 11 1 12

 کارآفرینان کیدرجه: ویزای انگلستان

 لیالتحصفارغ
 درآمد بالا 6 3 6 5

7112 

 31 10 5 44 رتاپ برزیل: استابرزیل
از  بالاتر

 متوسط

: ویزای استارتاپی )ویزای کانادا

 آزمایشی( سالهپنج
 درآمد بالا 9 2 2 12

 درآمد بالا EntrePass 1 1 1 22: اصلاح ویزای سنگاپور
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 شده یاندازراه یهاطرح سال

 شاخص رتبه

 نوآوری
شاخص 

جذب 

 استعداد

رتبه شاخص 

جهانی 

 کارآفرینی

سطح 

 جهانی درآمدی

 

 ایمنطقه

 

) یا ویزای  D-8-4: ویزای  کره جنوبی

 استارتاپ(
 رآمد بالاد 26 11 2 11

ی ) یا ویزای : ویزای کارآفریناسپانیا

 استارتاپ(
 لادرآمد با 96 93 11 23

7112 

ماهه مهاجرت ) علاوه  12: مجوز ایرلند

 (STEPبر 
 درآمد بالا 1 11 1 12

: ویزای استارتاپ ایتالیا و ویزای ایتالیا

 استارتاپ هاب ایتالیا
 درآمد بالا 62 16 13 90

 درآمد بالا - 6 2 25 : ویزای کاری کارآفرینینیوزلند

7112 

 : ویزای استارتاپ دانمارکدانمارک

آزمایشی( و کارت  صورتبه سالهسه) 

 استقرار

 درآمد بالا 4 12 4 2

 درآمد بالا 11 14 9 6 : ویزای استارتاپهلند

 درآمد بالا 11 - - - : ویزا کارآفرینیتایوان

7112 

 : جریان کارآفرینیاسترالیا

 (111 رمجموعهیز) 
 ادرآمد بال 5 1 4 22

 Frenchفناوری فرانسه ) تیبل: فرانسه

Tech Ticket) 
 درآمد بالا 10 99 3 14

7112 

 قرمز برای-سفید-: کارت قرمزاسترالیا

 استارتاپ گذارانبنیان
 درآمد بالا 5 1 4 22

 : ویزای استارتاپقبرس

 و آزمایشی( دوساله)
 درآمد بالا 92 23 2 21

 درآمد بالا 29 90 15 26 استارتاپ یزایو: استونی
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 شده یاندازراه یهاطرح سال

 شاخص رتبه

 نوآوری
شاخص 

جذب 

 استعداد

رتبه شاخص 

جهانی 

 کارآفرینی

سطح 

 جهانی درآمدی

 

 ایمنطقه

 

 : ویزای فناوری فرانسهفرانسه

 (بااستعداد) پاسپورت برای افراد 
 درآمد بالا 14 99 3 14

و  سالهسه: ویزای نوآوری )اسرائیل

 آزمایشی(
 درآمد بالا 23 63 1 10

 درآمد بالا 23 50 25 91 : ویزای استارتاپلیتوانی

 لادرآمد با 66 51 29 96 : ویزای استارتاپلتونی

 Global Impact: ویزای نیوزلند

 و آزمایشی( چهارساله)
 درآمد بالا - 6 25 25

 درآمد بالا 91 22 21 92 : ویزای استارتاپپرتغال

 درآمد بالا EntrePass 1 1 1 22: اصلاح ویزای سنگاپور

 درآمد بالا 1 16 1 9 کارآفرینی یالمللنیب: قانون آمریکا

7112 

نوآوری در جنوب  از: حمایت استرالیا

و  سالهسه)  SISAاسترالیا و یا  

 آزمایشی(

 درآمد بالا 5 1 4 22

 درآمد بالا 9 2 2 12 : ویزای دائمی استارتاپکانادا

استارتاپی  یوکارهاکسب: ویزای چین

آزمایشی در شانگهای  صورتبهکه 

 است اجراشده

19 6 24 69 
بالاتر از 

 متوسط

ارتاپ دائمی : ویزای استدانمارک.

 دانمارک
 ادرآمد بال 4 12 4 2

 درآمد بالا 12 15 5 4 : مجوز استارتاپ فنلاندیفنلاند
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 شده یاندازراه یهاطرح سال

 شاخص رتبه

 نوآوری
شاخص 

جذب 

 استعداد

رتبه شاخص 

جهانی 

 کارآفرینی

سطح 

 جهانی درآمدی

 

 ایمنطقه

 

 21 20 10 69 : ویزای هوشمندتایلند
بالاتر از 

 متوسط

7112 

 درآمد بالا 21 65 5 15 : ویزای استارتاپژاپن

: برنامه استارتاپ های نوآورانه فیلیپین

 ) شامل ویزای استارتاپ(
56 12 42 16 

از  ترنییپا

 متوسط

: ویزای استارتاپ و ویزای انگلستان

 نوآوران
 درآمد بالا 6 3 6 5

 

پذیری در جذب های مرتبط با فضای نوآوری و کارآفرینی و رقابتدر شاخص هاآنبر اساس مقایسه کشورها در جایگاه 

ی دستهکرد. در  یبندمیتقسی عمده ان به چهار دستهتومیرا  کشورهای دارای ویزای استارتاپ یطورکلبهاستعدادها 

های ممتاز هستند و های نوآوری و کارآفرینی حائز رتبهکشورهای پیشرو قرار دارند. این کشورها به لحاظ شاخص اول

ای ههمچنین از منظر جذب استعدادهای جهانی در وضعیت خوبی قرار دارند. این کشورها به دلیل اینکه به سنتی جز کشور

توانند به اهداف خود دست یابند. آمریکا، ایرلند، کانادا، استرالیا، سنگاپور، های حداقلی میشوند، با تلاشجذاب محسوب می

ه از منظر گیرند ککشورهایی قرار می دسته دومگیرند. در نیوزلند، انگلستان، دانمارک، هلند و فنلاند در این دسته قرار می

مناسبی قرار دارند. این کشورها به دلیل رقابت با کشورهای  نسبتاًفرینی و جذب در وضعیت های نوآوری، کارآشاخص

یک به کشورهای دسته اول نزد ترجذابهای کنند با ارائه بستههای رقابتی را دنبال و سعی میتر سیاستی اول بیشدسته

ی قرار دارند کشورهای ی سومدستهگیرند. در قرار می شوند. فرانسه، استونی، قبرس، پرتغال، لیتوانی و لتونی در این دسته

 یجهان یاستعدادهاهای کارآفرینی و نوآوری از وضعیت مناسبی برخوردارند اما شاخص جذب شاخص ازلحاظ عموماًکه 

 جذب استعدادهای جهانی به سمت ویزاهای باهدف اصولاًاز وضعیت مناسبی برخوردار نیست. این دسته از کشورها  هاآن

که شیلی از  است ذکرقابلگیرند. روند. کره جنوبی، ژاپن، اسرائیل، چین، ایتالیا و شیلی در این دسته قرار میاستارتاپی می

در شاخص نوآوری جهانی ندارد؛ اما از  خوبیبههای کارآفرینی و جذب در وضعیت مناسبی قرار دارد ولی رتمنظر شاخص

 ی چهارمدستهوانسته است به نخستین کشور آمریکای لاتین تبدیل شود. در ای تمنظر شاخص نوآوری در سطح منطقه

ها از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. کشورهایی هستند که از منظر هر سه شاخص نوآوری، کارآفرینی و جذب استعداد
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

تایلند، . کنندعیت خود نگاه میای برای بهبود وضو توسعه بلندمدتاهداف  عنوانبههای استارتاپ ویزا این کشورها به برنامه

 گیرند.فیلیپین و برزیل در این دسته قرار می

در شاخص جذب  129در شاخص کارآفرینی و  22در شاخص جهانی نوآوری،   41های همچنین کشور ایران با رتبه

عیت ن با برخورداری از وضاستعدادها  بیشتر به کشورهای دسته چهارم نزدیک است اما باید به این نکته توجه داشت که ایرا

کشورهای این منطقه و همچنین کشورهای  کهنیای آسیای مرکزی و شرقی و با توجه به مناسب )رتبه دوم( در منطقه

اند، از این مزیت برخوردار است که بتواند به کشوری ممتاز و های استارتاپی نشدهجدی وارد برنامه صورتبههمسایه هنوز 

 ی خود تبدیل شود. نوآوری و استارتاپ در منطقه شده به لحاظشناخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که هر گروه  میابییدرمنوآوری و توانایی جذب استعدادهای  ازنظر کشورها یامنطقهبا نگاهی به جایگاه جهانی و 

کنند. حفظ جایگاه جهانی، بهبود وضعیت ویژه خود را دنبال می ویزای استارتاپی اهداف یاندازراهاز  کشورهااز 

ای از اهداف مهم کشورها در  توسعه این دست توسعه بلندمدتسرمایه انسانی رشد آفرین و دنبال کردن اهداف 

 هاست. برنامه
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 وضعیت کشورهای دارای ویزای استارتاپ از منظر دو شاخص نوآوری جهانی و کارآفرینی -7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاو شاخص جذب استعداد یجهان یمنظر دو شاخص نوآوراستارتاپ از  یزایو یدارا یکشورها تیوضع -2نمودار 
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 نقش ویزای استارتاپی در سیستم مهاجرتی کشورها

 شدهیطراحهای از استعدادها که در انواع دیگر برنامه یاژهیوویزاهای استارتاپی در رقابت اقتصادی کشورها برای جذب نوع 

. در بسیاری از اقتصادهای اندشدهیطراحشود پوشش داده نمی کامل طوربههای انسانی برای جذب استعدادها و سرمایه

اکثری اقتصادی حد یریپذرقابتهای مهاجرتی برای پیچیده برنامه ستمیاکوسپیشرفته، ویزاهای استارتاپی با توجه به 

 صدمق شورک انکارفرمای توسط که متخصصانی برای وکارکسب ویزای نوعی، کشورهااین  اکثر. اندشدهیطراحکشورها 

برای  ییهاکانال همچنین و( گذارانهیسرما یا و خود اشتغال افراد خارجی، کارآفرینان دادن قرار هدف) شوندینم حمایت

بین  ییدرجا. کارآفرینان استارتاپی، دارند اریاختدر  (ویزاهای شغلی افراد ماهر و 6استعداد یزاهایو مانند) جذب افراد ماهر

 و در رمعمولیغ وکارشانکسب یهاپروژههستند و یا تمایل دارند که  تجربهیباغلب  هاآنند: گیرقرار می دودستهاین 

 ویزای برای ازیموردن ایحرفه و عالی تحصیلات سطح است ممکن همچنین مراحل اولیه برای ویزای کارآفرینی باشد.

 انکارفرمای تیموردحما که ماهر افراد کاری زاهایوی بیشتر با هاآنکارآفرینانه  یهایطلبجاهو  باشند نداشته را استعداد

 یچگونگ و ماهر متخصصان برایی در دسترس، ویزا مختلف یهابرنامه از برخیزیر  جدول، در مغایرت هستند. شودمی واقع

 .(Patuzzi, 2019) دهدیم ارائهرا،  استارتاپی ویزاهای با هاآن مقایسه

 انواع ویزا برای متخصصان و کارآفرینان -2جدول 

 الزامات عمومی گروه هدف نوع ویزا

 ویزاهای استارتاپی
های که قصد ایجاد یک استارتاپ افراد یا تیم

 را دارند

نوآورانه، قیاس پذیر و  وکارکسبهای ایده

دارای ظرفیت بالا و یک طرح تجاری 

 یاندازراهناسب برای م یهامهارتآزمایشی، 

 یک از تأیید ،موارد یدر برخو  وکارکسب

مرتبط )برای مثال گروه انکباتور  ثالث شخص

گذاری گذار( و یا حداقل سرمایهیا سرمایه

 (.یپوشچشمکم، با احتمال  نسبتاً)

) شامل ویزاهای ویزاهای کارآفرینی 

 (هاشرکت گذارانبنیانبرای  یخوداشتغال

 یهابخش تمام در اتجربهب کارآفرینان

 اقتصادی

در  طورمعمولبه)  یگذارهیسرماحداقل 

 ایجادهزار دلار آمریکا(،  500تا  100ی بازه

                                                      

 

 

6 Talent visa 



 

14 

   

 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 کامل طوربه وکارکسب طرح اشتغال؛

و سابقه اثبات تجربه موفق  گرفتهشکل

 کارآفرینانه.

