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 تعاليبسمه
 

   نکات برجسته نکات برجسته  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  میلیدارد  784میلیون نفر و حجم تولید  ناادالد دلالدی  82با جمعیتی بالغ بر  2018ترکیه در سال

 دالر، لز لحاظ وضعیت لقتصادی رتبه هف هم جهان و ششم در لروپا رل به اود لاتصاص دلده لست. 

  توسد  های کوچک و ممیالدی به لفزلیش سهم بنگاه 1980لفزلیش آزلدسازی تجاری در ترکیه لز دهه

وکارهدای لیدن ها سهم قابل توجهی لز کسد لی که لمروزه لین بنگاهدر لین کشور منجر ش ، به گونه

 کشور و میزلن لشتغال آن رل بر عه ه دلرن .

  در ترکیه نامگذلری ش ه لست.« های کوچک و متوس دهه بنگاه»، به عنولن 21دهه لول قرن 

  رل ترکیده هدای لقتصدادی درص  لز بنگداه 99.8توس  های کوچک و م، بنگاه2014برلساس آمار سال

 لن .تشکیل دلده

  شدامل بهبدود  در ترکیده های کوچدک و متوسد بنگاه گذلری برلی توسعهسیاستمحورهای کانونی

های تشویقی، لصدال  دسترسی به منابع مالی، لرتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی و نوآوری، سیاست

 باش .می بهبود دسترسی به لطالعاتسعه آموزش و پرورش و لرتقا و توقولنین و مقررلت، 

 للمللی، لیجاد همکداری های عملیاتی یک و یا چن  ساله، عضویت در نهادها و مجامع بینت وین برنامه

هدای کوچدک و ها، تأسیس سازمان توسعه بنگاههای متولی لجرلی سیاستو هماهنگی میان سازمان

های کوچک و متوس  به شمار لق لمات ترکیه در تقویت و توسعه بنگاهترین )کاسگ ( لز مهم متوس 

 رود.می

 های در نظر ترین نهاد برلی لجرلی سیاست)کاسگ ( لصلی های کوچک و متوس سازمان توسعه بنگاه

های کوچدک و متوسد  بده گرفته ش ه توس  وزلرت صنایع و تجارت ترکیه در رلستای توسعه بنگاه

 آی .شمار می
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   مقدمه مقدمه  
اي در راستتاي اهتدات توست ه هاي اساسي در جهت رشد اقتصادي هر کشوري، توجه به توليد و تقويت آنيکي از مؤلفه

وکتار، تاتار  هاي مؤثر بتر رشتد اقتصتادي از ج کته ک ت باشد، چراکه توليد با درگير کردن ساير مؤلفهآن کشور مي

اي پذيري اقتصاد را در سطح منطقتهگذاري و ... زمينه رشد و رقابتاقتصادي، سرمايهخارجي، کاهش فقر و ايااد عدالت 

انتداز گتذاري و ت يتين چشت رو، ح ايت از توليد يکي از محورهتاي اساستي سياستتکند. از ه ينو جهاني ت هيل مي

از موفت   کشتورهايتاربته نگتاهي بته جهاني کشورها براي مطرح شدن در جايگاه اقتصاد جهاني است. در اين راستتا، 

در راستتاي تقويتت و توست ه  ها و اقتداما  متؤثربا اتخاذ سياستاين کشور  در دولت دهدنشان مي، کشور ترکيهج که 

در اين رابطه، يکي از اقداما  و راهکارهتاي  ن ايد.نقش اساسي در ح ايت از توليد ايفا  است تاکرده  ه واره تالش توليد

هاي کوچک و متوسط و تالش براي تقويت و اثرگتذاري بيشتتر براي ح ايت از توليد، توجه ويژه به بنگاهمؤثر اين کشور 

تترين هاي کوچک و متوسط بته عنتوان يکتي از مهت که، توس ه بنگاهبه ب د بود؛ به طوري 1980آنها در اقتصاد از دهه 

محور مورد توجه قترار گرفتت هاي ع کياتي توس هنامهها و برهاي دولت براي رسيدن به اهدات توس ه، در طرحاستراتژي

هتاي تتوان از بنگتاهاقتصادي و ايااد اشتغال م رفي شدند. به عبتار  ديگتر، متيترين ابزار در توس ه ها مه و اين بنگاه

نتوآوري،  هتا رشتد کتارآفريني،کوچک و متوسط به عنوان کاتاليزور توس ه اقتصادي در ترکيه نام برد؛ چراکه ايتن بنگتاه

هاي شغکي، افزايش صادرا  و در نهايت رشد اقتصادي را براي ايتن کشتور بته ارمغتان آورده استت. پويايي، ايااد فرصت

هاي کوچک و متوسط در تقويت توليد و توس ه اقتصادي کشتورها، استتفاده حال با توجه به اه يت نقش و جايگاه بنگاه

-يا  ارزش ندي را در جهت ه اهنگي و هدف ند کردن اقتداما  و برنامتهاز تاارب کشورهاي موف  در اين حوزه، تارب

اقتصادي کشتور قترار ريزان روي سياستگذاران و برنامهپيشها در راستاي ح ايت از توليد به واسطه اين بنگاه دولت هاي

