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  مقدمهمقدمه  

و در حاال توساعه  به عنوان محرك توسعه، در كشورهاي توسعه يافته يكارآفرين اهميتنقش و 

به دليل ارتباط تنگاتنگ  .باشد مطرح ميكشور ريزان  ذاران و برنامهگ ، سياست دولتبيش از گذشته نزد 



 

خالقيت و كارآفريني، بسياري از كشورهاي توسعه يافته براسااس شارايط، امكاناات و ن ااز ارزشاي و 

 1970از سال و  اند اقتصادي خود اقداز به طراحي و اجراي ن امي تحت عنوان ن از ملي نوآوري نموده

هاي كوچا  و انجااز  يق رشاد شاركتاز طريق تشاوبه تحقيقات در زمينه كارآفريني ها  به بعد دولت

طي چند سال اخير، دولتها به طور جدي به  اند. هاي صنعتي توجه نموده نوآوريتحقيقات در خصوص 

اجتمااعي و سياساي كشاورها، نيااز  اند. با توجاه باه سااختار اقتصاادي  تشويق كارآفريني پرداخته

ها و  شناخت و آگاهي نسبت به اين نيازها براي تعياين سياساتبنابراين ز متفاوت است. كارآفرينان ني

با فراهم نمودن شرايط و تسهيالت الزز باراي  ها تلدودر اين خصوص  .هاي دولت ضروري است برنامه

ايفااا شارو  فعالياات كارآفرينااان نقااش مااوسري در توسااعه كااارآفريني 

از طرياق اماوزش، ارائاه خادمات  . ارتقاا  مهارتهااي انساانينمايند مي

رساني از  هاي اطال  هاي مالي و مديريتي، توسعه شبكه گسترده مشاوره

.. از جملاه اقااداماتي اسات كااه دولات بااا همكاااري .طرياق اينترناات و

  تواند در راستاي توسعه كارآفريني انجاز دهد. هاي غيردولتي مي بخش

اشتغال در كشور، رغم اهميت كارآفريني در توسعه اقتصادي و علي

ريزي،  تاكنون ساختار و مديريت منساجم باراي سياساتگذاري، برناماه

حمايت، هدايت و ن اارت بار توساعه كاارآفريني در تشاكيالت دولات 

استقرار نيافته و مجموعه اقدامات انجااز شاده باه صاورت پراكناده در 

شود. بنابراين در گازارش حاضار، ضامن  هاي مختلف پيگيري مي حوزه

اهميت، قلمرو و سازوكارهاي كارآفريني، ساختاري منسجم براي تبيين 

 مديريت امور فوق ارائه گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 فصل اول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 11تعاريف كارآفرينيتعاريف كارآفريني  

نشأت گرفته است.  "متعهد شدن"به معناي   Entreprenderنسوي اواژه كارآفريني از كلمه فر

ماديريت ارائاه گردياده تاا ابعااد موضاو   ي از ديدگاه دانشمندان علاوزندر اين بخش تعريف كارآفري

 كارآفريني تبيين گردد. 

 

  (J.B.Say-1893جان باتيست سي )

 ( سه عامل مهم توليد در كارآفريني: 1

  .زمين و عوامل طبيعي ديگر كه در آن سهم دارند 

  سرمايه 

 صنعت بشري 

و ارزش را در توليادات  دهد ( كارآفريني عاملي است كه تماز ابزارهاي توليد را به هم پيوند مي2

 نمايد.  جستجو مي

 ( سود ناشي از كارآفريني از سود سرمايه مجزا است.3

اي هرخطكنند كه  ( فرايند پويايي، براي ايجاد ارزش افزوده است. اين ارزش را افرادي ايجاد مي4

ول ياا بزرگي را در زمينه مساوات، زمان و يا تعهد كاري براي فراهم آوردن ارزشي جهات يا  محصا

يا منحصار باه فارد  ممكن است جديد باشد يا نباشد خدمت. خود محصول يا نمايند قبول مي خدمت

باشد ولي ارزش بايد به نحوي توسط كارآفرين با امنيت بخشيدن و اختصاص دادن منابع و مهارتهااي 

  الزز القا  گردد.

 (Joseph Schumpeter)ژوزف شومپيتر 

  (J.B.Say-1893جان باتيست سي )

 هاي تازه از مواد است. ( كارآفريني نوآوري يا ايجاد تركيب1

 جامعه به عنوان ي  كارآفرين باشد.  دكند خو مي( كارآفريني كم  2

اي است كه ي  توليد، روش بازار و يا ي  شاكل جديادي از تشاكيالتي  ( كارآفريني ي  واقعه3

هاي كارآفريني با توجه به تقاضا در باازار  تآورد، مطابق تعريف شومپيتر اين فعالي را بوجود مي قديمي

 ياد سروت خواهد شد. دبراي ابدا  توليد جديد، منجر به از

شاود و  هايي است كه عموماً در شرايط جاري انجاز نمي ( كارآفريني در كل شامل انجاز فعاليت4

 آيد.  تر رهبري بوجود مي اي است كه تحت شرايط كلي به طور كلي پديده

 يني موتور توسعه اقتصادي است. ( كارآفر5
______________________________________________________________________ 
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( ارائه كااليي جديد، ارائه روشي جديد در فرايند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد 6

شود. كاارآفرين در ايان مياان باياد  ايجاد هرگونه تشكيالت جديد در صنعت، كارآفريني محسوب مي

 د سازد.خصوص مطلوبيت نوآوري خويش متقاع رصاحبان سرمايه را د

 ( پنج نو  كارآفريني وجود دارد:7

 توليد كاالي جديد در بازار 

 توليد ي  روش جديد از توليد، كه بايد توليد جديد با كاالي جديد همراه باشد. 

 كارآفريني باعث گشايش ي  بازار جديد است. 

ازه ارناد مناابع جدياد اجادغلبه ي  منبع جديد بر منابع قبلي، چرا كه اقتصااددانان عقياده  

 وري در صنعت زياد شود. دهند بهره مي

 .تشكيالت جديد از صنعت سروت بشر را زياد خواهد كرد 

ابدا  كه مستقيماً  قاز طريمهمترين عوامل موسر در كارآفريني همان محصول جديد در بازار است 

 كند.  سروت را در جامعه زياد مي

  (D.M.Clelland-1961مك كله لند )

ها را  ( جدا كنيم و فقط نقشStatusهاي آنان ) ( را از وضعيتrolesافراد )هاي  ( چنانچه نقش1

هاي انساان )ناه فقاط  شود و همه فعاليت تر مي در ن ر بگيريم در آن صورت كارآفريني بسيار گسترده

 گيرد. هاي اقتصادي( را در برمي فعاليت

 تا رهبري جنگ گيرد، از شعر گفتن هاي بشر را در بر مي ( كارآفريني همه فعاليت2

 

 (J.Mcguire-1962ژوزف مك گواير )

داند و به ن ر وي منابع  نقش كارآفريني در جوامع مختلف را با توجه به تنو  فرهنگي متفاوت مي

طبيعي و سرمايه نقدي ممكن است يكسان باشد. اما آنچه را كه باياد در درك متفااوت رفتاار، ماورد 

هاي فردي و ملي، مكاتب  جتماعي، هنجارها، پاداش رفتارها، آرمانتوجه قرار داد عواملي مانند: عقايد ا

 ديني، تعليم و تربيت است.

  (Pemrose-1963پنروز )

هااي  هاي كارآفريني همراه است با تعيين فرصتها در ن ااز اقتصاادي چارا كاه قابليت ( فعاليت1

 هاي كارآفريني متفاوت است. مديريتي از قاليت

طلبانه باراي گساترش  برداري از فكرهاي فرصات همانا شناسايي و بهره ( جنبه اصلي كارآفريني2

 (1968هاي كوچكتر است. ) شركت

 

  (P.Druker-1985پيتر دراكر )



 

محصاول، باا بكاارگيري  ياستاندارد سااز( كارآفريني همانا بكاربردن مفاهيم و فنون مديريتي، 1

 وزش و تحليل كار انجاز شده است. ابزارها و فرآيندهاي طراحي و بنا نهادن كار بر پايه آم

  توان آن را فرا گرفت. ( كارآفريني ي  علم است و همچون علوز ديگر مي2

( كارآفريني، فرآيندي است كه در آن كارآفرين فعاليت اقتصادي كوچ  و جديدي را با سرمايه 3

 كند. خود شرو  مي
برداري از آن به عنوان ي   و بهره آن( كارآفريني جستجوي دائمي رأي تغيير و واكنش در برابر 4

 كند. فرصت را بيان مي

 ( كارآفريني ي  هنر موروسي نيست، ي  انديشه قابل پرورش و كوشش اصولي است.5

 وري است.آترين كارآفريني، نو( اساسي6

 ( كارآفريني ي  رفتار است نه ي  صفت ويژه د شخصيت فرد كارآفرين7

 اد و جامعه، استوار است.( كارآفريني بر پايه ن ريه اقتص8

تري نسبت باه بهيناه نماودن كااربر مناابع  مخاطره پايين زخود ا( كارآفريني و نوآوري به نوبه 9

 خوددار است.

 

  (R.Brocjaus & P.Horwitz-1986بروكهاوس و هوروتيز )

هاي  تبرداري از افكار فرصت طلبانه براي ايجاد و توسعه شرك ( كارآفريني يعني شناسايي و بهره1

 كوچ 

 ( كارآفريني به معني فعاليتي خالق براي كسب ارزش از طريق شركت يا سازمان است.2

( كارآفريني يعني تشكيل تيمي از افراد و اشخاصي باا مهارتهاا و تواناييهااي مكمال يكاديگر و 3

 ها نيستند.  هاي موجود بگونه اي كه ديگران قادر به درك و استفاده از اين فرصت درك فرصت

 

 (Wilken01992ويلكن )

آورد.  كننده، جرقاه رشاد و توساعه اقتصاادي را فاراهم ماي ( كارآفريني به عنوان يا  تساريع1

(1980) 

كنندگي، براي تشريح كارآفريني در  داند و از ويژگي تسريع ( كارآفريني را ي  متغير ميانجي مي2

نوان ي  تشريح كننده، جرقه رشد كند. وي معتقد است كه كارآفريني بع توسعه اقتصادي استفاده مي

شمارد كه  آورد. او چهار دسته از عوامل را براي ظهور كارآفريني مهم مي و توسعه اقتصادي را فراهم مي

 عبارتند از: 

 هاي بازار و فراهم بودن سرمايه عوامل اقتصادي: مزيت 



 

و عاواملي  امنيات  عوامل غيراقتصادي: مقبوليت كاارآفريني )فرهنگاي(، تحركاات اجتمااعي، 

 همچون طبقه اجتماعي، قدرت و كنترل

 پذيري ها و مخاطره انگيزه ،عوامل روانشناختي: نياز به توفيق 

 تركيب عوامل توليد: به من ور ايجاد تغيير در توليد محصوالت و خدمات  

 



 

  نقش كارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادينقش كارآفريني در توسعه صنعتي و اقتصادي  

 

هاي سخت افزاري  اساسي تفاوت دارد. شاخص ساختار اقتصادي دنياي امروز با گذشته به طور     

هاي مشهود كه ديروز در جايگاه ي  بنگاه اقتصادي نقش تعيين كننده داشت جاي خود را به  و دارايي

هاي نرز افزاري داده اسات. تولياد علام و داناش، بهاره  نوآوري، ابدا ، خلق محصوالت جديد و دارايي

هاي اجتماعي توانمندي و قادرت ايجااد  ر تماز زمينهو گسترش آن در سطح جامعه د شاز دانگيري 

نمايد. كشورهايي كه بخش قابل مالح ه اي از توليد علم و دانش را به خود اختصاص داده اناد، از  مي

اقتصادي و سياسي بااليي برخوردارند. باديهي اسات تولياد علام و  ناز توان ر صنعتي توسعه يافته و 

 گردد. دانش جز از راه تحقيق حاصل نمي

علم و رابطه توليد علم با توان اقتصاادي و سياساي  دو توليتحقيقات  ردر امرابطه سرمايه گذاري 

ها ي  رابطه مستقيم است. به كارگيري دانش و ماديريت در هار جامعاه زيار بنااي ناوآوري و  كشور

و  فنّااوري، هاست. بنابراين الزمه رشد اقتصادي در دنياي اماروز توساعه مراكاز تولياد داناش خالقيت

ها و مراكاز  ها و مراكاز تحقيقااتي هساتند. دانشاگاه ها دانشاگاه هاي فني است كه مهمترين آن مهارت

تحقيقاتي به عنوان ركن اساسي در توسعه همه جانبه كشور بايد از هر ن ر مورد حمايت قرار گيرند و 

ش خيال قادر باشند نيروهاي جاوان محققان و اساتيد بايد از جايگاه ويژه اي برخوردار باشند تا با آساي

و طالب علم كشور را اهال فكار و ن ار، ناوآور و خاالق پارورش دهناد. در دنيااي اماروز بزرگتارين 

ها هستند و اين نيروها كساي  هاي ي  بنگاه اقتصادي نيروهاي اهل فكر، يادگيرنده و خالق آن سرمايه

 جز كارآفرينان نيستند.

2هاي كوچ  و متوساط  ود را در قالب ايجاد شركتبسياري از كارآفرينان فعاليت خ
SME)  )هاا

3ها سهم به سزايي در توسعه صانايع پيشارفته  نمايند. اين شركت شرو  مي
 (HT)
و ايجااد اشاتغال  

هاا  هاي بزرگ از انعطاا  پاذيري باااليي برخوردارناد. لاذا بساياري از دولت داشته و نسبت به شركت

هاي  پارك ،مراكز رشدرا براي واحدهاي كوچ  و متوسط در قالب  متقاعد شده اند كه بايد بستر رشد

ها را تا مدت زماني كه بتوانند به صورت ي  شركت مساتقل وارد  فراهم سازند و آن فنّاوريصنعتي و 

هااي اقتصاادي و صانعتي  كال بنگاه 95بازار شوند حمايت كنند. در كشورهاي جنوب شرقي آسايا  

 ده و به عنوان ركن اساسي در اقتصاد و اشتغال كشورها تاسير گذارند.تشكيل دا«ها SME» اكشورها ر

هاي تابعه ساازمان گساترش و نوساازي صانايع  در ايران، مركز تحقيقات گسترش يكي از شركت

ايران در رابطه با مقوله كارآفريني تجربه بسيار ارزنده اي دارد. در طول بيش از ساه ساال فعاليات در 

قارار داده اسات. از ايان تعاداد  يو فناكارآفرين را مورد حمايت مالي  120دود رابطه با كارآفريني ح

ها وارد يا در شر  ورود باه باازار  كارآفرين پروژه خود را تماز و حاصل تالش آن 40كارآفرين تاكنون 

 است.



 

 خالصه نتايج حاصل شده از اين اقدامات بشرح زير بوده است: 

ميلياون رياال و جماع آورد   25292فرين توسط اين مركز كارآ 40جمع واز پرداختي به اين  -

ميليون ريال است. بنابراين جهت اجراي اين  41833ها  )سرماية ( خود كارآفرينان جهت اجراي پروژه

آن از طريق واز كارآفريني تأمين و  37ميليون ريال مورد نياز بوده كه   67125پروژه جمعاً مبلغ  40

 ابع داخلي خود تأمين نموده است.آن را كارآفرين از من 63 

 30نفر اشتغال مستقيم ايجاده نموده است. يعني كارآفرين به ازاي هر  837پروژه براي  40اين  -

ميليون ريال واز دريافتي ي  اشتغال ايجاد نموده و اگر سرمايه خود را هم به اين مبلغ اضاافه نماياد 

اد شده است. طبق اظهارات مسائولين هزيناه ايجااد ميليون ريال ي  شغل ايج 80تقريباً به ازاي هر 

ميليون ريال است. اما كارآفرين به عنوان بخش خصوصي مولد و باا  200ي  شغل در صنعت بيش از 

 ميليون ريال كاهش داده است. 80به كارگيري بهينه منابع اين مبلغ را به 

وده اگر اين تعداد به اشاتغال نفر به طور غير مستقيم شغل ايجاد نم 1456پروژه براي  40اين  -

 باشد. مستقيم اضافه گردد هزينه ايجاد ي  شغل به مراتب كاهش مي

مورد آن به ايجاد دانش فني منجر گرديده است. اگر قارار باود داناش فناي  8پروژه  40از اين  -

واز  بايد بابت آن پرداخت شود از جمع هاي خارجي خريداري گردد مبلغي كه مي ايجاد شده از شركت

شود. ضمن اينكه ايجاد دانش فني در كشور، بومي ساازي آن را  آساان و  دريافتي به مراتب بيشتر مي

 دهد. افزايش مي ندر جهااعتبار كشور را 

 مورد كار كامالً جديد بوده و براي اولين بار در ايران انجاز شده است. 3در اين ميان در  -

مورد حمايت شده كه  4ها( در SMEمتوسط ) هاي كوچ  و از بخش تحقيق و توسعه شركت -

 در هر مورد فرآيندي جديد در توليد يا محصولي جديد به خط توليد اضافه شده است.

ماورد منجار باه  26هااي كاارآفريني در  با استفاده از فرايندهاي جديد در ساخت، انجاز پروژه -

 شده است. فنّاوريتوسعه 

شركت جديد فعاليت صنعتي و اقتصادي خود  11ند با سبت كارآفرين توانسته ا 11در اين ميان  -

 ايجاد شده دنبال نمايند.« هايSME »را در قالب 

 595/6با فروش محصوالت، توليدي كارآفرينان در طول زمان انجاز پروژه كاارآفريني بايش از  -

ع ايجاد شاده ميليون دالر صرفه جويي ارزي حاصل شده است كه با ادامه فعاليت كارآفرينان در صناي

 روند صرفه جويي ارزي به طور پيوسته ادامه خواهد يافت. 

توان به ميزان موفقيت طرح توسعه كارآفريني پي بارد. مهمتارين  با نگاهي به نتايج ذكر شده مي

، افزايش تعداد سبت اختراعات و اباداعات، فنّاوريآسار توسعه كارآفريني، افزايش نوآوري، ارتقاي سطح 

ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كاه در نتيجاه  SMEفني، ايجاد اشتغال و توليد دانش 

 تواند افزايش سروت ملي را در برداشته باشد. مي



 

  ضرورت توجه به كارآفريني در كشورضرورت توجه به كارآفريني در كشور  

در كشور ما مراكز حمايت از كارآفرينان بسيار محدود و كارآفرين با تماز مشكالت ضامن تاالش 

محصول بايد تماز خطر سرمايه گذاري را خود عهده دار باشد. مراكاز حمايات از  جهت تبديل ايده به

كارآفرينان به دليل نداشتن پشتوانه مالي و عدز حمايت جدي از طر  نهادهاي ذيربط قاادر نيساتند 

با سرمايه محادود خاود و « ها SME»پاسخگوي نيازهاي مالي كارآفرينان باشند. كارآفرينان با ايجاد 

شاوند و در بساياري از مواقاع  دريافت مقداري واز وارد ي  حركات اقتصاادي و صانعتي مي گاهي با

دهند. با توليد داناش فناي يا  محصاول،  زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي

ها اطال  يافته  هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي توسط كارآفرين، شركت

تاوان رقابات را از دسات داده و در  داخلي آورند كه كارآفرين يمت محصول خود را چنان پائين ميو ق

تاوان  مين. در اين مواقع اگر كاارآفرين حمايات نشاود شود ادامه فعاليت آنها متوقف ميمدت كوتاهي 

 در كشور توسعه يابد.« ها SME »انت ار داشت كارآفريني و ايجاد 

، افازايش تعاداد سبات فنّااوريرآفريني، افزايش ناوآوري، ارتقااي ساطح مهمترين آسار توسعه كا

ها، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه  SMEاختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال و 

تواناد در  تواند افزايش سروت ملي را در برداشته باشد. كداز سارمايه گاذاري مي است كه در نتيجه مي

تجرباه در ايان خصاوص الزز اسات تاا از مثبت اجتماعي و اقتصادي از خود باقي گذارد. اين حد آسار 

وسعه كارآفريني ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور بخوبي استفاده و با جديت براي ت

 برنامه ريزي نمود.

 



 

  سير تطور كارآفريني در دنياسير تطور كارآفريني در دنيا  

 

خواندند.  مأموريت ن امي بودند كارآفرين مي ردر كا در اوايل سده شانزدهم ميالدي كساني را كه

پس از آن نيز براي مخاطرات ديگر نيز همين واژه با محدوديتهايي مورد استفاده قرار گرفت. از حادود 

اندركار اماور عمراناي بودناد، از لفا   ميالدي به بعد درباره پيمانكاران دولات كاه دسات 1700سال 

  .تكارآفرين زياد استفاده شده اس

كارآفريني و كارآفرين اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مكاتب اقتصادي از قرن 

اند. ژوز  شومپيتر باا  هاي خود تشريح كرده شانزدهم ميالدي تاكنون به نحوي كارآفريني را در ن ريه

اقتصادي بود، موجب  كه همزمان با دوران ركود بزرگ 1934ارائه ن ريه توسعه اقتصادي خود در سال 

شد تا ن ر او در خصوص نقش محوري كارآفرينان در ايجاد سود، مورد توجه قرار گيارد و باه هماين 

 هدر توسعكارآفرين نيروي محركه اصلي »اند. از ن ر وي  لقب داده« پدر ن ريه كارآفريني»دليل وي را 

 « د تركيب هاي تازه از مواد نوآوري يا ايجا»و نقش كارآفريني عبارت است از « اقتصادي است 

شناسان با درك نقش كارآفرينان در اقتصاد و باه من اور  كارآفريني از سوي روانشناسان و جامعه

شناسايي ويژگيها و الگوهاي رفتاري آنها با بررسي و تحقيق در خصوص آناان نياز ماورد توجاه قارار 

در ن ر گرفتاه و باه بررساي  اجتماعي پديدهگرفته است. جامعه شناسان، كارآفريني را به عنوان ي  

اند. دانشمندان مديريت هم به  رابطه متقابل بين كارآفرينان و ساير قسمتها و گروههاي جامعه پرداخته

سير تاريخي مفهوز  اند. و ايجاد جو و محيط كارآفرينانه در سازمانها پرداخته مديريت كارآفرينيتشريح 

 قسيم نمود: توان به پنج دوره ت كارآفريني را مي

هاي بزرگ كه مسئوليت اجرايي اين  ميالدي: در اين دوره به صاحبان پروژه 16و  15قرون  دوره اول

تأسيسات ن امي و غيره، از سوي دولتهاي محلي به آنها واگاذار  ها،  ها همانند ساخت كليسا، قلعه پروژه

 ه لحاظ نشده است. شد، در تعاريف اين دوره، پذيرش مخاطر گرديد، كارآفرين اطالق مي

ميالدي(: ايان دوره همزماان باا شارو  انقاالب صانعتي در اروپاا باوده و بعاد  17) قرن  دوره دوم

پذيري به كاارآفريني اضاافه شاد كاارآفرين در ايان دوره شاامل افارادي همانناد بازرگاناان،  مخاطره

 صنعتگران و ديگر مالكان خصوصي است. 

كند و سرمايه  اين دوره كارآفرين فردي است كه مخاطره مي ميالدي(: در 19و 18) قرون دوره سوم

گذار( و  كنناده سارمايه )سارمايه كند. بين كاارآفرين و تأمين مورد نياز خود را از طريق واز تأمين مي

 مدير كسب و كار در تعاريف اين دوره تمايز وجود دارد. 



 

مفهوز نوآوري شامل خلق محصولي  هاي مياني قرن بيستم ميالدي(: در اين دوره ) دهه دوره چهارم

جديد، ايجاد ن از توزيع جديد يا ايجاد ساختار سازماني جديد به عنوان ي  جاز  اصالي باه تعااريف 

 كارآفريني اضافه شده است. 

تاكنون (: در اين دوره همزمان با موج ايجاد كسب وكار  1970)دوران معاصر از اواخر دهه دوره پنجم

كننده  رشد اقتصادي و نيز مشخص شدن نقش كارآفريني باه عناوان تساريعو روند كارهاي كوچ  و 

اين سازوكار، توجه زيادي به اين مفهوز شد و رويكرد چند جانبه به اين موضو  صورت گرفت. تا قبل 

از اين دوره اغلب توجه اقتصاددانان به كارآفريني معطو  بود، اما در اين دوره به تادريج روانشناساان، 

اسان و دانشمندان و محققين علوز مديريت نيز به ابعااد مختلاف كاارآفريني و كارآفريناان شن جامعه 

 اند. توجه نموده

 است:  ، موضو  كارآفريني را به پيش بردهزير سه موج 1980تا دهه 

و تاريخچاه  زنادگي كارآفريناانانفجار عمومي مطالعه و تحقيق در قالاب انتشاار كتابهااي  موج اول:

باشد. اين موج از  هاي سريع پولدارشدن مي ، چگونگي ايجاد كسب و كار شخصي و شيوهشركتهاي آنها

 شود.  شرو  مي 1950اواسط دهه 

در  آماوزش كاارآفرينيهاي  باوده شاامل ارائاه رشاته 1960اين موج كه شرو  آن از دهه  موج دوم:

ها نياز تساري يافتاه  شتهها به ساير ر هاي مهندسي و بازرگاني است كه در حال حاضر اين حوزه حوزه

 است. 

اين موج شامل افزايش عالقمندي دولتها به تحقيقاات در زميناه كاارآفريني و بنگاههااي  موج سوم:

شود كه  هاي صنعتي مي در خصوص نوآوري تحقيقاتهاي كوچ  و انجاز  رشد شركت تشويقكوچ ، 

 آغاز شده است.  1970از اواخر دهه 

المللاي، گاذر از جامعاه  در اقتصاد رقابتي جهان امروز كه با تغيير و تحوالت پرشتاب محايط بين

را به مثابه  كارآفرينيي و دگرگوني اقتصاد ملي به اقتصاد جهاني همراه است، اطّالعاتصنعتي به جامعه 

سابب تواند در رشد و توسعه اقتصادي كشورها كاه  اند، زيرا مي به كار گرفته« اديموتور توسعه اقتص»

خواهد شد، نقش مهمي داشاته باشاد. برخاي اجازاي  وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي افزايش بهره

بارداري  توان نوآوري، خطرپذيري معتدل، جستجوي فرصتها و تجهيز منابع براي بهره كارآفريني را مي

 ها از راه ايجاد كسب و كارهاي جديد يا دگرگوني سازمانها دانست. از آن



 

هاي اخير، باتوجاه  هاي قبل و برخي كشورهاي در حال توسعه در دهه كشورهاي پيشرفته از دهه

براي روياارويي باا مشاكالتي  توانبه نقش موسر و مثبت كارآفرينان اقتصادي در توسعه جامعه، از اين 

ها و  هاا، سياسات راهبردتادوين  اند. برداري كرده اري و نبود امكان اشتغال بهرهچون ركود، تورز و بيك

هاي الزز براي گسترش روحيه و رفتار كارآفرينانه، آموزش و مشاوره، ايجاد فضاي مناسبتر براي  برنامه

ري اجتماعي، رفع موانع و ايجااد ارتبااط و همكاا- هاي گوناگون اقتصادي فعاليت كارآفرينان در زمينه

بين آنها و تسهيل دستيابي آنها به بازارهاي جهاني از جمله كارهايي است كه در ايان زميناه صاورت 

 گرفته و دستاوردهاي چشمگير نيز داشته است.

 «جااي.اي.از»، بااا همكاااري مراكااز معتباار دانشااگاهي در برخااي كشااورها، ماادل1997از سااال 

 (Global Entrepreneurship Monitor) ن كاارآفريني و رشاد اقتصاادي باراي ارتبااط باي

اين الگو در ده كشور آمريكا، انگليس، آلمان،  1999طراحي شد و مطالعات الزز در اين زمينه در سال 

 2000فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنالند، دانماارك و رژيام اشاغالگر قادس بررساي شاد و در ساال 

جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا، و سوئيس  رلند، كرهكشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژي ، برزيل، هند، اي

 توان بيان كرد:  كه دستاوردهاي اين پژوهش را به اين شرح مي هم به آنها پيوستند.

 هاي كارآفرينانه در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است.  فعاليت 

  ها(، بيشاترين  زهي  جامعه )از جمله مهارتها و انگي توان كارآفرينيسياستهاي مناسب و افزايش

 تأسير را در گسترش كارآفريني دارد. 

  .شركت زنان در كارآفريني ضرورتي دراز مدت براي اقتصاد است 

  سال و افراد باالي  25ها بايد جوانان زير  براي رسيدن به دستاوردهاي پايدار و بلندمدت، سياست

 سال را به كارآفريني فراخواند و تشويق كند.  44

  هاي  متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمينه حمايتهاي الزز را از هماه جنباههر دولتي كه

اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني هستند، از جملاه باه كمتارين  سامانه

بگير(،  هاي نياروي انسااني)غير حقاوق ها، دسترسي به نيروي كار، كاهش هزينه رساندن ماليات

 ازي كسب و كار توسط دولت را فراهم سازد. س كاهش مقررات و آسان

 هااي افاراد  آميز و بارانگيختن انگيزه گذاريهاي مخااطره سياستها بايد راهگشاي گسترش سارمايه

 گذاري بهينه در مراحل نخست هر گونه كسب و كار باشد.  خصوصي براي سرمايه

 



 

  در كشورهادر كشورها« « توسعه كارآفرينيتوسعه كارآفريني»»هاي هاي   مقايسه شاخصمقايسه شاخص  

كشاور  29رابطه با مسائل كاارآفريني فعاليات دارد وضاعيت كاارآفريني را در در ه مركز كوفما ك     

تواند در برنامه ريزي جهت توسعه كارآفريني با  بررسي دقيق اين گزارش مياست. جهان ارزيابي كرده 

نفر كارآفرين در هر كشور تماس گرفتاه، باه بررساي وضاعيت  2000ارزش باشد. اين مركز حداقل با 

متخصص ملي در امور كارآفريني گفتگو داشاته و حجام وسايعي از 950   داخته و با بيش از ها پر آن

هاي عمياق،  استاندارد شده ملي هر كشور مورد بهره برداري قرارداده اسات. پاس از بررساي اطّالعات

و نو  فعاليت به دو گروه اساساي دساته بنادي  فنّاوريجمعيت كارآفرين را در كشورها از ن ر سطح 

 وده است. نم

 ها هاي كارآفريني بر اساس ضرورت فعاليت -1

 ها  هاي كارآفريني بر اساس فرصت فعاليت -2

ساال در  64تا  20ميليارد نفر نيروي كار در محدوده سني  4/1دهد كه حدوداً  اين مطالعات نشان مي

كاار( درگيار  نياروي 10ميليون نفر )بايش از   150كنند كه از اين جمعيت  ها زندگي مي اين كشور

 هاي مرتبط با كارآفريني هستند.  فعاليت

ميليون نفر كساني هستند كه بار  80از كارآفرينان )حدود  54در اين گزارش اشاره شده است كه   -

هاي صنعتي و كسب كار مورد عالقه خود را ايجاد نموده اند. اغلب اين افراد  فعاليت« ها فرصت»اساس 

هاي توسعه يافته كشورهاي در حال توسعه فعاليت خود را دنبال  در بخشدر كشورهاي توسعه يافته يا 

كند باا افازايش توانمنادي ماثالً  نمايند. براي مثال در ي  كشور توسعه يافته، كارآفرين تالش مي مي

ي مشاتري را تاأمين نماياد، لاذا باا توساعه اطّالعاتهاي ارتباطي و  همراه تماز نيازمندي دستگاه تلفن

هاي جديد براي فروش محصول خاود  انمندي محصول را باال برده و در نتيجه بازار و فرصتتو فنّاوري

 آورد.  به وجود مي

ميليون نفر( كساني هستند كاه بار اسااس  63از كارآفرينان )حدود  43بر اساس همين گزارش       

شاورهاي در حاال كنناد. اغلاب ايان افاراد در ك هاي كارآفريني خود را دنبال مي فعاليت« ها ضرورت»

ها، مبنااي  اناد. در ايان كشاورها نيازهااي اولياه و ضارورتتوسعه يا توسعه نيافته مشغول به فعاليات

ها و  و نو  خدمات كارآفريني بر اسااس فرصات فنّاوريگيرد. لذا سطح  هاي كارآفريني قرار مي فعاليت

دهند. به عبارت  را تشكيل مي جمعيت كارآفرينان 70ها بسيار متفاوت است. كارآفرينان مرد   ضرورت

ديگر مردان كارآفرين دو برابر زنان هستند. در دو كشور ايتاليا و نيوزلند تعداد كارآفريناان مارد و زن 

( و 23سال)  24تا  18( و افراد 55سال بيشترين جمعيت كارآفرين )  44تا  25افراد   تقريباً برابرند.

سرمايه گذاري خطرپذير يكاي از عوامال  دهند.  را تشكيل مي( كارآفرينان 22سال به باال )  45افراد 

اي برخاوردار اسات. در كشاورهاي ماورد  مهم در توسعه كارآفريني و منابع تامين آن از اهميات وياژه

 گردد. تامين ميزير مطالعه سرمايه مورد نياز كارآفرين از دو منبع اصلي 



 

 

  رسميسرمايه خطر پذير  -1

هاي  گيرد. مانند سازمان منابع رسمي كشور تامين و در اختيار كارآفرين قرار ميها از طريق  اين سرمايه

 هاي مرتبط با توسعه صنايع. حمايت كننده از كارآفرينان و بان 

 

 منابع مالي غيررسمي  -2

خواهناد در  اين بخش از سرمايه توسط خود كارآفرين، بستگان، دوستان و سااير افارادي كاه مي

گردد. اين بخاش از مناابع ماالي در سراسار جهاان از اهميات  ه باشند تامين ميپروژه مشاركت داشت

 بيشتري برخوردار است.

 

 6/1مقدار  رسميبه طور متوسط به ازاي هر ي  دالر سرمايه گذاري از نو  سرمايه خطر پذيري 

در  دالر سرمايه گذاري از نو  منابع مالي غيررسمي وجاود دارد مياانگين سارمايه گاذاري غيررسامي

در كره و  7/3( كشورهاست حداكثر آن   GDPتوليد ناخالص داخلي ) 1/1كشورهاي مورد مطالعه  

 در برزيل است. 14/0حداقل آن  

در گزارش مذكور عوامل موسر در كارآفريني كشورهاي مورد مطالعه با يكديگر مقايسه شاده اناد. 

ابي شده و نكات كليدي كه باعث رونق در پايان گزارش وضعيت هر ي  از كشورها به طور مستقل ارزي

تواناد باراي  كند. اين گازارش مي كارآفريني يا كاهش سطح كارآفريني در كشور شده است را بيان مي

 عالقمندان به موضو  كارآفريني بسيار با ارزش باشد.

 

شاخصهاي توسعه كارآفريني در كشورهاي برگزياده بررساي و مقايساه شاده   GEM در مطالعه

اند. در  بنادي شاده ن كشورها با شاخص مهم اقتصادي مارتبط باا كاارآفريني، مقايساه و رتبهاست. اي

ها و فراهم نمودن محايط تجااري باه  توان گفت كه صرفا پرداختن به زيرساخت ارتباط با شاخصها مي

دامناه  نگااري، شود، بلكه عالوه بر آن معيارهايي ن يار: انادازه باازار، مردز كارآفريني باالتر منجر نمي

تغييرات درآمدي، فرهنگ، دسترسي به اينترنات در منازل نياز در محاسابه كاارآفريني مادن ر قارار 

 گيرند. مي

 

 2006-2002. شاخص چارچوب كارآفريني سال  1جدول 

 امتياز رتبه كشور

 44/8 1 هلند 

 39/8 2 دانمارك 



 

 34/8 5 سوئيس

 56/7 17 تايوان

 26/7 20 كنگ هنگ

 04/7 21 ژاپن

 68/5 32 مالزي

 38/5 35 عربستان سعودي

 36/5 37 فيليپين

 10/5 41 آفريقاي جنوبي

 10/5 42 تركيه

 09/5 43 تايلند

 07/5 44 مصر 

 05/5 46 هند



 

 2006-2002. شاخص چارچوب كارآفريني سال  1ادامه جدول 

 امتياز رتبه كشور

 04/5 47 روسيه

 62/4 49 ونزوئال

 41/4 50 چين

 38/4 52 تانپاكس

 35/4 54 اندونزي

 35/4 55 آذربايجان 

 28/4 56 ايران

 15/4 58 اكراين

 

ترين  بخش جداگانه ارائه شده است كه مهم 10مشخصه كمي و كيفي در  70اين شاخص به واسطه 

 باشد: مي زيرهاي آن به شرح  بخش

  1هاي عمومي: اثر بخشي سياست .1

اند عبارتند از: كارايي دولت، ميزان مقررات  ه شدهمواردي كه جهت اين بخش در ن ر گرفت

 حقوقي، جرز و فساد و ارتشا  راهبردوپاگير، بوروكراسي،  دست

 هاي مرتبط با موسسات خصوصي: سياست .2

)برخورداري از حقوق مالكيت فردي و خصوصي، انضباط بخش عمومي، آزادي رقابت، سياست 

ارت بر قيمتها، اعمال نفوذ و كنترل دولت بر رقابتي، حفاظت از مالكيت معنوي، كنترل و ن 

 بخش خصوصي 

2نظام مالياتي: .3
 

الشركه الزامي تأمين  ها، ماليات نهايي، ماليات بر ارزش افزوده، سهم اندازه ماليات شركت

 گذاري  هاي مالي و سرمايه اجتماعي، سياست رقابتي، مشوق

و قوانين مالي و دسترسي  راهبرديت كيف ،3تخمين و ارزيابي درجه بازبودن بخش بانكي مالي:  .4

 گذاري به منابع مالي براي سرمايه

  4ها: بازار كار و مهارت .5

______________________________________________________________________ 
1
   ٍ Effectiveness Public Policy  

2
 Tax Regime 

3
 Degree Of Openness in Banking Sector 

4
 Labour Market and Skill 



 

هاي قوانين كار، ميزان مقررات  پذيري نيروي كار، محدوديت هاي تحصيلي، انعطا  شامل سال  

 و دستمزد و هزينه زندگي

 1:زير ساخت .6

كامپيوتر، سهم مخارج تحقيق و توسعه تعداد  ،زير ساختتراكم خط تلفن، خرابي تلفن، توزيع 

 و اجاره دفتر كار GDPاز

 گيرد: ها مورد ارزيابي قرار مي هاي زير در بررسي همچنين شاخص

 

  سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل 

دهنده اهميت رشد و توسعه  شاخص سرانه توليد ناخالص داخلي، به ازاي هر نفر شاغل، نشان

هاي كوچ  و متوسط در كشور است. در كشورهاي پيشرفته، از جمله  شركتكارآفريني و 

درصد  50تا  40درصد و در ديگر كشورها حدود  60آلمان، هلند، فرانسه و ايتاليا، حدود 

هاي كوچ  و متوسط است كه بيش از نيمي از توليد  و شركت« كارآفريني»اشتغال دستاورد 

 كنند.  يناخالص داخلي اين كشورها را توليد م

 آميز براي توسعه كسب و كار  گذاري مخاطره توانايي سرمايه 

هاي مهم براي ارزيابي كارآفريني است. در واقع، هرچه توانايي  اين شاخص از شاخص

آميز در كشوري بيشتر باشد، توسعه كسب و كار و در نتيجه كارآفريني  گذاري مخاطره سرمايه

 .در آن كشور بيشتر خواهد بود

 درك مديران كشور از كارآفريني  چگونگي 

ها كه در گسترش و  ها و اجراي برنامه با توجه به اهميت عملكرد مديران در تدوين خط مشي

ترويج كارآفريني مهم و كارساز است، شاخص چگونگي درك مديران كشور از كارآفريني 

 تواند اسر بسزايي در تحقق اين هد  داشته باشد.  مي

  هزينه كل تحقيقات 

تواند پديدآورنده فرصتهاي تجاري جديد باشد و سبب رشد كارآفريني و  حقيق و توسعه ميت

 7هاي كوچ  و متوسط شود بر اين اساس، كشورهاي اروپايي پيشرفته كه در شمار  شركت

اي به تحقيق و  ، فرانسه، انگلستان و ايتاليا( اهميت ويژه كشور صنعتي جهان هستند)آلمان

 كنند.  هاي هنگفتي را صر  آن مي ينهدهند و هز توسعه مي

 

______________________________________________________________________ 
1
 Infrastructure 



 

  سابقه كارآفريني در ايرانسابقه كارآفريني در ايران  

به بعد به موضو  كارآفريني توجاه  1970رغم اينكه در كشورهاي پيشرفته دنيا از اواخر دهه  علي

اين موضو  را مورد  1980جدي شده و حتي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه هم از اواخر دهه 

ر كشور ما تا شرو  اجراي برنامه سوز توسعه، توجه چنداني به كاارآفريني نشاده اند، د توجه قرار داده

حتي در محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار ناادر، فعااليتي در ايان زميناه صاورت  .بود

موجب شد كه در زمان تادوين  1380بيني حادتر شدن آن در دهه  نگرفته بود. مشكل بيكاري و پيش

توسعه، موضو  توسعه كارآفريني مورد توجه قرار گيرد. در برنامه اخير، توسعه كاارآفريني برنامه سوز 

جهااد  )كاراد(، بهداشت، درماان و آماوزش پزشاكي، فنّاوريهاي علوز، تحقيقات و  در سطح وزارتخانه

ها همچون جهاد دانشاگاهي باه دليال ارتبااط باا  كشاورزي، صنايع و معادن و همچنين ساير موسسه

 هاي آنها، مطرح شده است.  اليتفع

است، موجب گردياده اسات  Entrepreneurshipاي از كلمه  متأسفانه واژه كارآفريني كه ترجمه

شاود. در حاليكاه كاارآفريني داراي مفهاومي  زايي از اين واژه برداشت  كه معني ايجاد كار و يا اشتغال

اصحيح از مفهوز كارآفريني و همچناين وجاود زايي است. اين برداشت ن وسيعتر و با ارزشتر از اشتغال

آموختگاان دانشاگاهي، موجاب شاده بساياري از  نيروي انساني بيكار در جامعاه باويژه در باين دانش

هاي مسائوالن در ايان  ها و ساخنراني سياستهايي كه براي توسعة آن اتخاذ شاده و نياز در بخشانامه

ته شود. در حاليكه كاارآفريني داراي پيامادهاي زايي براي آن در ن ر گرف خصوص، صرفاً جنبة اشتغال

 مثبت و مهم ديگري همانند:

 ها، بارورشدن خالقيت 

 ترغيب به نوآوري و توسعة آن، 

 افزايش اعتماد به نفس، 

 ايجاد و توسعة تكنولوژي، 

 توليد سروت در جامعه 

شاود، از سااير  زايي آن توجعاه و افزايش رفاه عمومي است و در صورتيكه فقط به جنبة اشاتغال

 بهره خواهيم ماند.  پيامدهاي آن بي

اكنون، به رغم داشتن جمعيتي هوشمند و مستعد و نيز برخاورداري از مناابع طبيعاي  ايراندر كشور 

در سطح پائين است، شمار قابل تاوجهي از نيروهااي جاوان و  (GDP)فراوان، توليد ناخالص داخلي 

اند و بر اولويات ايجااد كاار در ديگار فعاليتهااي دولتاي در  هبهر حتي تحصيلكرده از امكان اشتغال بي

وري انادك، فقادان  ها، باه سابب بهاره شود. افزون بر اين بسياري از شركت سطوح گوناگون تأكيد مي



 

تقاضا و غيره در آستانه تعطيلي هستند و رقابت كشور هم در بازارهاي جهاني اندك اسات، از ايان رو، 

 رويكردي  بسيار ضروري براي جامعه است.« توسعه كارآفريني»امروزه 



 

   نقش دولت در توسعه كارآفريني نقش دولت در توسعه كارآفريني  

ران و ياا يتوساعه در كشاور اساالم يها برناماه ين و اجرايدولت در تدو يبا توجه به نقش محور

به ساهم  يابيدست يبرا فنّاورير و تحوالت روز افزون ييضرورت رشد شتابان كشور و همنوا شدن با تغ

كشاورها بادل  يبارا يرياجتناب ناپذ يرا به امر ينيتوسعه كارآفر ،يانقالب نرز افزارن ياز ا يشتريب

را باا ساطح توساعه  ينيا سطح كارآفريدن يقاتيموسسات تحق  يرا بر اساس پژوهشهايز .ساخته است

 يهااتياهاا و حمايو بسترساز ين رشد ناخالص داخليب يميدانند و به رابطه مستق يبرابر م يافتگي

 افته اند. ينان دست ياز كارآفر دولتها

ت باه يان باورناد كاه باا عنايبر ا يران بخش عموميزان و مدير استگذاران، برنامهيصاحبن ران، س

، عصار يو رقابات فشارده جهاان يطايع محيد و متنو  ارباب رجو ، تحاوالت ساريانت ارات رو به تزا

 ين رو صااحبن ران باراياست. از ا به سرآمده يبخش عموم يها در اداره امور سازمان يت سنتيريمد

كنناد  يمطارح م« نيدولت كارآفر» را تحت عنوان  ينيكرد نوي، رويدولت يها اسربخش نمودن سازمان

 يراهبرد يا دهيپد ينيم. كارآفريشاهد باش يت دولتيريرا در مد ينياديرات بنييد تغيكه براساس آن با

 يروياده باه عناوان نيان پديانكاه ايرغم ا يلاد. عياآ يت باه حسااب مياست بلكه فعالياست؛ رفتار ن

 شود. يت محسوب ميريكننده تحول مد تيهدا

د كند. ابتكار در يتأك يجاد كند كه بر نوآوريرا ا يو فرهنگ راهبرد، يد ساختار كاريدولت لزوماً با

د. شاو يعملكرد و ابتكار منجر م يخالق، به ارتقا يجاد فرهنگيا يبرا يريگيو پ يت امور عموميريمد

بزرگ مستلزز همزمان شدن با اقتصاد مادرن اسات  ياجتماع يدارد كه ابتكارها يتر دراكر اظهار ميپ

را به طور من م جهت  يدهنده خدمات عموم ارائه يميو موسسات قد ياجتماع يها استيكه بتوان س

 باوده اسات تاا در بخاش يشاتر در بخاش عماوميب ينيكرد. به ن ار او كاارآفر يسازمانده يواگذار

 .يخصوص

ها را كشف و باا  ار باشند، فرصتير هوشيين هستند كه نسبت به تغيكارآفر يوقت يموسسات دولت

ون و يزاسيت، مدرنيبه خالق يل ظاهريلزوماً به دال يكنند. بخش دولت يبردار اقداز خالقانه از آنها بهره

ن، ياسات. همچنا يطايرات محيياباه تغ ييپاساخگو يل اصاليآورد، بلكه دل ينم يرو يمدار يمشتر

 ن موارد:ياست به ا يپاسخ ينيكارآفر

 (يو كوچك يدولت ناتوان )صر  ن ر از بزرگ -

 ح.يص ناصحيو تخص يمنافع ناكاف -

 نامناسب. يبند تياولو -

 رفتار شهروندان. ينيب شيپ -

ضرورت پارداختن باه  يدارد ول يش رويدر پ ينيكارآفر يكه دولت برا يار جديرغم موانع بسيعل

 به همراه خواهند داشت  يج مطلوبينتا يدر موسسات دولت ينيكارآفر يو احيا ينيموضو  كارآفر



 

هاي حماايتي و تشاويقي  ها، اهدا ، روشها و الگوهااي مناساب و اجاراي برناماه تعيين سياست 

هاا در  هاي دولت سياساتباشاد. مهمترين وظايف محوري دولت در زمينه توسعه كارآفريني تواند  مي

اي از حمايت از كسب و كارهاي كوچ  به حمايت از توسعه نوآوري و سپس به  ي  تحول سه مرحله

  بايد با دو جهت گيري كلي انجااز شاود: به طور كلي اين اقدامات مييابد.  ميتوسعه كارآفريني تغيير 

  ترغيب و تشويق كارآفريني -2ها و موانع كارآفريني  حذ  و كاهش محدوديت -1

 كنناد عبارتناد از: ها براي توساعه كاارآفريني در آن دخالات مي دولتبه طور كلي مواردي را كه 

 ها ايجاد زمينهو  ايجاد ساختارهاي حمايتي، هاي كارآفريني توسعه قابليت

 

 گردد: به طور كلي داليل توجه دولت به كارآفريني شامل موارد زير مي

با دانش، مهارت و نگرش  بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي: اعتقاد بر آن است كه انسان -1

 كارآفريني زندگي بهتري خواهد داشت.

عدالت اجتماعي: در طول تاريخ، تبعيض باعث فقر بخشهايي از جوامع شده است. براي جبران  -2

اين عقب ماندگي راهبرد توسعه كارآفريني ابزار خوبي است. توسعه كارآفريني باه توزياع درآمادها در 

 دهد. ريها را كاهش ميكند و نابراب جوامع كم  مي

هاي اجتماعي خود به قابليات  مسئوليت اجتماعي: اعضاي جامعه براي ايفاي درست مسئوليت -3

 كارآفريني نياز دارند.

توسعه ظرفيت توليد جامعه: كارآفرينان با ايجاد كسب و كارهاي جديد با ناوآوري در توساعه  -4

كنناد و رشاد اقتصاادي و  يد جامعه كم  ميكسب و كارهاي موجود و نوآوري به توسعه ظرفيت تول

 آورند. رفاه اجتماعي را به ارمغان مي

حل مشكالت جامعه: كارآفرينان با نوآوري و تالش موسر، مسايل و مشكالت اجتماعي را حال  -5

 كنند. مي

 

 باشد: د زير ميرارهاي توسعه كارآفريني توسط دولت شامل مواراهك

 كوتاه مدت:-1



 

موجود بر اساس آمارها و كم  به كسب و كارهايي كاه ظرفيات خاالي شناسايي ظرفيتهاي  

 دارند و مشكل بازار ندارند.

 هاي نيمه تماز و رفع موانع و مشكالت آنها اتماز پروژه 

 شناسايي افرادي كه مهارت، تمايل و آمادگي ايجاد كسب و كار را دارند. 

 شناسايي مراكز توانمند آموزش كارآفريني 

 مه ريزي آموزش كارآفرينيتشكيل ستاد برنا 

 تهيه بودجه و منابع الزز براي آموزش 

 شناسايي اساتيد توانمند براي آموزش 

 تعيين محتواي درسي 

 تعيين مجري، ناظر و مشاور طرح 

برقراري مكانيزز  تشويقهاي مالياتي و معافيتهاي تاامين اجتمااعي جهات كساب و كارهااي  

 كوچ 

 هاي موجودحمايتهاي مالي و بازار از كسب و كار 

 ميان مدت: -2

مكاان( شاهركهاي خوشاه پاذير اقتصاادي باا توجاه باه  هزيناه  -تهيه برنامه ) زمانبندي 

 راهبردهاي توسعه

 توسعه مراكز آموزش كارآفريني در سطح كشور  

 تهيه قوانين و مقررات مورد نياز 

 هاي كسب و كار تبيين و تعيين فرصت 

 ايجاد مراكز مشاوره و توسعه كارآفريني 

 بلند مدت:  -3

 تداوز ايجاد و تكثير شهركهاي خوشه پذير 

 ها  تداوز آموزش 



 

 تداوز تاسيس كسب و كارهاي جديد 

دهند. اين اقدامات بر اسااس شارايط خااص هار  دولتها براي توسعه كارآفريني اقداماتي انجاز مي

 از:شوند. برخي از اقدامات مهم توسعه كارآفريني عبارتند  جامعه و كشور انتخاب مي

 اي و كارآفريني هاي حرفه ايجاد تسهيالت الزز براي توسعه قابليت 

 معرفي الگوهاي موفق كارآفريني به جامعه  

 افزايش دسترسي كارآفرينان به منابع، بخصوص منابع مالي 

اجتمااعي و انجااز  هاي مختلاف اقتصاادي  هاي پايدار كارآفريني در بخش شناسايي فرصت 

 دخدمات حمايتي در اين مور

 اي، فني و مديريتي  ايجاد شبكه عرضه خدمات مشاوره 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم



 

 

 

 



 

  

  آلمانآلمان  

 

 باشد: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت آلمان در توس

 

 حمايت هاي آموزشي 

آموزان  براي دانش Instiutder Deutschen Wintschuftانستيتو  Junior  تحت پروژه -

است. اين  لي  ساكنند كه مدت آن كمتر از  يرستان ي  كسب و كار كوچ  ايجاد ميسال چهارز دب

 كند. اي اهدا  مي آموزان ايجاد شده جايزه سازمان به بهترين كسب و كار كوچكي كه توسط اين دانش

ها، دولت آلمان با همكااري  به من ور بهبود تسهيالت مربوط به يادگيري كارآفريني در دانشگاه -

هاي دانشگاهي براي كسب و كارها نماوده اسات. تحات مادل  توازن آلمان اقداز به ايجاد كرسيبان  

از طريق دانشاگاهي نماوده و باه بهتارين  فنّاوريشرو  به ايجاد كسب و كارهاي « Exist»آزمايشي 

در  Kiemدر اشاتوتكارت و « Push»جوايزي اهادا  نمودناد. در دو شابكه  فنّاوريكسب و كارهاي 

اناد و آخارين طارح  كسب و كار جديد ايجاد شده و مورد حمايت قارار گرفته 100هه بيش از كارسرو

 باشد. حمايتي اعطاي بورس تحصيلي جزئي براي كم  به تداركات ايجاد كسب و كار مي

 هاي كسب و كار فدراسيون انجمن -

آنها انتشار تشكيل دادند و هد   1992اي در سال  اين فدراسيون ي  گروه كاري صنعتي مدرسه

مدرسه و معرفي كارآفريني باه عناوان  راهبرددانش اقتصاد در مدارس و گنجاندن نيازهاي صنعت در 

 مطرح گرديد: زيرباشد كه به شكل  ي  انتخاب با ارزش در مراحل اوليه آموزش مي

 و تجارب بين مدارس و صنعت اطّالعاتتبادل  

 آموزش معلمان 

 آموزان و معلمان ب و كارها براي دانشبازديد و آموزش عملي در زمينه كس 

 آموزان ها توسط دانش ايجاد و حمايت از تاسيس شركت 

 ايجاد ي  رقابت به عنوان مدرسه و صنعت موفق با يكديگر 

دو پروفسااور در رشااته  Wappentalدانشااگاه  Gelesenkirchenدر مدرسااه عااالي  

 كارآفريني و نوآوري وجود دارد.

 باشد: قابل ارايه مي زيرمواد درسي به شكل هاي استادي  در اغلب كرسي



 

 هااي تاسايس،    كارآفريني، تاسيس عمومي، مديريت تاسيس، تاسيس شركت، واقعيت

هاي فاميلي، تجارب فاميلي، كسب و كار فااميلي، دوران عمار شاركت،     تاسيس شركت

گاذاري در   سارمايه  شاكل توسعه شركت، توسعه علم اقتصادي كار اشتراكي شاركت،  

تاساايس، تاساايس شاا لي،  فنّاااوري اطّالعاااتمااديريت نااوآوري كسااب و نااوآوري، 

 گذاري گذاري تاسيس، اساس بازار، سرمايه سرمايه

اداره  فنّااوريهاي حمايتي، كه توسط وزارت فدرال امور اقتصادي و  ي برنامهاطّالعاتايجاد بان   -

 باشد. شود و پايگاه آن بر روي اينترنت موجود مي  مي

هااي درخواسات و  هاي حمايتي اتحادياه اروپاا و دولات فادرال و روش ه برنامهفهرست كردن ب -

 باشد. برقراري تماس با افراد مي

كنند و نياز به  ي  خط مستقل در سطح كشور براي افرادي كه ي  كسب و كار جديد ايجاد مي -

 مشاوره دارند.

نااز گاروه پاروژه حاذ  وزارت امور اقتصادي اقداز به تشاكيل گروهاي باه  1999در سپتامبر  -

ول اين گروه ابتدا فهرستي از تقاضاهاي موجود براي كااهش مواناع اداري را از ئبوروكراسي كرد و مس

هاي پيشنهادي و اظهار ن رات خود را براي كم كردن  آوري كرد. سپس تماز طرح كسب و كارها جمع

 و موسر كردن قوانين و بهتر شدن فرآيندهاي سازماني ارايه داد.

 

 هاي مالي مايتح 

اولين شبكه فرشتگان كساب و كاار در ناو   1998شبكه فرشتگان كسب و كار آلمان، در سال  -

و تحقيق و بان  توازن تشكيل  فنّاوريخود ايجاد شد اين شبكه از وزارت فدرال امور اقتصادي، وزارت 

 شده است.

