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 الگوی راهبردی حمایت از تولید

 وكارهای كوچك و متوسطدرحمایت ازكسب . تجربه دولت تركیه8 

 

 

 

  
 

 

 چكیده

ای مختلف هها در طول زمان با استفاده از الگوها و روششواهد تجربی حاکی از این است که دولت

 ها و اقداماتو سياست اندبوده های مختلف اقتصادیدر بخش گذاری و توليدافزایش سرمایه دنبالبه

صورت گرفته توسط آنان به ميزان قابل توجهی بستگی به شرایط اقتصادی کشور و وضعيت موجود آنها 

یک دوره زمانی بلندمدت حمایت از توليد را در دولت ترکيه در  این گزارش، رویكردهای داشته است.

توانسته در طول زمان با چرخش  حاکی از این است که دولت ترکيه بعضاً هابررسی. کرده استبررسی 

های های دولتی گرفته تا حمایت از بنگاهصنایع و بنگاه تأسيسهای اقتصادی )از مناسب ميان سياست

 حضور در بازارهای جهانی( به نتایج قابل قبولی دست یابد.  منظوربهکوچک و متوسط 

 طورهبگذاری و توليد و کلی به تجربيات دولت ترکيه در حمایت از سرمایه طوربهین مطالعه لذا ا

با تمرکز بر  پردازد و( میSMEهای کوچک و متوسط )های حمایتی دولت از بنگاهخاص به سياست

ی، های مالی، حمایت از نوآوری و تحقيق و توسعه، حمایت از کارآفرینشامل حمایتهای دولت حمایت

عطای جوایز وکار، اهای اقتصادی، حمایت از مراکز رشد کسبافزایش همكاری و هماهنگی ميان بنگاه

عی سالمللی و غيره، های بينسازی محصوالت تجاری، افزایش همكاری و مشارکتطرح تجاری، استاندارد

 یرتقاا منظوربه های کوچک و متوسطبنگاه و فرآیندهای حمایتی صورت گرفته از هادر تبيين سازوکار

  نقش و وضعيت آنها در اقتصاد ترکيه دارد.

های کوچک و متوسط، دهد دولت ترکيه چگونه با حمایت هدفمند از بنگاهاین گزارش نشان می

، 2014درصد در سال  5/53به  2000درصد در سال  5/26ها را از افزوده این بنگاهموفق شده ارزش

 برساند.

 

 مقدمه

در بسياری از کشورها افزایش سهم صنعت از توليد ناخالص داخلی و رشد آن یک مسير مناسب برای 

های بهبود رفاه اقتصادی، بسياری از سياست برای رواینازآید. می شماربهدستيابی به توسعه اقتصادی 

 دولت بر فرآیند صنعتی شدن و تسریع آن تمرکز دارند. 

حال توسعه دو دیدگاه غالب و اصلی پيشرفت بخش صنعت در کشورهای درو نحوه ارتقا  درخصوص

دن بازار )با آزاد بو مكانيسموجود دارد. دیدگاه نخست، یک دیدگاه نئوليبرالی بوده و معتقد است که 
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ده و از کشورها بو های مالی( شرط الزم و کافی برای تخصيص بهينه منابع برای این دستهتجارت و بازار

گردد. همچنين این  منجر یافتهن آنها به جایگاه کشورهای توسعهبه صنعتی شدن و رساند تواندمی

دیدگاه اعتقاد بر این دارد که یک اقتصاد با بازار آزاد )با مداخله حداقلی دولت(، با ایجاد بهبود در 

تواند کشورهای فقير را قادر ، میونقلحملهای های ارتباطاتی و اطالعاتی و کاهش در هزینهتكنولوژی

 1.(2-3: 2011)یيلماز،  کندبه صنعتی شدن و دستيابی به نرخ رشد اقتصادی باالتر 

های بازار آزاد برای بوده و نسبت به موفقيت سياست 2ولی دیدگاه دیگر، دیدگاه غيرارتودوکسی

، یک نگاه گذرا به تاریخ حال توسعه تردید دارد. این دیدگاه معتقد استکردن کشورهای درصنعتی 

اقتصادهای صنعتی شده بيانگر این است که این دسته از کشورها تنها با استفاده از رویكرد بازار آزاد 

بلكه بسياری از این کشورها در آغاز راه و  ،اند به این سطح از استانداردهای زندگی دست یابندنتوانسته

)یيلماز،  اندکردهوسيع و گسترده استفاده  صورتهبهای دولت مراحل بعدی صنعتی شدن از مداخله

2011 :3.) 

ریزی و توسعه صنعتی توسط آن، از اعتماد دیدگاه مخالفان مداخله دولت، برنامه 3از نظر استيگليتز

ورهای یده و تا حدودی در کشیكسری فروض غيرواقعی بنا گرد براساسآنها به تئوری بازار رقابت کامل که 

حال توسعه، دنيای واقعی، مخصوصاً کشورهای درگيرد. ولی در ود دارد، سرچشمه مییافته وجتوسعه

   (.6: همان)شود میلزوم مداخله و حمایت دولت بيش از پيش در حوزه صنعتی شدن مشخص 

ات اقدام ییشناساهدف قرار دادن الگوهای حمایت از توليد در کشور ترکيه سعی در گزارش با  این

قتصاد به ا ایاشارهاساس، ابتدا  ينبر همدر راستای صنعتی شدن را دارد. کشور  ینا توسط صورت گرفته

ی تجربيات دولت ترکيه در حمایت از توليد و اجمال یبررس در بخش دوم بهو پس از آن،  شده يهترک

های صورت گرفته توسط دولت در یک بازه زمانی بلندمدت پرداخته صادرات و همچنين انواع سياست

نظر و همچنين نتيجه  تا علت حرکت دولت به سمت سياست مدشود میود. در این قسمت سعی شمی

های های پس از آن، با توجه به نقش بنگاهآن مورد اشاره قرار گيرد. پس از آن در بخش سوم و بخش

يه در ها، نقش دولت ترککوچک و متوسط در تسریع صنعتی شدن در کشور ترکيه به بررسی این بنگاه

رتقا ا منظوربهها، رفع مشكالت آنها و اقدامات صورت گرفته توسط دولت ایجاد و رشد این دسته از بنگاه

 شود. پرداخته می های کوچک و متوسطبنگاهو حمایت از 

 

                                                 

1. Yilmaz (2011) 

2. Unorthodox 

3. Stiglitz (2002) 
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 اقتصاد تركیه. 1

شود که از منابع طبيعی محدود برخوردار است؛ با درآمد باالی سطح متوسط شناخته می یترکيه کشور

سيزدهمين اقتصاد دنيا و پنجمين اقتصاد  1، براساس شرط برابری قدرت خرید2016این کشور در سال 

ی، هزار دالر داشته است. سهم صنعت از توليد ناخالص داخل 11بزرگ اروپا بوده و درآمد سرانه بيش از 

اقتصاد این کشور  .(2016درصد بوده است )بانک جهانی، 7کشاورزی  درصد و 61درصد، خدمات،  32

و درآمد گردشگری است. صنایع برتر این کشور شامل  وسازساختبيشتر وابسته به توليد صنعتی، 

 . استمنسوجات، پردازش مواد غذایی، خودرو و قطعات الكترونيكی 

وسط ها تگذاری در صنایع و زیرساختاقتصاد این کشور در آغاز یک اقتصاد دولتی بوده که سرمایه

شود، ميالدی که دهه تحول اقتصادی ترکيه شناخته می 1950پذیرفته است. در دهه دولت صورت می

رزی و ای بر بخش کشاوآمد و تمرکز ویژه وجودبهها ها و نگرشهایی برای تغيير در سياستتالش

های های مرتبط با آن و همچنين ارتباط آنها با بازارهای جهانی صورت پذیرفت. پس از ناآرامیبخش

های اقتصادی این کشور از تمرکز ، سياست1971و  1960ی هاسالسياسی و کودتاهای نظامی در 

گسترده از  و حمایت سنگين و 3محوربه توسعه اقتصاد بازاری صادرات 2کشاورزی و جانشينی واردات

هدف متصدیان دولتی تالش برای افزایش نقش بخش  4،در طول دوره انتقال صنایع داخلی تغيير یافت.

: 2015خصوصی از طریق کاهش نقش دولت و سهم بخش عمومی در اقتصاد بوده است )ساک و اینان، 

درک بهتر این مطلب، روند تغييرات سهم بخش عمومی در تشكيل سرمایه ناخالص داخلی  برای 5.(3

 در جدول زیر آورده شده است: 1996الی  1960طی دوره 

 

 سهم بخش عمومي در تشكیل سرمایه ناخالص داخلي .1 جدول

 1996-1990 1989-1985 1984-1980 1979-1975 1974-1970 1969-1965 1967-1960 سال

 7/25 3/52 7/56 8/47 9/41 1/53 8/49 درصد

 .23: 2001آمسدن،  مأخذ:

 

های سيستم بانكی ترکيه توسط چهارم وامحدود سه 1980ن حال در اوایل دهه با ای

 .(285:1993 )گزارش معجزه آسيای شرقی، بانک جهانی، گرفتصورت می یهای دولتدستورالعمل

                                                 

1. Purchasing Power Parity (PPP) 

2. Import Substitution 

3. Export Oriented 

4. Transition Period 

5. Sak and Inan, 2015. 
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سازی خصوصی ازجملههای اقتصادی در این کشور ای از سياستميالدی مجموعه 1980در دهه 

 لدنبابههای آزادسازی تجاری توسط دولت برای مقابله با بحران بدهی دولت که گسترده و سياست

های اعمال شده، بود، صورت گرفت. نتيجه سياستشده تشدید  1970نخستين شوک نفتی در دهه 

با کسری حساب جاری شدید با است آزادسازی و ادغام این کشور در اقتصاد جهانی بود. ترکيه کشوری 

داخلی و جذب سرمایه خارجی توفيق  اندازپستوانست به حجم باالیی از  1استفاده از آزادسازی مالی

درصد در انتهای  5/0ری مستقيم خارجی در تشكيل سرمایه داخلی از گذاکه سهم سرمایه ایگونهبهیابد؛ 

(. نتيجه این امر تبدیل ليره 23: 2001رسيد )آمسدن،  1990درصد در انتهای دهه  7/1، به 1970دهه 

های موجود بر جریان سرمایه بوده است. همچنين با به یک پول کامالً قابل تبدیل و رفع محدودیت

های فاصله و به سمت سياستهای جانشينی واردات ازی گسترده کشور از سياستسهای خصوصیبرنامه

 (.4-3:  2015محور حرکت کرد )ساک و اینان، صادرات

اقدامات فوق، شهرنشينی نيز نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور داشته است.  برعالوه

 های غير کشاورزیتوسعه بخش جمعيت شهری به ميزان چشمگيری در دهه گذشته افزایش یافته و با

، جمعيت شهری 2010تا  1980ی هاسالدیده شهری همراه شده است. بين و ایجاد نيروی کار آموزش

درصد افزایش یافته است. این انتقال جمعيت با کاهش سهم بخش کشاورزی  80درصد به  43ترکيه از 

درصد در همان دوره کاهش یافته است.  25درصد به کمتر از  51که از  شدهدر اشتغال کل همراه 

 (. 7 :هماندرصد رسيده است ) 10درصد به  24نيز از  GDPهمچنين سهم کشاورزی در 

 طورهبدر نتيجه تمامی این تغيير و تحوالت، اقتصاد ترکيه شاهد افزایش نرخ رشد حجم صادرات )

ميليارد  33/7(، افزایش حجم تجارت خارجی )از مقدار 1988تا  1981ی هاسالدرصد بين  8/5متوسط 

( و افزایش حجم واردات پوشش داده شده با 2009ميليارد دالر در سال  243به  1979دالر در سال 

 درصد( بوده است.  5/72درصد به  6/44صادرات )از 

و  2000، 1994ی هاسالاین دوره رونق سریع، اقتصاد با چندین اختالل شدید در بين  دنبالبه

ر از تتم بانكی، افزایش در تقاضا و مهمآنها تغيير پول ملی، تغييرات در سيس أکه منش شدمواجه  2001

همه اینها عدم ثبات سياسی بود. این اختالالت به خروج حجم قابل توجهی از منابع مالی، افزایش شدید 

های بهره ، که در آن نرخ2001. پس از اختالل آخر در سال شدمنجر  GDPهای تورم و کاهش نرخ

اقتصاد  هایتا با استفاده از سياست شدکرد و به باالترین مقدار خود رسيد، دولت موظف روزانه تغيير می

اهش به کاهش ابرتورم، ک شدمیکالن از قبيل سياست پولی جدید که توسط بانک مرکزی مستقل اجرا 

ها و تشدید نظارت توسط سيستم بانكی اقدام ، تغيير ساختاری ترازنامه بانکGDPنرخ بدهی عمومی به 

 2.(182: 2015)کاراداگ،  کند

                                                 

1. Financial Liberaalization 

2. Karadage, 2015. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

5 

نتایج تمامی این برنامه تغيير ساختار اقتصاد کالن به ميزان قابل توجهی مثبت بود و ترکيه یک بار 

های تورم و بهره کاهش و درآمدهای صادرات و نرخ درحالی کهدیگر به نرخ رشد باال و باثبات دست یافت 

درصد بود که  6، نرخ رشد متوسط این کشور 2007 – 2002ی هاسالگردشگری افزایش یافت. بين 

 2007بحران مالی سال  دنبالبه. شدمیهای رشد باالی پایدار در سطح دنيا شناخته یكی از نرخ عنوانبه

درصد کاهش یافت.  -8/4به  2009درصد و در سال  7/0به  2008 نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال

درصد افزایش و به بيشترین مقدار بين  8/8درصد و  2/9به نرخ رشد  2011و  2010ی هاسالولی در 

و  ایهای منطقهوکارکسبرسيد. بر همين اساس امروزه ترکيه یک قطب بالقوه برای  OECDکشورهای 

 (.181 -182: همانآید )می شمارهبهای آتی جهانی برای دوره

دهد. همانگونه که در نمودار می نشان 2015-1961ی هاسالنرخ رشد اقتصادی ترکيه را در  1نمودار 

مختلف زمانی مواجه بوده با های نرخ رشد اقتصادی این کشور با نوسانات زیادی در دوره شودیم مالحظه

 (.2ی اخير دست یابد )نمودار هاسالترکيه توانسته به درآمد سرانه باالی متوسط در این وجود 

 

 2015-1961ی هاسال. نرخ رشد اقتصادی تركیه در 1 نمودار

 
 .2017بانک جهانی،  مأخذ:
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 2016-1990ی هاسال. درآمد سرانه تركیه در 2 نمودار

 
 همان.: مأخذ

 

 زیر بوده است:  صورتبهها در سطح جهانی، رتبه ترکيه در برخی از بخش

  برابری قدرت خرید( براساسبرای ميزان توليد سرانه ) 90رتبه، 

 های خشک )انجير، کشمش و زردآلو(رتبه نخست در توليد آجيل، ميوه و ميوه، 

 رتبه ششم در توليد سيمان،  

 رتبه دوم در توليد پشم شيشه، 

  در صادرات جواهراترتبه دوم،  

 ( 182 :همانرتبه ششم در صادرات البسه و منسوجات). 