راهکارهتا و شترح مختصتري از رو که به شيوه اسنادي گردآوري شتده استت، گزارش پيشدر . بر اين اساس، خواهد داد

هتاي کوچتک و متوستط با استفاده از ظرفيت بنگاه ح ايت و تقويت توليد به منظوراقداما  صور  گرفته در اين کشور 

 شود.ارائه مي

   جهانجهاندر در   ترکيهترکيه  جايگاه اقتصادیجايگاه اقتصادیبررسی وضعيت و بررسی وضعيت و  
وپنا تين کشتور جهتان از نظتر کيکومتر مربع )م احت ک ي ک تتر از نصتا ايترانی ستي 814.578کشور ترکيه با 

و حات  توليتد  2ميکيتون نفتر 82بتا ج  يتتي بتالر بتر  2018ه چنين، ترکيه در سال  1.شودم احت مح وب مي

 رود.، از لحاظ وض يت اقتصادي رتبه هفده  در جهان و شش  در اروپا به ش ار مي3ميکيارد دالر 784ناخالص داخکي 

در جهان قرار گرفتته استت.  کشور داراي بيشترين ذخاير طال 10ميان  در تن طال 564.8اين کشور با داشتن ذخاير 

هاي صن تي در زمينه کشاورزي، توان تته جايگتاه چهتارمين توليدکننتده ستبزياا  و ه چنين، به موازا  پيشرفت

                                                           
؛ دي متاه «هاي کوچک و متوستط در اقتصتاد ترکيتهجايگاه و نقش بنگاه»هاي ماکس با عنوان مرکز پژوهشوکار دفتر مطال ا  محيط ک  . گزارش 1
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ششت  شش ين توليدکننده ميوه در جهان را به خود اختصاص دهد. ه چنين، به لحاظ جذب گردشگر، ترکيته رتبته 

 1جهان را داراست.

ن بت به اکثر کشتورهاي عوتو اتحاديته اروپتا، اداره ستازمان ه کتاري و  2018اقتصاد ترکيه در سه ماهه دوم سال 

کته در پيشرفت بزرگ و چش گيري را تاربه کرده و از آنها پيشي گرفته است. به طوري ،20گروه  و توس ه اقتصادي

 5.2اقتصادي داشت و با ادامته ستير تصتاعدي در سته ماهته دوم نيتز  درصد رشد 7.3، 2018سه ماهه نخ ت سال 

رشد اقتصادي ترکيه در دوره مذکور بين کشورهاي اتحاديه اروپا پس از مالتت  درصد رشد اقتصادي را به ثبت رساند.

ه ماهته ه چنتين، در ست 2در جايگاه دوم و در بين اعواي سازمان ه کاري و توس ه اقتصادي در رده اول قرار گرفت.

 3درصدي براي اقتصاد ترکيه به ثبت رسيده است. 1.6نيز رشد  2018سوم 

ميکيتون  62ميکيتارد و  391بتالر بتر   2018دهد، اين رق  در سال بررسي حا  تاار  خارجي ترکيه نيز نشان مي

ميکيتارد و  168  درصدي و صادرا  با رقت 57ميکيون دالر سه   39ميکيارد و  223دالر بوده است که واردا  با رق  

 از تاار  خارجي اين کشور دارد. براساس برنامه يازده  توست ه اقتصتادي ترکيته درصدي 43ميکيون دالر سه   23

بيني شده ميکيارد دالري پيش 293.5ميکيارد دالري و واردا   226.6صادرا   2023ی نيز، براي سال 2019-2023)

 4است.

 

   های کوچک و متوسطهای کوچک و متوسطبنگاهبنگاهرويکرد و سياست ترکيه نسبت به رويکرد و سياست ترکيه نسبت به  
ستازي هتاي کوچتک و کوچتک، ترکيه يک هدت سياستي مه  را آغاز کرد و آن پترورش بنگتاه1980در اواخر دهه 

هاي بزرگ بود. به دليل تالش ترکيه براي عوويت در اتحاديه اروپا، صنايع کوچک دستتور کتار مفيتدي بتراي شرکت

هتاي کوچتک و ه رشد اقتصادي از مواردي بود که موجت  شتد بنگتاهگذاران اقتصادي اين کشور بود. توجه بسياست

به عبار  ديگر، افزايش آزادستازي تاتاري در ايتن 5هاي اقتصادي اين کشور مورد تأکيد قرار گيرد.متوسط در سياست

                                                           
  ی18/01/98)رساني م اونت ديپک اسي وزار  امور خارجه؛. پايگاه اطالع1

  ی01/09/2018). خبرگزاري آناتولي؛2

  ی18/01/98)رساني م اونت ديپک اسي اقتصادي وزار  امور خارجه؛. پايگاه اطالع3

  ی23/04/98)رساني م اونت ديپک اسي اقتصادي وزار  امور خارجه؛. پايگاه اطالع4

 92، ص 1394؛ فصکنامه سياست، سال دوم، ش اره پنا ، بهار «نقش صنايع کوچک در توس ه اقتصادي ترکيه» حووري، منير؛. 5

