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 :1گزارش شماره 

  ترکیه در آزادسازی تجربه بررسی

 آزاد مناطق عملکرد بر تاکید با 

 
 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 عنوانبه آزادسازی و زداییمقررات آن، در که بود جهانی اقتصاد در جدیدی عصر آغاز میالدی، 80 دهه

 قرار کشورها از بسیاری هایریزیهبرنام و گذاریسیاست در اقتصادی، اصالحات ترینضروری و ترینمهم

 کاهش و آزادسازی تحوالت لحاظ به جهان اقتصادهای ترینپرشتاب از یکی ترکیه دهه، این در. گرفت

 (.Onis ,1992) رودمی شماربه مقررات

 اجرای به اقدام کشور این و شد آزاد ترکیه در تجاری سیستم ،1980سال ژانویه 24 قطعنامه از بعد

 قانون آزادسازی، به مربوط سیاستی ابزارهای از بخشی عنوانبه. نمود محورصادرات تجاری هایسیاست

 :شد تصویب ،1985 سال در زیر اهداف با آزاد مناطق

 محور؛ صادرات تولید و گذاریسرمایه افزایش •

  ترکیه؛ به خارجی مستقیم گذاریسرمایه و تکنولوژی ورود به بخشیدن سرعت •
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 صادرات؛ سمت به اقتصادی هایفعالیت هدایت •

 Turkish Ministry of) جهانی تجارت سطح در ترکیه عملکرد بهبود و المللیبین تجارت یتوسعه •

Economy,2017.) 

 در. است شده تهیه فوق اهداف تحقق میزان خصوص در مناطق این عملکرد ارزیابی هدف با حاضر گزارش

 این از حاکی نتایج. است شده ارائه 2009 تا 1923 سال از ترکیه اقتصادی تحوالت از ایتاریخچه اول، بخش

 همواره و است نموده تجربه مالی عملکرد و اقتصادی رشد زمینه در را متغیری روندهای کشور، این که است

 مواجه باال و ناپایدار تورم نرخ و هاترازپرداخت کسری اقتصادی، ثبات خصوص در مکرر خیزهای و افت با

 (.Central Bank of Turkey, 9200) است شده

 کاهش کم، بهره نرخ پائین، و باثبات تورم نرخ رشد، باالی هاینرخ به دستیابی برای ترکیه ،1980 سال در

 اقدام پول، المللیبین صندوق و جهانی بانک حمایت با خود، پولی و مالی بازارهای در ثبات تجربه و بیکاری

 بسترهای نبود و خود اقتصاد در شکننده تعادلی وجود دلیلبه اما مودن ساختاری تعدیل برنامه اجرای به

 کهطوریبه. کند عبور مرحله این از موفقیت با نتوانست و شد بحران درپیپی تجربه و ثبات عدم دچار  الزم،

 دیا( 90 دهه) رفته دست از هایسال عنوانبه ترکیه، در ساختاری تعدیل هایسیاست اجرای هایسال از

 سیاست اجرای با بعد اما. شد اساسی بحران یک دچار 2001 سال در ترکیه اقتصاد همچنین،. شودمی

 کشور این اقتصاد اروپا اتحادیه ،2009 سال در که یافت بهبود چنان آن، اقتصادی عملکرد اقتصادی، تثبیت

 برابر در آن بانکی تمسیس و است مالی ثبات دارای که اقتصادی. نمود معرفی مناسب عملکرد دارای را

 )همان(. است شده پذیرانعطالف و آورتاب  کامال جهانی، هایبحران

 مناطق این عملکرد بررسی نیز و آنها تاسیس هایمدل ترکیه، آزاد مناطق معرفی به گزارش دوم بخش

 در ،2011 سال در که است این از حاکی ترکیه آزاد مناطق عملکرد ارزیابی. است شده داده اختصاص

 تعداد، این از نمودند، فعالیت به آغاز ترکیه کشور در خارجی گذاریسرمایه با شرکت هزار 30 تقریبا کهحالی