  های زیر قرار داشته است:همچنين در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشور ترکيه در رتبه

 رتبه نخست در توليد محصوالت صوتی و تصویری،  

 اتومبيل یرتبه چهارم در توليد اجزا،  

 کود رتبه نخست در توليد،  

 رتبه سوم در توليد استيل،  

 رتبه سوم در توليد محصوالت سراميكی، 

 رتبه ششم در ساخت یخچال،  

 رتبه چهارم در بازار توليد ارتباطات مخابراتی،  

 رتبه سوم در توليد قایق بادبانی،  

 ( 183 -182 :همانرتبه هشتم در توليد کشتی). 
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  حمایت از تولید منظوربهها و اقدامات دولت تركیه تاریخچه سیاست. 2

 شان بسيار کوچک بود وکننده مواد اوليه بودند، اندازهدر دوره عثمانی، صنایع داخلی که بيشتر صادر

 محدود به صنایع اوليه و سنتی از قبيل پردازش مواد غذایی و توليد مصنوعات دستی بود. 

رب که تا پایان امپراتوری عثمانی ادامه داشت، ميراث باقيمانده از این های مخدليل جنگبه

و  متخصصفيزیكی و انسانی، نيروی کار غير امپراتوری شامل بدهی خارجی گسترده، کمبود سرمایه

های اصلی و آمدند. مهارتمی شماربهموانع اساسی برای توسعه  جزءغيره بود که تمامی این عوامل 

رشد اقتصادی در این کشور وجود نداشت و در این شرایط اوليه بسيار  یریک و ارتقابنيادی برای تح

 (. 773: 1996)بایار،  شدمیهای اقتصادی را شامل ای از فعاليتنامطلوب، کشاورزی بخش عمده

تشكيل  1923اکتبر  29پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول، جمهوری ترکيه در 

. در نشست اقتصادی ازمير شدهدف اصلی تعيين  عنوانبهگردید و توسعه با محوریت بخش خصوصی 

ه تاندازی و ایجاد یک ساختار توليد صنعتی گرفراه درخصوصانجام گرفت، تصميماتی  1923که در سال 

شد. به موازات این تصميمات، نهادهای مهمی در اقتصاد ترکيه، از قبيل بانک مرکزی، بانک کشاورزی، 

 1.(38: 1994)سسن و همكاران،  شدهای تجارت و بازرگانی تشكيل و اتاق وکارکسببانک تجارت و 

 توان به چند دوره زمانی تقسيم کرد: سير تحوالت اقتصادی در کشور ترکيه را می

 

 : گسترش مداخله دولت در اقتصاد1950 –1923دوره . 1-2

 و بعد از جنگ جهانی اول جمهوری ترکيه تشكيل و از آن زمان تغييرات ساختاری گسترده 1923از سال 

 ی ابتدایی این دهه کاهش نقش و مداخله دولتهاسالاین تغييرات در  ازجمله. شددر این کشور آغاز 

حالی بود که دولت با مشكالت برجای مانده از امپراتوری عثمانی مواجه بود؛ درر اقتصاد بوده است. این د

ولی مسئول بازپرداخت  ،شداز پرداخت غرامات جنگی معاف  تأسيسبرای مثال، اگرچه جمهوری تازه 

 ای تا سالبدهی تجاری گسترده امپراتوری بود. همچنين دولت مجبور به حفظ و رعایت الزامات تعرفه

: 1996های تجاری متناسب با نيازهای کشور را دنبال کند )بایار، نتوانست سياست رواینازو  شد 1929

774).2 

ها و الزامات تجاری به تغيير نگرش دولت نسبت و منقضی شدن محدودیت 1929بحران بزرگ سال 

ابل ميزان ق . با کاهش شدید قيمت کاالهای کشاورزی، منابع ارزی خارجی ترکيه بهشدمنجر به اقتصاد 

بازار آزاد در نظر گرفته شد؛ زیرا در  ییآ، بحران بزرگ شاهدی برای ناکاررواینازتوجهی کاهش یافت. 

آن هنگام شوروی توانست با کنترل و مداخله دولت از عوارض ناشی از بحران فرار کند. همين مسئله 

                                                 

1. Cecen, et. Al, 1994. 

2. Bayar, 1996. 
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ای خود در ستقيم برمسئوليت م دستيابی به توسعه اقتصادی یک برایدليل مهمی بود تا دولت ترکيه 

 ردکی، دولت خود را مكلف به مداخله در توليد کاالها قانونگذاروظيفه  برعالوهعبارت بهتر، نظر گيرد. به

 1.(97: 1994)آکالين، 

تعدادی  تأسيس دنبالبهتصویب شد،  1934ساله نخست که در سال پنجبر همين اساس، برنامه 

های اقتصادی دولتی در صنایعی همچون آهن و استيل، نساجی، کاغذ، سراميک، شيشه و محصوالت بنگاه

ه ارائه منابع مالی مورد نياز ببرای این، دو بانک دولتی )سامر بانک و اتی بانک(  برعالوهشيميایی بود. 

  (.775: 1996)بایار،  شد تأسيسهای دولتی بنگاه

؛ مهمترین اهداف در نظر گرفته در این برنامه شامل شدآغاز  1939دوم در سال ساله پنج برنامه

بنگاه دولتی جدید، تعميق صنعتی شدن، تبدیل برخی از مناطق به قطب رشد صنایع  100اندازی راه

رق، ليد بافزایش توبرای غال سنگ، استيل، سيمان تمرکز دارند؛ تالش زسنگين که حول صنایعی از قبيل 

وقوع جنگ جهانی  دليلبهدریایی و غيره بود. ولی  ونقلحملمواد شيميایی اساسی، خدمات مهندسی و 

دوم این برنامه به نتيجه نرسيد. ترکيه در این جنگ وارد نشد، ولی بخش عظيمی از منابع ملی به صنعت 

یافت. همچنين در این های بخش توليد و تجارت خارجی کاهش ظرفيت رواینازدفاعی اختصاص یافت و 

 1930در دو دهه  2. استراتژی انتقال بزرگشدهای شدیدی نسبت به بخش خصوصی اعمال دوره، کنترل

ش گذاری بخسرمایه دليلبهکه دولت  ایگونهبهدنبال داشت؛ هغيرقابل اجتناب ب آثاریكسری  1940و 

  (.775: 1996)بایار،  شدعمومی و بوروکراسی بسيار بزرگ با کسری بودجه فزاینده مواجه 

ها در جهت ایجاد یک پایه صنعتی ، تمامی تالششدگونه که پيش از این نيز ذکر در این دوره، همان

درصد افراد کشور در آن شاغل و فعال بودند،  80شكل گرفت. به همين دليل، بخش کشاورزی که تقریباً 

 .شدکامل فراموش  طوربه

 

 داری میالدی: گسترش سرمایه 1950دهه . 2-2

تشكيل شده بود به قدرت رسيد. با  1946، حزب سياسی دوم که در سال 1950انتخابات سال  دنبالبه

یک سيستم اقتصادی ليبرال بود، نرخ رشد در  دنبالبههای اقتصادی جدید که پذیرش و اجرای سياست

خاصی به توسعه بخش کشاورزی داشت،  يدتأکدرصد بود. دولت توجه و  10ی ابتدایی بيش از هاسال

رسيد. علت اصلی  1953-1950ی هاسالدرصد در طی  5/11 به همين دليل، این بخش به نرخ رشد

های کشاورزی و برنامه مكانيزاسيون گسترده بخش کشاورزی به همراه این توفيق، حذف ماليات فعاليت

گذاری گسترده بخش سازی بود که با کمک ایالت متحده آمریكا صورت گرفت. با سرمایهبرنامه جاده

های درصد بود، زیرساخت 30دل هر سال تقریباً معا 1953تا  1950ی هاسالدولتی در این بخش که بين 

                                                 

1. Akalin, 1994. 

2. Big Push 
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 صورتبهسازی محصوالت کشاورزی ای رشد کرد. همچنين تجاریاین کشور به ميزان قابل مالحظه

 1.(65: 2005خاص در قسمت غربی ترکيه گسترش یافت )ایسيک، 

مشكل اساسی دولت این بود که برنامه خاصی برای بخش خصوصی و اقتصاد نداشت و انتظار داشت 

گذاری اد با آزادسازی بخش خصوصی از بوروکراسی و مداخله دولت، توسعه یابد. ولی عدم سرمایهکه اقتص

گذاری که دولت مجدد در صنایع بيان شده در قسمت قبل سرمایه شدبخش خصوصی منجر به این 

 شگردید که با منابع مالی بانک مرکزی پوشمنجر نماید. افزایش مخارج دولتی به کسری بودجه گسترده 

اقتصاد  1958رشد شدید عرضه پول افزایش یافت. در سال  دليلبه، نرخ تورم 1953داده شد. بعد از سال 

، دولت یک برنامه 1958در یک بحران جدی وارد شد و نتوانست از خارج استقراض کند. در آگوست 

ایش در قيمت کاهش ارزش پول ملی، آزادسازی رژیم واردات، افز باتثبيت اقتصادی را شروع کرد که 

مخارج دولتی و وضع محدودیت برای اعتبار بانک مرکزی همراه بود محدودیت کاالهای صنایع حمایتی، 

 (.777 -776: 1996)بایار، 

 

 ریزی و جانشیني وارداتمیالدی: برنامه 1970و  1960دهه . 3-2

. در شدرفع مشكالت موجود آغاز  براینيز با انجام اصالحات اقتصادی  1960، دهه 1950همانند دهه 

، هدف دولت افزایش نقش بخش خصوصی در دو بخش کشاورزی و صنعت بود. در دهه 1950دهه 

ریزی متمرکز بود که ميالدی، هدف تسریع توسعه اقتصادی از طریق جانشينی واردات و برنامه 1960

 . شدمنجر تر شدن نقش دولت در اقتصاد همين امر به پررنگ

 1950ميالدی، تجربه ترکيه در جانشينی واردات بسيار محدود بود. ولی در پایان دهه  1960تا دهه 

حل تمامی مشكالت در آمد، که راه وجودبهان و اقتصاددانان سياستگذارميالدی انسجامی ميان اکثر 

. به همين دليل سياست صنعتی شدن از طریق جانشينی واردات در دستور کار قرار استصنعتی شدن 

های صنعتی حمایت دولتی و تسهيالت مالی در اختيار بخش 2تقویت صنایع نوزادبرای گرفت. همچنين 

 (.85: 2005قرار گرفت )ایسيک، 

ریزی مرکزی دنبال مه، صنعتی شدن از طریق برنا1960این، پس از اقدام نظامی در سال  برعالوه

ریزی اقتصادی به یک الزام ، برنامه1961( در سال SPO) 3ریزی ایالتیسازمان برنامه تأسيسگردید. با 

های اول مربوط به سالساله پنج این نهاد، برنامه توسعه تأسيسقانونی در ترکيه تبدیل شد. پس از 

، برنامه توسعه 1972 – 1968های داشت. بين سال دنبالبهدرصدی را  7/6، نرخ رشد 1967 – 1963

درصدی، پيشی گرفت. در طی  2/7گذاری شده نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد هدف ساله دوم اجرا وپنج

                                                 

1. Isik (2005) 

2. Infant Industries 

3. State Planning Organization (SPO) 
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ش ها با این بخاین دو دوره، بخش صنعتی لوکوموتيو و پيشران اقتصادی معرفی و ارتباط سایر بخش

و  يمانس ین،کاغذ، بنز يل،آهن، است يميایی،ش یعصنا همچون یعیاساس، صنا ينبر هم .شدمشخص 

های گسترده در این گذاری. انجام سرمایهشدند ییشناسا داریتاولو یعصنا عنوانبهخودرو  يکالست

وجود آمدن زمينه الزم برای صنعتی شدن در بلندمدت هجانشينی واردات گسترده و ب آثارصنایع به 

و صنعت  ه شداهداف مشخصی برای توسعه صادرات در نظر گرفت . همچنين در همين زمان،شد منجر

بر همين اساس، سهم بخش صنعتی  (.137: 2001)آمسدن،  و توجه قرار گرفت تأکيدنساجی بسيار مورد 

دولت بر صنایع سنگين و  تأکيددرصد افزایش یافت.  6/22درصد به  2/16در این دو دوره از  GDPدر 

؛ اکثر منابع مالی مورد شدمنجر گذاری دولتی و دستمزدها در این صنایع هبر به افزایش سرمایسرمایه

این همانند اواخر دهه  برعالوهگردید.  تأميننياز برای مخارج این صنایع از طریق استقراض از خارج 

 أمينت دليلبهترکيه با مشكالت متعددی از قبيل افزایش بدهی خارجی، رشد سریع عرضه پول  1950

ارزش ليره ترکيه به ميزان  1970. در سال شدمالی کسری بودجه دولت و کاهش ارزش پول ملی مواجه 

 (. 777: 1996درصد کاهش یافت )بایار،  66

صادرات ترکيه به ميزان چشمگيری  1972و  1971ی هاسالکاهش ارزش پول ملی، در  دليلبه

نيروی کار مهاجر افزایش یافت و در  1نتقالیدرصد( افزایش یافت. همچنين ورود پرداخت ا 30و  15)

ها و ثبات سياسی به . بهبود در تراز پرداختشدنتيجه آن، حساب جاری در این دو سال با مازاد مواجه 

را وام دادن به ترکيه در مقياس وسيع  و آنها مجدداً شدمنجر گذاران خارجی افزایش اطمينان سرمایه

 .کردندشروع 

خصوص در هب را ( اقتصاد ترکيه یک رشد قابل توجه1977 – 1973ساله سوم )در طول برنامه پنج

ولی با توجه به اینكه نرخ رشد واقعی در هر سال  ،درصد در هر سال( تجربه کرد 2/14بخش صنعتی )

اقتصاد ترکيه  ، وابستگیکردمیرشد  8/13گذاری نيز با نرخ درصد بود و سرمایه 7طی این دوره تقریباً 

 1977یدار نبود. زیرا در سال شدت افزایش یافت. به همين دليل این سياست نيز پابع خارجی بهبه منا

افزایش سریع اندازه بدهی خارجی ترکيه از اعطای منابع مالی خودداری  دليلبهدهندگان خارجی قرض

 (.778: 1996)بایار،  شدلذا رشد اقتصادی در این سال متوقف  ،کردند

درصد  20، نرخ تورم تقریباً 1977 – 1973نرخ رشد اقتصادی در طول دوره  همچنين با توجه به

بود. وقوع شوک نفتی، گسترش شهرنشينی و افزایش عرضه نيروی کار از یكسو و کاهش تقاضای شدید 

گردید که اقتصاد ترکيه وارد یک دوره رکود تورمی منجر رکود اقتصادی، به این  دليلبهبرای نيروی کار 

 (. 38: 1994)سسن و همكاران،  شد

های صنعتی شدن ترکيه تا ، سياست1973- 1970و  1953- 1950های جز دورهکلی، ب طوربه

                                                 

1. Remittance 
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با حمایت گسترده معرفی کرد.  1جانشينی واردات براساسصنعتی شدن  عنوانبهتوان را می 1980سال 

تی از کاالهای مصرفی سبک به ظرفيت توليد صنع یدر این دوره، سياست جانشينی واردات به ارتقا

ای تغيير یافت و ترکيه را قادر ساخت تا به یک پایه صنعتی بزرگ ای و سرمایهکاالهای مصرفی، واسطه

 اساسی وابسته به رشد تقاضای صورتبهاین، افزایش در ظرفيت صنعتی  برعالوهو متنوع دست یابد. 