 

 خدمات حمايتي 

 ارهاي جديدهاي كسب و كار و كسب و ك حمايت دولت از بازارچه -

هاي كوچا  از  برداشتن موانع موجود از سر راه ايجاد كنندگان كساب و كارهااي جدياد و شاركت -

 طريق مشاركت دادن تماز ساختارها در فرآيند ايجاد كسب و كار

اداره  فنّااوريهاي حمايتي، كاه توساط وزارت فادرال اماور اقتصاادي و  ي برنامهاطّالعاتايجاد بان   -

 باشد. ه آن بر روي اينترنت موجود ميشود و پايگا مي



 

هاي درخواست و برقرار تماس  هاي حمايتي اتحاديه اروپا و دولت فدرال و روش فهرست كردن برنامه -

 با افراد

كنناد و نيااز باه  ي  خط مستقل در سطح كشور براي افرادي كه ي  كسب و كار جديد ايجااد مي -

 دارند. مشاوره

مور اقتصادي اقداز به تشكيل گروهي به ناز گره پروژه حذ  بوروكراساي وزارت ا 1999در سپتامبر  -

ول اين گروه ابتدا فهرستي از تقاضاهاي موجود براي كاهش موانع اداري را از كسب و كارها ئكرد و مس

هاي پيشنهادي و اظهار ن رات خود را باراي كااهش و ماوسر كاردن  آوري كرد. سپس تماز طرح جمع

 فرآيندهاي سازماني ارايه داد. قوانين و بهتر شدن

  ايتالياايتاليا  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت ايتاليا در توس

 هاي آموزشيحمايت 

هاي كساب و  ها )با همكاري سازمان آموزان در سال آخر دبيرستان با شركت طرح آشنايي دانش -

 ها(SMEكار 

ها جهات SMEسازي نيازهاي  ه( براي برآوردFISا فني باالتر )اي  آموزش حرفه راهبردارايه  -

 ..(.اي، ماهر و آموزش كارگران سطح متوسط )كارگران فني، حرفه

ها،  ( براي آموزش محققاين ساطح بااال، تكنساينIFTSآموزش فني باالتر ) نمونهايجاد پروژه  -

 600شاوند( ) ها تاامين مي شاركتدرصد كاركنان آموزشي از  50مديران و اپراتورهاي توليد )بيش از 

 (2000ميليون دالر در سال  70دوره آموزشي با هزينه 

طرح آموزشي باراي  811هاي بازرگاني ) توسط اتاق« آموزش شركت»ايجاد طرح آموزشي ويژه  -

 آموز اجرا شده است(. دانش 1300

ه ايتالياايي ماثالً دانشاگا 20ا ماديريت در بايش از ياهايي در مورد مهندسي صنايع  ارايه دوره -

نفر شركت كننده به صورت  10000دوره را براي  855(، SDAدانشكده مديريت كسب و كار باكوني )

 اجرا نموده است. دآزا

 28ماه براي افراد زير  12هاي كوچ  به مدت  ايجاد ي  دوره فوق ليسانس در مديريت شركت -

 ا ارايه كنند.سال كه قصد دارند در آينده ي  كسب و كار خانوادگي ر

 



 

 هاي مالي حمايت 

 هاي فرشتگان كسب و كار در ايتاليا عدز وجود شبكه -

، 2000دادن واز بدون وسيقه براي افراد جوان و بيكار توسط سازمان كارآفريني جوانان )تا فوريه  -

 شركت تاسيس شده است( 1000گذاري شده و  پروژه سرمايه 212

هاي گروهاي و همچناين  هايي اسات كاه تضامين از سازمانكه عبارت  condifi راهبردايجاد  -

دهناد و شاامل  هاا اراياه ميSMEهاي باانكي را باه وياژه باراي  تسهيل دسترسي به اعتبارات يا واز

 باشد. هاي كارآفريني مي هاي بازرگاني و انجمن ها، اتاق شركت

 د.شركت تضمين نمودن 850000ميليارد دالر را براي  3/6، حدود 1998در سال 

 هاSMEايجاد صندوق تضمين مركزي براي  -

شركت  860000ميليارد دالر براي  13باشد. تاكنون  براي طرح نوآور مي ،گذاري اولويت سرمايه -

 گذاري شده است. سرمايه

هاي واقاع در ناواحي ضاعيف اقتصاادي اعطاا  ، امتيازاتي را باه شاركت1992سال  488قانون  -

 ها اختصاص يافته است.SMEدرصد به  82ها به منطقه جنوب و  هدرصد از اين سرماي 64كند.  مي

ها از  گذاري شاركت ، باه من اور تحريا  سارمايه1997در سال « ماليات درآمد دوگانه»ايجاد  -

 شود. گذاري مي هايي كه مجدداً سرمايه طريق تسهيل امور مالياتي روي سرمايه

 35تاا  18ع و نوآوري كه توسط افراد جوان بين هاي كارآفرينانه بدي اعطاي امتيازاتي به فعاليت -

 شود. هاي كم( انجاز مي هاي با نرخ هاي بالعوض و واز سال )شامل كم 

 تشويق افراد و زنان براي ايجاد شركت توسط اعتبارات مالي و مالياتي  -

 

 هاي نوآوري حمايت 

 ها هاي تحقيق توسط شركت اص هزينهافزايش اختص -

هايي كاه روي ناوآوري  هااي ماليااتي باراي شاركت در رابطه باا مزيت 1991سال  317قانون  -

 كنند تصويب گرديد. گذاري مي سرمايه

هاايي كاه SMEدالر در هر سال براي هر كارمند جديد( به  14000هاي مالي )به مبلغ  كم  -

 كنند. متخصصين را استخداز مي دانش آموختگانبراي امور تحقيقاتي، 

هاي بازرگاني در سراسر ايتاليا آموزش  ( از طريق شبكه اتاقDIT) فنّاوريري برنامه انتشار نوآو -

هاي خود در  براي توسعه قابليت SME 2000بيش از  1990دهد. )از سال  هايي را ارايه مي و همكاري

 اند. و نوآوري بازار، توسط اين برنامه حمايت شده فنّاوريزمينه 



 

هايي  دهد كاه شاامل سار فصال ها ارايه ميSMEرا براي وزارت صنايع، امتيازاتي  140قانون  -

 باشد. براي تحقيق، توسعه و نوآوري در بودجه آنها مي

 ها سبت اخترا آگاهي كاربران بالقوه از اي براي افزايش  ي در سطح ناحيهاطّالعاتمركز  20ايجاد  -

 باشد. در حال اجرا مي سبت اخترا سبت  راهبردكردن  رايانه اي  پروژه -

 كنند. هايي كه روي اينترنت فعاليت ميSME( براي ECommerceاعطاي جايزه بازرگاني ) -

 

 بهبود ديدگاه خدمات حمايتي 

اي )از سطوح فعاليت  براي توسعه كارآفرينانه و ناحيه Sviluppo Italiaتاسيس آژانس جديد  -

نااان جااوان، توسااعه هاااي تااامين اشااتغال، كارآفري تااوان بااه ارتقاااي توليااد و طرح اياان آژانااس مي

 .. اشاره كرد(..ها، تقاضا براي نوآوري و گذاري سرمايه

ها  ها، كنسرسيوز ها، سازمان تاليف كتابچه خود راهنماي كه تهيه كنندگان خدماتي ن ير شركت -

 700نماياد تاا باه باازار متصال شاوند.  ها كم  ميSMEكنند و به  و صادر كنندگان را فهرست مي

درخواسات باه صاورت ماهاناه از طرياق  1000ارشناسي سبت شاده و بايش از اي و ك شركت مشاوره

 شود. اينترنت دريافت مي

ي اطّالعااات راهبااردها از طريااق  ملااي ارتباااط از راه دور سباات شااركت راهباارداناادازي  راه -

Infocamere 
 

 بهبود امور اداري 

 1998سال  در اداريمربوط به فرآيند ساده سازي امور  Bassaniniتصويب قوانين  -

هاي اداري( در ساال  ها )ساده سازي روش ايجاد مدل ايتاليايي بازارچه كسب و كار براي شركت -

هاي الزز براي كسب مجوز براي تعيين محال، تاسايس، تجدياد سااختار،  اين مدل تماز روش 1999

ليادي را در گسترش، اتماز كار، شرو  مجدد، انتقال، اجراي كارهاي داخلي و تغيير محل واحدهاي تو

 كند. دهد و شهرداري از طريق اين مدل، ي  سند كسب مجوز را منتشر مي كنار هم ارايه مي

ها و قوانين در دفتر نخست  براي تسهيل روش Simplification task Forceتاسيس واحد  -

 وزير

 

 بهبود اشت ال و شرايط كاري 



 

الر در طي ي  دوره سه ساله در سال ميليون د 280گذاري  ارتقاي كارهاي پاره وقت با سرمايه -

 فرصت شغلي جديد را ايجاد كند. 100000كه  2000

توسط دولت ارايه شد  2000گذاري در جنوب در تابستان سال  ها و سرمايه طرح ارتقاي شركت -

 داشت. كه معافيت از ماليات براي كاركنان تازه استخداز شده را در پي

 

   

 



 

  فنالندفنالند  

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير ميولت فنالند در توسهم تجربيات عملي دا

هايي را باراي افازايش  را دهه كارآفريني معرفي نماوده و برناماه 1995-2005دولت فنالند سال 

 كسب و كار در اين كشور اجرا نموده است.

 

 حمايت هاي آموزشي 

خاوب  1998انشان در سال اي كارمند در ارتباط با آموزش حرفه هاSMEدرصد از  58فعاليت  -

 بوده است.

 شود. اي دبستان تا دانشگاه را شامل مي مدرسه راهبردآموزش كارآفريني  -

داشتن دو درجه مخصوص كارآفريني در سطح دبيرساتان )الاف ا درجاه تخصصاي صاالحيت  -

 تر صالحيت كارآفريني( كارآفريني، ب ا درجه پايين

 به بعد. 1999ارآفريني از سال هاي كارآموزي براي ك داير شدن آموزش -

خواهناد  ها، افراد كليدي و كسااني كاه مي شركت هاي آموزشي مختلفي را به مديران دپارتمان -

 كنند. كارآفرين شوند ارايه مي

 تشويق كارآفريني از طريق اهداي جوايز: -

 المللي رياست جمهوري به كارآفريني جايزه بين -1

 هاي فنالندي كارآفرين موفق توسط اتحاديه شركت 4ني به اعطاي جايزه ساالنه كارآفري -2

توسط مركاز « ميالدي 2020هاي جديد كارآفريني در سال  چشم انداز»جديد  يها انجاز پروژه -

 توسعه دانشگاه توركو و مركز تحقيقات آتي فنالند.

 

 هاي مالي حمايت 

ور كلي دسترسي باه مناابع نيست و به ط يها مشكل بزرگ دسترسي به منابع مالي براي شركت -

 اندازي در كشور فنالند نسبت به اغلب كشورها مشكالت كمتري وجود دارد. مالي در مرحله راه

هاي  هاي اروپايي فرشته كم است، اما بعضي از شبكه« فرشتگان كسب و كار»هاي شبكهفعاليت  -

 باشند. كسب و كار در فنالند فعال مي

- Finnvera را انجاز  زيرن مالي صد در صد دولتي است كه اقدامات ي  شركت تخصصي تامي

 دهد: مي



 

 تضمين نمودن اعتبارات صادرات از طريقافزايش صادرات فنالند  -1

 مثالً خطر پذيرها توسط تامين مالي SMEحمايت از عمليات داخلي  -2

 اندازي به موسس ي  شركت جديد راههاي  الف( اختصاص واز

 كارمند دارند( 5اندازي كمتر از  هايي كه در مرحله راه اي شركتهاي خرد )بر ب( اعطاي واز

 ج( دادن واز به زنان كارآفرين

اندازي را به افراد بيكاري كه در جستجوي ايجاد كسب و كار براي  هاي راه هزينه ،دفاتر استخداز -

دالر تا  360از باشد و مقدار پرداخت  ماه مي 10كند. حداكثر زمان پرداخت  خودشان هستند اهدا  مي

هاي كارآفريني مبنايي براي  است. تجربيات قبلي خود اشتغالي و يا شركت در آموزش متغيردالر  650

 باشد. دريافت مي

آميز و  گذاري در كارهااي مخااطره گذاري صنايع فنالند جهات سارمايه تاسيس موسسه سرمايه -

 ها ارتقاي تجارتي كردن نوآوري

آميز  هاي مخااطره ي تحقيق و توسعه فنالند در تامين مالي سارمايهو صندوق مل Sitraفعاليت  -

 هاي فني اندازي شركت براي سرمايه اوليه و راه

Sitra  72و بايش از  فنّااوريهاي  ميليون دالر در اولاين مرحلاه شاركت 85تا به حال بيش از 

هاي  شاور و شاركتآميز در داخال و خاارج ك هاي بسيار مخااطره هاي سرمايه ميليون دالر در صندوق

 گذاري كرده است. سرمايه فنّاوريانتقال 

شركت  6اي تحت پوشش مديريت  صندوق ناحيه 12، بيش از Sitraعالوه بر فعاليت فوق توسط 

ها و  ها در اولاين مرحلاه شاركت اند، وجود دارد. اين صندوق به وجود آمده Sitraمديريتي كه توسط 

 كنند. گذاري مي صنايع توليدي سنتي سرمايه

 

 هاي نوآوري حمايت 

 دولتي R&Dهاي  افزايش هزينه -

 ها SMEافزايش سهم نوآوري  -

 96ا  1994هاي  را طي سال سبت اخترا هاي فنالند، حداقل كاربرد ي  SMEدرصد از كل  7 -

 اند. داشته

باه كاار  R&Dترين سازمان تامين كننده ماالي  ( اصليTEKESفنالند ) فنّاوريآژانس ملي  -

ميلياون  113، حادود 1999در سال  TEKESميليون اعتبارات  200ه شده و صنعتي است. از گرفت

 داشته است. هاSMEدرصد( اختصاص به  53دالر )



 

بارداري از  به طور خصوصي به افراد و كارآفرينان براي توسعه و بهره  اتحاديه اختراعات فنالندي -

المللاي، باا فاراهم كاردن  و هام باه طاور بينپيشنهادات جهت اختراعات هم در داخل كشور فنالناد 

نمايد. اين سازمان داراي شابكه اي از  .. كم  مي.سرمايه و خطر پذيريهاي مجاني و پذيرفتن  توصيه

باشاد و  هاي فنالند مي اي در بيشتر دانشگاه مديران مختر  در مراكز توسعه اقتصادي و استخداز ناحيه

 شود. عتبار مالي ميها تامين ا سبت اخترا توسط هيات ملي 

هاي اخترا  ايجاد شاد. ايان  به من ور ارتقا دادن فعاليت 1994در سال  INNOSUMIطرح  -

ها و افاراد  .. تاكيد دارد و هر سااله جاوايزي باه شاركت.، نوآوري و كارآفريني و طرح بر ايجاد خالقيت

 كنند. برندگان ملي، جوايز خود را از رييس جمهور دريافت مي ،دهد مي

قرار داده  فنّاوريها كه در آنها مراكز رشد  هاي علمي در دانشگاه و پارك فنّاوريمركز  17ايجاد  -

شوند. بزرگترين مركز رشاد در پاارك  شركت در اين مراكز رشد متولد مي 350شده و تقريباً هر سال 

 باشد. علمي در شهر اسپواست كه تماماً خصوصي مي

باشد. اين  ها مي اندازي و رشد شركت براي حمايت از راه« 2001 فنّاوريمركز رشد »پروژه ملي  -

 كند. ها را قادر به دريافت مشاوره و آموزش بدون توجه به محل جغرافيشان مي مدل شركت

هااي مشاترك باين مراكاز تحقيقااتي و  باراي افازايش همكاري« هاي تخصصاي برنامه»مركز  -

دو شبكه در سطح ملي وجود دارد كاه يكاي از  اي و مركز تخصصي ناحيه 14هاي محلي است.  شركت

 باشد. ها ميSMEو دانش فني به  اطّالعاتاهدا  آنها انتقال آخرين 

-داناش ،ايجااد شاد، كاه هاد  آن محققاان، دانشاجويان 1990در سال  SPINNOبرنامه  -

نند و باه ك كار مي فنّاوريباشد كه در محدوده علم و  اي مي مدارس حرفه آموختگاندانشن و آموختگا

 كند. .. كم  مي.ايده، سبت شركت، تشخيص منابع مالي و  آنان در توسعه

 

 بهبود ديدگاه خدمات حمايتي 

اي/ محلي و حذ  تداخالت، مراكاز توساعه اقتصاادي و اساتخدامي  جهت توسعه ادارات ناحيه -

توسعه كسب و  هاي مشاوره كسب و كار، تشكيل گرديد كه خدمات مختلفي را به كارآفرينان در زمينه

اي خود را باه  دهد. اغلب مشاوران مديران اجرايي بازنشسته هستند كه تجربيات حرفه .. ارايه مي.كار و

 گيرند. الزحمه خود را از شهرداري مي دهند و حق طور مجاني ارايه مي

هاي تجارت و صنعت، كشاورزي و جنگلداري و  اي توسط وزارتخانه تاسيس مراكز خدمات ناحيه -

خدماتي را براي  ،كند. اين مراكز بازارچه كسب و كار فراهم مي 15ارت كار كه خدمات مختلف را در وز

SMEد.ننماي ها فراهم مي 



 

اي و  )سازمان ارتقاي تجارب كسب و كارهاي فنالندي( ي  سازمان مشااوره Finproسازمان  -

هاست كاه SMEندي و ويژه هاي فنال المللي شركت باشد كه هد  آن تسريع فرآيند بين خدماتي مي

هايي كه بتوانند صادرات را شرو  كنناد باا اراياه تجربياات و  درگير حداقل مخاطرات شوند. به شركت

 كند. هايي كه در همان موقعيت هستند كم  مي هاي ساير شركت هزينه

در فنالند وجود دارد كه تحات « آژانس شركتي براي كارآفرينان و كسب و كارهاي جديد» 30 -

 دهند. ر حمايتي انجمن اجتماعي و مشاغل هستند و به كارآفرينان مشاوره ميچت

 ، جهت تشويق كارآفريني و خود اشتغالي به زنان.1996در سال « آژانس شركتي زنان»تاسيس  -

 

 بهبود امور دولتي 

.. را .ها و هاا، مشااوره كاربرگها،  ، تماز واحدهاي دولتي روي شبكه اينترنت برنامه1998از سال  -

 دهند. ارايه مي

اين مدت بسيار كاهش يافته  2000كشيد. در سال  ماه طول مي 6، سبت شركت 1996در سال  -

 است.

ها توساط  ها افزايش كيفيت داده هاي اداري براي شركت براي كاهش هزينه TYVIانجاز پروژه  -

 وبي داشته است... پيشرفت خ.و كاربرگاستفاده از اينترنت جهت پركردن گزارشات و تكميل 

ها باراي  ها و هيات ملي ماليات سبت اخترا درخواست مشترك توسط هيات ملي  كاربرگايجاد  -

 2001سبت مشتركت كسب و كارها با ي  شماره مشترك از سال 

 2002هاي مالياتي از  استاندارد سازي روش ابالغ الكترونيكي اظهارنامه -

 

 بهبود استخدام و شرايط كاري 

هايي از سازمان كار ابدا  شاده تاا  در آنها مدل« وري ملي توسعه محل كار و برنامه بهره برنامه» -

 استخداز و شرايط كاري بهبود حاصل شود.

 كاركناانها باراي  اي براي تسهيل و سرعت بخشيدن به تقاضاي فعلي بخش برنامه ترفيع حرفه -

هاا  هاي فرآيند داده ، ارتباطات و بخشمتخصص آموزش ديده به ويژه در صنايع الكتريكي، الكترونيكي

 شرو  شده است. 1998طراحي شده، كه از سال 

 

 كارآفريني هزميناي در   معرفي نشريه 



 

و دانشاگاه  1مدرسه عالي اقتصاد و امور بازرگاني توركو با همكاري دانشگاه لينا  اوپيناگ ساوئد

 مجلاهكناد. در ايان  را منتشار مي ها نشريه مطالعات مديريت نوآوري و شاركت 2والس بانكر انگلستان

... چاا  .آميز هاي مخاطره گذاري مقاالت مرتبط با نوآوري كسب و كارهاي كوچ  و متوسط و سرمايه

 شود. مي

______________________________________________________________________ 
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 . Linkoping University, Sweden 
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  هلندهلند  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت هلند در توس

 حمايت هاي آموزشي 

هاا درگيار SMEدرصاد از  32، 1998. )در سال هاSME كاركناناي براي  هاي حرفه آموزش -

 اند( اي بوده آموزش حرفه

، فرآيندهاي آموزشاي و 2000در پاييز سال « Scholing simpuls»برنامه ابتكاري آموزش  -

باشد كه به موجب آنها شركت كننادگان و اراياه دهنادگان خادمات آموزشاي بتوانناد باا  نوآوري مي

بروز  خطر پذيرياي كه در آن  نفر به سوي حرفه 50رآيند آموزشي، حداقل يكديگر كار كنند. در هر ف

شود. موانع قاانوني از سار راه هار كاداز از ايان فرآينادهاي  نقص ساختاري وجود دارد سوق داده مي

هاي آموزشي جديد )آموزش از طريق تلفن، آموزش در محل كار( باه  شود و قالب آموزشي برداشته مي

 يبي از اين فرآيندها معرفي خواهند شد.عنوان ي  بخش ترك

، اين موسسه كسب و كارهاي هلندي، دولات و بخاش 1998در سال « موسسه محور»تاسيس  -

هااي علاوز و  نمايد و از پروژه را ارايه مي فنّاوريهاي آموزشي علوز و  آورد. دوره آموزش را گرد هم مي

 نمايد. آموزان و دانش پژوهان حمايت مالي مي دانش فنّاوري

 به طور ساليانه در اختيار تسهيالت آموزشي 1998ميليون دالر از سال  95اختصاص  -

مشورتي از مديران كسب و كار و آموزش، كه روي تماز اناوا  آماوزش كاار  كارگروهايجاد ي   -

 آموزشي را حذ  خواهد نمود. راهبردنموده موانع موجود بر سر راه ارتقاي كارآفريني در 

 

 ليحمايت ما 

 باشند. ها مي ها وازSMEمهمترين منابع تامين مالي براي  -

، بااراي تااامين ساارمايه 1996در ساال « شااركت مشااركتي بخااش خصوصااي»تاسيسات سااه  -

 سال. 5/3با عمر كمتر از  فنّاورانههاي  شركت

انادازي، يا   آميز )يا  صاندوق باراي راه هاي بسيار مخااطره هاي دوقلو سرمايه ايجاد صندوق -

 ق براي رشد(صندو



 

هاي كساب و كاار اروپاايي  كاه عضاو شابكه فرشاته« شبكه فرشتگان كسب و كار»وجود ي   -

 75نماياد. ايان شابكه  هاي ماديريتي نياز فعاليات مي باشد عالوه بر تامين مالي، در تامين مهارت مي

 انجاز داده است. 1998معامله در سال  65و  1997معامله در سال 

آورد. براي غلبه بر اين  مانعي را بر سر راه كسب منابع مالي كافي به وجود ميكمبود وسيقه غالباً  -

تضامين اعتباار باراي » هاا از طارحSMEتوانند در هنگاز گسترش ارايه واز به  ها مي مشكالت بان 

SME( هاBBMKB »)400ميلياون دالر باه  60از  1999طرح از سال  مند سازند. بودجه اين بهره 

 سه سال خواهد رسيد.ميليون دالر ظر  

 

 هاي نوآوري حمايت 

 اند. به عنوان نوآور شناخته شده 1996ها در سال SMEدرصد از  44 -

 اند. ها و مراكز تحقيقاتي همكاري داشته ه هاي نوآور با دانشگاSMEدرصد از كل  25 -

 R&Dترين طارح دولات باراي ارتقااي  شاناخته شاده(« WBSOتوسعه و تحقياق )» طرح  -

دالر  61000هاي دستمزد آنها كمتار از  توانند مادامي كه هزينه ها مي . تحت اين طرح شركتباشد مي

معا  شاوند. ايان رقام وقتاي  R&Dهاي  درصد ماليات دستمزد مربوط به هزينه 40آمريكا است از 

ياباد. حاداكثر ميازان  درصاد كااهش مي 13دالر آمريكا است به  61000هاي دستمزد بيش از  هزينه

 ميليون دالر آمريكاست. 6در سال  فعاليت

 بكار گرفته شده است. هاSMEها توسط  سبت اخترا درصد از كاربرد  37، 1998در سال  -

 عناوانها را باه SMEهاي اهدا  شده در هلند(  سبت اخترا دفتر دارايي صنعتي )مسئول اعطا  -

 در ن ر گرفته است. ترا سبت اخ راهبرددر مورد  اطّالعاتهاي هد  براي انتشار  يكي از گروه

 

 بهبود ديدگاه خدمات حمايتي 

توساط  اطّالعااتها در زمينه مشااوره و  اي براي بهبود دسترسي به سازمان انجاز اقدامات ريشه -

 دولت.

 هاي بازرگاني براي كارآفرينان كلي توسط اطاق اطّالعاتفراهم كردن  -

 نترنتو محصوالت از طريق شبكه اي تشويق به تبليغ خدمات -

 بهبود امور دولتي 

جهت تشويق كيفيت كارآفريني  1999در سال « قانون ايجاد كسب و كار»رفورز و ساده سازي  -

 (2006و تماز آن در سال  2001)لغو بخشي از آن در سال 



 

 كاهش دادن زمان سبت شركت -

ن برنامه بين توسط دولت )اي 1994در سال « كيفيت قانوني و قانون زدايي رقابت»اجراي پروژه  -

پروژه تكميل و اجرا شده  52وزارتي به من ور بهبود رقابت بازار و حذ  موانع قانوني اجرا شد. تاكنون 

است. به من ور كسب بهترين نتايج، نمايندگان كسب و كارها و جوامع علمي به طور نزديكاي در ايان 

  هاي مغازه با در ن ر به كاستن از محدوديت ها اند. مثالً قانون ساعات باز بودن مغازه ها درگير بوده پروژه

 اصالح شد( 1996داران در سال 

توسط دولت )ايجااد يا  اطااق « براي كاهش مسئوليت اداري كارآفرينان»انجاز چندين اقداز  -

هاي  باشاد و وزارتخاناه مشورتي خارجي كه وظيفه آن ارزيابي و توجيه در زمينه قوانين طرح شده مي

 كنند(. ها را به اين اطاق گزارش مي النه، كاهش محدوديتدولتي به طور سا

كاه هاد  آنهاا ايان  1999ي كسب و كار در پاييز سال اطّالعاتبازارچه  نمونهاجراي سه پروژه  -

و خادمات باراي تمااز اناوا   اطّالعااتي  روش يكپارچاه باراي تاامين  2001است كه تا آخر سال 

 و كار براي ايجاد كسب و كارهاي جديد بود.ها و ايجاد ي  مركز بازارچه كسب  شركت

 

 بهبود استخدام و شرايط كاري 

انادازي  )تحت اين طرح براي راه 2000در آوريل سال « طرح رفاه براي خود اشتغالي»با اجراي  -

 تري درخواست كرد. هاي منابع مالي را براي مدت زمان طوالني  توان كم  كسب و كارها، مي

 

 يكرد كارآفريني در هلنداي با رو آموزش حرفه 

كه هر مبتدي و هر كارآفرين نوظهاور باياد صاالحيت « كارآفريني اجباري»ايجاد رشته تحصيلي 

كارآفريني را از طريق گذراندن ي  رشته كارآفريني و امتحان مربوط به آن كساب كناد. ايان رشاته 

 باشد. واحدهاي درسي عبارتند از: ماه مي 8واحد و مدت زمان  6شامل 

 مديريت عملياتي -

 نيروي انساني و سازمان -

 امور و مديريت مالي -

 بازاريابي -

 هاي كسب و كار طرح -

رشته صنعتي صنايع غذايي، ساختمان، تعمير ماشين و تاسيسات نيز  4عالوه بر دروس فوق براي 

 هاي فني مشخص از آن رشته كسب كند. هست. مبتدي بايد ي  ديپلم اضافي در رابطه با جنبه



 

 

 



 

  اتريشاتريش  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت اتريش در توس

 حمايت هاي آموزشي 

 اند. اي براي كارشناسان شركت داشته ها در آموزش حرفهSMEدرصد از  47، 1998در سال  -

ن ساال در مدرساه خودشاا 15-19آموزان  توسط دانش« كسب و كار كوچ » ارايه ي  طرح  -

براي ي  سال درسي )محصوالتي را تولياد كنناد و خادماتي را در باازار محلاي اراياه دهناد و تمااز 

 انجاز دهند(.را هاي مربوطه به كسب و كار خودشان  گيري تصميم

هااي بازرگااني و  از مدل ي  شركت واقعي، اين مدل در تماز كالج« شركت مجازي»ايجاد ي   -

باشاد و باراي اهادا  آماوزش بازرگااني در تمااز مادارس  ري ميمدارس كسب و كار در اتريش اجبا

 شود. اي توجيه مي حرفه

كرسي مديريت ناوآوري و ايجااد كساب و كاار »كارآفريني به ناز  ايجاد اولين كرسي مديريت/ -

(IUG ») 1999در دانشگاه كالگن فورت در سال. 

فريني و محاروز باودن ، )محادوديت كاارآ1998ايجاد ي  مركز عالي كساب و كاار در ساال  -

ي و ناه عملاي دارد(. از ن ارها بيشتر جنبه  آموزان مدارس از آن، آموزش در مدارس و دانشكده دانش

توان از تدارك تسهيالت آموزشي )مانند مطالعات ماوردي باراي شارو   هاي اين مركز مي جمله برنامه

، ماديريت پاروژه، سامينارهاي كسب و كار(، آموزش بيشتر به معلمان )مانند توسعه مطالعات موردي

هاي آموزشي معلمان در كل كشور )براي معلمان مدارس  كارآفريني(، همكاري مشترك در توسعه دوره

 اي( ناز برد. حرفه

 اعطاي جايزه ملي نوآوري توسط وزارت فدرال كار و امور اقتصادي. -

 «.لاز عمل تا عم»براي انتشار دانش فني  Technokontakteاجراي پروژه  -

مالقاات شاركت باه »حمايت مالي وزارت فدرال كار و امور اقتصاادي از دوره آموزشاي جدياد  -

دهد كاه از سااير كساب و كارهااي موفاق  كه به كسب و كارهاي عالقمند، اين فرصت را مي« شركت

 كنند(. مواردي را ياد بگيرند. )كارآفرينان اتريشي، كارآفرينان آلماني را مالقات مي

 دهد. هاي آموزش كاركنان را كاهش مي كه هزينه 2000نون ماليات اصالح قا -

 

 هاي مالي حمايت 



 

، سقف مسئوليت بان  تضامين كساب و كاار 1998در دسامبر « SMEاصالح قانون ارتقاي » -

 ميليون دالر افزايش يافت. 700ميليون دالر به  450از  Burgesكوچ  

 مود.ميليون دالر نيز تصويب ن 230؛ OHTبراي بان  

 هزار دالر رسيده است. 1600هزار دالر به  650سقف اعتبار براي ي  واز از  -

 Burgesها توسط بان  SMEگذاري در   براي افزايش سرمايه« سود سهاز اوراق بهادار»ايجاد  -

 براي كسب و كارها 2000در سال « ماليات ارث و هديه»اصالح قانون  -

 1996كسب و كار در سال اجراي برنامه بورس براي فرشتگان  -

اجراي برنامه تامين مالي اوليه به من ور كم  به اجراي كساب و كارهااي جدياد و گساترش  -

 200بااال را از بايش از  فنّااوريكسب و كاار باا  10-15كسب و كارهاي موجود. اين برنامه هر سال 

 نمايد. درخواست انتخاب كرده آنها را تامين مالي مي

و  فنّاوريزيست ،اطّالعات فنّاوريباال، ن ير ميكرو الكتروني ،  فنّاورانههاي  زمينه ها از اكثر پروژه -

 اند. علم مواد انتخاب شده

 

 هاي نوآوري حمايت 

 ها در نوآوريSMEافزايش فعاليت  -

، ايان برناماه 1997در ساال « FINT فنّااوريارتقااي ناوآوري و اساتفاده از »اجراي برناماه  -

هايي است كه نياز به تغيير و نوآوري دارند و SMEدهد كه شامل كم  به  ش ميهايي را پوش فعاليت

 دهد. هاي جديد را براي نوآوري فرآيندها توسعه مي براي آنها روش

هاي توسعه يا بهبود ابداعاتي كه از ن ر اقتصادي  براي هزينه« تخفيف تحقيقاتي»اختصاص ي   -

نامه از طر  وزارت فدرال كار و امور اقتصادي  ي  گواهي ملي با ارزش هستند. )براي اين تخفيف بايد

 مورد تاييد قرار گيرد(.

هاي مشترك مياان دنيااي علام و دنيااي  به من ور بهبود همكاري« KPLUSبرنامه »اجراي  -

المللاي، مراكاز مهاارتي )تااكنون ده مركاز( ايجااد  كسب و كار و كاربرد تحقيق در مقياس رقابت بين

ي  دوره محدود، تحت ي  روش انتخاب رقابتي براساس معيارهاي كيفاي، شاركت را  اند و براي شده

 كنند. حمايت مي

اتاريش( در  فنّااوري)بازارياابي « Tesmaدر  سبت اختارا برداري از  شرو  بهره»اجراي برنامه  -

هاي اتريشي را از طريق مجوز يا فروش  انجاز شده توسط دانشگاه R&Dنتايج  Tesma، 1997سال 

 دهد. فني به كسب و كارها و افراد خصوصي ارايه مي  ها يا دانش سبت اخترا 



 

 

  بهبود ديدگاه خدمات حمايتي 

اق بازرگاني و تبا هد  ارتقاي كسب و كار از طريق ا« هاي جوان( )شبكه شركت YEN»برنامه  -

ايجاد شد. ايان  ها و كارآفرينان جوان صنعت وين براي ارايه خدمات مجازي به ايجاد كنندگان شركت

 دهد. زيادي را روي اينترنت ارايه مي اطّالعاتشبكه در حال حاضر 

اروپاا باا  اطّالعااتتوسط مركاز  1997در دسامبر « EU-Info-Broker»برنامه پايگاه داده  -

 حمايت مالي قابل مالح ه از طر  وزارت فدرال امور اقتصادي اتريش توسعه يافت.

به تحقيقاتي براي شركا  در محدوده خدمات يا تاامين « ي بطور شريكيانداز راه»اين برنامه به  -

 نمايد. مالي كم  مي

 

 بهبود امور دولتي 

 2000تحات قاانون رفاورز مالياات (« NEUFOGانادازي كساب و كارهاا ) ياري راه» نقانو -

ال مساتقيم، الزحمه، باطل كردن تمبر، ماليات انتق تصويب شد. اين قانون معافيت از انوا  ماليات، حق

 كند. اندازي كسب و كارها را فراهم مي گذاري سرمايه براي راه هاي سرمايه ماليات

به اجرا درآمده اسات، بساياري از تعهادات  1998كه از اول ژانويه « آمار ترتيبي فدرال»قانون  -

 كارمند را دارند را معا  كرده است. 20دهي براي كسب و كارها را كه كمتر از  گزارش

هااي  هااي بهباود روش راه« هايي براي ايجاد ي  كسب و كار در مرجعيت محلاي روش»وژه پر -

اداري مورد نيازي را كه بايد در هنگاز تاسيس ي  كسب و كار در دفاتر مرجعيت محلي انجااز شاود 

 توسعه داده است. )مدت زمان سبت و ايجاد شركت كاهش پيدا كرده است(.

و سامينارهايي  اطّالعااتاساساً مستندسازي، « WIFI Benchmarking Center»مركز  -

 دهد. ها ارايه مي هايي براي طراحي و اجراي اين نو  پروژه و كم  Benchmarkingدر مورد 

 

 بهبود استخدام و شرايط كاري 

 پذير كرده است. كه بيشتر از قبل زمان كاري را انعطا « قانون زمان كاري»اصالح  -

در هاي خود را  توانند تعهدات و مسئوليت مي  كارمند، 50ايان با بيش از ، كارفرم1999از ژانويه  -

مراكز پيشاگيري كاه توساط »ايمني و بهداشت شغلي در محل كار به طور مجاني با استفاده از  هزمين

 احداث شده را اجرا كنند.« هاي بيمه حوادث شركت

 



 

 حمايت از كارآفرينان جوان از طريق آموزش و مشاوره 

توساعه روحياه »ز كارآفرينان جوان تحت برناماه ملاي اساتخداز در اتاريش )در فصال حمايت ا

هااي كساب و  اي از اقدامات تشريح شده است. مانند اصالح قانون اجاراي فعاليت مجموعه« كارآفريني

، ايجاد ي  صاندوق فرشاتگان هاSMEكار صنعتي و تجاري، تسهيل دسترسي به بازار بورس و براي 

 .(.يت ايده كارآفريني در تمامي سطوح وكسب و كار، تقو

هاا و  ها وجاود دارد كاه توساط ايالت هاا و برناماه براي كارآفرينان جوان ماوارد زياادي از طرح -

 هاي بازرگاني، يا ساير موسسات ايجاد شده است كه بعضي از آنها عبارتند از: ها، اتاق بخش

 شرو  به كارهاي خاص -

 مشاوره و راهنمايي -

 ياطّالعاتهاي راهنما و سمينارهاي  ها، كتابچه تچ  ليس -

 

 شود: در سطح ايالتي سه دسته از اقدامات براي كارآفرينان جوان انجام مي 

هاي مالي تسهيالت را در اختيار  هاي حمايتي براي كارآفرينان جوان كه به صورت كم  برنامه -1

 اشد.ب اندازي شركت مي دهد اين تسهيالت براي راه آنها قرار مي

هاي جديد باا  فنّاورياندازي كسب و كارها در زمينه  هاي تامين مالي براي حمايت از راه برنامه -2

هااي ماالي  .. را باه صاورت كم .هايي براي متخصصين خارجي و هاي فني برجسته كه هزينه مهارت

 كنند. پرداخت مي

كسب و كار را  اندازي راهي توان حق بيمه برا انداز براي موسسان كه به موجب آن مي طرح پس -3

واحاد مشااوره »گذاري طلب نمود. براي مثال اتااق بازرگااني ويان  به صورت مالي و اعتبارات سرمايه

 دهد: را ارايه مي زيررا ايجاد نموده كه خدمات « كارآفرينان جوان

براي افرادي كه قصد دارند يا  كساب و كاار را شارو  كنناد. « شانس خود را امتحان كنيد» -

گيرد. اين واحد  شانس موفقيت ايده كسب و كار توسط مشاورين واجد صالحيت مورد ارزيابي قرار مي

 نمايد. ساعته را پرداخت مي 4هاي ي  مشاوره  كند و هزينه ي  مشاور مناسب را انتخاب مي

 دهد. را ارايه مي« كتاب راهنما براي موسسين»مكتوب مانند  اطّالعات -

هاي  كارآفرينان جوان از مشااوره در زميناه« ه مشكالت كارآفرينان جوانمشاوره معطو  ب»در  -

هاي كسب و كار  هاي اول و دوز فعاليت اقتصاد كسب و كار، سواالت سازماني يا مربوط به بازار در سال

الزحمه مشاور توساط اتااق  درصد حق 75كند.  شوند. اين واحد مشاور را انتخاب مي خود برخوردار مي

 شود. پرداخت ميبازرگاني 



 

ريزي، كنترل، تامين  هايي براي مشكالت مربوط به برنامه راه حل« مربيگري كارآفرين جوان»در  -

درصاد از  75شاود.  مالي، حسابداري هزينه، رهبري و بازاريابي توسط ي  مرباي باا تجرباه اراياه مي

ساعت مشاوره در طاي دو  48شود )براي حداكثر  الزحمه مشاوره توسط اتاق بازرگاني پرداخت مي حق

 سال(.

اي مورد نياز كارآفرينان جاوان مشاخص  هاي آموزشي و مشاوره ، انوا  دوره1997در مطالعه سال 

 گرديد.

 هاي آموزشي به ترتيب اولويت عبارتند از: دوره -

 كاربرد محصول، آموزش فروش، قوانين و ماليات، حسابداري هزينه  دانش 

 ط زيستدانش فني، نيروي انساني، محي 

  ،توسعه سازمانيISO 900 

 هاي مورد نياز كارآفرينان جوان جهت مشاوره عبارتند از: زمينه -

 قوانين، ماليات، تامين مالي، كنترل، حسابداري هزينه 

  ،فنّاوريسازمان، ساختار 

 ISO 900 تجزيه و تحليل علمي و... 

 هاي اتريش هاي كارآفريني در دانشگاه برنامه 

 د دارد:سه برنامه كلي وجو

« كنند اندازي مي كنند. دانشمندان كسب و كار راه دانشمندان كسب و كار تاسيس مي»برنامه  -1

باشاند. ايان  هد  اين برنامه فعال نمودن اقتصاد دانان دانشگاهي در مساير ناوآوري و كااربرد آن مي

دالر حمايات  23000مراكز را تا سقف حادود  اندازي راهشرو  شده و تاسيس و  1986برنامه در سال 

 نمايد. مي

 «ايده تا كسب و كار»برنامه رقابتي  -2

باشد اين برناماه  هاي نو و انتقال آن به بازار مي نو و حمايت از ايده فنّاوريهد  اين برنامه انتقال 

 باشد. ميليون دالر مي 4شرو  شده است، ميزان حمايت مالي اين برنامه حدود  2000از سال 

 «A+Bمركز »تاسيس  -3

ها به بحث كسب و كار، باال بردن كيفيت و امكان  هد  از اين مركز، افزودن دائمي تعداد دانشگاه

ها و مدارس عالي خاارج از  توسعه توان ايجاد موسسات از طر  دانشگاه  موفقيت در ايجاد كسب و كار،

هااي  فاده از روش، اساتفنّااوريدانشگاه، بهبود مسير تحقيقات براي ايجاد شركت، حمايات از انتقاال 

هاي مهندسي و بازرگاني است. اين مركز  مختلف آموزشي، تدريس بيشتر رشته كارآفريني در دانشكده



 

باشاند و  باشد. يكي از دانشگاهياني كه در امر كارآفريني و نوآوري فعال مي داراي دو شري  همكار مي

مركز ده ماورد ناوآوري در حاال كند. در اين  ديگري محقق خارج از دانشگاه كه از صنعت حمايت مي

شرو  به كار نموده و تحت ن ار يكاي از وزراي فادرال اتاريش  2001انجاز باشد و اين مركز از سال 

 باشد. مي

تواند دو ساال  فرد كارآفريني )كسي كه ايده فكر نو دارد( جهت تشويق به كارآفريني حداكثر مي

يم سال متوسط واز بدون بهاره تاامين خواهاد هاي مشخصي براي ي  و ن در اين مركز بماند و هزينه

 شد.



 

  سوئدسوئد  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت سوئد در توس

 حمايت هاي آموزشي 

هااي فاردي  ها وجاود دارناد كاه باراي تارويج فعاليت در برنامه ملي آموزش، تعدادي از آرمان -

 كارآفرينانه در ن ر گرفته شده است.

هااي  ها در مقابال دو وظيفاه اول آنهاا )آماوزش و تحقيقاات( را همكاري وظيفه سوز دانشاگاه -

مشترك بين محققين دانشگاهي و ساير فعاالن در جامعه مانند مادارس، صانعت، بازرگااني را تعياين 

 نموده است.

ه طور عملاي ، ب90هاي سوئد در دهه  هاي كارآفريني در دانشگاه افزايش قابل توجه ايجاد رشته -

هاي فني، اقتصاد يا بازرگااني اراياه  هاي تحصيلي كارآفريني را در رشته ها دوره ها و كالج تماز دانشگاه

 دهند. مي

اجارا  NUTEIKبرنامه ملي ارتقاي كارآفريني در ميان جوانان براي توسعه كارآفريني توساط  -

 شود. مي

وساط دانشاجويان ايجااد شاده اسات. ت« خانه سبز» 1990در چندين شهر دانشگاهي در دهه  -

هااي عملاي از كاارآفريني در  ها قرار دارند ايجاد انگيزه و حمايت هد  از اين مراكز كه درون دانشگاه

باشاد.  ... مي.ها، تجربياات خاالق و ، سخنرانيرشد كزامرميان و به وسيله دانشجويان از طريق فعاليت 

هاي مشترك و كارورزي بين كسب و كارهاي محلي و  هژپرو اطّالعاتهمچنين به من ور افزايش تبادل 

ها، كسب و كارهااي محلاي و كماي  ها، شهرداري ها توسط دانشگاه شود. اين خانه دانشجويان انجاز مي

 شوند. هاي دولتي حمايت مالي مي والن سازمانئهم توسط مس

ا در زنادگي كااري ه اي كه به ايجاد انگيزش بيشتر جهت توسعه مهارت هاي ويژه ايجاد صندوق -

« حسااب ياادگيري فاردي»هااي آتاي  انداز توسعه مهارت نمايد. اين طرح به افراد براي پس كم  مي

نماياد.  اناداز ايان طارح كما  مي اختصاص يافته است. جهت ايجاد انگيزه افراد به كارآفرينان به پس

فاردي باراي انتخااب و تغييار  توانها، باالبردن  هد  اين طرح ايجاد انگيزه مداوز براي توسعه مهارت

 شغل و در نهايت افزايش قابليت استخدامي و امنيت شغلي است.

ساله توسط وزارت صنايع، اساتخداز و  16تا   13به مخترعين جوان  Finnuppاهداي جايزه  -

 و مركز نوآوري  ارتباطات، وزارت آموزش



 

 سوئد رساني و ارتقاي رقابت در تلويزيون تبليغات به من ور اطال  -

هاا در ايان آماوزش SMEدرصاد از  43، 1998اي براي بزرگسااالن ا در ساال  آموزش حرفه -

 اند. شركت داشته

 نبزرگسااالكه بزرگترين طرح اجرا شده براي « ابتكار آموزش بزرگساالن»اجراي طرح ابتكاري  -

 باشد. هد  آن افزايش سطوح آموزشي و كاهش دادن بيكاري است. مي

نفر هر ساله بخصوص بيكاران كام ساواد فرصاتي را باه دسات  100000بالغ بر  تحت اين برنامه

 اي براي يادگيري طوالني در زندگي طي كنند. آورند تا آموزش دبيرستان را به عنوان پايه مي

 

 حمايت مالي 

شاركت كاه باا  120هاي اخيار ) آميز در ساال گذاري مخاطره هاي سرمايه رشد تعدادي شركت -

 شود( گذاري مي درصد آن سرمايه 30ميليارد دالر كه فقط  8/5 محدوديت سرمايه

 هاي فرشتگان كسب و كار تعداد كم شبكه -

ماورد اقاداز  30يا  شابكه  1998فعاليت سه شبكه فرشتگان كسب و كار در سوئد )در سال  -

 داشته است(

 افزايش عالقه به بازار بورس در ميان مردز -

 گذاري ناز جهت افزايش به سرمايه هاي بي يت سهازتغيير در قوانين مالياتي مالك -

- ALMI هايي را به  وازSMEدهد كه اعتبار آن كمكي براي تامين مالي بازرگااني اسات  ها مي

هااي  دهد، به طاور متوساط چهاار كارون اضاافي از بان  قرض مي ALMIهر واحد كرون سوئد كه 

 آورد. بازرگاني را به وجود مي

شاود ترتياب  نامياده مي« Captec»گذاري را كه  ي  ميدان سرمايه NUTEKبار،  سالي ي  -

هساتند، تاوان خاود را باراي  فنّاوراناههاي جاوان كاه در مراحال اولياه توساعه  دهد، كه شاركت مي

آميز،  گذار مخااطره هاي سارمايه كنند. ايان ميادان باه سامت شاركت گذاران بالقوه تشريح مي سرمايه

 شود. ذاران سهامي سوق داده ميگ فرشتگان كسب و كار و سرمايه

- NUTEK بينناد  باال تادارك مي فنّاوريهاي جوان با  هايي را كه سرمايه اوليه به شركت برنامه

 شود. ها داده مي اي كه پروژه ي و مشاورهاطّالعاتها، خدمات  كند. واز اداره مي

)ايان « ها ين نسالانتقاال كساب و كارهاا با»سازي  بررسي و ساده يخاصي برا كارگروهايجاد  -

قوانين ماليات بر ارث و ماليات بر هدايا را براي انتقال كساب و كارهاا و نياز بازخرياد كاردن  كارگروه



 

آنها در مراحل پاياني است بررسي  هايي كه سبت  هاي سبت نشده و شركت سهاز مالكيتشان براي شركت

 خواهد كرد(.

 

 هاي نوآوري حمايت 

در باين كشاورهاي  GDPباه عناوان درصادي از  R&Dهااي  هزيناه  داشتن بااالترين نارخ -

OECD. 

 هاSMEها با منابع مالي كم و ويژه  هاي مبتكرانه در شركت ارتقاي فعاليت -

درصاد  50هاي سوئد براساس نوآوري تاسيس شادند كاه SMEدرصد از  39، 1996در سال  -

انساتيتوهاي تحقيقااتي مشااركت  ها ياا ها، دانشاگاه هاي مشترك با شركت آنها به طور فعال در پروژه

 اند. داشته

 اند. را داشته  سبت اخترا هاي سوئدي حداقل ي  كاربرد SME، 1994-96در دوره زماني  -

توان از افزايش تغييارات  كه از وظايف آنها مي 1994در سال « فنّاوريموسسه پل »ايجاد هفت  -

اي را نااز بارد. تشاويق  طح ناحياهها و صانعت در سا هااي مشاترك باين دانشاگاه دانشي و همكاري

تحقيقات از ديگر  نتايجها در دستيابي به  اندازي شركت و كم  به شركت دانشجويان و محققان به راه

 باشد. وظايف آنان مي

ها و بخش كساب و  كه تحقيقات را براساس همكاري مشترك دانشگاه« مراكز شايستگي»ايجاد  -

شود. تقريبااً  اداره مي NUTEKها و  ها، شركت اتي از دانشگاهكنند. هر مركز توسط هي كار تشويق مي

 19دانشاگاه و كاالج و  8در   انساتيتو ياا دپارتماان 130هاي تحقيقاتي شاان در  شركت با گروه 220

 كنند. و تحقيقاتي همكاري ميتانستي

 باشد. ( ميR&Dدرصد از هزينه  1ميليون دالر ) 48بودجه اين برنامه 

تر  هاي مشترك قوي ها را از طريق همكاريSMEايجاد و رشد (« IUCنايع )مراكز توسعه ص» -

هاي كسب  ها و مهارت دهد و ايده هاي بزرگتر ارتقا مي ها و شركتSMEها و نيز بين SMEبين خود 

مركز ديگر نياز باراي  7تا از اين مراكز فعال بودند و  11، 1999دهد. در سال  .. را افزايش مي.و كار و

 شوند. فعال مي 2000-2002ي دوره زمان

، مشااوران را باراي NUTEK، فنّااوري، موسساات پال ALMIهاي گوناگوني توساط  برنامه -

SMEنمايد. ها و زنان كارآفرين فراهم مي 



 

-300ساال  ردر هاباشد كه  ( داراي تعدادي نماينده ميPRVو سبت سوئد ) سبت اخترا دفتر  -

200 SME ها، الگوها و عالئم تجااري را باه آنهاا  سبت اخترا مربوط به  اطّالعاتكنند و  را بازديد مي

 كنند. ارايه مي

هاي كسب  هاي كسب و كار، توسعه برنامه   در كل كشور كه به ارزيابي ايدهاختراتاسيس مراكز  -

 پردازد. هاي مالي مي و كار و شرايط كم 

 

 بهبود ديدگاه خدمات حمايتي 

 هاي دولتي و خدمات مناسب براي كسب و كارها توسط آژانس اطّالعاتهايي با  وب گاهايجاد  -

 بازارچه كسب و كار را ايجاد كند. وب گاهرا مامور كرده است كه ي   NUTEKدولت سوئد  -

باه كساب و كارهاا،  راهبرديهاي  كه در نواحي مختلف قرار دارند، توصيه ALMIشركت  22 -

از اين خدمات استفاده  SME 100000تقريباً هر ساله كنند و  ارايه مي راآموزش و تامين منابع مالي 

 كنند. مي

هاي بازرگاني تاامين  ، هيات تجاري سوئد و اطاقALMIاي كه توسط  مركز صادرات ناحيه 16 -

المللاي باه  اي راجاع باه صاادرات و همكااران بين و خادمات مشااوره اطّالعاتشوند و  اعتبار مالي مي

 دهند. ها مي شركت

 

  دولتيبهبود امور 

هااي حمايات از  ، سازماندهي و تمركز مجدد روي فعاليت2000مارس سال  21دولت سوئد در  -

 را ارايه نمود. راهبردهايي در جهت تشويق به كارآفريني و بهبود دادن شفافيت  نوآوري و فعاليت

 2001گيري در ژانويه سال  تاسيس سه مركز تصميم -

 كسب و كار گيري براي توسعه الف( مركز ملي تصميم

ب( موسسه جديدي براي تجزيه و تحليل و تحت پوشش قراردادن توسعه در دنيا و انجاز ارزيابي 

 هاي كلي

 .R&Dج( مركز جديدي براي 

به من ور كم  به دولت در تاسير و توسعه اماور دولتاي « هيات ملي كيفيت و توسعه»تاسيس  -

 يراهبرديهاي مهم  در حوزه

، وظيفه اين واحد ايجاد قوانين كمتر، بهتر و 1999( در سال Simplexر )ايجاد واحد قانون بهت -

 باشد. قوانين فعلي كار مي راهبردسازي  تر و ساده قابل درك



 

 تقليل دادن بيشتر زمان سبت شركت -

مشترك براي سبت  كاربرگو هيات مالي ماليات براي معرفي  سبت اخترا ماموريت به دفتر سبت  -

 دكسب و كارهاي جدي

مورد نياز را در  اطّالعاتبراي كارآفرينان تا  Dired Savrي اينترنتي اطّالعات راهبردايجاد ي   -

 هر ساعت از شبانه روز به دست آورند.

باشاد كاه باه  اندازي كساب و كارهاا مي ي براي راهاطّالعاتكه ي  خدمات « خط شرو »ايجاد  -

 نت برده شده است.شود و اخيراً به روي اينتر اجرا مي NUTEKوسيله 

هاا،  اندازي يا  شاركت )ناو  شاركت، قاوانين، ماليات رساني و مشاوره در مراحل اوليه راه اطال 

 باشد. ...( به طور مجاني مي.دسترسي به منابع مالي و

 

 بهبود استخدام و شرايط كاري 

جاز شده باراي ، اقداماتي براي استخداز قابل انعطا  و شرايط كاري ان«ملي اشتغال  برنامه»در  -

 توان از كاهش ماليات براي استخداز فردي را كه به مدت طوالني بيكار بوده است ناز برد. مثال مي

 

 



 

  مجارستانمجارستان  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت مجارستان در توس

 مرتبط با هر  و سپس ارايه راهكارهاي زيربندي صنايع كوچك و متوسط به طريق  تقسيم

 نوع دسته

 كوچ  و پراكنده كه حجم توليداتشان محدود است. نسبتاصنايع كوچ  در شهرهاي  -1

باشد و پيمانكار ايان  هاي آنها در راستاي صنايع بزرگ مي صنايع كوچ  و متوسط كه فعاليت -2

 واحدها هستند.

 .صنايع كوچ  و متوسط كه نوآور هستند و تكني  فني بااليي دارند -3

 

 حمايت هاي آموزشي 

 با حمايت مالي دولت مجارستان 1989طرح ملي تربيت كارآفرينان تا سال پايان  -

 1991براي ارتقاي سطح كيفي صنايع كوچ  و متوسط در سال  فنّاوريتاسيس بنياد توسعه  -

 

 هاي مالي حمايت 

از گرفتاه )حجام تعيين ميزان ماليات براي صنايع كوچ  و متوسط بر حسب ميزان توليد انجا -

هاي ماالي از قبيال عادز  نقدي توليد( پس از كسر ميزان ضايعات و همچنين همراه با محاسبه بحران

 ها پرداخت نمايند. فروش كاال، عدز پرداخت و ميزان ارزش پولي كه بايد كارآفرينان بابت اقساط واز

درصاد از كال نقادينگي  35گذاري در مجارستان بايد تا سقف  ها و نهادهاي سرمايه كليه بان  -

 قابل واز خود را به تسهيالت پولي ا اعتباري خاص صنايع كوچ  اختصاص دهند.

، كه وظيفه آن تاامين بايش از 1991تاسيس شركت اعتباري تضميني صنايع كوچ  در سال  -

 باشد. گذاري صنايع كوچ  مي درصد از نيازهاي مالي و سرمايه 80

 صنايع كوچ  و متوسط پيمانكار هاي مالياتي به اختصاص تخفيف -

درصد كاالهاي صادراتي و اخذ حداقل قابل ميزان ممكن سود بازرگاني از  100معافيت مالياتي  -

 واردات براي صنايع كوچ  و متوسط

 

 خدمات حمايتي 



 

تحات  فنّااوريصنايع كوچ  و متوسط و اراياه خادمات مهندساي ا  فنّاورانهبازنگري وضعيت  -

 توسعه صنايع كوچ  مجارستان. ن ارت سازمان ملي

 رساني در امور بازاريابي پايگاه شناسايي و اطال  100ايجاد  -

است. كليه  كردشگريكه رياست آن با وزارت صنايع، تجارت و « ها شوراي توسعه شركت»ايجاد  -

يه باه ايان هاي اول هاي مربوطه براي رايزني هاي قانوني اسرگذار بر كسب و كارها توسط وزارتخانه اليحه

 شود. شورا ارسال مي

توساط موسساه « وضعيت كسب و كارهاي كوچ  و متوسط در مجارستان»چا  ساالنه كتاب  -

 (ISBDتوسعه كسب و كار كوچ  )

 



 

  لهستانلهستان  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت لهستان در توس

 هاي آموزشي حمايت 

هاا و  فنّاوري، به من ور ارتقا  و حمايت از 1997در سال « ها و تكني  فنّاوريآژانس »تاسيس  -

 ها.SMEفنون مدرن و نوآور جهت 

 ها آموزشي براي مديران و كارآفرينان در دانشگاه راهبردداشتن دو نو   -

 فوق ديپلم يكساله براي كارآفرينان كنوني. راهبردالف( 

 راي دانشجويان رشته اقتصاد از سال سوز به بعدو نيم( ب لي  ساب( برنامه آموزشي سه ترمه )

آموزش گسترده معلمين در زمينه دروس كارآفريني و سپس انتشاار آن در يا  مقيااس ملاي  -

 مدرسه ابتدايي و دبيرستان 100براي 

 

 هاي مالي حمايت 

)باراي تضامين اعتباارات باانكي باراي  1997تاسيس صندوق ملاي تضامين اعتباار در ساال  -

 (SMEهاي  شركت

 ها.SMEتاسيس صندوق تضمين محلي براي توسعه  -

هاا باه بيكااران جهات خاود  هاي كاري جديد )اين واز هاي ترجيحي براي ايجاد محل ايجاد واز -

 شود.( هاي شغلي در دفاتر كار )در شهرها( داده مي اشتغالي و افزايش فرصت

 

 خدمات حمايتي 

كه طبق آن تاسيس شركت در لهستان آسان  1988در سال « قانون فعاليت اقتصادي» بتصوي -

 گرديد.

 240كاه ايان موسساه باا  1995ها در ساال SMEتاسيس موسسه لهستاني توسعه و ارتقاي  -

 كند. ها را بر عهده دارند، همكاري ميSMEهاي  موسسه لهستاني مختلف كه كار حمايت از فعاليت

 (KSUها )SMEملي خدمات براي  راهبردايجاد  -

ها ايجاد شد كه چهار نو  SMEمركز مستقل براي تن يم فعاليت  136ن ي  شبكه با به عنوا -

 دهد. ها قرار ميSMEرساني و مالي را در اختيار  اي، آموزشي، اطال  خدمات مشاوره



 

اي، گزارشات  (. اين شبكه با تاسيس مراكز انتشار ناحيهBINكسب و كار ) اطّالعاتايجاد شبكه  -

 دهد. ها قرار ميSME.. را در اختيار .، مشاوره وSMEاي حامي ه ي، سازماناطّالعات



 

  مالزيمالزي  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت مالزي در توس

 باشد. در مالزي وزارت توسعه كارآفريني تشكيل شده كه اين وزارتخانه متولي كارآفريني مي 

 طراحي شده اسات كاه تحات ايان  هو كار برنامه مشاور در اين وزارتخانه در قسمت توسعه كسب

كند و به آنها پيشانهاداتي  هاي آموزشي و راهنمايي فراهم مي برنامه براي كارآفرينان بالقوه برنامه

دهد كه آنها بتوانند به طور مستقل در بازار به رقابت بپردازند. مدت زمان اين مشاوره معماوالً  مي

 باشد. سال مي 5تا  3بين 

 هدا  اين برنامه عبارتند از:ا

اي  به وجود آوردن تعدادي زيادي از كارآفرينان جديد از طريق ارايه خدمات راهنمايي و مشاوره -

 توسط كارآفرينان موفق و برجسته.

 ايجاد ي  سازگاري و تفاهم بين كارآفرينان جديد و كارآفرينان موفق كنوني. -

مسئوليت در زمينه هدايت سااير كارآفريناان باه ساوي تشويق كارآفرينان برجسته براي قبول  -

 قيت در كسب و كارفمو

 

 وظايف وزارت توسعه كارآفريني 

 القاي ي  فرهنگ كارآفريني در ميان جامعه -

 چگونه ي  كسب و كار كوچ  را آغاز كنيم. -

 هايي براي بهبود دادن كيفيت و كارايي مديريت فعلي كسب و كارها. برنامه -

هاا  باشگاههاي كارآفريني و تدارك ي  محيط سودمند براي كارآفرينان از طريق  اليتتشويق فع -

 ها و انجمن

 كم  نمودن به كارآفرينان موجود و بالقوه -

 

 گذاري حمايت مالي ا اعتباري و جذب سرمايه 

باشاند باه  هاي نو كه در راستاي تقويت بنيه فني صنعتي كوچ  و متوساط مي ها و طرح پروژه -

ها و تبليغ براي آنهاا در باازار باورس  شوند و از طريق معرفي شركت ها جهت اخذ واز معرفي مي  بان



 

گذاري توساط موسساات ماالي  صنعتي مالزي به نوعي جاذب نقادينگي از طرياق مشااركت سارمايه

 دهد. خصوصي انجاز مي

سال باا  10الي  5هزار دالر آمريكا با مدت بازپرداخت  400پرداخت واز از طريق بان  به مبلغ  -

 درصد خواهد بود. 4سود 

 1990صنعتي در مااه ژوئان ساال  فنّاوريهاي  هاي كم  جهت حمايت از كارآفرينان صندوق -

و تسريع در امر توسعه و بهبود وضعيت   توسط دولت تاسيس گرديد كه هد  از تاسيس صندوق كم 

صنايع كوچ  براي تساريع در  ينا سازتواواحدهاي صنعتي كوچ  و متوسط و يا به عبارتي  فنّاورانه

 باشد. مدرنيزه كردن آنها مي

شرو  باه كااركرد و هاد  ايان موسساه توساعه  1990موسسه توسعه كارآفريني كه در سال  -

باشاد.  هااي خااص مي و انجااز پروژه اطّالعااتكارآفريني از طريق آموزش، تحقيق، مشااوره، انتشاار 

هاا، سامينارها، مشااوره و سااير  هااي آموزشاي، كارگاه يق دورههاي آموزشي اين موسسه از طر برنامه

 هاي تحقيقاتي اين موسسه عبارتند از: باشد. برنامه هاي كسب و كار براي كارآفرينان مي برنامه

 ها. بررسي ارزيابي برنامه توسعه كارآفريني در تماز ايالت -

 هاي حامي براي صنايع كوچ  و متوسط نقش موسسه -

 هاي توليد انتخابي زهاي توسعه منابع انساني در بخشبررسي نيا -

 ياطّالعات راهبرد -

  كارآفريني تشكيل داده است. اطّالعاتموسسه توسعه كارآفريني ي  مركز 

 هااي  اي تشكيل داده است تا بتوانند به دانشجويان سال آخر كارشناسي نيز در پروژه گروه مشاوره

 كم  نمايد. اي و تحت برنامه مشاورين ارشد مشاوره

 هاي توسعه كارآفريني در ساطوح مدرساه و دانشاگاه نياز  ريزي، هماهنگي و ارايه برنامه در برنامه

 باشد: مي زيرها به شكل  نمايد و برنامه فعاليت مي

 آفرينش كارآفرينان از ميان دانشجويان -

 المللي بينمواجه كردن دانشجويان با تجارب  -

 هاي كسب و كار اليتدر مورد فع اطّالعاتانتشار  -

 اي براي دانشجويان تامين آموزش مشاوره -

 ارتقاي توسعه كارآفرينان جوان در سطح دبيرستان -

 

 اتحاديه زنان كارآفرين مالزي



 

زنان كاارآفرين گاردهم آمدناد و اتحادياه زناان كاارآفرين  يانجمن اصل 6روساي  1996در سال 

 مالزي را تشكيل دادند.