صادرات

واردات43%

57%

2018سهم واردات و صادرات از تجارت خارجی ترکيه در سال 
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هتا بنگتاهاي که امروزه ايتن هاي کوچک و متوسط منار شد، به گونهميالدي به افزايش سه  بنگاه 1980کشور از دهه 

 وکارهاي اين کشور و ميزان اشتغال آن را بر عهده دارند.سه  قابل توجهي از ک  

پتذيري آنهتا در هاي کوچک و متوسط و نقش آنها در اقتصاد که شامل پويايي و ان طتاتبه دليل مزاياي مت دد بنگاه

شتد، ارتقتاي هتا در توليتد اشتتغال متيهاي رقابتي و سه  ويتژه آنوري، نوآوري، ويژگيوکار، بهرههاي ک  ظرفيت

ها و اياتاد اشتتغال بته اولويتت و سياستت اصتکي دولتت پذيري بنگاهوض يت آنها براي افزايش رشد اقتصادي، رقابت

 1 تبديل شد.

  های کوچک و متوسط در اقتصاد ترکيههای کوچک و متوسط در اقتصاد ترکيهنقش بنگاهنقش بنگاه  
کوچک و متوسط در ترکيه وجود داشتتند بنگاه  2.295.554، ت داد 2009براساس برآوردهاي صور  گرفته در سال 

 2 نيروي کار بيشترين سه  را به خود اختصاص داده بودند. 10هاي کوچک با ک تر از که در اين ميان بنگاه

هاي کوچک و متوسط ه ته اصکي اقتصاد ترکيه شناخته شده و سه  قابتل تتوجهي در توست ه اقتصتادي در واقع، بنگاه

در ترکيته نامگتذاري « هاي کوچتک و متوستطدهه بنگاه»، به عنوان 21که، دهه اول قرن ريبه طو اند.اين کشور داشته

هتاي اقتصتادي، درصد از بنگاه 99.5هاي کوچک و متوسط در ترکيه بنگاه 2002با توجه به آمارها، در سال  3شده است.

درصتد از  27درصتد از اشتتغال و  77 هتا، اين بنگاه2004درصد از ارزش افزوده؛ در سال  27.3درصد از اشتغال،  61.1

درصتد از ارزش افتزوده،  58.48درصتد از اشتتغال،  80.57هاي کوچتک و متوستط ، بنگاه2010ارزش افزوده؛ در سال 

درصتد گتردش  63.3درصد اشتتغال،  99.8نيز،  2012دادند. در سال درصد از ارزش کل توليدا  را تشکيل مي 59.53

براساس  ه چنين، 4ها اختصاص داشت.درصد از کل صادرا  ترکيه به اين بنگاه 60.4و  درصد ارزش افزوده 54.2مالي، 

درصد از حقتو   54.1درصد از اشتغال،  73.5هاي اقتصادي، درصد از بنگاه 99.8ها ، اين بنگاه2014براساس آمار سال 

-گتذاري ناختالص در دارايتيدرصد از سرمايه 55درصد از ارزش افزوده و  53.5، اقتصادي درصد از بازده 62و دست زد، 

 5 اند.هاي مشهود را دربر گرفته

 (2014-2002های کوچک و متوسط ترکيه از اشتغال و ارزش افزوده)سهم بنگاه

 2002 2004 2010 2012 2014 

 73.5 63.3 80.57 77 61.1 لشتغال

 53.5 54.2 58.48 27 27.3 لرزش لفزوده
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  11های بزرگ در ترکيههای بزرگ در ترکيهمتوسط و بنگاهمتوسط و بنگاههای کوچک و های کوچک و های بنگاههای بنگاهمقايسه ويژگیمقايسه ويژگی  

توانند با ه اهنگي بهتتر بتا بتازار، نيازهتاي هاي کوچک و متوسط به جهت من ا  بودن از نظر ساختار و مديريت ميبنگاه

تر ميان آنها برقترار استت. تقاضاکنندگان را بهتر تشخيص و پاسخ دهند و از جهت ساختار کارگر و کارفرما نيز روابط نزديک

پتذيري بيشتتري در هاي کوچک و متوسط ن بت بته توليتد، بازاريتابي و ارائته ختدما ، ان طتات، بنگاهبُ د ساختار بنگاهاز 

ها شرايط تنگناهاي اقتصتادي و نوستانا  محيطتي را بتا هاي بزرگ دارند. براساس اين ان طات باال، اين بنگاهمقاي ه با بنگاه

هتاي بتزرگ هاي کوچک و متوسط در مقاي ه با بنگتاهبگذارند. در ما وع، بنگاهتوانند پشت سر خ ار  و زيان ک تري مي

 هايي ه تند که براساس م يارها و عوامل مختکا به شرح جدول زير قابل بررسي است:ها و عدم مزيتداراي مزيت