جانشينی واردات با  براساس، سياست صنعتی شدن 1970ی پایانی دهه هاسالداخلی بوده است. در 

الت پایان یافت؛ علت اصلی مشك آساختار صنعتی بسيار غيرکار دليلبههایی مواجه و مشكالت و گلوگاه

های نسبی به همراه خلق های گسترده و سنگين بلندمدت، تحریف قيمتآمده انجام حمایت وجودبه

ال های پوپوليستی در قبع روی صنعتی شدن و انجام سياستاشتغال اندک، در نظر نگرفتن قيد مناب

 (. 5: 1994 2،های خارجی بود )سنسزشوک

 

 میالدی: از جانشیني واردات تا آزادسازی 1980دهه . 4-2

که ترکيه نيازمند یک استراتژی  شد، مشخص 1970های سياسی در دهه ها و بحرانثباتیپس از پایان بی

ات تصميم»، یک بسته متشكل از معيارهای تثبيت اقتصادی که با عنوان 1980جدید است. در ژانویه 

. شدميالدی، معرفی  1970رفع مشكالت بروز نموده در پایان دهه  برایشد شناخته می «ژانویه 24

د ی واردات به استراتژی رشاز جانشين ترین تغيير، مربوط به تغيير سياست اقتصادی ترکيهاساسی

ات توافق براساسگردید.  تأکيدتجارت خارجی  محور بود که در نتيجه آن بر بازارهای مالی آزاد وصادرات

ی پول، اولين بخش تغيير شامل کاهش ارزش پول ملی بود، که بر این المللبينصورت گرفته با صندوق 

ليره در  70ليره در مقابل یک دالر به  47درصد کاهش یافت )از  49اساس، ارزش ليره ترکيه نزدیک به 

های ماليات، اعطای اعتبار مقابل یک دالر(. بخش دوم تغييرات شامل ترفيع صادرات از طریق کاهش نرخ

این بود که بر  1983ها بود. بخش سوم، شامل تغيير رژیم واردات در پایان سال یر یارانهصادرات و سا

های مقداری لغو و جز کاالهای ممنوعه، آزاد گردید. همچنين محدودیتاساس واردات تمامی کاالها ب

 درصد کاهش یافت. کنترل قيمت کنار گذاشته شد و قيمت 12درصد به  19های تعرفه از متوسط نرخ

مدام افزایش یافت تا از این طریق کسری عمومی کاهش یابد )یلندن،  صورتبهکاالهای صنایع دولتی 

1987 :4).3 

ارزش دالری  1981قوی و شدیدی بر تجارت خارجی ترکيه داشت. در سال آثار تغييرات فوق 

 1981ر سال درصد افزایش یافت. د 25، به ميزان 1982درصد و در سال  62صادرات ترکيه به ميزان 

درصد دیگر نيز افزایش یافت. همچنين  50، 1982ارزش صادرات کاالهای توليدی دو برابر و در سال 

                                                 

1. Import Sustituting Industralization 

2. Senses, 1994. 

3. Yelden, 1987. 
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درصد در سال  80به  1980درصد در سال  36سهم صادرات کاالهای توليدی در صادرات کل نيز از 

تا ميزان واردات افزایش یافت. عملكرد قوی ترکيه در زمينه صادرات این کشور را قادر ساخت  1987

 (. 2005درصد افزایش دهد )ایسيک،  15به ميزان  ساليانه، 1985تا  1980خود را در بازه 

ميالدی تغيير  1980های آزادسازی تجاری و مالی اعمال شده در دهه مهمترین نتيجه سياست

روپاشی از بعد از فشد گونه که پيش از این نيز ذکر ساختار صنعت در اقتصاد ترکيه بوده است؛ زیرا همان

های بزرگ با ظرفيت بنگاه صورتبههای صنعتی ميالدی، شكل غالب بنگاه 1980عثمانی تا پایان دهه 

ی های آزادسازباال بود که توليد و مصرف انبوه از مشخصه اصلی آنها بوده است. ولی با شروع سياست

آرام متحمل تغيير و هانی شدن آراما توجه به فرآیند ج، سيستم توليد و مصرف ب1980تجاری در دهه 

يد تغيير پذیر تولکه از توليد انبوه در یک مكان متمرکز به یک سيستم انعطاف ایگونهبه؛ شدتبدیل 

ی الزمه دستياب عنوانبهها، تبدیل واحدهای صنعتی بزرگ به واحدهای کوچک یافت. در بسياری از بخش

 .(1-2: 2005)ایسيک، شد پذیری در توليد مشخص به انعطاف

رویداد اقتصادی کشور ترکيه، موافقت اتحادیه اروپا با درخواست این  مهمترین ،21در آغاز قرن 

سال بود. این رویداد مهم در  45عضو ناظر در این اتحادیه، پس از گذشت  عنوانبهکشور برای عضویت 

های اتحادیه اروپا حضور داشت و سياستها رخ داد. از آن پس کشور ترکيه در برنامه 2005اکتبر سال  3

وچک های کخاص، بنگاه طوربه، کارآفرینی و وکارکسبیک عضو در برنامه چندمليتی توسعه  عنوانبهو 

، دو علت خاص داشته 21. همچنين عملكرد قوی این کشور در دهه اول قرن شدو متوسط شناخته 

وری که بيشتر در ر همچون آناتولی و رشد بهرهاست؛ نخست، ظهور مناطق نوظهور در اقتصاد این کشو

 (.7: 2012مناطق غربی این کشور رخ داد )ناراچامی و همكاران، 

و نقش آنها در اقتصاد که شامل پویایی و  های کوچک و متوسطبنگاهمزایای متعدد  دليلبه

های رقابتی و سهم ویژه آنها در وری، نوآوری، ویژگیوکار، بهرههای کسبپذیری آنها در ظرفيتطافانع

ها و پذیری بنگاهافزایش رشد اقتصادی، رقابتبرای وضعيت آنها  ی، ارتقاشدمیتوليد و اشتغال ملی 

 1.(215: 2014)سنر و همكاران، شد ایجاد اشتغال به اولویت و سياست اصلی دولت تبدیل 

، به نقش آنها در اقتصاد ترکيه پرداخته های کوچک و متوسطبنگاهلی در ادامه پس از معرفی اجما

 شود. می

 

 

                                                 

1. Sener, et. al, 2014. 
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   تركیه در 1متوسط و كوچك هایبنگاه. 3

در  های کوچک و متوسطنقش بنگاه یشافزا و اقتصادی هایفعاليت ینسب یتمز تغييرشدن به  جهانی

 یتصادبزرگ اق یهابنگاه ینكه،رخ داد: نخست ا يلبه دو دل تغيير این. شدمنجر  یو جهان یمل یاقتصادها

باال از دست دادند. دوم  یداخل هایینهبا هز یخود را در کشورها یقدرت رقابت یسنت يدیتول یعدر صنا

 ييرغهای کوچک و متوسط تبنگاه يتاهم يانبندانش یهاو نقش بنگاه ینیگسترش کارآفربرای  ینكه،ا

 يددر تول یدجد هاییگذشته با ظهور فناور دههدو  در ين(. همچن2001 2،تاریک و آدرتچاست ) یافته

 تشكيالتی ساختار و توزیع و يدتول یهاروش ی،صنعت یواحدها هایيتدر قابل یو ارتباطات، تحوالت

 عیصنا ینعالوه چون اافزوده است. به متوسط و کوچک واحدهای اهميت بر عموماً که آمده پدید هابنگاه

شورها بر لذا در اکثر ک گردند،یو توانمند محسوب م یرپذرقابت یعصنا یجادا یبرا یبستر مناسب عنوانبه

 نایعص جهان کشورهای اکثر در امروزه. است شده تأکيد صنایع توسعه اینبرای مناسب  یسياستگذار

 تندهس آفرینینقش درحال خدمات ارائه و صنعتی توليد اجتماعی، مختلف هایجنبه از متوسط و کوچک

در ابداع  يشروو پ نوآوری ید،اشتغال جد یاصل کنندهتأمين واحدها این کشورها از بسياری در و

 در یمؤثر نقش توجه قابل صادرات با هابنگاه این دیگر، طرف از. آیندمی شماربه یدجد هاییفناور

 ینه ادر توسع یکشورها سع یتمام تقریباً امروزه که ایگونهبه ؛کنندمی ایفا کشورها اقتصادی توسعه

  3(.122: 2010و سنتورک،  ينها دارند )کسكبنگاه

يان های قبل نيز بگونه که در قسمتنبوده است؛ زیرا همان ااقتصاد ترکيه نيز از این قاعده مستثن

های کوچک و بنگاهميالدی به افزایش سهم  1980، افزایش آزادسازی تجاری در این کشور از دهه شد

های این کشور و وکارکسبها سهم قابل توجهی از که امروزه این بنگاه ایگونهبه، شدمنجر  متوسط

 2،295،554، تعداد 2009برآوردهای صورت گرفته در سال  براساسدارند.  برعهدهميزان اشتغال آن را 

نيروی  10ر از های کوچک با کمتبنگاه کوچک و متوسط در ترکيه وجود داشتند که در این ميان بنگاه

 4.(214: 2014اختصاص داده بودند )سنر و همكاران،  خودبهکار بيشترین سهم را 

 

 

 

 

                                                 

1. Small and Medium Enterprise, SME. 

2. Audretcsh and Thurik, 2001. 

3. Keskin and Senturk, 2010. 

4 Sener, et. al, 2014. 
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  2009، سال ها در اقتصاد تركیهتوزیع بنگاه.2 جدول

 درصد هاتعداد بنگاه هابندی بنگاهطبقه ردیف

 9/99 2،291،904 کوچک و متوسط خرد، بنگاه 1

 5/0 12،338 های متوسطبنگاه 1-1

 9/0 20،504 های کوچکبنگاه 1-2

 5/98 2،259،062 های خردبنگاه 1-3

 1/0 2،650 بزرگهای بنگاه 2

 100 2،294،554 هاتعداد كل بنگاه جمع كل

 .214: 2014سنر و همكاران،  مأخذ:

 

هسته اصلی اقتصاد ترکيه شناخته شده و سهم قابل توجهی  های کوچک و متوسطبنگاهواقع، در

آمارها  2010و  2009، 2008منفی بحران مالی سال رغم آثار بهاند. در توسعه اقتصادی این کشور داشته

و اهميت آنها همچنان برقرار است؛  های کوچک و متوسطبنگاهدهد که روند رشد در تعداد نشان می

درصد از  5/73های اقتصادی، درصد از بنگاه 8/99ها ، این بنگاه2014مار سال آ براساسکه  ایگونهبه

 55اقتصادی و  افزودهارزشدرصد از  5/53درصد از بازده،  62درصد از حقوق و دستمزد،  1/54اشتغال، 

 اند. های مشهود را دربرگرفتهگذاری ناخالص در داراییدرصد از سرمایه

کافی است ارقام فوق را با آمار و ارقام مربوط با سال  2014ام سال برای پی بردن به اهميت ارق

درصد از کل تعداد فعاالن  8/99 های کوچک و متوسطبنگاه، 2000مقایسه کرد. در سال  2000

افزوده درصد از ارزش 5/26گذاری، سرمایهدرصد از حجم  38درصد از کل اشتغال،  7/67اقتصادی، 

اند درصد اعتبارات بانكی را به خود اختصاص داده 5ز حجم صادرات و درصد ا 10کشور، نزدیک به 

در اقتصاد ترکيه مدیون  های کوچک و متوسطبنگاه(. بنابراین موقعيت فعلی 183: 2015)کاراداگ، 

و مربوط بوده  ربطذیهای ها و اقدامات مناسب صورت گرفته توسط دولت و نهادها و سازمانحمایت

 است.

 هیحجم سرما با هابنگاه ینا ترکيه،اشتغال  درهای کوچک و متوسط نقش بنگاهرغم بهآن زمان،  در

نابع از م یکشور داشته و تنها بخش اندک ینو صادرات ا افزودهارزشدر  یو سهم اندککرده  يتک فعالاند

در  توسطمهای کوچک و بنگاهازه کوچک اندهپی بردن ب برای .بود یافتهبه آنها اختصاص  یبانك يستمس

ال، المللی مقایسه کرد. برای مثتوان آنها را با موارد مشابه بينترکيه و نقش اندک آنها در توليد ملی می

 OECDنيروی کار در ترکيه نسبت به سایر کشورهای  100با کمتر از  های کوچک و متوسطبنگاهسهم 

متر از های اقتصادی با کبقه فعاليتدر ترکيه در ط های کوچک و متوسطبنگاهبسيار باالتر بود و اکثر 

درصد  95های خرد نزدیک به وکارکسب درحالی کهاین،  برعالوهنيروی کار قرار داشتند.  10

درصد از توليد ملی را به  8/7ولی تنها  ،شدمیدرصد اشتغال ترکيه را شامل  34های ترکيه و وکارکسب
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نسبت  های آنها بهحالی بود که در ایتاليا، پرتغال و فرانسه، که تعداد بنگاهخود اختصاص داده بود؛ این در

درصد بوده  15تا  11اند، سهم آنها در توليد کل بين گرفته کاربهکمتر بوده و تعداد افراد کمتری را نيز 

 (. 76: 2006است )ایسيک، 

مناسب منجر به رشد این  هایها و حمایتبنابراین مشخص است که دولت با استفاده از سياست

الزم  های دولتها و نقش آفرینی آنها در اقتصاد گردیده است. البته پيش از بيان حمایتدسته از بنگاه

 در ترکيه توضيحاتی داده شود.  های کوچک و متوسطبنگاهمشكالت  درخصوصاست تا 

 

 تركیه اقتصاد درهای كوچك و متوسط بنگاه مشكالت و ضعف نقاط. 4

در  های کوچک و متوسطبنگاههای الزم توسط دولت، کلی، پيش از انجام اصالحات و حمایت طوربه

 اند:ترکيه با دو دسته از مشكالت روبرو بوده

 

 بنگاهي برون عوامل. 1-4

 های آن شامل نرخ تورم باال، و نامطلوب که برخی از مشخصه 1وجود یک محيط با شرایط ناپایدار

 ثباتی نرخ ارز و غيره بوده است.های شدید رونق و رکود، بیتوالی دوره

 دید به تشمدت کوتاههای اصالح ساختاری توسط دولت در های تعدیل اقتصاد کالن و برنامهسياست