 

 اهدا  اين اتحاديه

 ايجاد ي  شبكه و تشري  مساعي با يكديگر

 هاي كارآفريني، تجاري و صنعتي هاي مشاركت و همكاري در تماز برنامه ترتيب دادن طرح

 هاي مربوطه اي براي اعضا  در زمينه ايجاد ي  ساختار مشورتي و مشاوره

دنيااي  هاي آن در رابطاه باا توساعه زناان در مشاركت با دولت جهت دستيابي و اجراي سياسات

 صنعت، تجارت و كارآفريني

هاي تجااري، بازرگااني و صانعتي در  ي زناان در زميناه هاا نماينده كشور و ايجاد ارتباط با انجمن

 المللي سطوح بين

 

 آموزش كارآفريني

هاي تحصيلي در مورد كاارآفريني ياا كساب و كارهااي كوچا  در  ها دوره در بسياري از دانشگاه

 شود. ها ارايه مي نها و يا دپارتما دانشكده

دانشگاه اوتارا به دانشجويي كه چند طرح كسب و كار را براي شرو  كساب و كاار تهياه نماوده و 

دهد كه باه صاورت  دالر آمريكا مي 13000تا  260هايي از  براي شرو  كارشان سرمايه نياز دارند، واز

 1000ياق ايان برناماه حادود شود. تا به حال اين دانشاگاه از طر اقساط ماهانه طي سال پرداخت مي

التحصايلي مشاغول باه كساب و كارهااي  دانشجو را آموزش داده كه تعداد زيادي از آنها پاس از فارغ

 باشند. خودشان مي

تاسايس گردياد كاه اهادا  آن  1993مالزي، دفتر مشاوره و نوآوري در سال  فنّاوريدر دانشگاه 

 عبارت از:

 شگاهايجاد همكاري و مشاركت بين صنعت و دان 

 تدارك خدمات سنجش فني و مشاوره براساس منابع دانشگاه 

 فنّاوريو انتقال  فنّاوريهاي  هاي مربوط به نوآوري ارتقا  و اراده فعاليت 

 فنّاورانههاي  هايي براي توسعه كارآفرينان فني از طريق آموزش مهارت تدارك برنامه 

 

 ها كتاب اسالز و نوگرايي و كارآفريني در ميان مالزيايي



 

در ماورد كاارآفريني و ادغااز  1998باشد كاه در ژانوياه  اي مي ساله 4اين كتاب نتيجه تحقيقات 

فرهنگ در ميان طبقه متوسط و باالي مردز در كواالالمپور مالزي انجاز گرفته اسات بخاش اول ايان 

ريني باه كند كه در ميان كارآفرينان مالزيايي طبقه متوساط، كاارآف كتاب در مورد اين نكته بحث مي

از پاكدامني و نوگرايي در ميان افراد ذينفاع  آزموني  مسير اصلي قوي ديني و ارزش معنوي و ي  

 تبديل شده است.

كوشد تا شرح دهد كه چگونه افراد درك را از نوگرايي اقتصاد مالزيايي و كارآفريني  بخش دوز مي

ها چگونه تصورات نو  دوستانه خود را به كنند. كه در واقع بيان كننده اين امر است كه آن قانونمند مي

 كنند. درون اقدامات اجتماعي و اقتصادي القا مي



 

  تايوانتايوان  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت تايوان در توس

 هاي آموزشي حمايت 

از( باه درصد بودجه ماورد نيا 80تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي كوچ  و متوسط )تا سقف  -

 من ور تكميل آموزشي )فني ا تخصصي( نيروهاي شاغل در واحدها.

هاي مسائول توساط  آموزشي توسط ساازمان دورهدرصد از كل مبلغ پس از تاييد موفقيت  50 -

 شود. دولت به صورت يارانه آموزشي پرداخت مي

 آموزش فراگير همه نيروهاي كارگري، مهندسي، امور اداري و... -

هااي فناي )تكنساين( توساط وزارت  ها و كالج يت كارآفريني در ساطح دبيرساتانتربيت مدير -

 آموزش متوسطه

هاي  فنّاوريها و موسسات مالي توسط وزارت علوز و  تربيت مديران كارآفريني در سطح دانشگاه -

 المللي پيشرفته با همكاري وزارت صنايع و تجارت بين

 ها و دانشگاه هكارآفريني در دوره تحصيلي متوسطمربوط به مديريت  ن رياجباري بودن دروس  -

 

 هاي مالي ا مالياتي حمايت 

هاي كوچ  و متوسط  هاي توليدي در شركت اندازي پروژه تامين سرمايه نقدينگي به من ور راه -

درصد از كل سرمايه مورد نياز به صاورت  60-75كه پس از ارزيابي توسط كارشناسان بان ، تا سقف 

 باشد. ها از سومين تا پنجمين سال توليد مي شود و بازپرداخت واز درصد داده مي 4-6ره واز با نرخ به

هااي  هاي ويژه به پيمانكاران صنعتي كوچ  و متوسط با شرايط آسان همراه با تخفيف ارايه واز -

 پردازند( درصد كمتر از واحدهاي صنايع كوچ  و متوسط مستقل ماليات مي 20تا  10مالياتي ويژه )

جدياد،  فنّااوريآالت مدرن،  معافيت كامل عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات ماشين -

درصاد  100تجهيزات تحقيق و توسعه، مواد اوليه منحصر به فرد براي توليد و سااخت كاالهاايي كاه 

 قابل صادرات هستند.

 

 اي هاي فني و مشاوره حمايت 



 

طريق پنج سازمان عمده و تخصصي دولتي به واحدهاي اي از  ارايه تسهيالت در امكانات مشاوره -

هاي توليدي، بازارياابي و  ، طراحي، مونتاژ، كاربرد روشفنّاورانهتوليدي، »هاي  صنايع كوچ  در زمينه

 «گذاري و جذب سرمايه خارجي مسائل اقتصادي ن ير سرمايه

 ط تامين نيروهاي متخصص و زبده مورد نياز واحدهاي صنعتي كوچ  و متوس -

ايجاد تسهيالت الزز براي واحدهاي صنعتي كوچا  و متوساط و تشاويق آنهاا باه اساتفاده از  -

 هاي گوناگون رساني در زمينه اطال  فنّاوري

 

 اي خود اشت الي توسعه هسته 

ايجاد دو صندوق ويژه براي حمايت مالي از خود اشتغاالن براي تكميل سرمايه ماورد نيااز ايان  -

 ز كل سرمايه مورد نياز(درصد ا 80افراد )تا 

 درصد 3-6هاي بانكي با نرخ بهره  هاي مالياتي ويژه براي خود اشتغاالن و دادن واز ارايه تخفيف -

 معرفي خود اشتغاالن كارآفرين به كليه واحدهاي صنعتي -

هاي تخصصي، مراكز تحقيقاتي و موسسات پژوهشي ا آزمايشگاهي در بخش  استفاده از سازمان -

 افراد خود اشتغال دولتي از

ايجاد دو شهرك صنعتي همراه با كليه امكانات فيزيكي، تسهيالتي، ارتباطي و تحقيقااتي باراي  -

 استقرار خود اشتغاالن فعال



 

  اندونزياندونزي  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت اندونزي در توس

  هااي تجااري  )بان  1991پيمانكار در ساال  تاسيس صندوق اعتبارات خاص براي صنايع كوچ

 درصد از كل سقف صندوق را پر كنند( 45طبق دستور دولت موظف هستند تا 

 

 هاي همكاري صنايع كوچك با صنايع بزرگ ايجاد مدل 

 پيمانكاري مستقيم  -1

 هيچ تعهدي مبني بر ادامه همكاري پس از پايان مدت قرارداد براي طرفين وجود ندارد.

 اي شبكه پيمانكاري  -2

همكاري بين صنايع كوچ  و متوسط و بزرگ وجود دارد. دولت باا امكاناات مناسابي از جملاه 

اندازي صندوق ويژه اعتبارات تضميني و قانونمند كردن وظايف هر ي  از طرفين قرارداد نسبت باه  راه

 يكديگر را در ن ر گرفته است.

 همكاري توليدي ا صنعتي مشترك  -3

معرفي و گسترش يافته است. طبق اين مدل كارخانه بازرگ باه هماراه اين مدل  1993از سال 

تعداد مشخصي از واحدهاي صنعتي كوچ  يا شركت مستقل توليدي تاسايس خواهناد كارد كاه باا 

هاي صنعتي هر دو طر  نسبت به توليد ي   ، نيروي انساني و نوآوريفنّاورانهاستفاده از امكانات فني ا 

گذاري در شاركت جدياد باه    ناز جديد اقداز خواهناد كارد. سارمايهكاال يا محصول خاصي تحت ي

درصاد از طار  كارخاناه بازرگ تاامين را دريافات  60درصد از طار  صانايع كوچا  و  40صورت 

... را باه .حمايت از بازاريابي،  هاي ويژه مالياتي، آموزش نيروي انساني، نمايند. دولت اندونزي تخفيف مي

شركت صنعتي مشترك تاسيس شده  24دهد. تا به حال  اين زمينه انجاز مي هاي الزز در عنوان مشوق

 است.

 هاي سهامي متشكل از صنايع كوچك شركت -4

اين مدل طراحي و اجرا شده است. براساس اين مدل واحدهاي كوچ  صنعتي به  1995از سال 

ز توسط عرضه سهاز درصد از سرمايه الز 40كنند كه  ايجاد شركت توليدي با مالكيت سهامي اقداز مي

درصد مابقي توسط واحدهاي كوچ  صنعتي تاامين  60و فروش به افراد حقيقي تامين خواهد شد و 

 خواهد شد.



 

  1993توسعه صنايع كوچ  خرد )خود اشتغال( براي مقابله با بيكاري و ايجاد اشاتغال در ساال ،

در اندونزي مرباوط باه هاي اقتصادي  درصد از كل شغل ايجاد شده در كليه بخش 40/41بيش از 

 اين بخش بوده است.



 

 :حمايتي دولتي از اين بخش عبارتند از  عمده برنامه

درصد كل هزينه پروژه  75اندازي پروژه توليدي و نيمه توليدي تا  تامين سرمايه اوليه براي راه -

 به بعد 1986از سال 

اطق محاروز بادون دريافات اي باراي منا فني و حرفه  آموزش  آموزش نيروي انساني در مراكز -

 گيرد. شهريه و در ساير مناطق دريافت شهريه با شرايط پرداخت آسان توسط واز آموزشي صورت مي

 آموزش مديريتي براي كارآفرينان واحدهاي صنعتي كوچ  خود اشتغال -

آالت دولتاي دسات دوز باه ايان  آالت از طريق اجاره بلندمدت يا فروش ماشاين تامين ماشين -

 اواحده

 هاي مختلف ي و انجاز مشاورهاطّالعاتايجاد بان   -

  برنامااه«( توسااعه خااود اشااتغالي و كااارآفرينيSEED در دانشااگاه )Merdeka Malang  

 اندونزي.

 ايجاد رشته كارآفريني و خود اتكايي در اين دانشگاه -

  ه برناماههاي دانشاگا اي )كاارآموزي اجبااري( در تمااز رشاته هاي اجباري درون رشته فعاليت -

دانشگاهي براي تاسيس كسب و كارهاي خاود و آموختگان دانشسازي  آموزشي فوق برنامه براي آماده

 گردد: باشد اجرا مي مي زيرآنها به افراد كارآفرين كه شامل سه مرحله  تبديل

شود و از ميان داوطلبان آنهاايي كاه بيشاترين  الف( پيش آموزش: )به كار آموزان اطال  داده مي

 شوند(. اند. انتخاب مي اند و نمره خوبي كسب كرده نگيزه را داشتها

كشد و نيمه وقت حادود  روز طول مي 12ساعت وقت نياز دارد. تماز وقت  144ب( آموزش )به 

 (.هي  ما

كنناد مانناد مجاوز،  هاا باروز مي ج( بعد از آموزش )مشكالت عمومي كه در حاين اجاراي طرح

 شود(. .. مشاوره داده مي.اريابي ونامه، تامين مالي، باز گواهي

در شارو  كساب و كاار  SEEDكنندگان در برنامه آموزشي  درصد از شركت 40نتيجه برنامه: 

 نفر را استخداز كرده است. 50اند و هر كارآفرين  موفق بوده

  و كارآفرينان كوچ ، سياست ملي و فرهنگ كاارآفريني در ماورد  كردشگريتوسعه »چا  كتاب

 .1999ر سال د« اندونزي



 

  تايلندتايلند  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت تايلند در توس

  بازاريابي براي صنايع كوچ  و روساتايي از طرياق ارتقااي اساتانداردهاي كيفيات  راهبردتوسعه

 محصول، طراحي محصول و ارتقا  تنو  بازار.

 ولتي جهت توسعه اعتبارات براي صنايع روساتايي و تشويق انستيتوهاي تامين مالي خصوصي و د

 براي پوشش دادن تعداد بيشتري از صنايع كوچ  و روستايي  به ويژه

  هاي  صنعتي و بازاريابي براي كارآفرينان روستايي از طريق ارتقااي نقاش ساازمان اطّالعاتانتشار

 كسب و كار خصوصي در هر دو ناحيه روستايي و شهري

 اي گيري براي موسسات دولتي در سطوح روستايي و ناحيه رات اداري و تصميمتمركززدايي اختيا 

 هاي مديريتي و اداري كارآفرينان روستايي از طريق تدارك سمينارهاي آموزشي در  توسعه قابليت

 مورد بازاريابي، دارايي و اداري

  1991تاسيس شركت تامين مالي صنايع كوچ  در سال. 

 1991نايع كوچ  در سال تاسيس شركت تضمين اعتبار ص. 

 ها( ايجاد مركز مشورتي كسب و كار )با مشاركت آمريكايي 

باشاد  مشاور در كسب و كار مي 20دهد. داراي  ارايه مي SMEاي را به  اين مركز خدمات مشاوره

نفر آمريكايي بوده داراي تجربه كاري چند ساله در موسسات آموزشي معتبر  10نفر تايلندي و  10كه 

 ند.باش مي

  تاسيس موسسه توسعهSME هااي عماده آن آماوزش كاارآفريني،  كه فعاليت 1999ها در سال

 باشد. ي كسب و كار مياطّالعاتتحقيق و توسعه كارآفريني در خدمات 

 هاي تايلند هاي تحصيلي دانشگاه ترويج رشته كارآفريني در تمامي رشته 

 فريني كوچا  )جهات آماوزش افاراد روزه مربياان باراي توساعه كاارآ 16آموزشي    اجراي دوره

 روستايي(

  



 

  بنگالدشبنگالدش  

 

 باشند: عه و ترويج كارآفريني بشرح زير مياهم تجربيات عملي دولت بنگالدش در توس

  هاي آن عبارتناد  راهبردكه بعضي  1991برنامه اقتصادي دولت در سال  19تسريع كارآفريني در

 از:

بازار آزاد و رقابتي و تدارك ديدن تسهيالت صنعتي شدن سريع از طريق وارد شدن به اقتصاد  -

 پذير است. گذاري از طريق كارآفرينان داخلي و خارجي امكان براي سرمايه

 ايجاد زيرساختارهاي قوي اقتصادي پيش فرضي براي صنعتي شدن و رفاه كلي اقتصادي است. -

 .پذير است هاي بيشتر اشتغال از طريق صنعتي شدن سريع امكان ايجاد فرصت -

 ،ها و اصاالحات اساساي خاود را باه سامت  سياسات  دولت بنگالدش عضو سازمان تجارت جهاني

 كند. كه اهم آنها عبارتند از: اقتصاد آزاد در راستاي حضور در بازار جهاني دنبال مي

 واردات آزاد و آسان كردن مراحل گرفتن مجوز واردات -

 ها العمل كاري ها و حق تن يم و تعديل تعرفه -

 هاي دولت در مورد بازار، تجارت و كسب و كار سازي سياست كساني -

 هاي صنعتي دولت در رابطه با كارآفريني عبارتند از: هاي اصلي سياست بعضي از آرمان 

گذاري  تعيين نقش دولت به عنوان تسهيل كننده در خلق ي  محيط فعال براي توسعه سرمايه -

 بخش خصوصي

زا شاامل  گذاري در صانايع اشاتغال ي توسط تشويق سارمايهتضمين رشد سريع اشتغال صنعت -

 ها.SMEگذاري در صنايع پوشاكي  سرمايه

 ها هاي باالتر از طريق اهميت دادن به توسعه مهارت هاي با مهارت ايجاد اشتغال زنان در شغل -

 وري صنعتي و حركت تدريجي به سوي محصوالت با ارزش افزوده باالتر از طرياق افزايش بهره -

 ها و مهارت فنّاوريارتقاي 

 هاي توسعه صنايع كوچ  در بنگالدش محدوديت 

 هاي توسعه دولتي هزينه  محدوديت -

 هاي تجاري محدوديت سياست -

 هاي اداري و قوانين محدوديت -

 هاي منابع مالي محدوديت -



 

 :اقدامات دولت در زمينه آموزش كارآفريني عبارتند از 

كوچ  و متوسط بنگالدش در زمينه آموزش كارآفريني در بخش  تاكيد سازمان توسعه صنايع -

 ها.SMEدولتي و خصوصي براي توسعه 

 باشد: مي زيردر بنگالدش كه شامل موارد  CEFEاجراي برنامه توسعه كارآفريني  -

 )براي كارآفرينان بالقوه( :خلق كسب و كار -

كساب و كاار خاود را ارزياابي كنناد و  هاي در اين دوره كارآفرينان بالقوه قادر خواهند بود ايده

باشد كه به صورت  هفته مي 6تا  4هاي خود را توسعه دهند. مدت زمان اين دوره تماز وقت  شايستگي

 فشرده و كوتاه مدت ارايه خواهد شد.

 مديريت كسب و كارهاي كوچ  )براي كارآفرينان موجود(. -

اي ماديريت كارآفريناان موجاود تمركاز ها اين رشته به توسعه و ارتقاي دانش، مهارت و تكني 

 هاي پيشنهاد شده عبارتند از: خواهد داشت. دوره

 هاي مديريت كسب و كارهاي كوچ  رشته -

 راهبرديكارگاه آموزشي شناسايي محصول  -

 كارگاه آموزش بازاريابي محصول و تامين مالي -

 آموزش مربيان -

ن صالحيتدار صورت خواهد گرفات و در يا  المللي از مربيا آموزش مربيان توسط ي  گروه بين

 اي ارايه خواهد شد. هفته 4دوره آموزشي تماز وقت 

 ( اجراي برنامه آموزشي توسعه زنانWOP در مركز كارآفريني دانشگاه داكا از سال )1990 

  يا  شارح قابال مالح اه از صاادرات پوشااك از « توسعه اقتصادي و كارآفريناان»انتشار كتاب

 بنگالدش



 

  لياليااسترااسترا  

 

بطور كلي، دولت يكي از اركان مهم تعيين كننده سرنوشت اقتصاد و سياست استراليا است. ولي با 

ها به داليال متعاددي داراي روحياه كاارآفريني  هاي مختلف، استراليايي توجه به تعدد اقواز و فرهنگ

 كاارآفريني  روحياهاند كه بخشي از آن مرهون مهاجر بودن مردز استرالياست. اهم داليال ارتقاا   بوده

 باشند: بشرح زير مي

مشااي و سياساات مهاجرپااذيري، جمعياات اسااتراليا در طااول زمااان در مسااير  ( بااه دلياال خط1

هاي كارآفرينانه حركت كرده است. روحيه فردگراياي و تمايال باه پاياداري قوميات و هويات  گرايش

 هاي مهاجر روحيه كارآفريني را نيز ارتقا  داده است. گروه

جه به محيط باسبات اقتصادي، سياسي و اجتمااعي اساتراليا تمايال مهااجرين باه ايجااد ( با تو2

 تواند به رشد اقتصاد ملي كم  كند. شود كه به نوبه خود مي شركت بيشتر مي

( سياست حمايتي دولت اكثراً بدنبال حف  و حمايت از بخش صنايع كوچ  بوده است. مواردي 3

آموزش اساتراليا  اي دولت در زمينه مشاوره  و مقررات، خدمات رايانهمانند تشويق، ساده كردن قوانين 

 را به سمت گسترش صنايع كوچ  سوق داده است.

توانند در آسيا، منطقه اقيانوس هند و اروپا نياز فعاال  شوند مي ( مهاجريني كه وارد استراليا مي4

 يل دهند. هاي بيشتري تشك تر ساخته و اتحاديه باشند و خدمات خود را گسترده

( در جامعه استراليا، فردگرايي )استقالل طلبي( و كارآفريني بعنوان ي  هنجاار پذيرفتاه شاده 5

هم باالست و مدارا با ابهااز و عادز  خطر پذيرياست. بعالوه، در فلسفه مديريت استراليا سطح تحمل 

كشورهاي مشابه بسيار اطمينان قابل توجه است. به همين دليل زمينه براي كارآفريني نسبت به ساير 

 باالست.

المللي، روحيه تاسايس شاركت را ترغياب  بودن در سطح بين بر اين مبنا، سياست دولت و رقابتي

ها افاراد ناوآور و  نمود و اقدامات متعددي در اين كشور صورت پاذيرفت. از اينروسات كاه اساتراليايي

هاي كارآفرينانه بار مبنااي  ه اغلب تالشكارآفريني هستند. البته آنچه كه در اينجا قابل ذكر است آنك

رو  هرو بااي  موسسات كوچ  استوار بوده است، همانطور كه در ساير كشاورها نياز ماا چناين پدياده

 هستيم.

 

 نقش موسسات كوچك



 

هاي مورد توجه در مباحث كارآفريني، بحث ماديريت صانايع كوچا  اسات.  اصوالً يكي از بخش

شاود.  هايي دارد كه در مباحث ديگري به آنهاا اشااره مي ا تفاوتمديريت صنايع كوچ  با مالكيت آنه

ها از موسساه كوچا  متفااوت اسات. در اساتراليا  آنچه كه در اينجا مهم است آن است كه برداشات

صاحبن ران نسبت به اندازه موسسه كوچ  ن راتي متفاوتي دارند. براي مثال موارد زيار قابال توجاه 

 است.

اي است كه در آن يا   از موسسه كوچ : موسسه كوچ ، موسسه 1«تويلتشاير رپر»( تعريف 1

كنند و از هيچگونه كم  تخصصي هم استفاده نخواهند  يا دو نفر تصميمات مهم مديريتي را اتخاذ مي

 كرد و خود هم معلومات خاصي در زمينه اين تصميمات ندارند.

نفر بدون توجه به ناو  موسساه  20ز كمتر اكاركنان ( تعريف اداره آمار استراليا: موسسه داراي 2

 رود. ..( موسسه كوچ  به شمار مي.)اعم از صنعتي، خدماتي و

 20در حدود  يغير توليددر تعريف خود معتقد است كه سازماني كه در بخش  2«بدال رپرت( »3

 شود. داشته باشد، موسسه كوچ  تلقي مي كارمندنفر  100نفر و در بخش توليد در حدود 

عتقد است كه ويژگي ي  موسسه كوچ  ايان اسات كاه داراي اوراق بهاادار عماومي م 3( آنگ4

پردازند. مالكان نسل اول كارآفرين  )مانند سهاز( نيست و مالكين به ادغاز پرتفولوي مشخص خود نمي

 هستند؛ تيم مديريت كامل نيست و موسسه با هزينه باالي بازار مواجه است. خطر پذيرو 

ه است كه دولت نيز در تعريف كارآفريني دچار مشكل شده و بعضاً قاوانين تعاريف فوق باعث شد

متضاد و ناهماهنگي را از تصويب بگذارند. به همين دليل يكي از موارد مهم در تعريف صنايع كوچا  

ارايه تعريف صحيحي از آنهاست كه همگان بر آن توافق داشته باشند. براي استراليا توجاه باه صانايع 

 از اهميت حياتي برخوردار است. كوچ  و صنعت

نوآوري و كارايي در صنايع استراليا بطور كلي مرهون دو امر حياتي است: استفاده بيشتر و بهتر از 

فرآيناد تولياد جاز  الينفا   فنّااوريتحقيق و توسعه و اطمينان از اينكه محصول جديد و ابتكاري و 

گياري صاحيح و خردمنداناه از ابادا  و  بهره توسعه و تجديد ساختار است. فعاليت موفقيت آمياز باه

نوآوري، طراحي، تحقيق و توسعه و بهبود محصول بستگي دارد. رشد اقتصادي استراليا مرهون تغييار 

ساختاري در اين رابطه بود كه بر اسر آن توانست شرايط اوليه الزز را براي ايجاد و توساعه و گساترش 

 صنايع نيرومند و نوآور فراهم نمايد.
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  سياست صنعتي دولت استراليا باالبردن و ارتقا  صنعت از طريق فراهم كاردن يا  محايط هد

هاي شديد و موسر  باشد. در آينده، صنعت استراليا از طريق فعاليت باسبات و داراي كارايي و با كفايت مي

 در تحقيق و توسعه، مرغوبيت و بازاريابي شناخته خواهد شد.

 هاي زير است: يرشد صنعت نيازمند وجود ويژگ

 المللي توانايي رقابت در صحنه بين 

 صادرات گرايي 

 )توانايي ابتكار و نوآوري و خالقيت )كه در باال اشاره شد 

 توانايي تطبيق با شرايط متغير جهان 

 باراي  فنّاوريهاي بدست آمده در نتيجه توسعه  جويي از فرصت آماده و مجهز بودن براي بهره

 نيل به اهدا  فوق

هاي حمايتي از آنها پشاتيباني نماوده  وجه شاياني به صنايع نموده و در چارچوب سياستدولت ت

شاغل وجود دارد و ارزش افزوده سااالنه هار  37است. در هر كارگاه صنعتي در استراليا بطور متوسط 

 دالر است و در بعضي صنايع بيشتر دارد. 37500شاغل رقمي حدود 

هااي  ضا براي سطح زندگي باالتر و نيااز باه پيشارفت در فعاليتبطور كلي، با توجه به افزايش تقا

بندي و  صادراتي، دولت در خصوص صانعت دو راه در پايش دارد: از يا  ساو در جساتجوي ساهميه

افزايش توليد و كارايي در صنايع حمايت شده قديمي باشد و از سوي ديگار در جهات افازايش ارزش 

صنايع در استراليا هميشه با كما  و ياراناه  يبازسازسعه دهد. را تو فنّاوريافزوده و فعاليت صنعتي، 

اناد. عاالوه بار آن،  دولت همراه بوده است و بعضي از صنايع هم آسار مثبتاي از كما  دريافات نموده

كاه براسااس آن باه آن  1كم  براي تحقيق و توسعه صانعتي اعطاياستراليا طرحي وجود دارد بناز 

 شود. درصد تخفيف مالياتي داده مي 15تحقيق و توسعه كار كنند  ها كه در زمينه دسته از شركت

با توجه به مسائل فوق موسسات كوچ  از اهميت زيادي برخوردارند. اهام ماواردي كاه در اداره 

امور موسسات كوچ  بايد در ن ر گرفته شوند و در محايط اقتصاادي ا سياساي اساتراليا از اهميات 

 بيشتري برخوردارند عبارتند از:

 

 هاي محيط كاري: هاي مديريت و فرهنگ ( رويه1
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نوسان و آشفتگي فزاينده محيطي، مديران موسسات كوچ  استراليا را تحت فشار قرار داده است 

باشاند.  به طوري كه آنها مجبور به تعيين مسير آينده خود در راستاي رسيدن به اهدا  ساازماني مي

ني متكي هستند كه براساس برآورد رشد آيناده در بسياري از موسسات كوچ  بر نرخ پيشرفت يكسا

اند كاه برآوردهايشاان  كنند. در حاليكه در محيط فعلي موسسات زيادي بوده فروش آن را مشخص مي

در استراليا امروزه اين روناد وجاود دارد كاه باا توجاه باه رشاد  ،بهر حالاشتباه از آب درآمده است. 

هاي آماري معتبار تاكياد  ها و روش از پيش بايد بر شاخصموسسات كوچ  و افزايش تعداد آنها بيش 

 تر باشد. ها صحيح بيني شود تا اينكه پيش

تر آن است كاه موسساات مزباور از رونادها و نوساانات  هاي عملي مزيت اصلي استفاده از شاخص

بيني شده آگاهي يافته و روند آينده بر حسب ي  داناش و تجرباه منساجم از آيناده باه دسات  پيش

و افازايش شاناخت صاحيح از  خطر پاذيريبيني به كاهش  حاصله از اين نحوه پيش اطّالعاتآيد.  مي

 كند. محيط كم  مي

 

 ها: ( آموزش مهارت2

هاي الزز براي مديران و مالكان موسسات كوچ  اسات. ايان  رشد شركت مستلزز آموزش مهارت

ند. آموزش كارآفريني كه در كشورها به ك تر كم  مي ريزي پيچيده هاي برنامه ها به اجراي رويه آموزش

 گيرد، در بخش بعدي در مورد استراليا مورد بررسي قرار خواهد گرفت. هاي مختلفي صورت مي گونه

 

 ( توجه به محيط قانوني، رسمي و مجاز: 3

دهد و يا اينكاه امكاان دارد آنهاا را محادود  عامل ديگري كه مديران را در اداره سازمان ياري مي

ها بايد تابع قوانين بوده و خود را با آن وفاق  محيط رسمي و قانوني است. در اين محيط سازماننمايد 

 دهند.

 

 هاي رودرروي موسسات كوچك: ( فرصت4

هاي فعاليت خرد و كوچ  هم  باشد فرصت از آنجا كه استراليا ي  كشور حاصلخيز و سروتمند مي

 تواند بدست آيد: ي از موارد زير ميدر آن بيشتر است. در حال حاضر، منابع فرصت كليد

اي قارار  هاي كاري استراليا در معارض اصاالحات عماده الف( اصالح محيط كاري و شغل: محيط

اي و  هاي دولتي عمليات خاود را جهات داده و بار فعاليات غيرهساته گرفته است. موسسات و شركت

اساتفاده كارده اسات و  راهباردي فرعي كمتر تاكيد دارند. دولت از اين فرآيند براي نيال باه اهادا 



 

كناد. از اينارو فرصات جديادي باراي  هااي متفااوت اراياه مي راهبرداي از  خدمات را از طريق شابكه

باشند كه در محيط ايجاد شده است. براي ميخال هايي  بدنبالموسسات بوجود آمده و موسسات بايد 

هاي الزز در محايط شاغلي،  با اصاالحها  مثال، در حال حاضر بخاطر خدماتي شدن بسياري از فعاليت

 ها قرار گيرد. تواند در اختيار شركت هاي گرانبهايي مي فرصت

زندگي: چهره استراليا در حال تغيير است. جمعيت استرالياي امروزه داراي طاول عمار   ب( سب 

در رفتاار و كنناد و  شوند. آنها ساعات زياادي كاار مي دار مي بيشتر بوده و افراد در سنين باالتري بچه

سال آيناده نسابت افاراد  25دهند. براي مثال، در طي  عادات خريد خود احتياط بيشتري به خرج مي

ساله در جامعه دو برابر خواهد شد و مردز در ساعات بيشتري كار كرده و درآمد بيشاتري كساب  65

 خواهند نمود.

صر  سريع كاال و خدمات ج( رفتار مصر  كننده: ي  مشخصه بارز مصر  كنندگان استراليايي م

باشد. بر حسب آمار اداره آمار استراليا  ايرايانهي و اطّالعاتهاي  فنّاوريجديد است، بويژه كه مربوط به 

 30كنناد و  اساتفاده مي VCRدرصد آنها از  80ها ي  دستگاه تلويزيون دارند.  درصد استراليايي 99

 شخصي هستند. رايانهدرصد داراي 

و صنعت گردشاگري  گردشگريهاي موجود در استراليا،  ريحات: يكي از فرصتو تف گردشگريد( 

بايش از شاش ميلياون نفار از  2000كه در سال  بودبرآورد كرده  يردشگرگبيني  است. شوراي پيش

در سايدني اساتراليا، نيااز باه  2000استراليا ديدار نمايند. همچنين باا توجاه باه برگازاري المپيا  

هاي فعاليت اقتصادي اسات  يكي از زمينه گردشگريد. امروزه وبسيار زياد ب تسهيالت و خدمات جديد

 تواند مورد توجه زيادي قرار گيرد و درآمدهاي زيادي را عايد كشور نمايد. كه در بخش خدمات مي

 

 ( كمك و حمايت مالي:5

هااي  اراناه، كم يهاي ماالي متعاددي مانناد  ها و كم  المنافع طرح هاي ايالتي و مشترك دولت

هااي ماالي باراي  دهناد. ايان كم  هاي واز را به صنايع كوچا  اراياه مي اعطايي بالعوض و ضمانت

موسسات استراليا از ارزش خاصي برخوردار بوده و انگيزه اقداز به ايجااد موسساه كوچا  را بايش از 

 كند. پيش مي

گذاري و تاامين  رمايهبراي مثال، دولت استراليا براي تجديد ن ر در مقررات قانوني مربوط باه سا

گذاري،  را مطرح كرد كه موجب تسهيل سرمايه 1ها منابع مالي برنامه اصالحات اقتصادي قوانين شركت
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گردد. در اين برنامه به تاامين ماالي بعناوان  ايجاد اشتغال و ايجاد اعتماد متقابل در محيط تجاري مي

وساط متوجاه شاده اسات. براسااس هاي كوچا  و مت هاي اصلي و حياتي براي شركت يكي از زمينه

جامع، مرباوط  اطّالعاتشود و  ها داده مي تر به شركت مقررات تامين منابع مالي، ي  چارچوب مناسب

هاي تاامين مناابع ماالي را باراي آناان مشاخص  دهد و فرصت اي را در اختيار آنان قرار مي و با صرفه

 كند. مي

 

 هاي دولت و كارآفريني سياست

ايالت و دو قلمرو تقسيم شاده  6اقيانوسيه و كشور استراليا از ن ر جغرافيايي به بطور كلي منطقه 

است. سپس با توجه به تسلطي كه مهاجرين بويژه مهاجرين انگليسي بر استراليا پيدا نمودند به فرمان 

ساه هاي دولتي در استراليا در  تاسيس شد و در واقع سياست 1المنافع استراليا ملكه ويكتوريا، مشترك

المنافع در حاال  المنافع ظاهر شد. در استراليا دو سطح ايالتي و مشترك سطح ايالتي، قلمرو و مشترك

 باشند. حاضر بيشتر مطرح مي

 

 المنافع هاي دولت در سطح مشترك الف( برنامه

 :2( اداره صنايع استراليا1

المنافع است. ايان  و مشتركاداره صنايع استراليا كانون پيوند و اتحاد بين سه دولت قلمرو، ايالت 

باشد. اداره صنايع استراليا با هد  تشاويق  هاي دولت و موسسات مي اداره تنها پل ارتباطي بين كم 

اساتراليا  ردشاگريگموسسات به فعاليت رقابتي و پوياتر در صحنه اقتصااد در وزارت صانعت، علام و 

 يغيار ماالباه اراياه حمايات ماالي و  برنامه حماايتي باوده و 500ايجاد شده و در حال حاضر داراي 

، مشاوره، هدايت ارباب رجو  در اطّالعاتپردازد. سه سطح اصلي خدمات اين اداره عبارتند از: ارايه  مي

 مسير مناسب.

هاي روساتايي تاا خادمات مرباوط باه بهباود  اي از برناماه هاي اداره صنايع استراليا گستره برنامه

و در واقع هد  اصلي آن باال بردن ساطح رقابات مياان صانايع و  گيرد ها را در بر مي وضعيت شركت

باشد. اداره صنايع استراليا كاه توساط دولات  موسسات كوچ  و ترغيب آنها به نوآوري و صادرات مي

نمايد كه از ن ر كارآفرينان فعال استراليا مشكل و ديوانساالرانه به ن ر  هايي را اجرا مي ايجاد شد برنامه
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حتي باعث وقفه در كار كارآفريناان نياز  1در بعضي از موارد به علت ايجاد موانع اداري رسد و حتي مي

 شده است.

 

 المنافع: هاي مشترك ( سياست2

كند كه  هاي مهمي را براي كارآفريني دنبال مي ها و ايده المنافع هم برنامه دولت در سطح مشترك

 اهم آنها عبارتند از:

من اور از ناوآوري، كااربرد و بكاارگيري يا  اياده جدياد در  :2( نوآوري و تحقيق و توسعه2-1

اسات و تاا  خطر پذيرها يا محصوالت شركت است. نوآوري مرهون وجود افراد خالق، مبتكر و  فعاليت

( نياز يكاي از R&Dحد زيادي به ظرفيت جامعه هم بستگي دارد. از سوي ديگر تحقياق و توساعه )

كند و  د نوآوري و ارتقا  سطح كمي و كيفي موسسات ايفا  ميعواملي است كه نقش مهمي را در فرآين

 رود. خود ي  شاخص و معيار براي فعاليت نوآورانه به شمار مي

اند از ابتدا بر تحقيق و توساعه  هاي استراليايي با توجه به اينكه توسط مهاجرين ايجاد شده شركت

باشاد.  هاي دولت استراليا نمي رهون فعاليتاند و توجه به اين دو مسئله خيلي م و نوآوري تاكيد داشته

ولي از سوي ديگر نقش ترغيبي و تشويقي دولت در ارتقا  سطح نوآوري و تحقيق و توسعه قابل باوده 

توسط دولت ايجاد شد كه نقش آن عبارتست از افازايش ساطح  IR&Dهيئت  1986است. در سال 

ا  اين هيئت شامل مديران دولتي و بخش صنعت در استراليا و اعض R&Dموفقيت تجاري و بازرگاني 

گيري راجع به تخصيص مناابع ماالي  تصميم IR&Dباشند. يكي از وظايف اصلي هيئت  خصوصي مي

 باشد.  هاي موسسات كوچ  مي اندازي پروژه براي تاسيس يا راه

جدياد، بهباود طراحاي و  فنّااوريهاي دولت در رابطه با افزايش نوآوري معطو  به پذيرش  طرح

باشاد. باراين اسااس و باا همكااري اداره صانايع  حقيق و افزايش سطح نوآوري بهينه در سازمان ميت

 R&D Startدهند كه اهم آنها عبارتند از: برنامه  هاي خاصي را هم ارايه مي استراليا معيارها و پاداش

خرياد ، واز R&D(، كم  اعطاي رقاابتي باه SBIFهمراه با تامين مالي نوآوري موسسات كوچ  )

هاي  براي شركت 1996سال  R&D Start( برنامه 125 )تا  R&Dو معافيت مالياتي براي  فنّاوري

اسات. ايان برناماه  SBHFكوچ  با هد  افزايش تحقيق و توسعه اجرا شد و عنصار اصالي در آن 

هااي  ميلياون دالر اسات و موسساات را باه فعاليت 50هاي با نرخ بازگشت كمتر از  شامل تماز پروژه

ميلياون  250نمايد. در اين برناماه  نوآوري و ارايه خدمات، محصوالت و فرآيندهاي نوآورانه تشويق مي
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هاي اعطايي و واز اختصااص  ميليون دالر آن به كم  15دالر استراليا بودجه تخصيص يافته است كه 

  R&Dي هاا صانعتي، پروژه  R&D يهاا پروژهيابد. چهار جاز  اصالي ايان برناماه عبارتناد از:  مي

 هاي تجاري واز ،R&Dهاي مشاركتي  دانشگاهي، پروژه

بازرگاني استراليا  نكميسيوهاي صادرات استراليا،  ها و برنامه مشي ( صادرات در ارتباط با خط2-2

(Austradeبه عنوان بازوي دولت در بازارهاي بين ) خواهاد باه موسساات  كناد و ميالملل عمل مي

هاي بازرگاني و صادرات كم  كند. كميسيون بازرگاني استراليا  از فرصت برداري استراليايي جهت بهره

كند كه موسسات خود را براي صاادرات آمااده كنناد و وارد  به صادركنندگان بالقوه استراليا كم  مي

هاي فروش در بازار را به دست آورند. اين كميسيون طيفي از خادمات  صحنه اقتصادي شوند و فرصت

دهد. اين خدمات غالبااً هماراه باا  هاي بالعوض ارايه مي كم  اعطايكلي گرفته تا  العاتاطّرا از ارايه 

باشد و در مقابل نيز صادر كنندگان استراليا دقيقاً از ماوازين و قواعاد ايان موسساه تبعيات  يارانه مي

در كشور دارد كه نه تنهاا باه صاا 67شعبه در  100كنند. در حال حاضر كميسيون مزبور بيش از  مي

اجراي اين برناماه  لبهر حاكند.  كنندگان استراليا بلكه به صادركنندگان كشورهاي ديگر نيز كم  مي

المنافع نشان دهنده ميزان توجه و اهميت دولت به صادرات است. اين كميسيون در  در سطح مشترك

 ها و ابزارهاي متفاوتي دارد كه مهمترين آنها عبارتند از: مجمو  برنامه

  2و شركت بيمه ماليه صادرات 1كم  جهت توسعه بازار صادرات ياعطاطرح 

دهاد كاه مشاوق  هايي را اراياه مي دولت استراليا همچنين در سطح اياالتي و قلمارو نياز برناماه

 هاي آنها عبارت است از: اي از برنامه هاي كوچ  است. خالصه هاي شركت فعاليت

 : 3( ايالت نيوساوث ويلز1

ي  سازمان دولتي است كه به حف  يا  4اي و ايالتي لز، سازمان توسعه منطقهدر ايالت نيوسارث وي

كناد تاا بتوانناد  كم  مي« نيوساوث ويلز»و « سيدني»بهبود محيط تجاري و بازرگاني مناطقي چون 

از طريق تغيير درون ساختاري و تغيير خط مشاي اسات. ايان « نيوساوث ويلز»جو تجاري و بازرگاني 

كند و در اين راستا برنامه بهبود صنايع استراليا را  تشويق مي« جهاني انديشيدن»به  موسسه مديران را

 كند. اجزا  و واحدهاي اصلي و فرعي اين سازمان شامل موارد زير است: اجرا مي
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، فنّاوريهاي پزشكي، بهداشت، صنايع علمي، بيو ده بخش صنعتي مانند بخش اول شامل گروه -1

 ....دارويي و

 المللي شامل: زار بينشش با -2

 كنگ، تايوان و چين صادرات به ژاپن، كره، هنگ 

 صادرات به آفريقاي جنوبي، خاورميانه و هند 

 صادرات به آسياي جنوب شرقي 

 گذاري در آسيا سرمايه 

 گذاري در اروپا سرمايه 

 گذاري در آمريكا سرمايه 

 هاي بهبود وضعيت شركت اداره و ارايه برنامه 

را تحت پوشش قرار داده و در سطح « نيوساوث ويلز»اي و ايالتي كل ايالت  هسازمان توسعه منطق

هاي دولات محلاي از  هاي اصالي، جباران هزيناه ، آموزش مهارتيارانه اعطايكند.  اي عمل مي منطقه

 باشد. هاي بالعوض مي كم  اعطايطريق 

 «: ويكتوريا»( ايالت 2

اي و ايالتي در آن فعاال اسات، در ايالات  منطقهكه سازمان توسعه « نيوساوث ويلز»همانند ايالت 

كناد. ايان موسساه در  ( به رشد موسسات كوچ  كم  ميVBسازمان ويكتوريا بيزنس )« ويكتوريا»

كما  « ويكتوريا»هاي خارجي، تشويق جابجايي سرمايه و افزايش صادرات ايالت  جهت جذب سرمايه

 كند. مي

ها و بهباود خادمات  بود وضعيت صادرات شاركتاين سازمان دسترسي آسان و مداوز خدمات به

 ها عبارتند از: كند. اهم اين خدمات و فعاليت گذاري را فراهم مي سرمايه

 خدمات بهبود وضعيت شركت 

 گذاري هاي سرمايه خدمات پيگيري سريع پروژه 

 گذاري جديد جذب سرمايه 

  ويكتوريا»كم  به موسسات واقع در ايالت» 

 برقراري روابط با كاركنان 

  صنعتي و بازرگاني اطّالعاتارايه 



 

در هر دو بخش خصوصي و دولتي و در همه سطوح از جانب موسسات « ويكتوريا بيزنس»سازمان 

كند. البته سازمان ديگري هم در اين ايالات وجاود دارد كاه باه  كوچ  تحت پوشش خود فعاليت مي

اي و خاصاي باه منااطقي  فاهمعرو  است و خادمات حر 1(VBGOادارات بازرگاني دولتي ويكتوريا )

 دهد. كنگ، توكيو، جاكارتا، لندن، فرانكفورت و سئول ارايه مي چون هنگ

 

 ارتباط با موسسات كوچك

يكي از موانع مورد اشاره و مهم براي كارآفرينان استراليا، مقررات پيچيده و موانع دست و پا گيار 

و مديران، بوروكراسي و ديوانساالري يكي اداري است و بطور كلي، طبق ن ر صاحبن ران و كارآفرينان 

از موانع مهم بروز خالقيت و ترويج روحيه كارآفريني است. در اين بخاش باه بررساي رابطاه دولات و 

مقررات اداري با موسسات كوچ  و اينكه آيا آنها باعث پيشرفت هساتند ياا ماانع پيشارفت را ماورد 

 دهيم. بررسي قرار مي

ستراليا و موسسات بازرگاني كوچ  رواباط متقابال خاود را تقويات تاكنون دولت ا 1990از سال 

تشاكيل « National Small Business Forums»اند و ساالنه يا  نشسات وياژه بنااز  نموده

هاي كوچ  و در صورت امكان به رفاع  شود كه در آن دولت به بررسي معضالت و مشكالت شركت مي

ت كوچ  نيز تشكيل شده است كه رابطه دولت با موسسات پردازد. اخيراٌ گروه مشاوره موسسا آنها مي

 كند. را تسهيل مي

ساله خود نخستين گااز را برداشات و  3يبرال در برنامه ل دولت ائتالفي ناسيونال/ 1996در سال 

مشاي و  اراياه داد كاه خط« A New Deal For Small Business»گزارشاي تحات عناوان 

كند. عالوه بر مورد باال، نشست ملي موسساات كوچا   سياستگذاري موسسات كوچ  را مشخص مي

شود كه نقاش  توسط دولت در جهت هماهنگ كردن تصميمات دولت و موسسات كوچ  تشكيل مي

 بسزايي در رشد موسسات دارد.

آيد اين است كه در استراليا دولت نقاش مهماي را در  آنچه كه از مباحث باال بدست مي ،بهر حال

كند. دولت با تشويق روحيه كارآفريني و توجه به  تقا  روحيه كارآفريني ايفا  ميترغيب كارآفريني و ار

 كند. هاي خالقيت، اشتغال و رفاه جامعه را فراهم مي موسسات كوچ  زمينه

 

 هاي كوچك برنامه فرهنگ شركت
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را مطارح  1«هاي كوچ  برنامه فرهنگ شركت»دولت استراليا در بودجه كشور،  1999در ماه مه 

بهبود مهارت مديران و ارايه خدمات براي رفع نيازهاي مديران و توسعه انت ار . هد  از اين برنامه كرد 

 هاي مديران زن در موسسات كوچ  بود. مهارت

خاصاي فعاليات كنناد   هايي كه داراي شرايط خاص بوده و يا در زميناه براساس اين برنامه پروژه

 هاي كوچ  برخوردار شوند. كتتوانند از تامين مالي برنامه فرهنگ شر مي

اي اجرا شوند و يا بتوانند عالوه بر تامين مالي از ناحياه   هايي كه در سطح منطقه بطور كلي، پروژه

 برنامه مزبور از جاهاي ديگر هم تامين مالي شوند از تامين مالي اين برنامه برخوردار خواهند بود.

ز موسساات كوچا  را فاراهم كنناد و بتوانناد هاي مورد نيا هايي كه خدمات توسعه مهارت پروژه

هاي كوچا  اراياه  هااي ماديريتي شاركت خدمات عملي و تجربي و بهبودگرا در جهت توسعه مهارت

 شوند. مند مي دهند، از تامين مالي اين برنامه بهره

هااي صانعتي را هام تحات پوشاش خاود  هاي مربوط به ن ارت بار پروژه بعالوه، اين برنامه طرح

هايي مانناد آماوزش كاركناان، اماور  هاي ي  شركت در زمينه فعاليت هچنانچدر عين حال،  گيرد. مي

هاي تحقيقاتي، برگزاري سمينار، اعزاز افراد به خارج از كشور و تهيه گزارش باشاد از  زيربنايي، فعاليت

 ماند. تامين مالي برنامه محروز مي

 

 آموزش كارآفريني

 6ورش و نيروي انساني بر عهده دولت فدرال بوده و براي افاراد در استراليا بطور كلي آموزش و پر

شود و شاش سااله  سالگي آغاز مي 6ساله اجباري و رايگان است. آموزش ابتدايي معموالً از سن  15تا 

انجاماد ميازان  مي ولبه طساله  5از سن دوازده سالگي شرو  شده و  ههم ادامه دارد. آموزش متوسط

 درصد است. 82تان سبت ناز در سطح دبيرس

 اين كشور به دو شكل دولتي و غيردولتي وجود دارند.در مدارس 

 بطور كلي نيروي كار استراليا با پنج چالش عمده مواجه است:

 توسعه ي  فرهنگ شركتي مثبت از طريق آموزش و پرورش (1

 اي هاي حرفه ارتقا  آموزش (2

 برداري از استعدادهاي درخشان بهره (3

 هاي توسعه مديريت يهدستيابي به بهترين رو (4
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 اصالح آموزش مديريت (5

بزرگترين آموزش دهنده مديريت  1اي بطور كلي، در استراليا وزارت آموزش و پرورش فني و حرفه

 كند: هاي زير عمل مي و كارآفريني در استرالياست و براساس توصيه

 يفيتهايي براي بهبود ك براي ارايه دروس مديريت و ايجاد مشوق TAFEارتقا  ظرفيت  (1

 هاي كوچ  گواهينامه صالحيت به كارآموزان و مشاورين شركت اعطاي (2

 هاي مالي هاي حضوري و ارايه كم  ايجاد نشست (3

ي اطّالعااتهااي  فنّاورياستفاده از وسايل كم  آموزشي پيشرفته جهت آموزش و اساتفاده از  (4

 در سطح سازماني و فراسازماني اطّالعاتبراي مبادله 

 مربوط به بهبود موارد زير براي مديران است: TAFEت بطور كلي حيطه فعالي

 هاي انساني مهارت (1

 هاي رهبري مهارت (2

 راهبرديهاي  مهارت (3

 يلالمل گرايش بين (4

 كارآفريني (5

 اي هاي حرفه گسترش تخصص (6

 ها با سازمان مرتبط كردن مهارت (7

 استفاده از منابع متفاوت (8

شاود، برگازاري سامينارها هام در ايان  هاي رسمي كه به مديران صنايع ارايه مي عالوه بر آموزش

هيئت اعزامي  110نشستي متشكل از  1998رابطه قابل ذكر است. براي مثال، دولت استراليا در سال 

از موسسات كوچ  تشكيل داد كه مسائل زير بطور مفصل در آنها بررسي شد: اصالح ساختار مالياات، 

هاي مديران موسساات كوچا ،  توسعه مهارتو موانع اداري، گردشگري،  يكاغذ بازمسائل مربوط به 

 اي. هاي دولت و مسائل منطقه ها و سياست مشي مقررات صادرات براي موسسات كوچ ، خط

كناد. دولات  عالوه بر اين، دولت استراليا عالوه بر آموزش زمينه الزز را براي تحقيق هم فراهم مي

يجااد يا  پايگااه آمااري جاامع قابال را براي ا 2«برنامه تحقيقات موسسات كوچ »المشترك  منافع

كند كاه  به موسسات كم  مي اطّالعاتاعتماد و دراز مدت راجع به موسسات كوچ  ايجاد نمود. اين 

و تجزيه و تحليال آنهاا منجار باه شاناخت بهتار  اطّالعاتخود موفق اين  يالگو بردارهاي  در فعاليت
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لي اين برنامه انجاز تحقيقات مقطعاي ياا ها خواهد شد. يكي از اهدا  اص مسائل سياستگذاري شركت

 باشد. طولي راجع به عملكرد موسسات مي

 



 

  آمريكاآمريكا  

 

اصوالً توسعه كارآفريني بخشي از فرآيند تواناسازي بخش خصوصي و افزايش مشاركت آحاد جامعه 

 در فرآيند توسعه اقتصادي است و آنچه بخش خصوصي در اياالت متحده آمريكا و در زمينه كارآفريني

 هاي آتي عملي گردد. رود در سايه تالش طلبد كه اميد مي بر عهده دارد مجال و مطالعه مستقلي را مي

گذاري اياالت متحده آمريكا براي حمايت از كارآفرينان اقتصادي با تصاويب قاانون كساب و  قانون

عناوان ب 2در سال مذكور و در پي آن تشكيل دپارتمان امور كسب و كارهاي كوچا  1كارهاي كوچ 

گردد و اغلب  ريزي دولتي براي توسعه كارآفريني محسوب مي ترين سابقه سياستگذاري و برنامه قديمي

اند.  ها در ساير كشورها متاسر از الگوي اياالت متحده آمريكا شكل گرفته و به اجرا گذاشاته شاده برنامه

 بنابراين تجربه اين كشور و بررسي آن اهميت دارد.

شود بعنوان مدافع و حاف  مناافع كساب و كارهااي  ناميده مي SBAخالصه  دپارتمان مذكور كه

هاي متعددي را در سطوح  كوچ  و كارآفرينان اقتصادي در ن از حكومتي اياالت متحده آمريكا برنامه

ملي )فدرال( و محلي )ايالتي( و در جهت بهبود موقعيت اين گروه از كسب و كارهاا و كارآفريناان باه 

 است.اجرا گذاشته 

SBA   نشانياختصاصي با  وبگاهداراي ي Http:/www.sba.gov  بر روي اينترنت اسات كاه

ها،  هاي مختلاف آن، سياسات ، ادارات و بخشSBAكامل و تفصيلي در مورد  اطّالعاتعالوه بر تامين 

راي و مراكز وابسته، منبع منحصر باه فاردي نياز با SBAها توسط  ها و نتايج اجراي اين برنامه برنامه

گاردد و  كارآفرينان اقتصادي داخل اين كشور و سااير كارآفريناان در كشاورهاي ديگار محساوب مي

هاي توساعه  ها و برناماه اي الكترونيكي منابع نوشتاري متعدد را در خصاوص سياسات همانند كتابخانه

 دهد. كارآفريني در اياالت متحده آمريكا در دسترس قرار مي

مذكور تهيه شده است و طي مراجعه به آن  وبگاهموجود بر روي  طّالعاتااين گزارش با استفاده از 

 يكتااب شاناختاسناد متعددي جهت استفاده در اين گزارش به داخل كشور منتقل شد كه فهرسات 

 آنها در انتهاي گزارش مربوط به اين كشور ارايه شده است.

اين تشكيالت  وبگاهرا عالوه بر  SBAهاي  ها، خدمات و برنامه اضافي در خصوص فعاليت اطّالعات

 زير نيز درخواست نمود: نشانيتوان از  بر روي اينترنت، مي
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U.S. Small Business Administration  

Office of Marketing & Customer Service 

409 Third Street. S.W., Suite 4600 

Washington, Dc 20416 

Tel: 202-205-6744 

Fax: 202-205-64913 

 

 SBAداف اه

و سااير  SBAو در آستانه ورود به هزاره سوز اهادا  زيار را مشااركت  SBAدولت آمريكا براي 

 ربط در سياستگذاري اين مركز، تعيين نموده است: عوامل ذي

  تسهيل موفقيت براي كسب و كارهاي كوچ 

  تحول درSBA و تبديل آن به تشكيالتي مناسب با مقتضيات قرن آينده 

 ها و مخاطرات طبيعي و اقتصادي د و كسب و كارها در بحرانمساعدت به افرا 

 هدايت كسب و كار در مشاركت براي كارگيري بيكاران 

 حفاظت از منابع كسب و كارهاي كوچ  آمريكا در ن از حكومتي اين كشور 

هاي متعددي  دپارتمان امور كسب و كارهاي كوچ  آمريكا در جهت دستيابي به اين اهدا  برنامه

 از قانون كسب و كارهاي كوچ  آمريكاست، تدوين و به اجرا گذاشته است. يبر بندعموماً ناظر را كه 

 بندي نمود: توان در محورهاي كلي زير تقسيم ها را مي اين برنامه

 تامين مالي 

 گذاري سرمايه 

 تضمين 

 قراردادهاي دولتي 

 تحقيق و توسعه 

 هاي كاربردي مشاوره و آموزش 

  رساني اطال 

 ايندگيحمايت و نم 

  هاي در زمان بحران كم 

 كم  به بازنشستگان 

 كم  به صادرات 



 

 كم  به بوميان 

 كم  به كارآفرينان محروز 

 كم  به زنان 

 فعاليت در مناطق محروز 

 

 SBAتشكيالت 

 عبارتند از: SBAدر واشنگتن قرار دارد. ادارات مختلف  SBAتشكيالت مركزي 

 اداره حمايت و نمايندگي 

 هاي جديد اداره طرح 

  هاي زمان بحران اداره كم 

 اداره توسعه كارآفريني 

  اطّالعاتاداره قانون آزادي 

 اداره روابط عمومي 

 اداره قراردادهاي دولتي 

 اداره حسابرسي 

 الملل اداره تجارت بين 

 گذاري بخش سرمايه 

 ها اداره توسعه كسب و كارهاي اقليت 

 اداره چا  و نشر 

 اداره مراكز توسعه كسب و كار 

 ران بازنشستهاداره مدي 

 اداره كارآفرينان محروز 

 فنّاورانههاي  اداره حمايت 

 اداره حمايت از بازنشستگان 

 اداره زنان 

اي و  هاي اين دپارتمان از طرياق دفااتر منطقاه در واشنگتن، برنامه SBAعالوه بر ادارات مركزي 

 شوند. ايالتي و مراكز ارايه خدمات مختلف اين وزارت به اجرا گذاشته مي



 

SBA  اسات. در عاين  2هاي مختلف دفتر در ايالت 69و  1اي دفتر منطقه 10در حال حاضر داراي

دفتار وابساته باه آن در  100اي مركاب از  با شابكه 3مركز توسعه كسب و كارهاي كوچ  130حال 

 4كسب و كارهاي قاومي اطّالعاتكسب و كارها و هفت مركز  اطّالعاتمركز  37ها همراه  سراسر ايالت

به كارآفرينان را بار عهاده  SBAخدمات  6مركز خدمات صادرات 18و  5فتر در مناطق محروزد 13و 

 دارند.

 

 SBAهاي  برنامه

هاي توسعه كارآفريني در اياالت متحده آمريكا توجاه باه ايان  نكته حائز اهميتي در بررسي برنامه

هاايي وجاود  تفاوت مطلب است كه اصوالٌ بين توسعه كارآفريني و كسب و كارهاي كوچ  و متوساط

دارد كه در محافل آكادمي  كامالً شناخته شده است. توسعه كاارآفريني باه معناي توساعه ناوآوري، 

هاي نوين در عرصه فعاليت اقتصادي است. كاارآفريني  جويي و رشد از طريق رويكردها و تالش فرصت

هاي بزرگ نيز در  شركت هاي كوچ  و متوسط نبوده و در واقع بسياري از فرآيندي منحصر در سازمان

باشند. بنابراين كارآفريني فرآيندي است كاه در  ( ميIntrapreneurshipپي كارآفريني سازماني )

 تواند توسعه داده شود. هاي كوچ ، متوسط و بزرگ مي تماز سازمان

 شاوند و معماوالً نادياده گرفتاه مي داليلايهاي دولتي تفاوت مذكور به  ها و برنامه اما در سياست

هاي معطو  به توسعه كارآفريني با توسعه كسب و كاار و كارهااي كوچا  و  اي از تالش بخش عمده

 باشند: شود. داليل اين امر به قرار زير مي متوسط در هم آميخته مي

 درصد قابل توجهي از كسب و كارها در گروه واحدهاي كوچ  و متوسط قرار دارند. -

ن ر دستيابي به منابع مورد نياز جهت استفاده در فرآيناد واحدهاي كوچ  و متوسط معموالً از  -

باشند. بطور مثال اين واحدها با توجه به وضعيت مالي آنها در رقابت بر سر  كارآفريني دچار مشكل مي

 اعتبارات و منابع مالي در مقايسه با واحدهاي بزرگ موقعيت مناسب ندارند.

زني صنايع بازرگ در جهات  قدرت چانه طهبه واس فضاي كلي و چارچوب قانوني و داراي معموالً -

 گردد. منافع اين گروه از واحدها تدوين و تعيين مي
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واحدهاي كوچ  و متوسط به خاطر انعطا  ساختاري و عملكردي و نيز وجود فشارهاي رقابتي  -

ي هااي مختلاف آن ن يار ناوآور در بيرون واحد فضاي مناسبتري براي بروز ظهور كاارآفريني و جلوه

 برخوردارند.