 

 یخوداشتغالویزاهای 

 (هاشرکت گذارانبنیان یاستثنابه)

مستقل  صورتبهقصد دارند افرادی که 

(، بدون استخدام 5کارکنند )مثل آزاد کاران

 کارکنان

کردن و طرح درآمدی، در  یگذارهیسرما

و  هاتیصلاحصورت نیاز به رسمیت شناختن 

ای، ثابت برای افراد حرفه هامهارتتصدیق 

کردن و نشان دادن سود اقتصادی که فعالیت 

 فرد برای منطقه یا کشور دارد.

 گذارانهیسرمازا برای وی

 تجاری( یهاتیفعالدر  یگذارهیسرما)برای 

 یهابخشدر تمام  باتجربه گذارانهیسرما

 اروککسب مدیریت در یطورکلبهاقتصادی )

 (نیست فعال

 معمولاً گذاری )سرمایه برایحداقل سرمایه 

(، دلار آمریکا ونیلیمکیای بیشتر از در بازه

 .یگذارهیسرما زیآمتیموفق اثبات سابقه

 اینیروی کار ماهر با مدارک حرفه ویزاهای نیروی کار ماهر

 هایصلاحیتو  شغلی شنهادیپ کی معمولاً

اوقات،  یگاه ؛برای شغلو تجربه  مناسب

 مثلاً ) ترعیوس یانسان هیسرما یارهایمع

 سن، مهارت زبان ،یتجربه کار ل،یتحص

 .(زبانیکشور م

 ویزاهای استعداد

در حال ظهور در  ای شدهناختهشرهبران 

 یهاتیفعالو  هابخشاز  یتعداد محدود

 یاقتصاد

در  یاحرفه ایو  برجسته یعلم یدستاوردها

 تأیید ای هی؛ توص یاقتصادخاص  یهابخش

ن در ایمشهور  مؤسسات ای نیتوسط متخصص

 زمینه.

 ویزاهای تکنولوژی

 ،هااستارتاپ گذارانبنیانشامل  تواندیم

( ندرتبهو ) گذارانهیسرماماهر،  متخصصان

 یآورفن، نوآور یهاشرکتارشد در  رانیمد

 ، شود.عیبا رشد سر یوکارهاکسبو ، محور

متناستتتب بتتتا  ازیتتتموردنهای شایستتتتگی

 یبررررا. اندشتتتدهیطراحتتتنتتتوع حرفتتته 

الزامتتتات  ،اسرررتارتاپ گرررذارانبنیان

 یابیتتتتبازار دهیتتتتا کیتتتتاز  انتتتتدعبارت

ظرفیتتتت  بتتتا و ریپتتتذ اسیتتتقنوآورانتتته، 

 ،آزمایشتتتتی وکارکستتتتبطتتتترح  بالتتتتا،

 کیتتتتاز  تأییتتتتدو  یکتتتتاف یهتتتتامهارت
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 یبررررررا. متتتتترتبطشتتتتتخص ثالتتتتتث 

 رانیمتخصصرررران مرررراهر  و مررررد

قتترارداد  کیتت، الزامتتات شتتامل ارشررد 

 ، کتتتتتاری متناستتتتتب بتتتتتا نتتتتتوآوری

بتتتا  استتتتارتاپ ایتتتو  محتتتور یتکنولتتتوژ

صتتتلاحیت  رشتتتد بالتتتا در کشتتتور استتتت؛

 شتتتدهاثباتبیشتتتتر یتتتا تجربتتته کتتتاری 

ی بط بتتتا تخصتتتص صتتتنعتی و بتتتازهمتتترت

 یبررررررراحقتتتتتتوق و دستتتتتتتمزد. 

 نیتتت، الزامتتتات شتتتامل اگذارانهیسررررما

، نوآورانتتته وکارکستتتبکتتته  شتتتودیمتتت

 ییرشتتتد بالتتتا ایتتت ، و تکنولتتتوژی محتتتور

بتتتتترای  هیحتتتتتداقل ستتتتترما باشتتتتتد؛

متوستتتتتط،  در بتتتتتازه) یگذارهیستتتتترما

تتتتتتتا  900000در حتتتتتتدود  معمولتتتتتتاً

 ستتتتتابقه(؛ و آمریکتتتتتادلتتتتتار  500000

 .یگذارهیسرما موفق

 تیبا ذهن معمولاًاند، این ویزاها وکار داشتهبسیاری از کشورهای صنعتی، ویزاهایی برای پذیرش افراد با اهداف کسب 

 یهاشرکت یاندازراهو  جادیا یبرا شدهثابت مسیر کیبا  "4منیا شروط "با  باتجربهافراد  :اندجادشدهیا یسازمان نانیکارآفر

 کی ادجیکه به دنبال ا ینانیکارآفرممکن است  ،جهیدرنت .ایجاد کنند و شغل هیسرما سرعتبه رودیم سودآور، که انتظار

 ادترزی بلندمدتو  مدتانیمدر  هااستارتاپبالقوه  یایاگر مزا یحت ها قرار نگیرنددر اولویت این طرح ،هستند استارتاپ

 باشد.
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 رایج در این کشورها برشمرد: یوکارکسب توان برای ویزاهایخلاصه انواع زیر را می طوربه

 ویزا برای کارآفرینان

ا که به لحاظ اقتصادی قابلیت اجر باثباتدقیق، جامع و  وکارکسبیک طرح  انیاغلب از متقاض مرسوم کارآفرینی یهازایو

 ودخ وکارکسب میمفاهوسعه  ی بازتعریف و تکثراً در مرحلها ،هااستارتاپ گذارانبنیان گر،ید یاز سوخواهند. دارد، را می

موانع  و هاتیممنوعرایج هستند،  نسبتاًو ایجاد اشتغال که برای ویزاهای کارآفرینی  یگذارهیسرماالزامات حداقل  .هستند

ول محص ایآچون  یتریاساس سؤالاتها که در مراحل اولیه خودشان، تمایل دارند که بر زیادی را برای بسیاری از استارتاپ

ل کند. در طو؟ تمرکز کنند، ایجاد میبه پروژه اعتقاد دارند گذارانهیسرمااست؟  داریپا وکارکسباست؟ مدل  روشفقابل

جذب  باهدفدهه گذشته برخی از کشورها، معیارهای شایستگی و مشمولیت را برای ویزاهای کارآفرینی خود و 

خود را با کاهش  کیدرجه، ویزای کارآفرینی 2011سال اند. برای مثال، انگلستان در نوپا، تعدیل کرده یوکارهاکسب

با پتانسیل بالا، اصلاح کرد. این برنامه به دلیل عدم تعریف  وکارهایکسببرای  یگذارهیسرماالزامات مربوط به حداقل 

 ارزشکم وکارهایکسب ازنوآورانه و همچنین عدم مشارکت متخصصین در طرح، با پذیرش بسیاری  هایشاخصدقیق 

 خاتمه یافته بود.

 خوداشتغالیویزا برای 

 اشتغالیخوداین نوع ویزا که در اروپا شایع است، از استانداردهایی برخوردار است که این نوع ویزا را برای افرادی که تمایل به 

رآفرینی دریافت ویزای کا عنوانبهاین ویزا را  هاآنکند. اگرچه اغلب مناسب می هاشرکتبرخی از  گذارانبنیاندارند و  

 و ییراهنماکند. موانعی از قبیل ایجاد می یخارج نانیکارآفر یرا برا یموانع خاص خوداشتغالی ویزاهای کنند ولیمی

 وکارهاسبک یفرو کاستن از سطح نوآور ،گیرانهسخت کیبوروکراتفرآیندهای (، یاز موانع زبان یناش یاطلاعات محدود )بخش

، پیش مرتبط کشور مقصد هایشبکهبا  یخارج نانیکارآفر اتصال یبرا ییهاسمیفقدان مکان ایف و ضع دها،یدر انتخاب کاند

شوند. البته، استثنائاتی در این زمینه وجود دارد: ویزاهای وارد بازار مقصد می ویزاهاروی کارآفرینانی است که با این نوع 

د به ، شایگیرندحداقل سرمایه و ایجاد اشتغال، در نظر نمی برای یارانهیگسخت هایمحدودیتآلمان و سوئد  خوداشتغالی

 اند.دانسته یرضروریغها را کارگیری ویزای ویژه استارتاپهمین سبب این کشورها تاکنون به

 گذارانسرمایهویزا برای 

علاوه یستند. ن یابیدستبلقابالایی که نیاز دارند،  گذاریسرمایهاین ویزاها اغلب برای کارآفرینان استارتاپی، به دلیل حجم 

ر این د ،ندارند خود را وکارکسبفعال در اداره  انتظار مشارکت گذارانسرمایه از گذاریویزاهای سرمایهاز  یاریبس ن،یبر ا

کنند. بنابراین ویزاهای خود ایفا می وکارکسبحالی است که کارآفرینان استارتاپی نقش مهمی را در اداره و مدیریت 

تواند نقش مهمی در توسعه یک استارتاپ سالم ایفا های هدف متفاوتی هستند. هرچند میاری معطوف به گروهگذسرمایه
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آورند که در ادامه توضیح داده خواهد شد(. با توجه به به ویزاهای تکنولوژی روی می گذارانسرمایهکند ) به این دلیل، 

اپی کم هستند، کارآفرینان استارت هاجایگزینمحدود و  نسبتاًنوع ویزاها در این  گذاریسرمایهاینکه الزامات مرتبط با حداقل 

 E-2که این اتفاق برای ویزای  طورهمانبگیرند  در نظریک کانال ورودی  عنوانبهرا  گذاریسرمایهممکن است ویزاهای 

 ایالت متحده آمریکا افتاده است.