 . شدمنجر  کردندعاليت میدر آن ف های کوچک و متوسطبنگاهثباتی که فضای بی

 منجر به افزایش بدهی عمومی بودجه شدید آن در وهله نخست انضباطی مالی دولت و کسری بی

مين صوصی کاهش یافت. هگردید و با استقراض دولت از سيستم بانكی، منابع مالی در دسترس بخش خ

نجر مهای کوچک در اقتصاد ترکيه و حتی تعطيلی بسياری از آنها فشار قابل توجه به بنگاهبه مسئله 

 .شد

 ر ترکيه د های کوچک و متوسطبنگاهترین مشكالت محدودیت دسترسی به منابع مالی: یكی از اصلی

ه ضبه رشد سریع در عربهتر، کسری بودجه مزمن دولت عبارت ترسی به منابع مالی بوده است. بهدس

 شد و با جذبمنجر بينی قابل پيشورم و نرخ بهره باالی مزمن و غيرکه همين امر به تشد منجر پول 

بخش خصوصی، منابع مالی سيستم بانكی برای قرض دادن را بسيار محدود ساخت. در این  اندازپس

اقدام  های بزرگشرایط سيستم بانكی برای حفظ خود، به خرید اوراق قرضه دولتی و اعطای وام به بنگاه

به  کوچک و متوسطهای رسيد. به همين دليل دسترسی بنگاه ترکوچکهای و وام کمتری به بنگاهکرد 

درصد منابع مالی موجود بانكی  5ای بود که کمتر از گونهشدت کاهش یافت. وضعيت بهمنابع بانكی به

رداخت اعتبار و پ تأمينها از گرفت. بسياری از بانکصنعتی قرار می های کوچک و متوسطبنگاهدر اختيار 

                                                 

1. Unstable 
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ت ها وام پرداخکردند و تنها بانک ملی هالک به این بنگاهاجتناب می های کوچک و متوسطبنگاهوام به 

بود یافته نمالی مثل سرمایه خطرپذیر و سهام نيز چندان توسعه تأمينهای کرد. همچنين سایر روشمی

 1.(9-8: 2014ا، )آکباب

 

 بنگاهي درون عوامل. 2-4

 های بنگاهو سطح تكنولوژی: بخش قابل توجهی از  2پایين بودن سطح دانش چگونگی انجام کار

های کوچک خارج از شهرها، محصوالت خود را برای بازارهای بنگاه خصوصبهدر ترکيه،  کوچک و متوسط

ز و ا آهای ناکاراز روش محصوالت بسيار قدیمی بود و اکثراً. ظاهر و طراحی این کردندمیمحلی توليد 

پذیری و ورود به بازارهای جهانی نيازمند تغيير تكنولوژی، کردند. لذا افزایش رقابترده خارج استفاده می

 .بودطراحی، مدیریت و آموزش 

 ،شودترکيه لحاظ  های کوچک و متوسطبنگاهتا استانداردهای اروپا توسط شد که مقرر  زمانی

مندی ها برای افزایش سطح تكنولوژیكی و دستيابی به دانش چگونگی انجام کار و بهرهبسياری از این بنگاه

 . شدندهای بازار داخلی با مشكل روبرو از فرصت

 پایين بودن سطح مهارت،  

 پایين بودن حجم سرمایه،  

 در حوزه اطالعات و ارتباطات )آکبابا،  خصوصبهمدرن های عدم دسترسی و استفاده از تكنولوژی

2014 :7-8). 

افزایش اشتغال، افزایش کارآفرینی، کاهش فقر، کاهش  برایبا توجه به مشكالت ذکر شده ترکيه 

نابرابری درآمدی، دستيابی به ثبات و رشد اقتصادی باال و پایدار، کاهش شكاف درآمد سرانه، تقابل بيشتر 

وسعه برای رشد و ت آبا کشورهای اروپایی و ایجاد یک محيط کار خصوصبهی لالملبينو افزایش تبادالت 

 صورتبههای اقتصادی و اصالحات ساختاری را ای از سياستمجموعه های کوچک و متوسطبنگاه

وچک و های کبنگاهمستقيم بر مستقيم و یا غير طوربهمدت و بلندمدت که های اقتصادی مياناستراتژی

در ادامه به بررسی این مهم  3.(35: 2015)اولكای و بولو، کرد گذار بودند طراحی و اجرا اثر متوسط

 شود. پرداخته می

 

 

 

                                                 

1. Kaya and Alpkan, 2012. 

2. Know- how 

3. Olcay and Bulu, 2015. 

www.irpublicpolicy.ir



 

 

 

17 

 آنها توسعه وهای كوچك و متوسط رفع مشكالت بنگاه برایدولت  یاقدامات و راهكارها. 5

لندمدت ب یاستراتژ یک ،های کوچک و متوسطتوجه به مشكالت مشخص شده بنگاه با يهامور ترک اوليای

 انندم سياستی هایحوزه تمامی در هاییفعاليت انجام نيازمندها را که دسته از بنگاه ینتوسعه ا یبرا

و  یاجتماع هایياستس کار، نيروی بازار رقابتی، هایسياست دولتی، مقررات توسعه، و تحقيق آموزش،

 سيرم یک به دستيابی هاسياست این تمامی هدف. دادند قرار خود اولویت در را بود يرهغ و یبخش بانك

 ساختاربندی پرنوسان، و باال تورم هاینرخ کاهش منظم، عمومی ماليه طریق از پایدارتر و باالتر رشد

 افزایش اروپا، اتحادیه قواعد با سياستی یاجزا بيشتر سازیهماهنگ ضعيف، بانكی بخش تقویت و مجدد

 هایيتفعال یاستانداردساز ینی،کارآفر یقو تشو یتحما ها،بنگاه تكنولوژیک وضعيت بهبود نوآوری،

های کوچک ها، ادغام بنگاهدر دسترس بنگاه یها، گسترش بازارهاو توسعه استارت آپ یتحما ی،خدمات

آ کار هایياستبوده است. با استفاده از س يلقب یناز ا یو موارد یالمللبينبزرگ و  یهاو متوسط با بنگاه

 درهای کوچک و متوسط نقش بنگاه ی،و بخش خصوص یعموم ینهادها يانرابطه درست م یک یجادو ا

 . یافت افزایش چشمگيری طوربه ترکيه اقتصاد

 ، دو مسئله مهمهای کوچک و متوسطبنگاهکلی، دولت با توجه به نقاط ضعف آشكار شده  طوربه

 را در کانون توجه خود قرار داد: 

 در حجم تسهيالت های کوچک و متوسطبنگاهافزایش سهم  :مالي منابع به دسترسي بهبود 

را قادر سازد تا بهتر بتوانند از ابزارهای  های کوچک و متوسطبنگاهگيری ساختارهایی که کاربهبانكی و 

 های مالی یا مستغالت استفاده کنند. گذاریپذیر و مشارکت در سرمایهمالی مانند سرمایه مخاطره

 افزایش سطح تكنولوژی مورد استفاده توسط طح تكنولوژی، كارآفریني و نوآوریس یارتقا :

ه توسع منظوربههای آموزشی و حمایت از تحقيق و توسعه از طریق برنامه های کوچک و متوسطبنگاه

 ها. های تكنولوژیكی بنگاهزیرساخت

های دستيابی به اهداف مورد نظر و رفع مشكالت فوق، اقدامات عملياتی و حمایت برایدولت ترکيه 

 :شودمیهمزمان در سه محور سازماندهی کرد، که در ادامه به آنها اشاره  طوربهخود را 

 

  چندساله ای و كی ياتیعمل یهابرنامه نیتدو. 1-5

 هایبنگاهخاص برای  طوربهو کارآفرینان و  وکارکسبساله که برای صاحبان های چنددر این برنامه

 های زیر در نظر گرفته شده بود:، اولویتاست کوچک و متوسط

  ر منج بنگاه کوچک و متوسطبه ترفيع هایی که افزایی ميان بخشهمتسهيم تجربه، ایجاد

  ،آنها نياز است، افزایش همكاری ميان نهادها، تجميع منابع و سوق دادن آنها به سمتی که به شوندمی

 های اروپاییی و استراتژیالمللبينهای بر سياست تأکيد، 
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 های صورت پذیرفته ترین راه حلها، انتخاب بهترین و موفقها، برنامهمطالعه و ارزیابی سياست

دست آوردن یک نقشه راه مناسب همنظور به، بهای کوچک و متوسطبنگاه درخصوصدر اتحادیه اروپا 

 1.(17-16: 2012و همكاران، )ناراچمی 

های متفاوتی پيگيری شود. ها، اهداف و اولویتالبته این امكان وجود داشت که در هر یک از طرح

 درحالی کهها تمرکز داشت، پذیری بنگاه( بر بهبود رقابت2013 – 2009طرح توسعه نهم )مثال،  برای

های نوآورانه و تقویت ظرفيت ( بر اهميت رشد پایدار و قوی فعاليت2018 – 2014طرح توسعه دهم )

 داشت.  تأکيدهای خدماتی نوآوری در توليد و بخش

توان به طرح توسعه دهم اشاره کرد. این آخرین طرح عملياتی و اجرا شده در ترکيه می عنوانبه

 : هدف استراتژیک را در خود جای داده بود 4(، 2018- 2014طرح )

  ،جامعه قوی یک با کيفيت و ایجاد یاجتماع سرمایه یسازو آماده تربيت .1

 ،پایداربه سطح رشد باال و  يابیدست نوآوری و افزایش .2

  ،های زنده و پایدارمحيط ایجاد .3

 المللی برای توسعه. مشارکت بين .4

 یراالزم ب ينهزم پایدار،رشد باال و  سطح به دستيابی و نوآوری افزایش یعنی دومهدف  مثال، برای

 رقابت، رشگست طریق از را ثبات با و باال رشد به دستيابی به کمک و جدید صنعتی سياست یک طراحی

 و وریبهره پيشرفت طریق از خصوصی بخش توليد ساختار بهبود محور، صادرات یهااز بخش حمایت

 (.4: 2015آورد )ساک و اینان،  فراهم را سازیصنعتی

 کالن، اقتصاد ثبات: داشت تأکيد یاساس اصل 5 بر رشد استراتژی اهداف، این به دستيابی برای

 . نهادی کيفيتو  فيزیكی زیرساخت نوآوری، و تكنولوژی انسانی، سرمایه و کار نيروی بازار

 ياستو س یساختار مال يمت،ثبات ق یشافزا ی،داخل یاندازهاهمچون پس یمسائل ین،ا برعالوه

از  یتحما يدی،تول محصوالت یلبه تبد يابیدست ی،و نوآور یتكنولوژ يتبهبود دانش، ظرف ی،مال

 و ارتباطاتی هایتكنولوژی از استفاده مالكيت، حقوق یارتقا ،و بنگاه کوچک و متوسط ینیکارآفر

 تعييندر این برنامه  اولویت دارایمسائل  عنوانبه يره،و غ ونقلحمل هایزیرساخت بهبود اطالعاتی،

 .شدند

 يدنسر برایبرنامه  ینعبارت بهتر، االذکر نبود؛ بهبه موارد فوق محدود دهم برنامه هاییتاولو البته

 نتوایآنها م مهمترینپرداخت که از  ياستس ینچند یمعرف به نوآوریدر حوزه  یجامعه صنعت یکبه 

 : کرد اشاره زیر مواردبه 

 برای حمایتی مكانيسم یک عنوانبه ها،زیرساختدر  یبخش عموم گذاری توسطسرمایه انجام 

                                                 

1. Nurrachmi, et. al, 2012. 
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  ،حساس هایتكنولوژی در استراتژیک گذارییهسرما یارتقا

 هاینگاهب سبز توليد ظرفيت و نوآوری بهبود برای آکار ابزار یک عنوانبه عمومی منابع از استفاده 

  ،یداخل

 و وليدت ظرفيت بهبود یقاز طر توليد صنعت تبدیل و شهری تبدیل بين افزاییهم بر تمرکز 

  ،دهندههشدار هایسيستم و عمومی ونقلحمل وسایل توليدی، تكنولوژی، مواد صادرات

 و ایسرمایه کاالهای صادرات افزایش برای کشور گارانتی و وام هایبرنامه از آکار استفاده 

 ،باال تكنولوژی با محصوالت

 نوآوری و کارآفرینی هایبرنامهها و به طرح یمال یهاکمک پرداخت، 

 کالن، اقتصاد گذاری،سرمایه هایرویه برای سنجش منظم نظارت و ارزیابی هایسيستم توسعه 

 .(5: 2015)ساک و اینان،  نهادی هایظرفيت بهبودو  مناطق و هابخش روی بر انگيزشی هایطرح اثرگذاری

ها شامل صنعت بخش این. استنيز بوده  بخشی اهداف از ایمجموعه شامل همچنين دهم طرح

و  یاستخراج یعالبسه، منسوجات و چرم، صنعت مبلمان، صنا یعصنا یی،صنعت مواد دارو يميایی،ش

 یآالت، انرژينصنعت ماش یی،دارو يزاتصنعت تجه يک،الكترون یعصنعت فلزات، صنا ی،معدن

 . بوده است یفاعو صنعت د يماییهواپ یعصنا ی،صنعت ساخت کشت یی،صنعت خودرو یر،پذیدتجد

 توانمی مثالبرای  که ،کرد یمعرف يزرا ن یرز یبار، طرح دهم اهداف کمّيننخست یبرا ین،ا برعالوه

 :کرد اشاره زیر مورد چند به

 دالر ميليارد 257 به 2013 سال در دالر ميليارد 144 از شده ساخته کاالهای صادرات افزایش 

 ،2018 سال در

 5/16به  2013درصد در سال  5/15از  یناخالص داخل يددر تول يدیتول صنایعسهم  افزایش 

 ،2018درصد در سال 

  در درصد 5/5 به 2013 سال در درصد 7/3 از باال تكنولوژی با کاالهای واردات سهم افزایش 

 ،2018 سال

 2018در سال  167به  2013در سال  مورد 67ثبت شده از  اختراعاتتعداد  افزایش، 

 9/1به  2013درصد در سال  -8/0صنعت از  در يدیتول یهانهاده تمامی یوررشد بهره افزایش 

 . 2018درصد در سال 

های عملياتی محدود به دولت مرکزی نبوده است. برای مثال، وزارت صنعت البته تهيه و اجرای برنامه

تنظيم کرد.  2014 – 2011، اولين سند استراتژی سياست صنعتی را برای دوره 2010و تجارت در سال 

هدف اصلی از تهيه و اجرای این سند تبدیل ترکيه به قطب توليدی محصوالت با تكنولوژی باال و متوسط 

 :شديابی به این هدف تعریف . سه هدف استراتژیک برای دستشددر منطقه آسيا و اروپا تبدیل 
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 ،های با تكنولوژی باال و متوسط در توليد و صادراتافزایش وزن بخش .1

 ،های با تكنولوژی پایينباال در بخش افزودهارزشانتقال به سمت محصوالت با  .2

  شوند.منجر ها پيوسته به بهبود مهارت صورتبههایی که بتوانند افزایش وزن شرکت .3

قرار گرفت:  تأیيدمورد حوزه  8بهبود در  این، در سند استراتژی سياست صنعتی ایجاد برعالوه

وچک های کبنگاه، مهارت و منابع انسانی، دسترسی المللبين، تجارت وکارکسبگذاری و محيط سرمایه

ها، محيط ساختی، هزینه نهادههای زیرها، بخشبه منابع مالی، توسعه تكنولوژیک شرکت و متوسط

 (.4: 2015ای )ساک و اینان، زیست و توسعه منطقه

ترده گس طوربهبت ترکيه در بلندمدت زعم کارشناسان و اقتصاددانان عملكرد مثکلی، به طوربه

مثال به برخی برای های صورت گرفته در این کشور است؛ های توسعه، اقدامات و استراتژیمدیون طرح

 :شودمیموارد در این زمينه اشاره  مهمتریناز 

 شدمعرفی  «صنایع کوچک»بار مفهوم رای نخستينساله چهارم که در آن بطرح پنج. 