هاي توسعه كارآفريني مخاطب اصالي خاود را در باين  بنابراين تعجبي ندارد كه بسياري از برنامه

هاي دپارتماان كساب و كارهااي  اناوا  برناماه ،شوند. بر اين مبنا واحدهاي كوچ  و متوسط ارايه مي

 باشند: كوچ  در اياالت متحده آمريكا بصورت زير قابل تفكي  و مطالعه مي

 



 

 1هاي تامين مالي برنامه -1

 برنامه تضمين وام -1-1

در اين برنامه كسب و كارهايي كه با استفاده از مجاري معمول موفق به دريافت واز و اعتبار ماورد 

گيرند. توجه به اينكه نكته ضروري است كه معموالً  قرار مي SBAنياز خود نشده باشند، مورد حمايت 

SBA هاي تجاري ياا سااير  كند بلكه متقاضي را در مقابل بان  برنامه اعطا نمي واز يا اعتباري در اين

 دهد. نهادهاي مالي اعطا كننده واز از طريق تغيير بازپرداخت مورد حمايت قرار مي

 عبارتند از:  براي حمايت كسب و كارها از طريق اين برنامه SBAمعيارهاي 

 

 نوع

نند براي استفاده از اين تسهيالت متقاضي گردند. تنها توا اكثريت قابل توجهي از كسب و كارها مي

مجااز باه اساتفاده از ايان قمار، كسب  و كارهاي غيرقانوني، موسسات اعطا كننده واز و اعتبار، مراكز 

 باشند. تسهيالت نمي

 

 اندازه

مطابق قانون كسب و كارهاي كوچ  در اياالت متحده آمريكا، كساب و كااري كوچا  محساوب 

 بطور مستقل اداره شود و در حوزه كاري خود انحصار ايجاد نكرده باشد. گردد كه مي

هاي  به تفاوت حوزه بايدسازد كه براي تعيين كسب و كارهاي كوچ    اين قانون همچنين مقرر مي

كاري توجه گردد و بنابراين تعريف كسب و كارهاي كوچ  در ايااالت متحاده آمريكاا از صانعتي باه 

اي كه در اين كشور در كسب و كارهاي كوچ   ت. به هر حال تعريف گستردهصنعت ديگر متفاوت اس

ها و واحادهاي كاامالً  گردد كاه در عمال ساازمان رد واحدهايي را هم شامل مياگردد در غالب مو مي

ي  كسب و كار  SBAهنوز در تعريف  كارمندنفر  99هايي با  بزرگي هستند. بطور مثال عمده فروشي

بندي مفصلي از كسب و كارها به تفكيا   واحد طبقه SBAند. در هر صورت گرد كوچ  محسوب مي

باشد كه در برنامه تسهيالت و  و براي تعيين اندازه مي SICبندي  هر ي  از طبقات واقع در ن از طبقه

 باشد. تامين مالي مورد استفاده مي

 

 موارد استفاده از وام
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وجود دارد. اين استثنائات  SBAدر برنامه تغيير واز استثنائات اندكي از ن ر موارد استفاده از واز 

 باشد. ها، ماليات و ن اير آن مي بطور مثال شامل بازپرداخت بدهي

عالوه بر معيارهاي مذكور كه باه عناوان معيارهااي عماومي در تشاخيص شايساتگي متقاضايان 

ب و كار نياز برخاي گيرند، بر حسب نو  فعاليت كس مورد استفاده قرار مي SBAتضمين واز از سوي 

گيرند. بطور مثال مزار  و كسب كارهاايي كشااورزي  معيارهاي اختصاصي مورد ن ر و بررسي قرار مي

باشاند كاه قابالً عادز برخاورداري آنهاا از سااير  تنها در صورتي شايسته استفاده از اين تسهيالت مي

 تسهيالت اختصاصي بخش كشاورزي احراز گردد.

 

 دوره بازپرداخت

دقيقاً مورد توجه است مسئله بازپرداخت و دوره  SBAموضوعات كه در برنامه تضمين واز يكي از 

گيرناد حاداكثر  هايي كه جهت تامين سرمايه در گردش مورد تضامين قارار مي باشد. غالب واز آن مي

ناد توا ساال نياز مي 10دوره بازپرداختي برابر هفت سال دارند. اگر چه در موارد استثنايي اين دوره تا 

ساال نياز  25آالت تاا حاداكثر  گذاري در ماشاين هاي خريد زمين و سارمايه افزايش يابد. تضمين واز

گذاري بر حسب  هاي سرمايه توانند دوره بازپرداخت داشته باشند. در هر صورت دوره بازپرداخت واز مي

تجاوز نمايد. اين نكته سال  25از  بايدگردند. و اين دوره ن گذاري مورد ن ر تعيين مي عمر مفيد سرمايه

برداري از تاسيساات شارو    حائز اهميت است كه دوره بازپرداخت همواره پس از خاتمه ساخت و بهره

 گردد. مي

 

 ها نرخ بهره وام

و بار آن توافاق  دريگمياگر چه نرخ بهره واز بين متقاضي و موسسه واز دهنده مورد مذاكره قرار 

ود كه نرخ بهاره ماورد شبرخوردار  SBAيالت تضمين واز توسط رسند اما تنها در صورتي از تسه مي

نباشد كه اين مقدار معموالً بر حسب نرخ بهاره اسامي تعياين  SBAتوافق بيش از مقدار مورد قبول 

هايي با دوره بازپرداخت كمتر از هفت سال اين مقدار برابر نرخ بهره اسمي به اضافه  گردد. براي واز مي

درصاد  25/4هزار دالر اين مقدار نرخ بهره اسامي باه اضاافه  25هاي كمتر از  زدرصد و براي وا 25/2

 است.

مورد  SBAتضمين واز   در برنامه متغيرهاي مذكور بصورت سابت و  در هر صورت تعيين نرخ بهره

 عمل است.

 



 

 دستمزد

 SBAتحات عناوان دساتمزد از واز دهناده،  مبلغايهاي برنامه تضامين واز  جهت تامين هزينه

 متقاضي واز منتقل نمايد.به گردد كه ممكن است واز دهنده پرداخت آن را  رداخت ميپ

گاردد  است و اگار واماي كاه تضامين مي متغيرمقدار اين دستمزد بسته به حجم واز مورد تقاضا 

 250تا  80هاي بين  دالر خواهد بود و براي واز 1600هزار دالر باشد اين دستمزد حدود  80كمتر از 

درصد  5/3هزار دالر اين مبلغ  500هاي بيشتر تا سقف  درصد كل واز و براي واز 3ر اين مبلغ هزار دال

 درصد از كل واز خواهد بود. 75/3هزار دالر اين دستمزد به ميزان  750هاي تا  از كل واز و براي واز

 



 

 مكانيسم ت يير

 SBAكال واز توساط  درصاد از 80هازار دالر بازپرداخات حاداكثر  100هاي تا ساقف  براي واز

درصاد از بازپرداخات كال واز تضامين  75گردد و براي مقادير بيشاتر از آن تاا حاداكثر  تضمين مي

 هزار دالر است. 750گردد. سقف تضمين حداكثر  مي

 

 هاي كوچك وام -1-2

 SBAگردد. مكانيسم عمل بدين صاورت اسات كاه  هاي بسيار كوچ  اعطا مي در اين برنامه واز

هزار دالر است.  25تا  100ها بين  كند و مبلغ اين واز ز طريق موسسات غيرانتفاعي توزيع ميها را ا واز

هزار دالر اسات و بار حساب درآماد كساب و كاار  10هاي پرداختي در اين برنامه حدود  متوسط واز

والً تا متقاضي استفاده از اين واز نرخ بهره و دستمزد دريافتي متفاوت خواهد بود. دوره بازپرداخت معم

درصاد از  2درصد بيش از نرخ بهره اسمي و دستمزد دريافتي حداكثر تا  4سال و حداكثر نرخ بهره  6

 كل واز خواهد بود.

 

 يرنامه وام دهندگان مجاز و ترجيحب -1-3

زز جهات پاردازش و رسايدگي باه هااي ال نوآوري موجود در اين برنامه انتقال بساياري از فعاليت

 به موسسات و نهادهاي مالي است.  SBAتقاضيان تضمين يا واز از هاي رسيده از متقاضا

هاي حمايت مالي خود از كارآفرينان با موسسات مالي و اعتبااري  در انوا  برنامه SBAبطور كلي 

هاي ايان مركاز و  متعدد واجد روابط كاري است كه بتدريج و با حصول به شناخت كافي از توانمنادي

ها و فعاليتهاي كاري خاود را  بتواند بخشي از مسئوليت SBAشده است تا موسسات اين امكان فراهم 

دهندگان كه تجارب كافي در كار با  به موسسات مالي و اعتباري مذكور منتقل نمايد. در اين برنامه واز

SBA گردناد و قاادر  بندي مي ي تقسايمدهندگان ترجيح دهندگان مجاز و واز گروه واز 2اند به  داشته

تماز با بخشي از امور مربوط به تضمين يا اعطاي واز را بار عهاده  SBAنمايندگي از طر   هستند به

 گيرند.

اقاداز باه  SBAتوانند تحات شارايطي باه نماينادگي از طار   دهندگان مجاز مي بطور مثال واز

ي حادهندگان ترجي عتباري نمايند. وازتضمين متقاضيان واز و اعتبار در مقابل ساير موسسات مالي و ا



 

و بدون نياز باه  SBAتوانند به نمايندگي از طر   بوده و مي SBAدر اين خصوص كامالً مورد وسوق 

 اخذ مجوز قبلي اقدامات مربوط را انجاز دهند.

 1ها نامه برنامه بازار ضمانت -1-4

هاي پرداختي را در اختياار  در خصوص واز SBAهاي  در اين برنامه به موسسات مالي كه ضمانت

 ها را در بازار عرضه و وضعيت مالي خود را اين طريق بهبود دهند. شود تا آن اين فرصت داده ميدارند 

 2برنامه وام حداقل كاغذ بازي -1-5

شاود.  دالر به حداقل رساانده مي 150000هاي تا سقف  در اين برنامه كاغذ بازي براي دريافت واز

 SBAاي از  نامه يا  صافحه قبلي ي  ضامانتهاي دريافتي  متقاضيان براساس سابقه بازپرداخت واز

 كنند. دريافت و به موسسات مالي جهت دريافت واز ارايه مي

 

 3هاي كوتاه مدت وام -1-6

مدت براي تامين سرمايه در گردش كسب و كارهااي كوچا  در ايان برناماه اراياه  هاي كوتاه واز

 دالر است. 750000 گردد گردند. حداكثر مبلغ واز كه توسط موسسات مالي اعطا مي مي

 

 4برنامه تشخيص صالحيت اوليه متقاضيان وام -1-7

دالر )مالكين زن، سالخورده، اقليت يا روساتايي و صاادر كنناده  250000متقاضيان واز تا سقف 

گاردد براسااس  تعياين مي SBAكسب و كارهاي كوچ ( همراه با مساعدت طر  سالثي كه از طر  

دهناد.  ز ارايه تقاضا به بان  آن را مورد بررساي و ارزياابي قارار ميهاي مالي متقاضي و قبل ا شاخص

 5هاي توسعه مجاز هاي سالثي در اين برنامه عموماٌ مراكز توسعه كسب و كارهاي كوچ  يا شركت طر 

 باشد. فعال در ي  منطقه معين، مي

 

 6برنامه ت يير در كسب و كارهاي دفاعي -1-8
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ي كوچكي كه طر  قرارداد وزارت دفا  باوده و اداماه كاار آنهاا در اين برنامه براي كسب و كارها

هاي ماالي و فناي فعاليات ديگاري را  گردد تا از طريق مساعدت غيرضروري است اين امكان فراهم مي

 شرو  كنند.

درصد از طار   80شود بصورت  ميليون دالر داده مي 25/1ها كه حداكثر تا سقف  تضمين اين واز

SBA .است 

 

 1مه كمك به كسب و كارهاي فرديبرنا -1-9

كسب و كارهايي كه در نواحي متاسر از تجارت آزاد با مكزي  و كانادا قرار داشته و با خطر حاذ  

دالر  70000مشاغل روبرو هستند و نيز كسب و كارهاي جديدي كه در اين مناطق بتوانند در ازاي هر 

برناماه اساتفاده كنناد. ايان برناماه از طرياق توانناد از ايان  واز ي  شغل را حف  يا ايجاد كنند، مي

 گردد. اجرا مي SBAمشاركت وزارت كشاورزي و بان  توسعه آمريكاي شمالي با 

 2برنامه تامين سرمايه در گردش صادراتي -1-10

SBA  دالر ياا كمتار را باراي مقاصاد  750000درصد از واز به مبلاغ  90در اين برنامه تا سقف

 ها حداكثر سه سال است. دوره استهالك وازكند.  صادراتي تضمين مي

 

 3المللي برنامه وام تجارت بين -1-11

هايي كه در تجارت خارجي بوده و ياا قصاد ورود آن را دارناد از طرياق  واز بلندمدت براي شركت

ميليون دالر است كه  25/1ها  گردد. سقف واز پرداخت مي SBAها و موسسات مالي و با تضمين  بان 

گردد. ساهم سارمايه در گاردش  گذاري سابت و سرمايه در گردش پرداخت مي بي از سرمايهبراي تركي

 دالر بيشتر باشد. 750000از  بايدن

 

هاي زير نيز كارآفرينان را  بصورت ارايه تضمين در وام SBAهاي مذكور  عالوه بر وام -1-12

 دهد: مورد حمايت قرار مي

 جويي در انرژي هاي صرفه واز 

 رل آلودگيهاي كنت واز 
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 . International Trade Loan 



 

 دالر باراي كساب و كارهااي بسايار كوچا  توساط موسساات  25000هاي كمتر از  واز

 غيرانتفاعي

 

 1گذاري برنامه حمايت از سرمايه -2

 گذاري هاي سرمايه برنامه شركت -2-1

اندازي كسب  در اين برنامه هد  تامين و تجهيز منابع مالي در مناطق مختلف به نفع تاسيس و راه

گذاري و تاسيس كسب و كارهاي جديد با  هايي جهت سرمايه يد است. طي اين برنامه وازو كارهاي جد

 گردند: استفاده از مكانيسم زير اعطا مي

تشاكيل شاده و از  SBAگذاري با حمايات و تضامين  هاي سرمايه هايي به ناز شركت شركت -1

در كساب و كارهااي جدياد گذاري  هاي سارمايه درصد از هزينه 40ها امكان تامين  طريق اين شركت

 گردد. فراهم مي

گذاري و اعطاي واز توساط  سرمايه خطر پذيريگذاري،  هاي سرمايه با توجه به آمادگي شركت -2

گذاري را  هاي سارمايه درصد از هزينه 50موسسات مالي و اعتباري كاهش يافته و اين موسسات نيز تا 

 كنند. تامين مي

درصد( قادر به عملي  10گذاري الزز )حداكثر تا   از كل سرمايه كارآفرينان با داشتن مبلغ كمي -3

 گردند. هاي خود و ايجاد كسب و كارهاي جديد مي كردن  ايده

 2گذاري خير شبكه الكترونيكي سرمايه -2-2

كنناد تاا  از طريق اينترنت اين امكان را پيدا مي SBAگذار مورد وسوق  در اين برنامه افراد سرمايه

هاي مشاور نيز بطاور مساتقيم در  ن مشاركت كنند و افراد اين امكان را دارند كه با شركتبا كارآفرينا

 گذاري پيشنهاد شده مشاوره كنند.   مورد سرمايه

 

 3ها ها و سپرده تضمين بيمه نامه -3

ميليون دالر و ماورد نيااز كساب و  25/1هايي تا سقف  ها و بيمه نامه سپرده SBAدر اين برنامه 

ها را كه در غيااب ايان برناماه قاادر باه اراياه آن  چ  جهت شركت در مناقصات و مزايدهكارهاي كو

كنناد كاه در مناقصاات  كند. بنابراين پيمانكاران كوچا  ايان امكاان را پيادا مي د، تضمين ميننيست

______________________________________________________________________ 
1
 . Investment Programs 

2
 . ACE - Net 

3
 . Surety Bonds 



 

دالر جهت شركت در  100000ها حداقل  ها شركت كنند. مبلغ ضمانت نامه دولتي، ايالتي و شهرداري

 ات دولتي است.مناقص

 

  1برنامه قراردادهاي دولتي -4

شود تا از طريق مراكز ايجاد شاده  تر است تالش مي هاي جزئي در اين برنامه كه خود شامل برنامه

هاي خرياد و تاداركات دولتاي، موقعيات كساب و كارهااي كوچا  در  ن ير نمايندگي SBAتوسط 

باا مشااركت سااير ادارات فادرال تاالش  SBAمناقصات و قراردادهاي دولتي بهتر شود. بطور مثاال 

تري تقسيم و از كسب و كارهااي  ها، تجهيزات و خريدهاي دولتي به خريدهاي جزئي راهبردكند تا  مي

گردد موقعيت كسب و كارهاي كوچا  باه عناوان پيمانكاار  كوچ  تامين گردند. همچنين تالش مي

صاورتي كاه كساب و كارهااي كوچا  در اصلي يا دست دوز در مناقصات بهبود ياباد. همچناين در 

باا  SBAپيشانهاد وي رد گاردد،  ي،مناقصات اول شده و به دليل ترديد كارفرما در قابليت و توانمند

صدور گواهي توانمندي موقعيت كسب و كار كوچ  را براي ادامه كار و در مقابال كارفرماا مساتحكم 

ختصاصي مشااركت زناان در قراردادهااي اي ا كند از طريق برنامه تالش مي SBAسازد. همچنين  مي

رساني بر روي اينترنات در خصاوص مناقصاات و قراردادهااي  اطال  وبگاهدولتي را افزايش دهد و نيز 

شاناخته  Pro – Netدر اين زمينه است كه باا عناوان  SBAهاي  ها و برنامه دولتي از ديگر فعاليت

 شود. مي

SBA هاي بيشتري براي پيمانكاران محلي  كند فرصت يدر مناطق كمتر توسعه يافته نيز تالش م

 براي عقد قرارداد كارهاي محلي با دولت فدرال فراهم آورد.

 

______________________________________________________________________ 
1
 . Federal Procurement 



 

 هاي تحقيق و توسعه برنامه -5

 1تحقيقات نوآوري در كسب و كارهاي كوچك -5-1

ميلياون دالر  100اي برابار  سازمان فدرال ديگر و باا بودجاه 10با مشاركت  SBAدر اين برنامه 

 2و  1 مرحلاههاي نوآورانه از سوي كساب و كارهااي كوچا  در مناقصاات  ستر الزز براي ارايه ايدهب

 هاي تحقيق و توسعه دولتي را فراهم آورد. پروژه

 

 به كسب و كارهاي كوچك فنّاوريانتقال  -5-2

و بنيااد ملاي علاوز و  NASAهاي فادرال ديگار ن يار  سازمان SBAدر اين برنامه كه عالوه بر 

هااي تحقياق و  هاي دفا ، انرژي و بهداشت حضور دارند كسب و كارهاي كوچكي كاه در پروژه ارتوز

 شوند تا با ي  سازمان تحقيقاتي غيرانتفاعي همكاري كنند. توسعه دولتي حضور دارند تشويق مي

 

 2هاي كاربردي مشاوره و آموزش -6

 3مراكز توسعه كسب و كارهاي كوچك -6-1

هاي فني و مديريتي به كارآفرينان باالقوه و  هاي كاربردي در زمينه و آموزش در اين مراكز مشاوره

 SBAگردد، تالش مشتركي است باين  مديريت مي SBAگردد. اين برنامه كه توسط  بالفعل ارايه مي

 هاي ايالتي. و ساير و مراكز آموزشي و دولت فدرال و دولت

 

 4ي كسب و كارهاي كوچكاطّالعاتمراكز  -6-2

 فنّاوريمربوط به  اطّالعاتشوند و در آنها آخرين  شناخته مي SBA فنّاورانهن جعبه ابزارهاي بعنوا

گردد. مشاوره و  افزاري، و ارتباطات به كسب و كارهاي كوچ  ارايه مي افزاري، نرز هاي سخت در زمينه

( و سااير SCOREهاي كااربردي ايان مراكاز توساط هيئات خادماتي ماديران بازنشساته ) آموزش

 گردد. ها ارايه مي سازمان

 

 1هيئت خدماتي مديران بازنشسته -6-3

______________________________________________________________________ 
1
 . Small Business Innovation Research (SBIR) 

2
 . Business Counseling & Training 

3
 . Small Business Development Centers 

4
 . Business Information Centers 



 

اي و  گردد، خدمات مشاوره تامين مي SBAهاي آن توسط  خدمات اين هيئت رايگان بوده و هزينه

 700مدير داوطلب در  1200كند. بيش از  هاي كاربردي به كارآفرينان بالقوه و بالفعل ارايه مي آموزش

 دهند. را تشكيل مي مركز اعضاي اين هيئت

 كسب و كارها اطّالعاتخدمات  -7

 2اتاق مشاوره -7-1

سااعت و در تمااز هفتاه در ماورد سائواالت و  24گير تلفناي كاه در تمااز  پياز رايانه اي راهبرد

 مشكالت كارآفرينان جوابگوست.

 

 انتشارات -7-2

 SBAدر ساال  رايانه ايي ها و برنامه ويديوييهاي  نسخه انتشارات چاپي، فيلم 300000بيش از 

 گيرد.  اندك در دسترس جامعه قرار مي  منتشر و به صورت رايگان و يا با هزينه

 

 3رايانه ايرساني  اطالع -7-3

بر روي اينترنت است كاه در تمااز طاول شابانه روز در دساترس  SBA رايانه اي اطّالعاتبان  

 عموز افراد قرار دارد.

 

 هاي زمان بحران حمايت -8

هااي  هاي اضطراري در زمان باروز بحران سه برنامه اعطاي واز SBAهاي  اين بخش از فعاليتدر 

ديده و كسب و كارهااي  ها به ترتيب به افراد آسيب اند. اين واز طبيعي و اقتصادي به اجرا گذاشته شده

گاردد و بودجاه آن توساط دولات فادرال تاامين  هاي طبيعي و اقتصاادي اعطاا مي كوچ  در بحران

دالر و  40000هاي افاراد  ها چهار درصد است و سقف آن براي واز گردد. حداكثر نرخ بهره اين واز يم

 ميليون دالر است. 5/1براي كسب و كارها تا 

ميليون دالر در اختيار كسب و كارهايي كه در ناواحي و  5/1واز ديگري به مبلغ  SBAهمچنين 

 كند. ود داشته باشند، اعطا مينفر را در استخداز خ 250ديده از  مناطق آسيب

 

______________________________________________________________________ 
1
 . Service Corup OF Retired Executives 

2
 . Answer Desk 

3
 . SBA On-Line 



 

 هاي ويژه برنامه كمك به گروه -9

هااي خاصاي از افاراد را ماورد اناوا   هاي متعددي اسات گروه اين برنامه كه خود مركب از برنامه

هااايي ن ياار كارآفرينااان زن،  اي، مااالي، آموزشااي قاارار داده اساات. گروه هاااي فنااي، مشاااوره حمايت

ارآفرينان با قدرت اقتصاد اندك و كارآفريناان سااكن در منااطق كمتار بازنشستگان، صادركنندگان، ك

 دهند. ها را تشكيل مي هاي هد  اين برنامه توسعه يافته و محروز گروه

 برنامه كمك به بازنشستگان-9-1

 الف( برنامه آموزش بازنشستگان نيروهاي مسلح

آماوزش حساابداري، بازارياابي،  هاي اي شامل كارگاه ماهه 18هاي كاربردي  در اين برنامه آموزش

 شود. ارايه مي SBA، تهيه طرح توجيهي و اخذ واز از طريق پيمانكاران رايانهاستفاده از 

 ها رساني به بازخريدي ب( برنامه حمايت و اطالع

انادازي  هاي ارتش در خصوص ايجااد و راه ي رساني به بازخريد   در اين برنامه كم  و خالصه اطال

در ايان برناماه  SBAشود. وزارت كار و امور دفا  به همراه دفااتر عمليااتي  ارايه ميي  كسب و كار 

 حضور دارند.

 هاي توسعه و خريد از كسب و كارهاي متعلق به بازنشستگان ج( كنفرانس

مربوط به بازاريابي در كسب و كارهاي متعلق به بازنشستگان منتقال  اطّالعاتها  در اين كنفرانس

 گردد. ايجاد روابط بين اين كسب و كارها با نمايندگان خريد دولت فراهم مي گردد و امكان مي

 فنّاوريهاي انتقال  د( كنفرانس

كسب و كارهايي كه به خاطر توقف يا كاهش خريدهاي دفاعي با مشكل روبرو شده باشند در ايان 

 كنند.  جايگزين را پيدا مي فنّاوريها امكان خريد يا فروش  كنفرانس

 

 نامه حمايت از صادركنندگانبر -9-2

 الف( مراكز خدمات صادرات

و وزارت بازرگاني و بان  صادرات ا واردات  SBAدر اين مراكز خدمات صادرات، امكانات و منابع 

المللي يكجا فراهم شده و خدمات صاادرات باراي كساب و كارهااي كوچا   و در مناطقي آژانس بين

 درات در اياالت متحده تاسيس شده است.مركز خدمات صا 19يابد. تعداد  بهبود مي



 

 1ب( شبكه خدمات حقوقي صادرات

مشاوره رايگان حقوقي به عالقمندان و كسب و كارهاي فعال در صادرات كه توسط مشاورين ارايه 

 گردد. و وزارت بازرگاني تامين مي SBAهاي اين برنامه مشتركاً توسط  گردد. هزينه مي

 راهبرديت( مشاركت 

امه همكاري و مشاركت كسب و كارهاي كوچ  براي حضور در بازارهاي جهااني ماورد در اين برن

هاي مشاابه در سااير  هايي باا ساازمان از طريق عقد موافقت نامه SBAگيرد و در آن  حمايت قرار مي

 آورد. المللي را فراهم مي كشورها بستر الزز براي همكاري كسب و كارهاي كوچ  در عرصه بين

 

 

 از بوميانحمايت  -9-3

 الف( حمايت از بوميان

هاي كاربردي و ساير خدمات باوده و  برنامه حمايت از بوميان براي دستيابي به منابع الزز، آموزش

هااي  و آژانس يغيار انتقااعهاي  هاي متعلق به بوميان، ساازمان افراد و سازمان SBAدر آن عالوه بر 

 فدرال، ايالتي و محلي مشاركت دارند.

 رساني به بوميان العب( مراكز اط

 راياناه اي فنّاوريهاي مديريت كسب و كار، ارايه مشاوره فردي و ايجاد دسترسي به  اجراي كارگاه

هاي مونتاناا، داكوتااي شامالي و جناوبي،  مركز در ايالت 17براي بوميان در اين مراكز در حال حاضر 

 دهند. تشكيل مي ذكور راكاليفرنيا، مينسوتا و كاروليناي شمالي هستند، اجرا برنامه م

 

 حمايت از كارآفرينان با قدرت اقتصادي كم -9-4

هاي مناسبي ن ير صادور گاواهي تضامين تواناايي  هاي قبلي براي اين قشر نيز برنامه ن ير برنامه

باه اجارا  ،هاي فني و ماديريتي اي از طريق دسترسي به قراردادهاي دولتي و كم  هاي توسعه حمايت

 گذاشته شده است.

 

 حمايت از زنان كارآفرينان -9-5

______________________________________________________________________ 
1
. Export Legal Assistance Network  



 

هااي بلندمادت و  گاردد و شاامل آموزش ارايه مي 1ها از طريق مراكز كسب و كار زنان اين حمايت

اختصاصاي زناان  وبگااههاا از طرياق  هاي كاري اسات. ايان خادمات و حمايت مشاوره در تماز زمينه

هاي كاربردي كاارآفريني  شبكه آموزش گردد. همچنين از طريق كارآفرين بر روي اينترنت نيز ارايه مي

زنان كارآفريني كه كسب و كاري ايجاد كرده و صاحب تجربه هساتند كارآفريناان تاازه كاار را  2،زنان

 دهند. مورد حمايت و آموزش قرار مي

 

 حمايت از كارآفرينان ساكن در مناطق كم توسعه -9-6

 3الف( مراكز جامع خدمات

مين سرمايه وجود دارد ولي عالوه بر تامين سرمايه طيف وسايعي از اگر چه در عنوان اين مراكز تا

خدمات مشابه مراكز توسعه كسب و كار را نيز در مناطق محروز به كارآفرينان باالقوه و بالفعال اراياه 

 كنند. مي

 بگير ب( برنامه استخدام بيكاران مستمري

گاردد. همچناين باه  د ميدر اين برنامه ارتبااط باين بيكااران و كساب و كارهااي كوچا  ايجاا

گردد تا خود اقداز به تاسيس ي  كسب  كارآفرينان بيكار با ارايه آموزش و مشاوره اين امكان فراهم مي

 و كار كنند.

 تجارت اياالت متحده آمريكا در توسعه كارآفريني

رود  نيز نامشخص است. با وجود اين گماان ماي SBAتعداد واقعي كسب و كارها در آمريكا براي 

ميليون كسب و كار در آمريكا وجود داشته باشد. در باين كساب و كارهااي ايااالت  16تا  13ه بين ك

درصاد  52ها را تشكيل داده و  درصد از كل شركت 99كسب و كارهاي كوچ  حدود   متحده آمريكا،

از كاركنان شاغل در بخش خصوصي را در استخداز خود دارند. اين كسب و كارها كل اشاتغال جدياد 

درصد از كل صادرات متعلق به ايان كساب و كارهاسات و در  96ر اقتصاد اين كشور را باعث شده و د

گردناد. ارقااز  درصد از قراردادهاي دولتي فدرال توسط كساب و كارهااي ماذكور اجارا مي 35حدود 

مذكور حاكي از اهميت قابل توجه كسب و كارهاي كوچ  و متوسط در اقتصاد اين كشاور اسات كاه 

 گردد. ن مبناي مقايسه درجه رقابتي بودن اقتصاد ساير كشورهاي داراي اقتصاد باز محسوب ميبعنوا
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 . Women Business Centers  

2
 . Women Network For Enterprise Training 

3
 . One – Stop Capital Shop 



 

 راهباردهاي پشتيباني در سطوح فدرال و ايالتي و اتخااذ  گذاري، ايجاد سازمان ها قانون تجربه سال

كارده  توسعه مبني بر حمايت در بخش خصوصي و بازار آزاد در اين كشور، بستر و جايگاهي را ايجااد

 است كه عموماً بعنوان الگويي در ساير كشورها نيز مورد توجه است.

به دليل قدمت سياستگذاري جهت توسعه كارآفريني در اين كشور، استانداردهاي متعاددي باراي 

هاي بزرگ تدوين شاده  هاي كوچ  و متوسط از يكديگر و از شركت تعيين حدود و مشخصات شركت

 دهد كه: ها نشان مياست. مطالعه اين استاندارد

  اين استانداردها و تعاريف در طول زمان سابت نبوده و مرتباً مورد باازبيني و اصاالح قارار گرفتاه

 است.

 هاي مختلف تعاريف يكساني ندارد و بسته به زمينه كاري ايان كساب و  اين استانداردها در حوزه

 كارها، تعريف استاندارد آنها نيز متغير است.

توان ذكار نماود توجاه باه زميناه و ايجااد امكاان باازنگري در تعااريف و  ي كه ميا بنابراين نكته

استانداردهاي تعيين شده براي تفكي  كسب و كارهااي كوچا  و متوساط از ديگار كساب و كارهاا 

 باشد. مي

بندي كساب و كارهااي كوچا  بار حساب اوضاا  و  دومين تجربه قابل ذكر اين كشاور تقسايم

فرينان است. بدين معني كه توجه سياساتگذاري توساعه كاارآفريني در ايان هاي مالكان و كارآ ويژگي

ها به كارآفريناني است كه به داليل تاريخي يا جنسي و نژادي يا جغرافيايي  كشور بر ارايه انوا  حمايت

هاي حماايتي  باشاند. طراحاي برناماه نسبت به ساير كارآفريناان از موقعيات مشاابهي برخاوردار نمي

اي كه توسط ساير كشورها نيز مورد توجه و تاكيد قرار گرفته  ها هد  تجربه ي اين گروهاختصاصي برا

 است.

توان اظهار داشت كه اصاوالٌ  بندي از تجارب اين كشور در زمينه توسعه كارآفريني مي در ي  جمع

هاي توسعه كارآفريني در اياالت متحده براي بسترسازي و متناسب كاردن محايط اقتصاادي  سياست

شود. اين بسترساازي  ها طراحي و به اجرا گذاشته مي راي فعاليت كارآفرينان و رفع موانع فعاليتي آنب

اي است كه بخش خصوصي بتادريج قاادر باه ساازماندهي داخلاي خاود باراي بساط روحياه  به گونه

 كارآفريني گردد.

شوند كاه اصاوالً  هاي توسعه كارآفريني در اين كشور به اجرا گذاشته مي انوا  مشخصي از سياست

هاي  در تعرياف برناماه  كلي توسعه اقتصادي كشاور باا انعطاا  راهبردبا توجه به گروه هد  برنامه و 

هاي حمايت و پشتيباني ماالي در قالاب  اجرايي همراهند. اين بدان معني است كه بطور مثال سياست



 

هااي  توسعه و نقش هر يا  از گروهكلي  راهبردها ريشه در  گردد كه تفاوت برنامه هايي اجرا مي برنامه

 دارد. راهبردهد  در اين 

توان در محورهاي زير تفكيا   هاي اين كشور در زمينه توسعه كارآفريني را مي بطور كلي سياست

 نمود:

 

 هاي حمايت و پشتيباني مالي سياست

هاي متعاددي همچاون واز مساتقيم: تضامين، ايجااد موسساات  ها از طرياق برناماه اين سياست

گذاري خطرپذير و ايجاد مشوقهاي خاصي براي مشاركت هرچه بيشتر بازارهااي پاولي و ماالي  رمايهس

 شوند. بخش خصوصي به اجرا گذاشته مي

 

 اطّالعاتهاي حمايت و پشتيباني  سياست

هاي خاصاي از آنهاا  فني، مالي، مديريت و علمي به كارآفرينان يا گروه اطّالعاتها  در اين سياست

 گردند. هاي اقليت، زنان و كارآفرينان بالقوه ارايه و تامين مي ندگان، گروهن ير صادركن

 

 هاي آموزشي سياست

اگر چه آموزش كارآفرينان در اين كشور بيشتر به بخش خصوصي اختصاص دارد، اما دولت اياالت 

د را تسهيل هاي متعدد و ارايه يارانه به بخش آموزش مشاركت آنها در اين فرآين متحده با ايجاد مشوق

 ها موسر است. كرده و بر كيفيت آموزش

 

 شبكه سازي

ها و موسساات  نهاادي، ساازمان  هااي، ايجاد ارتباط باين كارآفريناان باا يكاديگر و باا تمااز گروه

در بين كارآفريناان  اطّالعاتغيرانتفاعي و غيرانتفاعي داخل و خارج از اياالت متحده آمريكا به گردش 

هاي اياالت متحده آمريكاا در ايان زميناه در قالاب  است. سياست ابتي آنها موسريز افزايش توان رقو ن

 گردند. هاي منسجمي دنبال مي برنامه

 

 تحول اداري



 

 راهباردهاي مربوط به تحول اداري در دولات و كاارآفريني دولتاي جاز  ضاروريات يا   سياست

بساياري از كشاورها ماورد  منسجم توسعه كارآفريني در اياالت متحده آمريكا نضاج گرفتاه و توساط

 اقتباس واقع شده است.

اياالت متحده آمريكا عليرغم بسياري از انتقادات كه بر نقش و كااركرد آن در سياسات و اقتصااد 

گردد. اين كشاور  گيرد، از ن ر توسعه كارآفريني ي  نمونه كامالً موفق محسوب مي جهاني صورت مي

ني قادر به حف  موقعيت ممتاز خود در بين ساير كشورها و توسعه كارآفري راهبردبا تعقيب مداوز ي  

نرخ بيكاري جمعيت فعال در اين كشور  ،هاي مرتبط با آن هاي متمادي بوده است و سياست براي دهه

تر از نرخ آن در كشورهاي همرديف ن ير آلمان، فرانسه و انگلستان كاهش داده است.  را به حدي پايين

ميليون شغل جديد )خالص( ايجااد  2/11ميالدي اين كشور در حدود  1992-1996هاي  در طي سال

بوده اسات. ايان رقام  كارمندنفر  4الي  1ميليون شغل تنها در كسب و كارهاي با  8/5كرده است كه 

هنگامي تامل برانگيز است كه به نقش كامالً مسلط كسب و كارهاي كوچ  اين كشور در صادرات باه 

دهد كاه كساب و  هاي موفق اين كشور نشان مي ها و برنامه در واقع سياستساير كشورها توجه گردد. 

هاي كافي و مناساب از تاوان رقاابتي در بازارهااي جهااني و در  كارهاي كوچ  نيز در صورت حمايت

 هاي چند مليتي بزرگ برخوردارند. مقابل شركت

الملال و  رت بينميالدي دوره عدز سبات و تغييرات چشامگير در عرصاه تجاا 1990-1997دوره 

ملي كشورهايي همچون اياالت متحده آمريكا كاه از درجاه بااز  تعاقب آن تغييرات عميق در اقتصادم

 گردد. بودن اقتصادي بيشتري برخوردارند، محسوب مي

هاي توسعه كارآفريني و حمايت از كسب و كارهااي كوچا  ايان كشاور باه  عليرغم اين سياست

ها و كسب و كارها در اين كشور بر توقاف و خاروج آنهاا  قاي شركتاي بوده است كه تاسيس و ب گونه

گردد. جدول نشان  كامالً آشكار مي 2مداوماً پيشي گرفته است. اين موضو  با مراجعه به جدول شماره 

 دهد كه: مي

هاي حمايتي و پشتيباني و عليرغم افزايش مخاطرات تاسيس كساب و كارهااي  در نتيجه سياست

 كارها با رشد مواجه بوده است. كسب واندازي اين  سيس و راهجديد، در عمل تا

هاي حمايتي و پشتيباني تغيير حالت محسوسي يافته و  ها نيز در نتيجه اين سياست توقف شركت

 ان منتقل شده است.ياز ورشكستگي به ز

هاي بدون نيروي انساني و  درصد بين شركت 5/38دهد كه ي  كاهش  مراجعه به جدول نشان مي

هاي داراي نيروي انساني هنوز هم نرخ  از ن ر توقف كار وجود داشته است كه اگر چه نسبت به شركت

 باشد.  ها در كاهش اين فاصله مي هاي دسته قبل كمتر است، اما حاكي از موفقيت سياست بقاي شركت



 

 

 

 



 

 ( ا تاسيس و خروج كسب و كارهاي جديد در اياالت متحده2جدول شماره )

 ميالدي 90-97 هاي طي سال

 1990 1997 

 تاسيس كسب و كارهاي جديد كارفرمايي

 هاي جديد تاسيس شركت

 توقف ناشي از تمايل كارآفرينان

 توقف ناشي از ورشكستگي

 توقف ناشي از زيان

769124 

647675 

(837511) 

(63912) 

(604432) 

885416 

798917 

(857073) 

(53826) 

(83384) 

 690050 454944 تفاوت

 Advocacy، اداره SBAدپارتمان  ماخذ:

 

گير درجاه توساعه  اندازي كسب و كارهاي جديد كه از معيارهاي انادازه عالوه بر نرخ تاسيس و راه

گردند، دواز و بقاي اين كسب و كارها نيز معيار ديگري است كه  كارآفريني در ي  اقتصاد محسوب مي

مورد استفاده قرار گيرد. ايان معياار در جادول  گيري درجه موفقيت سياستگذاري تواند براي اندازه مي

 ارايه شده است. 3شماره 

 

 ميالدي 92-96هاي  ها در فاصله سال نرخ بقاي شركت -(3جدول شماره )

هايي كه هر سال تعطيل  درصد شركت

 اند شده

 نرخ بقاء تا سال

1992 1993 1994 1995 1996 

 ها تماز شركت

 شركت هاي بدون نيروي انساني

 هاي داراي نيروي انساني تشرك

3/7 

3/8 

3 

7/6 

7/7 

3/2 

8/5 

5/6 

5/1 

7/4 

01/5 

7/2 

5/75 

4/72 

5/90 

 Advocacy، اداره SBAماخذ: دپارتمان 



 

  بريتانيابريتانيا  

 

اي برخوردار  ها و تجارب در زمينه توسعه كارآفريني از جايگاه ويژه بريتانيا از لحاظ بررسي سياست

است و  دي در زمينه سياستگذاري حمايت از كارآفريني فعال بودهميال 1970است. ضمن اينكه از دهه 

در حال حاضر پس از اياالت متحده آمريكا رتبه دوز را از ن ر تأسيس و راه انادازي كساب و كارهااي 

 باشد. جديد در بين كشورهاي توسعه يافته دارا مي

 

 هاي توسعه كارآفريني در بريتانيا سياست -1

  ميالدي وجاود داشاته 80و  70هاي  كارآفرينان در اقتصاد بريتانيا از دهه توجه به نقش و جايگاه

هاي ماذكور عمومااً در جهات حمايات  گذاري حمايتي از كارآفريني در بريتانيا در دهاه است سياست

اسات و در طاول زماان باا تكامال  رساني بوده  اي، آموزشي و اطال  ي از طريق خدمات مشاورهاطّالعات

است. پيگيري روناد تكااملي   اصلي توسعه اقتصادي در اين كشور تبديل شده راهبرد تدريجي خود به

پذير است. جدول شماره  هاي اخير امكان ها در گزارشات رسمي دولت بريتانيا در طي سال اين سياست

حاوي فهرستي از گزارشات تأسيرگذار دولت بريتانيا در زمينه حذ  موانع فرآوري كسب و كارها طي  4

 هاي گذشته است. سال

 

 : گزارشات رسمي دولت بريتانيا در زمينه توسعه كارآفريني4جدول شماره 

 عناااااوان سال

هاي خرياد  تداركات دولتي: بازبيني قراردادها و روياه 1984

 دولتي

كتاااب ساافيد: حااذ  موانااع )تشااريح نياااز بااه  1985

 زدايي( مقررات

   موانع... حذ.كتاب سفيد: ايجاد كسب و كارها 1986

 كتاب سفيد: آزادسازي كسب و كارها 1988

 كتاب سفيد: رقابت در كيفيت 1991

 كتابچه: حذ  موانع فرآوري كسب و كارها 1991

 پذيري كتاب سفيد: رقابت 1994

 موانع بوروكراسي 1995

 بررسي سياست رقابت در كيفيت 1996



 

ر كتاب سفيد: فرداي رقابتي، ايجاد اقتصااد مبتناي با 1998

 علم

 

توساعه كاارآفريني در  راهبارددر طول دهه گذشته بستر فكري الزز براي تدوين و اجاراي يا  

هاي قبل فراهم شده و در حال حاضر دولت بريتانيا تعهد اصلي خود  بريتانيا براساس دستاوردهاي دهه

ها از تحاوالت  يائيداند. اين تعهد ناشي از تحليلي است كه بريتان را توسعه كارآفريني در اين كشور مي

 محيطي در عرصه اقتصادي ا تجاري دارند: 

ها از تحوالت محيط تجارت و اقتصااد جهااني تفااوت مااهوي باا تحليال سااير  تحليل بريتانيائي

كشورهاي پيشرفته از اين تحوالت ندارد. اين موضو  طبيعي است، چرا كه كشورهاي پيشرفته صنعتي 

اند و بيش از ديگاران نياز تحات تاأسير  اين تحوالت نقش داشتهبيش از ساير كشورها در شكل گيري 

اند. در تحليل دولت بريتانيا فشارهاي زير باراي دهاه آيناده  فشارهاي ناشي از اين تحوالت قرار گرفته

 گردند: پرقدرت و اسرگذار محسوب مي

 كند. مي هاي اقتصادي فرار سرمايه از تحرك زيادي برخوردار شده و براحتي از درون ن از ● 

مواد و نيروي انساني ارزانتر از انگليس در بسياري از كشورهاي در حاال توساعه قابال تاأمين  ●

 است.

تحليل دولت بريتانيا با توجه به اين واقعيت، تأكيد بر ضرورت حمايت و حفاظات از يگاناه عامال 

ي سااير كشاورها كاردن آن بارا تكثيرگردد و امكان  توليدي است كه نقطه قوت بريتانيا محسوب مي

را  فنّااوريفراهم نيست. بريتانيا بعد از ايالت متحده آمريكا بيشترين جاوايز جهااني در زميناه علام و 

و دانش به عنوان عامل اصلي و بلكه يگانه عامال توساعه در ايان  اطّالعاتدريافت كرده و بر اين مبنا 

 گردد. كشور محسوب مي

داناش انباشاته در داخال و  طهبه واسقابتي اين كشور دولت بريتانيا در تالش براي حف  مزيت ر

 سياست اصلي را مورد توجه خود قرار داده است:  3بيرون از بريتانيا 

 (Building UK Ccapabilities)ظرفيت  ●

 (Collaborate to Competeهمكاري ) ●

 Promoting Competition)ترويج رقابت )  ●

 قابل ذكر است. يها ها و برنامه جموعه اي از سياستدر درون هر ي  از اين سياستهاي اصلي م

 

 ظرفيت سازي -2



 

من ور از ظرفيت سازي در جهت تأمين مالي، تجهيز منابع مالي جامعه براي رفع نيازهاي مالي و 

ها و كسب و كارهايي اسات كاه توساط كارآفريناان تعرياف شاده و  گذاري در فعاليت اعتباري سرمايه

 باالتري برخوردارند. يريخطر پذمعموالً از درجه 

طور اعام و  هااي علماي و فناي كساب و كارهااي كوچا  باه و افازايش ظرفيت فنّااوريعلم و 

كنند محور و مولفه دوز از سياستهاي كالن بريتانياا در  كارآفريناني كه اين كسب و كارها را ايجاد مي

اين كسب و  فنّاوريانش علمي و زمينه توسعه كارآفريني است. در اين مولفه افزايش و بهبود توان و د

 المللي است. كارها و بهبود توان رقابتي آنها در بازارهاي بين

هااي ماديريتي  عالوه بر تأمين مالي و افزايش توان علمي و فني، بهبود و افزايش داناش و مهارت

 .شود كارآفرينان مولفه ديگري است كه در سياست كالن توسعه كارآفريني بريتانيا مشاهده مي

هاي سالم  مولفه ديگر اصالحات ساختاري و ايجاد بسترهاي قانوني و حقوقي مناسب براي فعاليت

اقتصادي توسط كارآفرينان است. اصوالً نياز به اصالحات ساختاري و ايجاد بسترهاي قاانوني و اداري و 

ادي و ايجاد فضائي هاي اقتصادي ناشي از حذ  رانتهاي اقتص تغيير در قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت

است كه شايستگان اقتصادي در چارچوبي سالم و اخالقي به رقابت با يكديگر بپردازند. اين نكته حاائز 

اهميت و قابل تأكيد است كه كارآفريني با رانت خاودي اقتصاادي شاديداً در تعاارض قارار داشاته و 

قتصادي هنگامي ميسار اسات كاه باا كارآفرينان در جهت توسعه ا توانگيري تماز عيار از توان و  بهره

هاا،  هاا، نوآوري حذ  رانتهاي اقتصادي، فضا براي سبقت و پيشي گارفتن افاراد در خصاوص خالقيت

 پشتكار و خطرپذيري فراهم گردد.

هاي كالن توسعه كاارآفريني در بريتانياا و همچناين بساياري ديگار از  آنچه در مجموعه سياست

شود. جوانان )نيروي كار آتي  اي است كه به جوانان ابراز مي جه ويژهكشورها قابل تأمل است تأكيد و تو

هاي  ثر از فرصاتكبرداري حادا گيرند تا ظرفيت بهره اي قرار مي اين جوامع( تحت مراقبت و توجه ويژه

كاه  هاي مالي، فني، مديريتي و حقوقي ا قانوني را پيدا كنند و باا توجاه باه اين فراهم آمده در زمينه

هاي طوالني مدتي جواب مناسب خواهناد داشات ضاروري اسات باراي  ها در دوره ز سياستبسياري ا

هاي توسعه كاارآفريني توجاه وياژه اي باه  ساله و بيشتر از ابتداي برنامه 10تربيت انساني در مقاطع 

نان جوانان مبذول گردد تا بذر مناسب در بستر مناسب قرار گيرد. بنابراين در بريتانيا اين توجه به جوا

 هاي اساسي ساست توسعه كارآفريني است.  جزو مولفه

هاي قبل و برخاي ديگار  هاي تجربه شده در سال ها ادامه سياست سازي برخي سياست در ظرفيت

هااي فناي، ماالي،  ها و ظرفيت هاي جدياد باراي افازايش توانمنادي حاصل آگاهي از نياز به سياسات

كسب و كارهااي كوچا  بخاش خصوصاي باه طاور اخاص طور اعم و  مديريتي در اقتصاد بريتانيا به

 شود:  سازي در محورهاي زير دنبال شده و مي باشند. در بريتانيا ظرفيت مي

 الف( تأمين مالي



 

 ب( علم و فن آوري

 ج( مديريت

 هاي اقتصاديتد( بستر قانوني و حقوقي انجاز فعالي

 ها( جوانان به عنوان راهبران آتي جامعه

سازي در هري  از محورهاي مذكور در حال اجرا بوده و يا براي  ت ظرفيتهاي مختلفي جه برنامه

 اند. ها در ادامه گزارش مورد بررسي قرار گرفته دهه آتي طراحي شده است. اين برنامه

 

 همكاري -3

هااي علماي، فناي،  برداري از ظرفيت ها، بهره در تحليل دولت بريتانيا استفاده تماز عيار از فرصت

ها و حضور موفاق تار در عرصاه رقابات مساتلزز همكااري در ساطوح  تي افراد و شركتمالي و مديري

 مختلف زير است:

هاا و  هاي محلي و شوراهاي ايالتي، شاهري و بخش همكاري بين دولت مركزي بريتانيا با دولت ●

 روستاها

 همكاري بين دولت و بخش خصوصي ●

ها، مراكاز تحقيقااتي و  ن يار دانشاگاههمكاري بين مراكز مختلف با ماهيت فعاليتي متفااوت  ●

 كسب و كارها

 هاي فعاليتي متفاوت همكاري بين كسب و كارهاي مختلف با زمينه ●

 همكاري با خارج كشور ●

ريز و  مايالدي مبناي بار برناماه 80و  70هاي  با اين تحليل دولات بريتانياا از تفكار غالاب دهاه

ر پي برآوردن الزامات كاركرد آزاد بازار اسات كاه در نويس بودن فاصله گرفته و در حال حاضر د برنامه

 باشد.توان ساير بازيگران اين عرصه نمي

ها و  در زمينه بهبود همكاري ميان اجزا و عناصر مختلف در ن از اقتصادي دولت بريتانيا سياسات

خواهناد هاي متعددي را به اجرا گذاشته يا طراحي كرده است كه در ادامه ماورد بررساي قارار  برنامه

 گرفت.

 

 تشديد رقابت -4

گردد كه اقتصاد آن بازتر از كشورهاي همردياف اسات. باا  بريتانيا يكي از كشورهائي محسوب مي

تر كردن فضاي اقتصادي هنوز  اين حال باز نمودن هرچه بيشتر اقتصاد، ايجاد شفافيت در آن و رقابتي

 ه است.هم به عنوان ي  سياست اصلي توسعه در اين كشور مورد توج

 



 

 اه و سياستها  ساز و كار اجراي برنامه -5

هاي جديد نياز به تحولي سااختاري  ترديد اتخاذ رويكردي نو به ن از اقتصادي و قبول سياست بي

ها دارد. با اين تحليال دولات  در ن از دولتي ا اداري بريتانيا براي تضمين درجه موفقيت اجراي برنامه

 راهبرددر درون دولت را نيز وجهه همت خود قرار داده است. اين وجهه از بريتانيا نوآوري و كارآفريني 

گردد كه در ادامه باه  هاي اصالحات ساختاري و تحوالت اداري دنبال مي توسعه بريتانيا در قالب برنامه

 هاي مذكور اشاره خواهد شد. برنامه

هاي توساعه  ها و برنامه در هر صورت توجه به اين نكته ضروري است كه ساز و كار اجراي سياست

ها در تشاكيالت و  ها و برناماه كارآفريني در بريتانيا سابت نبوده و به موازات تحول در محتواي سياست

 توان تحوالتي را پيگيري نمود. ها نيز مي ساز و كارهاي اجراي برنامه

 

 هاي توسعه كار آفريني در بريتانيا  برنامه -6

يني در بريتانيا كه توسط وزارت صنايع و بازرگاني به اجرا گذاشته هاي توسعه كارآفر بررسي برنامه

 زاويه قابل انجاز است: 3اند از  شده

هايي كه بر اساس فرايند تأسيس و بالندگي كسب و كارهاا هار يا  از مراحال آن را  الف( برنامه

 اند. هد  قرار داده

در فرايناد كاارآفريني ن يار ناوآوري  هاي حائز اهميات هايي كه اختصاصاً براي برخي جنبه ب( برنامه

اند و اصوالً تماز كسب و كارها بدون توجه به انادازه آن را ماورد توجاه  طراحي و به اجرا گذاشته شده

 اند. قرار داده

هاي  اند. ن يار برناماه هااي معيناي از صانايع طراحاي شاده هايي كه اختصاصاً باراي بخش ت( برنامه

 (Techا  Hi) باال فنّاورياختصاصي صنايع با 



 

 هاي كسب و كارهاي تازه تأسيس و كوچك برنامه - 1 -6

شاوند، اماا  اي طراحاي و اجارا مي ها متناسب با كسب و كارها با هر اندازه اگرچه بسياري از برنامه

 اند. ها اختصاصاً براي مرحله تأسيس و راه اندازي طراحي شده برخي برنامه

 

 

 مراكز كسب و كار

 باشند. و كار نوعاً در خدمت كسب و كارهاي جديد و تازه تأسيس مي برنامه مراكز كسب

مركاز فعاال در بريتانياا  240مايالدي قرياب باه  1999اندازي اين مراكز كه در سال  فلسفه راه

اند، تأمين خدمات زير براي صاحبان و مديران كساب و كارهااي كوچا  و كارآفرينااني  تأسيس شده

 اندازي ي  كسب و كار نموده باشند: است كه اقداز به تأسيس و راه

 اطال  رساني و مشاوره بر اساس نيازهاي مديران ●

 مطالعه و بررسي جهت تعيين مشكالت و مسائل ●

 آموزش مديران و كاركنان واحدها ●

 اي از قبيل: ساير خدمات مشاوره ●

 فروش و بازاريابي -

 رقابت راهبردهاي توجيهي و  تهيه و تدوين طرح -

 د كيفيتبهبو -

 مديريت مالي ●

 قوانين و مقررات ●

 اندازي واحدهاي جديد تأسيس و راه ●

 صدور كاال و خدمات ●

  رايانهو  اطّالعات فنّاوريكاربرد  ●

 طراحي محصوالت و خدمات جديد ●

درصد از خدمات نقاط تجاري از طريق پيمانكاراني  90دهد كه بيش از  موجود نشان مي اطّالعات

ها  هاي بازرگاني، مراكز آموزشي و دانشگاه د كه شامل مشاوران خصوصي، اساتيد آموزشگرد تأمين مي

پيمانكاار را دارد كاه  30الي  10باشند. معموالً هر نقطه تجاري فهرستي از  و ساير نهادهاي محلي مي

هاي اوليه در خصوص مشاكالت و مساائل متقاضايان توساط  پس از مراجعه متقاضيان و انجاز بررسي

شاوند و وي از مياان آنهاا اقاداز باه  پيمانكار به متقاضي معرفي مي 3وران بازرگاني نقطه تجاري مشا

 كند. گزينش ي  نفر مي



 

اي عمومااً  پاروژه مشااوره 67000ميالدي نقاط تجاري بايش از  1988ا  95هاي  در فاصله سال

محاور اصالي زيار  6هاا در  براي صنايع كوچ  و متوسط اما در حال رشد ارائه كرده بودند. اين پروژه

 اند:  بوده

 كيفيت ●

 طراحي ●

 بازاريابي ●

 تو خدماهاي توليد  راهبرد ●

 هاي مديريت مالي ا اداري  راهبرد ●

 ريزي برنامه ●

هاي انجاز كار توسط وزارت صنايع و بازرگاني و مابقي                              درصد از هزينه 50هاي اول حدود  در سال

هاي بعدي سهم وزارت صنايع و بازرگاني مالي اين مراكز  شده و در طي سال متقاضيان پرداخت توسط 

از طريق ارائه خدمات، با كيفيت مطلوب براي متقاضيان بوده است. اگرچه مشاوران نقاط تجاري عموماً 

متوساط  دهي بااليي برخوردار بوده و داراي تجارب عملي در زمينه صنايع كوچ  و از كيفيت خدمات

هااي شاغلي افاراد  هاا و توانائي    اند، اما در حال حاضر سياست دولت متوجه استانداردسازي قابليت بوده

شاغل در نقاط تجاري است تا در تماز كشور خدمات يكسااني از ن ار كيفيات ارائاه دهناد. متوساط 

 تركيب كاركنان هر مركز تجاري به قرار زير است: 

  نفر مشاور بازرگاني 8حدود 

  اطّالعاتي  يا دو نفر مشاور 

 ي  نفر مشاور فني 

 ي  نفر مشاور طراحي 

 ي  نفر مشاور صادراتي 

 مدير ارشد مركز به همراه كادر پشتيباني 

كاه نوعااً بادان اشااره شاد نشاريات متعاددي در  رو كاا  اندازي مراكز خدمات كسب عالوه بر راه

از نيروي كار، تأمين ماالي توساط وزارت استخد ،و كار  هاي مختلفي همچون تأسيس ي  كسب زمينه

صنايع و بازرگاني تهيه و با توجه به شيو  استفاده از اينترنت در بريتانيا اسناد و نشريات مذكور بطاور 

 در دسترس همگان قرار داده شده است.برخط 

دهاي كارهاي جديد، بنيا و  هاي دولتي حمايت از ايجاد كسب الزز به ذكر است كه عالوه بر برنامه

كارهاي جديد حمايات  و  تر جامعه جهت ايجاد كسب هاي محروز اي نيز وجود دارند كه از گروه خيريه

اشاره نمود كه جوانان متعلق باه مهااجرين  Princes Trustتوان به بنياد  طور مثال مي كنند. به مي



 

هاي  اينترنت به زبان آسيايي در بريتانيا را تحت پوشش خود قرار داده و صفحه الكترونيكي آن بر روي

 بومي اين مهاجرين قابل دسترسي است.

 

 برنامه حمايت از اشت ال ●

ناز داشته و فلسفه آن  New Dealعالوه بر برنامه مذكور طرح ديگري در بريتانيا وجود دارد كه 

ا كاه بيكااران و جواناان ر واحادهاييحمايت از اشتغال است. در اين طرح وزارت صنايع و بازرگاني از 

گيارد. ايان طارح  عهاده مي ها را بر گيرند حمايت مادي نموده و بخش قابل توجهي از هزينه كار مي به

شاود و روال كلاي آن  سرپرست و معلولين جداگانه اجرا مي ساله، براي زنان بي 24تا  18براي جوانان 

د. متقاضاي باه گيار صورت است كه متقاضي ابتدا با ي  مشاور آشنا و تحت حمايت وي قرار مي بدين

ماه تحت آموزش قرار داشته و سپس مخير است كه يا به استخداز كارفرماهاي داوطلب درآيد  4مدت 

هاي خيريه و  اي را شرو  كند. همچنين براي او اين امكان وجود دارد كه به گروه كار تازه و  و يا كسب

 داوطلب معرفي شود و در كنار آنها كار كند و تجربه بياندوزد.

داوطلب استخداز متقاضيان باشد در ازاي كمكي كاه باه كااهش ساطح  كارفرماييكه  صورتيدر 

اندوزي براي متقاضيان كاار را  گرد تا امكان تعليم و تجربه ي به وي پرداخت ميايارانهكند،  اشتغال مي

 فراهم آورد.