 گیرندویزاهایی که متخصصان ماهر را هدف می

رما به یک شغل و کارف یطورکلبهشوند اما اهایی اغلب برای نمایش معیارهای سرمایه انسانی به کار گرفته میچنین ویز

 در دسترس هستند و قبولقابلبا پیشنهاد شغلی از کارفرمای معتبر یا حامی  کار یرویناند. این ویزاها برای وابسته

و حتی  .ها ممنوع استبیشتر این طرح ذیل ، درالیت درآمدی دیگریوع فعهر ن تر پیگیریاز آن مهمشرکت یا  یگذارانیبن

استارتاپ در کنار اشتغال عادی  یاندازراهاگر ویزای استخدامی افراد ماهر به لحاظ فنی اجازه دهد، یک مسیر تدریجی برای 

 وکارکسبکه در یک  دادکا اجازه میبه صاحبان  این نوع ویزا در آمری نیازاشیپ که ،متحدهالاتیادر  H-1B زایمانند واست. )

 دیرهمهیئتنهاد مستقل مانند  کیتوسط معتبر  صورتبه هاآن، به شرطی که آن کار کنند یبرا یو حتشریک شوند 

ملاً در عپروژه فشرده است که  استارتاپ، یک کی تأسیسو  ریزیبرنامه ،سخت است اریدر عمل بس نیا.( استخدام شوند

 .است اجراقابل سختیبه وقتتماماضافی یک کار  هایی زمانحاشیه

 فردمنحصربهیزا برای استعدادهای و

 وع ویزاهااین نای از ویزاهای مبتنی بر استعداد، واجد شرایط باشند. برخی از کارآفرینان استارتاپی، ممکن است برای دسته

یا ویزای  ییاستثنا هایاستعداد هایزایو و متحدهایالاتدر  EB-2و  EB-1 یدائم یزاهایو و O-1موقت  یزای)مانند و

ای هدر زمینه خاص طوربهاز کشورها  یندارند و در برخ یشغل شنهادیبه پ یازین الزاماً  در انگلستان(2 استثنایی هایوعده

 ،مشاغل متقاضیان یابیهنگام ارز هاآناغلب  وجودنیباا. اندشدهیطراح، خلاق عیو صنا تالیجید هایفناوریمانند نوآورانه 

 نسبتاً  کردیرو ،ینیو اهداف کارآفر یآت یهاگذشته و توجه کمتر به برنامه یاو حرفه یلیتحص یدستاوردها برهیتکبا   تقریباً

د، ممکن است نباش آمیزموفقیتاگر  خصوصبه ،متقاضیان های استارتاپی پیشینیتفعال. کنندمیرا دنبال  یاکارانهمحافظه

 یدر حال حاضر ستاره هستند، نه کسان کند کهکمک می ییهانیتنها به کارآفر نیاما ا دستاورد محسوب شود، کی عنوانبه
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

  ابا تخصص بالای، درخشان تحصیلی و حرفه یباسابقه فردمنحصربهکارآفرینان  .بدرخشندممکن است  ندهیکه در آ

  یدجد از متخصصان میت کیاما ، هستند استارتاپ یاندازاهدر ایجاد و ربزرگ و شناخت صنعت یک دارایی  خود یدرزمینه

 گاهی دارایی بسیار ارزشمندتری است.، هامهارتمناسب از  یبیبا ترک

 ویزاهای فناوری

 یایدر دن ریدرگ یهااز حرفه یکه انواع مختلف اندایجادشده یتکنولوژمتمرکز بر  رشیپذ یهااز کشورها، کانال یدر برخ

رشد( ا رانیمد یو حت گذارانسرمایهاوقات  ی، گاههااستارتاپ یاز سو شدهاستخدام یکارکنان فن ،گذاراننبنیااستارتاپ )

تارتاپی اس ستمیساخت اکوس یابزار قدرتمند برا کی تواندمی زایو یهاکانال چنیناین کنند.یجمع مزیر یک سقف واحد را 

ال در ح سرعتبه آوریفن یزایمفهوم و، باشد. هستند نانهیکارآفر ینوآور دیکه کل ییهاگروه آوریجمع از طریق کشورها

 یسنگاپور، و استون لند،یفرانسه، تامانند مختلف  یمختلف( در کشورها هایشکل)به  اخیراًاست و شدن  محبوب

 یمعمول برا ریدر کنار مس ها بود کهیکی از اولین 2012ویزای استارتاپ استونی در سال  است. قرارگرفته مورداستفاده

، ایجاد شد. های استونیاییجهت استخدام کارکنان خارجی برای استارتاپ 1،با ویژگی بررسی سریعهاشرکت گذارانبنیان

کند، حمایت میرا  یخارج هایاستارتاپ گذارانبنیان تنهانهکه  فناوری خود را بنیان نهاد یزایدر همان سال، فرانسه و

های ی که بر استارتاپگذارانسرمایههای با رشد بالا و را برای کارکنان شرکت چهارسالهقامت بلکه، اجازه دسترسی به ا

بر  تمرکز کمتریو پرتغال،  ایاسترال ،یلیمانند ش گریدر چند کشور دکند. کنند، تسهیل میگذاری میداخلی سرمایه

سریع برای استخدام متخصصان خارجی برای های بر کانال هاآنویزاهای فناوری و کارآفرینی وجود دارد، در عوض 

 گذارانبنیانهای ویزا برای این کشورها با طرح وجودبااینعلمی و تکنولوژیکی تمرکز دارند.  هایبخشهایشان در استارتاپ

 استارتاپ رابطه نزدیکی دارند.

 یازیو کیواضح وجود دارد که  یمهاجرت شکاف هایسیستماز  یاری، در بسدهدمیمختصر نشان  یبررس نیکه ا طورهمان

 هایبخشرا در  یو نوآورتواند این شکاف را از بین ببرد می، ی که در مراحل اولیه کار قرار دارندنانیکارآفر یهدفمند برا

 یرخب یبرا ی راقابل قبول یورود هایگزینهممکن است  ذکرشده یزایو هایطرح کهدرحالیدهد.  شیتقاضا افزا مبتنی بر

 رقابلغی بااستعداد نانیکارآفر یبرا هاآنبودن  طیواجد شرا یارهایمعاما اغلب اوقات،  ،ها شامل شوداستارتاپ گذاراننبنیااز 

 است. یابیدست
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را برای ویزاهای دیگر داشته باشند. برای کارآفرینان جوان و  "پل ارتباطی"توانند نقش همچنین ویزاهای استارتاپ می

ران زمانی که مهاج خصوصبهتوانند یک سکوی پرش به سمت ویزاهای کارآفرینی باشد، تاپی، میویزای استار تجربهبی

، (فردمنحصربه) ییاستثنا هایاستعداد یزایو کهدرحالیکنند.  وآمدرفتبین این دو نوع ویزا  راحتیبهقادر باشند، 

، ، در انگلستان(مثالعنوانبه)دهندر میهای تکنولوژیک و دانشی اقتصاد، هدف قراکارآفرینان برجسته را در بخش

توانند به مسیر ویزاهای استارتاپی رجوع اند، میکاندیداهای امیدوار که هنوز تمام الزامات را برای پذیرش برآورده نکرده

د به نتواکنند. اعطای یک مسیر امتیازی به دانشجویان خارجی، از یک ویزای مطالعاتی گرفته تا یک جواز استارتاپ، می

ل از تا قب کندمی قیامر دانش آموزان را تشو نیاراه یابند.  المللیبیننوآوران  دبخشیامکشورها کمک کند تا به مخازن 

 یاریبس که توسط هاییدهندهشتابخود، و انکوباتورها و  آمدهدستبهتازه  هایشبکهاز دانش و  گیریبهرهبا  ،التحصیلیفارغ

 د. کنن خود یتجار هایایدهشروع به توسعه شوند، میئه ارا یآموزش عال مؤسساتاز 

نوآور جوان و با ظرفیت بالا و  گذارانبنیانخاص به  طوربهدهد، معرفی یک ویزای استارتاپی به بازار کشورها اجازه می 

ویق نوآوری را تش مثال  این بازارها محیطی هستند که طوربهعمومی به کارآفرینان خارجی دسترسی داشته باشند.  طوربه

 است. کنند و  در جامعه استارتاپ جهانی شناخته شدهمی

 

 

 

 

گذاری، مختلف مهاجران اقتصادی مانند ویزاهای سرمایه یهاگروهبسیاری از کشورها انواع مختلفی از ویزا برای 

عدادها از است یاژهیواپ به دنبال گروه اند؛ این کشورها در طراحی ویزای استارتکارآفرینی، نیروی کار ماهر و ... داشته

 یهابخشرا در  ینوآور توانندمی و ،ی که در مراحل اولیه کار قرار دارندنانیکارآفر یهدفمند برا ییزایوهستند. 

  .دهد شیتقاضا افزا مبتنی بر
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 ش ویزای استارتاپ در چند کشور منتخبوضعیت درخواست و پذیر

 ایجادشدهدر ادامه وضعیت درخواست و پذیرش ویزای استارتاپ در چند کشور منتخب و میزان موفقیت استارتاپ های 

در این کشورها  هاآنهای کارآفرینان ایرانی و پذیرش ، همچنین وضعیت درخواستتوسط این ویزاها ارائه خواهد شد

 است.  شدهبررسی

 شیلی

اد، توسط وزارت اقتص، نیلات یکایدر آمر ینیو کارآفر یقطب نوآور تبدیل شیلی به باهدف 2010در سال  ی،لیپ شاستارتا

 BSSC support finding  –Startup Chile 2019) اجرایی شد CORFO 3 توسطو  طراحی یلیش یتوسعه و گردشگر

projects to join, 2019). متحدهایالاتسراسر اروپا و  یاقتصادها  کهدرحالیاین طرح با بحران مالی جهانی و  اندازیراه 

 یهاجرم نانیکارآفر ریدر مس یاساس یعمان متحدهایالاتمهاجرت  استیدر تلاش بودند و س یمقابله با رکود اقتصاد یبرا

تقبال خود و اس یبا باز کردن مرزها یلیششد. بنابراین  زمانهم، مشاغل در کشور بودند جادیو ا یریادگیبود که به دنبال 

های دهندیکی از شتاب عنوانبه ،یلیامروزه ، استارتآپ ش. (Moed, 2018) فرصت استفاده کرد نیاز ا یجهان نانیاز کارآفر

که به  جهان هایدهندهشتاب ترینمتنوعو  ترینبزرگاز  یکی همچنین و نیلات یکایدر آمر های خلاقسازماناصلی و 

، حدود یلیاستارت آپ ش جادیپس از ا. شود، شناخته میکمک کرده استو تکنولوژی  ینی، کارآفریدر نوآور یلیش گاهیجا

 ,Startup Chile 2019 – BSSC support finding projects to join) اندهکرد جادیارا  یمشابه هایبرنامهکشور جهان  50

2019) . 

 العادهفوق یعمل هایکمک یبرخ علاوهبهو  یلیکار در ش یزای، ویهزار دلار 10 هزینهکمک کیمتشکل از  استارتاپ شیلی،

، اندازیباشد. از زمان راهمی همکار یفضا کیآزاد به  یدسترس ای و همچنین، خدمات مشاورهسازیشبکه،  یگریمانند مرب

                                                      

 

 

3 Corporación de Fomento de la Producción de Chile 

ایت از افراد در طرح جامعی را برای توسعه فضای استارتاپی خود ایجاد کرد که علاوه بر حم 2010شیلی در سال 

از خارج از کشور داشت، ویزای ویژه  مندانعلاقهو  یالمللنیببرای جذب دانشجویان  ییهابرنامهداخل شیلی 

 این طرح است. یهابرنامهتوسعه استارتاپ از 
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است که میزان مشارکت  ذکرقابلکشور مختلف شده است.  15شرکت از  1400استارتاپ شیلی موجب تسهیل فعالیت 

های رنامهب ترینموفقیکی از  عنوانبهاست. این برنامه  های شیلیایی بودهخارجی در این برنامه سه برابر شرکت هایشرکت

میلیارد دلار تخمین زده شده  1.6های این طرح ارزش استارتاپ 2011شود. تا سال استارتاپ در سطح دنیا شناخته می

به دلار مربوط  1،121،231،505و    های شیلیاییدلار مربوط به استارتاپ 293،625،000است که از این مقدار 

 ناینسبت تعداد مشترشده، بوده است. همچنین نرخ بقا و نرخ نگهداری ) اندازیراههای خارجی که در شیلی استارتاپ

 53.3ها و درصد برای خارجی 52.5) 56.5میانگین به ترتیب  طوربهها ( این استارتاپحفظ شده به تعداد در معرض خطر

ها( بوده است. فروش جهانی این درصد برای شیلیایی 63.4ها و ارجیدرصد برای خ 50.6) 54.6ها( و برای شیلیایی

دلار مربوط به  543290320.34هزار دلار بوده است که از این مقدار  431016105.34اندازی ها از زمان راهاستارتاپ

دلار  1،120،000گین میان طوربههای شیلیایی بوده است)دلار مربوط به استارتاپ 121،219،195های خارجی و استارتاپ