 در خارجی هایشرکت مشارکت سهم واقع، در شدند، فعال آزاد مناطق در شرکت 500 حدود در تنها

 در فعال تولیدی هایبنگا زا خارجی هایبنگاه سهم همچنین،. است بوده درصد 2 حدود در آزاد مناطق

 به آنکه از بیش خارجی هایبنگاه بنابراین. است بوده درصد 27 فقط ،2014 سال در ترکیه آزاد مناطق

 هافعالیت سایر یا و( درصد46) فروش و خرید وارد شوند هدایت( درصد 37) تولیدی هایبخش سمت

 (. ,Turkish Ministry of Economy 2017) شدند( درصد18)

 مناطق از صادرات میزان همواره ،1996-2017 دوره طول در دهد¬می نشان ترکیه، اقتصاد وزارت آمارهای

 صورت به همواره ها،سال بیشتر در صادرات حجم اما. است بوده مناطق این به واردات از بیش ترکیه، آزاد
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 ارز جریان افزایش برای اطمینان لقاب منبع یک به اندنتوانسته مناطق این و بوده نوسان در نزولی یا صعودی

 صادرات اصلی مقصد به ترکیه، داخلی بازارهای نیز، 2010 سال از قبل تا همچنین. شوند تبدیل خارجی

 به آزاد مناطق از صادرات میزان ،2010 سال اواسط از بعد(. درصد62) بودند شده تبدیل آزاد مناطق

 پیشی ،(درصد41) ترکیه داخلی بازارهای به مناطق این از صادرات میزان بر( درصد 59) ثالث کشورهای

 هدف به دستیابی برای مناسبی مسیر در ترکیه آزاد مناطق بعد به 2011 سال از گفت توانمی. گرفت

 ترکیه آزاد مناطق در اشتغال ایجاد روند که است اشاره به الزم همچنین،. گرفتند قرار خود صادرات توسعه

 (.,Turkish Ministry of Economy 2017) است بوده صعودی همواره

 تغییر کاهشی و افزایشی صورت به نیز 1996-2015 زمانی دوره طی ترکیه آزاد مناطق به واردات روند

 به ثالث کشورهای از واردات همواره همچنین،. است یافته کاهش شدت به اخیر سال 2 در و است نموده

. است داشته مناطق این به ترکیه داخلی بازارهای از واردات هب نسبت بیشتری حجم ترکیه آزاد مناطق خاک

 .است شده گزارش ثالث کشورهای ترکیه، آزاد مناطق به شده وارد کاالهای از درصد 72 مبدا کهطوریبه

 بدین. است شده ارائه ترکیه آزاد مناطق عملکرد ارزیابی از حاصل گیرینتیجه سوم بخش در نهایت، در

 افزایش نیز و خارجی گذاریسرمایه جذب همچون اهدافی تحقق برای مناطق این شد مشخص که ترتیب

  .هستند بیشتری هایتالش نیازمند محورصادرات تولید و گذاریسرمایه
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 مقدمه  -1

 عنوانبه آزادسازی و مقرراتزدایی آن، در که بود جهانی اقتصاد در جدیدی عصر آغاز میالدی، 80دهه

 قرار کشورها از بسیاری ریزیهایبرنامه و هاسیاستگذاری در اقتصادی، اصالحات ترینضروری و ترینمهم

 شماربه مقررات کاهش و آزادسازی تحوالت لحاظ به جهان اقتصادهای ترینپرشتاب از یکی ترکیه. گرفت

 بلکه نبود، ممکن صرف اقتصادی بُعد یک در آزاد بازار الگوی به گذار و ترکیه اقتصادی آزادسازی. آیدمی

 که هاییگروه مقاومت تا داشت ضرورت نیز خارجی سیاست و فرهنگی سیاسی، هایعرصه در مشابه تحوالت

 در اقتصادی آزادسازی و زداییمقررات و شود تضعیف بردند،می سود اییارانه و دولتی گرمداخله نظام از

 (.Onis , 1992) گردد اجرا موفقیت با مناسب بستری

 آزادسازی: کرد تعریف خود برای هدف سه ترکیه ،1980 دهه اوایل در جدید اقتصادی هاییاستس معرفی با