 

 و كارها  كسب مركزرشد ●

هااي كاوچكتر  چكتر است كاه ايان بخشهاي كو كارها معموالً فضائي با بخش و  كسب مركزرشد

 كنند. كاري جديد را فراهم مي و  فضاي الزز براي پرورش كسب

كارهاي جديد و كااهش  و  كار افزايش نرخ تأسيس كسب و هاي كسب  مركزرشدهد  از تأسيس 

توجه به  مركزرشدكارهاست. در مورد  و  كارها و تسهيل فرآيند رشد اين كسب و  ومير كسب نرخ مرگ

هاي بازرگ نياز  كنناد، بلكاه شاركت از آن استفاده نمي كارها و  ين نكته ضروري است كه تنها كسبا

 ها توسعه دهند. مركزرشدهاي جديد در درون و كار  كسبتوانند محصوالت جديد خود را در قالب  مي

در ها  مركزرشادهاي جديد وجود دارناد. ايان و كار  كسبهاي متعددي در بريتانيا براي  مركزرشد

  كسبهاي بريتانيا شبكه و كار  كسبهاي علمي بريتانيا، مراكز نوآوري  ارتباط نزديكي با اتحاديه پارك

دهناد  ها ارائاه مي مركزرشدقرار دارند. خدماتي كه  و كار  كسبو نيز مراكز خدمات  اروپاييهاي و كار

 عبارتند از:



 

هااي تاازه تشاكيل از و كار  كسابهاي جديد و حمايت از حيات و كار  كسبكم  به تشكيل  ●

 طريق مشاوره يا همكاري و اجراي مشترك

هاي عمل در ارتباط با تأمين مالي، مديريت و بازارياابي و انتقاال  بهترين شيوه اطّالعاتتأمين  ●

 فنّاوري

هاي  شاركت و كاار  كسابها، مادارس و مراكاز آماوزش  تشويق و حمايت از مشاركت دانشگاه ●

 هاي تجاري با كارآفرينان گذار و شركت سرمايه

 با ديگر مراكز مركزرشدهاي تازه تشكيل به جامعه از طريق شبكه اينترنتي  معرفي شركت ●

 تعيين استانداردهاي آموزش و مساعدت در كشف منابع جديد مالي ●

 كارو   كار و اشكال جديد كسب هاي جديد كسب و جستجوي فرصت ●

قشار مختلف اجتماعي ن ير كارآفرينان، صاحبان صنعت و دارد كه از ا امناييهيئت  مركزرشدهر 

ورود تجاارب مختلاف باه  ناز آگردد و هاد   تجارت و نيز مراكز دولتي و مالي ا اعتباري تشكيل مي

 است. رشد مركزفضاي كاري 

درصد يا بيشتر از وقت وي اختصااص باه كاار باا كارآفريناان  50مديريتي دارد كه  مركزرشدهر 

دارد. وظايف وي عبارتناد از ارائاه مشااوره باه كارآفريناان، راهنماائي آنهاا باراي  شدمركزرساكن در 

  كسببا  مركزرشدهاي جديد در درون و كار  كسببرداري حداكثر از منابع محيطي، ارتباط دادن  بهره

و   كسابهاي  مركزرشد، حداقل ي  نفر ديگر مدير اداري در مركزرشدهاي بيرون. عالوه بر مدير و كار

 باشند.  بريتانيا مشغول به كار مي كار

توان رشد  زايي، اشتغالن ير توان  معيارهاييبدين صورت است كه بر اساس  مركزرشدروال كاري 

هاي نوين، وجود يا عدز وجود ي  طارح تاوجيهي، سااختار مناساب،  فنّاوريسريع، ميزان استفاده از 

 كند. داز به پذيرش كارآفرينان مياق مركزرشدنوآورانه بودن طرح و نياز به شرو  آن، 

كنناد در  ها عالوه بر فضاي فيزيكي كه براي شرو  فعاليت كارآفرين تاأمين مي مركزرشدبنابراين 

ها عمال و كار  كسبدهنده كارآفرين با شبكه روابط اجتماعي ا اقتصادي بين  اي و ارتباط نقش مشاوره

 كنند. مي

توجه به اين نكته است كه اصوالً فعاليات ايان مراكاز ها  مركزرشدمسئله حائز اهميت در تأسيس 

باشد. بلكه گاهااً تجااري و مطاابق عار  نسابت باه اخاذ  به كارآفرينان نمي يارانه تبر پرداخمبتني 

شاود فضاائي سرشاار از  كنند. آنچاه در ايان مراكاز اصال شامرده مي ها از كارآفرينان اقداز مي هزينه

 موفقيت براي كارآفرينان است.



 

 

 او كارهي از كسب اطّالعاترنامه حمايت ب ●

هاا و كار  كسباندازه  هاي كوچ  اختصاص نداشته و بدون توجه بهو كار  كسباين برنامه تنها به 

ارائاه  او كارهامركاز باه كساب  100دهد. خدمات اين برناماه كاه از طرياق  خدمات خود را ارائه مي

هاا و كار  كسابهاا باه كارآفريناان و صااحبان  اوريفنّگردد، ارائه مشاوره در زمينه كااربرد بهيناه  مي

 باشند. مي

بهيناه  فنّااوريدر اين برنامه نشريات آموزشي متعددي با هد  كم  به كارآفرينان در انتخااب 

 گيرد. تكثير و بصورت رايگان در اختيار آنها قرار مي

 

 SMARTبرنامه  ●

هااي بالعاوض  ميالدي به اجرا گذاشته شده است. در اين برنامه كم  1997اين برنامه از آوريل 

شود تا مطالعات امكاان سانجي اساتفاده از  هاي كوچ  و متوسط قرار داده ميو كار  كسبدر اختيار 

اي اوليه نيز ه هاي الزز براي ساخت نمونه ها شامل هزينه هاي نوآورانه را انجاز دهند. اين كم  فنّاوري

 باشد. مي

نفار  50توانند متقاضي استفاده از تسهيالت باشند كه كمتر از  هايي ميو كار  كسبدر اين برنامه 

در تجاوز نكند.  اروپاييميليون واحد پول مشترك  70داشته و گردش نقدينگي آنها در سال از  كارمند

هازار پوناد بصاورت  45ثر تا سقف كحداهاي مربوط به امكان سنجي و  درصد هزينه 75برنامه تا  ناي

 شود. به اجرا گذاشته مي و كار  كسبگردد. اين برنامه از طريق مراكز  بالعوض پرداخت مي

 

 هاي كوچكو كار  كسببرنامه تشويقي صادركنندگان  ●

اسات تاا بهتارين شايوه عمال در  شده تاكنون و بصاورت سااالنه برگزار 1969اين برنامه از سال 

هاي كوچ  مورد تشويق و ترويج قارار گيارد. ايان جاايزه باراي كساب و و كار  كسب صادرات توسط

باراي  او كارهاشده اسات. ايان كساب  طراحي و به اجرا گذاشته  كارمندنفر  250با كمتر از  كارهايي

يا  نشان دهند كاه چگوناه در طاي  بايدپوند متغير است  5000پوند تا  1000دريافت جايزه كه از 

دالر نيز باه  2000اند. در كنار آن، جوايز كوچكتري در حدود  افزايش صادرات خود شدهموفق به  لسا

گردد كه اخيراً اقداز به صادرات نموده و در اين كاار موفاق عمال كارده  پرداخت مي و كارهايي  كسب

 باشند.



 

 هاو كار  كسبهاي معطوف به بهبود  برنامه - 2 - 6

 برنامه الگو برداري ●

در بريتانيا برنامه الگو برداري است  و كار  كسبهاي بهبود  كه هسته اصلي برنامه شايد بتوان گفت

هاي مختلفي  كنند. اين برنامه در زمينه ها امكان يادگيري از يكديگر را پيدا ميو كار  كسبكه طي آن 

 گردد. اجرا مي فنّاوريهاي عمل در مديريت، بازاريابي، مشاركت و كاربرد  همچون بهترين شيوه

 

 برنامه حمايت از مناطق محروم ●

است. در اين برنامه تا سقف  تر طراحي و اجرا شده اين برنامه جهت جذب سرمايه به منطق محروز

گذاري در  شود تا اقاداز باه سارمايه گذار داده مي  ها به سرمايه هاي قابل قبول پروژه درصد از هزينه 10

 از: ي قابل قبول عبارتند ها منطقه مورد ن ر و تحت حمايت نمايد. هزينه

 آالت و تجهيزات ماشين  هزينه -

 هاي حق امتياز و اخترا  هزينه -

 اي هاي مشاوره هزينه -

 سازي آن و ساخت هاي زمين و آماده هزينه -

 

 صندوق مشاركت ●

 5هاي كاري است. اين صندوق با سارمايه  هد  از تأسيس اين صندوق ترويج مشاركت در محيط

هااي اساتقرار ن ااز  شاود و طاي آن باراي انجااز پروژه ساله اجارا مي 4اي  در طي دورهميليون پوند 

هازار  50هاي حداكثر تا ساقف  هاي قابل قبول پروژه درصد از هزينه 50ها تا و كار  كسبمشاركت در 

 گردد. پوند از طر  دولت پرداخت مي

  درصد هزينه 50گيرند و  ي قرار ميتقاضاهاي رسيده به اين برنامه با يكديگر مقايسه و مورد ارزياب

 گردد. هاي برگزيده از طر  دولت تأمين مي طرح

 

 هاي كوچكو كار  كسبها و اعتبارات  برنامه تضمين وام ●

هااي كوچا  كاه يا  طارح تاوجيهي اسات وزارت صانايع و و كار  كسبدر برنامه ضمانت واز 

رداخات واز توساط ايان واحادها را هاي كوچا  و متوساط، بازپو كار  كسببازرگاني در نقش حامي 

شوند و نقاش دولات فقاط  هاي تجاري پرداخت مي ها توسط نهادهاي مالي و بان  كند. واز ضمانت مي



 

ها كه به استثناي موارد جزئي محادوديتي در ناو  اساتفاده از آنهاا  حمايتي است. تقاضا براي اين واز

گيرناد. در ايان طارح  بررساي قارار مي وجود ندارد، توسط متقاضيان در نقاط تجااري طارح و ماورد

هزار پوناد واز  250سال سابقه فعاليت داشته باشند مجاز به تقاضا براي  2كه تا  كوچكيهاي  شكايت

درصاد از كال واز را تضامين  80باشند كه در صورت تأييد تقاضاي آنها، وزارت صنايع و بازرگاني  مي

 صد است. در 70ها سقف تضمين  كند. در مورد ساير شركت مي

ها نيز در صورت دريافت واز و تضامين بازپرداخات آن توساط وزارت صانايع و  متقاضيان اين واز

 19ها توساط  كنند. اين واز درصد از كل مبلغ واز را به وزارت مذكور پرداخت مي 1.5بازرگاني ساالنه 

ساال اسات. در  10تاا  2ن اسر بريتانيا اعطا شده و دوره بازپرداخت آنها بيرنهاد مالي ا اعتباري در س

مايالدي ارائاه  96ا  99هاي  هاا طاي ساال مرباوط باه پرداخات ايان واز اطّالعات( 5جدول شماره )

 است. شده

 

 هاي معطوف به رشد ا برنامه 3ا6

هاي تعريف شده در بندهاي قبلي است. توجه به اين نكته ضروري  ها اصوالً همان برنامه اين برنامه

هااي و كار  كسابهاي حمايات از  هاي توساعه كاارآفريني از برناماه طرح است كه ي  ويژگي خميره

هاي طراحي شده  است. بنابراين نو  برنامههاي توسعه كارآفريني  كوچ  و متوسط رشد جزئي در طرح

 باشند. ها نيز صادق مي كه قبالً به آنها اشاره شد براي مرحله رشد شركت



 

 

 ها ا طرح تضمين وام 5جدول شماره 

  1996ا7 1997ا8 1998ا9

 ميزان واز تضمين شده 6942 5081 4875

 ارزش )ميليون پوند( 256 201 197

 متوسط ميزان واز 36844 39559 40410

1992 2215 1966  

 ارزش 4/43 1/50 1/47

 متوسط كسري )پوند( 22090 22619 26638

 ها )ميليون پوند( دريافت 7/9 7/8 9

)ميليااون  هزينااه خااالص 7/33 3/41 1/38

 پوند(

 

 هاي معين صنعتي / رشته فنّاوريهاي معطوف به نوآوري و  رنامهب -6-4

كه قابالً ماورد بررساي قارار گرفتناد و SMARTو برنامه  و كار  كسباندازي مراكز  عالوه بر راه

در  هايي برناماهگردناد،  هاا محساوب ميو كار  كسب فنّاورانهكانالي براي افزايش نوآوري و بهبود توان 

هاي شناخته شده و مهمي از كاارآفريني ن يار  گردند كه يا معطو  به جنبه بريتانيا طراحي و اجرا مي

 :عبارتند ازها  باشند. اين برنامه هاي نوين مي فنّاورينوآوري و استفاده از 

 

 Access to Knowledgeبرنامه  -

هااي  يقاتي است. ازجمله فعاليتها و مراكز تحقو كار  كسبدر اين برنامه هد  ايجاد ارتباط بين 

با هاد   هرشد يابندهاي كوچ  و و كار  كسبسال در  2اين طرح اشتغال به كار متخصصان به مدت 

ها و كار  كسبهاي تحصيالت تكميلي براي  توسط دانشجويان دوره هايي پروژهتحقيق و آموزش، انجاز 

و   كسابستاني دانشاجويان دوره ليساانس در نامه تحصيلي و كارآموزي تاب هاي پايان و به عنوان پروژه

 باشند. ها ميكار

 

 Linkبرنامه  -



 

هااي  مكانيسم اصلي دولت بريتانيا براي ايجاد همكااري باين صانعت و دانشاگاه در انجااز پروژه

 گردد. هاي مذكور حمايت مالي مي تحقيق و توسعه است و طي آن از طرح

هاا و كار  كسابپردازد و تمااز  ها را مي بول اين طرحهاي قابل ق درصد هزينه 50دولت بريتانيا تا 

 توانند متقاضي استفاده از اين تسهيالت باشند.  اندازه مي بدون توجه به

 

 Foresightبرنامه  -

تااكنون در حاال اجارا باوده  1994فعال بوده و از ساال  و كار  كسبدر اين طرح مراكز خدمات 

گردند. هر پانل تركيبي است از صاحبان صنايع، اساتيد  يها هسته مركزي برنامه محسوب م است. پانل

ها بار روي آيناده تمركاز  هاي كاري دارند، اين پانل دانشگاهي، نمايندگان دولت كه در كنار خود گروه

 كنند. را براي انجاز در بيرون پانل تعريف مي هايي پروژهداشته و در صورت نياز 

گاردد و از  وزارت صانايع و بازرگااني انجااز مي فنّااوريها توسط اداره علوز و  مديريت كلي پانل

گاردد آيناده و دورنمااي كلاي  هاي كاري وابسته به آنها تاالش مي ها و گروه لطريق نتايج كار اين پان

 ها ترسيم گردد.و كار  كسبهاي مختلف  حركت بخش

 



 

  بلوك شرقبلوك شرق  

 

كشاور  20شوند بيش از  آنچه تحت عنوان مجموعه كشورهاي عضو بلوك شرق سابق شناخته مي

توان به آلباني، ارمنستان، آذربايجان، بيلوروس، بلغارستان، گرجستان،  گيرد كه بين آنها مي را در بر مي

لداوي، مغولستان، روماني، فدراسيون روسايه، اسالواكي، اسالووني، اوكاراين، وم ،ستان، قرقيزستانققزا

 ود.ازبكستان، مجارستان، جمهوري چ  و لهستان اشاره نم

وجه مميز كشورهاي عضو بلاوك شارق ساابق محصاور باودن آنهاا در ن ااز اقتصاادي بساته و 

دهه است كه بنا باه ماهيات ايادئولوژيكي ايان ن ااز مالكيات  6ريزي متمركز به مدت بيش از  برنامه

شد. بنابراين كشورهاي گروه مورد  خصوصي بر عوامل توليد و طريق اولي كارآفريني مذموز شناخته مي

باشاند و حاداكثر در اواخار  ررسي از پيشينه تاريخي قابل توجهي در توسعه كارآفريني برخوردار نميب

 است. ميالدي توسعه كارآفريني در اين كشورها مورد توجه قرار گرفته 1980دهه 

 توان تقسيم بندي نمود: دسته مي 2طالعه را به مكشورهاي مورد 

ذشته امكان عضويت در سازمان همكارهاي اقتصادي هاي گ الف( گروه كشورهائي كه در طي سال

اند. در اين گروه كشورهاي جمهوري چ ، مجارساتان و لهساتان  را كسب نموده (OECDو توسعه )

 قرار دارند.

توان  از جمله اين كشورها مي اند. ب( كشورهائي كه هنوز به عضويت سازمان مذكور پذيرفته نشده

 رقيزستان اشاره نمود.به جمهوري آذربايجان، اكراين و ق

كشاورهاي بلاوك  1991اتحاد جماهير شوروي در  هو تجزي 1989پس از سقوط ديوار برلين در 

 گذر لدر حاشرق كه به اقتصادهاي 
هاي اقتصاادي و  اند از همكاري سازمان همكاري شده رنيز مشهو1

اقتصاادي  در جهت تغييار ن ااز (UNIDOو سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ) (OECD) توسعه

ها و  ها، برناماه اند. بناابراين بررساي سياسات مند شاده طور اخص بهره عم و توسعه كارآفريني بهابطور 

 تر است. هاي مذكور منطقي اي و با توجه به دخالت سازمان تجارب اين كشورها در ي  مقياس مرحله

كشاورهاي تاازه المللاي در توساعه كاارآفريني در  هاي بين نتيجه مسااعدت و همكااري ساازمان

استقالل يافته و يا عضو بلوك شرق سابق تشكيل سازماني به ناز مجمع توسعه كاارآفريني و كساب و 

است كه نمايندگان دولتي و نيز ساير اعضاا  از بخاش غيردولتاي و خصوصاي كشاورهاي عضاو  2كار
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توسعه كارآفريني هاي مذكور و نيز كشورهاي با اقتصاد در حال گذر در آن حضور دارند. مجمع  سازمان

هااي كااري در طاي ساال برگازار  ( ي  گردهمايي ساالنه و دو مجماع گروهFEEDو كسب و كار )

كند و عموماً به عنوان سازماني جهات تباادل تجاارب و دساتاوردهاي كشاورهاي عضاو محساوب  مي

 گردد. مي

 مسائل اساسي كشورهاي بلوك شرق در دوران گذر اقتصادي ●

شورهاي مورد مطالعه فرايندي پيچيده و چند بعدي ارزيابي شده است كه فرايند گذر اقتصادي ك

سازي گسترده و تشكيل ي  بخش خصوصي پويا دنبال شده است. در اغلب ايان  در طي آن خصوصي

هاي اقتصاادي  كشورها اين فرايند مستلزز تعريف مجدد روابط دولت و بخش خصوصي بوده و سياست

دو بخش تدوين شده است. چالش اساسي كشورهاي ماورد مطالعاه در وگو اين  بر مبناي مفاهيم گفت

هاي اخير اطمينان از برخورداري تماز افراد جامعه از دستاوردهاي خصوصاي ساازي و اصاالحات  سال

هااي دولتاي در ايان كشاورها خصوصاي  اقتصادي بوده است. اگر چه در حال حاضر بسياري از دارايي

ان افراد از نتايج مثبت آن مورد شا  و تردياد اسات. در عاين حاال مندي يكس اند اما بهره شده سازي

هاي بزرگ خصوصي شده  وضعيت بخش خصوصي در حال تشكيل توسط كارآفرينان در مقابل شركت

هاي  نيز مثبت ارزيابي نشده است كه ناشي از مشكالت ن از مالياتي، فقدان قوانين مناسب، محدوديت

 و فقدان دانش فني دانسته شده است. دغير كارآمبازارهاي مالي  ي،راهبردگيري  شديد اداري، رشوه

هااي  با توجه به اوضا  مشابه اين كشورها از يكسو و تجاارب كشاورهاي عضاو ساازمان همكاري

تشكيل مجمع توسعه كارآفريني و كسب و كار بساتري  توسعه در زمينه توسعه كارآفريني اقتصادي و

 بين كشورهاي عضو آن بوده است. براي انتقال تجارب و تبادل نتايج

 

 ساختار مجمع توسعة كارآفريني و كسب و كار ●

اول باا عناوان  كاارگروهاسات.  1كااري كاارگروه 2مجمع توسعه كارآفريني و كسب و كار داراي 

هااي اصاالح فضااي عماومي كساب و كاار را در  راهبردچارچوب نهادي براي كاارآفريني سياسات و 

هار بر روي خدمات حمايتي و ابزارهاي مالي براي كارآفرينان متمركز است و  دوز كارگروهگيرد.  برمي

هاي ساالنه براسااس بحاث و تباادل ن ار اعضاا  اي دارد. در اين گردهمايي گردهمايي ساالنه كارگروه

 كاارگروهها توساط  تدوين و پس از بازبيني اين مجموعاه 2هايي براي سياستگذاران مجموعه راهنمايي
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هااي اقتصاادي و  هاي ساازمان همكاري ( كه از زيرمجموعاهLEEDد محلي و اشتغال )توسعه اقتصا

هاي حاصل از اجاراي ايان  گردد. در سال بعد پيشرفت هاي عضو ارسال مي باشد براي دولت توسعه مي

 گيرند. ها قرار مي كارگروهها مورد ارزيابي  توصيه

 عبارتند از: اه كارگروهبندي دروني  تقسيم

 



 

 1عه كارآفريني و كسب و كار كشورهاي تازه استقالل يافتهمجمع توس

هاي كشورهاي تازه استقالل يافتاه و حاشايه دريااي ساياه تشاكيل شاده اسات تاا  توسط دولت

عمليااتي  1998هاي توسعه كارآفريني در اين كشورها را تدوين كند. اين تشاكيالت از ساال  سياست

 شده است.

 

 2ار بالتيكمجمع توسعه كارآفريني و كسب و ك

اين تشكيالت كشورهاي لتوني، استوني، ليتواني و منطقه سن پترزبورگ از فدراسايون روسايه را 

 گردد. در برگرفته و گردهمايي آن كشورهاي بالتي  تشكيل مي

 

 3مجمع توسعه كارآفريني و كسب و كار روسيه

ماليااتي پيچياده، موجود ن از  اطّالعاتاين تشكيالت مخصوص فدراسيون روسيه است. براساس 

هاي  ريزي نامناسب كسب و كار، فقدان مهارت  تاخير مالي، برنامه دغير كارآمكارهاي نامناسب و  وساز 

مديريتي نوين، فقدان نوآوري و دانش و آگاهي از كارآفريني، بازارهااي توساعه نيافتاه باراي خادمات 

 باشند. كارآفريني در روسيه ميكسب و كار و شيو  رشوه و جنايت سازمان يافته از موانع عمده 

ها، برنامه و تجارب برخي از كشاورهاي عضاو بلاوك شارق ساابق در  در ادامه گزارش به سياست

آفريني در اين  گردد. ذكر اين نكته ضروري است كه اصوالً توسعه كار زمينه توسعه كارآفريني اشاره مي

 گردد: اي پيگيري مي نههاي جداگا محور متعامل زير و در قالب سياست 6كشورها در 

 اصالحات ن از مالياتي 

 ها شركت  اصالح قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس و فعاليت 

 اصالحات اداري و تشكيالتي 

  كارهاي تأمين، اعتباري كسب و كارهاي كوچ  و متوسط وساز ايجاد 

 هاي علمي، فني، مديريتي خدمات و حمايت 

 هاي كارآفرين تها و مراكز استقرار گروه شرك ايجاد قطب 

ها و تجارب هر  متأسفانه تالش اين گروه براي دستيابي به گزارشات و مستندات مربوط به سياست

ي  از كشورهاي مورد مطالعه در زمينه اصالحات ن از ماليااتي، قاوانين و مقاررات، اصاالحات اداري 
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  هااي ماالي، فناي، يتتشكيالتي با موفقيت همراه نبود و تنها مساتندات و گزارشاات مرباوط باه حما

هاي كارآفريني در گزارش فعلي مورد استفاده قرار گرفت. بنابراين در هر كشور  اي و ايجاد قطب مشاوره

 ها و تجارب حاصل در سه محور اخير اقداز شده است: ها، برنامه تنها به بررسي سياست

 

 قزاقستان ●

 الف( تأمين مالي و اعتباري

يت از كسب و كارهاي كوچ  توسط دولات ايجااد شاده اسات. در قزاقستان صندوقي براي حما

هاي بان  توسعه آسيايي و بان  بازسازي و توساعه اروپاايي تاأمين  منابع اين صندوق از طريق كم 

 اند. شده

حمايت مالي از كسب و كارهااي كوچا  و متوساط در قزاقساتان در دو الياه تشاكيالتي   برنامه

يگر صاندوق ماذكور مناابع ماالي و اعتبااري را در اختياار سااير سازمان داده شده است. به عبارت د

خاود آنهاا را باين كساب و كارهااي كوچا  و متوساط  بهبه نودهد كه  هاي اين كشور قرار مي بان 

 دهند. تخصيص مي

مايالدي شارو  شاده  1998گردد و از سال  تجربه مذكور در كشور قزاقستان جديد محسوب مي

 قي از نتايج آن تاكنون صورت نگرفته است.است. بنابراين ارزيابي دقي

 

 اي ب( خدمات مشاوره

درصد از ساهاز  70شرو  به كار نموده است.  1995مركز حمايت توسعه كارآفريني قزاقستان در 

هاي اين  اين مركز متعلق به دولت قزاقستان است و شعباتي در مناطق مختلف قزاقستان دارد. سازمان

تجاري كسب  اطّالعاتو آمار، مركز  اطّالعاتخدمات كسب و كارهاي، اداره مركز عبارت است از اداره 

و كارهاي كوچ  و متوسط و مركز آموزش. مركز مذكور در سبد خدمات خود چهار دسته از خادمات 

 -   رساني اطال  -كند:         را به كسب و كارهاي كوچ  و متوسط ارائه مي

 مشاوره

 ن ماليتأمي -   آموزش -            

 

 هاي كارآفريني  ج( ايجاد قطب



 

هاي كارآفريني اخيراً در قزاقستان مورد توجه قرار گرفته است و فعاليت منسجمي در  ايجاد قطب

 اين مورد گزارش شده است.

 

 مولداوي ●

هاي دولتي در مولداوي براي توسعه كارآفريني در مراحل اوليه قرار داشاته و ايان كشاور  سياست

هاي آن نااظر  كزي براي حمايت و توسعه كسب و كارهاي كوچ  است كه عمده فعاليتتنها داراي مر

 هاي خارجي و هدايت آن به سوي كارآفرينان است. بر جذب سرمايه

دوستانه  هاي خارجي و انسان هاي فعاليت اين مركز عمدتاً متكي بر كم  مولداوي در تأمين هزينه

 گردد. در حمايت از توسعه كارآفريني محسوب نمي يا دهو گستراست و بنابراين مركز چندان فعالي 

 

 جمهوري آذربايجان ●

درصد از توليد ناخالص داخلي متعلق به بخش خصوصي است. در ابتداي  40در اين كشور حدود 

هازار شاركت باه  13هاي خصوصي سازي اين كشور حدود  ميالدي در اسر اجراي سياست 1998سال 

حمايت اصلي دولت از كسب و كارهاي كوچ  و متوساط در قالاب  بخش خصوصي فروخته شده بود.

 1992هاي مالي و اعتباري است و صندوق ملي حمايات از كاارآفريني در آذربايجاان از ساال  حمايت

گاردد. در  اي اين كشاور تاأمين مي ميالدي فعال بوده است. بنابراين صندوق از طريق اعتباري بودجه

گذاري مشااركت داشاته اسات و  پروژه سرمايه 700ن صندوق در ميالدي اي 1992-97هاي  طي سال

درخواست واز و اعتبار طي دوره به اين صندوق ارايه شده است.  7000اين در حالي است كه بيش از 

هاي صندوق در غياب يا  سياسات جاامع حمايات و  دهد كه فعاليت ارزيابي صورت گرفته نشان مي

نباوده اسات. مواناع عماده توساعه كاارآفريني در  ربرخاوردا ار توسعه كارآفريني از عملكرد مورد انت

گير ماليااتي  جمهوري آذربايجان عدز وجود سياست جامع حمايت از كارآفريني، ن از پيچيده و سخت

كاار پذير براي تأمين كسب و كارهاي جديد، عدز وجود كارشناسان مجارب و  رهاي خط فقدان سرمايه

 فني و تجاري ارزيابي شده است. اطّالعاتاي و خال هاي  مشاوره هاي مديريتي و در زمينه هآزمود

 

 مجارستان ●



 

كيلومتر مربع از كشاورهاي شارقي اروپااي مركازي  93030كشور مجارستان با مساحتي حدود 

ريش، اسلواكي، اوكراين، رماني، صربساتان، كرواساي و اسالوواني تگردد كه با كشورهاي ا محسوب مي

 مرز مشترك دارد.

سال سن داشاته  14درصد از آنها كمتر از  21نفر دارد كه  10300000شور جمعيتي برابر اين ك

 سال قرار دارند. 15-59درصد بين  60و 

پايتخت اين كشور شهر بوداپست است كه حدود دو ميليون نفر را در خود جاي داده اسات. نارخ 

 صد در سال است.در 1/0درصد بوده و نرخ كاهش جمعيت آن  60شهرنشيني در اين كشور 

درصاد  8نفر و نرخ بيكاري در اين كشاور حادود  3733800جمعيت شاغل اين كشور در حدود 

 است.

تااكنون دوره  1988مجارستان تا قبل از فروپاشي بلوك شرق از اعضاي اين بلوك بوده و از سال 

بي بر مبناي اقتصاد گذر تاريخي خود از ن از ت  حزبي با اقتصاد متمركز را به ن از پارلماني چند حز

سال گذشته بار محاور  10هاي اقتصادي اين كشور در طي  كند. بنابراين محور سياست بازار تجربه مي

هاي توساعه  تاوان سياسات سازي متمركز بوده است و تنها در ايان چاارچوب اسات كاه مي خصوصي

 كارآفريني در مجارستان را بررسي نمود.

 

 سازي در مجارستان خصوصي

ميالدي مجارستان نيز همانند ساير كشورهاي بلوك شرق سابق با ي  انتخااب  80دهه در اواخر 

هااي اصالي خصوصاي ساازي در ايان كشاورها  راهبرددر زمينه خصوصي سازي مواجه بود.  راهبردي

 عبارت بودند از:

 1سازي جمعي خصوصي ●

 2سازي از طريق بازار خصوصي ●

هااي دولتاي را دريافات كارده و در  مسااوي از دارايياول هر ي  از افراد جامعه سهم  راهبرددر 

اخير به مدت بيش از ي  دهه در  راهبردشود.  هاي دولتي در بازار فروخته مي دوز سهاز دارايي راهبرد

 مجارستان به اجرا گذاشته شده است.

______________________________________________________________________ 
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كشور مجارستان براي مشروعيت بخشيدن به فرآيند خصوصي ساازي قبال از هار چياز نيااز باه 

هدا  خصوصي سازي، تدوين و تصويب قوانين و مقررات الزز و ايجااد ن ااز كارآمادي باراي تعيين ا

 انجاز اين فرايند بوده است.

 به قرار زير تعيين شده است: 1سازي سازي در مجارستان در قانون خصوصي اهدا  خصوصي

 ايجاد ي  اقتصاد بازار بر مبناي مالكيت خصوصي ●

 در عين حال افزايش درآمدهاي دولتكاهش نقش دولت در اقتصاد و  -

 كارآيي عمليات و افزايش رقابت دبهبو ●

 مقابله با كمبود سرمايه در اقتصاد ●

 هاي دولتي كاهش هزينه -

 هاي مجاري هاي مديريتي پيشرفته در شركت به كارگيري فنون و روش -

 تسريع در بازسازي اقتصادي ●

 افزايش مشاركت در بازار داخلي ●

 هاي چند مليتي  المللي و شركت ازار سرمايه داخلي، جذب سرمايه داخلي و بينتوسعه ب -

 سازي صدر خصوگذاران خارجي  جذب سرمايه ●

 المللي مشاركت هرچه بيشتر در تقسيم كار بين ●

 هاي داخلي ايجاد طبقه مال  در داخل كشور و هدايت توسعه شركت ●

 هاي اقتصادي حف  توان رقابت سازمان ●

 و ايجاد مشاغلحف   ●

 تسهيل در خريد و تملي  توسط كارگران و مديران ●

سازي در مجارستان با اصالحيه قانون اساسي ايان كشاور در ساال  از ن ر حقوقي شرو  خصوصي

ها  همراه بوده است كه حق مالكيت، آزادي تشكيل شركت و حقوق برابر براي حف  انوا  دارايي 1989

 در آن به رسميت شناخته شد.

قاوانيني در مجارساتان  ،هاي بعد و بر مبناي اصالحات به عمال آماده در قاانون اساساي ر سالد

( ارائاه شاده اسات. 6تصويب و به اجرا گذاشته شده كه عنوان و سال تصويب آنها در جادول شاماره)

اغلاب مواناع قاانوني موجاود بار سار راه مالكيات خصوصاي قبال از  .دهد مراجعه به جدول نشان مي

 XXXLXبا تصاويب قاانون شاماره  1995گذاري از سال  شته شده است و موج دوز قانونبردا1990
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سازي و مديريت اموال دولتي ماورد  بوده است كه تاكنون با الحاق آن به عنوان مبناي قانوني خصوصي

 استفاده قرار گرفته است.

هاي دولتي  راييسازي و مديريت دا سه سازمان مسئول خصوصي  در طي دوره مورد مطالعه عمدتاً

 ها عبارتند از: اند. اين سازمان بوده

 1990-95هاي  در فاصله سال 1آژانس اموال دولتي ●

 1992-95هاي  در فاصله سال 2هاي دولتي مجموعه شركت ●

 به بعد 1995از سال  3سازي هاي دولتي و خصوصي مجموعه شركت ●

 

 سازي وصي( قوانين مصوب در مجارستان در فرايند خص6جدول شماره )

 VIقانون شمار  

 XIIIقانون شمار  

 XXIVقانون شمار  

 VIIقانون شمار  

 VIIIقانون شمار  

 XVIقانون شمار  

 LXXIVقانون شمار  

 

 XXXXIXقانون شمار  

1988 

1989 

1989 

1990 

1990 

1990 

1990 

 

1995 

 هاي بازرگاني قانون شركت

 قانون انتقال

 ارجيهاي خ گذاري قانون حمايت از سرمايه

 قانون آژانس اموال دولتي

 قانون حفاظت از اموال دولتي

 اعطاي امتيازات

فروشي،  هاي خرده هاي دولتي، فعاليت سازي شركت خصوصي

 سازي( تجارت، تداركات و مصر  )قانون قبل از خصوصي

 فروش اموال دولتي
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 سازي مجارستان هاي خصوصي توسعه كارآفريني و برنامه

سازي در مجارستان ايجاد ي  طبقه مالا   شد يكي از اهدا  قانون خصوصيهمانگونه كه اشاره 

درصاد از واگاذاري  42هاي داخلي بوده است. نزديا  باه  در داخل كشور و هدايت توسعه در شركت

باوده اسات و فقادان سارمايه در نازد  1هاي دولتي در طي دوره مورد مطالعه از طريق مزاياده شركت

گذاران خارجي براي شركت در مزايده بوده  ن مانع آنها در مقايسه با سرمايهكارآفرينان مجاري بزرگتري

گذاري محلاي ويژگاي كلاي فرآيناد  ساازي حمايات از سارمايه هاي خصوصي است. بنابراين در برنامه

هاي متعددي توسط دولت براي حمايات از  سازي محسوب شده است. به همين من ور برنامه خصوصي

 ها به اجرا گذاشته شده است كه عبارتند از: هاي مالي آن ديتكارآفرينان و رفع محدو

 توسط بان  ملي مجارستان  Credit E 2ايجاد خط اعتباري با عنوان ●

  3تأسيس صندوق ضمانت كسب و كارهاي كوچ  ●

 4تأسيس شركت تضمين اعتبارات ●

 5اجراي برنامه سهاز كارگري ●

  6اران كوچ گذ اجراي برنامه خريد سهاز توسط سرمايه ●

 

 هاي حمايتي به قرار زير است: يلي اين برنامهصشرح تف

 خط اعتباري -1

هم مشهور است براي كارآفريناان بخاش خصوصاي و  E-Creditاين خط اعتباري كه با عنوان 

گاردد و دوره  هااي زراعاي و ساهاز متعلاق باه دولات ارائاه مي هاا، زمين تنها به من ور خريد دارايي

 5درصد است. براي دريافات ايان اعتباار تاا ساقف  7سال و نرخ بهره آن  15اكثر بازپرداخت آن حد

درصد از كل مبلغ  15مبلغ اعتبار و بيش از مبلغ مذكور  2 ميليون فران  مجار، آورده نقدي متقاضي 

 1993نيز دريافت نمود و شرايط دريافت آن بعاد از  ري  باتوان بيش از  اعتبار است. اين اعتبار را مي

 تر شده است. يالدي سهلم
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 1سازي اعتبار خصوصي -2

هااي  ميالدي توسط بان  ملي مجارستان و جهت خريد از آژاناس دارايي 1990اين اعتبار نيز از 

درصد قيمت فاروش  50ها يا  درصد قيمت فروش دارايي 75شود. سقف اين اعتبار تا  دولتي اعطا  مي

ساله نيز براي شارو  پرداخات اقسااط مهلات داده  2وره ساله و ي  د 10سهاز بود. دوره بازپرداخت 

 شد. مي

 

 2برنامه سهام كارگري -3

در  ESPميالدي به اجرا گذاشته شده است و برگرفته از الگوي مشاهور باه  1992اين برنامه از 

ميالدي رواج داشته است. در اين برنامه سهاز واحد  80و  79هاي  اياالت متحده آمريكاست كه در دهه

عتي به كارگران تماز وقع و نيمه وقتي كه حداقل سابقه كاري برابر شش ماه داشته باشند، واگاذار صن

 گردد. مي

 

 3اجاره به شركت تمليك -4

هايي كه فروش آنها سخت بود به اجارا درآماد و در عمال موفاق نباود. در  اين روش براي دارايي

 وش فروخته شدند.ميالدي تنها در شركت با اين ر 96  97هاي  فاصله سال

 

 نتايج حاصله -5

هازار  770سازي در مجارستان بيش از  و با اجراي برنامه خصوصي 1988-99هاي  در فاصله سال

درصد از توليد ناخاالص  50كسب و كار متعلق به بخش خصوصي در اين كشور شكل گرفته است كه 

ساب و كارهاا در رده بسايار درصد از ك 96دهد.  ( و دو سوز شاغالن را در خود جاي ميGDPملي )

 69/0نفر و  49تا  10درصد از آنها بين  7/2نفر قرار داشته و  10و با تعداد كاركنان كمتر از  4كوچ 

نفار كاارگر دارناد. آمارهااي دولات  250درصد از آنها بيشتر از  2/0نفر كارگر و  250درصد كمتر از 

ر كارآفرين در كشور است كه در طي برنامه گيري جمعيتي بالغ بر يكصد هزا مجارستان حاكي از شكل

 اي آنها بوده است. هاي سرمايه سازي سياست عمده دولت در جهت رفع موانع و محدويت خصوصي
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اي باه توساعه كاارآفريني در ايان كشاور  دولت مجارستان توجه وياژه 1998هال پس از  در سال

 مبذول داشته است. اهم از توجهات به قرار زير است:

اي برنامه ميان مدت خود براي حمايت از كسب و كارهاي كوچ   دولت طي بيانيه 1998در سال 

محورهااي زيار جهات حمايات از كساب و كارهااي كوچا  و   و متوسط را اعالز نمود. در اين برنامه

 اند: متوسط اتخاذ شده

 اي برنامه توسعه منطقه ●

 برنامه حمايت از تحقيق و توسعه ●

 يبرنامه پاركهاي صنعت ●

در برنامه توسعه منطقه اي، ايجاد مناطق ويژه اي مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين منااطق 

 به بعد در مجارستان عبارتند از: 1996تحت حمايت ايجاد شده طي سالهاي 

● Zihomy 

● Zemplin 

● Barcs 
● Lenti 

● Mohics 

● Bikiscaba – Gyala 

● Szeged – Mak 

● Berettyjfalu 

● Kunmadaras 

 

 اهدا  دولت در تأسيس اين مراكز عبارتند از: 

 ا تشويق سرمايه گذاري و توسعه در مناطق

 ا استفاده حداكثر از زيربناي ارتباطي

 الملليا تضمين مشاركت محلي در تقسيم كار بين

 ا استفاده از فرصتهاي ناشي از همكاري با كشورهاي همسايه

هاي واقع در آنها  گردند كه شركت مناطق ايجاد مي درونهاي صنعتي در  در طي اين برنامه پارك

 سال معافيت مالياتي دارند. 10تا 

ميليون فرانا  مجااري باراي  800بيش از  1998در برنامه حمايت از تحقيق و توسعه از ژانويه 

حمايت از تحقيق و توسعه در صنايع اختصاص يافته است. تسهيالت اين برناماه باراي صانايعي اعطاا 



 

محقق مجار در ي  دوره  30ميليون فران  مجاري و با استفاده از  500ردد كه طرحي با حداقل گ مي

 سال است. 10ساله به اجرا درآوردند. دوره برگشت تسهيالت مالي اعطا شده در اين طرح  2

اي، كاار و اقتصاادي و  ، محيط زيست و توسعه منطقاهردشگريگهاي صنايع، تجارت و  وزارتخانه

 ملي در تامين سرمايه اين برنامه و بررسي تقاضاي موسسات مشاركت دارند. فنّاوريوسعه ت كارگروه

هاي زير باا باراي حمايات از كساب و كارهااي  ميالدي سياست 1999دولت مجارستان در سال 

 كوچ  و متوسط انتخاب كرد و در حال اجراي آنهاست:

 يق:بهبود شرايط فعاليت كسب و كارهاي كوچ  و متوسط از طر ●

 ساده سازي قوانين و مقررات اداري -

 اصالح ساختار مالياتي  -

 هاي مالي از كسب و كارهاي كوچ  و متوسط از طريق: توسعه حمايت ●

 افزايش فرصتهاي تامين مالي -

 تسهيل شرايط دستيابي  -

 بهبود توان نوآوري در اين شركتها ●

 رساني تجاري هاي اطال  توسعه ن از ●

 كارآفريني از طريق ن از آموزشي توسعه فرهنگ ●

 هاي كوچ  و متوسط  تهيه قانون شركت ●

 ها نوسازي نهادهاي مسئول براي حمايت از اين شركت ●

 تسهيل در دستيابي اين شركتها به بازارهاي خارجي ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  رومانيروماني  

 

اد كارآفرينان شركت جديد در روماني تاسيس شده است. و تعد 360000در حدود  1989از سال 

هاي دولتاي ملاي و محلاي  ساازمان هآنجاا كانفر افزايش بافته است. از  220000بخش خصوصي به 

هاي بازرگاني  هاي غيردولتي، اتاق دهند، سازمان حمايت اندكي از اين كسب و كارهاي كوچ  ارائه مي

المللي ن ير بان   تي و بينهاي دول اند. صنايع غربي شامل سازمان و نهادهاي غربي اين خال  را پر كرده

 است. 2المللي كسب و كارهاي خصوصي و مركز بين 1جهاني، صندوق دانش فني

CIPE  .ي  برنامه توسعه كارآفريني در روماني دارد كه به برنامه توسعه كارآفريني موسوز است

ل اصلي روبارو اين مركز در مطالعات خود در روماني دريافته است كه كارآفرينان روماني با چهار مشك

 هستند:

 تجاري اطّالعاتفقدان  ●

 مهارت ●

 زيربنا ●

 تامين مالي ●

هاي اصاالح ماالي بانا  ملاي  مشكل تامين مالي، به خاطر نرخ بهره اسمي باال در نتيجه سياست

 هايي را اجرا كرده است: روماني است. دولت براي اين مشكل برنامه

 واز كم بهره به كشاورزان و صادركنندگان ●

 هاي تجاري با مشاركت بان  SMEهاي تضمين  تاسيس صندوق ●

 درصد در ماليات بر سود 50كاهش  ●

 هاي خارجي فعال در تأمين مالي  سازمان

 بان  جهاني -

 صندوق آمريكايي روماني -

روماني ي  ن از ماليات بر ارزش افزوده را به اجرا گذاشته و ماليات بر سود  1995تا قبل از سال 

هاي كوچ  ايجاد كرد چون تاورز در  افزايش داد كه محدوديت زيادي براي شركت 42 به  34 را از 

درصد باشاد و  38تصميم گرفته شد اين ماليات  1995شد. بعد از سال  محاسبه آن به كار گرفته نمي
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درصاد  30كه ماليات بخش غيررسمي در اين كشور شكل گرفته و تاا  تورز محاسبه شود. به دليل اين

GDP كند. را توليد مي 

ICES المللي مطالعات كارآفريني در روماني توسط  مركز بينCIPE شود و در سال   حمايت مي

 كارآفرين را آموزش داده است. 3000تاسيس شده است و بيش از  1989

 ها و تجارب روماني در زمينه توسعه كارآفريني بررسي سياست

و با فروپاشي بلوك شرق ن از اقتصاادي خاود را در ميالدي  80كشور مورد بررسي از اواخر دهه 

دهاد كاه دولات  جهت ي  ن از مبتني بر بازار تغيير داده است. نتايج مطالعات ايان گاروه نشاان مي

هاي اعاالز  سازي فاقد سياسات خصوصي راهبردرغم دنبال كردن  سال گذشته علي 10روماني در طي 

 شور بوده است.شده و مدوني براي توسعه كارآفريني در اين ك

شركت جديد در رومااني ايجااد شاده و بايش از  360000ميالدي تاكنون بالغ بر  1989از سال 

هاي دولات باراي توساعه  نفر به كارآفرينان اين كشور اضافه شده است. در غيااب سياسات 220000

وسسات خارجي هاي بازرگاني و نهادها و م هاي غيردولتي، اتاق كارآفريني در اين كشور، برخي سازمان

گذاري دولت، اقداز باه شارو  برخاي اقادامات در  به نياز موجود و خال  ناشي از عدز سياست هبا توج

هاي خاارجي كاه در توساعه  اند. مهمترين نهادهاا و ساازمان زمينه توسعه كارآفريني در روماني نموده

 كارآفريني در روماني فعال هستند عبارتند از:

 بان  جهاني  ●

 انش فنيصندوق د ●

 المللي كسب و كارهاي خصوصيمركز بين ●

هاي بان  جهاني و صندوق داناش فناي  جستجوي اين گروه براي دستيابي به كم و كيف فعاليت

المللي كسب و كارهااي خصوصاي در  هاي مركز بين در روماني قرين موفقيت نبود در ادامه به فعاليت

 گردد. روماني اشاره مي

نقش حمايتي از ي  سازمان رومانياايي باه  (CIPE)كارهاي خصوصي  المللي كسب و مركز بين

را بر عهده دارد كه توسط كارآفريناان رومانياايي و در ساال  1المللي مطالعات كارآفريني ناز مركز بين

ميالدي تأسيس شده است. مطالعات اين مراكز در روماني نشان داده است كه كارآفرينان ايان  1989

 اصلي روبرو هستند:كشور با چهار مشكل 

 تجاري اطّالعاتفقدان  ●
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 ها كمبود مهارت ●

 نبود زيربناي حمايتي )حقوقي، اداري( ●

 عدز دسترسي به منابع مالي ●

 3000هاي اول فعاليت عمده توجه مركز مذكور بر آموزش كارآفرينان بوده و بيش از  در طي سال

داده بود. اگر چه عملكرد كارآفرينان آماوزش  هاي آموزشي خود قرار كارآفرينان را تحت پوشش برنامه

هاي انجااز  ديده در اين مركز باالتر از متوسط عملكرد ساير كارآفرينان ارزيابي شده است ولي پژوهش

درصد از كارآفرينان شرايط اداري، حقوقي و اقتصادي  80داده است كه حدود  نشانشده در اين مركز 

 اند. دانسته خود مي حاكم بر كشور را مانعي براي موفقيت

بندي ن رات كارآفرينان در زمينه موانع توسعه كارآفريني در روماني مركاز ماذكور  براساس جمع

هاي محلي و ملي و نياز  زني در سطوح مختلف دولت هاي اخير توجه خود را معطو  به چانه طي سال

اي از  ه شاود بخاش عماد هاي صنفي حمايت از كارآفرينان رسمي نموده است. و تخمين زده مي تشكل

كنند. ساهم بخاش غيررسامي از كال  رسمي فعاليت مي غيركارآفرينان براي فرار از ماليات در بخش 

 درصد برآورده شده است. 30توليد ناخالص داخلي اين كشور حدود 

 

 

 

 



 

  سنگاپورسنگاپور  

 

اده هاي مختلف توسعة اقتصادي سنگاپور، خود را به اشكال مختلاف نشاان د كارآفريني طي دوره

اسات ماورد  "آميز اندازي ي  كسب و كار جديد و مخاطره راه"است و به معناي سنّتي خود كه همان  

تري نيز از واژه كاارآفريني  استفاده قرار گرفته است. البته آنچه مسلم است اين است كه تعاريف جامع

 "كاائو"ه از ساوي تاوان باه تعرياف ارائاه شاد است كه بعنوان مثال مي در فرهنگ سنگاپور ارائه شده

معتقد است كاه كاارآفريني  1"كائو"كند.  ( اشاره كرد كه جامعة سنگاپور را بخوبي توصيف مي1994)

فرآيند انجاز كاري جديد يا متفاوت و ايجاد سروت باراي خاود و ايجااد ارزش افازوده "عبارت است از 

كند اين است كه در ساطح  ف مي. علّت اينكه اين تعريف، كارآفريني را در سنگاپور توصي"براي جامعه

اسات، زيارا صار  ن ار از  اي در توسعة اقتصادي سنگاپور داشاته  ملّي، كارآفريني سهم قابل مالح ه

جمعيّت و موقعيت جغرافيايي، سنگاپور داراي وسعت كم و منابع محدودي است. لذا در اينجا وضعيت 

 گردد. تاكنون تشريح مي 1965و از  1965كارآفريني در دور  قبل از استقالل سنگاپور در سال 

 

 1965كارآفريني قبل از استقالل سنگاپور در سال 

از كمپاني هند شارقي انگلايس  "سر استامفورد رافلز"، 1819سنگاپور كشوري است كه در سال 

ها بودند. در  آن را كشف كرد و به بندر تجاري بريتانيا تبديل شد. ساكنين بومي اين سرزمين ماالكائي

ع آنها نخستين مهاجريني بودند كه از سارزمين اصالي چاين، هناد و منااطق عرباي باه سانگاپور واق

طور موقت  دادند. هد  آنها از مهاجرت اين بود كه به ها تشكيل مي مهاجرت كردند و اكثر آنها را چيني

رين در اين سرزمين كار كنند و درآمد خود را باه ماوطن خاود ارساال نمايناد. از اينارو، ايان مهااج

 2 "كرزنار"گرا توصايف كارد، درسات مثال كسااني كاه  توان آنها را فرصات كارآفريناني بودند كه مي

هايي بودند كه حضورشاان در سانگاپور  پنداشت و در صدد يافتن فرصت مي 3"واسطه"( آنها را 1979)

 بود.  ها را فراهم كرده اين فرصت

ز اين مهاجرين اوليه، معر  اقتصاد كشورهاي آمي گرايانه و مخاطره هاي فرصت كارآفريني و فعاليت

گرا بيش از كارآفرينان شاومپيتري در رشاد و توساعة  ، كارآفرينان فرصت"آسيايي مستعمره بود. مثال

اقتصادي هنگ كنگ سهم داشتند. كاري كه كارآفرينان شاومپيتري انجااز دادناد ايجااد تركيباات و 
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هاي مساتعمراتي  هاي ايجاد شده توسط دولت در محيط گرا اختراعات جديد بود. اما كارآفرينان فرصت

كه ظاهراً دستورالعملي براي توسعة اقتصادي نداشتند ظهور يافتند. آنها در صدد بودند كه محصوالتي 

ها سروتاي حاصال  مثل فلفل را كه مورد تقاضا بودند برداشت كنند و بدين طريق در سراسر مساتعمره

هاي  كردناد كاارگران ارزان را اجيار نمايناد. در منااطقي كاه قادرت كنند. براي اين كار نيز سعي مي

هايي براي كار داشتند. بيشتر آنها عمادتاً باه كاار  استعماري دخالتي نداشتند، كارآفرينان اوليه فرصت

شد  هايي فراهم مي تجارت در زمينة واردات و صادرات از بندر تجاري سنگاپور اشتغال داشتند و فرصت

مجدداً به كشورهاي همسايه صادر كنند و كاالهاي مورد نياز مناطق ديگر را از شبه جزيره تا كاالها را 

صادر كنند. كساني هم كه به كار تجارت و داد و ستد كاال مشاغول بودناد نيازهااي بازارهااي  1ماالكا

داشتند.  كردند با هم تفاوت ها مهاجرت مي كردند. البته مهاجريني كه به مستعمره داخلي را تأمين مي

براي مثال، مهاجريني كه به هنگ كنگ مهاجرت كردند كارآفريناني بودند كه پاس از برقاراري ن ااز 

آمدند و هايچ تجرباه ياا تخصصاي در زميناة كساب و كاار  هاي به اين كشور مي كمونيستي از شانگ

طق ساحلي ها به سنگاپور مهاجرت كردند، زيرا كمبود شغل در منا نداشتند. مهاجرين چيني طي سال

سباتي اقتصاادي بودناد. و قبال از  ، مردز شاهد جنگ و بي1920چين امري مشهود بود و قبل از سال 

پيوست. تماز اين عوامل دست به دست هم دادند تا  و به وقجنگ جهاني دوز نيز جنگ چين و ژاپن 

سالگي بودناد و  26تا  16ها به سنگاپور فراهم شود. مهاجرين چيني بين سنين  زمينة مهاجرت چيني

هاي كمي  بدنبال سرنوشت، خانه و كاشانه خود را ترك گفتند. آنها عليرغم سرماية اندك خود و مهارت

اندازي كسب و كار داشتند براي آغاز ي  زندگي خوب و راحات رهساپار سانگاپور  راه صدر خصوكه 

انادازي  ر خود را به راحتي راهاي نبود كه بتوانند كسب و كا شدند. اما شرايطي كه آنها داشتند به گونه

ها و  ها به عنوان برده و سپس به عنوان كارگر مزار  و كارخانه ها هم ابتدا توسط انگليسي كنند. هندي

ها باه سانگاپور، آنهاا در نقاش عماده  كارگر ساختماني به سنگاپور كشانده شدند. پس از ورود هندي

اي در توسعة  كارمند دولت و كارگر، سهم ارزندهفروش و خرده فروش منسوجات و پارچه، واز دهنده، 

 اقتصادي سنگاپور داشتند.

كارآفرينان اوليه در سنگاپور هنگاز انجاز تالش در زميناة كاارآفريني، از مناابع قاومي و ناژادي 

كردند. براي مثال، كارآفرينان چيني در مياان مهااجرين چيناي بادنبال باازار و  خودشان استفاده مي

هاا،  د و به جامعة چيني و سنگاپور متكي بودند. هار گاروه از مهااجرين مثال چينيگشتن مشتري مي

 دادند. هاي متقابل تشكيل مي هايي را براي كم  ها و مهاجرين ساير نقاط جهان گروه اعراب، هندي
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كارد پيشاينة  هاي مهاجرين را در بدو ورود آنها به سانگاپور تعياين مي عاملي كه ماهيت فعاليت

ها بود. يعني اين احتمال وجود داشت كه كسااني كاه داراي ساوابق خاانوادگي در زميناة اجتماعي آن

هاي صنعتي مرتبط باا مهاارت و تخصّاص  كسب و كار هستند به همين كار اشتغال ورزند و در بخش

خود مشغول كار شوند. آن دسته از مهاجرين چيني كه هنگاز زندگي در چين كارمند دفتري، مدير يا 

كردناد،  توانستند به كسب و كار بپردازند. بعضي از آنها ابتدا براي ديگران كاار مي د بهتر ميشاغل بودن

باود كاه بعاداً  1"چيوچوكناگ"اندازي كردند. يكي از آنها شخصي باه نااز  كسب و كار خودشان را راه

 2"كونگ گوان"شركتي را تأسيس كرد كه هم اكنون به شركت موفقي به ناز شركت بيسكويت سازي 

 است.   تبديل شده

هاي  هاا باه تأسايس شاركت هاي مهام كارآفريناان اولياه در سانگاپور، تمايال آن يكي از ويژگي

هاي اولية خود را از كشور مبدأ در كشاور مقصاد  خانوادگي بود. حتي در چند مورد، مهاجرين، شركت

ها جنگ  اشت و يكي از آنكه به آن مهاجرت كرده بودند توسعه دادند. البته در اين راه موانعي وجود د

بود كه به كمبود ساروت و سارمايه منجار شاد و در نتيجاه عاد  زياادي از مهااجرين مجباور شادند 

هاي خانوادگي خوب رشد كردند و  رغم وجود اين موانع، شركت هاي خود را بازسازي كنند. علي شركت

نگاپور ي  بندر و مركز تجااري هاي بزرگ و پويا تبديل شدند. از آنجا كه س ها به شركت تعدادي از آن

جات، الساتي  و محصاوالت ديگار  بود، لذا كارآفرينان اوليه به تجارت و غالباً واردات و صادرات ادويه

كاه اولاين  3"تاان كااكي"ها طاليه دار توليد محصول شدند، مثال  اشتغال ورزيدند. تعداد كمي از آن

ها كه  كفش بودند، آزمايش كرد. تعداد ديگري از آنهاي خود كه توليد كنند   اتوماسيون را در كارخانه

هاي  كردند به كار فرآوري محصول اشتغال داشاتند. كارآفريناان در عرصاه در زمينة توليد فعاليت مي

گذاري، مسكن و سااختمان ساازي و صانعت توساعة  هاي خرده فروشي، سرمايه ديگر نيز، مانند بخش

اي طاوالني دارد و هام  ز موارد موفق كاارآفريني كاه پيشاينهكردند. يكي ا امالك اقداز به فعاليت مي

آن را  4"سي. كي. تانگ"است كه خرده فروشي به ناز  "تانگز"باشد فروشگاه بزرگ  اكنون هم فعال مي

باشاد كاه در  مي 5"هوناگ لئوناگ"گذاري با مسئوليت محدود  تأسيس كرده و ديگري شركت سرمايه

 كند. ل و امالك فعاليت ميگذاري و توسعة هت هاي سرمايه بخش
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 تاكنون و نقش دولت 1965كارآفريني در سنگاپور از سال 

سار ، اين كشور دو دهة سرشار از رشد اقتصادي را پشت 1965پس از استقالل سنگاپور در سال 

رشد اقتصادي سنگاپور برخال  حوادسي بود كه در بقية نقاط جهان رخ داد، زيرا ايان كشاور  .گذاشت

، از بحران اقتصادي جهان و بحران نفت كه بقية كشورهاي جهان 1965استقالل در سال  پس از كسب

 5را تحت تأسير قرار داده بودند در امان ماند. رشد توليد ناخاالص داخلاي سانگاپور در بادترين ساال 

درصاد بارآورد شاد )وزارت  15درصد و در بهترين سال آن كه سال ترقّي و شكوفايي اقتصاادي باود 

من ور بررسي  موجب شد كه دولت به 1985(. بحران اقتصادي سال 1986اني و صنعت سنگاپور بازرگ

 كاارگروههاي جديد براي رشد اقتصادي در آينده، يا   مشي پيشرفت اقتصادي سنگاپور و تعيين خط

 اقتصادي را تشكيل دهد. لذا در پيشنهادهايي كه ارائه شد، كارآفريني مورد تأكيد قرار گرفات. پاس از

هاي داخلاي ماورد توجاه قارار  آن بود كه كارآفرينان در اقتصاد اهميت پيدا كردند و تأسيس شاركت

 گرفت.

هاي  هاي دولتاي در عرصاه هاي چند مليتي و توساعة شاركت به اينكه شركت هبا توجقبل از آن 

 گذاري بلناد مادت خادمات و الملال، سارمايه توليدي، كشتي سازي، حمل و نقل هوايي، تجاارت بين

هاا كمتار  گرفتناد. لاذا نگاه دريايي و صنايع دفا  در اولويت قرار داشتند و مورد توجه قرار مي فنّاوري

هاي داخلاي احسااس شاد و  هاي داخلي بود. پس از آن بود كه ضرورت تأسيس شركت متوجه شركت

ادي كااهش هاي چند مليتي را به ويژه در زمان بحران اقتص وجود عاملي كه بتواند تأسير حضور شركت

ها به خاطر شرايط مساعد سنگاپور در زمان بحران اقتصاادي بساوي  دهد ضروري بود، زيرا اين شركت

 اين كشور هجوز آورده بودند.

هاي نوآوراناه و مباادرت باه  هاي داخلي نشان دهند  تمايل به يافتن فرصات لذا تأكيد بر شركت

هاي داخلاي باا ساهيم  گرفته شد تاا شاركتهاي نوپا بود. و پس از آن بود كه تصميم  تأسيس شركت

شدن در توليد ناخالص داخلي، اجباراً جزيي از اقتصاد باشند، آن هم ي  جز  سالم و متكي به خود. به 

اسات كاه اقاداماتي را در جهات رفاع مواناع و  اقتصادي به دولت توصيه كرده كارگروههمين من ور، 

 هاي كوچ  و متوسط انجاز دهد. تشويق رشد شركت

 

 عوامل اقتصادي تأثيرگذار بر كارآفريني در سنگاپور

 اشت ال: -



 

شاود،  در سنگاپور برخال  بيشتر كشورهاي ديگر، ايجاد شغل امري مهم و اساساي پنداشاته نمي

باشد؛ زيارا در  هاي قدرتمند و رو به رشد امري ضروري براي تشويق كارآفريني مي بلكه توسعة شركت

رگر وجود ندارد. اين وضعيت هنگامي در سنگاپور حاكم شد كه پاس از اين كشور بيكاري و كمبود كا

اي از نياز سنگاپور  ، اقتصاد اين كشور بهبود پيدا كرد. در واقع بخش عمده1984بحران اقتصادي سال 

به كارگر، از طريق وارد كردن كارگر از كشورهاي ديگر و استفاده از زناان و افاراد كهنساال در مياان 

كناد تاا متخصصاين خاارجي را باراي  شود. همچنين سنگاپور تالش مي ور تأمين ميجمعيت اين كش

 اقامت و كار در اين سرزمين جذب كند.