 .(Moed, 2018) شرکت با شکست روبرو شدند 62برای هر استارتاپ(. همچنین 

 استونی

 یاستارتاپ ها یبرا دوارکنندهیو ام دیفرصت جد کی نیشد. ا اندازیراه یاستون یزایاستارتاپ و ،2012 هیژانو 11در 

 المللیبینه جامع کیاز سراسر جهان و شروع به توسعه  هااستعداد جذب یبرا یاستون یرتاپاستا ستمیو کل اکوس ییایاستون

 160مورد درخواست برای ویزا،  925استارتاپ از  تهیدر طول سال اول،کم بود. در فضای استارتاپی این کشور ترمتنوعو 

 یزایو هایدرخواست شتری. بپردازش بودند برنامه در حال 15کردند، همچنین  ردبرنامه را  120و  پذیرفتبرنامه را 

این  رشیپذ نیانگیم کهدرحالی. شده استانجام  هی، پاکستان و ترکنی، اوکراهینوپا از هند، روس یهاتیماستارتاپ توسط 

 تری نسبتتوجهقابلعملکرد  هیو روس نیاز کشورها مانند بلاروس ، اوکرا یبرخ انیتقاضم است، ٪65حدود  هادرخواست

 انیاز ماست که داشته  استارتاپ ویزای  یبرا درخواست 933 استونی ، 2013ماه اول سال  4در ه سایر کشورها دارند. ب

ه ک از این حق برخوردارند هاشرکت نیو کارمندان ا گذارانبنیانکه به  یمعن نی، به ااندشده پذیرفتهمورد  119،  هاآن

ویزای استارتاپی  اندازیراهیعنی از زمان سال اول،  2در  جازه اقامت موقت را بدهند.ا ایو  یاستارتاپ استون یزایدرخواست و

ه ، جایگاتوجهقابلنکته .انداز فرصت ویزای استارتاپ استونی بهره بردهنفر  391 درمجموع، (2011تا پایان سال  2012)

ها ها و نرخ موفقیت درخواستتعداد درخواست کشور برتر به لحاظ 10اول توانسته است در میان  دو سالایران است که در 

اند و یا اجازه انتقال دهرک مکاننقلبه استونی  قبلاًتعداد افرادی که ، 2013اول سال  مهیدر ن برای ویزای استونی قرار بگیرد.

 یرویهستند که به ن نیروی کارینفر  664تعداد ،  نی. از انفر رسید 522اند به عدد باورنکردنی به استونی را دریافت کرده

ی هستند که تصمیم دارند به اکوسیستم استارتاپی گذارانسرمایهنفر(  124مابقی ) و اندپیوسته ییایاستون یکار استارتاپ ها
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مورد جز سه کشور برتری  19ایرانی است که با  گذارانسرمایهدر این میان، جایگاه  توجهقابلاستونی ملحق شوند. نکته 

 .(Lukk, 2018) اندبه استونی را دریافت کرده مکاننقل هستند که اجازه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویزای استارتاپ استونی هارشیپذو  هادرخواستتعداد  -2نمودار 

، بر اساس یاستون یهااستارتاپ یدرخواست برا تیو نرخ موفق رشیپذ زانیتعداد درخواست، م ازلحاظبرتر  یکشورها -2نمودار 

 7112-7112: ملیت
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 نگلستانا

، کارآفرینان و کارآفرینان گذارانسرمایهاندازی شد که سه گروهِ راه 2001انگلستان در سال  یکدرجهویزای کارآفرینی 

، 2011تا ژوئن  2001از سال .  (MigrationAdvisoryCommittee, 2015) دادرا مورد هدف خود قرار می التحصیلفارغ

برنامه برای ورود به  19495اند و انگلستان بوده یکدرجهنفر متقاضی درخواست برای ویزای کارآفرینی  19414 درمجموع

مدت  یط گرفته و حذف شدند.برنامه پس 2و  31 بیبه ترت نیهمچن ویزای کارآفرینی انگلستان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

درخواست  4056 حالباایناند، مجوز ورود به ویزای کارآفرینی انگلستان را دریافت کرده ی،اصل یمتقاض 2،529ده سال ، 

لستان، انگ کیدرجهویزای کارآفرینی  اواقع نشد. بر این اساس نرخ موفقیت و شکست برای دریافت مجوز ورود ب موردقبول

 تیموفق زانمی در درصدی 90 رییاز تغ یآمار مهاجرت حاکدرصد بوده است.  69.25و  55.56طی ده سال به ترتیب 

درصد  21.04،  2012در سال  یاصل انیمتقاض یبرا یکدرجه ینیکارآفرویزای  تیموفق نرخده سال است.  یسالانه در ط

تواند به دلیل تغییرات رسیده است. این کاهش چشمگیر می 63.11درصد  و به یافتهکاهش شدتبه 2019بوده و در سال 

به  2016در سال  تیموفق نرخاگرچه،  ، اتفاق افتاده باشد. یکدرجهمرتبط با ویزای کارآفرینی  هایسیاستگسترده در 

درصد  61.01 یعنی خود زانیم نیبه کمترکاهش یافت و دوباره  2015در سال  ازآنپساما  افتی شافزای درصد 55.60

 نیبر ا. دهدمیرا نشان  یروند صعود، یکدرجه ینیکارآفر یزایوبرای دریافت مجوز  تیموفق نرخ 2014از سال  .رسید

درصد  56.16و به  2014 سال طول درصد در 50.21 به درصد 61.01از  یکدرجه ینیکارآفر یزایو تیموفق نرخاساس، 

 درصد 54.35به  ینیکارآفر یزایو تیموفق نرخ 2011، در طول سال نیوه بر اعلااست.  یافتهافزایش  2012در سل 

 یط تی، نرخ موفقنیبنابرا .است درصد 55.56 یعنی سال 10 نیانگمی از بالاتردرصد  1.61 تقریباًاست که  یافتهافزایش

کند که از طریق ا امیدوار میکه این کارآفرینان راست،  یافتهافزایشدرصد  41 از شتریب، 2011ی آخر سال چهار ماهه

 در انگلستان اقدام کنند. وکارکسب اندازیراهمسیر مهاجرت برای 

که در مورد کارآفرینی مهاجران  ایسالهپنجنفر ویزای اقامت خود را بر اساس توافق  113،  2012تا  2001 هایسالدر طی 

ی فعالیت کارآفرینانه در انگلستان ساله 5تا  9ی بود، دریافت کردند. درخواست اقامت تحت ویزای کارآفرینی مستلزم تجربه

 حالااینبند. اولیه تعداد محدودی از افراد این ویزا را کسب کرده باش هایسالدارد. با توجه به این نکته طبیعی است که در 

 است.  یافتهافزایشپیوسته  طوربهبه بعد این تعداد  2012از سال 
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 7112-7112انگلستان :  یکدرجهآمار مربوط به ویزای کارآفرینی  -2نمودار 

 

باشد. بیشترین مجوز اقامت می 2012مورد مربوط به سال  616به کارآفرینان مهاجر با  اعطاشدهبیشترین مجوز اقامت 

مورد  62ندی است. همچنین ایران نیز با مورد مربوط به اتباع پاکستانی، چینی و ه 31و  145، 141به ترتیب با  اعطاشده

اند. بیشترین مجوز اقامت اجازه اقامت در میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین اجازه اقامت انگلستان را دریافت کرده
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 UK Entrepreneur Visa Statistics 2008-18: Refusal and Success) باشدمی 2012مورد مربوط به سال  24ایران با 

Rate, 2019) . 

 

 ایتالیا

، 2013مارس  91تا شد.  اندازیراهتوسط وزارت توسعه اقتصاد ایتالیا  2016ژوئن سال  26برنامه ویزای استارتاپ ایتالیا در  

 ارزیابی تهیمثبت کمنظر ( ٪59) طرح 290تعداد،  نیثبت کرده است. از ا درخواست را 696برنامه ویزای استارتاپ ایتالیا 

 . شدند گرفته پس مورد 92 و بودند ناموفق( ٪91درخواست ) 145. اندکرده افتیرا در ایتالیا استارتاپ زایو یفن

برای ویزای استارتاپ  باریکطرح در مرحله ارزیابی قرار دارند. در تعدادی از موارد ممکن است یک فرد بیش از  2همچنین 

 ها، تعداد متقاضیانتعداد درخواست برخلافه دلیل رد شدن طرح در کمیته ارزیابی(. به این دلیل درخواست داده باشد )ب

، ردپذیمی را یفرد هایدرخواست تنهانه ایتالیا استارتاپ زایبرنامه ونفر است.  600 دقیقاًبرای دریافت ویزای استارتاپ ایتالیا 

تاکنون  میت 25 ،درمجموعدهد. شوند مورد پذیرش قرار میز ثبت میهای کارآفرینی نیهایی که توسط تیمبرنامهبلکه 

. اندتشکیل شده نفر 5از  تیم 2نفر و  6از  تیم 12از سه نفر ،  تیم 22،  نفراز دو  میت 93 که اندکردهدرخواست ارسال 

 صورتبهخود را تاپ ایتالیای ویزای استاراروپا درخواست  هیاتحاد ریغ درصد از کل نامزدها( 63.5) شهروند 131، درنتیجه

 تیم موفق به اخذ ویزا شدند. 52که از این تعداد  نداهارسال کرد ینیکارآفر یهاتیم
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 94.1 یسن نیانگمی. هستنددرصد(  91) زن نفر 126 کهدرحالی، مرددرصد  43استارتاپ   یزایو یمتقاض 224درمجموع 

 گروه در نامزدها ازدرصد  60.9. رسدمی 94.1نظر گرفته شوند، به موفق در  انیفقط متقاض کهدرصورتی اما سال است،

( ٪69ده نفر )هر از چهار نامزد در  شیب. هستند ترجوان ای ساله 26 هاآندرصد  4.5 تنها  سال قرار دارند و 96تا  25 سنی

کردند. فعالیت می بگیرحقوقن کارمندا عنوانبهدرصد(  56) هاآن تیاکثر که ی استدر حالاین دارند،  ینکارآفری سابقه

 و تیری، مشاوره ، مد یابی( ، بازارافزارنرمخاص توسعه  طوربهاطلاعات ) یاز فناور اندعبارت ایحرفهسوابق  نیتربیش

 تیریو مد تأسیس یهنیدرزم یمختلف یهاتجربه هاآنمعدودی از متقاضیان کارآفرینان سریالی بودند یعنی  .یمهندس

 .اندداشتها نوپ یهاشرکت

ی معادل مورد مدرک 190در  کهدرحالیبود  سانسلی مدرکدرصد(  92.5)نفر از داوطلبان 150 لاتِیتحص زانیم نیبالاتر

نفر از اشکال دیگر مدرک کارشناسی  66نفر مدرک دکترا و  14همچنین  .را داشتند( ٪99.5) ایتالیساله ا 2ارشد  یکارشناس

. دانشگاه هستند التحصیلفارغ( ٪14) یمتقاض 966بدان معناست که  نیاار بودند. ( برخوردMBAی ارشد )مثل رشته

 ایمعادل  لاتیتحص، موفق یداهای( کاندنفر 290نفر از  122) درصد 55.2در کل . را ندارد یمدرک دانشگاه چیه مابقی

 انالتحصیلفارغ استارتاپ یزاوی ندگاندار از درصد 32.2، طورکلیبهرا دارند.  ایتالیسطح دوم ا یبالاتر از مدرک دانشگاه

 دانشگاه هستند.