 حالی شد. این درها معطوف به بخش صنایع کوچک ساله ششم اهداف و استراتژیدر طرح پنج

  .های انگيزشی حضور نداشتندهای خدمات و تجارت در طرحبود که بخش

 1990سازمان کاسگب در سال  تأسيس. 

 ( برای نخستين بار مفهوم بنگاه2000-1996در طرح هفتم ) های کوچک و متوسط معرفی و

 های مدها با رویهSMEهای حمایتی و انگيزشی از چک گردید؛ همچنين سياستجایگزین صنایع کو

 .شدنظر اتحادیه اروپا هماهنگ 

 ( مفاهيمی همچون کارآفرینی، نوآوری و 2005-2001در طرح هشتم )صورتبه افزودهارزش 

عبارت بهتر، اهدافی همچون افزایش قدرت رقابتی ها بيان گردید. بهSMEکلی و گسترده در ارتباط با 

SME واضح و آشكار  صورتبهها و حفظ رشد پایدار خلق شده توسط این بنگاه افزودهارزشها، افزایش

 .شددر این طرح معرفی 

 ( که 2013-2006در طرح نهم )و در  شده تأکيدخاص و ویژه بر مفهوم کارآفرینی  صورتبه

 (. 12: 2012)ناراچمی و همكاران،  ها قرار گرفته استSMEحمایتی های جایگاه نخست سياست

 

  يالمللبیندر نهادها و مجامع  عضویت .2-5

کرد. نخست اینكه، ی چند مسئله مهم را دنبال میالمللبيندولت ترکيه از عضویت در نهادها و مجامع 

افزایی، تسهيم تجربه و دانش، افزایش همكاری و ... ميان گونه نهادها به افزایش هماینعضویت در 

 طهای کوچک و متوسبنگاهتواند به ميزان قابل توجهی به رفع مشكالت و میشده منجر کشورهای عضو 

گونه نهادها کشور ترکيه را مجبور به انجام برخی اصالحات این، عضویت در این برعالوهگردد. منجر 
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توانست نقش قابل توجهی در ایجاد یک محيط و همين مسئله می کردمیساختاری و قانونی مناسب 

 گری دولت در اقتصاد و غيره داشته باشد.ثبات اقتصادی، سياسی، کاهش تصدیبا

 

 هاولي اجرای سیاستهای متایجاد همكاری و هماهنگي میان سازمان .3-5

 خشبهای کوچک و متوسط امور مربوط به بنگاه یتمام يلو تسه یروکراسوبردن ب يناز ب برای دولت

 مهمترین از نمود؛ دخيل مربوطه هایياستس یو اجرا یدهشكل در را خود یاز بدنه عموم یقابل توجه

 : کرد اشاره زیر موارد به توانمی زمينه این در هاسازمان و نهادها

 1ایالتی ریزیبرنامه سازمان (SPO )و همچنينتوسعه بلندمدت  هایمسئوليت تهيه برنامه 

 را برعهده شدمینيز های کوچک و متوسط مربوط به بنگاه هایياستکه شامل س ساليانه یهابرنامه

نقش  ،های کوچک و متوسطبنگاههای کالن برای تعيين سياست برعالوه سازمان ین. اداشت

 حون ترینآکار به هاسياست اجرای دنبالبه وکرده  ایفا را خصوصیو  یبخش عموم ينکننده بهماهنگ

 رعهدهب را( نياز صورت)در  تغييرات انجام و هاسياست بر نظارت وظيفه همچنين سازمان این. است ممكن

 .دارد

 ؛ وظيفه آنها اجرای آنهاستها و اجرای صلی تعریف سياستوزارت صنایع و تجارت که متولی ا

در ترکيه حمایت  های کوچک و متوسطبنگاهنحوی است که از رشد و توسعه بوطه بههای مرسياست

 دستيابی به موارد زیر صورت پذیرد: منظوربهو اقدامات الزم شده 

 بنگاه کوچک و متوسطهای تكنولوژیكی گسترش مهارت، 

 بهبود وضعيت تعليم و سطح اطالعات،  

 های مالی مشخصمكانيسم کردنم فراه،  

 های مدیریتیبهبود زیرساخت.  

 های کوچک و متوسطبنگاهگذاری های دولتی برای سرمایهکمک تأمينداری که مسئول خزانه 

 . است

  مایت ح برایکند؛ اگرچه از آنها حمایت می ضمانتنامهبدنه مالی اقتصاد نيز از طریق اعطای وام یا

؛ ولی این وظيفه توسط بانک نشد تأسيس، نهاد مالی در این کشور کوچک و متوسطهای بنگاهمالی از 

گران و صنعتگران ترکيه و صندوق گارانتی ملی هالک، اتحادیه شرکت اعتباری و گارانتی برای معامله

 (. OECD ،2004 :51اعتبار صورت پذیرفت )

 توانمی کردندمیهمكاری  و متوسط های کوچکبنگاهاز سایر نهادهای عمومی که در این زمينه با 

(، نهاد TUBITAKبه بخش آمار و اطالعات دولت، وزارت آموزش، علوم و تحقيقات فنی ترکيه )
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 استانداردهای ترکيه، نهاد حق مالكيت ترکيه و سازمان اعتباربخشی ترکيه اشاره کرد.

مرکز  تأسيس به اقدام 1980 دهه در ترکيه دولت کشور، اقتصادی و سياسی ساختار برعالوههمچنين 

( نمود، که بعدها در KUSGET) 2( و سازمان توسعه صنایع کوچکSEGEM) 1توسعه و آموزش صنعتی

( کاسگب) 3های کوچک و متوسطاین دو نهاد با یكدیگر ادغام و تبدیل به سازمان توسعه بنگاه 1990سال 

 شمارهبهای در نظر گرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت ترین نهاد برای اجرای سياستشدند که اصلی

های شهر ترکيه اقدام به طراحی و اجرای برنامه 81اداره در  88ازی اندهآمد. در این زمينه، کاسگب با رامی

 (.2 -1: 2014)کاسگب،  کرد های کوچک و متوسطبنگاهحمایت از برای مختلف 

 به های کوچک و متوسطبنگاهبا توجه به نقش مهم کاسگب در ارائه خدمات و توسعه  ادامه در

 .ودشمی های اعمال شده توسط وی ارائهو سياست)کاسگب(  سازمان این درخصوص توضيحاتی اختصار

 

 )كاسگب( متوسط و كوچك هایبنگاه توسعه سازمان  .6

های حمایتی دولت نقش ها و سياستدهی و اجرای برنامههای متعددی در شكلنهادها و سازمان

وابسته به وزارت صنایع و معادن ترکيه بوده  هایی است کهترین سازمانیكی از بزرگ کاسگباند. داشته

ش يدی، افزایهای کوچک و متوسط در صنایع تولبنگاه کارآییافزایش سهم و  منظوربه 1990 و در سال

های توسعه اقتصادی و ملی آنها با سياست یپذیری آنها، ادغام آنها در صنایع مربوطه و هماهنگرقابت

کرد. یم یتحما صنایع توليدیهای کوچک و متوسط فعال در آغاز کاسگب تنها از بنگاه . درشد تأسيس

، تعداد این سازمان 2005گزارش سال  براساسکه  ایگونهبه یافت یشافزا یتحما ینا بعدها یول

 به( صنایع توليدیهای کوچک و متوسط )بنگاه 301،291 از پوشش تحتهای کوچک و متوسط بنگاه

های بخشی و همچنين حمایت. یافت یشها( افزا)بنگاه کوچک و متوسط شامل تمام بخش 2،391،229

 .شدمیتعيين  ک و متوسطهای کوچبنگاهنيازهای اعالم شده  براساس کاسگبای منطقه

 شامل موارد زیر بوده است: کاسگباهداف اصلی 

  در اقتصاد های کوچک و متوسطبنگاه کارآییافزایش سهم و، 

 افزایش سطح اشتغال، 

 های کوچک و متوسطبنگاهپذیری افزایش رقابت،  

 های اقتصادهماهنگ با پویایی صورتبههای مختلف اقتصادی ادغام بخش، 

  های کوچک و متوسطبنگاهافزایش سطح تكنولوژی، 
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  های کوچک و متوسطبنگاهافزایش حجم صادرات،  

 های گسترش و بهبود زیرساختIT  های کوچک و متوسطبنگاهبرای.  

 :صورت پذیرفته است کاسگبدستيابی به اهداف فوق، اقدامات زیر توسط  برایبر همين اساس و 

  های حمایتیمكانيسمتوسعه، 

 تشویق کارآفرینی،  

 تحقيق و توسعه با محوریت ایجاد شغل یارتقا،  

  های کوچک و متوسطبنگاهانتشار اطالعات مورد نياز،  

  بنگاه کوچک و متوسطبهبود ظرفيت، 

 تقویت رابطه ميان دانشگاه و صنعت. 

نترل قانون ک براساسکاسگب ذکر این نكته الزم است که منابع مالی مورد نياز این نهاد  درخصوص

و از طریق وزارت علوم، صنعت و تكنولوژی  شدهو مدیریت مالی بخش عمومی در بودجه مشخص 

. همچنين بخشی از منابع درآمدی این سازمان از محل حقوق مالكيت، درآمدی که از شودمیپرداخت 

حاصل آید و سهم کاسگب از فروش زمين مناطق صنعتی محل ارائه برخی خدمات خاص بدست می

، 414ترتيب بودجه مصوب مربوط به کاسگب به 2014و  2013، 2012گردد. برای مثال، در سال می

درصد تحقق یافته است )کاسگب،  93و  98، 96ميليون ليره بوده است که از این مقدار  372و  355

2015 :31- 32.) 

 

 كاسگب  ساختار. 1-6

های زیرمجموعه 2.و ارائه خدمات 1یسياستگذارشده است: بخش  يلکاسگب از دو بخش تشك یاصل بدنه

 دهنده خدمت نيز شامل موارد زیر بوده است:بخش ارائه

 مراکز توسعه بنگاه، 

 مراکز توسعه تكنولوژی،  

 افزایی همكاریکانون هم. 

 های کوچک و متوسطبنگاهدهنده خدمات از نزدیک و از طریق انجام مصاحبه با های ارائهبخش

های اند و از این طریق به تقویت روابط اساسی بين دولت و صنعت، فراهم کردن حمایتهمكاری داشته

، ایفای نقش های کوچک و متوسطبنگاهها، تحليل و آزمون وضعيت ، انجام و اجرای پروژهکاسگب

ر اند. دتهدر مناطق صنعتی پرداخ های کوچک و متوسطبنگاهکننده در ایجاد آزمایشگاه برای هماهنگ
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را از طریق برقراری ارتباط نزدیک  کاسگبهای فراهم شده از طریق این بين مراکز توسعه بنگاه، حمایت

 . کنندمینظر سازمان را اجرا  های مدگذارند و پروژهدر اختيار آنها می های کوچک و متوسطبنگاهبا 

 

  1كاسگبهای م حمایتسمكانی. 2-6

کاسگب  هاییتاستفاده از حما یلهای کوچک و متوسط که تما، آن دسته از بنگاه2003قبل از سال  تا

 و نمایند درخواست اعالم نياز مورد یتیحما خدمات برای يممستق صورتبه توانستندیرا داشتند، م

عد از ب ی. ولشدمیآنها در چارچوب بودجه در دسترس و موجود به آنها ارائه  یدرخواست یتحما

 راساسب ،نام در مرکز داده کاسگبها پس از ثبتآن، بنگاه یتیحما مكانيسممجدد سازمان و  یساختاربند

 ستفادها باها بنگاه ین،ا برعالوه. شدندمی یتموجود هدا یکبه اهداف استراتژ شانیو قدرت رقابت يتظرف

از آنها  یتداده و نوع حما يصرا تشخنظر  به اهداف مد يابیدست مسير( SRM) استراتژیک راه نقشه از

 .شدمی ييننظر تع اهداف مد براساس

خالصه  صورتبهمرحله بوده که  4حمایتی شامل  مكانيسمدر چارچوب جدید، مراحل درخواست 

 :استشرح زیر به

 2انجام غربالگری 

 ینانجام ا ورمنظبهکاسگب ثبت نام کنند.  یتابيسدر د بایدهای کوچک و متوسط گام، بنگاه يننخست در

. دهدیم تحویلکاسگب  اداره ترینیکخود را به نزد حمایت درخواستمهم، بنگاه کوچک و متوسط فرم 

 یتفرم اظهار درخواست حما تواندیبنگاه کوچک و متوسط م يرد،قرار گ تأیيدمورد  یاگر درخواست و

 ینرم آنالف یک يلبا تكمبنگاه  مرحله این درواقع،  در. کند يلپرسشنامه است را تكم یک صورتبهرا که 

 نمایدیفرم مشخص م ینا يلتكم ؛کندمیخود  یآت یهاو برنامه يازهان ی،اصل یلپروفا يلاقدام به تكم

رسيد؛  خواهدبه کجا در نهایت قرار دارد،  يتیحال حاضر بنگاه کوچک و متوسط در چه وضعکه در

 تعبار. بهیابی نتایج و دستاوردها وجود داردارز امكانه و چگون یابددست هدف خود به  تواندیمچگونه 

 کرد:  بيان زیر صورتبه توانمی را فرم این در موجود هایسرفصل بهتر،

  بنگاه کوچک و متوسط درخصوصاطالعات عمومی، 

 ها و فرآیندهاسيستم، 

 3،خدمات عرضه شده خارجی 

  بنگاه کوچک و متوسطعملكرد،  

  کوچک و متوسطبنگاه نيازهای آتی،  

                                                 

 ( استخراج شده است.YOIIKگذاری ترکیه )ت همکاری بهبود شرایط سرمایهئاین بخش از گزارش هی .1

2. Screening 

3. Externally Supplied Services 
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 1.بندی بخشیخوشه 

قرار  کاسگبدست آمده از اظهارنامه تكميل شده در دیتابيس ههای بدر این مرحله نيز، داده

 A ،B ،Cگروه ) 4شان به درخواست براساساند نام کردهی که ثبتهای کوچک و متوسطبنگاهگيرد. می

های بنگاهگاه شود. آنرسانی مینتيجه به آنها اطالع درخصوصو پس از آن،  شوندمی( تقسيم Dو 