 های بزرگبنگاه های کوچک و متوسطبنگاه هامؤلفه

 بازلر
گام با بهتوانايي واکنش سريع براي حرکت گام

 نيازهاي بازار

توزيع فراگير و ت هيال  خدماتي، داراي قدر  بازاري 

 براي حفظ توليدا 

 م یریت
بدون بوروکراسي، مديريت پويا و کارآفرينانه در 

هاي جديد با مندي از فرصتجهت بهره

 خطرپذيري باال

ها و اتخاذ مديران متخصص با توانايي کنترل سازمان

 مشارکتيراهبردهاي 

 لرتباطات درونی
مندي از شبکه دروني کارآ و غالباً غيررس ي، بهره

سرعت باالي حل مشکال  دروني، توانايي 

 تطبي  و اع ال تغييرا  ح   شرايط بيروني

ارتباطا  دروني غالباً کند که منار به واکنش کند به 

 شودهاي بيروني ميتهديدا  و فرصت

 لرتباطات بیرونی
کارگيري يا منابع براي تشخيص و بهخأل زماني 

 هاي عک ي و تکنولوژيکيها و تخصصفرصت

توانايي اتصال به منابع عک ي و تکنولوژيکي بيروني، 

هاي توانايي خريد اطالعا  اساسي در حوزه

 تکنولوژيکي

 تأمین مالی
مشکال  زياد در جذب سرمايه، به ويژه سرمايه 

 پذيرري ک

بازار، امکان ايااد تنوع سبد توانايي جذب سرمايه 

 گذاري در بازارهاي فناوري و جديدسرمايه

های مقیاس و صرفه

 من رویکردهای نظام

هاي مقياس مانع ورود به ها صرفهدر برخي حوزه

آورد. هاي کوچک به وجود ميبازار را براي بنگاه

عدم توانايي تشکيل خطوط توليد و ساختار 

 توليدي يکپارچه

هاي مقياس تحقي  و نتفع شدن از صرفهتوانايي م

توس ه، توليد و بازاريابي؛ توانايي تشکيل و ارائه پيشنهاد 

 در محصوال  مک ل

 رش 
هاي ضروري را از توانند سرمايهبه سختي مي

 دست آورندهمنابع بيروني براي رشد سريع ب

توانايي توس ه مالي توليد بنيان؛ توانايي تأمين وجود 

 توليدبراي رشد 

 حق لمتیازها
برداري و نظام امکان مواجهه با مشکال  در کپي

ها در آوري هزينهح  امتيازها؛ عدم توانايي فراه 

 شرايط پرداخت ح  ثبت

توانند در توانايي استخدام متخصصين ح  ثبت؛ مي

 قبال تخکا ن بت به ح  ثبت اعاده ح  ن ايند

 مقررلت دولتی
مقررا  پيچيده کنار بيايند. توانند با غالباَ ن ي

هاي هزينه واحد ايااد و تطبي  براي بنگاه

 کوچک م  والً باالست

توانايي تأمين خدما  حقوقي براي تطاب  با شرايط 

هاي تنظي ي و قانوني پيچيده؛ توانايي ب ط هزينه

 مقرراتي

                                                           
؛ دي متاه «ترکيتههاي کوچک و متوستط در اقتصتاد جايگاه و نقش بنگاه»هاي ماکس با عنوان وکار مرکز پژوهش. گزارش دفتر مطال ا  محيط ک  1

1390 
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  های کوچک و متوسط ترکيههای کوچک و متوسط ترکيهمحورهای کانونی سياستگذاری در توسعه بنگاهمحورهای کانونی سياستگذاری در توسعه بنگاه  
هتاي کوچتک و هاي اقتصادي و اصالحا  ساختاري را به منظور تقويت و توس ه بنگاهدولت ترکيه پيش از آنکه سياست

پتس از در ايتن راستتا، هتا پرداختت. متوسط در اين کشور آغاز کند، ابتدا به بررسي مشکال  و نقاط ضت ا ايتن بنگتاه

شامل: پتايين بتودن  بنگاهيعوامل درونها در دو بخش هاي اناام شده مشخص شد که ع ده مشکال  اين بنگاهبررسي

سطح دانش چگونگي اناام کار و سطح تکنولوژي، پايين بودن سطح مهار ، پايين بودن حا  سرمايه، عدم دسترستي و 

ثبتاتي و شترايط شامل: بي بنگاهيبرون عوامل و خصوص در حوزه اطالعا  و ارتباطا هاي مدرن بهاستفاده از تکنولوژي

انوباطي متالي دولتت و ک تري بودجته و محتدوديت هاي ت ديل اقتصادي، بيناپايدار اقتصادي به واسطه اناام سياست

  شود.بندي ميدسته  دسترسي به منابع

 های کوچک و متوسط در ترکيهمشکالت و نقاط ضعف بنگاه

 
 

ريتزي توست ه گذاري و برنامهمورد نياز در سياستباي ت با توجه به مشکال  موجود محورهاي کانوني بنابراين، ابتدا مي

هاي کارآ و اثتربخش در ايتن حتوزه ها و سياستهاي کوچک و متوسط شناسايي و استخراج و سپس، تدوين برنامهبنگاه

زير براي اناتام اقتداما  متؤثر در توست ه و تقويتت  هاي کانونيدر دستور کار قرار گيرد. بر اين اساس، محورها و م ئکه

 هاي کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفت: بنگاه

هاي کوچک و متوستط در حات  ت تهيال  بتانکي و بته افزايش سه  بنگاه بهبود دسترسی به منابع مالی: -