کشور  99موفق،  ی. تنها با در نظر گرفتن نامزدهااندبوده کشور مختلف 62از   ایتالیا درخواست ویزای استارتاپ انیمتقاض

را  هاآنن پذیرش ها و همچنیاند. جدول زیر تعداد درخواستشده ویزای استارتاپ ایتالیا موفق به دریافتتاکنون  مختلف
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درصد(، پاکستان با  21.2درخواست ) 15درصد(، چین با  22.5درخواست ) 30دهد. روسیه با بر اساس ملیت نشان می

 12درخواست و  21اند. همچنین ایران با اول تا چهارم را به خود اختصاص داده هایرتبهدرخواست  96و آمریکا با 95

 ر دارد.درخواست قبول شده در رده پنجم قرا

 

 7112-7112برای ویزای استارتاپ ایتالیا بر اساس ملیت:  هاآنها و پذیرش تعداد درخواست -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7112-7112نرخ شکست برای دریافت ویزای استارتاپ ایتالیا بر اساس ملیت:  -11نمودار 
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

ی اند. اما با بررسهبیشتری را نسبت به سایرین به ثبت رساند هایدرخواستاز کشورها تعداد  رسد که برخیه نظر میب

ها بیشتر است. با محاسبه نرخ شکست درخواست مراتببهنیز  هاآنهای رد شده شویم که تعداد درخواستمتوجه می تردقیق

ا رزیر نرخ شکست برای دریافت ویزای استارتاپ ایتالیا کند. نمودار جایگاه کشورها نیز تغییر می تبعبهبر اساس ملیت، 

 ددرصد نرخ شکست برای دریافت ویزای استارتاپ ایتالیا در رده چهارم قرار دار 52دهد. ایران با مینشان 

(ItalianMinistryofEconomicDevelopment, 2019).  

 کانادا

تا  2019ریل وشد. از آ اندازیراه 2019یل سال ورجذب کارآفرینان نوآور خارجی در اول آ باهدفادا ویزای استارتاپ کان

درخواست برای ویزای استارتاپ کانادا به ثبت رسید  119 درمجموعشد اجرا می یآزمایش صورتبهکه طرح  2014ریل وآ

درصد( با عدم پذیرش مواجه شدند. همچنین  20)طرح  19واقع شدند و  موردقبولدرصد(  10طرح ) 51که از این تعداد 

ی هاطی سال کاناداهای اصلی را برای ویزای استارتاپ طرح در مرحله ارزیابی قرار داشتند. نمودار زیر تعداد درخواست 63

 دهد.نشان می 2014تا  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 7112تا  7112 لیروآ یاستارتاپ کانادا در بازه زمان یزایو یشده و رد شده برا واقع موردقبول هایدرخواستتعداد  -11نمودار 

ی درصد( مهاجران متقاضی ویزای استارتاپ کانادا در هنگام پذیرش اغلب در بازه 22دهند که اکثریت )ها نشان میداده

کانادا از تحصیلات بعد از متوسطه )مثل درصد از کارآفرینان ویزای استارتاپ  26سال هستند. علاوه بر این  66تا  25سنی 

رای مدرک کارشناسی ارشد، ادرصد د 21ای مدرک لیسانس، اردرصد د 62کالج یا دانشگاه( برخوردار بودند که از این میان 

کمتر از سطح متوسطه بوده  هاآنو یا تحصیلات  اندداشتهدرصد دارای مدرک دکترا و مابقی یا تحصیلات دانشگاهی ن 4
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برای ویزای استارتاپ کانادا مورد پذیرش واقع شده است قبل از  هاآندرصد از کسانی که درخواست  30همچنین  است. 

کشور برتر  10درصد در بین  3این است که ایران با  ایراندر مورد  توجهقابلاند. نکته داشته وکارکسبورود به کانادا سابقه 

   .(IRCC, 2016) ار داردحاظ دریافت ویزای استارتاپ کانادا قربه ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7112تا  7112ریل وویزای استارتاپ کانادا بر اساس ملیت در بازه زمانی آ کنندگاندریافتدرصد  -17نمودار 

 استارتاپی یزایبرنامه و ی یکطراح

دامنه معیارهای پذیرش  ازجملههای ویزای استارتاپ با تعدادی تصمیمات کلیدی طراحی برنامهدر هنگام  گذارانسیاست

مجوز و شرایط تمدید را  زمانمدتباید  هاآنشوند، همچنین برای متقاضیان مواجه می موردنیازهای و مجموعه توانایی

شور برای اینکه ک ازجملهن بیشتری بستگی دارد ها به تصمیمات بنیادی، طراحی این انتخابدرنهایتکنند.  بندیاولویت

های وعده داده شده به سود منجر شود؟ و تا چه کشد تا ایدهپذیرش چه میزان ریسکی آماده است؟، چه مدت طول می

 بپیوندد؟ المللیبینحد کشور مایل است تا به نقشه کارآفرینان استارتاپ 
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 وکارکسببخش  هایاولویت

ها در مراحل اولیه فعالیتشان به پشتیبانی و حمایت نیاز دارند، کشورها برای اینکه یاری از استارتاپبا توجه به اینکه بس

دهند. یکی از ، اقدامات تسهیل گرانه ای را در این راستا انجام میبتوانند کارآفرینان خارجی را جذب کشورشان کنند

زان مربوط به می الزاماتگیرد، حذف یا کاهش ا صورت میاستارتاپی توسط کشوره هایفعالیتاقداماتی که برای تسهیل 

ای برای پذیرش ویزای استارتاپ نیست، این در استونی نیاز به هیچ سرمایه و ایجاد اشتغال است. برای مثال گذاریسرمایه

ویزای استارتاپ باید یورو دارد. در ایتالیا متقاضیان  45000گذاری در حالی است که ویزای کارآفرینی سنتی نیاز به سرمایه

برای ویزای کارآفرینی است.  موردنیازمبلغ  دهمیکگذاری در اختیار داشته باشند، که این هزار یورو برای سرمایه 50

الزامات  تدریجهب، به این صورت که، اندکردهرا دنبال  یتکرار کردیرو کی ا،یسنگاپور و استرال رلند،یا لیاز قب گر،ید یکشورها

 یها در ابتدااز استارتاپ یاری، بسسویکاند. همچنین، از که در ابتدا بسیار بالا بودند را حذف یا کاهش داده ایسرمایه

 یهانهیاز پس هز توانندنمی سادگیبه و سود ندارند، یدرآمد انیاند و جرهنوز در بازار شکل نگرفته کهدرحالی و ریمس

 یرا )و حت پذیریریسکشغل ممکن است  جادیمحقق ساختن ا یر برا، فشااز سوی دیگر. برآیند استخدام کارکنان

تر هکنند( به ضرر هدف گسترد گذاریهدف ترارزانکار  یرویو ن نییپا باارزش هایبخشتا بر  کندیم قیرا تشو نانیکارآفر

 ورود صورت درشور ما هنوز به این عرصه وارد نشده است، با توجه به اینکه ک .(Patuzzi, 2019) ندازدیبه خطر ب ینوآور

 حذف ار اشتغال جادیا و یگذارهیسرما زانیم به مربوط الزامات که ییکشورها تجربه از یرویپ که رسدیم نظر به یاحتمال

با  زایو یکه اعطا دور داشت ازنظرنکته را  نیا دینبا .باشد سودمند ،یخارج نانیکارآفر نظر جلب یبرا اند،داده کاهش ای

 یچرخه مامند نکند، اگذاری و ایجاد شغل بهرهکشور را از مزایای سرمایه مدتکوتاهممکن است که در  یطیشرا نیچن

 ماننده دارند، اییافتهتوسعه کمتر یاستارتاپ طیمح که ییکشورها یبرا نیا بر علاوه. بخشدیم رونق را کشور در ینوآور

 .شود استفاده ،یخارج نانیکارآفر نظر جلب یبرا یشتریب یزشیانگ یهابسته از که شودیم هیتوص ما کشور

ابت کنند که ث دیبا یاستارتاپ یزایو انیمتقاض یتمام تقریباًنکته توجه کرد که،  نیبه ا دیبا یاستارتاپ یزاهایو یدر طراح

آن شفاف  گیریاندازهو نحوه  یمفهوم نوآور فیاغلب در تعر زایو یهانوآورانه است اما برنامه هاآن یشنهادیپ وکارکسب

بت اختراع و حق ث یمعنو تینامشهود مانند حقوق مالک هیسرما یارهایو قبرس از مع ایتالی، اسنگاپور ،مثالعنوانبه .ستندین

ی ما همها .دکننمیو کارمندان شرکت استفاده  گذارانبنیان لاتیو توسعه( و سطح تحص قیو توسعه )تحق قاتی، سطح تحق

 سازیشفاف یدولت برا هایتلاش ایتالیدر امفهوم ظریف نوآوری کافی نباشد.  گیریاندازهاین رویکردها ممکن است برای 

 مانند درآمد سالانه و سطح ییارهایکه معها نوآورانه هستند، منجر به ایجاد یک تعریف قانونی شد کدام استارتاپ نکهیا

. (Patuzzi, 2019) دارندو رشد بالقوه  یبا نوآور یمیمستق رابطهکه  دهدمیان را نشان کارمند یا گذاربنیان لاتیتحص

ند اما کناستارتاپ معرفی می عنوانبهشود که خود را هایی میفقدان چنین معیارهای سنجشی منجر به رشد تعداد شرکت
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نوآورانه در  هایفعالیتنیستند. پر واضح است که عدم وجود معیارهای سنجش  از حداقل معیارهای نوآورانه نیز برخوردار

 سازد.را با مشکل مواجه می هابرنامهبرد و اجرای این را بالا می هاآنکشور، نرخ شکست 

 کی ییتوانا) پذیریمقیاسعلاوه بر اهمیت موضوع سنجش نوآوری، یکی دیگر از ابعاد مهم ویزاهای استارتاپی موضوع 

تولید به ازای هر واحد ایجاد سود  هایهزینه کاهش حالدرعینو  دیجد یبازارها دررشد و گسترش  یبرا وکارکسب

 با کاهش تالیجید هایآوریفن رای، زاست یهمراه با تمرکز بر فناور پذیریمقیاسبر  تأکیدای بیشتر( است. حاشیه

 یابیارز .اندداده شیرا افزا پذیرمقیاسمحصولات  جادیا ایهفرصت یریچشمگ طوربه،  دیو تول عیتوز هایهزینه

ما ا آسان باشد. نسبتاً یارزش آن در تئور جادیا یو الگو یشنهادیپ وکارکسبمفهوم  بر اساس تواندمی پذیریمقیاس

ن تقاضا و ر به نوساام نیا رای، زاست ترپیچیده اریبس یبر نوآور یمبتن هایبخشدر  بینیپیش یبرا آن یواقع گیریاندازه

طرح ه در ک کنندمیرا ملزم  انی، متقاضاستارتاپ یزایو هایبرنامهاکثر  دارد. یبستگ ایپو اریبازار بس کیدر  یرقابت جهان

 ای محصول و بر اساس، و دستیابی به رشد سریع را( المللیبین،  لآهایدنحوه ورود به بازار ) پیشنهادی خود وکارکسب

و توسعه نهادهایی که  گیریشکل. بنابراین برای ورود به این عرصه، (Patuzzi, 2019)، تعیین کنند خود یخدمات ابتکار

 رسد.نوآوری تمرکز دارند، ضروری به نظر می سازیتجاری، مشاوره، بازاریابی و گذاریارزشبر ارزیابی، 

 گذارانمربوط به سرمایه هایاولویت

 یمناسب را برا یهامهارتنحوه انتخاب مهاجران با  دی، با کنندمی یرا طراحاستارتاپی  یزایو هایبرنامهکه  هاییتدول

ی هاهارتمدانشی و تکنولوژی محور به  هایبخشها در استارتاپ گذارانبنیان. رندیموفق در نظر بگ گذاریسرمایه کی جادیا

 لهازجمی متفاوتی هامهارتبه  هاآناقل در ابتدا، نقشی مهم در تیم دارند. همچنین حد هاآنفنی تخصصی نیاز دارند، زیرا 

و  زمایبودن ، کار رکینرم )مانند ز یهامهارت، مخصوصاً، یدانش فن، ی، روابط عموم یابی، بازار اجرایی یهامهارت

، ( هاچالشانسیل فناورانه برای حل پتو  ندهیدر مورد آداشتن دیدگاهی مثبت اعتقادات خاص )مانند  ی(؛ و حتیسرسخت

وانان اغلب ج رود،ها به کار میاما ادبیاتی که برای این طرح، استارتاپی محدودیت سنی ندارند یزاهایو کهدرحالی .نیاز دارند

 ریآوفنبر  هاآن تأکید. کندمی ختهیبرانگ یو نسل بعد بصیرت،  یریادگی،  ی، انرژ طلبیجاهچون  یرا با اصطلاحات

 ,Patuzzi) اشاره دارد ترجوان یبه گروه سن وضوحبه ،زیکم ن نسبتاً گذاریسرمایهو  وکارکسب تجربهو الزامات  تالیجید

2019). 