و  داناش آموختگااناسات كاه  وجاود نداشته "فشاار"گوناه عامال  عالوه بر اين، در سنگاپور هيچ

هااي آموزشاي  طاور موسساه اندازي كساب و كاار خودشاان بكناد؛ و همين متخصصين را وادار به راه

 اند.  هاي فنّي نبوده به ويژه در رشته دانش آموختگانجوابگوي تقاضاي فزاينده براي 

 

 صندوق پس انداز -

صاندوق مركازي پاس اناداز "اناداز اجبااري باراي بازنشساتگي بنااز  در سنگاپور ي  طرح پس

را به حسااب خاود  وجود دارد كه بموجب آن، كاركنان مقدار معيّني از حقوق ماهانه خود 1"احتياطي

اسات ايان  كنند. ي  شوراي قانوني كه از سوي دولات تعياين شده در ي  صندوق پس انداز واريز مي

هااي  هاي مرباوط باه اماالك و دارايي ناماه توانند بر طبق آئين كند. كاركنان مي ها را اداره مي صندوق

اقتصاادي سانگاپور،  كاارگروهرا  اندازهاي صندوق استفاده كنند. بنا به اعت تقسيم شده، از بيشتر پس

رساند اين  سبات مياتواند مانع كارآفريني شود، اما استداللي كه عكس اين قضيه را به  انداز مي اين پس

ورزند كم  كند تا آنها با علم به  تواند به كساني كه مبادرت به كارآفريني مي انداز مي است كه اين پس

 رخوردارند شركت نوپايي را تأسيس كنند.اينكه در اياز پيري از حاشية امنيت ب

 

 بازار داخلي رقابتي -

هاي  توانند مانع آن شوند. شركت توانند كارآفريني را ارتقا  دهند و هم مي بازارهاي رقابتي، هم مي

ها  هاي نوپا در سنگاپور با ي  بازار داخلي رقابتي مواجه هستند. در اين باازار، فرصات داخلي و شركت

هاي صنعتي دقيقاً ماورد توجاه و بررساي قارار  و ماهيت بعضي از بخش راهبرديتطبيق  بايد از حيث

هاي پنهان را شناسايي كنند قادر خواهند بود به موفقيت  گيرند. در اين بازار، كساني كه بتوانند فرصت
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كاردن در چناين محيطاي را  خطر پذيريدست يابند. با اين وجود، كساني هم هستند كه تمايلي به 

 ارند.ند

 

 هاي نوپا منابع براي ايجاد شركت -

هاي نوپا از ي  طر  ضروري و از طر  ديگار دشاوار  شركت دايجادسترسي به منابع مالي براي 

باشاند، اماا باه آسااني   است. لذا ممكن است كساني فرصت كارآفرينانة ارزشمندي را شناسايي كارده

دهند تأكياد زياادي بار  يي كه به كارآفرينان واز ميها نتوانند به منابع مالي دسترسي پيدا كنند. بان 

 ها دارند. سوابق و توانايي آنها در تضمين باز پرداخت واز

كنند، مناابع  اندازي شركت را تأمين مي گذاران كه سرماية مورد نياز براي راه صر  ن ر از سرمايه

از اين مناابع، طارح تضاميني  ديگري براي تأمين سرماية مورد نياز براي كارآفرينان وجود دارد. يكي

شاود و وجاوه ماالي ماورد نيااز باراي  هاي مالي اجرا مي تأمين مالي دولت است كه به وسيلة موسسه

 كند.  هاي داخلي را تأمين مي تأسيس شركت

 

 عوامل اجتماعي ا فرهنگي تأثيرگذار بر كارآفريني

 گرايي فرصت -

ارآفرينان در سنگاپور، هنوز هم در اين كشور هاي نخستين ك گرايي به عنوان يكي از ويژگي فرصت

شود كه بيشتر بدنبال كسب سود در كوتاه مدت هستند تا  وجود دارد. اين ويژگي در كساني ظاهر مي

كنند؛  به عنوان ي  مزيت رقابتي استفاده نمي فنّاوريهاي نوپا از  بلند مدت. بطور خاص، بيشتر شركت

هاي نوپاا حاول محاور آنهاا فعاليات  ايي هساتند كاه شاركته ترين بخش و تجارت و خدمات متداول

هاي  براي كارآفريناني الزز است كه شركت فنّاوريكنند. نكتة حائز اهميت اين است كه كارآفريني  مي

كنند و قادرند با كاالها و خدمات حاصل از ناوآوري خاود باازار  سطح باال را تأسيس مي فنّاوريداراي 

 جهاني را تسخير كنند.

 

 آموزش -

رسد موجب مشكالت متعددي ن ير ترس از شكست و فقدان خالقيت  يكي از عواملي كه بن ر مي

شاود. ن ااز  شود ن از آموزشي است؛ و وجود چنين مشكالتي نياز ماانع كاارآفريني مي و نوآوري مي

هاا اي است كه بر تخصّصي شدن افراد تحت آموزش براساس آزموني كه از آن آموزشي سنگاپور به گونه



 

آيد و بررسي عملكرد آنها در آن آزمون تأكيد دارد. به همين دليل است كاه اماروزه جواناان  بعمل مي

سنگاپور فاقد جوهر  كارآفريني هستند، و با ارجح دانستن امنيت شغلي و مشاغلي كه از حقوق نسابتاً 

كارهااي خاود نشاان انادازي كساب و  بااليي برخوردارند، هيچ عالقه و تمايلي به خاود اشاتغالي و راه

اسات؛ و ايان وضاعيت  دهند. در واقع، گرايش ن از آموزشي به آزمون موجب چنين وضعيتي شده نمي

شود. براي مثال، معرفي تفكّر خالق در  نيز به تغييرات پي در پي در برنامة درسي در مدارس منجر مي

 است. جاز شدهمدارس آخرين اقدامي بوده كه از سوي وزارت آموزش و پرورش سنگاپور ان

توان گفت كه در سنگاپور اساري از  با وجود فقدان جوهر  كارآفريني در ميان قشرهاي جوان، نمي

تكني ، مشخص شد  كارآفريني نيست. در بررسي بعمل آمده بر روي دانشجويان دو دانشگاه و سه پلي

ويژگي اصالي  6تفاده از ها داراي جوهر  كارآفريني هستند. نتايج اين بررسي با اس درصد از آن 47كه 

ي، مركز كنترل، نوآوري، شرايط رهبري، عزز و اراد  خطر پذيركارآفرينان در ادبيات كارآفريني )يعني 

درصد از كسااني كاه جاوهر  كاارآفريني داشاتند  13/5است.  قوي و گرايش به موفقيت( بدست آمده

ودند. جوهر  كارآفريني نشان دهناد  ها فاقد تجربه كاري ب درصد آن 4/24داراي تجربة كاري بودند و 

ايجاد كنند و  دانشجويانكنند تا عالقه به كسب و كار و صنعت را در  ها تالش مي اين است كه دانشگاه

 است. است و سهمي در توسعة كارآفريني داشته ها با موفقيت توأز بوده اين سياست آن

 

 تحمل كم براي شكست -

داناد و  ب و كار را به منزله نابودي و پايان هماه چياز ميجامعه سنگاپور، شكست در شغل يا كس

ي مغايرت دارد و نتيجاه آن تارس از شكسات خطر پذيرتحمل كمي براي شكست دارد. تحمل كم با 

هاي خاود،  كاارآفريني در پاساخ 44(، 1994) 1و همكاران "وونگ"است. در بررسي انجاز شده توسط 

   كارآفريني مورد اشاره قرار دادند.ترس از شكست را به عنوان عامل بازدارند

 

 هاي كوچك و متوسط در سنگاپور شركت

هاي كوچ  و متوسط در سطح ملّي ارائاه  توسعة شركت  ، برنامة جامعي در زمينة1989در سال 

هاي كوچا  و متوساط باود.  شاركت  شد. اين برنامه نشان دهند  تالش و ابتكار سنگاپور براي توسعة

ها،  ر اين خصوص اين بود كه با ايجاد يا  محايط موافاق باراي تأسايس شاركتاعالز شده د راهبرد

حمايت از خودياري و شتاب بخشيدن به سرعت رشد اقتصادي همراه با ايجااد انگيازه، شارايط باراي 
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ها و  هاي كوچ  و متوسط داخلي فراهم گردد. در اين ميان نقش دولت، هدايت شركت تأسيس شركت

مشي، بهبود محيط كسب و كار و ايجاد ي  زيربناي حمايتي بود.  تعيين خط ها از طريق حمايت از آن

ها بايد در  هاي كوچ  و متوسط به اين دليل بود كه اين شركت در واقع اتخاذ سياست تأسيس شركت

 اقتصاد آينده سنگاپور نقشي مهم را ايفا  كنند.

 

 هاي كوچك و متوسط داخلي تعريف شركت

 هاي زير باشند:  داخلي در سنگاپور معموالً بايد داراي ويژگيهاي كوچ  و متوسط  شركت

 درصد باشد. 30ها حداقل  سهاز داخلي آن -1

آالت و تجهيازات  ها )يا آنچه كه ارزش دفتري خاالص كارخاناه، ماشاين هاي مولّد سابت آن دارايي -2

 ميليون دالر تجاوز نكند.  15تعريف شده است( از 

 نفر نباشد. 200متجاوز از  ،غير توليديهاي  براي شركتها  تعداد كاركنان آن -3

هاي  بايد داراي چنين شرايطي باشاد تاا مشامول برناماه (SME)ي  شركت كوچ  و متوسط 

 حمايتي دولت براي توسعه شود.

دانيم بشود كه  هاي كوچ  و متوسط در اقتصاد سنگاپور هنگامي آشكارتر مي اهميت نقش شركت

ا بعنوان منبع كارآفريني و نوآوري معرفي كنناد و رقدر توان بالقوه دارند كه خود  ها آن اوالً اين شركت

هاي جهااني تباديل شاوند.  هاي موفقي شوند و حتي طوري رشد كنند كه به شاركت در آينده شركت

روناد و عاادت دارناد كاه باه  هايي لرزان پيش مي در عمليات خود با گاز يچند مليتهاي  سانياً، شركت

هاي  داراي منابع ارزانتر نقل مكان كنند. سالثااً، وجاود يا  بخاش ماوسر و كارآماد شاركت كشورهاي

را خنثاي  يچند مليتاهاي  تواند تأسير منفي نقل مكان شركت كوچ  و متوسط در داخل سنگاپور مي

هاي كوچ  و متوسط نياز دارند تا بتوانند  به ي  پايگاه نيرومند شركت يچند مليتهاي  كند و شركت

هاي كوچا  و  و خادمات، شاركت فنّااوريهاي  هاي خود را تأمين نمايند. رابعااً، در عرصاه ازمنديني

 هاي پنهان استفاده نمايند. متوسط فرصت دارند تا جايگاه خود را در اقتصاد توسعه دهند و از فرصت

لتي در هاي دو هاي چند مليتي و شركت هاي داخلي همراه با شركت رو، كارآفرينان و شركت از اين

كنندگان در توسعة اقتصاادي  توسعة اقتصادي سنگاپور مشاركت دارند. اضال  سه گانه مثلث مشاركت

  ترسيم شده است: 1-1سنگاپور در تصوير 

 



 

 توسعة اقتصادي سنگاپور عوامل مشاركت كننده در -1-1تصوير 

 

 هاي هاي دولتي و شركت شركت

 دولت مرتبط                                                     

 

 

 

هاي چنااااد  شااااركت         كارآفرينان و     

 مليتي و

 هاي بزرگ شركت                                  هاي داخلي شركت

 

 هاي كوچك و متوسط هاي سنگاپور براي توسعة شركت راهبرد

متوسط، تالش خود هاي كوچ  و  شركت كارگروه، دولت سنگاپور با تشكيل 1987در اوايل سال 

موسساة  6كه متشكل از نمايندگان  كارگروهها آغاز كرد. اين  توسعة اين شركت راهبردرا براي تدوين 

هايي را مأمور  هاي داخلي را بررسي كند و گروه هاي توسعة بخش شركت دولتي بود وظيفه داشت تا راه

 ه و اروپا اعزاز شوند.ها در اين زمينه به ژاپن، كر كرد تا براي بررسي آخرين پيشرفت

هاي كوچا  و  اندازي شاركت و هادايت شاركت راه خطر پذيريمن ور كاهش   در اين ارتباط، به

 براي كارآفرينان داخلي طراحي شد كه عبارتند از:  راهبرد 5متوسط به سمت دگرگوني و رشد، 

 فنّاورياتخاذ، كاربرد و نوآوري  -

 و كار گذاري براي كسب ريزي و سرمايه برنامه -

 مديريت منابع انساني  -

 وري بهبود و آموزش بهره -

 المللي و همكاري تجاري بازاريابي بين -

توان چنين استنباط كرد كه دولت نقش بسيار مهمي را  با در ن ر گرفتن آنچه كه تشريح شد مي

كه در  1اخليهاي د كند. براي مثال، مركز ارتقا  شركت هاي كوچ  و متوسط ايفا  مي در ارتقا  شركت
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هاي دولات سانگاپور باراي كما  باه رشاد و توساعة  تأسيس شد، نمونة بارزي از تالش 1996سال 

 المللي است. اي و بين هاي منطقه ها به شركت هاي كوچ  و متوسط و تبديل آن شركت

اندازي به جهان داشاته  هاي كوچ  و متوسط چشم سنگاپور مستلزز اين است كه شركت راهبرد

كند و دولت نياز خواساتار ايان  اي و جهاني تشويق مي ها را به مشاركت در تجارت منطقه نباشند و آ

 هاي سنگاپور فعاليت خود را به خارج از مرزهاي اين كشور توسعه دهند. است كه شركت

 هاي كوچ  و متوسط عبارتند از: در ارتباط با ياري رساني به شركت راهبردعناصر مهم اين 

هااي دولات  راهبرديكاي از  :چناد مليتاي  هاي  ن استفاده از حضور شركتفراهم كردن امكا -

ها از حضاور  هاي داخلي كوچا  و متوساط ايان اسات كاه ايان شاركت سنگاپور در ارتباط با شركت

 1"هاي داخلاي برناماة ارتقاا  شاركت"در سنگاپور منفعت ببرند. لذا از طرياق  يچند مليتهاي  شركت

هاي داخلي ايفا  كنند. به همين  نقش مشاور و رايزن را براي شركت توانند مي يچند مليتهاي  شركت

را بمن اور بهباود  يچناد مليتاهاي  هاي داخلي و شاركت شركت 2"شوراي توسعة اقتصادي"من ور، 

 آورد. هاي داخلي كوچ  و متوسط گرد هم مي عملياتي شركت كارايي

الزز از طريق برنامه كم  فنّي باه  يفنّهاي  تخصّص و مهارت المللي: بهبود رقابت در سطح بين -

هاي كوچا  و  شود. ايان برناماه، شاركت هاي كوچ  و متوسط ارائه مي هاي داخلي به شركت شركت

سازد كه كاركنان خود را براي آموزش ديدن به مراكز آموزشي مربوطه اعزاز كنند.  متوسط را ملزز مي

المللي ياري  ط را در زمينة بازاريابي بينهاي كوچ  و متوس شركت 3"شوراي توسعة تجاري"همچنين 

 دهد. مي

 راهباردخاود سانگاپور را باه  LT 2000وظيفه دارد با برناماة رايانهشوراي ملي  سازي: ايرايانه -

ي باا بهباود رقابات در ساطح اطّالعاات راهباردكاردن  ايراياناهمجهز سازد. برناماة  ايرايانهي اطّالعات

 المللي ارتباط دارد. بين

هاي  هاي متعدّد دولت سانگاپور در جهات حمايات از توساعة شاركت هاي فعاليت از ويژگييكي 

هاي كوچ  و متوسط واجدالشارايط،  رغم حمايت از تمامي شركت كوچ  و متوسط اين است كه علي

هااي دولتاي مختلاف در جساتجوي  شاوند. لاذا آژانس هاي موفق و پيروز مورد تأكيد واقع مي شركت

كه صالحيت، توانايي و تعهّد در قبال ناوآوري و رشاد داشاته باشاند. باه هماين هايي هستند  شركت
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اسات تاا مسائوليت توساعة  تشكيل شده 1"وري و استاندارد شوراي بهره"من ور، سازمان جديدي بناز 

هاي آتياه داري كاه تواناايي باالقو   هاي كوچ  و متوسط را بعهده گيرد. در اين اسني، شركت شركت

شدند. هم اكنون نيز آنچاه  ليد كاال و ارائة خدمات داشتند بيشتر مورد تأكيد واقع ميخوبي از حيث تو

طور ماوسري  اي كه بتوانناد از مناابع باه هاي كوچ  و متوسط است به گونه اولويت دارد ارتقا  شركت

هااي  است تا كارآفريني را در قالاب شاركت استفاده كنند. از اينرو، دولت حداكثر تالش را بعمل آورده

 داخلي در حال رشد ارتقا  دهد.

اسات كاه جامعاة سانگاپور  هاي اخير و نقش دولت موجب شده  كشف مجدد كارآفريني در سال

كارآفريني را بهتر بشناسد و در ن از آموزشي، الگوهاي نقش هنوز هم به عموز مردز و به نسل جاوان 

هاي  ها از طريق رساانه شود و آن ا  ميشوند. همچنين جوايز متعددي به كارآفرينان اعط نشان داده مي

هاي اعطا  جوايز و معرفي كارآفرينان عبارتند  شوند. چند نمونه از برنامه گروهي به عموز شناسانده مي

 از:

  2"نانيانگ" فنّاورياعطا  جايز  سال به كارآفرين نمونه توسط مركز توسعة كارآفريني دانشگاه  -

 براي شركت كارآفرين نمونة سال  "DHL"و  "بيزنس تايمز"جايز  ويژ   -

 براي تشريح زندگي كارآفرينان برجسته 1996پخش ي  برنامة تلويزيوني در سال  -

 است. ها ماجراي موفقيت كارآفرينان به تفصيل شرح داده شده چا  نشريات متعدّدي كه در آن -

 

 رآفرينيهاي كوچك و متوسط و ارتقاء كا هاي دولت براي حمايت از شركت برنامه

نيروي محرّك توسعه كارآفريني در سنگاپور توسعه اقتصادي اسات و توساعه كاارآفريني حاصال 

هاي رقابتي. لذا دولت بايد محيط مناسبي را باراي  شود مگر با تالش دولت در جهت ايجاد شركت نمي

تي كه دولت هاي كارآمد كوچ  و متوسط ايجاد كند. از ديگر اقداما ارتقا  كارآفريني و تأسيس شركت

تواند به پيدايش ي  محيط رقاابتي  تواند انجاز دهد ايجاد اقتصاد باز و جامعه باز است كه خود مي مي

اي خالقاناه ميسار ساازد و نهايتااً باه كاارآفريني و  منجر شود و تبادل ن رات و معلومات را به شايوه

 تأسيس شركت منجر شود.

هاي كوچ  و متوساط در اقتصااد ايان كشاور  دولت سنگاپور با آگاهي از نقش مهمي كه شركت

ها، حفا   هاي مالي را براي كم  به ارتقا  اين شاركت كنند، طيف وسيعي از خدمات و طرح ايفا  مي
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اسات. ايان خادمات و  هاي جديد به اجارا در آورده ها با چالش آميز آن ها و مواجهة موفقيت پويايي آن

هاي كوچا  و متوساط و ارتقاا   ولت براي توسعة شركتهاي حمايتي د هاي مالي مجموعاً برنامه طرح

 شوند. كارآفريني ناميده مي

در همين راستا، نخستين اقدامي كه دولت سنگاپور انجاز داد، ايجاد محيط مناسب باراي توساعه 

هاي رقابتي بود. در واقع توساعه سانگاپور  هاي كوچ  و متوسط و شركت كارآفريني و تأسيس شركت

 اطّالعاتاري و سپس حركت به سمت صنعتي شدن و تبديل شدن به ي  جامعه بشكل ي  مركز تج

است. در اين  ماورا  صنعتي نتيجه تالش دولت در جهت ايجاد ي  محيط مناسب براي كارآفريني بوده

هاي كارآماد و موفاق  راه، دولت سنگاپور ضمن تالش براي جذب كارآفرينان شايسته و تشويق شركت

هاي زماني مختلف تاريخچه اقتصادي كوتاه مادت سانگاپور، باه  نگاپور در دورهبه تأسيس شعبه در س

هاي اقتصادي را براي نيل به اهدا  توسعه اجتمااعي ا اقتصاادي  خطر پذيرياستقبال نوآوري رفت و 

 هاي بارز دولت سنگاپور بود. ي از ويژگيخطر پذيرخود پذيرفت. همين دو عامل نوآوري و 

ري كه دولت سنگاپور در راستاي دساتيابي باه اهادا  خاود باراي توساعه از جمله اقدامات ديگ

اندازي برنامه جامع صنعتي شدن براي جذب صانايع  توان به مواردي مثل راه كارآفريني انجاز داده مي

توليدي بمن ور تأسيس شعبات توليد در سانگاپور و ايجااد اشاتغال و ايجااد محيطاي مسااعد باراي 

گذاران خارجي نيز شرايط مساعدي چون  ور، اشاره كرد. همچنين براي سرمايهگذاري در سنگاپ سرمايه

 است. هاي متعدد فراهم شده ها و كم  معافيت از ماليات و ارائه انگيزه

هاي متعدّدي را در اين زميناه  دولت سنگاپور براي ارتقا  كارآفريني و حمايت از آن، اجراي برنامه

هاا  ها كه براي تقويت كارآفرينان و اعطا  اختيارات باه آن . اين برنامهاست در اولويت كار خود قرار داده

هاي آموزشاي باراي توساعه  هاي مالي، انوا  برناماه ها و پاداش در ن ر گرفته شده در قالب انوا  كم 

كارآفريني، كم  به كارآفرينان در انجاز وظاايف خااص ياا اداره كاردن عملياات و وظاايف خااص و 

اي مثل مدرنيزه كردن عمليات، بهبود عملكرد يا عملياات و تعياين امكاان  مشاورههاي  همچنين طرح

 شود. سنجي ارائه مي

هاي كوچ  و متوسط در  هاي متعددي كه دولت براي كم  به كارآفرينان و شركت از ميان طرح

هاي بازرگ و از جملاه  توان باه دو طارح كاامالً جاامع اشااره كارد كاه شاركت ن ر گرفته است، مي

هاي كوچا  و متوساط از  ها ارتقا  شركت گيرند. هد  از اين طرح هاي چندملّيتي را در بر مي كتشر

ها مثل فقدان رقابت در نتيجاه فقادان تخصّاص، ماديريت  طريق شناسايي نقاط ضعف و مشكالت آن

باشاد. از  كيفيّات در مياان صانايع حماايتي داخلاي مي ضعيف، فقدان دانش فنّي، فقادان اساتاندارد

توان به طرح فرانشيز مربوط به مركز توسعه فرانشيز اشاره كرد. ايان مركاز  ها مي دترين اين طرحجدي



 

هاي كوچ  و متوسط در بخش خرده فروشاي را ارتقاا  داده و مادرنيزه كناد.  درصدد است تا شركت

هري  باشد. در واقع،  طرح ديگر، طرح توسعه صنايع حمايتي داخلي براي ارتقا  صنعت در سنگاپور مي

 دهند. هاي كوچ  و متوسط در سنگاپور ارائه مي هاي جامعي را به شركت از اين دو طرح كم 

هاي كوچا  و متوساط و  هاي حمايتي متعدّد ديگاري را باراي شاركت عالوه بر اين، دولت طرح

 باشند: ها بشرح زير مي هاي داخلي در سنگاپور مدن ر دارد. تعدادي از اين طرح شركت

هاي مساتقيم  درصد هزينه 50از توسعه محصول كه طبق آن كم  بالعوض تا سقف طرح حمايت  ●

 شود تا محصوالت جديد يا بهبود يافته خود را توسعه دهند. هاي داخلي اعطا  مي توسعه به شركت

هاي كوچا  و متوساط اعطاا  هاي بالعوض به شاركت طرح توسعه كسب و كار كه طبق آن كم  ●

هاي پنهان جديد را به  اي زيادتري را براي كسب و كار ايجاد كنند و فرصته شود تا بتوانند فرصت مي

 المللي شناسايي كنند. ويژه در بازار بين

هايي كاه در  دهد تا بخاطر هزيناه طرح كاهش ماليات بندي مضاعف كه به صادركنندگان اجازه مي ●

هااي بازرگااني، تأسايس دفااتر  هاي بازرگاني و مأموريت هاي ارتقايي مثل شركت در نمايشگاه فعاليت

شوند از مزاياي كاهش ماليات  بازرگاني در خارج از كشور و توسعه بازارها در خارج از كشور متحمل مي

 مضاعف استفاده كنند.

درصاد و حاداكثر  50هاي نقدي بالعاوض تاا ساقف  طرح حمايت از توسعه بازار براي اعطا  كم  ●

هاي مربوط باه توساعه صاادرات مثال  هاي اوليه فعاليت زينهدالر سنگاپور به من ور جبران ه 25000

هاي بازرگاني، ورود به بازارهاي جديد براي بازاريابي و بازاريابي براي  تهيه بروشور، شركت در نمايشگاه

 كاالها و خدمات جديد.

درصاد و حاداكثر  50هاي نقدي بالعوض تا سقف  طرح حمايت از طراحي محصول براي اعطا  كم  ●

بندي  گذاري در طراحاي و بساته هزار دالر سنگاپور به من ور تشويق صادركنندگان باه سارمايه 50000

 محصوالت بهبود يافته.

كناد و  هاي مهم ديگري كه دولت سنگاپور براي ارتقا  كارآفريني اجرا مي ها و برنامه از جمله طرح

توان به موارد زيار اشااره  د ميگيرن هاي كوچ  و متوسط مورد استفاده قرار مي مشتركاً توسط شركت

 كرد:

 

  1گذاري پر مخاطره طرح تشويق سرمايه -1

______________________________________________________________________ 
1
- Venture Capital Incentive Scheme  



 

گذاري در  هاي كوچ  و متوسط داخلي و شهروندان به سارمايه هد  از اين طرح، تشويق شركت

ها ممكن است  مربوط به كاالها، فرآيندها يا خدمات جديد است. اين فعاليت فنّاورانههاي جديد  فعاليت

 ر يا در خارج از آن انجاز گردد.در سنگاپو

 

 1ريزي جامع كسب و كار طرح برنامه -2

جامع براي  راهبردهاي كوچ  و متوسط داخلي به تعيين ي   من ور از اين طرح، تشويق شركت

هاي داخلاي باه  كسب و كار است تا بتوانند در مراحل بعدي رشد و توسعة خود پايش روناد. شاركت

توانند از مشاوره خارجي به من ور تهياه طرحاي باراي  ع كسب و كار ميريزي جام واسطة طرح برنامه

 ، تنوّ  در كسب و كار و همكاري در كسب و كار استفاده كنند.فنّاوريتوسعة كسب و كار، انتقال 

 

 2هاي نوپا طرح آموزش براي شركت -3

باود بخشاند. كند تا كارايي و اسربخشي مديريت خاود را به هاي نوپا كم  مي اين طرح به شركت

و آموزش در  اطّالعات فنّاوريمديريت بازرگاني و مالي و  صدر خصواين طرح شامل دو بخش مشاوره 

 باشد. هاي منطبق بر نيازهاي شركت مي زمينة آگاهي از كارآفريني، مديريت شركت و برنامه
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- Total Business Planning Scheme 

3
- Training for Start – up Enterprises 



 

 1جديد فنّاوريطرح پيشگامي در  -4

گيرد و هاد  از  ها و صنايع مورد استفاده قرار مي كتهاي تازه در شر اين طرح براي ايجاد توانايي

ها، تحقياق و توساعة صانعتي و  فنّاوريها به پرورش نيروي انساني براي استفاده از  آن تشويق شركت

 اي جديد و طراحي و توسعة كاالها، فرآيندها و خدمات جديد است. دانش فني حرفه

 

 2گذاري طرح اجازة سرمايه -5

آالت و تجهيازات جديادي كاه باراي  گذاري در ماشاين داخلي را به سرمايههاي  اين طرح شركت

شاوند  هااي داراي ارزش افازود  بااالتري منجار مي ارتقا  عمليات توليد سودمند هستند يا به فعاليت

 كند. تشويق مي

گذاري جدياد  به موجب اين طرح، آن مقدار از درآمد كه برابر با مقدار )نسبت( معيّني از سارمايه

 باشد. تجهيزات توليدي است از ماليات معا  مي در

شود كاه عبارتناد  شايان توجه است كه توسعة ي  شركت در سنگاپور به چهار مرحله تقسيم مي

هااي خاود را  گذاري در خارج از كشور. در هر مرحله، دولت كم  اندازي، رشد، توسعه و سرمايه از: راه

دهد. خدمات ارائه شده شاامل  هاي مالياتي ارائه مي محرّك ها يا هاي بالعوض، واز در قالب اعطا  كم 

هااي اقتصاادي  باشاد و عاالوه بار آن، آژانس مشاوره، آموزش، و خدمات فني توسط مراكز متعادّد مي

 كنند. دولتي نيز ارائه اين خدمات را تسهيل مي

رشد و توساعه  هاي حمايتي دولت سنگاپور براي هر مرحله از ها و برنامه طرح 7شماره در جدول 

 است. ي  شركت آمده 

 

 هاي آموزشي كارآفريني دوره

هاي  ها و موسساه كارآفريني توساط دانشاگاه صدر خصوهاي آموزشي متعددي  در سنگاپور دوره

هااي دولتاي نياز تعادادي از  هاي آموزشاي دانشاگاهي و آژانس شاود. موسساه تكني  برگازار مي پلي

دهند. يكي از مراكاز آموزشاي كاه در زميناة  با اين رشته ارائه ميهاي كوتاه مدت را در ارتباط  برنامه

هاي درسي مهام ايان  باشد. يكي از برنامه مي "نانيانگ"كند دانشگاه  آموزش كارآفريني نيز فعاليت مي

كنندگان بمن ور تكميل  هاي شخصي است. در اين برنامه درسي، شركت دانشگاه، برنامه توسعة مهارت

______________________________________________________________________ 
4
- Initiatives in New Technology 
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- Investment Allowance Scheme 



 

هاي مهمي ن يار  گيرند؛ و توسعة مهارت هاي شخصي مهم را فرا مي ز خود، مهارتدانش فني مورد نيا

 شوند. كارآفريني، و خالقيت مورد تأكيد واقع مي

 



 

هاي كوچك و متوسط  هاي حمايتي دولت براي شركت ها و برنامه طرح -7جدول شماره 

 داخلي در هر مرحله از رشد

فعاليت در خارج از  توسعه رشد راه اندازي

 شورك

طااارح تاااأمين ماااالي 

 هاي داخلي شركت

طااارح تاااأمين ماااالي 

 هاي داخلي شركت

طااارح تاااأمين ماااالي 

 هاي داخلي شركت

طاارح توسااعه كسااب و 

 كار

ساااازي راياناااه طااارح 

 هاي داخلي شركت

ساااازي راياناااه طااارح 

 هاي داخلي شركت

ساااازي راياناااه طااارح 

 هاي داخلي شركت

تخفيااف مضاااعف بااراي 

هاي توسااااعه  هزينااااه

ر خااارج گذاري د ساارمايه

 از كشور

طااااارح حساااااابداري 

 هاي داخلي شركت

طااااارح حساااااابداري 

 هاي داخلي شركت

طااااارح حساااااابداري 

 هاي داخلي شركت

طرح كم  باه توساعه 

 فرانشيز

گذاري بار  طرح سرمايه طرح توسعه نوآوري طرح توسعه نوآوري طرح توسعه نوآوري

 اي شدن روي منطقه

تحقياق و  مركزرشدطرح 

 توسعه

صاااااندوق توساااااعه 

 ها رتمها

صاااااندوق توساااااعه 

 ها مهارت

طاارح ارتقااا  صاانعت 

 داخلي

صاااااندوق توساااااعه 

 ها مهارت

هاي خارج  تشويق شركت سرمايه پرمخاطره سرمايه پرمخاطره

از كشاااااور تشاااااويق 

گذاري در خااارج  ساارمايه

 از كشور

  9000گواهينامه ايزو  9000گواهينامه ايزو  سرمايه پرمخاطره

  14000ايزو  گواهينامه 14000گواهينامه ايزو  

طاارح كماا  فنااي بااه  

 هاي داخلي شركت

طاارح كماا  فنااي بااه 

 هاي داخلي شركت

 

طاارح ارتقااا  صاانعت  

 داخلي 

طاارح ارتقااا  صاانعت 

 داخلي 

 

 اجااز   وضعيت پيشگاز/اجااز   وضعيت پيشگاز/ 



 

 گذاري سرمايه گذاري سرمايه

طااااارح اساااااتفاده از   

 اتوماسيون

 

 نشااانطاارح توسااعه   

 تجاري

 

وسااعه كسااب و طاارح ت  

 كار

 

طرح كم  باه توساعه   

 فرانشيز

 

ريزي جامع كسب  برنامه  

 و كار

 

  PSB Homepage (www. Psb. gov. sg / ieucframe. Html)منبع: 

 

كنندگان، پروژه توسعه ي  كسب و كار اسات كاه از طرياق آن،  يكي از تكاليف محوله به شركت

 يرند.گ هاي كارآفرينانه را فرا مي ها مهارت آن

تعدادي از دروس مربوط به مديريت كسب و كار و كارآفريني كه در دانشگاه  -8شماره در جدول 

 است. شود آمده تدريس مي "نانيانگ"

 

 "نانيانگ"دروس مديريت كسب و كار و كارآفريني در دانشگاه  -8جدول

 واحد مدت عنوان درس

خطاار اي باار مااديريت  مقدمااه

 پذيري

 ساعت 30

كسب و  برنامهي  چگونگي تهيه 

 كار

 ساعت 18

 ساعت 21 تأمين مالي كسب و كار

مديريت براي موفقيت كساب و 

 كار

 ساعت 30



 

 

 

 



 

  فيليپينفيليپين  

 

كاه  كنناد. ضامن آن هاي كوچ  و متوساط كما  مي هاي زيادي به شركت در فيليپين سازمان

نمايند. مهمترين    ميها كم هايي به اين شركت هاي غيردولتي و غيرانتفاعي نيز از جنبه برخي شركت

هاي آماوزش ماديريت و  ي، برناماهاطّالعااتشود شاامل خادمات  ها ارايه مي خدماتي كه به اين شركت

بنگاه دولتي بوده و باه اجاراي  21موسسه كم  كننده،  79باشد. از تعداد  و خدمات مالي مي فنّاوري

برناماة  111ولتاي نياز در مجماو  بنگااه د 19پردازناد و  ي مياطّالعاتهاي آموزشي و خدمات  برنامه

 كنند. اعتباري و خدمات مالي را ارائه مي

وزارت تجارت و صنعت فيليپين جهت ترويج كارآفريني و رشد صنايع كوچ  امور مربوطاه را باه 

(BSMBD)هاي كوچ  و توسط  اداره توسعه شركت
كم  به  BSMBDواگذار كرده است. هد   1

هاايي  ها و پروژه و متوسط در فيليپين است. اين اداره از برنامه هاي خرد، كوچ  رشد و توسعه شركت

وري و  هاي كوچ  را در زمينة توسعه كارآفريني، توسعه شركت و بهبود بهره كه نيازهاي خاص شركت

 آورد. كنند حمايت به عمل مي تأمين مالي برآورده مي

 عبارتست از: BSMBDمأموريت و رسالت 

در كشاور كما   طو متوساهاي كوچا   و توساعه پايادار شاركت ايجاد محيطي كه به رشد  -

 كند. مي

ها و خدمات الزز براي توسعه كارآفرينان و  ها، برنامه تدوين، اجرا و هماهنگ نمودن خط مشي  -

 هاي ولتي. پشتيباني از شركت

 هاي كوچ . ايجاد پيوند قوي بين موسسات داخلي و خارجي در راستاي تقويت شركت -

- BSMBD دهد: هاي متعدد دارد، سه وظيفه اصلي را انجاز مي ه بخشك 

 گذاري )در دفا  از حقوق كارآفرينان در مجامع قانوني و حقوقي( ( نمايندگي سياست1

 ( توسعه كارآفريني2

 ها ( توسعه شركت3

در اين رابطه توجه دولت فيليپين به توسعه كارآفريني از اهميت زيادي برخاوردار باوده و شاامل 

 د زير است:موار
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ارائاه خادمات مساتقيم و غيرمساتقيم، تقويات موقعيات  :1ناز كارآفريناالف( پروژه حمايت 

 هاي مربوطه از اهم موارد توجه در اين پروژه است. كارآفريني، جلب مشاركت سازمان

هاي ماديريتي و فناي ماورد  اين برنامه مشاوق گساترش روياه  :2خدمات مشاوره توسعه  ب(

 دهد. جهاني موسسات كوچ  را نيز افزايش مياستفاده در سطح 

اي و برنامه اقتصاد مبتني بار شايساتگي از طرياق     ج( برنامه توسعه كارآفريني منطقه

هد  اين پروژه كم  به رشد كارآفرينان در منااطق شاهري و نيماه شاهري  :3تشكيل كارآفرينان

 فيليپين است.

هد  ايان برناماه تاأمين ماالي  :4ن افرادبراي فقيرتري "تالونگ ساتائو"د( برنامه اعتباري 

 ها تعلق دارند. كارآفريناني است كه به فقيرترين خانواده

اين برنامه در جهت افزايش درآمد و بهبود شرايط معيشتي  :5امه تأمين معيشت بخشينها( بر

 كناد و افاراد فقيار روساتايي، زناان، دهقاناان تاالش مي جواناان،هاي محروز مانناد كاارگران،  بخش

 كند. هاي بالعوضي را در جهت ايجاد كار و منبع درآمد به آنها اعطا  مي كم 

اين برنامه كه توساط مجلاس سانا و مجلاس  :6هاي خرد و( مشاوره به برنامه توسعه شركت

هاي تاازه تأسايس  هاي محروز و ياا ساازمان نمايندگان به تصويب رسيده است معطو  نيازهاي گروه

 گذاري نمايند. ر مالي به اندازه كافي سرمايهتوانند از ن  است كه نمي

كم  به ايجاد صنايع تولياد ياا پاردازش كااال در منااطق  :7اي ز( قانون صنعتي كردن منطقه

 شهري.

قانون حمايت از   :8صنعتي به مؤسسات كوچك و متوسط فنّاوريح( برنامه توسعه انتقال 

طباق ايان قاانون شاوراي توساعه  تصاويب شاد. 1991هاي كوچ  و متوسط در اوايل ساال  شركت

 10هاي كوچا  و متوساط و شركت تضمين وجوه براي ايجااد شاركت 9هاي كوچ  و متوسط شركت
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- Entrepreneur Support Project (ESP) 

2
 - In-Plant Consultancy Services (IPICS) 

3
 - Countryside Entrepreneurship Development Program – Competency- based Economies Thuough 

formation (CEDP-CEFE) 
4
 - Tulong sa Tao credit program for poorest of the poor 

5
 - Sectoral Livelihood Program (SLP) 

6
 - Assistance to Micro-Enterprise Development Program (AMEDP) 

7
 - countrywide Industrialization Act 

8
 - Small and Medium Industrial Technology Transfer Development Program (SMITTDP) 

9
 - Small and Medium Enterprise Development (SMED) 

10
 - Small Business Guaranteed and Finance Corporation (SBGFC) 



 

هاي كوچ  به صورت واز  ها موظف شدند تا ساالنه وجوهي را براي ايجاد شركت تشكيل گرديد و بان 

 در اختيار متقاضيان قرار دهند.

هاي  الترين سياساتگذاري باراي توساعه شاركتهاي كوچ  و متوساط باا شوراي توسعة شركت

باشاد. ايان  دار مي باشد و مسئوليت گسترش، رشد و توسعه آنها در سطح فيليپين را عهاده كوچ  مي

، كشااورزي، محايط و مناابع طبيعاي، فنّااوريشورا داراي چندين بخش است كه عبارتند از: علاوز و 

ي كوك و بخش تجارت و صنعت كه رياست شورا ها نيروي كار و اشتغال، تضمين و تأمين مالي شركت

طارح و برناماه نياز باا  كاارگروهتحقيقات و سياستگذاري و همچنين  كارگروهرا نيز بر عهده دارد. دو 

 برند. هاي كوچ  پيش مي رياست بخش خصوصي اهدا  اين شورا را در جهت توسعه شركت

 در توسعه كارآفريني SBGFCهاي  فعاليت

هااي آموزشاي در  هاي اين شورا براي توسعه كارآفريني در كنار انجاز فعاليت به طور كلي فعاليت

هاي  هاي كافي براي برخورداري افراد كارآفرين و شاركت بُعد ايجاد منابع مالي الزز و برقراري تضمين

تاوان در  باشند. به طور كلي اهدا  آن را در بخش ماالي مي هاي بانكي جهت توسعه مي كوچ  از واز

 ل جستجو نمود:سه اص

 هاي كوچ  و تأمين سرمايه در گردش براي آنها  تأمين حمايت مالي از ايجاد شركت -1

 هاي دولت در زمينه تأمين منابع و اعتبارات مالي ها كم  افزايش سطح حمايت -2

 هاي كوچ  هاي ديگر تأمين مالي براي ايجاد شركت ايجاد روش -3

هاي  از به تأسيس واحد تسهيل تأمين مالي شركتبراي تحقق اهدا  خود اقد SBGFCشركت 

هاي الزز براي  نموده است. اين واحد با ايجاد ارتباط با مراكز و موسسات مالي خصوصي زمينه 1كوچ 

آورد. بااه طااور كلااي  هاي كوچاا  را فااراهم مااي سااوق دادن منااابع آنهااا بااه كارآفرينااان و شااركت

 فعاليت داشته باشند. زيرچهار بخش  گونه تسهيالت بايد در كنندگان از اين استفاده

 تجارت محصوالت كشاورزي 

 اي توليد كارخانه 

 فرآوري محصوالت كشاورزي 

 خدمات 

 كه درخواست برخورداري از اين تسهيالت بايد در يكي از چهار زمينه زير صورت گيرد: ضمن اين

 خريد اموال سابت 
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 توسعه و ساخت كارخانه 

 سرمايه در گردش سابت 

 دش جاريسرمايه در گر 

 

 هاي كوچك و متوسط هاي رشد شركت موانع و محدوديت

گردد و در مرحلة اجرا، بساياري از واحادها در  بايد توجه داشت كه در قوانين، كليات تصويب مي

هاي  توانناد از برناماه شوند. براي مثال واحادهاي صانايع روساتايي نمي ي  طيف با مشكل مواجه مي

هاي كارشناساي مانناد واحادهاي  الت اداري و بررسييرا كه داراي تشكتأمين مالي استفاده نمايند، چ

را ملازز باه  SBGFCبزرگتر نيستند و به همين دليل نيز اين قاانون باا ايجااد اصاالحاتي، شاركت 

شااان داراي  هاي كوچاا  بااه ساابب ماهياات وجودي ها نيااز نمااود. شااركت حماياات از اياان شااركت

تا بتوانند بر روند كلي بازار و قوانين تأسير داشته باشاند؛ چاون  باشند پذيري و توانايي الزز نمي انعطا 

هاي  توانناد در سياسات سهم زيادي از بازار را در زمينه فعاليات خاود در دسات ندارناد و حتاي نمي

 گذاري محصول در بازار تعيين كننده باشند. قيمت

رچاه ايان ناو  امتياازات در ها از مزاياي توليد انبوه نيز برخوردار نيستند، گ همچنين اين شركت

آميز  توليد، خريد، حمل و نقل و بازاريابي در سطح انبوه امروزه رو به كاهش است و باا نفاوذ موفقيات

هاي كوچ  و متوسط در بازار، ديگر اين ابعاد در قيمت تماز شده محصول تعيين كننده اصلي  شركت

 باشند. نمي

باشاد. ايان  ي آنهاا مياطّالعااتود نيازهااي شا ها مي بُعد ديگري كه سبب محدوديت اين شاركت

هاي  ها، خاط مشاي باشد و مهمترين مسائل در خصوص سياسات گسترده و متنو  مي بسيار اطّالعات

هاا باراي  ين اقدامات اصاالحي دولت باشد. از مهمتر محيطي مي تو تغييراها و خدمات  قانوني، فرصت

 ها اشاره كرد. و حذ  قوانين دست و پاگير شركت توان به آزادسازي گونه مزايا مي استفاده از اين

هاي كوچ  و متوسط دارد. به  هاي دولت نيز تأسيرات معكوسي بر فعاليت شركت تغييرات سياست

ها باشند و بتوانناد امكاناات برخاورداري از  هاي متعددي متولّي شركت همين دليل الزز است تا بنگاه

 منابع مالي را براي آنها فراهم نمايند.

 

 هاي كوچك و متوسط در توسعه خود نقش شركت

هاي كوچ  و متوساط، نياروي محارك اتااق  مشاركت بخش خصوصي در رشد و توسعة شركت

صاورت  SMEDصنايع و بازرگاني فيليپين بوده است و اين مهم با همكااري شاوراي سياساتگذاري 



 

ها  اي رقابتي نمودن شركتبر راهبرديرئيس جمهور در جهت اجراي اقدامات  1996گيرد. در سال  مي

 هاي مراكز ذيربط قرار داد: فعاليت ردر صدرا  زيرهاي  در سطح جهاني برنامه

 هاي كارآفريني آموزش يكپارچگي 

 ارتقا  منابع انساني و آموزش 

 فنّاوريتسهيل دستيابي به  

 نمودن شرايط تأمين مالي ييعقال 

 هاي بازاريابي تهاجمي توسعه فعاليت 

 يغير شهرهاي زيربناي مناطق  ذاري در بخشگ افزايش سرمايه 

 ي منسجماطّالعاتهاي  ايجاد پايگاه 

 هاي كوچ  و متوسط هاي مسئول توسعه شركت تقويت بنگاه 

 



 

 نقش مؤسسات دانشگاهي

كنناد. بخاش  اي را ايفا مي ها و مراكز آموزشي نقش ويژه در راستاي بهبود نيروي انساني، دانشگاه

چ  در فيليپين بيشتر توسط خود موسسات كوچ  به عمل آمده است تاا زيادي از توسعه صنايع كو

پوشاش  ترا تحا، دانشگاه فيليپين موسسه صنايع كوچا  70ها. در اواخر دهه  ها و دانشگاه دانشكده

دانشكده مديريت بازرگاني تأسيس نمود كه مسئوليت اصلي آن انجااز تحقيقاات، آماوزش و خادمات 

ها هم با پيروي از الگوي دانشگاه فيليپين، در جهات  ي بعد ساير دانشگاهها توسعه صنعتي بود. در سال

 هايي را برداشتند. آموزش كارآفريني گاز

هاي خود ناه تنهاا  ها به اين نتيجه ختم شد كه موسسات در تهيه و برگزاري برنامه تالش دانشگاه

اي  هاي حرفه ق و ساير دانشكدههاي مهندسي، حقو هاي بازرگاني بلكه از منابع دانشكده منابع دانشكده

هاي فيليپاين تاالش  ها و دانشگاه هاي فوق، دانشكده استفاده نمودند. البته در اين رابطه عليرغم تالش

 جستند. هاي مربوطه دوري مي فعال در اين زمينه نداشتند و از مداخلة مستقيم در پروژه

كارآفريني و صنايع كوچ ، در سطح  هاي انجاز شده در سطح دانشگاه براي ترويج عالوه بر تالش

و  خطار پاذيرآمد كه براي مثال معرفي و شناسااندن ماديريت  هاي به عمل مي دبيرستان هم فعاليت

 اي از اين مورد است. نمونه 1977در سال « ليست»كارآفرين در سطح دبيرستان در شهر 

بود كه بيشتر به دنبال  يدانش آموختگانرسمي آموزشي فيليپين بيشتر معطو  به تربيت  راهبرد

كه خودشان كار و شغل ايجاد نمايند. ايان رويكارد از ساوئي باعاث رشاد  پيدا كردن كار باشند، تا اين

بر بودند تا كاربر و از ساوي ديگار نسابت مهااجرت را افازايش  شد كه بيشتر سرمايه صنايع بزرگ مي

تواند باعث شود كاه  رشد صنايع كوچ  مي ها براي ترويج كارآفريني و داد. بنابراين، تالش دانشگاه مي

 اوالً زمينه اشتغال در سطح كشور فراهم شود و سانياً ميزان مهاجرت به شهرهاي بزرگ كاهش يابد.

در راستاي تالش مزبور، مديران و مسئوالن دولتي با كم  اساتيد دانشگاه يا  برناماه آموزشاي 

طراحي كردند كه اهم عناوين مطروحه در  خطر پذيربراي ي  درس سه واحدي تحت عنوان مديريت 

، عوامل محيطي و شارايط خطر پذيراين برنامه عبارتند از: عوامل رفتاري در پرورش و بهبود مديريت 

در توساعه اقتصاادي،  خطار پاذيردر فيليپاين، نقاش ماديران  خطار پاذيرموسر بر اجاراي ماديريت 

و خطار در اماور  خطار پاذيريين اهادا  ، تعياخطر پذيرها و تعهدات اجتماعي ي  مدير  مسئوليت

 بازرگاني.

واحد درساي ارائاه  24هاي بازرگاني نيز در رشته مديريت بازرگاني در سطح كارشناسي  دانشكده

و كارآفرين و مديريت واحدهاي بازرگاني و صنعتي كوچا  ارتبااط  خطر پذيردهند كه با مديريت  مي

و مديريت واحدهاي كوچا   خطر پذيرورد مديريت مستقيم دارد. در اين كشور ي  كتابشناسي در م



 

هاي مربوطه ي  كتاب  ها و مراكز آموزشي توزيع گرديد. در ضمن براي رشته تهيه شد كه بين دانشگاه

 تهيه شد. 1"آنترتكست"تحت عنوان  خطر پذيردرسي مديريت 

اساتفاده  "هد برانگيختن نيل به "همچنين براي پرورش، بهبود و توسعه منابع انساني، از روش 

 خطر پذيرشد و اين روش زمينه مناسب را براي ايجاد واحدهاي كوچ  و يا داشتن سب  مديريت  مي

كه در نهايت آنها را باراي اساتخداز شادن در سااير واحادها آمااده  كند و يا اين و كارآفرين آماده مي

 كند. مي

متوساط باه طاور مشاترك  هاي كوچا  و اتاق بازرگاني و صنايع به همراه شوراي توسعه شركت

هاي كوچ  و متوسط ايجاد نمودند و مديريت ايان واحادها  مراكزي را جهت حمايت از توسعه شركت

 2نيز به بخش خصوصي واگذار گرديد. تعدادي از اين مراكز عبارتند از: اتاق بازرگااني صانايع كوچا 

 4صنايع كوچ  اطّالعاتپايگاه  3مركز صنايع كوچ 

هاي كوچا   تقويت بازاريابي و بخش خصوصي و نهايتاً باال بردن توان شركتمراكزي نيز با هد  

و آموزش، بازاريابي  فنّاوريسنجي را از ابعاد انتقال  شوند. اين مراكز مطالعات امكان و متوسط ايجاد مي

 دهند. .. انجاز مي.و تأمين مالي و

بتي خاود در بلناد مادت را هاي بزرگ و متوسط تداوز بقا  و حف  تاوان رقاا به طور كلي شركت

ها به عناوان  دانند. چرا كه محصوالت اين شركت هاي كوچ  مي مرهون ارزش افزوده حاصل از شركت

هاي بزرگ با توجه به سرعت باالي  شوند. رقابت شديد شركت هاي بزرگ محسوب مي مواد اوليه شركت

نماياد. ضامن  متوسط طلب مي هاي كوچ  و ، ساختاري منعطف و نوآور را در شركتفنّاوريتغييرات 

ها مكان مناسبي براي رشد استعدادها بوده و افراد بساياري كاه در آيناده باه طاور  كه اين شركت اين

ها سابب  آيناد باه عباارتي ايان شاركت ها بيرون مي نمايند از دل اين شركت مستقل شرو  به كار مي

ها ضامن ايجااد  ديگار هماين شاركت شوند. و از ساوي پويايي و باال رفتن سطح رقابت در اقتصاد مي

اناداز در جامعاه، ارتبااط واحادهاي كشااورزي و  اشتغال و سبات در جامعه سبب بااالرفتن ساطح پس

 گردند. صنعتي، بهبود رفاه شهري و نهايتاً باال رفتن مشاركت مردز در اقتصاد مي

 هاي كوچك و متوسط در مناطق ويژه اقتصادي مشاركت شركت

______________________________________________________________________ 
1
 - Entretext 

2
 - SME Trade House 

3
 - SME Center 

4
 - SME Date Base 



 

هاي محسوساي در  زدي  دولت و بخاش خصوصاي سابب ايجااد پيشارفتهمكاري و مشاركت ن

نمايند. كاه  توسعه مناطق ويژه اقتصادي شده است. اين مناطق سه نقش اساسي را در اقتصاد ايفا  مي

و افزايش درآمدهاي صادراتي. اين قضيه سبب شده تاا  ،غير شهريعبارتند از: اشتغال، توسعه مناطق 

كه از  1(BOTاز خارج به فيليپين وارد شود. برنامه ساخت، عمليات، انتقال )به آساني  فنّاوريسرمايه 

هاي باال و توسعه بخش زيربنايي شاده اسات. ساطح  گذاري سوي دولت اجرا شده سبب جذب سرمايه

درصد رشاد داشاته اسات. ضامن  446نسبت به سال قبل در حدود  95گذاري در سال  جذب سرمايه

درصاد رشاد صاادرات در ايان ساال از ديگار محاسان ايان  5اشتغال و درصد رشد  33كه ايجاد  اين

 ها بوده است. حمايت

واحاد  64طوري كه هم اكنون  موفقيت مناطق ويژه اقتصادي سبب رشد و گسترش آنها گرديد به

منطقه دولتاي اسات و واحادها بيشاتر در زميناه خادمات  4ويژه اقتصادي ايجاد شده است كه تنها 

و تأمين نيازهاي كاارگران در ايان منااطق  لو نقي، تفريحات، مخابرات، حمل مسكن، غذا، خشكشوي

 باشند. مشغول به كار مي

 

 

 

______________________________________________________________________ 
1
 - Build-Operate-Transfer (BOT) 



 

  كاناداكانادا  

 

بوده و بزرگترين شاري  تجااري آن ايااالت  NAFTAكانادا از كشورهاي عضو پيمان اقتصادي 

رواباط ديريناه و  هاي اقتصادي و وجاود باشد. مجاورت با يكي از قدرتمندترين ن از متحده آمريكا مي

تر شدن اقتصاد كاناادا جهات عادز اساتحاله در  ي با آن عمالً و به طور تاريخي رقابتيدگسترده اقتصا

كلاي  راهباردتر شدن هسته مركز  اقتصادي اياالت متحده آمريكا را به دنبال داشته است. رقابتي  ن از

آن اتفاق ن ر وجاود داشاته و در ي سطوح اداري بر ضرورت متوسعه اقتصادي در كاناداست كه در تما

اي باوده  هااي منطقاه ها و فارغ از تفاوت عين حال مبنايي براي توجه و بسط كارآفريني در تماز ايالت

ها و مناطق مختلف اين كشور عناصر و اجزاي  هاي توسعه اقتصادي ايالت است. بنابراين در كليه برنامه

 باشند: يهاي مشترك قابل پيگيري م زير به عنوان مولفه

 سازي و افزايش كارآمدي بازار و عناصر آن. سازي،  شفا سالم -1

-زيساتو  اطّالعاات فنّااوريتوسعه علمي ا فني در زمينه صنايع با ارزش افزوده بااال ن يار  -2

 فنّاوري

ترويج و توسعه كارآفريني به عنوان راهكار اصلي استفاده تجاري از دستاوردهاي علمي و فني  -3

 يري بازار و ن از اقتصاديپذ در افزايش رقابت

اي، ايالتي و محلاي باه  ولتي در سطوح فدرال، منطقهدتشكيالت مختلف  راهبردبراي تعقيب اين 

اناد، كلياه  همراه بخش خصوصي اين كشور چتري حمايتي تحت عنوان مجماع صانعت ايجااد نموده

وسط اين مجمع هماهنگ هاي توسعه كارآفريني ت هاي توسعه و از آن جمله سياست ها و برنامه سياست

 شود. شده و توسط هر ي  از اعضا  مسئول به اجرا گذاشته مي

خالق و نوآورانه باراي  راهبردهاي بالقوه اقتصادي، تعيين آنها، تدوين  كارآفريني، جستجو فرصت 

 است. راهبردبرداري از آنها، سازماندهي و مديريت منابع براي رسيدن به اهدا   بهره

نياز دارد و بناابراين ايجااد انگيازه و  اطّالعاتاز هر چيز به انگيزش و  بيشي ها جستجوي فرصت

توساعه  راهبارداز  جزئايها و تعياين آنهاا  براي آحاد جامعه جهت جستجوي فرصات اطّالعاتتأمين 

 باشد. كارآفريني در كانادا مي

پذيري و استفاده از ها مستلزز خطر برداري از فرصت خالق و نوآورانه براي بهره راهبردتدوين ي  

ها، سازمان و محصوالت )كاال و خدمات( است و  هاي علمي در زمينه منابع و مواد توليد، روش دستاورد

هاي  هاي ايالتي و فدرال كاناادا باه هماراه ساازمان بنابراين در اين مولفه از كارآفريني نيز نقش دولت



 

مربوط باه ايان  اطّالعاتنتقال هرچه بيشتر هاي علمي، ا اي عالوه بر حمايت از پيشرفت توسعه منطقه

ها، سازمان و  منابع، روش داز كاربرها به كارآفرينان و تأمين بستري است كه مخاطرات ناشي  پيشرفت

 محصوالت جديد به حداقل كاهش يابد.

است  راهبردمولفه آخر از كارآفريني تجهيز، سازماندهي و مديريت منابع در جهت علمي ساختن 

توساعه  راهباردتوسعه كارآفريني نيازمند شفافيت و صراحت است. در  راهبردجهت نيز ي   و در اين

ها معطو  به اين جنبه از فرآيناد كاارآفريني  ها و برنامه اي از سياست كارآفريني در كانادا بخش عمده

 است.

 

 توسعه كارآفريني در كانادا راهبرد -1

توساعه كاارآفريني در ساطوح فادرال،  راهباردكانادا از كشورهاي معدودي است كه داراي يا  

تر كاردن  ساازي، افازايش كارآمادي و رقاابتي سالم راهبرداي و ايالتي است. هد  از اتخاذ اين  منطقه

و تجاري كردن دستاوردهاي علماي ا فناي از طرياق تارويج  فنّاورياقتصاد اين كشور، توسعه فني ا 

در عرصاه  دپار تعاداعناوان عااملين اصالي و  نوآوري و توجه ويژه به كساب و كارهااي كوچا  باه

 هاي اقتصادي است. فعاليت

توسعه كارآفريني در كانادا كه از سوي سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نيز باه عناوان  راهبرد

 ي  الگوي موفق براي ساير كشورها توصيه شده است، مبتني است بر:

 رآفرينيگذاري اجتماعي كا اصالحات فرهنگي براي افزايش ارزش 

 اصالحات ساختاري و تغيير در قوانين براي تسهيل فرايند كارآفريني 

  ي و مديريتي جهت تجهيز منابع براي كارآفريناناطّالعاتحمايت مالي ا فني ا 

( ارائه شده اسات. در ايان الگاو، 1توسعه كارآفريني در كانادا در تصوير ) راهبردهاي اصلي  مولفه

اي ن ير اهداي جاوايز  هاي ويژه هاي عمومي، ن از آموزشي و برنامه ق رسانهانگيزش افراد عمدتاً از طري

 شود. ويژه به كارآفرينان دنبال مي

هاي متعاددي نياز در  هاي آگاه به كارآفريني، برنامه عالوه بر نقش ن از آموزشي در تربيت انسان

ساازي عاالوه بار ن ااز  آگاه  فهشوند. در مول سازي به اجرا گذاشته مي بيرون از ن از آموزشي براي آگاه

گردند كه در ادامه گزارش مورد بررسي قرار  ها، ساز و كارهاي اختصاصي نيز ايجاد مي آموزشي و رسانه

 خواهند گرفت.