هاي کوچک و متوسط را قادر ستازد تتا بهتتر بتواننتد از ابزارهتاي متالي ماننتد کارگيري ساختارهايي که بنگاه

 هاي مالي يا م تغال  استفاده کنند.گذاريت در سرمايهپذير و مشارکسرمايه مخاطره

بنگاهی عوامل درون

پايين بودن سطح دانش چگونگی انجام کار و سطح تکنولوژی•

پايين بودن سطح مهارت•

پايين بودن حجم سرمايه•

خصوص در حوزه اطالعات و ارتباطاتهای مدرن بهعدم دسترسی و استفاده از تکنولوژی•

بنگاهی عوامل برون

های تعديل اقتصادیثباتی و شرايط ناپايدار اقتصادی به واسطه انجام سياستبی•

انضباطی مالی دولت بی•

کسری بودجه و محدوديت دسترسی به منابع•
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هتاي افزايش سطح تکنولوژي مورد استتفاده توستط بنگتاه لرتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی و نوآوری: -

هتاي هاي آموزشي و ح ايت از تحقي  و توس ه به منظور توست ه زيرستاختکوچک و متوسط از طري  برنامه

 1 ها.تکنولوژيکي بنگاه

هاي بختش خصوصتي بتا ت رکتز بتر تشتوي  صتنايع تشوي  توس ه نهادها و سازمان های تشویقی:سیاست -

 ال ککي است.کوچک و متوسطي که منطب  با استانداردهاي بين

هاي حاک  بر مالکيت م نوي و ت هيل دسترستي بته حقتو  بررسي قوانين و روش لصال  قولنین و مقررلت: -

  مالکيت م نوي.

 گذاري.آموزش و پرورش براي نوآوري و سرمايه يت رکز بر توس ه و ارتقا و پرورش: آموزش یلرتقا -

هتاي کوچتک و هاي مختکا و بنگتاهدر اين روند جريان اطالعا  بين سازمان بهبود دسترسی به لطالعات: -

 2 متوسط در گردش است.

 
 

  

                                                           
وکارهتاي کوچتک و تاربه دولت ترکيه در ک  الگوي راهبردي ح ايت از توليد؛ »هاي ماکس با عنوان مرکز پژوهشدفتر مطال ا  اقتصادي گزارش . 1

 1397تيرماه  ؛«متوسط

 93، ص 1394پنا ، بهار  ؛ فصکنامه سياست، سال دوم، ش اره«نقش صنايع کوچک در توس ه اقتصادي ترکيه» حووري، منير؛ .2

محورهای کانونی 

سیاستگذاری 

هایحمایت از بنگاه

ر کوچک و متوسط د

ترکیه

به بهبود دسترسی

منابع مالی

ارتقای سطح 

تکنولوژی، 

کارآفرينی و 

نوآوری

های سياست

تشويقی

اصالح قوانين و

مقررات

ارتقای آموزش و 

پرورش

به بهبود دسترسی

اطالعات



 

8 

 

  کوچک و متوسطکوچک و متوسطهای های اقدامات و راهکارهای ترکيه برای رفع مشکالت و توسعه بنگاهاقدامات و راهکارهای ترکيه برای رفع مشکالت و توسعه بنگاه  
اقتصادي به واستطه  دستيابي به اهدات موردنظره چنين،  هاي کوچک و متوسط وبراي رفع مشکال  بنگاهدولت ترکيه 

 :هاي خود را به طور ه زمان در سه محور سازماندهي کرد، اقداما  ع کياتي و ح ايتهااين بنگاه

 هاي چندساله ها و طرحهايي ترکيه در تدوين برنامهاولويت های عملیاتی یک و یا چن  ساله:ت وین برنامه

 هاي کوچک و متوسط عبار  بود از:براي بنگاه

هایی که به ترفیع بنگاه کوچک و متوسد  منجدر لفزلیی میان بخشتسهیم تجربه، لیجاد هم -

شون ، لفزلیش همکاری میان نهادها، تجمیع منابع و سوق دلدن آنها به سمتی که بده آنهدا می

 لست. نیاز

هدای صدورت حدلتدرین رلهها، لنتخاب بهتدرین و موفدقها، برنامهمطالعه و لرزیابی سیاست -

های کوچک و متوس ، به منظور بده دسدت آوردن پذیرفته در لتحادیه لروپا دراصوص بنگاه

 .یک نقشه رله مناس 

 ال ککي چنتد م تئکه دولت ترکيه از عوويت در نهادها و ماامع بين للمللی:عضویت در نهادها و مجامع بین

افزايتي، ت تهي  تاربته و دانتش، گونه نهادها به افزايش ه کرد. نخ ت اينکه، عوويت در اينمه  را دنبال مي

-تواند به ميزان قابل توجهي به رفع مشکال  بنگتاهافزايش ه کاري و ... ميان کشورهاي عوو منار شده و مي

گونه نهادها کشور ترکيته را مابتور بته اناتام هاي کوچک و متوسط منار گردد. عالوه بر اين، عوويت در اين

توان ت نقش قابل توجهي در ايااد يتک کرد و ه ين م ئکه ميبرخي اصالحا  ساختاري و قانوني مناس  مي