ر سرمایه ب ی که به توسعه بیشتر در کشور میزبان نیاز دارند،وکارکسب هایایدههای پذیرش کاندیداها، با توجه به در برنامه

 یابیارز یراب پذیرتریانعطاف کردیرو ،زاهایو رینسبت به سا استارتاپ یزاهایوشود. بیشتری می تأکیدانسانی متقاضیان 

در ند(. تواند کمک ک) اگرچه می ستین گیرانهسختالزام  کی تقریباً ی، مدرک دانشگاه مثالعنوانبه دارند. یانسان هیسرما

 وکارکسب یشنهادیپ دهیبا ا هاآنو ارتباط  انیتجربه متقاضها، مهارتمورد به مورد  یابیارز بر هاطرح نیا شتری، بعوض



 

96 

   

 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 نیمتخصص از چند ئتیه کیبرنامه انکوباتور گره خورده است،  کیکه به  10وزلندین یجهان ریتأث یزایدر و دارند. هیتک

 ییهمسو یتحقق آن و حت یهامهارتو  هاآن دگاهی، دانیمتقاض ینیکارآفر هایقابلیت یابیارز یبرا یو کم یفیک اریمع

 (.یجهان ریو تأث لت)مانند جسارت ، اصا کندمیبرنامه استفاده  هایباارزش هاآن

متعادل  میت کی. شوندتیمی درخواست می صورتبهی استارتاپ زاهایاز و یاری، بس یانسان هیتمرکز بر سرما نیا لیبه دل

 یردف هایمحدودیت تواندمی، های آن استبودن از خصیصه بینیپیشغیرقابلآوری بالا که های با نودر بخش خصوصبه

 یفن یزای. طرح وکند پذیرترانعطافسازگارتر و  عیسر اترییبا تغ هرا در مواجه استارتاپ نوپا کیرا جبران کند و  گذاربنیان

نلاند فقط ف استارتاپ یزای، و بیترت نی. به همپذیردرا می مشترک گذاربنیانسه  ایدو با  هاییتیم درخواستتنها  11فرانسه

 یبخش نیو توسعه روابط ب یتعاملات ساختار. (Patuzzi, 2019) پذیردمیرا  شودمیارائه  هاتیمکه توسط  ییشنهادهایپ

 اجرانمه تیظرف از یمندبهره نیهمچن اند.مرحله نیالزامات ااز  یینها دیتا انتخاب کاند هیاز مراحل اول هاپروژه یابیارز یبرا

 یرگزارب. شود واقع سودمند تواندیم مرحله نیا در هستند، گریکدی با یقو یاشبکه روابط یدارا که رانیا در یافغانستان

 یراب که هستند یاقدامات گرید از ،مدتکوتاه یآموزش یهابرنامه و یفناور هایکنگره ،ینیکارآفر و یاستارتاپ یدادهایرو

 .رندیبگ قرار مورداستفاده توانندیم کشور، فناورانه یهافرصت با یخارج نانیکارآفر ساختن آشنا

تن داش ایو  یمحل وکارکسب طیبدون شناخت از محبتوانند ممکن است  آیند،اگرچه کارآفرینان دیگری که از خارج می

موفق را شکل دهند اما استفاده از ظرفیت افراد خارجی که در کشور  وکارکسبیک ، هیسرما آوریجمع یبرا یهایشبکه

 نیه ابا توجه ب .کشور آشنا هستند، در اولویت قرار دارد.  وکارکسبحضور دارند و با محیط فرهنگی، استارتاپی و شرایط 

خاص کشور،  یانسان هیسرما یدارا غالباً که المللیبین انیدانشجو ینیکارآفر لیدارند از پتانس یسع هابرنامهاز  ینکته، برخ

،  زایو هایطرحاز  یبرخ هستند، استفاده کنند. یو فناور یقاتیبا مراکز تحق وندیو پ المللیبین هایشبکه، مدرندانش 

ارتاپ را برای دریافت ویزای است المللیبیندرخواست دانشجویان  دانمارک، تأسیسو کارت  ویزای استارتاپ هاب ایتالیامانند 

ی افرادی که موفق به دریافت ویزای همه .(Patuzzi, 2019) دهندخارجی در اولویت قرار می هایدرخواستدر مقابل دیگر 

اند، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. در بیشتر موارد گیرندگان ویزای استارتاپ هاب ایتالیا، استارتاپ ایتالیا شده

در ایتالیا  های نوآورانهاستارتاپ اندازیراه باهدف التحصیلیفارغاند بعد از هستند که تصمیم گرفته المللیبینجویان دانش

 التحصیلفارغ تازگیبهافرادی که  و المللیبین انیدانشجو. (ItalianMinistryofEconomicDevelopment, 2019) بمانند

ی هایبرنامه مناسبی برای هایگزینه اند به دلیل آشنایی با کشور میزبان و پیوند با نهادهای تحقیقاتی و تکنولوژیکیشده
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 انیدانشجو یهاتیظرف از تاکنون ما نکهیا به توجه باآیند.  جذب دانشجویان خارجی، به اجرا در می باهدفهستند که 

 از ران،یا در استارتاپ اندازیراه به یخارج انیدانشجو قیتشو با یاستارتاپ یزاهایو م،یانبرده بهره درستیبه المللیبین

 و هیسرما دانش، ورود موجب گرید یسو از و کنند متصل یامنطقه ای و یاستارتاپ هایشبکه با را ما توانندیم سویک

 .شوند کشور به دیجد یها یتکنولوژ

 هایابی طرحدر ارز کنندگانمشارکتالزامات مربوط به 

تخصص از  هاآن اما در اغلب اوقات،،  کنندهای مربوط به ویزا را اجرا میدولتی هستند که طرح هایآژانساین  طورمعمولبه

 یزایو انیمتقاض یابیارزنانه برخوردار نیستند. یکارآفر هایکیفیت ای یتجار هایبرنامه یابیارز یبرا موردنیازصنعتی 

 برانگیزچالش، دندار ندهیآ هایبرنامهو  هاایده قیعم یابیبه ارز ازیاستاندارد ن رشیپذ یارهایمع اینکه،با توجه به  استارتاپ

ابت )مانند رق یاریبسعوامل تغیر ممکن است به  هاآن تیباشند و موفق غیرمتعارف توانندمی یشنهادیپ یهاپروژه است.

در بخش  گذاریسرمایه هایاولویت رییدر بخش و تغ ندهیآ هایتپیشرفخاص ،  هایآوریفندر بازار ، در دسترس بودن 

انتخاب  و یدر داور ی، نقش مهم یاز بخش خصوص ویژهبه، یردولتیغ گرانیبازبنابراین،  داشته باشد. ی( بستگیخصوص

 هایرنامهبواگذار کنند،  مایل هستند آن را به بازار هادولتبسته به میزان کنترلی که  از کشورها دارند. یاریدر بس داهایکاند

 . (Patuzzi, 2019)آورد به میدان می دو روشاین  از  یکیرا با  یبخش خصوص گرانیباز طورکلیبه استارتاپی، یزایو

 شخص ثالث تأییدالف. 

خواست را در اندازیراه یزایو یرسم طوربهداوطلب بتواند  نکهیقبل از ا دیسازمان متخصص با کی، بازار محور کردیرو نیدر ا

از  یاهمعمولاً مؤسس دکنندهییمؤسسه تأ . شود( یبانیکند )و متعهد به پشت تأییدرا  یشنهادیپ یپروژه تجار کی، کند

 کی ای گذارسرمایهسازمان  کی، دهندهشتاب ای مانند انکباتورهااست  ریاستارتاپ درگ یایکشور مقصد است که در دن

 ای کی یبرا هااز نامزد تیحما یممکن است موافقت خود را برا تأییدمورد  یانکوباتورها .تکنولوژیکیو  اتیقیتحقمؤسسه 

متفاوت  تیبا توجه به ماه هادهندهشتاب یبرا کهدرحالی، اعلام کننداجازه(  زمانمدتبسته به  نیدو سال )همچن

ت و نظار ،مشاورهتسهیلات ممکن است در قالب  هادهندهشتابو  باتورانکباشد.  ترکوتاهتواند یم ی، بازه زمانخدماتشان

 نهیشرکت جوان را در زم کیانکوباتورها ممکن است  تأیید، ، در هلند مثالعنوانبهه دهند. ارائ یبانی، پشتخدمات راهنمایی

از  یبخش افتیدر درازایمعمولاً  گذارانسرمایه. کند یاری گذارانسرمایه یو جستجو قی، تحقیابی، بازاریاتیعمل تیریمد

 رای، زستین دیمفهوم کاملاً جد کیشخص ثالث  تأییدکنند. پیشنهاد میرا ها بر استارتاپ گذاریسرمایه، وکارکسب سهام

 هایسرمایه گذارانسرمایهی است که توسط ینامزدها یبرا یحیترج یدر حال حاضر شامل رفتارها ینیکارآفر یزاهایو ریسا

در ، و انددادهاختصاص  خودرا به  یشتریب اریوزن بس یریانکارناپذ طوربههای استارتاپی زایاما وشوند. حمایت می خطرپذیر

 .کندمی ریدرگ زیرا ن هادهندهشتاب ، انکباتورها و گذارانسرمایهضمن 
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 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 . کمیته ارزیابی با چند ذینفعب

که  یبایارز تهیکم کیشود. در مراحل اولیه فرایند انتخاب می دولت، این رویکرد شامل آوردن متخصصان ترفعالبا نقش 

ر دبا تخصص  یردولتیو مؤسسات غ یدولت ینهادها ریسا نیمختلف و همچن هایوزارتخانهاز  یندگانیمعمولاً شامل نما

 تواندیم، نامزد تأییددر صورت  .کندمی یابیهر برنامه را ارز تیفیکها، دهندهشتابو  انکباتورهامانند شوند می وکارکسب

نند انتخاب ک توانندمی هادولت، یو دولت یبخش خصوص ندگانیداشتن نما اریبا در اخت. دهد زایدرخواست و یرسم طوربه

 هایکمیته ،دتأییبر  یمبتن ستمیس کی برخلاف انتخاب شوند. یمل یاقتصاد هایاولویتبازار و  یکه نامزدها بر اساس تقاضا

انجام  ،ندارند یشنهادیپ استارتاپدر شروع  یمیمشارکت مستق چیکه هی گرانیرا توسط باز طرفیبی ایهارزیابیخبره 

 دهند.یم

ستر ب در فرایند انتخاب کاندیداها، یبخش خصوص هایسازمان ریو سا گذارانسرمایهها ، دهندهشتابمشارکت انکباتورها ،  

 نیا. کندمی ترمطلوب یخارج نانیکارآفر یرا برا یشنهادیو بسته پ کندیم را فراهم زایو هایطرحاز  برداریبهرهتوسعه و 

 هیهمسا یبه نقطه قوت کشورمان در برابر کشورها تواندیم ور،در کش یاستارتاپ ستمیاکوس ینسب گیریشکل لیعامل به دل

 نیو همچن یعموم نفعانیارکت ذ، مشندارند مطابقت باهمکاملاً  گذارانسرمایهاهداف دولت و  ازآنجاکهشود و  لیتبد

 باشد. یمل هایاولویتبرنامه مطابق با  نیا جیتا نتا کندمیدر مراحل انتخاب کمک  یخصوص

 الزامات مرتبط با ارائه خدمات به کارآفرینان

 یرا، بهنددارائه میرا  ییهاچه کمک ،نانیکمک به کارآفر یبرا خود هایبرنامه قیاز طر که رندیبگ میتصم دیبا هادولت

 ارتاپیاست یزایو هایبرنامه شتریب .کندمیکمک  هیسرما شیو افزا هاشبکه جادی، ا یدر درک بهتر بازار محل هاآنمثال به 

 ,Patuzzi) شودمی فیتعر کنندهشرکت نانیبه کارآفر هاآنکمک  زانیم بر اساسکه  گیرندمیقرار زیر  دودستهاز  یکیدر 

2019) . 