 

هاي اقتصادي  است كه افزايش فرصت راهبرداي از  در اين الگو تحقيق و نشر دانش به عنوان مولفه

كه در انگيزش افاراد باراي  ا به دنبال دارد و بنابراين عالوه بر اينبرداري توسط كارآفرينان ر براي بهره

 انجامد. كارآفريني موسر است، به تقويت ارتباطات بين عناصر مختلف و موسر در فرآيند توسعه مي

خدمات حمايت از كسب و كارها نيز دقيقااً باا هاد  توانمندساازي كارآفريناان و تجهياز مناابع 

ده از آنها توسط كارآفرينان ارائه شده و مجموعه آنچاه تحات عناوان مثلات موجود جامعه براي استفا

ايجاد نهادهاي متناسب و تقويت ارتباطاات باين  طهبه واسشود  انگيزشي ا مهارت ا فرصت ناميده مي

 گردد. در اين نهادسازي و تقويت ارتباطات مشاركت بخش خصوصي الزامي است. نهادها هماهنگ مي



 

 

 توسعه كارآفريني در كانادا راهبرد -1تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 



 

 هاي توسعه كارآفريني در كانادا سياست -2

با دو ويژگي شناخته  ادر كانادهاي توسعه كارآفريني  دهد كه سياست مطالعات اين گروه نشان مي

 شود: مي

هاي هد  بار سياسات معاين  عنوان گروه بندي مفصلي از جمعيت و كسب و كارها به الف( گروه

 اند. هاي مختلف اجتماعي جداگانه تعريف شده ها براي گروه انجاز شده است. به اين معني كه سياست

اند، باه نحاوي كاه  اي، ايالتي و محلي خارد شاده ها در سطوح مختلف فدرال، منطقه ب( سياست

 مورد استفاده قرار گيرند. 1افزا طريق هم تمامي منابع در دسترس اين كشور جهت توسعه كارآفرين به

هاي توساعه  هاي هد  سياسات بندي نسبتاً مفصلي براي تعيين گروه در كشور مورد مطالعه گروه

 ها عبارتند از: كارآفريني صورت گرفته است. اين گروه

 كارآفرينان بالقوه شامل: ●

 زنان  

 جوانان 

 ها كاركنان شركت 

 ها بر حسب مورد ساير گروه 

 هاي كوچ  و متوسط و بزرگ ارآفرينان بالفعل شامل شركتك ●

 ها و تشكيالت صنفي سازمان ●

 مراكز آموزشي و اساتيد ●

 هاي عمومي رسانه ●

 كل جامعه ●

 كسب و كارهاي خارج از كانادا ●

 موضو  است: 3هاي هد  مذكور اصوالً برگرفته از  هاي  توسعه كارآفريني در بين گروه سياست

اين كشور براي توسعه ناوآوري در تمااز ساطوح، اصاالح سااختاري باازار باراي كلي  راهبرد -1

 50سازي و رقابتي كردن آن و حمايات از صانايع كوچا  و متوساط باه دليال نقاش  سالم

درصدي آنها از كل توليد اقتصادي در بخاش  43درصدي آنها در ايجاد اشتغال جديد و سهم 

 حوالت محيطيخصوصي و انعطا  ذاتي آنها در مواجهه با ت

______________________________________________________________________ 
1
- Synergic 



 

اي، اياالتي و  ضرورت مشاركت كليه اجزا  و عناصر جامعه در سطوح مختلاف فادرال، منطقاه -2

 محلي اعم از بخش دولتي يا خصوصي

هاي توسعه كارآفريني  هاي هد  در سياست توجه به نيازها و وضعيت متفاوت هر ي  از گروه -3

 ها با توجه به وضعيت هر ي   و تدوين سياست

 سياستگذاري در اين كشور جهت توسعه كارآفريني به قرار زير است:محورهاي اصلي 

 ها و انگيزه در تاز جمعيت براي كارآفريني با تأكيد ويژه بر جوانان افزايش آگاهي  ●

 گردند. هايي كه به رقابتي شدن اقتصاد اين كشور منجر مي آموزش بيشتر در تماز زمينه  ●

مديريتي ا مالي از كسب و كارهاي كوچا  و متوساط باا  هاي فني ا حمايت افزونتر در زمينه ●

 تأكيد بر كسب و كارهاي نوآور و در حال رشد

 بهبود ارتباطات بين كارآفرينان و كسب و كارهاي كوچ  و متوسط  ●

 اصالح و بهبود كيفيت خدمات حمايتي ارائه شده به كارآفرينان  ●

 حمايت از تحقيقات و بسط دانش كارآفريني  ●

 

 هاي توسعه كارآفريني در كانادا رنامهب -3

 حمايت مالي -3-1

اي تحت عناوان  وظيفه اصلي حمايت مالي از كاركنان بالقوه و بالفعل در كانادا بر عهده بان  ويژه

 80كند. اين بان  حادود  باشد كه در ي  سطح ملي عمل مي مي 1بان  توسعه كسب و كارهاي كانادا

هاي متعددي براي حمايت مالي از كارآفرينان باالقوه و بالفعال باا  برنامهشعبه در سراسر كانادا دارد و 

تاوان باه  ها مي ها و نهادهاي مسئول به اجرا گذاشته است. از جمله ايان برناماه مشاركت ساير سازمان

 موارد زير اشاره نمود:

 

 هاي بدون بهره به كارآفرينان جوان وام ●

گاردد تاا در  دالر واز بدون بهاره اعطاا  مي 3000تا سقف آموزان و دانشجويان كانادايي  به دانش

توانناد پاس از  انادازي كنناد. ايان كساب و كارهاا مي فصل تعطيالت كسب و كاري را تأسايس و راه

 تعطيالت نيز ادامه داشته باشند.

 

______________________________________________________________________ 
1
 - Business Development Bank of Cnada 



 

 وام به كسب و كارهاي كوچك و متوسط ●

هاي تاازه  ن سارمايه شاركتهاي بان  توسعه كسب و كارهااي كاناادا جهات تاأمي بخشي از واز

گردد. بان  مورد مطالعاه در عاين  تأسيس و بخش ديگر براي كسب و كارهاي در حال رشد اعطا  مي

اي  هاي ايالتي و تشكيالت توسعه منطقاه هاي فدرال و دولت هاي مشتركي با سازمان حال داراي برنامه

شاوند. ايان بانا  عاالوه بار  مي است كه هر ي  برآوردن نيازهاي معيني طراحي و به اجارا گذاشاته

مديريت مالي نياز مشااركت  صدر خصومشاركت در تأمين مالي كارآفرينان در مشاوره با كارآفرينان 

دارد. در واقع اين بان  كارآفرينان متقاضاي را در هماان ابتادا تحليال شخصايت نماوده و مشاخص 

س از اعطا  واز نياز اقاداز باه ارائاه سازد كه تا چه حد از خصوصيات كارآفريني دارند تا دو سال پ مي

هاي انگيزشي همچون تشويق  كند. همچنين بان  مورد مطالعه در برنامه مشاوره مالي به كارآفرين مي

 كند. كارآفرينان برجسته در جامعه نيز مشاركت دارد و بخشي از جوايز اين مسابقات را تأمين مي

 

 ياطّالعاتحمايت  -3-2

به كارآفرينان و كسب و كارهاي كوچ  و متوسط در كاناادا بار عهاده  رساني وظيفه اصلي اطال 

 هاي زير است: سازمان

 

 1مركز خدمات كسب و كارهاي كانادا ●

هاي  مركز خدمات كسب و كارهاي كانادا به عنوان نقاط خدمات جامع، انوا  خدمات و حمايت 12

هاي مختلف دارند كه محل  تر متعددي در ايالاين مراكز دفات كنند. ي را به كارآفرينان ارائه مياطّالعات

هاي ايالتي  گردد. هزينه اين مراكز توسط دولت فدرال و دولت مراجعه مستقيم كارآفرينان محسوب مي

 گردد. تأمين مي

 

 2المللي  مراكز تجارت بين ●

ايجااد  اند وظيفاه انادازي شاده ها راه اين مراكز كه با مشاركت وزارت امور خارجه در مراكز استان

 دارند. هبر عهدكانال ارتباطي بين وابستگان بازرگاني كانادا در ساير كشورها با كارآفرينان داخلي را 

 

______________________________________________________________________ 
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 - Canada Business Services Center 

2
 - International Trade Centers 



 

 1وزارت صنايع ●

هاي  اي از برناماه وزارت صنايع عالوه بر عضويت در مجماع صانعت و مشااركت در بخاش عماده

 strategisاندازي كرده است كه  ا راهي كسب و كارها برروي اينترنت راطّالعاتتوسعه كارآفريني، بان  

تجاري، فني و مديريتي بر روي آن در دساترس كارآفريناان قارار  اطّالعاتناز دارد و طيف وسيعي از 

 دارد.

هاي عضو در  الذكر كه در ارتباط مستقيم با كارآفرينان قرار دارند، ساير سازمان عالوه بر مراكز فوق

به مراكز قبلاي در اجاراي  اطّالعاتيرمستقيم و از طريق انتقال مجمع صنعت نيز به طور مستقيم يا غ

هااي  موسسه آمار كاناادا وظيفاه تاأمين داده لطور مثاي سهيم هستند. به اطّالعاتهاي حمايت  برنامه

ها باه تناساب وظيفاه  آماري مربوط به داخل كانادا يا خارج از آن را بر عهده دارد. غالب ايان ساازمان

 ها در دسترس همگان قرار دارد. وبگاهاينترنت بوده و اين  وبگاهداراي اطال  رساني خود 

 

 مشاوره فني ا مديريتي -3-3

ها و نهادهاي حاضر در مجمع صانعت در امار  با توجه به ماهيت متنو  اين خدمات، اكثر سازمان

 فنّااوريان توان به شبكه موسوز به شابكه مشااور باشند. از جمله مي مشاوره فني ا مديريتي فعال مي

صنعتي اشاره نمود كه به طور مشترك توسط مجمع صنعت و بخش خصوصي راهبري شده و با بيش 

تاوان باه برناماه  شعبه در سراسر كانادا در امر مشاوره فني مستقيم فعال اسات. همچناين مي 150از 

ا اجارا هاي تحقيقات صنعتي اشاره نمود كه توسط شوراي ملي تحقيقاات كانااد موسوز به طرح كم 

موسسه و سازمان دولتاي و خصوصاي كما  و  140مشاور فني برجسته در  250ن آگردد و طي  مي

 دهند. در اختيار كسب و كارها قرار مي فنّاورانهمشاوره 

 

 هاي كوچك و متوسط به قراردادهاي دولتي تسهيل دسترسي شركت -3-4

قرارداد  7000نادا كه مسئول انجاز در اين زمينه سازمان موسوز به اداره امور عمومي و دولتي كا

برنامه در حمايت از كسب و كارهاي كوچا   2ميليارد دالر در سال است از طريق  8دولتي به ارزش 

 فعال است. اين دو برنامه عبارتند از:

 

 1رساني قراردادهاي دولت كانادا مراكز اطالع ●

______________________________________________________________________ 
1
 - Industry Canada 



 

مرباوط باه قراردادهااي دولتاي در  اطّالعاتطي اين برنامه از طريق مراكز توسعه كسب و كارها، 

 گيرد. اختيار كسب و كارهاي كوچ  و متوسط قرار مي

 

 2مناقصات الكترونيكي دولت راهبرد ●

انادازي شاده  اي براي مناقصات دولتاي بار روي اينترنات راه رساني ويژه اطال  وبگاهدر اين برنامه 

 است.

 

 

 سازي بازار و رقابتي كردن آن سالم -3-5

هاي متعددي برحسب شرح وظيفه اصلي خاود مشااركت دارناد. مهمتارين  نه سازماندر اين زمي

 هاي حاضر در اين سياست عبارتند از: سازمان

 اداره حقوق مالكيت معنوي كانادا -1

 هيئت رقابت -2

 اداره كاالهاي مصرفي -3

 ها اداره شركت -4

 اداره اوزان و مقادير -5

 كنندگان اداره امور مصر  -6

 اداره ن ارت بر ورشكستي -7

 اي استانداردهاي كاناداشور -8

 

 سازي كارآفرينان بالقوه انگيزش و آگاه -3-6

 ها بر محورهاي زير استوار است: در اين زمينه برنامه

 ها الگوسازي از طريق مسابقات و كارگاه 

 هاي فني ا مديريتي آموزش 

 ي و مشاورهاطّالعاتحمايت  
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2
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 تأمين مالي 

هاي زير  توان به سازمان ارند كه از آن جمله ميهاي متعددي مشاركت د در اين زمينه نيز سازمان

 اشاره نمود:

 دانش آموختگانملي  اطّالعاتبان   -1

 هاي مختلف جهت آگاه كردن كسب و كارها ن دورهآموختگادانشي از اطّالعاتبان  

 شوراي ملي تحقيقات كانادا -2

 اي هاي تحقيقاتي جوانان به صورت مالي و مشاوره ه حمايت از پروژ

 مركز تحقيقات ارتباطات -3

 ياطّالعات فنّاوريهاي كارآموزي براي كارآفرينان جوان در عرصه  برگزاري دوره

 بان  كسب و كارهاي كانادا -4

 ارائه واز بدون بهره و مشاوره در زمينه مديريت مالي

 شوراي تحقيقات علوز اجتماعي و انساني -5

 مشاوره و بازشناسي جوانان كارآفرين

 



 

 هاي توسعه كارآفريني در كانادا ب حاصل از برنامهتجار -4

هاا و بنادي نتاايج و دساتاوردهاي اجاراي برناماه دهاد كاه جمع هاي اين گروه نشاان مي بررسي

اي صاورت گرفتاه اسات و اگار يا   هاي توسعه كارآفريني در كانادا اساساً در سطوح منطقاه سياست

هااي مرباوط باه آن عليارغم  شد منابع و گزارشبندي نهايي از آن در سطح ملي صورت گرفته با جمع

 تالش مستمر اين گروه به دست نيامده است.

هايي كه توسط كارشناسان اين گروه از طريق جستجو در اينترنات و مراجعاه باه  در بين گزارش

هاي توساعه كاارآفريني در  آوري شد، گزارش جاامع نتاايج اجاراي برناماه هاي دولت كانادا جمع وبگاه

اي برخوردار است. منطقه مذكور كه  موجود بود كه از جذابيت ويژه "اتالنتي  كانادا"وسوز به منطقه م

درصاد از كال مسااحت  5باشد، از ن ر مساحت برابار باا  گانه كانادا مي 10شامل چهار ايالت از ايالت 

ت اين كشور را درصد از كل جمعي 1/8ميليون نفر سهمي برابر با  4/2كانادا بوده و با جمعيتي بالغ بر 

اگار چاه  1991ا  1961سااله   30ميالدي به خود اختصااص داده اسات. طاي دوره  1996در سال 

درصد افزايش يافته  4/22درصد رشد داشته، اما جمعيت اين منطقه تنها  7/49جمعيت كانادا بيش از 

ناواحي ديگار  است. جمعيت اندك و در نتيجه، كوچكي بازار در اين منطقه عامل مهاجرت ساكنين به

بوده است. ويژگي ديگر اين منطقه درصد قابل توجاه روستانشايني در آن اسات. در حاالي كاه نارخ 

درصد است. اقتصاد ايان  45درصد است، اين رقم براي منطقه مورد مطالعه  25روستانشيني در كانادا 

يه بوده و درآمد عماده منطقه همانند اقتصاد توسعه نيافته بسياري از كشورها متكي به مواد خاز و اول

شاود. از ن ار  ها از مااهيگيري، معادن كااوي، جنگلاداري و كشااورزي حاصال مي ساكنين اين ايالت

درصد از اين نقاط  96نقطه مسكوني بوده است كه  892هاي مورد مطالعه متشكل از  جغرافيايي استان

درصاد از  25ه حاداقل نقطا 349در بايش از  1991هزار نفر جمعيت داشته و در ساال  10كمتر از 

اند كه حاكي از عدز تأسيس واحدهاي صنعتي  نيروي كار محلي فقط در ي  واحد صنعتي شاغل بوده

 در منطقه است.

درصد از كل جمعيت كانادا را دارا  1/8ها سهمي برابر با  ميالدي اگر چه اين ايالت 1995در سال 

ها بوده اسات. در طاي  متعلق به اين ايالت اكانادي درصد از كل توليد ناخالص داخل 6اند، اما تنها  بوده

درصد و براي  7/2نرخ متوسط رشد ساالنه اقتصاد ملي كانادا  1995ساله منتهي به سال  20ي  دوره 

 تدرصد اس 5/9درصد بوده است. و در حالي كه نرخ بيكاري در كانادا حدود  1/2منطقه مورد مطالعه 

باشاد. وضاعيت نامناساب اقتصاادي ايان منطقاه در  درصد مي 4/13ه مورد مطالعه قاين رقم در منط

توساعه  راهباردهاي اقتصادي در سطح ملي از يا  طار  و اتخااذ يا   مقايسه با بسياري از شاخص

( باه ACOAهاي رسمي موسسه مسئول توسعه منطقه آتالنتي  ) كارآفريني كامالً مطرح در گزارش



 

اقع در اين منطقه آن را به ماورد مناسابي باراي مطالعاه هاي و همراه مشابهت ساختار اقتصادي ايالت

هاي توسعه كارآفريني تبديل كرده است كه در اين گزارش مورد توجه  تجارب حاصل از اجراي سياست

 قرار گرفته است.

الذكر، از  فوق يبررسي تجارب حاصل از توسعه كارآفريني در اين منطقه عقب مانده عالوه بر مزايا

كه به دليل مطالعه عميق تجاارب حاصال و اراياه آنهاا در  اهميت است و آن اين حائزن ر ديگري نيز 

هاي موفقيت سياست هاي توسعه كارآفريني  اين نكته كه شاخص ACOAهاي حجيم موسسه  گزارش

 سازد. باشند را عيان مي همگن نبوده و قابل تعريف در سطوح مختلف مي

 

 ها تأسيس و انحالل شركت -4-1

منساجم  راهبرد 1989از سال  ACOAتحت پوشش موسسه توسعه منطقه آتالنتي  در منطقه 

هاي مهماي كاه  عي در زمينه توسعه كارآفريني تدوين و به اجرا گذاشته شده اسات. از شااخصمو جا

به كار گرفته شود تغييرات خالص تأسيس  راهبردتواند براي ارزيابي ميزان موفقيت كوتاه مدت اين  مي

ها در كاناادا از  ميالدي تعداد كال شاركت 1993تا  1983هاي  هاست. در فاصله سال و انحالل شركت

درصادي را نشاان  03/0شركت افزايش داشاته اسات كاه نارخ رشاد  926935شركت به  926653

شاركت باه  86308هاي منطقاه ماورد مطالعاه در دوره ماذكور از  دهد. در مقايسه، تعداد شركت مي

درصد افزايش است. ايان رقام بسايار فراتار از  16/3ست كه حاكي از شركت افزايش داشته ا 89036

 باشد. شاخص ملي كانادا مي

 

 ها بقاء شركت -4-2

ها پس از تأسيس است. متوسط مادت زماان بقاا   از ابعاد قابل توجه كارآفريني مدت بقا  شركت

ه رقم ماورد انت اار سال بوده است ك 6/5در حدود  1993تا  1989ها در كل كانادا براي دوره  شركت

رسد در مقايسه ارقاز مربوط باه ايان شااخص  سال بوده است. به ن ر مي 2/5در منطقه مورد مطالعه 

 مسئله توجه نمود. 2به  بايد

تري نسبت به كل كشور برخوردار بوده و سانياً به ن ار  اقتصادي نامطلوب تزير ساخاوالً منطقه از 

هاي توساعه  تري نسبت باه اجاراي سياسات صله زماني طوالنيها در فا رسد مدت زمان بقا  شركت مي

 كارآفريني حساسيت نشان دهد.

 

 ها رشد شركت -4-3



 

 گردند:  دسته تقسيم مي 3در منطقه مورد مطالعه كسب و كارها بر 

 نفر نيروي انساني 99كسب و كارهاي كوچ  با حداكثر  

 نفر 499تا  100كسب و كارهاي متوسط با كاركناني بين  

 نفر نيروي انساني 500ب و كارهاي بزرگ با بيش از كس 

هايي كه در ساال بعاد باه  ها بر حسب تعداد شركت بندي ميزان رشد شركت بر مبناي اين تقسيم

دهد كه به  نشان مي ACOAهاي موسسه  گردد. گزارش گيري مي دسته باالتر صعود كرده باشند اندازه

دليال  1990هاي اول دهاه  عمومي حاكم بر كانادا در سال باور اين سازمان اوضا  بد اقتصادي و ركود

 نزول عملكرد بوده است و رشدي مشاهده نشده است.

 

 سطح اشت ال -4-4

گيري موفقيات  كاهش يا افازايش نارخ بيكااري جمعيات فعاال نياز شااخص ديگاري در انادازه

داد بيكاران منطقاه هاي موجود حاكي از افزايش خالص تع هاي توسعه كارافريني است. گزارش سياست

نفر اسات كاه عمومااً ناشاي از كااهش  46500ميالدي به ميزان  1993تا  1990هاي  در فاصله سال

 ACOAهااي رسامي  اندازه كسب و كارها و عدز رشد آنها بوده اسات. نكتاه مهماي كاه در گزارش

ساني در مقايساه نفر نيروي ان 5شود وضعيت كامالً متمايز كسب و كارهاي داراي كمتر از  مشاهده مي

هاي مختلف كساب  با ساير طبقات است. خالص اشتغال )اشتغال بدست آمده منهاي بيكاران( در گروه

 و كارهاي منطقه در جدول زير ارائه شده است:

 

 در طبقات 1993تا  1990هاي  خالص اشت ال ايجاد شده طي سال -9جدول 

 مختلف كسب و كارها در منطقه آتالنتيك كانادا

 به هزار نفر( )ارقام

 طبقه

كمتر از 

5 

 نفر

 19تا  5

 نفر

 49تا  20

 نفر

 99تا  50

 نفر

 499تا  100

 نفر

بيش از 

500 

 نفر

 كل

خاااااالص 

اشااااتغال 

 ايجاد شده

6/22 8/9- 9/1- 7/5- 13/14- 4/37- 5/46- 

 ACOAمأخذ: 



 

 

 خود اشت الي -4-5

يات پژوهشي كاارآفريني از پديد  خود اشتغالي از جهات متعددي حائز اهميت است. در متون ادب

علل محيطي گرايش و همت افراد به كارآفريني به مواردي همچاون بيكاار شادن و ياا عادز تكاافوي 

هاي ركود و بحران اقتصادي كه بسياري از كسب و كارهاي بازرگ  درآمد نيز اشاره شده است. در دوره

أمين بخشاي از نيازهااي معيشاتي تواناد در تا باشند، خود اشتغالي مي ناگزير از كاهش نيروي كار مي

 نيروي كار موسر باشد و از عوارض اجتماعي دوره ركود بكاهد.

هاي رونق اقتصادي نيز به دليل محسنات ذاتي آن ن يار انعطاا  در زماان  خود اشتغالي در دوره

 تواند براي بخشي از جمعيت جذابيت داشته و به عنوان شيوه كار آنها شناخته شود. كار مي

نفر در كانادا خود اشاتغال باشاند و ارقااز موجاود نشاان  1900000شود حدود  زده ميتخمين 

در درصاد و  4/19ميالدي بيش از  1995تا  1989دهد كه ميزان خوداشتغالي در كانادا طي دوره  مي

هااي موجاود اساسااً افازايش خاود  گزارش درصد افزايش يافتاه اسات. 8/15حدود  ACOA همنطق

 بايادكنند. اماا  هاي ركود و بحران اقتصادي محسوب مي اي طبيعي در دوره ان پديدهاشتغالي را به عنو

هااي  هاي بيكااري باه كم  هاي حمايت از خود اشتغاالن همچون تغيير بيمه توجه داشت كه سياست

هاي تغيير واز و اعتبار، اين تجربه جدياد را باراي  و يا صندوق 1نقدي براي شرو  كسب و كاري جديد

از نيروهاي كار قبلي كسب و كارها جذابتر نماوده و ميال باه كاارآفريني را در كال جمعيات بسياري 

رسد نيروي كار اخراج شده از كساب و كارهااي بازرگ در دوران ركاود و  دهد. به ن ر مي افزايش مي

بحران اقتصادي كه بتوان با سعي و تالش دوره مذكور را گذرانده و در دوره رونق كسب و كار خاود را 

 رشد دهيد به الگوهاي موفقي از كارآفريني در جامعه تبديل گردد.

 

 مشاغل خانگي -4-6

درصاد از  46در بررسي مشاغل خانگي منطقه مورد مطالعه اين است كه بيش از  هتوجنكته قابل 

نفر را در استخداز خود دارند. موسساتي ن ير مهدهاي كاودك، مراقبات از ساالمندان،  3آنها بيش از 

 باشند. آن در مشاغل خانگي منطقه مورد مطالعه حائز اهميت مي رن ايمهندسي و بيمه و خدمات 

هاي اصلي اين شيوه اشتغال عالوه بر ابعاد فردي همچون نزديكي شخص به محيط خاناه  جذابيت

هاي خانوادگي در ابعاد كالن نياز قابال تصاور اسات. ايان  و امكان حضور همزمان در كار و مسئوليت
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اندازي با سارمايه ماورد نيااز  گذاري الزز براي تأسيس و راه هاي سرمايه دليل تسهيم هزينه مشاغل به

كند. همچنين ظهور  ها ايجاد مي نوعي مزيت رقابتي در مولفه هزينه سكونت،براي خريد يا اجاره محل 

تخصص و مهارت  كند تا افراد از داخل منازل بتوانند هاي جديد ارتباطي اين امكان را فراهم مي فنّاوري

جمعيتي كاهش بار ترافيكي از مزاياي مشاغل خاانگي اسات.  مپر تراكخود را عرضه كنند و در مراكز 

توانناد  كسب و كارهاي كارآفريناناه و موفاق بعادي نياز مي 1مركزرشدمشاغل خانگي در حكم ايجاد 

 2طالح فضااي تعميرگااهيباشند. شركت اَپل از گاراژ ي  خانه مسكوني قد برافراشته و استفاده از اصا

-براي تشويق كارآفرينان جهت استفاده از فضاهاي مرده و بالاستفاده متداول است اين شيوه كار ماي

هاي معين ن ير نااتواني جسامي نياز باشاد. در  اواند ي  شيوه مستمر كار براي كارآفرينان با ويژگيت

ي واقع در نمونه بايش از درصد از مشاغل خانگ 35مشخص شده است كه  ACOAمطالعات موسسه 

اند. مطالعات اين  سال سابقه فعاليتي داشته و بخش قابل توجهي از آنها داراي ناتواني جسمي بوده 10

 باشند: هاي اصلي زير مواجه مي دهد كه اين مشاغل با محدوديت موسسه نشان مي

 قوانين ناسازگار شهري 

 عدز حمايت دولتي 

رآفرينان مشاغل خانگي اظهار داشته بودند كه در جستجوي درصد از كا 80اين در حالي است كه 

 باشند. جديد مي تمحصوالبازارهاي جديد و 

 

 هاي هدف به گروه هبا توجها  ها و سياست مقايسه عملكرد برنامه - 4-7

هاي قومي و مذهبي و معلولين باه داليال متعاددي باه عناوان  زنان، جوانان، بازنشستگان، اقليت

 گيرند. هاي كارآفريني تفكي  و به طور اختصاصي مورد حمايت قرار مي سياست هاي هد  در گروه

بندي تفصايلي از  توسعه كارآفريني كانادا باه دليال تناو  گساترده جمعيتاي تقسايم راهبرددر 

ها معطو  باه تغييارات در وضاعيت كااري و  هاي هد  وجود داشته و ابعادي از ارزيابي سياست گروه

 ت.هاسمعيشتي اين گروه

 

 ارزيابي عملكرد ساز و كارها -4-8
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كاه در جهات  2كسب و كاار اطّالعاتو مراكز  1ساز و كارهايي همچون مراكز توسعه كسب و كار

گردند موضو  مساتقلي در  هاي توسعه كارآفريني ايجاد مي هاي مختلف در قالب سياست اجراي برنامه

 باشند. ها مي ها و سياست ارزيابي برنامه

 

 هاي توسعه كارآفريني در كانادا محدوديتموانع و  -5

اشاره شد، كشور كانادا وسيع و داراي مناطقي باا ساطح توساعه ياافتگي  5گونه كه در بند  همان

در ساطح ملاي  راهبارديا نتايج اجراي     بندي جامعي از موانع و محدوديت است كه جمع  قابل مالح ه

 ه است.انجاز نشده و يا در دسترس اين گروه قرار نگرفت

هاي توسعه كاارآفريني  دهد كه موانع و محدوديت نشان مي ACOAهاي موسسه  بررسي گزارش

 شود: دسته زير تقسيم مي 3در اين كشور به 

 هاي كارآفرينانه نگرش ●

 عدز تمايل به رشد 

 خطرگريزي 

 تمايل به حف  مالكيت 

 بازارهاي سرمايه ●

 فقدان سرمايه محلي  -

 رفقدان سرمايه خطر پذي  -

 گذاري هاي موجد سرمايه فقدان طرح -

 هاي ويژه كسب و كارهاي كوچ  فقدان صندوق -

 هاي موسر سرماية گذاري فقدان مكانيسم -

 هاي دولت اتكاي بيش از حد به حمايت -

 ساز و كارهاي حمايتي  ●

 3فقدان الگوهاي كارآفريني -

 عدز مطلوبيت اجتماعي كارآفريني -

 حمايتي استفاده محدود از شبكه -
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  كره جنوبيكره جنوبي  

 

هاي اول دهاه  كره جنوبي در حمايت و پشتيباني از كسب و كارهاي كوچا  و متوساط در ساال

ميالدي اقداز به بازنگري قانون اساسي و ايجاد تعهدات مستقيم براي نخست وزير ايان كشاور  1970

تادريج در رونادي اي براي اين كسب و كارهاا نماوده و باه  هاي توسعه جهت تدوين و اجراي سياست

 هاي مورد نياز ايجاد نموده است. ها و برنامه تكاملي ن از مناسبي براي تدوين و اجراي سياست

 

 جنوبي هدر كركسب و كارهاي كوچك و متوسط  -1

گردد  ها و واحدهايي اطالق مي در كشور مورد بررسي كسب و كارهاي كوچ  و متوسط به شركت

  باشاد. 1ميلياارد ون 80ر استخداز خود داشته و دارايي آنها كمتر از را د كارمندنفر  300كه كمتر از 

ميليون كسب و كار كوچ  و متوسط در كره جناوبي  64/2براساس آمارهاي رسمي اين كشور حدود 

ميلياون  1/9بي است. حادود وجن  درصد از كل كسب و كارهاي كره 5/99وجود دارد كه سهمي برابر 

 درصد از كل شاغالن اين كشور است. 5/78باشند كه برابر  نفر در اين واحدها شاغل مي

نفر را  300تا  5در كره جنوبي وجود دارد كه هر ي  بين  2هزار واحد توليدي صنعتي 96بيش از 

درصد از كل واحدهاي توليدي اين كشاور را  1/99در استخداز خود دارند. اين واحدها سهمي برابر با 

درصد از كل شااغالن بخاش تولياد  2/69سهمي برابر با  كارمنديون نفر ميل 2ايجاد نموده و با حدود 

 دهند. صنعتي را به خود اختصاص مي

تريليون ون و ارزش افازوده ناشاي از فعاليات  92/187ارزش توليدات اين واحدها در سال حدود 

و ارزش  درصاد از كال ارزش تولياد 2/47و  8/46تريليون ون است. اين ارقاز به ترتياب  28/82آنها 

 افزوده بخش توليد صنعتي در كره جنوبي است.

هاي توليد صنعتي در كره جنوبي واحدهايي هستند كه باين  درصد از كل شركت 6/91در حدود 

درصد از شاغالن، ارزش توليد و  4/46و  45و  6/58استخداز خود دارند و به ترتيب  ررا دنفر  49تا  5

 7دهند. كساب و كارهااي كاوچكي كاه در  خود اختصاص ميارزش افزوده بخش توليد صنعتي را به 

آالت و تجهيزات، تولياد محصاوالت فلازي، نسااجي، چارز و محصاوالت چاوبي، غاذا و  بخش ماشين

هاي تولياد  درصاد از كال شاركت 2/55نوشيدني و محصوالت الستيكي و پالساتيكي فعاال هساتند 
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درصد از كل صادرات كره جنوبي را در  8/41ها  دهند. اين شركت صنعتي در كره جنوبي را تشكيل مي

اختيار دارند. سهم هر ي  از گروه كسب و كارهاي كوچ  و متوسط در اين ميزان صادرات به قرار زير 

 است:

 درصد 29  محصوالت الكترونيكي -

 درصد 8/23    نساجي  -

 درصد 8/15  آالت و وسايل نقليه ماشين -

 درصد 9/6   پالستي  و چرز -

 درصد 2/6   فوالد آهن و -

 درصد 3/18    ساير -

 

 شكيالت حمايت از كسب و كارهاي كوچكت - 2

كره جنوبي با توجه به نقش و تأسير كساب و كارهااي كوچا  در توساعه اقتصاادي ايان كشاور 

هاي اجرايي آن را ن ار و  ايجاد نموده است كه سياست تو تجاراي را در وزارت صنعت  تشكيالت ويژه

ون ويژه رياست جمهوري در امور كسب و كارهاي كوچ  و متوسط تدوين و به اجرا مشاركت كميسي

 شوند. گذاشته مي

 اهدا  اصلي اين تشكيالت عبارتند از:

 هاي كوچ  و متوسط كره جنوبي تر كردن شركت بهبود ساختاري و رقابتي ●

 پشتيباني از ايجاد سبات اقتصادي ●

 جديد كم  و مساعدت به تأسيس كسب و كارهاي ●

 فنّاورانههاي  مساعدت در نوآوري ●

 مساعدت در ورد كسب و كارها به بازارهاي جهاني ●

است كه گزارش فعلاي هام باا اساتفاده از  1اختصاصي بر روي اينترنت وبگاهاين مركز داراي ي  

تباه تاوان مكا زيار مي نشاانيارائه شده برروي آن تهيه شده است. با دفتر اصلي اين مركز به  اطّالعات

 نمود:

Small & Medium Business Administration 

920, Dunsan – dong, seo – gu, Taejeon, 

No. 302 – 120 
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 تر كردن كسب و كارهاي كوچك و متوسط بهبود ساختاري و رقابتي -3

 معطو  به موارد زير است: "اس. از. بي. آ"  تعيين شده رويكردهاي سازمان در تعقيب اهدا

 

 اصالح ساختاري كسب و كارهاي كوچك و متوسط -3-1

براي دساتيابي باه  طو متوسهاي نوسازي و بازسازي كسب و كارهاي كوچ   جهت تأمين هزينه

انتشاار اوراق قرضاه  "از. باي. ااس. "هاي پيشرفته و عرضه آنها در بازارهااي جهااني رويكارد  فنّاوري

هاي با توان رشاد بااال باوده  گذاري و سرمايه در گردش شركت هاي سرمايه عمومي براي تأمين هزينه

است كه اين موضو  در حال حاضر با توجه به تجارب مثبت در بخش توليد به بخش خادمات نياز در 

 حال گسترش است.

 

 اطّالعات فنّاوريحمايت از كاربرد  -3-2

هاي  در جهااني شادن شاركت اطّالعاات فنّااوريبا اعتقاد به نقش ماوسر  "اس. از. بي. آ"ازمان س

را در  اطّالعاات فنّاوريكوچ  و متوسط سياست حمايت از اين كسب و كارها براي استفاده بيشتر از 

يگر و با هاي ارتباطي بين اين كسب و كارها با يكد كند با استفاده از آن شبكه پيش گرفته و تالش مي

ي و ساير عناصر حاضر در اقتصاد اين كشور و ساير كشورها را بهباود و توساعه دهاد. مهاي حا سازمان

هاي الزز براي خريد و  مديريت، اعطا  واز اطّالعاتاعطا  جوايزي براي بهبود كيفيت در زمينه خدمات 

وساط  باا يكاديگر و باا هاي كوچ  و مت افزارهاي الزز و ايجاد شبكه ارتباطي بين شركت نصب سخت

هاي سازمان ماذكور اسات كاه تاا ساال  از برنامه رايانهو  اطّالعات فنّاوريهاي حامي از طريق  سازمان

 برداري خواهد رسيد. تكميل و به بهره 2000

 

 كوچك و متوسط يو كارهاهمكاري بين كسب  -3-3



 

بين منابع تحت  1اييافز هد  از تشويق همكاري بين كسب و كارهاي كوچ  و متوسط ايجاد هم

اقتصاادي اسات.   زني آنها در مناسبات اداري ا مالكيت و كنترل اين كسب و كارها و افزايش توان چانه

فاراهم  2"قانون همكاري كسب و كارهاي كوچ "با تصويب  1961در سال  وبگاهچارچوب قانوني اين 

اي بازرگ باه كساب و كارهااي ه هاي مالياتي براي ارجا  كار از سوي شركت شده است. اعطا  مشوق

 در چارچوب اين قانون دنبال شده است. 3كوچ  و متوسط و بسط فرهنگ پيمانكاري جز 
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 - Synergy 

2
 - The Small Business Cooperative Act 

3
 - Sub Contracting 



 

 هاي كوچك و متوسط هاي بزرگ و شركت نظارت بر روابط سالم بين شركت -3-4

 30سازي قراردادهاي مربوط باه ارجاا  كارهااي پيمانكااري جاز  باين  اين ن ارت با هد  سالم

 گردد. رگ كره جنوبي با پيمانكاران جز  و نيز در قراردادهاي بين پيمانكاران جز  اعمال ميشركت بز

 

 پشتيباني مالي از كسب و كارهاي كوچك و متوسط -5 -3

ها و  هاي كوچ  و متوسط در مناقصات و مزايده اين سياست با هد  تقويت قدرت رقابتي شركت

 با آنها به اجرا درآمده است. "آاس. از. بي. "از طريق تشكيل صندوق مشترك 

 

 حمايت از زنان كارآفرين -3-6

دهي باه زناان   نويس قاانوني باراي اولويات حاضر دولت كره جنوبي در حال تدوين پيش لدر حا

 هاي حمايت از كسب و كارهاي كوچ  و متوسط است. كارآفرين در برنامه

 

 قوانينآوري نظرات كسب و كارهاي كوچك با هدف اصالح  جمع -3-7

آوري ن رات صااحبان صانايع كوچا  و  ايجاد اين ساز و كار به دولت اجازه داده است تا با جمع

ها ماورد اساتفاده قارار  متوسط از آنها يادگرفته و اين دانش را در تدوين قوانين مرتبط با اين شاركت

 دهد. 

 

 

 پشتيباني از ايجاد ثبات اقتصادي -4

مرار  سبات اقتصادي در درون كسب و كارهاي كوچ  و متوسط از است "اس. از. پي. آ"پشتيباني 

 هاي متعددي به شرح زير پيگيري و به اجرا گذاشته شده است: در قالب برنامه

 

 هاي مالي مساعدت -4-1



 

مسئوليت بهبود شرايط دستيابي كساب و كارهااي كوچا  باه واز و  1مركز گزارشات موانع مالي

هاي  هايي با نهادهاي مالي و ساير ساازمان اي و تشكيل گردهمايي رهاعتبار از طريق ارايه خدمات مشاو

 ذينفع است.

هاي مالي ويژه از كسب و كارهايي كه از روند رو به رشدي برخاوردار باوده و باه واساطه  حمايت

ورشكستگي ساير كسب و كارهاي طر  قرارداد در معرض مخاطرات مالي قرار دارند نيز در چاارچوب 

 گيرد. كم  مالي صورت مي سياست مساعدت و

 تضامين وام و اعتبار -4-2

ايجااد شاده  3فنّااوريو صندوق تضمين اعتباارات  2صندوق اعتبارات 2در چارچوب اين سياست 

 است. 

اي باراي سفارشاات كاه كساب و كارهاا در مقابال خطارات ناشاي از  همچنين ايجاد ن از بيماه

 هاي اجرايي در اين سياست است. كند از ديگر برنامه ورشكستگي خريدار حفاظت مي

 

 حمايت از توسعه منابع انساني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط -4-3

 ن از آموزشي تدوين شده است: 2طي اين سياست 

 

 نظام آموزش مربيان فني صنايع كشورهاي ديگر ●

شرفته در هاي پي فنّاوريدر اين ن از مربيان فني از كشورهاي در حال توسعه از سوي كارشناسان 

 گيرند. كره جنوبي تحت آموزش قرار مي

 

 ن از كاركنان ماهر ●

در اين ن ااز جواناان فاارغ از خادمت وظيفاه عماومي كاه در ارتاش ايان كشاور مهارتهاايي را 

 گردند. اند به كسب و كارهاي كوچ  و متوسط معرفي مي يادگرفته

 

 هاي مربوط به بازاريابي حمايت -4-4
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1
 - Financial Impediment Report Center 

2
 - Credit Guarantee Fund 

3
 - Technology Credit Guarantee Fund 



 

هاي كوچ  و متوسط، تشكيل  سات دولتي و محلي براي خريد از شركتها و موس تشويق سازمان

هاي كوچ  و متوسط و نيز تأسيس مركز  هاي دائمي و ساالنه از توليدات و محصوالت شركت نمايشگاه

هاي كوچا  و متوساط در چاارچوب سياسات حمايات از  ها و توليدات شاركت عمومي توزيع ساخته

 اند. ا گذاشته شدههاي مذكور به اجر بازاريابي شركت

 

 بهبود ساختار توزيع -4-5

بازسازي مراكز تجاري و بازارها و ايجاد بازارهاي جديد در مناطق مسكوني تازه و حمايت ماالي از 

 هاي تجاري و بازارهاي جديد در چارچوب اين سياست مورد پيگيري قرار گرفته است. ايجاد ساختمان

بار به سازندگان مراكز توزيع كاالهاا و محصاوالت كاه ايان هاي مالياتي و واز و اعت اعطا  معافيت

هاي بهباود سااختاري ن ااز توزياع در كاره  ارتباطي تجهيز نمايند از ديگر برناماه فنّاورياماكن را به 

 جنوبي است.

 مساعدت به تأسيس كسب و كارهاي جديد -5

 گذاري در كسب و كارهاي جديد هاي قانوني از سرمايه حمايت -5-1

گذاران امكاان تفااهم و مشااركت در  كاه در آن كارآفريناان و سارمايه 1گذاري زار سارمايهي  با

خطرپااذيري ايجاااد كسااب و كارهاااي جديااد را پياادا كننااد تأساايس شااده اساات و ن اااز ارزيااابي 

 اندازي شده است. براي تعميق بازار مذكور راه 2گذاري سرمايه

 

 دهاي مالي از تأسيس كسب و كارهاي جدي حمايت -5-2

گذاران در كسااب و كارهاااي جديااد و اعطااا  واز و  هاااي مالياااتي بااراي ساارمايه اعطااا  معافيت

هايي است كه  هاي ماليات بر درآمد، سبت، زمين براي كسب و كارهاي جديد از جمله مساعدت معافيت

 گردد. در سياست حمايت از تأسيس كسب و كارهاي جديد دنبال مي

 

 س كسب و كارهاي جديدهاي فيزيكي از تأسي حمايت -5-3
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1
 - Angel Market 

2
 - Investment Evaluation System 



 

هزار متر مربع و با شارايط قيمتاي  12تا  9صنعتي و تأمين زمين به مساحت  يها تأسيس پارك

هاي كوچ  و متوسط در حال تأسايس  مطلوب به صورت خريد يا اجاره به شرط تملي  براي شركت

 باشد. ها مي از جمله اين حمايت

 

 فنّاورانههاي  مساعدت در نوآوري -6

و استفاده از آنها در كسب و كارهاي كوچ  و متوسط در كاره جناوبي يا   فنّاورانهاي ه نوآوري

هاي مختلفاي را در جهات توساعه اساتفاده از  برناماه "اس. از. پاي. آ"ضرورت محسوب شده و مركز 

 كند. هاي نوين در كسب و كارهاي كوچ  و متوسط پيگيري مي فنّاوري

 

 هاي كوچك و متوسط ديد توسط شركتهاي ج فنّاوريمساعدت در توسعه  -6-1

دهاد تاا  هاي كوچا  و متوساط انجااز مي هايي را در شاركت گذاري دولت در اين برنامه سرمايه

اعتباري جهت حمايت از كسب   هاي مالي ا هاي جديدي را توسعه دهند. ايجاد صندوق فنّاوريبتوانند 

هاي ايان مولفاه از  جملاه برناماههااي جدياد نياز از  فنّاوريكوچا  و متوساط در خرياد  يو كارها

اي  ها و موسسات تحقيقاتي براي پيشبرد پروژه هاست. ايجاد كنسرسيومي بين صنايع، دانشگاه سياست

 هاي كره جنوبي در اين زمينه است. نيز بخش ديگري از تالش 1فنّاوريبه ناز توسعه 

 

 ها المللي بين شركت همكاري فني داخلي و بين -6-2

هاي جدياد، دعاوت از كارشناساان و خبرگاان فناي باراي تشاكيل  فنّاوريهاي  تشكيل نمايشگاه

هاي مختلف بوده و اين  فني بين طر  اطّالعاتهاي آموزشي باعث مراوده و مبادله  سمينارها و كارگاه

 گردد. دنبال مي "اس. از. بي. آ"سياست نيز توسط 

 

 نظام تضمين كيفيت -6-3

هاي كوچا  و  اي به شركت هاي مشاوره و مساعدت 2وري كيفيتاي تحت عنوان نوآ  اجراي برنامه

 باشد. ها مي از جمله اين تالش 3متوسط جهت اخذ استانداردهاي ايزو
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 - Technology development 

2
 - 100 PPM innovation Quality 

3
 - ISo 



 

 هاي كوچك و متوسط تحليل توان رقابتي شركت -6-4

ها جهت ترسيم سيماي دقيق نيازها و آگاهي  شركت فنّاورانهمن م از نيازهاي  1انجاز ي  پيمايش

هايي است كه در تعقيب سياسات توساعه  از جمله برنامه فنّاوريها در زمينه  رقابتي شركت از وضعيت

 گردد. اعمال مي فنّاورانههاي  استفاده از نوآوري

گردد كه طي  اجرا مي "اس. از. بي. آ"توسط  2ها  پزش  شركت راهبردبرنامه ديگري تحت عنوان 

 دهند. هاي فني به آنها ارايه مي رده و راهنماييهاي كوچ  و متوسط بازديد ك آن محققين از شركت

 

 مساعدت در ورود كسب و كارها به بازارهاي جهاني -7

 مساعدت به صادر كنندگان كوچك و متوسط -7-1

آموزش صادرات، مطالعات بازارهاي خارجي، مساعدت در طراحي محصوالت مناسب بازار جهااني 

دهد. پشاتيباني از  هاي كوچ  و متوسط ارايه مي شركت به "اس. از. بي. آ"از جمله خدماتي است كه 

 3در اينترنات وبگااهاندازي يا   المللي و راه هاي بين هاي كوچ  و متوسط در نمايشگاه حضور شركت

 است. "اس. از. بي. آ"هاي ديگر  هاي كوچ  و متوسط كره جنوبي از جمله فعاليت براي معرفي شركت

 ارجيهاي خ مساعدت در جلب سرمايه -7-2

گذار در  هاي خارجي سرمايه هاي مالياتي، مساعدت مالي و تأمين محل براي شركت اعطا  معافيت

هاي بازدارناده  هاست. كاره جناوبي در حاال باازنگري كلاي سياسات كره جنوبي از جمله اين فعاليت

 گذاري خارجي در اين كشور است. سرمايه

جهت مالقات و ماذاكره صااحبان  4اگذاريه سرمايهبه ناز سازمان توسعه تجارت و  يتأسيس مركز

 "اس. از. باي. آ"گذاران خارجي از اقادامات ديگار  اي با سرمايه كسب و كارهاي كوچ  و متوسط كره

گذاران خاري از اقدامات ديگار  اي جهت معرفي به سرمايه هاي موفق كره است. تهيه فهرست از شركت

ها باه  ايي به خارج از كشور باراي معرفاي ايان شاركته است كه در كنار ارسال گروه "اس. از. بي. آ"

 گيرد. گذاران صورت مي سرمايه
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 - Survey 

2
 - Home Doctor System 

3
 - www. Smpic Or.Kr 

4
 - Trade & Investment Promotion Agency 



 

 المللي همكاري بين -7-3

در  1هاي جهاني ن ير جلسات نخست وزياران آپا  در گردهمايي "اس. از. بي. آ"شركت مستمر 

در خصاوص   2"اوئاي ساي دي"هااي كاار  هاي كوچا  و متوساط و نياز جلساات گروه مورد شركت

هاي  گيارد كاه همكااري متقابال باا ساازمان هاي كوچ  و متوسط با اين ديادگاه صاورت مي كتشر

اي را بهباود  هاي كوچ  و متوساط كاره تواند عملكرد اس. از. بي. آ و نهايتاً كل شركت المللي مي بين

 بخشد.
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1
 - APEC 

2
 - OECD 



 

  هنادهناد  

 

را در جهات هاي مفيادي  هند به عنوان يكي از كشورهاي در حال توسعه و پرجمعيت جهان گاز

هاي كوچا  باراي  ارتقا  سطح كارآفريني برداشته است. به طور كلاي، كاارآفريني و توساعه شاركت

توسعه جهت پيشرفت اقتصادي ا اجتماعي از اهميات باااليي برخاوردار اسات. باه  لدر حاكشورهاي 

ILOمتعددي چون  يالملل همين جهت موسسات بين
1 ،UNIDO

و بان  جهااني در پاي نهاديناه  2

 باشند. دن كارآفريني و آموزش آن در كشورهاي در حال توسعه منجمله هندوستان ميكر

اي، انتشاار ابازار  هااي منطقاه بهر حال، ظهور كارآفريني گسترده براي تصحيح و تعاديل نابرابري

توليد، افزايش اشتغال، و استفاده بهينه از منابع الزز و ضروري است، نياز كشاورهاي در حاال توساعه 

استفاده بهينه از منابع و كسب درآمد مناسب باعث شده است كه كارآفرينان از موقعيات خاوبي براي 

بوده و افرادي هستند  3در سطوح مختلف شهري و روستايي برخوردار گردند. كارآفرينان عاملين تغيير

و ساازماني قالاب كه به نوآوري، )ايجاد محصاوالت جدياد، ياافتن ابزارهااي تاازه، طراحاي اشاكال و 

توسعه باه وياژه در كشاوري مانناد  لدر حاپردازند. در بسياري از كشورهاي  تر مي ساختاري متناسب

اي است كه به ظهاور اساتعدادهاي كاارآفريني كما   هندوستان محيط اجتماعي و اقتصادي به گونه

ساتان كند. در اين كشورها، كارآفرينان بالقوه بسيار زياد هستند و به همين جهات در كشاور هندو مي

هاي مناسب توسط نهادهااي مختلاف شاده  گذاري هم جهت شناسايي و كشف اين كارآفرينان سرمايه

 است.

 

 حمايت از صنايع كوچك در هند

كه نكته متمركز باود كاه آياا رشاد و افازايش درآماد  مباحثات زيادي بر اين 1960در هند دهه 

كه حاصل توساعه در يا  ياا  جر شود و يا ايناي من هاي منطقه ها و نابرابري تواند به رفع ناهمگوني مي

تغيير يافت و در نتيجه اين منااظره  1969توسعه هند در سال  راهبردچند ناحيه متمركز خواهد شد. 

هاي عقب مانده بيش از پيش تأكيد شد. گرچاه بازودي  و مباحثه، بر پيشرفت صنعتي نواحي و بخش
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هاي فني  كوفا كردن استعداد كارآفرينانه كم هاي مالي كافي نيست و جهت ش مشخص شد كه انگيزه

 نيز الزز است.

هاي صنعتي كه ارزش آنها بايش از  در اين راستا، جهت تشويق كارآفريني در صنعت هند، شركت

شوند. منابع مالي موسسات كوچ  و  ميليون روپيه است توسط موسسات مالي هند تأمين مالي مي 30

ها تاكنون شاامل ماوارد زيار  كند. اين كم  تأمين مي 1(IDBIمتوسط را بان  توسعه صنعتي هند )

هااي جدياد و گساترش  هاي صانعتي جهات تاأمين ماالي پروژه مورد واز به شركت 861بوده است: 

هاي موجود به صورت تأمين مالي مجادد در جهات تساهيل كاار و تساريع  سازي و تغيير پروژه مدرن

هزار ريال روپيه بدون هرگوناه  750تي تا سقف هاي پرداخ جريان كم  در بخش صنايع كوچ  طرح

 تجديد تأمين مالي بان  توسعه صنعتي هند، تجديد گردد. خودكارارزيابي مجدد و تحت طرح 

 000/50هااي ماالي تاا ساقف  در رابطه با صنايع دستي و روستايي و صنايع بسيار كوچ  كم 

ربوطه و وسيقه ملكي و باا دوره بازگشات ( و بدون دريافت عوارض م12  الي 10روپيه و با نرخ كمتر )

گردد. همچنين در اين كشور به افاراد نااتوان نياز تساهيالت  تري به صنايع مزبور اعطا  مي بلند مدت

 گردد. مشابهي ارائه مي

هاي  عالوه بر موارد فوق و كم  شركت و موسسات مالي و بازرگاني متعدد براي اعطا  واز، شركت

هزار روپيه و با نرخ بهره پايين به صورت مشترك  100هايي را تا سقف  ز وازني 2(SFCsمالي ايالتي )

شوند كه هر  ها سرمايه در گردش را به حد مناسب رسانده و باعث مي كنند. اين واز و تلفيقي اعطا  مي

شركتي كه بخواهد در دوره مالي جديدي بعد از خاتمه هر پروژه دست به فعاليت بزند با مشكل ماالي 

 رد نكند.برخو

هاي توساعه صانايع  براي بعضي از شركت 3 (NSIC)از سوي ديگر، شركت صنايع ملّي كوچ  

آالت الزز را تهيه  كنند، به صورت خريد استيجاري ماشين هاي مختلف فعاليت مي كوچ  كه در ايالت

ت آال هااي بازرگااني مرباوط باه خرياد و فاروش ماشاين نموده و بروات و اسناد تنزيلاي توساط بان 

 گردد. هاي صنعتي مجدداً توسط بان  توسعه صنعتي هند تنزيل مي شركت

هاي صنعتي براي  با مالح ه نياز به ايجاد تسهيالت زيربنايي اساسي به شكل زمين آماده و كارگاه

هاي توساعه تساهيالت  اقداز به تأسيس شركت 4(SIDCsهاي توسعه صنعتي ايالتي ) واحدها، شركت
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هاي كوچ  ايالتي نيز اقداز به فراهم كردن تسهيالت بانكي براي تجهيازات  شركتزيربنايي نمودند و 

 نمودند. يارانهكارگاهي با نرخ 

كه از لحاظ منابع  ددر هنهاي گوناگوني براي تأمين نيروي انساني بيكار نيز ارائه شده است.  طرح

خطار دارند كاه دراي روحياه  نيروي انساني غني و از لحاظ منابع مادي فقير است، افراد زيادي وجود

اي  باشند. شكا  و فاصاله ي و كارآفريني هستند، ولي از لحاظ تأمين منابع مالي دچار مشكل ميپذير

هاي گوناگون كه توساط بانا   كه از لحاظ سهم شركا  در اين قبيل موارد وجود دارد و از طريق طرح

 د مهم است.آي مي  و بان  ايالتي به اجرا در  IFCIتوسعه صنعتي هند 

و مشاوره نياز دارند.  اطّالعاتهاي كوچ  و متوسط به  شركت عالوه بر تسهيالت پولي و زيربنايي، 

و   2(DICsاي صانايع ) مراكز منطقه 1(SISIsاين خدمات توسط موسسات خدمات صنايع كوچ  )

ي هند باا اي صنعتي و فني كه تحت ن ارت موسسات مال سازمان مشاوره 16همچنين از طريق شبكه 

هاي  گردد. بعضي از ايان ساازمان باشد تأمين و ارايه مي هاي بازرگاني و حكاز ايالتي مي همكاري بان 

هااي صانعتي را  هاي كافي جهت فراهم كردن خدمات كليدي براي پروژه اند توانايي اي توانسته مشاوره

 كنند. ا  ميرا ايف فنّاوريايجاد نمايند. تعداد كمي از آنها نيز كار اجراي نقش 

ساازي، كنتارل  كما  باه مدرن ددر هنايكي ديگر از موارد مهم در حمايات از صانايع كوچا  

است. به من ور تشويق واحدهاي صنعتي به مادرنيزه شادن و كساب  فنّاوريمرغوبيت و ارتقا  سطح 

اي ها فنّاوريآالت و  و پيشگيري از كهنه شادن و فرساودگي ماشاين فنّاوريهاي توليد پيشرفته  روش

موجود، بان  توسعه صنعتي هند براي مدرنيزه كردن واحدهاي صنعتي با در ن ر گرفتن امتيازاتي، واز 

هاي  توانند از اين واز پردازي كند. واحدهاي روستايي و واحدهاي خيلي كوچ  نيز مي مجدد اعطا  مي

  و ضارورت هااي كوچا واحدهاي صنايع كوچ  استفاده نمايند. با توجه به ضعف بيش از حد بخش

توجه به اين بخش جهت بازسازي و نوسازي آن، بان  توسعه صنعتي هناد مناابع الزز ماالي را باراي 

هفاتم تأكياد   گذارد. همزماان باا برناماه واحدهاي بيمار به صورت واز مجدد در اختيار آنها مي احياي

ل آمده است. عالوه وري توسط موسسات مالي به عم خاصي بر صنايع و توسعه و بهبود محصول و بهره

كنترل مرغوبيات، تساهيالت در اماور  راهبردهاي مالي، با شرايط آسان و مناسب براي ايجاد  بر كم 

آزمايشي به صورت مستقل يا با عنوان بخشي از پروژه صنعت كوچ  توسط بان  توسعه صنعتي هند، 
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است كه صانايع خااص و  مركز آزمايشي كيفيت گرفته شد و شرو  آن در نقاطي 10به ايجاد   تصميم

 ايجاد شود. 1"كويمبارتور"معين در آن نقاط متمركز شده باشد. اولين مركز از اين نو  قرار است در 

و كاارآفرين آيناده  خطار پاذيرهاي مهم در امر توسعه صنعتي، توجاه باه ماديران  يكي از تالش

كارآ سازمان داده و باازده بيشاتري از  توانند عوامل توليد را به نحو موسر و آفرينان مي باشد. اين كار مي

هاي انجاز شده توسط بان  توسعه صنعتي هند و ساير موسسات  اين بابت كسب كنند. براساس بررسي

دو عامل اصلي بازدارنده توسعه صنايع كوچ  و توسعه مناطق عقاب  كهاي مشخص شده است  توسعه

اعتماد باه نفاس ماديريت. ايجااد تساهيالت و  مانده عبارتند از: فقدان امكانات كامل زيربنايي و عدز

كاه  طلباد، در حالي هاي هماهنگ و زيادي را مي گيري است و كوشش امكانات زيربنايي فرآيندي وقت

هااي اجتمااعي  هاي ماذهبي و گروه به خوبي در مناطق مختلف و در مياان فرقاه خطر پذيرمديريت 

 ،غيار صانعتيتوان كاركنان صانعتي و  ورش ميهاي آموزش و پر شناخته شده است و با اجراي برنامه

كسبه و بازرگانان كوچ  و افراد بيكار، صاحبان صنايع دستي، زنان،  ،غير فنيفني و  دانش آموختگان

 خطار پاذيراي كم به افراد كارآفرين، مادير و  مردان و پسران، كشاورزان و افراد فاقد زمين را با هزينه

 تبديل نمود.

خطار تالش من م براي شناسايي و پرورش و بهبود ماديريت كاارآفرين و  در اين راستا نخستين

كردناد از ايالات  كاار مي يغيار قاراردادباه صاورت  1970هاي شغلي كه از ساال  از ميان گروه پذير

آغاز شد و به دنبال آن، اين برنامه و نتايج خوب حاصل از آن باعث گسترش طيف آموزش و  "گجرات"

و كاارآفرين در نتيجاه موفقيات  خطار پاذيرهاي پرورش و توسعه مديريت  مهبهبود مديريت شد. برنا

و توجه فزاينده به اين برناماه، باه  "گجرات"در خطر پذيرهاي توسعه مديريت  مستمر و مداوز فعاليت

نيروي محركي در اين راستا تبديل شد. موسسات مالي تحت رهبري بان  توسعه صنعتي هند شارو  

كردند. بانا  توساعه  خطر پذيرهاي مربوط به پرورش و بهبود  دي نمودن فعاليتبه تأمين مالي و نها

 "گجارات"و موسسه استاندارد ايالت  SBIو  ICIC ،IFCIصنعتي هند با همكاري موسساتي مانند 

مبادرت ورزيدناد. همزماان باا آن موسساه ملاي  خطر پذيربه ايجاد موسسه پرورش و بهبود مديريت 

نيز توساط دولات هناد  2(NIESBUDهاي كوچ  ) فعاليت خطر پذيرديريت توسعه كارآفريني و م

حاضر در سطح ايالتي مراكزي بوسيله موسسات مالي با مشاركت و همفكاري  لدر حاتأسيس گرديد. 

باشند. اولين مركز ايالتي  هاي تجاري عمده در حال تأسيس مي مقامات دولتي و ايالتي مربوطه و بان 
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كار خود را آغاز نموده است و مراكز مشابهي در جاهااي ديگار تأسايس  "نهوالك"هم اكنون در سطح 

 شده است.