 ه باشد.گري دولت در اقتصاد و ... داشتمحيط باثبا  اقتصادي، سياسي، کاهش تصدي

 دولتت بتراي از بتين بتردن  هدا:های متولی لجدرلی سیاسدتلیجاد همکاری و هماهنگی میان سازمان

هاي کوچک و متوسط بخش قابل توجهي از بدنه ع ومي خود بوروکراسي و ت هيل ت امي امور مربوط به بنگاه

-ها در ايتن زمينته متيازمانترين نهادها و سهاي مربوط دخيل ن ود. از مه دهي و اجراي سياسترا در شکل

 توان به موارد زير اشاره کرد: 

-هاي مربتوط بته بنگتاهاين سازمان م ئوليت تهيه سياست (:SPOریزی لیالتی)سازمان برنامه -

هتا و کننده بين بخش ع ومي و خصوصي و نظار  بتر سياستتهاي کوچک و متوسط و ه اهنگ

 .داردهاي کوچک و متوسط بر عهده اناام تغييرا  را در راستاي ح ايت از بنگاه

ها و اجراي آنها بته منظتور رشتد و توست ه متولي اصکي ت ريا سياست وزلرت صنایع و تجارت: -

 هاي کوچک و متوسط است.بنگاه

هتاي کوچتک و متوستط گتذاري بنگتاههاي دولتي براي سرمايهم ئول تأمين ک ک دلری:ازلنه -

 است.

 کند.ها ح ايت ميکه از طري  اعطاي وام يا ض انتنامه از اين بنگاه :ب نه مالی لقتصاد -
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توان بته آمتار و کردند ميهاي کوچک و متوسط ه کاري ميکه با بنگاه :دیگر نهادهای عمومی -

اطالعا  دولت، وزار  آموزش، عکوم و تحقيقا  فني ترکيه، نهاد استانداردهاي ترکيته، نهتاد حت  

 اعتباربخشي ترکيه اشاره کرد.مالکيت ترکيه و سازمان 

 ايتن ستازمان از ادغتام دو نهتاد، شتامل  )کاسگ (: های کوچک و متوس تأسیس سازمان توسعه بنگاه

ی، بتا هتدت افتزايش KUSGET) ی و سازمان توس ه صتنايع کوچتکSEGEM) مرکز توس ه و آموزش صن تي

پذيري آنها، ادغتام آنهتا در صتنايع رقابتهاي کوچک و متوسط در صنايع توليدي، افزايش سه  و کارآيي بنگاه

ايااد شد  1990هاي توس ه اقتصادي و مکي در سال مربوطه، افزايش ايااد اشتغال و ه اهنگي آنها با سياست

آمتد. هاي در نظر گرفته شده توسط وزار  صنايع و تاار  به ش ار متيترين نهاد براي اجراي سياستو اصکي

هاي مختکتا بتراي ح ايتت از شهر ترکيه اقدام به طراحي و اجراي برنامه 81اره در اد 88اندازي کاسگ  با راه

هتاي ايتن ستازمان، ت تداد بنگتاه 2005که، براساس گتزارش ستال هاي کوچک و متوسط کرد. به طوريبنگاه

 2.391.229بنگاه کوچک و متوسط صنايع توليد بته  301.291کوچک و متوسط تحت پوشش اين سازمان از 

هتاي ابزارهاي ح ايت مالي کاستگ  از بنگتاهه چنين، ها افزايش يافت. ه کوچک و متوسط در ت ام بخشبنگا

 باشد: به شرح زير مي کوچک و متوسط

هاي اصکي ايتن از مشخصه های کوچک و متوس :لی بنگاهمکانیسم حمایت لعتباری و بهره -

 هاي موجود بوده است.وام و فرصتهاي پايين به متقاضيان برنامه تخصيص منابع مالي با نرخ

هتاي اقتصتادي ها بيشتر بتراي غکبته بتر بحتراناين برنامه ها:های توسعه لعتباری بنگاهبرنامه -

برنامته ح ايتت متالي متفتاو  را بتراي  14جهاني در نظر گرفته شده بود. در اين راستا، کاسگ  

 ترتي  داد.  2008هاي کوچک و متوسط از سال بنگاه

در ايتن راستتا، کاستگ  بتا  های پولی و مالی دلالی و اارجی:ا نهادها و صن وقهمکاری ب -

ی، صندو  KOBI) هاي کوچک و متوسطگذاري مخاطره پذير بنگاهمکح  شدن به صندو  سرمايه

ی و صندو  سرمايه پذير آناتولين و صتندو  ضت انت اعتبتار IVCI) سرمايه مخاطره پذير استانبول

(KGF1 ش کارآيي و بهبود کيفيت ابزارهاي بازار سه  بود.ی به دنبال افزاي 

 
                                                           

وکارهتاي کوچتک و الگوي راهبردي ح ايت از توليد؛ تاربه دولت ترکيه در ک  »هاي ماکس با عنوان . گزارش دفتر مطال ا  اقتصادي مرکز پژوهش1