 های ضعیفالف( طرح

 ازجمله تریجامع یایاما عموماً مزابخشند، فرایند پذیرش را سرعت می، 12های ویزای خارج از نوبتخاص برنامه طوربه

را  دهیمرحله ا قبلاًرا که  یهایشرکت شتریب هاآن رایز شودمیرا شامل ن هادهندهشتاب یبانیپشت ای یعموم مالی تأمین

 ، سازماندهندهشتاب، انکوباتور یک تأییدرا به دنبال  انیمتقاض هاطرحاز  یبرخ .دهندمی، هدف قرار  اندگذاشتهت سر پش
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 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

، نمارکقبرس، دا ،کانادا، ایدر استرال توانمیرا  هاطرحنوع  نیا .کنندمی قیتشو ای ملزم یقاتیتحق مؤسسه ای گذارسرمایه

  ، سنگاپور و انگلستان مشاهده کرد.، هلند، پرتغالیتوانی، ل، ژاپنایتالی، الی، اسرائرلندی، ایاستون

 های قوی( طرحب

تند، خود هس وکارکسبهای ها، کارآفرینانی را که در مراحل اولیه برنامهدهندههای مبتنی بر انکباتور یا شتاباین برنامه

به  وکارکسبخود به  هایایده لیکمک به تبد یبرارا  ماتکامل از خد ایمجموعهبلکه  ،زایو تنهانهدهد و هدف قرار می

. دارند هابرنامه یبرا ایدوره هایالاجلضربهستند و  یانتخاب شدتبهدارند و  هیمعمولاً سهم هاآن  دهد.ارائه می هاآن

 ههزینکمک راهبه هم،  یهمکار یفضا کیمرتبط است و  ماههشش دهندهشتاببرنامه  کیبه  یلیش استارتاپی یزایو

طرح ویزای  .دهدمیارائه  را ایمشاورهو خدمات  یافزارنرم هایبسته لیمنابع از قب ری( و ساکایدلار آمر 10،000 تقریباً)

گام در هن یبانیو پشت سالهیک یدهندهشتاببرنامه  کی، شرکت در  هاتیمبه  ییوروی 65000 هزینهکمکفناوری فرانسه، 

 تأمینرا  ایبودجه چیتمرکز دارند اما ه انکباتورهاکه بر آموزش و  یگرید هاینمونهدهد. ارائه میا به فرانسه ر انتقال

 .اندشدهمعرفی ایاسترالجنوب  ونیوزلند در  کنندمین

اما  باشد، یکاف است، گرفتهشکل آن ینیکارآفر و یاستارتاپ ستمیاکوس که یکشور یبراممکن است  "فیضع"طرح  کی

ند، خود را توسعه ده هایزیرساختاز  یبتوانند بخش نکهیا یدارند، برا تریضعیف گر تیحما ستمیاکوسکه  ییکشورها

  آورند. یرو یقو هایطرحاست به  بهتر

 ویزاهای استارتاپی زمانمدتالزامات مربوط به 

. (دهدمیکانادا اقامت دائم را ارائه د )دهنی ارائه میموقت یزایوویزای استارتاپ ملی کانادا،  جزبههمه ویزاهای استارتاپی 

است که معمولاً دو سال طول  یسنت گذارسرمایهو  ینیکارآفر یزاهایو اکثر از ترکوتاه، طورمعمولبهاین ویزاها  زمانمدت

ند، ردر مورد کشورهایی همچون استرالیا و نیوزلند که روابط نزدیکی با یکدیگر دا خصوصبهها . در برخی از طرحکشدمی

 اروپایی چنین امتیازاتی هایطرح کهدرحالیشود تا به ویزای دائمی دست یابند به دارندگان ویزای استارتاپ اجازه داده می

، با رعایت ضوابط عمومی ممکن است واجد یا بیشتردهند. دارندگان ویزای استارتاپ تنها بعد از پنج سال و را ارائه نمی

 شوند. بلندمدتشرایط اقامت 

 ینیکارآفر یزاهایبتوانند به و استارتاپ نانی، کارآفرشرکت اندازیراه محضبهاست که  نیاز کشورها انتظار ا یر برخد

. برآورده کردن الزامات مرتبط با نقطه برش دشوار است نیا فیاما تعرهستند، دست یابند.  ترطولانیکه عموماً مرسوم، 

 نیمقابله با ا یبراشان، اغلب دشوار است. وکارکسبارتاپ در چند سال اول ویزای کارآفرینی برای دارندگان ویزای است

ه ارائ ترطولانیبا مدت  مجدداوقات مجوز  ی، و گاهشوندبه تمدید ویزاهای استارتاپی متوسل می، اکثر کشورها مسئله



 

91 

   

 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

حدود نام گسترشاز  کنندمی یسع با رویکردی متمایل به مجوزهای انتقالی، ،یمانند هلند و استون هاییکشور. دهندمی

 انهگیرسختاز مشکلاتی که مهاجران هنگام برآورده کردن الزامات  خوبیبه هاآن چراکه کنند یخوددار استارتاپی یزاهایو

گان دارند یبرا را یحیترج یرهایکشورها مس نی، ادر عوضروبرو شوند، آگاه هستند.  هاآنویزای کارآفرینی، ممکن است با 

امات ، حذف الزکارراهبه دیگر مجوزهای کارآفرینی نیز دست یابند. برای مثال استونی تا  دهندمیارائه  آفرینیکار یزایو

را برای اعطای ویزای استارتاپی در دستور کار خود قرار  ترملایمو هلند، ایجاد رویه ارزیابی بسیار  موردنیازحداقل سرمایه 

 . (Patuzzi, 2019)داند 

 پدر ایجاد یک استارتا هادهندهشتابو  گذارانسرمایهتواند اطمینان خاطر بیشتری را برای می بلندمدتاعطای اقامت 

اب نقش را در انتخ نیشتریاحتمالاً ب گذارانسرمایهکه  ییجا -که کانادا  ستین ی)تصادف موفق، به همراه داشته باشد.)

وز که هن یهایطرح یبرا ویژهبه کوتاه مجوز زمانمدت(. اما دهدمیبلافاصله اقامت دائم را ارائه است که  یتنها کشور-دارند

ل شود، به دلیاقامت همراه  دیتمد یبرا یخارج نانیکارآفر یبرا بینانهواقع هایگزینهاگر با ، هستند یشیدر مرحله آزما

ت مراحل اولیه را پش کنندگانشرکتکه چگونه  د کنند و دریابندرص کیخود را از نزد هایبرنامه توانندمی هادولتاینکه 

ای برخوردارند. اما با افزایش رقابت ها اطمینان حاصل کنند، از مزایای ویژهبرنامه یکپارچگیگذارند و همچنین از سر می

ارآفرینان نوآور، این احتمال جذب ک منظوربهجذاب  هایبستهبرای ارائه  هادولتقرار گرفتن  فشارتحتبرای کارآفرینان و 

روع ش مدتطولانیاقامت  مجوزهایویزای استارتاپ برای اطمینان بخشی بیشتر به کارآفرینان با  هایبرنامهوجود دارد که 

 EntrePass یزایمجوز و دیتمد زمانمدت، سنگاپور 2012در سال در حال انجام است:  اکشوره یروند در برخ نیاشوند. 

تحت طرح شد که  یمعرف ییکشور اروپا نیاول عنوانبهفرانسه  ل( دو برابر کرد و در همان سال ،تا دو سا کیخود را )از 

 هایبرنامه دیبا زیکه کشور ما ن ستین یشک. (Patuzzi, 2019) کرد یرا معرف اقامت چهارسالهمجوز ویزای فناوری فرانسه، 

 هک اندکرده اعلام یعرب متحده امارات دولتمردان اخیراً. کند دنبال ،نوآور نانیجلب نظر کارآفر یبرا را بلندمدت یزایو

 دهند،یم شکل را چهارم یصنعت انقلاب که یعرب یکشورها برتر استارتاپ 100 اریاخت در را کشور نیا بلندمدت یزایو

 . (UAE announces long-term visas for best 100 Arab start-ups, 2019) داد خواهد قرار

 الزامات مربوط به سنجش موفقیت 

 زیسنجش آن ن یچگونگ نیو همچن "تیموفق"مفهوم  با دی، باکنندمی یرا طراح استارتاپی یزایو هایطرحکه  هاییدولت

موفقیت از  گیریاندازه روازاینال اجرا هستند. آزمایشی در ح صورتبهدر ابتدای راه و یا  هاطرحبسیاری از  آشنا شوند.

رای ب و چهدر مورد اینکه کدام ویزاها باید تمدید شوند  گیریتصمیماهمیت بالایی برخوردار است، چه برای اهداف فوری و 

 کیکلاس ینیکارآفر هایطرحاند یا خیر. های ویزا به اهداف سیاسی خود نائل شدهاهداف ساختاری ارزیابی اینکه آیا طرح

 ترمنعطفویزاهای استارتاپی تا حدودی  .دهندربط می رشد نرخ شغل و جادیمانند ا یکم یارهایرا به مع یمعمولاً نوآور

ه مطابق با ک اندکرده تأسیسرا  یثابت کنند که شرکت دیباکارآفرینی  یزای، دارندگان وایتالی، در امثالعنوانبههستند. 
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ال طول سه س طورکلیبه وزلندین ینیکار کارآفر یزایو .کند دیخود را تمد یزایوبتوانند تا  است ینوآور یقانون فیتعر

ده ش اندازیراه وکارکسبکه  شودحاصل  نانیوجود دارد تا اطم اول سال انیدر پا یانیم یابیارز ندیفرا کی، اما کشدمی

،  عملکرد شرکتگسترده ) تقریباًاساس چهار معیار  های کارآفرینی خارجی را براست. و در دانمارک یک کمیته استارتاپ

 . (Patuzzi, 2019)کند ( ارزیابی مییرشد و نوآور لیتجارت و پتانس یبا برنامه اصل ی، سازگار یتجار لیپتانس

و  متخصصان صنعت ازنظر گیریبهرهتوان با ها کار دشواری است اما میکه گفته شد، ارزیابی موفقیت استارتاپ طورهمان

توان استارتاپ ها را بر اساس را ارزیابی کرد. همچنین می هاطرحکنند این فعالیت می هاحوزهاساتید دانشگاهی که در این 

 پیشنهادی خود کارآفرینان ارزیابی کرد. وکارکسبدر طرح  ذکرشدهاهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

   

 رانیا یآن بر استارتاپ ها ریدر جهان و تأث یاستارتاپ یزایتوسعه و

 برای ایران طراحی ویزای استارتاپی هایگام: بندیجمع

گیرند. بخشی از این الزامات مربوط به ی کلی قرار میدودستهالزامات مربوط به طراحی ویزاهای استارتاپی در  طورکلیهب

ویزا و بخش دیگر نیز مربوط به طراحی ساختارهای داخلی است. در زیر به توضیح  کنندگاندرخواست هاینیازمندیتعیین 

 شود:ه میهریک از این عوامل پرداخت

 کنندگاندرخواستهای تعیین نیازمندی

  :شود که ویزای استارتاپ به تیم کامل، فرد دارای ایده و یا شرکای در این مرحله مشخص میتعیین گروه هدف

 تجاری تخصیص داده شود.