 

 آموزش كارآفريني

هندوستان يكي از كشورهايي است كه به آموزش كارآفريني توجه بسيار زيادي نموده است. ايان 

 گيرد. آموزش كليه سطوح مديران و سطوح مختلف شهري و روستايي را دربرمي

تواند اشتغال را  اي همچون هند كه ديگر كشاورزي نمي كشورهاي در حال توسعه به طور كلي، در

اي  براي جمعيت زيادي فراهم نمايد و از سوي ديگر فراگيري كارهااي ساودآور هام فقاط باراي عاده

آلي باراي مشاكالت اشاتغال و  رسد آموزش كارآفريني راه حل ايده پذير است، به ن ر مي معدود امكان

باشد. تعداد وسيعي از مردز كه در نقاط جغرافيايي متعاددي پراكناده هساتند در  هجامعدر وري  بهره

و روش آماوزش   اين رابطه بايد آموزش ببينند و هزينه آموزش آنها نياز بار حساب تعاداد ياا كاالس

 پذير خواهاد كه واقعاً اين وظيفه انجاز محاسبه گردد. بنابراين، اين مسائل عالمت سوالي است براي اين

 بود يا نه؟

اناد و بعضااً  آموزش كارآفريني در هند توسط نهادهايي كه براي انجاز اين كار خاص شكل گرفته

، در ساطح EDI ،NIESBUCشاود. موسسااتي مانناد  باشند انجااز مي تحت ن ارت دولت نيز مي

هااي  هها كاه درس ياا دور هاي بازرگاني و اقتصااد دانشاگاه در سطوح مركزي، دانشكده SISIايالتي، 

هااي قابال  هاي مديريتي گوناگون در اين زميناه، تالش دهند و برنامه مربوط به كارآفريني را ارايه مي

هااي  هاي كوتاه مدت و بلندمدت باا توجاه باه گروه اي توسط نهادهاي فوق جهت اداره برنامه مالح ه

در اين زمينه  گيرد و در حال حاضر تحقيقات و آموزش در سطح خوبي هد  مورد آموزش صورت مي

ها  توانند در نقاط متعدد كشور كار كنند، اسربخشي اين آموزش شود. آموزش كارآموزان كه مي انجاز مي

 را دو چندان كرده است.

هاي مرباوط باه  هاي مربوط به ظرفيت اين موسسات، هزينه علي رغم همه موارد فوق، محدوديت

د مجارب، مكاان مناساب، زماان و پاول كاافي دسترسي باه اسااتي  تحقيق و آموزش، تعداد و قابليت

رود. بنابراين، مسئله اصلي  توانند آموزش ببينند به شمار مي هايي براي تعداد افرادي كه مي محدوديت

هاي هد ، پراكندگي جغرافيايي، تنو  زياد در ناو  آماوزش و  در آموزش كارآفريني آن است كه گروه

 تعداد كارآموزان رعايت شود.

هاي زير برخوردار  تاد يا كالس آموزشي در زمينه كارآفريني ممكن است از محدوديتاس ،بهر حال

 باشد:



 

شاوند،  گونه كه نهادهاي آموزشي از لحاظ مكاني، محلي )يا ناحيه( تعيين مي : همان1( دسترسي1

مشكل پراكندگي و دسترسي جغرافيايي به  افراد مطلوب براي آموزش ممكن است بروز نمايد. ي  راه 

هاي الزز باشد كه خاود مشاكل  تواند انتخاب اساتيد مجرب براي بخش ل جايگزين براي اين امر ميح

دسترسي به اساتيد مجرب را موجب خواهد شد. هزينه دستيابي به آماوزش دهنادگان ممكان   قابليت

 است موجب محدوديت دستيابي به افراد مطلوب براي آموزش دادن باشد.

ت ظرفيت نهادهاي مجود بر حسب زيربناي فيزيكي، مناابع علماي و : محدودي2( كميت و مقدار2

 شود.  مالي موجب محدوديت آموزش براي افراد قابل آموزش مي

هاي درسي است. گرچاه يا   : من ور از كيفيت، حف  استانداردهاي كيفي در برنامه3( كيفيت3

هاي ارائاه  ابل مالح ه در برنامههاي درسي وجود دارد، اما بر حسب تنو  ق توافق كلي در زمينه برنامه

هااي متعاددي مانناد طاول دوره، روش آماوزش، و رابطاه باا  شده توسط موسسات مختلاف و تفاوت

كه  رغم اين كارآفرينان آموزش كارآفريني را در اين كشور بسيار ناهمگون و نامتجانس كرده است. علي

ست، ولي استاندارد كردن برحسب استاندارد كردن بر حسب روش تدريس در آموزش هد  مطلوبي ني

 معيارهاي خاصي ممكن است مفيد باشد.

: آموزش كارآفريني در هند با هزينه بسيار بااليي همراه است. هزينه آموزش كارآفريني 4( هزينه4

 با توجه به تعداد افراد تحت آموزش و با روش استاد ا كالس باال خواهد بود.

هادهاي آموزشي كارآفريني در مناطق شهري مستقر هستند : اغلب ن5( استقرار در مراكز شهري5

 آيد. ها هم توسط افراد شهري به عمل مي ها در اين كالس ناز و بنابراين اغلب سبت

گيري از راه دور يا يادگيري آزاد ممكن است راه د: يا6( آموزش كارآفريني و گزينه يادگيري آزاد6

ي است راهبرددور معر   هاز راي را باال ببرد. آموزش حل جايگزيني باشد كه ظرفيت آموزش كارافرين

بيناد. ماواردي مانناد  كه طبق آن يادگيرنده از راه دور توسط نهادهاي مسائول آماوزش، آماوزش مي

تواند در اين زمينه بكار رود كه قابل توجه است.  يادگيري از راه دور، يادگيري فردي و يادگيري باز مي

كما   درخواساتگير( بيشتر به خود متكاي باوده و در هنگااز ضارورت در اين روش يادگيرنده )فرا

 خواهد نمود.
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آموزش از راه دور مزاياي خاص خود را دارد. از مهمترين آن مزايا، يكي ايان اسات كاه  ،بهر حال

پذيرد و امكان فراگياري دائماي را باراي فارد فاراهم  خارج از محيط مقررات خش  اداري صورت مي

 صه اهدا  آموزش از راه دور عبارتند از:كند. به طور خال مي

 ( فراهم كردن ي  روش كارا و ارزان يادگيري براي فراگيران بزرگسال1

توانند طبق مقررات عادي و معماولي  هاي پذيرش براي افرادي كه نمي ( تسهيل مقررات و روش2

 وارد دانشگاه شوند.

اند و ادامه تحصيل بدون ضربه  غلي داشته(  ارائه فرصتي براي آموزش افرادي كه قبالً حرفه و ش3

 خوردن به شغل آنها

( ارايه فرصت براي يادگيري آنهاايي كاه در موقعيات نامناسابي قارار دارناد )باه علال مكاان، 4

 دورافتادگي، عقب ماندگي اقتصادي(

 ( ارائه فرصت يادگيري براي افرادي كه عالقمند به فراگيري دانش جديد هستند.5

ت براي فراگيران جهت مطالعه بر حسب محيط و سرعت خاص خودشان اين مزايا ( ارائه تسهيال6

هاي آموزش كارآفريني، آموزش از راه دور باشد كه امروزه باا توجاه باه  شود كه يكي از روش باعث مي

هاي سازماني( انجاز اين نو  آموزش از پيشرفت قابل  اينترنت، شبكه ويديو،) اطّالعات فنّاوريپيشرفت 

 شده است. ربرخوردااي   همالح

هاي يادگيري باز  : با وقو  به قابليت بالقو  روشIGNOU( آموزش كارآفرين و تجربه موسسه 7

در هند تأسيس شد  1985در سال  IGNOUبراي دستيابي به اهدا  اقتصادي ا اجتماعي، موسسه 

 ر را به عهده گرفت.اين كشو ردآموزش از راه دور  راهبردترويج و هماهنگي  ،و مسئوليت معرفي

انادازي شاد. برناماه  راه 1987هايي است كه در اوايل سال  برنامه مديريت يكي از نخستين برنامه

M.B.A  به عنوان ي  برنامه الگو در همان سال باه اجارا گذاشاته شاد. آماوزش دروس مرباوط باه

باه  IGNOUهاي جديد و كوچ  باه نااز  كارآفريني و مديريت موسسات كوچ  يا مديريت شركت

 باشد. طراحي درس مي كارگروهتخصصي و در سطح طرح درس به عهد   ارگروهعهده ي  ك

 



 

 آموزش كارآفريني در سطح گروهي

آموزش در سطح فردي جهت ارتقا  روحيه كارآفريني، موجب شد كه از  فنّاوريبهبود و پيشرفت 

هاي زيادي در محل وجود دارند كه  هآنها در سطح گروهي و تعداد وسيعتري از افراد استفاده شود. گرو

توانند نقش كارآفريني را به عهده گيرند و انجاز اين كار مستلزز آن خواهد بود كه كل اعضا  گروه  مي

اي از آنها. در اين رابطه براي آموزش گروهي كارآفريني  به عنوان كارآفرين در ن ر گرفته شوند نه عده

( نقش رهبري را در اين زمينه به عهده گرفتاه اسات و EDI)در هند، موسسه توسعه كارآفريني هند 

 را اتخاذ كرده است. 1براي آموزش، رويكرد توسعه كارآفريني گروهي

 106ميليون نفر در هندوستان بيكار هستند و تا اوايال قارن آيناده ايان رقام باه  45نزدي  به 

افراد بيكار اگر غيرممكن نباشد بسايار ميليون نفر خواهد رسيد. بنابراين ايجاد اشتغال براي اين تعداد 

هاي عمده اقتصاد نخواهند توانست براي اين حجم زياد نيروي بيكار  طاقت فرسا است. بسياري از بخش

اشتغال ايجاد كنند، بنابراين نياز و ضرورت فوري اين كشور در اين رابطه اين اسات كاه حاداقل ايان 

مبتناي بار  راهباردتبديل كند و اين امر خود نيازمند ي   وري هاي بهره نيروي كار اضافي را به دارايي

هاي اقتصادي )به وياژه در  كه بتوانند از فرصت باشد تا اين توسعه منابع انساني به عنوان كارآفريني مي

 برداري كنند. مناطق روستايي( بهره

اوالً آميزي نشاان داده اسات كاه  هاي ديگر باه طاور موفقيات و بسياري از سازمان EDIتجارب 

استعدادهاي بالقوه و نهفته كارآفريني در ميان طبقات مرّفه و فقير شهري و روستايي بسيار زياد است 

توان حتي در ميان طبقات ضعيف و روستايي هام باا كما  يا   و سانياً اين استعدادهاي بالقوه را مي

 2نااز توساعه كاارآفرينيتاوان باه  فعليت درآورد كه اين برنامه را مي بهبرنامه مدرن آموزشي مناسب 

 معرفي نمود.

( كارآفريني گروهاي. 2( كارآفريني فردي و 1بنابراين، دو عنصر عمده در اين رويكرد وجود دارد: 

وان تحات  در مورد كارآفريني فردي فرض بر آن است كه افراد داراي حداقل روحيه كارآفريني را ماي

تاا  25توان گروهي باين  عه  كارآفريني عمومي ميآموزش قرار داد. براين اساس و براساس برنامه توس

نفر از افراد مستعد را به عنوان ي  گروه انتخاب نمود و روحيه كارآفريني را در آنها آماوزش داد و  30

هاي سودآور اقتصادي باراي آنهاا فاراهم كارد.  ها و موقعيت گيري از فرصت زمينه مناسب را براي بهره
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وري نيروي كاار و  ديدي را به وجود خواهند آورد، بلكه به افزايش بهرهچنين افرادي نه تنها مشاغل ج

 اقتصادي كشور نيز كم  خواهند كرد.  تنو  بخشيدن به چهره

هاي خاص خود را هم دارد. اوالً اين نگارش انتخااب اسات و  البته، چنين طرز نگرشي محدوديت

ز و افراد فقير را دربرگيرد كاه خاود نيازمناد گيرد و سانياً امكان دارد نقاط محرو همه افراد را در برمي

 كنند. ريزي مي توجه بيش از بيش كساني است كه برنامه

است كه كارآفريني گروهي در آن دساته از افاراد  در مورد كارآفريني گروهي، نگرش حاكي از آن

ر يا  كاه د ي  وجه مشترك اساسي به يكديگر پيوند خورده و براسااس اين طهبه واسوجود دارد كه 

كنند و در ي  كار يا حرفه مشغول فعاليت هستند آمادگي بيشتري براي  منطقه و يا طبقه زندگي مي

پذيرش آموزش گروهي دارند. البته الزز به توضيح است كه چنين گروهي بايد از بلوغ كامل برخوردار 

باه  1داوطلاب هاي رود. در ايان زميناه، بعضاي از ساازمان اي به شمار ماي باشد كه خود مشكل عمده

 پردازند.  هايي مي شناسايي، آموزش و پرورش چنين گروه

خود با مشكالتي همراه خواهد بود. يكي از مشكالت اين اسات كاه  بهبه نوكارآفريني گروهي هم 

داوطلب و ن سازمان آخواهند شد؛ به اين معني كه افراد به طور دائمي به  2سندرز وابستگي دچارآنها 

با كنار كشيدن سازمان داوطلب، گاروه نياز از باين خواهاد رفات.  وشد ند ه خواهگروه مربوطه وابست

مشكل دوز اين است كه شكل قانوني اين گروه مشخص نيست. مشخص نيست كه هار فارد در گاروه 

هااي  كه فرايند انتقال مهارت برد. مشكل سوز اين چه سهمي دارد و تا چه حد از سود گروهي بهره مي

و در چاارچوب خاصاي قارار نادارد و  از سازمان داوطلب به فرد مشاخص نيسات سازماني و مديريتي

دار شده و مشخص نيسات كاه اوالً چاه كساي  باالخره اين كه در اين نگرش مفهوز كارآفريني خدشه

گيري در  اسات و قادرت تصاميم خطر پاذيركارآفرين است )گروه يا سازمان داوطلب(، سانياً چه كسي 

 كجا نهفته است.

ه به مشكالت و موارد فوق، باز هم كارآفريني گروهي الزز و ضروري است و ايان مشاكالت با توج

در صاادد اساات كااه مفهااوز كااارآفريني گروهااي را  EDIشااود و  مااانع از اجاارا و بكااارگيري آن نمي

هااي آن و آماوزش فاردي را بااهم تاوأز  راهبردكه بتواند  االمكان مشخص و عملياتي سازد تا اين حتي

هاي كارآفرينان روستايي از اهميت زيادي برخوردار است. ايان  اين رابطه توجه به محدوديتسازد. در 

برنامه در چارچوب مفهومي خود بايد بتواند هم فشار نيروهاي بازار در روستا را در ن ار بگيارد و هام 

 اليگارشي حاكم بر روستائيان را.
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است كه هر عضو گروه بر محصول خاصي در اجرا، كارآفريني گروهي بر اين فرض استوار  لبهر حا

تأكيد داشته و هر فرد خود مال  واحد فعاليت خود است. اين افراد باراي تاأمين ماواد اولياه و سااير 

كار ي  روز خاص  ها و محصوالت خود دست به دست هم داده و گروه براي اين ها و فروش ستاده داده

گروه بين اعضا  تقسيم شده و بخشاي از آن هام   يتگيرد. سود حاصل از فعال را در هر ماه در ن ر مي

شود و از اين رو در كارآفريني گروهي نه تنها به افراد بلكه به مسئوليت اجتماعي  صر  رفاه جامعه مي

 شود. هم توجه مي

در عملياتي كردن اين رويكرد نيز جالب است. باراي اولاين باار از طرياق مداخلاه،  EDIتجربه 

ني گروهي عملياتي شد و ي  روش آموزشاي ارتقاا  روحياه كاارآفريني گاروه آموزش مفهوز كارآفري

ترجمه شد. از اين رو فرآيند آموزش كارآفريني گروهي با شرو  از سطح محلي باه صاورت زيار باوده 

 است:

جهت ترويج روحياه كاارآفريني در  1كارآفريني گروهي هند در ايالت نگالند ( در سطح محلي:1

تفاده شد. بخش اع م اين ايالت در واقع از سرزمين اصلي خود بريده باود. ايان اس 2ها ميان قوز نجس

قوز كه از لحاظ قانوني در معرض تهديد بود اعتماد كمي به دستگاه دولات داشات و غالبااً باا نياروي 

هاا  .. بار دامناه ايان تنش.آماوزش و ،ن امي و انت امي هند درگيري داشت و نبود تسهيالت ارتباطي

هاي شغلي آنها بسيار اندك و بيكاري در  تنها منبع مورد استفاده اين قوز جنگل بود و فرصت افزود. مي

ارتقاا  كاارآفريني را  راهبرددعوت شد كه  EDIاي از  اي وجود داشت. در چنين ناحيه سطح گسترده

 ببا جلاستا نيز در اين ر EDIاجرا نمايد. اين كار بسيار سخت، ولي قابل اجرا و همراه با پاداش بود و 

 هاي عملي را برداشت. گاز 3ن ر مردز و بزرگان روستا )گمبرا (

هاي  تعاداد زياادي از ماديران دولتاي، ساازمان  اجاراي برناماهاز قبل  ( مقدمات قبل از اجرا:2

راجاع باه  اطّالعااتآوري  داوطلبانه و موسسات تجاري در تماس باا يكاديگر باوده و اقاداز باه جماع

هاي دولات و اساتعدادهاي منااطق  و فرهنگي، وضعيت اقتصادي منطقه، سياساتهاي اجتماعي  جنبه

گرفت  "ديماپور"تصميم به شرو  كار در ناحيه  EDIمزبور،  اطّالعاتمختلف نمودند. براساس تحليل 

 هاي محلي و ايجاد شبكه نمود. و سپس شرو  به برقراري تماس

هاي  ز خاارج از منطقاه باود، باا ساازمانا EDIكاه تايم  با توجاه باه اين ( مبارزه تبلي اتي:3

نمود. در عين  شآموزائتال  كرد و براي توسعه كارآفريني اقداز به  HEPROFEDداوطلبانه مانند 
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هااي بافنادگان و غياره نياز وارد  آموزان ناگاا، انجمن هاي ديگري مانند فدراسيون دانش حال، سازمان

رئايس و منشاي از  570ي  نشسات عماومي شاامل ها  ها و ارتباط صحنه شدند. به دنبال اين تماس

ها و اهادا  آن  و برناماه EDIهاي مزبور از  انجمن در منطقه برگزار شد. در پايان اين نشست، انجمن

ها را جلب كرد. تيم  توان حمايت بعضي از انجمن نشان داد كه در آغاز كار مي اطّالعاتتشكر نمودند و 

EDI  به همراه كارگرانHEPROFED  الزز  اطّالعاتروستا بازديد به عمل آوردند و  40 دحدواز

 هاي اصلي بازديدكنندگان اين بود كه: نمودند. پياز يآور روستا جمعرا از اين 

 دهيم. دهيم و هيچ كم  مالي ارائه نمي ( ما فقط آموزش مي1

 شود. اي در طي مرحله آموزش دريافت نمي ( هيچ شهريه2

 آيد. نفر سبت ناز به عمل مي 35الي  30 ( تنها از ي  گروه متشكل از3

 ها بايد هزينه بازديدها يا آموزش عملي را )در صورت لزوز( فراهم نمايند. ( انجمن4

 ها بايد بخشي از سهم خود را به اين كار اختصاص دهند. ( اعضا  انجمن5

 ها بايد زمين و ساختمان مناسب را خودشان تهيه كنند. ( انجمن6

 گواهينامة موفقيت در دوره، شركت در آن الزامي است.( براي دريافت 7

ها و آموزش دادن آنها در برنامه كارآفريني بود.  مسئله اصلي، نحوه انتخاب انجمن ( داوطلبين:4

تواند فقط ي  نفر از اعضا  خود را معرفي كند. فرد معرفي شده باياد  تصميم بر اين شد كه انجمن مي

تن انگليسي تسلط كافي داشته و نسبت به دنياي خارج از هناد هام مشخص باشد و به خواندن و نوش

اي خواهد بود كه  ي داشته باشد. فرض اصلي بر آن بود كه فرد منتخب از طر  انجمن به گونهاطّالعات

گرفته شد كاه  هاي خود را به گروه منتقل كند. همچنين تصميم بعد از آموزش خواهد توانست آموخته

فرد منتخب از طر  گروه، رئيس انجمن هم حضور داشاته باشاد.  و باراي هماه در هنگاز مصاحبه با 

 افراد انتخاب شده داشتن ي  گواهي از طر  گروه با امضا  رئيس گروه )گامبورا( الزز بود.

هاي متفاوتي )مثل آزمون شناساايي  براي گزينش فرد جهت آموزش، آزمون( فرآيند انتخاب: 5

همچنين مصاحبه نيز در اين رابطه به عمل خواهد آمد تا اوالً توانايي و  آيد. طرح شماتي ( به عمل مي

هاي روابط متقابل بين فرد  مصاحبه شونده به عنوان كارآفرين آينده مشخص شود و سانياً پويايي  قابليت

مورد نامه نوشته شده  106انجمن )كه به  112منتخب و انجمن مشخص شود. به طوري كلي در بين 

نفر باراي  35نفر براي مصاحبه دعوت شدند و در نهايت  655نفر در آزمون كتبي شركت و   85بود(، 

 شركت در برنامه انتخاب شدند.

كنندگان برگزار كرد و اهم  اي را جهت توجيه شركت جلسه EDIبعد از انتخاب افراد، ( توجيه: 6

 زير بود: محورمطالب مطرح شده حول سه 



 

شود. بنابراين انجمن بايد در انتخاب فرد مورد ن ار  موزش داده مي( از هر انجمن فقط ي  نفر آ1

 كه آموزش موسر واقع شود. دقت كافي به عمل آورد تا اين

 تواند از طريق گرفتن واز تأمين شود. ( هزينه الزز مي2

 ( بايد براي هر انجمن زمين و ساختمان الزز فراهم شود.3

 

 هندمعرفي مؤسسات و نهادهاي كارآفريني در  

طور كه در  شود. همان در اين بخش به معرفي ي  موسسه مهم در رابطه با كارآفريني پرداخته مي

ابتدا اشاره شد با توجه به طيف جمعيت زياد هند، موسسات زيادي در ترويج و آموزش كاارآفريني در 

كاارآفريني يقاات قهند اشتغال دارند. بعضي از اين نهادها به طور خاص باراي تارويج و آماوزش و تح

 شود: اند كه در اينجا به ي  مورد مهم اشاره مي ايجاد شده

تأسيس شد و از سوي  1983اين موسسه در سال  :1(EDIIمؤسسه توسعه كارآفريني هند )

(، IFCI(، شركت تأمين مالي صانعتي هناد )IDBIموسسات مالي هند، بان  توسعه صنعتي هند )

شاود.  ( حمايت و پشاتيباني ميSBI( و بان  ايالتي هند )ICICگذاري و اعتبار هند ) شركت سرمايه

 هكتار زمين در اختيار اين موسسه قرارداده است. 23فرماندار گجرات نزدي  به 

شود  ي  موسسه معتبر ملي شناخته مي نعنواحاضر به  لدر حاموسسه توسعه كارآفريني هندي 

دهاد و از  تحقيقاتي نيز در اين زمينه انجاز ميپردازد و عالوه بر آموزش،  آفرينان مي كه به آموزش كار

مند است. اين موسسه پيشگاز جنبش كارآفريني در سراسر كشور هند به  اساتيد و امكانات خوبي بهره

شاوند، بلكاه  كناد كاه كارآفريناان لزومااً كاارآفرين متولاد نمي رود و اين ايده را دنباال مي شمار مي

 هاي مدوّن و مناسب آموزش داد. يتتوان از طريق فعال كارآفريني را مي

شود كه اعتماد  هاي متعددي براي آموزش كارآفريني مي اين ايده به نوبه خود منجر به ارايه برنامه

 نمايد. كارآفرينان را ارتقا  داده و بنابراين از پيشگامان ن ريه و عمل اين رشته به خوبي استفاده مي

به حدي گسترده است كه فقاط باا تاالش و همكااري هاي موسسه توسعه كارآفريني هند  برنامه

ها و موسسات متعهد به توسعه كاارآفريني  عي از سازمانيشود. اين موسسه با طيف وس اعضا  انجاز مي

هاي آن از سوي موسسات و نهادهاي متفاوتي تحت پشاتيباني و حمايات  رابطه نزدي  داشته و برنامه

 گيرد. قرار مي
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سه از بهترين اساتيد مجرب در سطح دنيا بوده و در رشته خود داراي اعضا  هيئت علمي اين موس

هاي متعددي مانند شخصيت كارآفريني،  مطالعات، تحقيقات و تجربيات وسيعي هستند. آنها در زمينه

هاي اقتصادي، جنسيت  ، مديريت مالي، مديريت بازاريابي، سياست بازرگاني، سياستفنّاوريها و  پروژه

 باشند. آموزشي داراي تجربه و مطالعه مي نّاوريفو بازرگاني و 

و كتابخاناه،  اطّالعااتبه هر حال، موسسه توسعه كارآفريني هند از محيط فيزيكي مناسب، مركز 

ارزشمندي در رابطه باا  ويديوييو انتشارات برخوردار است. اين موسسه همچنين نوارهاي  رايانهمركز 

عرفاي ايان موسساه باه چناد كتااب منتشار شاده در زميناه كارآفريني تهيه كرده است. در پاياان م

 شود. كارآفريني توسط اين موسسه اشاره مي

 (V.G.Patelبرنامه توسعة كارآفريني در هند و ارتباط آن با كشورهاي در حال توسعه ) ●

 پرورش كارآفرينان جديد )هيأت علمي موسسه توسعه كارآفريني هند( ●

 (A.Kanitrar Li & N. Contractorن زن در هند )در جستجوي هويت ا  كارآفرينا ●

 (V.G.patelهفت بحران در تجارت ) ●

 هاي موسسة توسعة كارافريني هند گزارش ●

 نشرية كارآفريني ●

باشد  مي 1(IRCاي ) يكي از مراكز مهم وابسته به موسسة توسعه كارآفريني هند مركز بين منطقه

هاي ايان مركاز،  دهد. براي مثال يكي از برناماهفريني ارائه ميهاي متعددي را در زمينه كارآ كه برنامه

گذاري، ارزياابي و  هاي سارمايه باشد كه شامل مواردي مانند شناسايي فرصت مي 2سازي برنامه ظرفيت

 باشد. .. مي.ريزي پروژه، توسعه بازار سرمايه،  ايجاد شركت جديد و تهيه پروژه صنعتي، اجرا و برنامه

يا يادگيري  يدر كارآفرينادهاي وابسته به اين موسسه، واحد برنامه يادگيري آزاد يكي ديگر از نه

 OLPE. اين موسساه كاه باه است هاي قبلي تا حدي به آن اشاره شده از راه دور است كه در بخش

و همچناين توساط  3(FNSTالمللاي واقاع در آلماان باه نااز ) معرو  است توسط ي  موسسه بين

NSTEDB هاايي از  گيرد. اخيراً كم  ، و دولت هند مورد پشتيباني قرار ميفنّاوريو  و وزارت علوز

 طر  فرمانداري گجرات و بان  ايالتي هند نيز به اين موسسه شده است.

شرو  به كار كرد و سپس حيطه كارش را به  "كارناتاكا"و  "گجرات"ابتدا در  OLPEبه هر حال 

اشتا، هلي، پنجاب، هارياناا، كاراال، آنادراپرادش، تاميال ناادو، هاي ديگر مانند مادياپرادش، ماهار ايالت
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تراپرادش و راجستان گسترش داده است. برنامه درسي اين موسسه شامل مطالب درسي خاود خاوان، 

گاردد.  باشاد كاه توساط اسااتيد مجارب اراياه مي مشاوره شخصي و دو جلسه حضاور در كاالس مي

نشاجويان دانشاگاه، كارمنادان، ماديران، افاراد متخصاص، اي اسات كاه دا هاي مزبور باه گوناه برنامه

 مند شوند. توانند از آن بهره ، جوانان بيكار و زنان ميدانش آموختگانها،  تكنوكرات

، اطّالعااتهااي پشاتيباني و  راهبردآفريني،  شامل موارد زير است: كاار OLPEواحدهاي درسي 

گازارش پاروژه، ماديريت مناابع انسااني و مقاررات  هاي بازرگاني، ارزيابي بازار، تهيه راهنمايي فرصت

ماهه مطالعه  9باشد كه در طي دو مرحله )ي  مرحله  ازده ماه ميي، OLPEاداري، مدت تحصيل در 

شود و زبان قابل توجهي براي تحصايل انگليساي، هنادي و  عملي و دو ماه مطالعه پيگيري( انجاز مي

است كه در جهات ارتقاا  روحياه كاارآفريني از  موسساتي زيكي ا OLPEگجرات است. به هر حال 

 باشد. كند و تا حدي شبيه به دانشگاه پياز نور در ايران مي روش آموزش از راه دور استفاده مي

 

 هاي دولت در هند سياست

اقتصاد »به طور كلي، در هند بخش خصوصي و دولتي در كنار هم قرار دارند و اقتصاد كشور ي  

هايي در جهت ترويج مالكيت خصوصي دولت صورت گرفتاه و  اي اخير، تالشه است. در سال« مختلط

 هاي دولت همسو گشته است.  بخش خصوصي نيز با طرح

هاي  راهبردمداخله بخش دولتي در بخش خصوصي و موسسات كوچ  از طريق استفاده از ابزار و 

در قاانون اساساي هناد نياز  دراهبرپذير است. اين  ها امكان پولي و مالي و حتي كنترل مستقيم بنگاه

منعكس شده و دولت موظف به تأمين امنيت، حق كار، آموزش و تأمين معيشت زماان بيكاار، پياري، 

ي  حاق  نعنواباشد و حق مالكيت خصوصي كه در قانون اساسي به  افتادگي مردز مي بيماري و عقب

صاورت يا  حاق قاانوني به وسيله ي  متهم لغو شاد و باه  1987اساسي شناخته شده بود در سال 

 درآمد.

هاي اصالحات اقتصادي به رشد ساريع اقتصاادي  سياست آزادسازي اقتصادي دولت هند و برنامه

منجر شده و از اين رو دولت بستر مناسبي را براي حمايت كارآفريني و كارآفرينان ايجاد نموده اسات. 

شرايط ورود باه يا  صانعت  هاي صنعتي، دولت در سطح كشور از طريق انجاز اصالحات در سياست

گذاري و شرايط دسترسي به منابع ماالي را كااهش داده و مشاوق  هاي سرمايه )اخذ پروانه( محدوديت

 تأسيس صنايع كوچ  و متوسط بوده است.

در اين رابطه در هند موسسات متعددي بوجود آمده كه مشاوق كاارآفريني بودناد. يكاي از ايان 

هاي مربوط به آن دارد فدراسايون  ج و اشاعه كارآفريني و سياستبه سزايي در تروي نقشموسسات كه 



 

است. همچناان كاه اشااره شاد باا آزادساازي  1(FISMEهند ) طو متوسهاي خرد، كوچ   شركت

كردند. در  ها نقش مهمي در سياستگذاري صنعتي ايفا  مي اقتصادي سه عامل دولت، صنعت و اتحاديه

اي به ناز اتحاد ملّي كارآفرينان  هاي مربوطه موسسه ريس سياستابتدا، اولين نسل كارآفرينان جهت تد

در  1990تأسيس كردند و به دنبال تحوالت بوجود آمده در دهه  1967را در سال   2(NAYEجوان )

 تغيير ناز و هد  يافت. FISMEاين موسسه به ناز  1990سال 

يط موسساات كوچا  داند كه محا جهاني شدن را به عنوان نيروي اصلي مي FISMEموسسه 

 FISMEآينده را تغيير خواهد داد و به عبارت ديگر، يكپارچگي جهاني، عالمت و نشانه اصلي باراي 

 هاي فعاليت آن هم تأسير داشت. است كه بر زمينه

كناد كاه  مي تزمينه اصلي فعاليا ودر دبه عنوان ي  سازمان غيردولتي  FISMEبه طور كلي 

 عبارتند از:

 المللي هاي عضو در صادرات و واردات بين عال شركت( تسهيل مشاركت ف1

 ...هاي عضو به پيمانكاري جز  و ( تشويق شركت2

 به عنان ي  موسسه مهم كارآفريني در اكثر نقاط هند داراي عضو است. FISMEموسسه 

 مهمترين اعضا  آن عبارتند از:

 ( انجمن زنان كارآفرين كارناتاكا1

 ( انجمن صنايع نوئيدا2

 ق صنعت و بازرگاني گورگائون( اتا3

 ( فدراسيون صنايع ايالت گجرات4

 دهد: خدمات زير را به اعضا  خود ارائه مي FISMEموسسه 

 (ها الزز براي صادرات و واردات )از طريق اينترنت و مكاتبه با سفارتخانه اطّالعات( تهيه 1

 ( مشاوره بازاريابي از طريق تجارت الكترونيكي2

 يفنّاور( انتقال 3

 هاي بازرگاني ( مشاركت اعضا  در نمايشگاه4

 هاي اعزامي از كشورهاي ديگر ( فراهم كردن زمينه ديدار با هيئت5

 ( برنامه ترويج صادرات6

 ( سياستگذاري صنعتي7
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 ( مشاور8

 هاي آموزشي ( برنامه9

هاي مناساب باراي  با رويكرد مثبات باه ايجااد فرصات FISMEبه طور كلي، خدمات موسسه 

هاي عضو است و در صدد بوجود آوردن ي  بينش جهاني باراي اعضااخ خاود اسات. موسساه  شركت

FISME  به عنوان ي  موسسه نشر و تبليغ مديريت صنايع كوچ  و كارآفريني نشريات متعددي را

 كند كه مهمترين آنها عبارتند از:  در اين راستا منتشر مي

 )به طور ماهانه( FISME( خبرنامه 1

 نه( گزارش ساال2

 صادرات و واردات براي دولت هند كارگروههاي  ( نتايج بررسي3

 بر موسسات كوچ  هند.  1(WTOتأسير سازمان تجارت جهاني ) در باره( گزارش 4

موسسه ديگري كه در اين جهت فعاليت دارد و تحت پوشاش وزارت  FISMEعالوه بر موسسه 

ت. اداره مشاوره صنعتي توسط دولات هناد در اس 2(SIAصنايع هند قرار دارد، اداره مشاوره صنعتي )

وزارت صنايع ايجاد شده است و فعاليت اصلي آن فراهم كردن زمينه و ديدگاه مناسب باراي مشااوره 

ها و كم  باه تاأمين ماالي  اندازي پروژه گذاري، كم  به كارآفرينان در راهكارآفريني، تسهيل سرمايه

 هاست. پروژه

هاي صانعتي، رهنمودهااي الزز را باه  راهنماي خط مشي و سياست اداره مشاوره صنعتي با تهيه

( اسات. در ايان IENAدهد. يكي از اين راهنماها، راهنماي كارآفرينان صانعتي ) كارآفرينان ارائه مي

 راهنما موارد و شرايط مربوط به اخذ پروانه فعاليت ذكر شده است.

شده است باه تساهيالت و امكانااتي كاه همچنين در دفترچه راهنمايي كه توسط اين اداره تهيه 

دهند، اشاره شده است. در ايان رابطاه نقاش هيئات  دولت يا موسسات ديگر در اختيار كارآفرينان مي

گذاري مساتقيم  ( كه كليه قوانين و مقررات مربوط باه سارمايهFIPBگذاري صنعتي ) ترويج سرمايه

گذاري خاارجي  . شاوراي تارويج سارمايهكند، داراي اهميت زيادي است خارجي در هند را تدوين مي

(FIPCهم در اين رابطه نقش مهمي ايفا نموده و هدايت سرمايه ) .دهي خارجي را به عهده دارد 

هااي  مربوط به صادرات و واردات، كنترل آلودگي هاوا، واز اطّالعاتبه هر حال، در اين راهنماها، 

گيرد. اين اداره همچنين براي  دگان قرار ميكنن خارجي، نحوه رسيدگي به شكايات در دسترس استفاده

 هر ايالت )مانند پنجاب، بيهار، هاريانا( نيز ي  خط مشي صنعتي خاص را تدوين نموده است.
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هاي دولات هناد در اشااعه كاارآفريني و روحياه كاارآفريني در ساطح  به طور خالصه، سياسات

يق فاراهم كاردن زميناه مناساب باراي طور كه اشاره شد دولت از طر اي قرار داشته  و همان گسترده

 موسسات فوق، بستر مناسب را براي رشد كارآفريني فراهم نموده است.

 باشند عبارتند از: آفريني مي هاي صنعتي هند كه مشوق كار اهم سياست

 ( معافيت در اخذ پروانه )مگر در موارد خاص(1

 ( آزادي در انتخاب محل پروژه2

ميلياون  30آالت آنها بيش از  ايعي كه ارزش تجهيزات و ماشين(  حمايت از صنايع كوچ  )صن3

 روپيه نباشد(

 500گذاري كمتار از  ( معافيت از مقررات مربوط به كنترل آلودگي هوا )چنانچه ميزان سارمايه4

 زا نباشد( ميليون روپيه نباشد و توليدات مواد سمي يا شيميايي مسموميت

 گذاران خارجي مايه( تشويق و فراهم كردن زمينه براي سر5

هاا و موسساات تاازه تأسايس و همچناين  پروژه خودكاار: طرح تصاويب خودكار( اجراي طرح 6

 هاي مربوط به موسسات موجود پروژه

 گذاري براي افراد مقيم هند ( تسهيل شرايط سرمايه7

 ( ايجاد مناطق آزاد صادراتي8

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 



 

  

   دستگاههاي مرتبط با كارآفريني دستگاههاي مرتبط با كارآفريني  

  

  وزارت كار و امور اجتماعيوزارت كار و امور اجتماعي  --11

  

به موارد زير اشاره شده است كه تحقق آن نيازمند ساز هاي وزارت كار و امور اجتماعي هاي وزارت كار و امور اجتماعي   راهبردراهبرددر در 

 در كشور مي باشد: يو كار الزز براي مديريت توسعه كارآفرين

و اي  هااي كشاوري و منطقاه توسعه اشتغال مولد و پايدار براساس شكوفايي اقتصادي و مزيت -1

)كااال و خادمات،  هچهاار گاناهاي كسب و كار و كارآفرينان با تن يم بازارهااي  راهبري مناسب بنگاه

 سرمايه، كار، پول(

 ياقتصادهاي  حمايت و توسعه شركتهاي مادر تخصصي و مراكز رشد كارآفريني و خوشه -2

ينان و نيروهاي هاي شغلي جديد با حمايت و هدايت كارآفر هاي اشتغال و فرصت توسعه زمينه -3

 خالق و مبتكر

 ها در امر اشتغال و كارآفريني  هاي تمامي دستگاه گيري از امكانات و ظرفيت بهره -4

 

وزارت كار و امور اجتماعي ي  معاونت، تحات عناوان تشكيالت هاي فوق، در  راهبردبراي تحقق      

همچناين همچناين   باشد.باشد.هاي فوق ميهاي فوق ميراهبردراهبرد  پيگير تحققپيگير تحقق  كارآفرينيريزي منابع انساني و توسعه برنامهمعاونت 

  ددپيشانهاپيشانهاباا باا   ،،در اين رابطه و بمن ور تقويت موضو  و توجه بيشتر دستگاهها به موضو  كاار آفرينايدر اين رابطه و بمن ور تقويت موضو  و توجه بيشتر دستگاهها به موضو  كاار آفريناي

موسسات دولتاي  ،هاكليه وزارتخانه 1384كار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران در سال   وزارتوزارت

كار   وزارتوزارتبر حسب تشخيص   .باشندآفريني ميكه حيطه اختيارات و وظايف آنها مرتبط با موضو  كار

اقداز نمايند كه شرح وظايف دفتر مذكور تدوين و اقداز نمايند كه شرح وظايف دفتر مذكور تدوين و   توانند به ايجاد دفاتر كارآفرينيمي  و امور اجتماعي

  ارايه گرديده است.ارايه گرديده است.

در جهت توساعه كاارآفريني  و حمايات از در جهت توساعه كاارآفريني  و حمايات از وزارت كار و امور اجتماعي   نيزنيز13851385  للدر سادر ساهمچنين همچنين         

  ..متن مصوبه اي را جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نموده استمتن مصوبه اي را جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نموده است  فنّاوريفنّاوريي ي مراكز رشد پاركهامراكز رشد پاركها



 

  

  

  

  

  

  

  

در مورد ايجاد دفاتر كارآفريني در مورد ايجاد دفاتر كارآفريني   13813844//88//2525ها مورخ ها مورخ 3391333913تت  //5087650876نامه شمارة نامه شمارة   تصويبتصويب

  هاي دولتيهاي دولتي  ها و سازمانها و سازمان  در وزارتخانهدر وزارتخانه

 

 بسمه تعالي

 

 كشورريزي  سازمان مديريت و برنامه -وزارت كار و امور اجتماعي

 

وزارت  2/7/1384ماورخ  58800 بنا به پيشنهاد شمار  10/7/1384هيأت وزيران در جلسه مورخ 

كار و امور اجتماعي و به استناد اصل يكصد و سي و هشاتم قاانون اساساي جمهاوري اساالمي اياران 

 تصويب نمود: 

ت كاار و اماور هاي دولتي موظفند حسب ضارورت بناا باه اعاالز وزار ها و سازمان كليه وزارتخانه

اجتماعي، شرح وظايف پيوست را كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، از طريق ايجااد دفااتر 

كارآفريني با استفاده از پستهاي سازماني مصوب موجود زيرن ر مستقيم وزير يا باالترين مقاز مسائول 

هااي موجاود باه انجااز  ونتسازمان و يا با اضافه كردن شرح وظايف ياد شده باه وظاايف يكاي از معا

 برسانند.

شاود و  مي 16/8/1380ماورخ  25504/ت37929نامه شاماره  نامه جايگزين تصاويب اين تصويب

 ن ارت بر اجراي آن بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است.

 
 

  شرح وظايف دفاتر كارآفرينيشرح وظايف دفاتر كارآفريني

 



 

هاي مارتبط باا اهادا  و بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخشا -1

كارهاي مناسب در اين زمينه به وزارت متباو  و وزارت كاار و  ربط و ارايه راه هاي دستگاه ذي مأموريت

 امور اجتماعي

ها و نيازهاي بازار كاار در  بررسي و مطالعه به من ور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگي -2

به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دساتگاه متباو  بخشهاي مرتبط با دستگاه و ارايه نتايج حاصل 

 هاي تن يم عرضه و تقاضاي بازار كار كشور برداري در تهيه برنامه جهت بهره

هاي مناساب جلاب  بررسي و مطالعه و ارايه راهكار در زميناه چگاونگي فاراهم آوردن زميناه -3

هاي كسب و كار و ارايه نتايج  د بنگاهزا و ايجا هاي اشتغال مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت

حاصل به باالترين مقاز دستگاه جهت اعالز به وزارت كار و امور اجتماعي به من ور استفاده در تدوين 

 سياستهاي اشتغال كشور

شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخشهاي مرتبط با وظايف دستگاه جهت اعاالز  -4

 اي هاي آموزش فني و حرفه جتماعي به من ور تهيه و اجراي برنامهبه وزارت كار و امور ا

مطالعه و پيشنهاد ساز و كارهاي الزز به من ور جلوگيري از كاهش فرصتهاي شغلي ناشاي از  -5

 اجراي سياستهاي مختلف دستگاه متبو 

باه  جوزهاايي كاهم"اشتغال در مورد  يسياستهان ارت، پيگيري و حصول اطمينان از اجراي  -6

قراردادهاي داخلي و خاارجي "و همچنين  "شود هاي كسب و كار جديد صادر مي من ور تأسيس بنگاه

 ها در اين زمينه زايي طرح ربط و ارايه نتايج مربوط به ميزان اشتغال توسط دستگاه ذي "

ن ن ارت عاليه بر توزيع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهيالت بانكي متناسب با سهم متقاضايا -7

زا در حيطاه فعاليات دساتگاه ماذكور و در چاارچوب سياساتهاي  گذاري در طرح هاي اشتغال سرمايه

اشتغال و حصول اطمينان از ايجاد فرصتهاي شغلي مورد انت اار و اراياه نتاايج آن باه بااالترين مقااز 

 اجتماعي رو امودستگاه جهت اعالز به وزارت كار 

يت اشتغال در دستگاه متبو  براسااس دساتورالعمل وزارت اي از وضع تهيه و ارايه گزارش نوبه -8

 كار و امور اجتماعي

 هدستگاي در زمينه جايگزيني نيروي كار ايراني با نيروي كار خارجي شاغل در سمطالعه و برر -9

هاي در دست اجراي ان و اعالز نتايج امر از طريق دستگاه متبو  به وزارت كار و امور اجتماعي  و پروژه

 اي مورد نيازهاي آموزش فني و حرفه  ور تعيين سياستها و برنامهبه من

هاي نوين در واحدهاي مربوط به اسرات آن بر كميت  فنّاوريمطالعه و بررسي در زمينه اشاعه  -10

 و كيفيت نيروي كار شاغل در آن واحد و اعالز نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي

اجتماعي يا شوراي عالي اشتغال كه  رو اموي از طر  وزير كار انجاز وظايف و مأموريت ارجاع -11

 گردد. توسط باالترين مقاز دستگاه متبو  ابالغ مي



 

ظرفيت سنجي از دستگاه متبو  )اشتغال در بخش دولتي( در پنج سال اينده و اعاالز آن از  -12

گذاري و ن ارت بر بخش ريزي، سياست اجتماعي جهت برنامه رو اموطريق دستگاه متبو  به وزارت كار 

 دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار دانش آموختگانآموزش عالي و سوق دهي 

هاي كاارآفريني در حاوزه وظاايف دساتگاه متباو  و اراياه  هاا و اياده مطالعه و بررسي طرح -13

 پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبو 

هااي  هاا و طرح مربوط به شاغلين خارجي در هر دساتگاه و پروژه تاطّالعاآوري آمار و  جمع -14

 اي به وزارت كار و امور اجتماعي ن و ارايه گزارشهاي دورهآعمراني وابسته به 

ي در خصوص امكان صدور پروانه كار براي اتبا  خارجي عاستعالز از وزارت كار و امور اجتما -15

ربط قبل از نهايي شدن و انعقااد  هاي وابسته به دستگاه ذي هاي عمراني و پروژه مورد نياز اجراي طرح

 قرارداد استخداز اتبا  خارجي 

مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصين خاارجي  -16

هاي دولتي و خصوصي وابسته باه كاركناان ايراناي شااغل در ايان  هاي عمراني و پروژه شاغل در طرح

ريزي و پيگياري الزز در تحقاق بناد  اجتماعي جهت برناماه رو اموها و اعالز نتايج به وزارت كار  پروژه

 ( قانون كار 121ماده ) "ج"

گذاري بخاش خصوصاي داخلاي و  ارايه پيشنهاد و پيگيري براي توساعه فعاليات و سارمايه -17

 موانع مربوط هاي جديد كار و كسب و رفع خارجي در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه

افازاري باه  هاي صدور خدمات فني و مهندسي و نرز ارايه پيشنهاد و پيگيري و بررسي زمينه -18

 ربط با دستگاه اجرايي متبو  هاي ذي فعاليت  خارج از كشور در حيطه

ها و  ن ارت و مشاركت در فرآيند سياستگذاري دستگاه ذياربط باه من اور تعياين سياسات -19

 هاي دولتي دستگاه  در چارچوب اهدا  و مأموريت راهبردهاي اشتغال

 

  در ايران در ايران   فنّاوريفنّاوريهاي علم و هاي علم و   مراكز رشد و پاركمراكز رشد و پارك  --22

موجاب پيادايش  فنّااوريها و موسساات  هاي اقتصادي با دانشاگاه افزايش روزافزون فاصله بخش
و  باا هاد  كااهش ايان فاصاله فنّااوريعلام و با عنوان مراكز رشد و پاركهااي هاي جديدي  سازمان

ها كه در ابعاد مختلف و باا طياف  كاربردي كردن نتايج تحقيقات در جامعه گرديده است. اين سازمان
هاي  اند، همگي ي  هد  مشترك يعني كم  به تكميال حلقاه اي از شرح وظايف ايجاد شده گسترده

شاي و آموز  هاي علماي هاي اقتصادي جامعه )صنايع، كشاورزي و خدمات ( و بخش واسط مابين بخش
نمايند. عالوه بر ايان افازايش ضاريب موفقيات  ها و موسسات پژوهشي( را تعقيب مي جامعه ) دانشگاه

ها به كما  ارائاه خادمات  هاي آن ها در ي  محل و كاهش هزينه واحدهاي فنّاور از طريق اجتما  آن
ها، كاه در  زمانروند. موفقيت اين سا ها به شمار مي پژوهشي متمركز از ديگر اهدا  اصلي اين سازمان



 

و اقتصادي داشته، موجب تكثيار ساريع ايان  بسياري از كشورها نقش  اساسي در رشد، توسعه علمي 
ها به لحاظ حجم  و اقتصادي، اين سازمان  الگو در كشورهاي مختلف شده است. بسته به ظرفيت علمي
هاي علام و  و شاهرك وريفنّاهاي علم و  فعاليت در سه رده مختلف مراكز رشد واحدهاي فنّاور، پارك

 اند. در جهان شكل گرفته فنّاوري
(  47تاوان باه مااده ) مي فنّاوريهاي قانوني صورت گرفته از پاركهاي علم و  در ارتباط با حمايت

قانون برنامه چهارز توسعه اشاره نمود، در اين قانون عنوان شده است كه باه من اور ايجااد و توساعه 
شاود واحادهاي پژوهشاي،  المللاي، اجاازه داده مي هاي بين همكاري هاي دانش محور و تقويت شركت
در جهات انجااز ماموريات محولاه، از مزايااي  فنّااوريهاي علم و  و مهندسي مستقر در پارك فنّاوري

هاي مالياتي و عاوارض، سارمايه گاذاري خاارجي و  قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط كار، معافيت
از ن ر مالي مشمول آيين نامه مالي  فنّاوريهاي علم و  پارك رخوردار گردند.المللي ب مبادالت مالي بين
 توان موارد زير را بر شمرد: ها مي باشند. از جمله منابع مالي پارك ها مي و معامالتي دانشگاه

 شود. كشور تامين مي بودجه ساالنه كه از محل اعتبارات عمومي 
 ها كها و خدمات پار درآمد حاصل از فعاليت 
  ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي  كم 
 هاي دولتي و غيردولتي  عقد قراردادهاي پژوهشي و اجرائي با سازمان 
 

ماورد  فنّااوريهااي  هاي مراكز رشاد و پارك مند نمودن فعاليت ازجمله مصوباتي كه براي ضابطه
 توان به موارد زير اشاره نمود: تصويب قرار گرفته مي

 )انكوباتورها( فنّاوريتاسيس و راه اندازي مراكز رشد واحدهاي  . آيين نامه1
  فنّاوري. اساسنامه مراكز رشد واحدهاي 2
  فنّاوريهاي علم و  اندازي پارك . آيين نامه تاسيس و راه3
 فنّاوريهاي علم و  . اساسنامه پارك4
 و تحقيقاتي  هاي علمي  . اساسنامه شهرك5
 وسعه( قانون چهارز ت 47. ماده )6
 قانون برنامه چهارز توسعه  47. آيين نامه اجرايي ماده 7

 



 

اي كه با  ي است تحت مديريت متخصصين حرفهمركز، 1)انكوباتور(   فنّاوريمركز رشد واحدهاي 

هاي  لب واحددر قا ي كههاي جديد توسط كارآفرينان ايجاد و توسعه حرفهي از حمايتخدمات ه ئارا

متشكل شده اند و اهدا  اقتصادي مبتني بر  فنّاوريختلف منتهي به هاي م نوپاي فعال در زمينه

 اين خدمات، به عنوان مثال، شامل موارد زير است: .دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند

 )تامين محل كار )به صورت اجاره 

 خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي 

 خدمات اطال  رساني 

 خدمات مالي و اعتباري 

 هآموزش هاي تخصصي ويژ 

  خدمات مديريتي 

 خدمات حقوقي 

  پروژه يابي و بازاريابي 

دهد فقدان نهادي  آنچه از مطالعه وضعيت ايران در مقايسه با ديگر كشورها در اين خصوص نشان مي  

است كه با جايگاه قاانوني و برخاوردار از اختيااراتي كاه قاانون باراي آن وضاع نماوده اسات بتواناد 

 باشد: اهدا  مراكز رشد بشرح زير مي هاي فنّاور باشد. و پارك مراكز رشد سياستگذار و حامي 

 بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي -1

 ايجاد زمينه كارآفريني و حمايت از نوآوري و خالقيت نيروهاي محقق جوان -2

 فنّاوريرونق اقتصاد محلي مبتني بر  -3

ش مدار و فنّاور فعال در ايجاد فضاي الزز جهت گسترش واحد هاي كوچ  و متوسط دان -4

 فنّاوريهاي  زمينه

هاي شغلي مناسب به من ور جذب كارآفرينان و دانش  بستر سازي براي ايجاد فرصت  -5

 فنّاوريآموختگان دانشگاهي در زمينه هاي 

______________________________________________________________________ 



 

قابل عرضه به  فنّاوريايجاد شرايط مناسب براي توليد و توسعه محصوالت و فرآيندهاي  -6

 بازار

شاود و هاد  اي ماديريت مايسازماني است كه بوسيله متخصصين حرفاه،فنّاوريپارك علم و 

هااي حاضار اصلي آن افزايش سروت در جامعه از طريق ارتقا  فرهنگ نوآوري و رقابت در ميان شركت

 ،براي دستيابي به اين هد  يا  پاارك علماي .هاي متكي بر علم و دانش استدر پارك و    موسسه

شركت هااي خصوصاي و  ،هاي تحقيق و توسعهموسسه ،ر ميان دانشگاههارا د فنّاوريجريان دانش و 

هاي متكي بر نوآوري را از طريق مراكز رشاد كند و رشد شركتبه حركت انداخته و مديريت مي ،بازار

همچنين خدمات ديگري  فنّاوريهاي علمي و پارك .كند)انكوباتورها ( و فرايندهاي زايشي تسهيل مي

  .نمايداال همراه با فضاهاي كاري و تسهيالت با كيفيت باال فراهم ميبا ارزش افزوده ب

 

  نهاد رياست جمهورينهاد رياست جمهوري  فنّاوريفنّاوريمعاونت علم و معاونت علم و   --33

رياست جمهوري كه وظيفه راهبري، هماهنگي، حمايت و  فنّاوريهاي معاونت علم و  رئوس برنامه

 :باشد است بشرح زير ميدار  در كشور را عهده فنّاوريپيشبرد امور راهبردي مربوط به علم و 

 

 فنّاوريتحول در سامانه علم و  -1

 :از طريق

كاز پاژوهش، اباز تعريف هدفها و مأموريتهاي مراكز موجود در سامانه اعم از دانشگاه، مر -1-1

 يو فنّاورو شهرك علم  هاكز تحقيق و توسعه صنعتي، پاركامر

 مهندسي ساختار موجود )تعديل، تصحيح، ادغاز و ايجاد مراكز( -1-2

 هاي پژوهشي تحول در اصول ضوابط برآورد و توزيع بودجه -1-3

 هاي حاصل شده ن ارت و ارزيابي و اعمال بازخورد -1-4

 

 افزاري كمك به ايجاد و تقويت نهضت توليد علم و جنبش نرم -2

 افزاري در معاونت كه وظيفه آن: تشكيل دفتر با ستاد نهضت توليد علم و جنبش نرز -

 هاي علمي موجود در كشور ها و جايزه ارههماهنگ سازي و ارتقاي جشنو -1

هاي ايراني باه مجاامع جهااني باويژه در حاوزه معاار  اساالمي و  كم  به عرضه دانش -2

 هاي علوز انساني رشته

 هاي علميه همكاري نزدي  با حوزه -3



 

 

 هاي نوينفنّاوريتوليد و توسعه بومي كالن  -3

 : هاي نوين در معاونت كه وظيفهيفنّاورتشكيل بنياد ملي 

 هاي نوين يفنّاورسازي  راهبري و حمايت از توليد، كسب و بومي -1

 فنّاوريهاي ملي كسب و توليد  سياستگذاري و راهبري عالي پروژه -2

 المللي در جهت تامين منافع كشور در سطح گسترده هاي بين همكاري -3

رياست جمهاوري و ساتادهاي مارتبط باا آن ن يار ساتاد وياژه  فنّاوريدفتر همكاريهاي  -4

 هاي نوين را شكل خواهند داد.يفنّاورنانو هسته اوليه بنياد ملي  اوريفنّ

 

 مندي از نخبگان پشتيباني و بهره -4

و توساعه  فنّاوريحف  و بكارگيري نخبگان و پشتيباني از آنان در راستاي ارتقا  توليد علم،  -4-1

منطقاه براسااس  و اقتصاادي در فنّااوريعلمي و متوازن كشور و احراز جايگاه برتر علمي، 

 نخبگان آورده شده است. انداز عبارت از اساسنامه سند چشم

 تعيين جايگاه صندوق حمايت از پژوهشگران در بنياد ملي نخبگان  -4-2

 

 تحقق و تقويت همكاريهاي دانشگاه و صنعت -5

 هاي مختلف اجتماعي، گيري از دستاوردهاي علمي در بخش اسربخش ساختن علم در جامعه و بهره

 اقتصادي، فرهنگي و سياسي

 تشكيل ستاد همكاريهاي دانشگاه و صنعت در معاونت 

 هاي ستاد همكاريهاي دانشگاه و صنعت برنامه

 ريزي و تامين حضور مديران و كارشناسان ارشد صنعت در دانشگاه برنامه 

 هاي دانشگاهي  كم  به مسأله يابي واقعي در پژوهش 

 هاي علم و صنعت تشكيل قطب 

 جايزه به فعاالن همكاريهاي دانشگاه و صنعتاعطاي  

ساماندهي فرصت مطالعاتي و تحقيقاتي استادان در صنعت و بازآموزي كارشناسان صانعتي در  

 دانشگاه 

 

 

  باشند:باشند:  نهاد رياست جمهوري بشرح زير مينهاد رياست جمهوري بشرح زير مي  فنّاوريفنّاوريساير واحدهاي مرتبط با معاونت علم و ساير واحدهاي مرتبط با معاونت علم و 



 

 

 بنياد نخبگان  -1

ريزي و سياستگذاري براي شناسايي، هادايت، حمايات ماادي و معناوي  مهوظيفه بنياد مذكور برنا    

و اقتصادي در  فنّاورينخبگان، جذب، حف  و توسعه علمي و متوازن كشور و احراز جايگاه برتر علمي، 

 باشد.مي 1404انداز كشور در افق  منطقه بر اساس سند چشم

 

 

 

 صندوق حمايت از پژوهشگران كشور  -2

ها و خدمات حمايتي مادي و معنوي به پژوهشاگران ايراناي اعام از  ارائه كم  ،قصندو هوظيف   

مناد شادن  و بهره فنّاوريحقيقي و حقوقي براي شكوفايي امور تحقيقاتي در راستاي توليد علم و 

 است.مردز از نتايج آنها در كشور 

 

 نانو فنّاوريستاد ويژه توسعه  -3

  باشد:ه ستاد بشرح زير ميوظيف

 نانو فنّاوريدستيابي به سهم مناسبي از تجارت جهاني با استفاده از  -3-1

نانو در راستاي ارتقا  كيفيت زنده به  فنّاوريمندي از مزاياي  ايجاد زمينه مناسب جهت بهره -3-2

 مردز 

 و صنعت نانو  فنّاورينهادينه شدن توسعه پايدار و پوياي علوز،  -3-3

 

  فنّاوريدفتر همكاريهاي  -4

-فنّاوريرياست جمهوري نيز در زمينه نيازسنجي، هماهنگي انتقال   فنّاوريدفتر همكاريهاي  

 نمايد.هاي پيشرفته و حمايت از توليد آنها در داخل كشور فعاليت مي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ساختار پيشنهادي مديريت كارآفريني ساختار پيشنهادي مديريت كارآفريني  

 

 :گر آنست كهانجاز شده نمايانمباني و تطبيقي نتايج حاصل از مطالعات    

در عصر حاضر نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران حيااتي  

  .است

 نياز به حمايت دولت دارد.    توسعه كارآفريني و كارآفرينان  

  باشد.زير ساخت كارآفريني مي فنّاوري 

ساطوح كاه دساتگاهها و نهادهااي متعاددي در  يموضوعي است فرابخش فنّاوري 

 . باشندآن ذيمدخل مياجرايي در  راهبردي و 

فقدان نهادي كه با جايگاه قانوني و برخوردار از اختياراتي كه قانون براي آن وضاع  

كاامال مشاهود  باشاد كشاور  فنّاوريمراكز  نموده است بتواند سياستگذار و حامي 

 است.

ار علي رغم اهميت كارآفريني در توسعه اقتصادي و اشتغال در كشور، تاكنون ساخت 

ريزي، حمايت، هادايت و ن اارت بار  و مديريت منسجم براي سياستگذاري، برنامه

توسعه كارآفريني در تشكيالت دولت استقرار نيافته و مجموعه اقدامات انجاز شده 

 شود. هاي مختلف پيگيري مي به صورت پراكنده در حوزه

 

مجموعه رياست جمهوري براي تامين در زير  يبا توجه به موارد فوق ايجاد سازمان يا نهادي فرابخش  

-باشد و ماي. در ايجاد سازمان مذكور نيازي به گسترش تشكيالت دولت نميموارد فوق ضروري است



 

 ،فنّااوري توان از ادغاز تشكيالت واحدهاي موجود در نهاد رياست جمهوري ) شاامل: معاونات علام و

( و وزارت كاار و اماور  فنّااوريكاريهااي بنياد امور نخبگان، صندوق حمايت از پژوهشگران و دفتر هم

   استفاده نمود. اي ()سازمان آموزشهاي فني و حرفهاجتماعي 
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