گيرند، موظف هستند که نقشه راه استراتژیک هایی که در آن قرار میگروه براساس کوچک و متوسط

(SRMخود را تهيه کنند، که در آن شرایط فعلی، برنامه ) ها، اهداف و نوع حمایتی که الزم است برای

 .کنندمییک دوره سه ساله دریافت کنند را مشخص 

( تهیه نقشه راه استراتژیكSRM)2 

بنگاه  یریتمد يستمس ییتوانا براساسو  3محور نياز یکاستراتژ یزیربرنامه براساس SRMآنجا که  از

 .کنند يانشفاف و روشن ب صورتبهو اهداف خود را  يازهاها بتوانند نلذا مهم است که بنگاه ،است

 کامل پوشش دهد:  صورتبهمناسب باید بتواند موارد زیر را  SRMیک 

  ،نقطه شروع )آغازین( و نقطه پایانی طرح -

و شرایط مورد نياز  ها، تكنولوژیارتباط بين آنها و مهارت 4،های بحرانیمشخص کردن دارایی -

 ،برای رسيدن به تقاضای بازار آتی

 ،های عملياتی الزم برای رسيدن به اهدافتعریف اهداف و گام -

  .کمک برای توسعه اهداف و مقاصد استراتژیک -

لی اگر الزم باشد، . وکنندمیخود  SRMآنالین اقدام به تهيه  صورتبه های کوچک و متوسطبنگاه

 های کوچک و متوسطبنگاههم نيز برای  SRMچگونگی تهيه  درخصوصهای آموزشی برخی برنامه

 تدارک دیده شده است.  کاسگبداوطلب توسط 

به یكی از  افزارنرم، توسط SRMها و اطالعات ارائه شده در ها با توجه به دادهپس از آن بنگاه

توانند هر هدف خاصی های حاضر در سه گروه نخست میگردند. بنگاههای تعيين شده هدایت میگروه

 «( بنگاهی)همگان یعموم توسعه»تنها به سمت اهداف  Dهای حاضر در گروه را انتخاب نمایند، ولی بنگاه

 . شودمیيشنهاد پ افزارنرمهدف هدایت شده، نوع حمایت توسط  براساس. شوندمی یتهدا

های شغلی و بخشی که در دیتابيس های عملياتی، سازماناز طرف دیگر، کارآفرینان، سازمان

 SRMای یا برنامه توسعه کارآفرینی، بدون نياز به توانند برای توسعه منطقهحضور دارند می کاسگب

 . کننددرخواست حمایت 
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3. Need Based 
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 وجودهببرحسب نوع حمایت  بنگاه کوچک و متوسطو  کاسگبنهایتاً، پس از توافق دوطرفه که بين 

 .شودمیو برنامه اجرای حمایت آغاز  شدهآید، توافقنامه امضا می

 1اجرای حمایت 

ف . پس از تكميل اهداشودمیگردید، فرآیند حمایت آغاز  تأیيدتوسط کميته ارزیابی  SRMبعد از آنكه 

دهنده اساس پرداخت تمامی اطالعات و اسناد تشكيلته، و خرید خدمات در چارچوب توافق صورت گرف

شود. هر حمایت برنامه کاربردی، ارزیابی، تصویب و شرایط پرداخت قرار داده می کاسگبدر اختيار واحد 

تمامی اطالعات و مدارک دریافتی در چارچوب قرارداد را ارزیابی و تحليل  کاسگبخود را دارد. واحد 

پرداخت  براساسدر قبال مدارکی همچون فاکتور و رسيد خواهد بود که  های حمایتی. پرداختکندمی

  پذیرد.ی بانک صورت میتأیيدکنندگان و گزارش صورت گرفته به عرضه

 و ارزیابي 2نظارت 

است )یا  SRMدر پایان سال سوم که پایان دوره اعتبار  بنگاه کوچک و متوسطگزارش ارزیابی هدف 

دست  SRMنظر خود در  که به اهداف مد کنداعالم  بنگاه کوچک و متوسطدر هر زمان دیگری که 

 طبنگاه کوچک و متوستا این ارزیابی صورت پذیرد که آیا  شودمیتهيه  کاسگبیافته است( توسط 

دست یابد یا خير. در گزارش ارزیابی مسائل مطرح شده توسط  SRMتوانسته به اهداف تعيين شده در 

هایی همچون سازماندهی، مدیریت، های کسب شده در زمينهموفقيت درخصوص بنگاه کوچک و متوسط

نتيجه  وانعنبهگيرد. منابع انسانی، فرآیندهای توليد، بازاریابی و فرآیندهای فروش، مورد بررسی قرار می

گيرد که آیا خدمات حمایتی خود را ادامه دهد یا حمایت خود را به تصميم می کاسگباین ارزیابی، 

 پایان برساند.

صورت گرفته توسط کاسگب  هاییتبه انواع حما يشترب ياتجزئ باگزارش  ینا یهابخش یرسا در

 .شودمیآن اشاره  مكانيسمو 

 

 متوسطهای كوچك و بنگاهحمایت مالي از  برایابزارهای مالي كاسگب . 7

 یگذاریهاسرمدر آنها  ییبه توانا یبستگ یقابل توجه يزانهای کوچک و متوسط به مبنگاه رشد و توسعه

كه با توجه به این. آالت و تجهيزات، نوآوری، تعليم و آموزش، بازسازی ساختار توليد و غيره داردماشيندر 

با  ؛است ی )درونی یا بيرونی(آن منابع مال يجهو در نت یهسرماای نيازمند های سرمایهانجام این هزینه

 ها، الزم است سازوکاری در نظر گرفته شود تا امكانمنابع مالی درونی برای اکثر بنگاه محدودیتتوجه به 

                                                 

1. Support Implementation 

2. Monitoring 
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شد، فراهم سازگار با های کوچک و متوسطبنگاه یطشرا باکه  ایگونهبه ،بلندمدت مالی منابع به یدسترس

 صورتهبهای کوچک و متوسط را بلندمدت بنگاه یمال يازکه بتواند ن یمال یارهاتوسعه ابز بنابراین. شود

 (.46: 2015)اولكای و بولو، است بوده برخوردار  ییباال يتاز اهم کندبرطرف مناسب 

 يمتنظ 2003های کوچک و متوسط را در سال از بنگاه یمال یتکاسگب مدل حما بر همين اساس

 های زیر بوده است:موارد و بخشمل این برنامه شا. نمود

 

 1های كوچك و متوسطبنگاهای اعتباری و بهره تیحما مكانیسم. 1-7

 هک بود اعتباری هایبرنامه نوع اول شامل آن دسته از صورت بود. به دو کاسگب بهره حمایت هایبرنامه

 يلياردم 3 یشها، افزابرنامه ینا نتيجه. گرفتمی صورت قوانين و اهداف مشخص شده این نهاد براساس

، 2012بوده است. در ماه مارس  2011سال  یاندر پاهای مالی حمایت( يرهل يلياردم 5/4)معادل  یدالر

یكی . يدرس يلياردم 4/11به  يزن یافته يصمنابع تخص يزانو م یافت یشافزا 206،000ها به تعداد بنگاه

های م و فرصتهای پایين به متقاضيان وانرخ های اصلی این برنامه تخصيص منابع مالی بااز مشخصه

از بودجه کاسگب که به  یزمان شروع طرح، بخش یعنی 2003سال  عبارت بهتر، ازموجود بوده است. به

 یهاتوسط بانک یين،پا یهانرخ یادر نرخ بهره صفر و  یافت،یم يصهای کوچک و متوسط تخصبنگاه

 .(13: 2012)کاسگب،  پذیرفتیصورت م عامل

 دچن از يهدولت ترک ،های کوچک و متوسطبنگاه یرو يراخ یحداقل کردن اثر بحران مال منظوربه

تا آنها د شها امضا با بانک یپروتكل همكار ینچند منظوربدین. کرد استفاده مالی دیگر نيز حمایت نوع

پرداخت  یطواجد شراهای کوچک و متوسط را در نرخ بهره توافق شده به بنگاه يازمورد ن یاعتبار مال

. دشمیکاسگب و بانک عامل مشخص  یبودن از قبل با همكار یطواجد شرا یط؛ که قواعد و شرانمایند

 يشدوره از پ براساسبهره اعتبار توسط کاسگب و اصل مبلغ وام توسط بنگاه کوچک و متوسط  هزینه

 د.یگردیشده به بانک پرداخت م يينتع

 : بوده است یرشرح زکاسگب به یابهره یت اعتباری وبرنامه حما یهایژگیاز و کلی، برخی طوربه

 نيبانک عامل و صندوق تضم یاصل یرانکاسگب، مد يسرئ يانپروتكل م یکهر برنامه،  برای 

 . شدمیوام امضا 

 شوند عمنتف هابرنامه این از توانستندمی کاسگب دیتابيس در کنندهنامثبت هایبنگاه تمامی .

داری ا بوروکراسی کمترین با و سریع صورتبه وب، طریق از برنامه هر تصویب و درخواست مراحل تمامی

 وجودهب را اعتبار استفاده موارد نظارت و آنالین تصویب امكانافزاری سخت برنامه این. گرفتمی صورت

 .کند فراهم را اعتباردهی فرآیند با ارتباط در مختلف هایگزارش که داشت را توانایی این و آوردمی

                                                 

1  SME Credit Support Mechanism 
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 یدهبپرداخت  یبرا یدهند که منابع مال ينتضم یدها بابنگاه ی،اعتبار یهاانتفاع از برنامه برای 

 . يستن ياتی معوقمال

 ید نيستند.تجد ی قابلهایتحما یين،پا یانرخ بهره صفر  یهاحمایت  

 شد میپرداخت  های کوچک و متوسطبنگاهبه خاص  یطشراشرط برآورده شدن با  یاعتبار منابع

ه بیتی صورت مبلغ حماینرا فراهم آوردند، در ا یطشرا ینادر زمان معين توانستند یها نمو اگر بنگاه

 شد؛ یاز آنها پس گرفته می عالوه نرخ بهره قانون

 اصل آن بازپرداخت ماه 18ماه تنفس و  6شامل  یتیاکثر حاالت، دوره بازپرداخت برنامه حما در 

 . ه استبود

 (.14-13: 2012)کاسگب،  يعی؛طب یایمقابله با بال یبرا یاضطرار یاعتبار یهایتکردن حما فراهم 

 

 ها بنگاه یتوسعه اعتبار یهابرنامه. 2-7

ده در نظر گرفته ش یجهان یاقتصاد یهاغلبه بر بحران یبرا يشترها ببنگاه یتوسعه اعتبار یهابرنامه

پس از مذاکره کاسگب با کارشناسان بنگاه کوچک و  و 2007سال  یمثال، پس از بحران مال برایبود. 

 یهاآنها از برنامه یمندمواجه بوده و با بهره یمال یدهکه آنها با مشكالت عد یدمتوسط مشخص گرد

 یتبرنامه حما 14اساس، کاسگب  ينآنها وجود دارد. بر هم یامكان رفع مشكالت مال یابهره یاعتبار

 (.15: 2012)کاسگب،  داد يبترت 2008های کوچک و متوسط از سال بنگاه یمتفاوت را برا یمال

 

 های پولي و مالي داخلي و خارجي همكاری با نهادها و صندوق. 3-7

های مالی مانند ، به مشارکتبازار سهام یابزارهابهبود کيفيت و  یمال کارآیی یشافزا برایکاسگب 

 پذیرمخاطره سرمایه ،(KOBI) 1های کوچک و متوسطبنگاه یرپذمخاطره گذارییهصندوق سرما

و آخرین  شدملحق  2(KGF)اعتبار  ضمانت پذیر آناتولين و صندوق، صندوق سرمایه(IVCI) استانبول

های نوظهور را تشكيل داد. در ادامه به اختصار برنامه حمایتی خود یعنی برنامه حمایت مالی از شرکت

های کوچک و بنگاهحمایت از  منظوربهبه نقش هر یک از این نهادهای مالی و همكاری آنها با کاسگب 

 :دوشمیاشاره  متوسط

 متوسط بنگاه كوچك وگذاری مخاطره پذیر صندوق سرمایه (KOBI) 

  :کندمیاهداف زیر را دنبال بنگاه کوچک و متوسط  یرپذمخاطره گذارییهصندوق سرماکلی،  طوربه

  ،یمنابع مال تهيه -

  ،یدجد یبازارها یافتن -

                                                 

1. SME Venture Capital Investment Trust 

2. Credit Guarantee Fund 
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  ،توسعه یهااستراتژی -

 ،یرپذمخاطره یهتوسعه سرما برایالزم  یهایرساختز تشكيل -

  ،هاآپاستارت یایهسرما يازهاین کردن برآورده -

 .استانبول سهام در بازار نوظهور هایشرکت به مشاروه خدمات -

از  یكی یکه دارا هبود ییهااز پروژه یتحما KOBI گذاریسرمایه صندوق یاصل استراتژی

 باشند: یرز هاییژگیو

 یتكنولوژ يشرفتابزار پ یقاز طر یرقابت یهایتمز ایجاد،  

 ندباشبالقوه  یارزش بازار یکه دارا یکاالها و خدمات توليد،  

 یدجد يدیتول هایو شبكه هاسيستم.  

 يانمتقاض يازدرصد منابع مورد ن 49حدود توانسته است  کنونتا پذیرمخاطره گذاریسرمایه صندوق

 (.16: 2012دهد )کاسگب، را پوشش 

 ینآناتول یرپذمخاطره یهسرما صندوق G43 

با  IVCIاست و تحت پلتفرم  يهترک یافتهدر مناطق کمتر توسعه یگذاریهصندوق هدفش سرما این

 کند. یم يتاروپا فعال یگذاریهصندوق سرما یهمكار

 .شدامضا  2011این پروژه توسط کميسيون اروپا پذیرفته شد و توافقنامه مالی در سال 

فعال در  متوسطهای کوچک و بنگاهميليون یورو است که تنها به  30حجم سرمایه این صندوق 

 (.17: 2012)کاسگب،  شدمیهای خالق در مناطق هدف پرداخت های سنتی و همچنين بخشبخش

 اعتبار  ینتضم صندوق 

برخوردار  یات مالمؤسسوام از  یافتدر یبرا یکاف ينکوچک و متوسط از تضام یهاآنجا که بنگاه از

 زا اعتبار تضمين صندوق. آمدیم شماربهآنها  یبرا یجد مشكل یک يزمسئله ن ینا رواینازنبودند، 

کوچک  هایبنگاه برای تضمين تهيه هدف با ترکيه دولت و آلمان دولت بين فنی همكاری توافق طریق

شده مورد  يهته یصندوق قصد داشت اعتبار و منابع مال ین. اشد تأسيس 1993و متوسط در مارس 

. ندککمک  یبه آنها در رفع مشكالت اعتبار رواینازو  کردههای کوچک و متوسط را حفظ استفاده بنگاه

تر دست تر و بلندمدتتا بتوانند به منابع ارزان کردمیهای کوچک و متوسط کمک صندوق به بنگاه ینا

گب، )کاس شودفراهم  یرشد و توسعه اقتصاد یبرا یبهتر يطو مح یقتشو ینیکارآفر رواینازو  یافته

2012 :19.) 