  :ای ف ویزاهبا توجه به اینکه ورود جریان سرمایه به کشورها و ایجاد اشتغال یکی از اهداتعیین حداقل سرمایه

 شوند.و ایجاد شغل مشخص می گذاریسرمایهاستارتاپی هستند، در این مرحله الزامات مربوط به حداقل 

  داها های دانشی و تخصصی کاندیاین مرحله بر تواناییاستارتاپ:  گذارانبنیانو خصوصیات  هاویژگیتعیین

ی نرمی چون توانایی حل هامهارتهمچنین ی دانشی، پتانسیل فناورانه و هامهارتسطح تحصیلات،  ازجمله

 هستند. متمرکزمسئله، خلاقیت و  زیرکی 

  وکارکسبدر طرح  شدهمطرحشود که آیا ایده در این مرحله مشخص میایده:  پذیریمقیاسسنجش 

 پیشنهادی از قابلیت و پتانسیل لازم برای رشد سریع و ورود به بازارهای جهانی برخوردار است یا خیر؟.

 شود که در این مرحله مشخص می: موردنیاز، سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی وکارکسبیین نوع تع

هایی در کدام بخش اقتصادی فعالیت خواهد کرد و به چه تعداد نیروی انسانی و چه مهارت موردنظر وکارکسب

 آن نیاز است. اندازیراهبرای 

رای و اتکا به نیروی انسانی را ب انیبندانشتوسعه اقتصاد  برنامه ویزای استارتاپ برای کشورهایی مانند ایران که

کوسیستم ا و اتصالابزاری برای توسعه  عنوانبه، اندگرفتهبر منابع فیزیکی هدف  گذار از شرایط اقتصادی مبتنی

 ای بسیار مفید است. منطقه و یجهانهای استارتاپی نوپای خود به استعدادها و ظرفیت

 برخوردارشاخص نوآوری  ازنظرجنوب غرب آسیا و خاورمیانه از جایگاه خوبی  در منطقهکه  جهتازآنایران  ژهیوبه

 هاب عنوانبهتواند می جهتنیازاو ارتقای جایگاه خود  )مانند استارتاپ ویزا( های جذباست با توجه به سیاست

 .ها در منطقه تبدیل شودتوسعه استارتاپ
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  شود. ویزاها ویزا مشخص می زمانمدت امات مربوط بهالزدر این مرحله ویزای استارتاپ:  زمانمدتتعیین

 دوباره تمدید شوند. مدتشانتوانند موقتی و دائمی باشند و یا بعد از اتمام می

  :این مرحله بر شرایط و طراحی مکانیزم هاییتعیین شرایط و الزامات انتقال به ویزای دیگر یا تمدید ویزا 

 رایبکارآفرینی( تبدیل شوند و با  مثلاًتوانند به ویزاهای دیگر )رتاپی میمتمرکز است که تحت آن ویزاهای استا

 تری تمدید شوند.مدت طولانی

 طراحی ساختار داخلی

 کسانی که ویزاهای استارتاپی را آن:  گیریاندازههای ها و شاخصتعیین مفهوم نوآوری برای سنجش ایده

های ی فعالیتی در زمرهوکارهایکسبی و اینکه چه ایده و باید بر سر مفهوم نوآور سویککنند از طراحی می

ها ایده گذاریارزشهای دقیقی را برای سنجش و گیرند، به اجماع برسند و از سوی دیگر شاخصنوآورانه قرار می

 ها، تعریف کنند.و استارتاپ

  هادهایناظر به ارزیابی  این مرحله: هاایدهتعیین و شکل دادن به نهادهای همکار بخش خصوصی در ارزیابی 

های خصوصی و دولتی از بخش هرکدامشود که پیشنهادی است. در این مرحله مشخص می وکارکسب هایطرحو 

 هاهاید( چه نقشی در ارزیابی خطرپذیر گذارانسرمایهها و دهندهشتابهای دولتی و خصوصی، انکباتورها، )سازمان

 ؟.دارند و این نقش تا چه حدی است

 یشنهادی پ وکارهایکسبو  هاایدهدر این مرحله باید به این نکته توجه شود که اقتصاد ملی:  هایاولویتعیین ت

هایی انتخاب شوند که بیشترین منفعت اقتصادی را برای کشور به همراه بخشبا توجه به نیازهای اقتصاد ملی و 

 داشته باشد.

  این مرحله بر طراحی مکانیزم هایی متمرکز است که ا: هتعیین سطح مداخله در فرآیند بلوغ استارتاپ

 هاییروشپیشنهادی به چه میزانی و با استفاده از چه  وکارکسبکند یک ایده تجاری و یا یک مشخص می

احی منعطف طر صورتبهتوانند می هاحمایتاین  وکارکسبقرار گیرند. هرچند که بسته به نوع ایده و  موردحمایت

 شوند.

  ا مطابق ب وکارهاکسبای برای اطمینان از اینکه طراحی مکانیزم های نظارتی دوره دوره ارزیابی میانی:طراحی

 روند، هدف این مرحله است.هایشان پیش میاهداف و برنامه

 توان ب هاآنهایی تعریف شوند که با استفاده از در این مرحله باید شاخص های موفقیت:تعیین مفهوم و شاخص

هایی ارزیابی کرد. برخورداری از چنین شاخص گیریاندازهها در رسیدن به اهدافشان را فقیت استارتاپمیزان مو

 کند.می های آتی را با سهولت بیشتری همراهطرح
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 برای برخی از کشورها صادرشدهو ویزاهای استارتاپ  هادرخواستتعداد  -1پیوست

 استارتاپ ویزا "های ضعیفطرح"ذیرفته شده برای پ هایدرخواستها و تعداد درخواست

 7112 7112 7112 7112 7112 طرح

نیمه 

اول 

7112 

 استرالیا

کارآفرینی  زیرمجموعه

111 

 

 هادرخواست

 
N/A 

25 N/K 

 N/K 1 پذیرفته شده

 کانادا

 استارتاپ ویزا

 N/K 902 111 24 41 92 هادرخواست

 N/K 212 134 36 30 3 پذیرفته شده

 دانمارک

 استارتاپ دانمارک

 هادرخواست

N/A 

1165 

 (وکارکسبتیم/ طرح  311)

N/K 

 پذیرفته شده

پذیرفته شده  وکارکسبطرح  129

 است

 است اعطاشدهمجوز  25

 ایرلند

برنامه کارآفرینی استارتاپ 

(STEP) 

 N/K 63 196 121 95 N/K هادرخواست

 N/K 25 99 29 12 N/K پذیرفته شده

 یاایتال

 استارتاپ ویزا

 95 102 154 33 66 16 هادرخواست

 N/K 113 105 پذیرفته شده

 لیتوانی

 استارتاپ ویزا

 هادرخواست
N/A 

124 121 N/K 

 N/K 60 21 پذیرفته شده

 نیوزلند

 ویزا کار کارآفرینی

 N/K 956 211 964 129 9 هادرخواست

 N/K 95 100 201 59 1 پذیرفته شده

 هلند

 تاپ ویزااستار

 هادرخواست
N/A 

35 14 N/K N/K N/K 

 N/K N/K N/K 21 21 پذیرفته شده

 پرتغال

 استارتاپ ویزای پرتغال

 هادرخواست
N/A 

115 

 52 پذیرفته شده
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 7112 7112 7112 7112 طرح

 شیلی

 شیلی استارتاپ

 (Seed"")فقط طرح 

 5100بیش از  هادرخواست
بیش از 

9200 
N/K N/K 

 199 124 136 222 پذیرفته شده

 فرانسه
French Tech Ticket 

 N/A 1910 2200 N/A هادرخواست

 N/A 50 110 N/A پذیرفته شده

 نیوزلند

Global Impact Visa 

 N/A N/A 619 119 هادرخواست

 N/A N/A 43 12 پذیرفته شده



  

  

 65 

 

 کشور یاستارتاپ یفضا ییایتوسعه و پو یبرا یراهکار

 منابع

 Patuzzi, L (2019) Start-Up Visas: A Passport for Innovation and Growth. Migration migration 

Policy Institute, Washington, DC  

 Stangler, D., & Konczal, J. (2013). Give Me Your Entrepreneurs, Your Innovators: Estimating 

Employment Impact of a Startup Visa. Ewing Marion Kauffman Foundation. 

doi:10.2139/ssrn.2226454 
 Stephane Tajick Consulting (2019) GLOBAL RESIDENCE & CITIZENSHIP Government Report 

2019, Montreal, Canada. 

 National Foundation for American policy (2016). Start up visa proposals and job creation, Virginia. 

 Immigration, Refugees and Citizenship Canada (2016). Evaluation of the Start-Up Visa (SUV) 

pilot, Canada. 

 Migration Advisory Committee (September 2015). Tier 1 Entrepreneurs: Review of the Tier 1 

Entrepreneur and Graduate Entrepreneur routes, London. 

 Corbetta, M. & Volpe, R. (2019). Italia Startup Visa&Hub: Summary of main findings up to 31 

March 2019, Italia: Italian Ministry of Economic Development, Directorate General for Industrial 

Policy, Competitiveness and SMEs. 

 Sillavee, s. (2018, January 23). The Successful First Year of Estonian Startup Visa. Retrieved from 

https://startupestonia.ee/blog/first-year-of-estonian-startup-visa 

 Lukk, M. (2019, January 17). Two year anniversary of the Estonian Startup Visa. Retrieved from 

https://www.startupestonia.ee/blog/two-year-anniversary-of-the-estonian-startup-visa 

 UK Entrepreneur Visa Statistics 2008-18: Refusal and Success Rate. (2019, July 15). Retrieved 

from https://ukvisa.blog/2017/08/26/uk-entrepreneur-visa-statistics/ 

 Wam. (2019, April 07). UAE announces long-term visas for best 100 Arab start-ups. Retrieved 

from https://gulfnews.com/business/uae-announces-long-term-visas-for-best-100-arab-start-ups-

1.1554553947262. 

 Tajick, S. (2019, May 07). Startup Visas: Governments Want Them, But Your Clients Don't. 

Retrieved from https://www.imidaily.com/tajicks-take/startup-visas-governments-want-them-but-

your-clients-dont/ 

 

 

 

 

 

 

https://startupestonia.ee/blog/first-year-of-estonian-startup-visa
https://www.startupestonia.ee/blog/two-year-anniversary-of-the-estonian-startup-visa
https://ukvisa.blog/2017/08/26/uk-entrepreneur-visa-statistics/
https://gulfnews.com/business/uae-announces-long-term-visas-for-best-100-arab-start-ups-1.1554553947262
https://gulfnews.com/business/uae-announces-long-term-visas-for-best-100-arab-start-ups-1.1554553947262
https://www.imidaily.com/tajicks-take/startup-visas-governments-want-them-but-your-clients-dont/
https://www.imidaily.com/tajicks-take/startup-visas-governments-want-them-but-your-clients-dont/