 مناطق قانون روی، همین از. کمتر بوروکراسی و خارجی گذارانسرمایه برای ویژهبه بیشتر، امنیت بیشتر،

 و سرمایه ورود عتسری ترکیه، در تولید و گراصادرات گذاریسرمایه افزایش هدف با 1985 سال در آزاد

 بعد، به آن از. شد تصویب تجارت هایفرصت و خارجی مالی تامین از برداریبهره افزایش خارجی، تکنولوژی

 . گشت آغاز تجاری هایفعالیت و شدند تاسیس آزاد مناطق

 آزاد مناطق تجربه بررسی قالب در را ترکیه کشور در آزادسازی برنامه اجرای تجربه از بُرشی حاضر، گزارش

 تعدیل هایسیاست اجرای از بعد و قبل دوران از ایتاریخچه اول، بخش در. دهدمی ارائه کشور، این در

 آزاد مناطق معرفی به دوم، بخش در سپس. خواهد ارائه ترکیه در آن نتایج و اقتصادی آزادسازی و ساختاری

 سوم بخش در نهایت در. شد خواهد هپرداخت مناطق این عملکرد بررسی نیز و آنها تاسیس هایمدل ترکیه،

 .گرددمی ارائه بندیجمع

 ترکیه در اقتصادی تحوالت روند از ایتاریخچه -2

 رشد زمینه در را متغیری روندهای کشور این پس، آن از. شد الماع 1923 سال در ترکیه جمهوری استقالل

 شروع برای عثمانی امپراطوری اشیفروپ از پس اولیه شرایط. است نموده تجربه مالی عملکرد و اقتصادی

 هاینرخ ساختاری، بازسازی و اصالحات بدون بتواند جوان جمهوری تا نبود آلایده اقتصادی هایفعالیت

 (.Central Bank of Turkey, 2009) کند تجربه را رشد باالی

 50 در امپراطوری این. بود بزرگ بدهی یک تحمیل ترکیه، جوان جمهوری برای عثمانی، امپراطوری میراث

 هایویرانی و داد دست از را زیادی مرزهای سبب، بدین. بردسرمیبه جنگ در همواره خود پایانی سال

 کمیاب بسیار سرمایه عامل شرایطی، چنین در. آورد بار به انسانی منابع و هازیرساخت حوزه در را عظیمی
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 پایدار رشد الگوی تحقق راستای در نهادی اصالحات هب اولویت استقالل، از بعد اول دهه در روی، این از. بود

 مدیریت پایه بر را خود رویکرد جوان جمهوری منظور، این برای. شد داده مالی ثبات و پایین تورم تحت

 تعریف کمیاب، سرمایه انباشت بالقوه فروپاشی با مواجهه مدیریت و بانکی و مالی هایبحران ریسک دقیق

 (.Central Bank of Turkey, 2009) کرد

 بخش و رفتندمی شماربه رویایی کلمات ترکیه، در تولید و صنعت ،1923-1945 هایسال خالل در

 به بسیار کشاورزی، تولیدات میزان که آنجا از. بود مسلط سهم دارای کشور، این ملی اقتصاد در کشاورزی

 مشاهده ترکیه، (GNP) ملی ناخالص تولید رشد نرخ در شدیدی نوسانات بود، وابسته هوایی و آب شرایط

 درصدی 15 از بیش افزایش یا و درصدی 10 از بیش کاهش نرخ این ها،سال از برخی در کهطوریبه شد،می

 . )همان( دکرمی تجربه را

 نشد جنگ وارد ترکیه اینکه وجود با شد، دوم جهانی جنگ به منجر اروپا در سیاسی هایناآرامی کههنگامی

 محورتوسعه هایتالش بر منفی تاثیر هاهزینه این و یافت افزایش سرعتبه دولت دفاعی هایهزینه اما

 ناخالص تولید رشد ها،سال آن در کهطوریبه یافت؛ کاهش رشد نرخ متوسط نتیجه در گذاشت، اقتصادی