 1397؛ تيرماه «متوسط

های کوچک و متوسطاقدامات ترکيه در حمايت از بنگاه

های تدوين برنامه

عملياتی يک و يا چند

ساله

عضويت در نهادها و 

المللیمجامع بين

ايجاد همکاری و 

-هماهنگی ميان سازمان

های متولی اجرای 

هاسياست

ه تأسيس سازمان توسع

های کوچک و بنگاه

(کاسگب)متوسط
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  های کوچک و متوسطهای کوچک و متوسطهای عملياتی ترکيه در حمايت از بنگاههای عملياتی ترکيه در حمايت از بنگاهبرنامهبرنامه  
هاي کوچک و متوسط به منظور اثرگتذاري بيشتتر طور که بيان شد، دولت ترکيه در راستاي ح ايت و توس ه بنگاهه ان

ع کياتي يک يا چند ساله را به عنوان يکي از اقتداما  در ايتن راستتا انتختاب هاي آنها بر اقتصاد کشورش، تدوين برنامه

هاي کوچک و متوستط را بته طتور ويتژه هاي ع کياتي در قال  طرح توس ه، بنگاهن ود. بر ه ين اساس، با تدوين برنامه

-را در راستتاي تقويتت بنگتاه هاي ارائه شده اهدات متفاو  از طرح ديگرمورد توجه قرار داد. به طوريکه هر يک از طرح

هتاي کوچتک و متوستط کته از هاي توس ه با رويکرد بنگاهاولويت و هدت طرحکرد. هاي کوچک و متوسط پيگيري مي

 باشد: ی در اين کشور آغاز شده و تاکنون ادامه يافته است به شرح زير مي1983-1973طرح توس ه چهارم)

؛ م رفتي شتد« صنايع کوچتک»براي نخ تين بار مفهوم  اين طرح در(: 1983-1973طر  توسعه چهارم) -

 هاي کوچک، متوسط و کارآفريني مورد توجه قرار نگرفت.اما مفهوم شرکت

ها م طوت به بخش صنايع کوچک شتد، اهدات و استراتژي در اين طرح (:1994-1990طر  توسعه ششم) -

 د.بودند، توجهي نش محرکهاي طرحکه هاي خدما  و تاار  بخش اما به

هاي کوچک و متوسط م رفتي براي نخ تين بار مفهوم بنگاه در اين طرح(: 2000-1996طر  توسعه هفتم) -

 شد.و جايگزين صنايع کوچک 

مفاهي ي ه چون کتارآفريني، نتوآوري و ارزش افتزوده بته  در اين طرح: (2005-2001طر  توسعه هشتم) -

بته عبتار  بهتتر، اهتدافي  بته کتار بترده شتدهاي کوچک و متوسط صور  ککي و گ ترده در ارتباط با بنگاه

ها و حفظ رشتد پايتدار ها، افزايش ارزش افزوده خک  شده توسط اين بنگاهه چون افزايش قدر  رقابتي بنگاه

  به صور  واضح و آشکار م رفي شد.

ي تأکيتد شتده و در خاص و ويژه بر مفهتوم کتارآفرين طوربه  در اين طرح، :(2013-2007)توسعه نهمطر   -

در ايتن دوره بتر ت تهيل  هاي کوچک و متوسط قرار گرفتته استت.هاي ح ايتي بنگاهجايگاه نخ ت سياست

وکار و سي ت  تو ين اعتبتار هايي براي شروع ک  گذاري، سرمايهدسترسي به منابع مالي به وسيکه سرمايه

 شود.تأکيد مي

 ها ت رکز داشت.پذيري بنگاهبر بهبود رقابت اين طرح: (2013-2009طر  توسعه نهم) -

بتر اه يتت  اين طرح به عنوان آخرين طرح ع کياتي اجترا شتده تتاکنون،: (2018-2014طر  توسعه دهم) -

  1هاي خدماتي تأکيد داشت.هاي نوآورانه و تقويت ظرفيت نوآوري در توليد و بخشرشد پايدار و قوي ف اليت

  پيشنهادهايی برای ايرانپيشنهادهايی برای ايران  
آفرينتي متؤثر آنهتا در هاي کوچک و متوسط بته منظتور نقتشبررسي سياست و رويکرد ترکيه در تقويت و توس ه بنگاه

تواند براي ستاير دهد، ب ياري از م ائل و اقداماتي که اين کشور در اين راستا مدنظر قرار داده است، مياقتصاد نشان مي

-بندي مطال  ارائه شده متياستفاده قرار گيرد. به ه ين دليل، با ج عکشورهاي در حال توس ه از ج که ايران نيز مورد 

 هاي سياستي زير را براي ايران پيشنهاد داد: توان توصيه
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هاي تااري براي صتنايع کوچتک شتامل متواردي از ج کته ح ايتت از تقويت فرصت ها:تقویت فرصت -

ا ، امکتان دسترستي بيشتتر بته بازارهتا، کارآفرينان براي رقابت در داخل، ترويج شرايط الزم براي صتادر

گيتر وپاگير است. الزاما  غيرقابل توجيه و يا غيرم قول، ض ن اينکه پرهزينه و وقتتبرداشتن موانع دست

 در بازارهاي داخکي و خارجي دور کند. تواند ک   و کار کوچک را از رقابتاست، مي

کارها تشوي  و شترايطي فتراه  کنتد تتا از ي با تازهها را به ه راهتواند بانکدولت مي های مالی:حمایت -