 یعطاا یت. اولواستافراد جوان و بانوان  ینیصندوق کمک به توسعه کارآفر ینا یاز اهداف اصل یكی

 :بدین ترتيب است KGFضمانت توسط 

 نوآوری گذاری درسرمایه، 
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 کوچک هایبنگاه توسط بزرگ هایتكنولوژی در گذاریسرمایه، 

 صادرات از حمایت، 

 جدید شغل ایجاد، 

 1.(2015منطقه )یيلدیریم و همكاران،  توسعه هدف با گذاریسرمایه 

 وران،پيشه و صنعتگران ،های کوچک و متوسطبنگاه :اصلی این صندوق عبارتند از نفعانذی

برای آنها  این خدمات از که امكان استفاده جوان و زن کارآفرینان کشاورزان و کشاورزی، هایشرکت

 . آمده است وجودبه

 یباال ؛ حداستگارانتی مواجه  با محدودیت کوچک و متوسط هایبنگاهالبته این صندوق برای 

که در  ییهاشرکت یالبته برا يره است؛ل 1،000،000به  یکاز خزانه نزد یا KGFاز خود منابع  ضمانت

 خواهد بود يرهل 1،500،000( حد باال يممستقيرغ یا يممستق صورتبهقرار دارند ) یسکمعرض ر

 . (3: 2015)کاسگب، 

پرداخت  یدارخزانه یا KGFکه توسط  يقتحق ینا براساساعتبار  ق ضمانتصندو 2ریسک تسهيم

 یول ،دهدیدرصد اعتبار را پوشش م 80صادر شود،  KGFنامه توسط شود متفاوت است. اگر ضمانتیم

 درصد خواهد بود.  75صورت گرفته باشد برابر با  یدارامر توسط خزانه ینکه ا یدر صورت

 یرکاسگب و سا یتمورد حما یهاو پروژه هاحوزه مهمترین از برخی به خالصه طوربه ادامه در

 .شودمی اشاره یدولت یهانهادها و سازمان دیگراقدامات صورت گرفته توسط 

 

 های مورد حمایت كاسگب  طرح و پروژه. 8

 3نوآوری و تحقیق و توسعه در بخش صنعتي انجام حمایت از. 1-8

 های کوچک وتوسعه بنگاه منظوربه یصنعت ی در بخشنوآورتحقيق و توسعه و  یاجرا یتحما برنامه

یا  و یدها یکه دارا ینانیو آن دسته از کارآفر شد يمتنظ آنهااز اقدامات نوآورانه  یتحما یمتوسط و برا

و  يدتول مربوط به تسهيل فرآیندخدمات  یااطالعات و  يهته ید،محصوالت جد درخصوص یدجد ینوآور

 کی. برنامه تا سقف توانستند از خدمات این برنامه استفاده نمایندمی ی بودند،سازیتجار یندهایفرآ

بر  هایتحما یناز ا ی. برخکردیم یتباال حما افزودهارزشو توسعه با  يقتحق یهااز پروژه يرهل يليونم

  (.21: 2012بوده است )کاسگب، وام یا و بالعوض  کمک صورتبهمورد  حسب

 : است یرشرح زبخش به یندر ا یرفتهمختلف صورت پذ یتیحما یهابرنامه

                                                 

1. Yildirim, et. al, 2015. 

2. Risk Sharing 

3. R&D Innovation and Industrial Implementation Support Program 
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 و توسعه  یقو تحق ینوآور برنامهـ 

 کارآفرینانی وهای کوچک و متوسط پرداخت به آن دسته از بنگاه يرقابلقابل پرداخت و غ هایحمایت

 برای پروژه دوره طول. شد تأیيد ارزیابی و گيریتصميم هيئت توسط یشانهاپروژه که گيردمی تعلق

 و تصميم کميته البته. بود نخواهد ماه 24 از بيشتر و 12 از کمتر توسعه و تحقيق و نوآوری هایبرنامه

 هر البته در. دهد افزایش ماهه 12 دوره یک را برای حمایت دوره تا بگيرد تصميم است ممكن ارزیابی

ند ک استفاده این حمایت از تواندشرکت می توسعه و تحقيقیا  و نوآوری پروژه یک تنها زمان از لحظه

 .(8: 2015)کاسگب، 

  1يطرح صنعت یسازیادهپ برنامهـ 

 گيریمتصمي هيئتتوسط  یشاناههکه پروژ ینانیکارآفر یاهای کوچک و متوسط ها به بنگاهیتحما این

 هيئت. يستماه ن 18از  يشب یصنعت یهابرنامه ی. دوره پروژه براگيردتعلق می شده تأیيد یابیو ارز

 دیگر ماهه 12دوره  یک یبرارا  یتتا طول دوره حما يردبگ يمممكن است تصم یابیو ارز يریگيمتصم

 (. 22: 2012)کاسگب،  دهد یشافزا

 

  2ینيكارآفر یتحما برنامه. 2-8

 یبرا خصوصبه، های کوچک و متوسطاز عناصر مهم توسعه بنگاه یكی ینیو کارآفر آموزش توسعه

از  تیاقدام به حما یمتوال يانسال یمنظور کاسگب برا ين. به همیدآیم شماربه نسل اول ینانکارآفر

 چندان يزها ناندک بود و تعداد درخواست یمال یتحما يزانم ی. ولکرد وکارکسب یدجد یهااستارت آپ

 يزانکند که در آن م یاندازرا راه یدیگرفت تا مدل جد يمکاسگب تصم 2010نبود. در سال  یادز

 یوزشآم یهاطرح شامل شدند تا برنامه یندر ا يزن یمحل نفعانذی. شوداز دو برابر  يشترب یمال یتحما

 . یابد یشافزا

عه توس یدر استراتژ یامنطقه یكاندر نظر گرفتن شر برای یکاربرد ینیموزش کارآفرآ برنامه

 هب آموزشی هایبرنامه این دربوده است.  یآموزش یهاتعداد برنامه یشهای کوچک و متوسط و افزابنگاه

طرح  ینکه ا یخود را آماده کنند. زمان تجاری هایطرح چگونه که شودمی داده آموزش کارآفرینان

پ خود از استارت آ یایهسرما یترا داشتند که حما ییتوانا ینافراد ا ،شدمی تأیيدتوسط کاسگب  یتجار

: 2012)کاسگب،  ساعت بوده است 60 یموزشآ یتکنند. طول دوره برنامه حما یافترا از کاسگب در

36- 37.)  

 : است زیر موارد شامل و بوده رایگان برنامه این

 ،(ساعت 9) کارآیی هایتمرین و وکارکسب ایده توسعه .1

                                                 

1. Industrial Implementation Program  

2. Entrepreneurship Support Program 
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 ،(ساعت 18) آن یاجزا و وکارکسب طرح مفهوم .2

 مالی طرح مدیریت و طرح توليد، طرح بازاریابی، بازار، تحقيق درخصوص آموزشی هایکارگاه .3

 ،(ساعت 24)

 .(ساعت 9) وکارکسب طرح ارائه و نوشتن .4

( غيرمتخصص 13 و ناتوان فرد 4 مرد، 611 زن، 534) کارآفرین 1،162 ها،آموزش این نتيجه در

 (.37: 2012کردند )کاسگب،  اندازیراه را خود وکارکسب 2011 سال در

 سطح در کشور این کارآفرینی رتبه ترکيه در شده انجام هایبرنامه و اقدامات تمامی نتيجه در

(، سطح GEM) جهانی کارآفرینی ارزیابی 2011 سال گزارش براساس. یافت افزایش یالمللبين

در  GEM یفتعر براساس رواینازدرصد بوده است.  12 ،2011در سال  یدر مراحل آغاز ینیکارآفر

در سال این در حالی بود که . یندآیم شماربه یننفر کارآفر 12به  یکنفر نزد 100، از هر 2011سال 

 (.23: 2012)کاسگب،  بوده استدرصد  6این نسبت برابر با  2008

 

  يعموم یتحما برنامه. 3-8

ی هاژهپروبرای  وکارکسبطرح  يهبه ته یادیز انگيزهکه  یهای کوچک و متوسطدسته از بنگاهآن برای

 ،(کرده است يينهدف تع یهابخش عنوانبهآنها را  يراًکه کاسگب اخ ییهادر بخش يشترندارند )ب خود

 یمتوسعه عمو تا از این طریق بتواند به کرد یطراحرا  یعموم یتعنوان برنامه حما اب ایکاسگب برنامه

و  یکاسگب معرف ين. همچنکندآنها کمک  یریپذرقابت یشافزا وهای کوچک و متوسط بنگاه يتفعال

هم خود تا بتوانند س يدبهبود بخش يزهای کوچک و متوسط را نبنگاه ین دسته ازا یهايتفعال یابیبازار

ی هابنگاه یبرارا  یتنوع حما 13 یعموم یتدهند. برنامه حما یشرا افزا یللالمينو ب یداخل یاز بازارها

 فيتيک یپرسنل داراه ئارا ی،داخل یهایشگاهنما توان به برگزاریاز ميان آنها میکه  کندمیفراهم  هدف

 یو سفرها یصنعت يتحقوق مالك یارتقا ی،انرژ کارآییبهبود مصرف و مشاوره، آموزش،  ی،او حرفه

 . (24: 2012)کاسگب،  ها اشاره کردوکارکسب یبرا یخارج

 

 همكاری و هماهنگي یارتقا برنامه. 4-8

 خوشه مانند یکدر  حاضر هایبنگاه رایجمشكالت  یمتداول برا یهاحلراه یافتن دنبالبهبرنامه  این

 یكسری 1هاخوشه. بوده استتمرکز  یرقابت و منابع مال يت،از ظرف نامناسباستفاده  یابی،عرضه، بازار

 در مهمی نقش و داشته فعاليت خاص زمينه یک در که هستند متمرکز عملياتی نهادهای و هاشرکت

 هک است این از حاکی دنيا کشورهای اکثر در تجربی شواهد. دارند هابنگاه پذیریرقابت سطح یارتقا

                                                 

1. Clusters 
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 داشته مراهه به هابنگاه برای را کليدی هاییكسری مزیت تواندمی خوشه یک به شرکت یک داشتن تعلق

 طوربه. کنند تقویت را خود هایمهارت و دانش رآتکار صورتبه تا دارند تمایل هاخوشه در هابنگاه. باشد

 :است تصور قابل خوشه یک در حاضر هایشرکت برای زیر هایمزیت کلی،

 1،ياسمق از ناشی صرفه .1

  ،یریپذو انعطاف یوربهره منافع .2

  .یو نوآور یادگيری .3

 درش آنها اصلی که هدف هایییعنی سياستای، منطقه توسعه هایسياست زمينه در اغلب هاخوشه

 یندهایبهبود فرآ ییها تواناخوشه ؛ندوشمیحمایت  بوده است، ایمنطقه هاینابرابری بردن بين از و

شته و دادانش را  یزسرر آثارگردش اطالعات، انتشار و  یقاز طر یو مسائل درون بنگاه یآموزش گروه

 (.25: 2014)کاسگب،  استباالتر  آنهادر  وکارکسب يلسطح تشك در نتيجه

کوچک  هایبنگاهميان  یفرهنگ همكارافزایش  دنبالبهرو، این برنامه حمایتی نيز به نوبه خود ایناز

 . استدر جامعه  و متوسط

 :از است عبارت برنامه این کلی، اهداف طوربه

 یی با حضورگردهمابرگزاری  یقاز طر هامشترک بنگاهمشكالت  یمتداول برا یهاحلراه یافتن .1

  ،های کوچک و متوسطبنگاه

 حل ار آنها توانندنمی تنهایی بههای کوچک و متوسط که بنگاه یمشكالت یحل براراه یافتن .2

 پایين و ظرفيت از استفاده رقابت، در ضعف مالی، تأمين با مرتبط مشكالت توان بهمثال می برای. کنند

 ،بازاریابی اشاره کرد

و سطح  تر برخوردار بودهباال يتظرف یی ازهاهای کوچک و متوسط به بنگاهبنگاه تبدیل .3

  ،نددار یباالتر یریپذرقابت

 2،اقتصادی هایصرفه از شدن مندبهره طریق از منابع کردن ذخيره .4

  (.40: 2012)کاسگب،  های کوچک و متوسطبنگاه يانو تعاون م یفرهنگ همكار گسترش .5

 حمایتبا بازپرداخت و بدون بازپرداخت. سقف  یهایتوجود دارد: حما یتبرنامه دو نوع حما ینا در

بازگردانده شود.  باید یآن بدون بازپرداخت بوده و مابق 250،000ت که سا يرهل 750،000برنامه  ینا

 ندی. فرآاستدرصد  60، 4و  3درصد و در مناطق  50، 2و  1در مناطق  هاپروژهاز  یتدرصد حما

قسط مساوی  8سه ماه یكبار و در  صورتبهبازپرداخت . شودمیه آغاز ژپرو یانماه پس از پا 6بازپرداخت 

تواند زمان پروژه را است. کميته می 24ماه و حداکثر  6. مدت زمان حمایت برای هر پروژه حداقل است

   (.21: 2012)کاسگب،  افزایش دهد درصد کل زمان آن 50تا سقف 

                                                 

1. Economy of Scale 

2. Economies of Scale 
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 بنگاه كوچك و متوسط یابهره یاعتبار یتحما یهابرنامه. 5-8

ها قرار دهند، حجم باالیی از منابع مالی از ها بتوانند منابع مورد نياز را در اختيار بنگاهبرای اینكه بانک

نامه همكاری امضا کرد، تا تفاهم 1با دو بانک دولتی هالک و واکيفبانک کاسگببودجه دولت الزم بود. 

تا از این طریق بتوانند مشكالت جریان  کنندوام پرداخت  های کوچک و متوسطبنگاهاین دو بانک به 

های صاحبان بنگاه ، ولی درخواستشدمیها توسط بانک پرداخت . وامکنندمدت خود را رفع نقدی کوتاه

ميليون یورو وام  70صاحب بنگاه نزدیک به  1،605، تفاهمنامهاین  براساس. شدمی تأیيد کاسگبتوسط 

 های بانكی مبلغ ناچيزی بود.دریافت کردند که این مبلغ همچنان در قياس با کل وام

های کوچک و بنگاهمستقيم به  صورتبهکه  2با بازپرداختهای دولت همچنين در قالب یارانه

گذاری ها عمدتاً برای سرمایه. این یارانهکردمیها حمایت کرد، نيز از این بنگاهصنعتی پرداخت می متوسط

شد، هزینه آنها محدود به می ها پرداختاین هزینههای در تجهيزات و تكنولوژی بود. تا زمانی که یارانه

 (.OECD ،2004 :54مالی خرید تجهيزات بود ) تأمينهزینه بهره 

 یهاوام یافتهسازمان یمناطق صنعت یا کوچک صنعتی هایشهرک تأسيس برای دولت همچنين

دولت  یول ،اندشده یمال تأمين یخصوص صورتبه یسوم مناطق صنعتدو یباًدر نظر گرفت. تقر ينسنگ

د موجو یهااز شهرک ياریدر بس حالی بود کهو این در فراهم کرد یمنابع مال یدجد یموردها تأسيس یبرا

 در صورت پذیرفتهدولت اعتقاد داشت علت مسئله این بود که وجود داشت.  یقابل توجه يتاضافه ظرف

 (.2014یافت )کاسگب، خواهد  یششدت افزاهمناطق ب ینفضا در ا یتقاضا براشدن ترکيه در اتحادیه اروپا، 

 

 وكاركسب مراكز رشداز  یتبرنامه حما. 6-8

 عنوانبهو توسعه بوده است که  تأسيسمراحل  ينها در حوکارکسباز  یمال یتحما برایمدل  این

ه داده اجاز ینا وکارکسب مراکز رشدکردند. به یم يتفعال یانتفاع يرهای غشرکت و یمحل یهايشقدمپ

کاسگب را به  یمال یتخدمات و حما یقطر ینکاسگب استفاده کنند و از ا یلگواشده است تا از 

 صورتبهتوانند یم یانتفاعيرغ نهاد وی مردمهاسازمانها، ها، دانشگاهیدهند. شهردارارائه  يانمتقاض

 درخواست دهند. مراکز رشد  يلتشك یبرا یگروه یا یتك

های بانک پروژه عنوانبهمورد از آن  12شده است؛  تأسيس وکارکسبمرکز رشد  16حال حاضر، در

 اهداف اصلی دنبال شده توسط این مراکز عبارت است از: اروپاست.  یهمورد آن مربوط به اتحاد 4و  یجهان

 يانبه متقاض یادار یفضا ارائه .1

  يمو تعل آموزش .2

 (.39: 2012مربيگری )کاسگب،  .3

                                                 

1. Vakifbank 

2. Repayable 
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 سطح تكنولوژی و نوآوری یارتقا برایانجام حمایت . 7-8

 یوآوراز ن ی. بخش قابل توجهآیدمی شماربه یاقتصاد رقابت ساختاردر مهم  ياراز عوامل بس یكی نوآوری

 يقتحق ساختیر. زرا برعهده دارند یدانش و تكنولوژ يدتول شود کهمیو توسعه  يقتحق یهايتفعالشامل 

 هایيتاکثر فعالداشته و قرار  یعموم یمطالعات ایها و نهادهدر دانشگاه يشترب يهو توسعه در ترک

 ط بهمربو ترکيه در نوآوری هایسياستو منشأ  أمبد البته. یرندپذیصورت م انهاده یندر ا يقاتیتحق

 بنا درست نهادی چارچوب یک بر و آغاز ميالدی 1960 دهه تكنولوژی است که از و علم یسياستگذار

 1.(18 -17: 2008است )باسكاووسوگلو،  شده

 یهاتوافق یقو از طر يممشكالت مشاهده شده تنظ براساس یمل ینوآور یهاسياستهای اولویت

 . شد اصالح و تكميل یالمللبين

 تمرکز دارد:  یمحور اصل 4حوزه بر  ینا یهاسياست

  ،وکارکسبدر  یکتكنولوژ یو نوآور يقتحق ینرخ مخارج رو افزایش .1

در  فعال یهاوکارکسبباالتر و  یآموزش یا یعموم يقاتیتحق یهاسازمان ينب یهمكار تشدید .2

  ،و توسعه يقتحق یهايتفعال

  ،آنها یداریثبات و پا یمحور و ارتقا ینوآور یهاتعداد بنگاه افزایش .3

 یهاازمانو س يقتحق یقو توسعه از طر يقتحق یهايتفعال یجنتا یابیو بازار يعنرخ ترف افزایش .4

 (.2014)کاسگب،  باالتر یآموزش

 

  یطرح تجار یزجوا. 8-8

 کشور، هایدانشگاه سطح در کارآفرینی فرهنگ و آگاهی دانشگاه، افزایش و صنعت همكاری هدف با

 احدهایو دارای که هاییدانشگاه اساس، این بر. کرد امضا عالی تحصيالت شورای با پروتكل یک کاسگب

 کسب رایب الزم شرایط کسانی. کنند درخواست ساليانه پاداش برنامه برای توانندمی هستند کارآفرینی

 همين بر. کنند ازیاندهرا را خود وکارکسب ماه 24 طی خود اعالم زمان از بتوانند که دارند را جایزه

 ليره 5،000 سوم تجاری طرج و 10،000 دوم تجاری طرح، 15،000 اول تجاری طرح به کاسگب اساس

 (.39: 2012کرده است )کاسگب،  پرداخت

 

 وكاركسب خدمت هایسازمان به اعتباربخشي و ردسازیااستاند. 9-8

و  یقدتص يستمس یکتوسعه  و تأسيس ی،آموزش ینهادها توسط يازمورد ن یهامهارت یقتصد منظوربه

 آموزش یندنكته در فرآ ین. ااستمهم  ياربس یاحرفه یاستانداردها ها بامهارت یسازگارميزان  یبررس

                                                 

1. Bascavusoglu, 2008. 
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دارای اهميت کار  يرویو ن یفن يمتعل يانارتباط م ينو همچن یاو حرفه یطول عمر، توسعه آموزش فن

  است.

 : کردمیرا دنبال  یرز یکبخش اهداف استراتژ ینکاسگب در ا

  ،های کوچک و متوسطبنگاه ینهاد یهايتو ظرف یریتیمد یهامهارت افزایش .1

 ،های کوچک و متوسطو توسعه بنگاه يقنوآورانه و تحق یهايتفعال افزایش .2

  ،موفق وکارکسب یک یاندازافراد به راه یقو تشو وکارکسب یجادبهبود فرهنگ ا  .3

 (.36 -35: 2012)کاسگب،  های کوچک و متوسطبنگاه یبرا يفيتکردن خدمات با ک همفرا .4

 

 جهاني شدن و افزایش صادرات . 10-8

کننده یكی از اهداف اصلی دولت ترکيه بوده است. به همين های صادرش صادرات و تعداد بنگاهافزای

 الدنببههای آموزشی مختلف و اعطای یارانه مستقيم یا معافيت مالياتی دليل دولت از طریق برنامه

اصلی بر کيفيت محصوالت و کيفيت فرآیندهای توليد است تا  تأکيددستيابی به این مهم بوده است. لذا 

ها از این طریق محصوالت بيشتری قابليت صادرات را داشته باشند. برای رسيدن به این مهم دولت بنگاه

 (.OECD ،2004: 67) کرد EU-ISOرا مجبور به پذیریش استانداردهای کيفی 

ی مللالبينگسترش ارتباطات  دنبالبه چندجانبهجانبه و های دوین زمينه کاسگب با همكاریدر ا

 شود: بوده است که در ادامه به برخی از اقدامات صورت گرفته در این زمينه اشاره می

  دوجانبههمكاری ـ 

مدت و بلندمدت و های ميانهای توسعه و برنامههای دولتی، طرحاهداف تعيين شده در برنامه براساس

ر سطح د های کوچک و متوسطبنگاهگسترش حضور و فعاليت  دنبالبه، کاسگب ساليانههای دستورالعمل

انجام هماهنگی با سایر کشورها که دارای نهادهایی  منظوربهی بوده است. بر همين اساس، المللبين

پذیرفت. های عملياتی صورت میهمانند کاسگب بودند، همكاری در چارچوب توافقنامه همكاری و طرح

ها شامل موارد زیر بوده است: بازدیدهای دوطرفه، مصاحبه و برگزاری جلسه با وزیر و این همكاری

های ها، جلسات، برنامهنمایندگان تجاری کشور مقابل، تسهيم اطالعات و تجربه، شرکت در کنفرانس

 (.42: 2012های مشترک اقتصادی )کاسگب، آموزشی و کميسيون

 عملیاتي های های همكاری و طرحتوافقنامهـ 

 رخصوصدنامه همكاری بين دو کشور ا کاسگب در کشور مقابل، یک توافقپس از یافتن یک نهاد مشابه ب

ادی وضعيت اقتص براساس. ميزان همكاری شدمیتهيه و امضا  های کوچک و متوسطبنگاهوضعيت  یارتقا

ه آنها با کاسگب، رابط ، حجم صادرات و واردات، رابطههای کوچک و متوسطبنگاهکشور شریک، پتانسيل 

امل توانست شهای همكاری میشد. زمينهکشور مقابل با ترکيه و موارد بنيادی قانونی آن تشكيل می
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 هایها، تسهيم تجربه و دانش، تسهيم دادههای نهادی سازمانتبادل کارشناسان خبره، بهبود ظرفيت

های کوچک و بنگاه، تشویق متوسط های کوچک وبنگاهافزایش ارتباطات تجاری ميان  برایمرتبط 

های داخلی و خارجی، سازماندهی سفرها و بازدیدهای تجاری، تشویق به حضور در نمایشگاه متوسط

های عملياتی در تنظيم شده، طرح تفاهمنامه براساسهای مشترک و غيره باشد. گذاری و پروژهسرمایه

 (. 42: 2012د )کاسگب، شچارچوب توافق تهيه می

 ای و منطقه چندجانبههمكاری ـ 

های ها و سازمانای کاسگب در تعدادی از اتحادیهو منطقه چندجانبههای افزایش همكاری منظوربه

 : استشرح زیر آنها به مهمترینکه  شدای عضو ی و منطقهالمللبين

 ،(BSECسازمان همكاری اقتصادی دریای سياه ) .1

 ،(CICA) آسيا کنفرانس مربوط به همكاری و مشارکت در .2

 ،D-8هشت کشور در حال توسعه  .3

 ،ECOهای اقتصادی سازمان همكاری .4

 ،OECDسازمان همكاری و توسعه اقتصادی  .5

 (.44- 42: 2012)کاسگب،  OICسازمان همكاری کشورهای اسالمی  .6

 های كوچك و سایر نهادهاتسهیل ارتباط میان بنگاهـ 

های اقتصادی و هایی را تعریف کرد که از طریق آن جریان و انتقال اطالعات ميان بنگاهروش کاسگب

ها آوری یا انتشار دادهشد. عموماً پدیده شكست بازار مانع از جمعهای دولتی تسهيل مینهادها و سازمان

انتشار اطالعات برای  الزحمه بهگردد؛ زیرا آنها تنها در قبال دریافت حقهای خصوصی میتوسط سازمان

. ولی دولت توانست به ميزان قابل توجهی اقدام به توليد و انتشار اطالعات برای کنندمیاقدام متقاضيان 

های کوچک و بنگاه الزمهای دولتی نيز اطالعات وزارتخانه. همچنين کند های کوچک و متوسطبنگاه

 (.OECD ،2004 :69را از طریق وب سایت در اختيار آنها قرار دهند ) متوسط

 

 گیریبندی و نتیجهجمع

 و صادراتی –های توليدی گذاریکلی تجربيات دولت ترکيه در حمایت از سرمایه طوربه گزارشاین 

. استکرده ( را بررسی SMEهای کوچک و متوسط )های حمایتی دولت از بنگاهخاص سياست طوربه

های توليدی و صنعتی حاکی از این است که از حمایت دولت از بنگاه چگونگی درخصوصشواهد تجربی 

ها و ميالدی )پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی( تاکنون دولت ترکيه با استفاده از سياست 1920دهه 

گرفته  کاربههای تابزارهای مختلف سعی در توسعه بخش صنعتی این کشور داشته است. ابزارها و سياس
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های حمایتی و افزایش مداخله دولت در اقتصاد ها از قبيل سياستشده شامل طيف وسيعی از سياست

ميالدی(،  1950داری )دهه (، حمایت از بخش خصوصی و گسترش سرمایه1950 – 1923)دوره 

های آزادسازی تجاری و مالی ميالدی( و سياست 1970و  1960ریزی و جانشينی واردات )دو دهه برنامه

که در هر دوره با توجه به شرایط اقتصادی و وضعيت کشور  ایگونهبهميالدی( بوده است؛  1980)از دهه 

لی در یافته است؛ وهایی دستهای توسعه اقداماتی را انجام و به موفقيتترکيه، دولت با استفاده از برنامه

آمده دولت مجبور شده که سياست اقتصادی  وجودبهمشكالت داخلی و خارجی متعدد هر دوره با توجه به 

های آزادسازی . ولی با شروع سياستکندهای ذکر شده رجوع و به نوعی دیگر از سياست دهد را تغيير

آرام متحمل تغيير و ا توجه به فرآیند جهانی شدن آرام، سيستم توليد و مصرف ب1980تجاری از دهه 

يد تغيير پذیر تولکه از توليد انبوه در یک مكان متمرکز به یک سيستم انعطاف ایگونهبه؛ شدل تبدی

 عنوانبهها، تبدیل واحدهای صنعتی بزرگ به واحدهای کوچک و متوسط یافت. در بسياری از بخش

ز ا. بر همين اساس نيز دولت ترکيه حمایت شدپذیری در توليد مشخص الزمه دستيابی به انعطاف

 سهم این بخش یمنظور دولت برای ارتقادستور کار خود قرار داد. بدیندر های کوچک و متوسط را بنگاه

ها را انجام داد و در ها، اقدامات و حمایتافزوده و صادرات این کشور، طيف وسيعی از سياستدر ارزش

از  مشابه در برخیهای نتيجه این امر امروزه شكوفایی این بخش و موفقيت نسبی آن نسبت به بخش

فته در این کشور گرصورتهای است. حمایتکرده جلب  خودبهگذاران را نظر سياست، OECDکشورهای 

مالی، حمایت از های کلی شامل حمایت طوربههاست که ای از اقدامات و سياستشامل طيف گسترده

های همكاری و هماهنگی ميان بنگاهانجام نوآوری و تحقيق و توسعه، حمایت از کارآفرینی، افزایش 

 سازی محصوالت تجاری،عطای جوایز طرح تجاری، استاندارد، اوکارکسباقتصادی، حمایت از مراکز رشد 

 ی و غيره بوده است. المللبينهای افزایش همكاری و مشارکت

های کوچک و متوسط در ترکيه های صورت گرفته از بنگاهحمایت درخصوصنكته حائز اهميت 

های کوچک و متوسط در بنگاه 2000. برای مثال، در سال است هدفمند بودن این دسته از اقدامات

درصد از  5ولی تنها  ،شدندمی درصد از کل تعداد فعاالن اقتصادی را شامل 8/99رغم اینكه بهترکيه 

ی اقدام حمایتهای یافت؛ بر همين اساس، دولت با استفاده از سياستمی ها اختصاصاعتبارات بانكی به آن

های که در این گزارش به تفصيل به روشکرد ها به پرداخت هدفمند تسهيالت به این دسته از بنگاه

، 2014آمار سال  براساسمجموعه اقدامات صورت گرفته،  . در نتيجهشدمتفاوت انجام این مهم اشاره 

های را بنگاه 2000در سال  افزودهارزشدرصد از  5/26اقتصادی در مقایسه با  افزودهارزشدرصد از  5/53

 .اندهکوچک و متوسط این کشور ایجاد کرد
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