هايي با نرخ بهره پايين، به صتاحبان ک ت  و کتار کوچتک داده شتود. اعتباري وام -سوي مؤس ا  مالي

 تواند مؤثر باشد.هاي مالياتي در اين خصوص ميه چنين، م افيت

 ديده نياز است. در ايتنآموزش براي اط ينان از ک   و کار مناس  به نيروي ماهر و آموزش و پرورش: -

 نحوه آموزش و پرورش کودکان ديروز و جوانان فردا ب يار ککيدي است. خصوص

در ه کاري با شرکاي تااري بايد براي کارآفرينان اط ينان حاصل شود کته  حمایت لز مالکیت معنوی: -

-شتود. بتديناز حقو  مالکيت م نوي مانند اختراعا ، عالئ  تااري و مواردي از اين قبيل محافظت متي

 ها تنها زماني ارزش ند ه تند که حفاظت کافي از مالکيت م نوي صور  گيرد.ترتي ، هزينه

هتا تواند به مؤس ا  تحقيقتاتي و دانشتگاهدولت مي ها و مؤسسات تحقیقاتی:حمایت لز پژوهشک ه -

ت است، تحقيت  کننتد. در برختي متوارد، دولهاي جديد که به نفع ک ک مالي کند تا در جهت تکنولوژي

تواند به ساخت يک محصول جديد و يا خدماتي جديد ک ک کند و يک م تئکه حيتاتي ها مياين ح ايت

هاي تحقيقتاتي، ونقل، انرژي، کشاورزي و ارتباطا  را بهبود بخشد. به اين ترتي ، پروژهح لاقتصاد مانند 

 گذاران خصوصي در اين رابطه مؤثر است.کار با سرمايه و گذاريتوس ه سرمايه

هاي موردنيتاز صتنايع کوچتک نقتش مه تي ها در ک ک به بهبود زيرساختدولت ها:لصال  زیرساات -

توانند موانع را برداشته و شرايط را براي رشد آنها فراه  کنند. متواردي از ج کته خطتوط دارند، چراکه مي

وکتاري بتيش از حتد گتذاري در هتر ک ت هاي ارتباط از راه دور که براي سترمايهانتقال انرژي و سي ت 

ک ها و ب ترهاي الزم براي رشتد صتنايع کوچتپرهزينه است بايد از سوي دولت برطرت شود و زيرساخت

 1فراه  شود.

  بندیبندیجمعجمع  
هاي بزرگ اقتصادي استوار کرده بتود، از ايتن گاهنرويکرد توس ه صن تي خود را بر پايه تقويت ب 1980ترکيه که تا دهه 

هاي کوچک و متوسط در اقتصاد کشتورهاي توست ه يافتته ايفتا کترده دهه به ب د با الگوبرداري از اروپا و نقشي که بنگاه

هاي کوچک و متوسط هدايت کترد. در ايتن راستتا، بتا هاي بزرگ به س ت بنگاهصن تي خود را از بنگاهبودند، استراتژي 

هتاي کوچتک و متوستط هاي ع کياتي مختکا و اناام برخي اقداما  تالش کرد تا با توس ه و تقويت بنگتاهتدوين برنامه

کته رشتد اقتصتادي ختود بته کتار گيترد. بته طتوريها در تقويت توليد و توس ه حداکثر استفاده را از ظرفيت اين بنگاه

به ب د در راستاي توس ه صنايع کوچک و ف ال کردن آنهتا  1980هاي اقتصادي به کار گرفته شده ترکيه از دهه سياست

در اقتصاد کشورش، باعث شد تا ترکيه با وجود عدم برخورداري از منابع خدادادي و زيرزميني از ج که نفت، گتاز، متس، 
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اقتصاد برتر جهان جاي گيرد. در اين راستا، ايااد يک رابطه درست ميتان نهادهتاي بختش  20... امروزه در ميان روي و 

هتاي کوچتک و ع ومي و بخش خصوصي به منظور ه اهنگي هرچه بيشتر ميان آنهتا بتراي توست ه و ح ايتت از بنگتاه

هاي کوچک و متوستط بته ن نيز اگرچه توس ه بنگاهدار آن شده بود. در ايرامتوسط نقش مؤثري ايفا کرد که دولت عهده

-هاي اقتصتادي نشتان متيعنوان يکي از ابزارهاي توس ه اقتصادي مطرح شده است، اما بررسي سه  آنها در ساير مؤلفه

-گتاهها، سه  ناچيزي از صادرا ، ارزش افزوده، توليد ناخالص داخکي و ... دارند. حال از آناا که اين بندهد که اين بنگاه

ها در حال حاضر به عنوان بازوي اصکي تقويت توليد و توس ه اقتصادي در ساير کشورهاي توس ه يافته و در حال توست ه 

ها از حاشيه بته متتن اقتصتاد و توليتد کشتور هاي جهاني، اين بنگاهبا به کارگيري تاربهاست  ضروريروند، به ش ار مي

 مند شد.ويت و توس ه توليد در کشور بهرهمنتقل شوند تا بتوان از ظرفيت آنها در تق

-   

 