 . )همان( بود منفی ،1942 سال در جز به (GNP) ملی

 ثبات و پایدار رشد راستای در جدید پارادایمی برای ایتازه هایفرصت جهان، در نزاع و جنگ هادهه پایان

 ،1940دهه اواسط در دوم جهانی جنگ مخرب اثرات یافتن پایان محضبه که،طوریبه. کرد فراهم مالی

 نوع از- توسعه مدل سمتبه ترکیه دولت ثروت، تولید هایظرفیت وجود عدم و سرمایه انباشت نبود علتبه

 مستقیم سرمایه تزریق برای را خصوصی گذارانسرمایه و مالکان و کرد حرکت  خصوصی -عمومی تمالکی

 در دولت عظیم هایدخالت دوره، این در. نمود تشویق اساسی مصرفی کاالهای توزیع یا و تولید در

 پیدا یگذارسرمایه برای بیشتری انگیزه خصوصی بخش و گرفت خودبه کاهشی روند اقتصادی هایفعالیت

 متوسط. نمود تجربه 1950 دهه در را تولید عوامل کل وریبهره و رشد از باالیی سطوح ترکیه کشور. کرد

 هیچ. رسید درصد 8.35 از بیش به ،1946 سال در العادهفوق عملکرد لطف به دوره این طول در رشد نرخ

 ارزش کاهش به منجر که هاپرداخت تراز در تعادل مشکل از غیر نداشت، وجود مالی ثبات بر ایجدی فشار

 . )همان( کرد تغییر میالدی 60 دهه در کار روش. شدمی ترکیه پول

 دوره دومین شد،می خوانده اقتصادی رشد لحاظ از ترکیه طالیی دوره اولین نامبه ،1950 دهه اول نیمه اگر

 تغییر واردات جایگزینی پایه بر رشد نفعبه دوره، این طی توسعه الگوی. افتاد اتفاق 1960 دهه در طالیی

 سازانتصمیم تائید به و شد تهیه دولت برنامه سازمان در نخبگان، توسط ساله 5 برنامه یک. شد داده

 تورم با همراه درصد 5 حدود در پایدار رشد طوالنی دوره یک فوق، برنامه اجرای نهایی نتیجه. رسید منتخب
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 جادوئی اقتصادی عملکرد یک تقریبا. نداشت وجود هاپرداخت تراز در تعادلی عدم هیچ همچنین. بود پائین

 دقیق بسیار هایبرنامه دوره، این طول در. کرد رفع را نابرابری از بخشی و یافت بهبود درآمد توزیع داد، رخ

 در عمومی بخش نقش و شد گرفته نظر در اقتصادی توزیع و تولید هایکانال در اولویت مورد سطوح در

  .Central Bank of Turkey, 2009) ) یافت افزایش نیز اقتصادی هایفعالیت انجام

 به وابستگی شکلبه ،60دهه به مربوط پنهان شکنندگی و کرد تغییر 1970 دهه در سرعت به فوق تصویر اما

 وبار،د بلکه باریک تنهانه هم آن یافت، افزایش شدتبه نفت قیمت کههنگامی. آمد صحنه به انرژی، واردات

 اقتصادی سیاستگذاران ترتیب اینبه. خورد شکست انرژی باالی هایقیمت با تطبیق در ترکیه اقتصاد

 دوره، این در. شدند متمرکز مدتکوتاه هایحلراه بر و داده دست از را خود بلندمدت و میان اندازچشم

 برای ارز مزمن کمبود و خارجی هایحساب به مربوط تنگناهای گیریشکل. افتاد دورقمی تورم دام در ترکیه

 اساسی کاالهای تولید برای اولیه مواد کمبود سبببه اقتصادی هایفعالیت شد باعث اساسی نیازهای واردات

 و دید آسیب نفت بهای افزایش از واردات جایگزینی پایه بر رشد استراتژی روی، این از. گردند اخالل دچار

 هایبرنامه اجرای برای چندحزبی ائتالف جایبه دوره، این در. دهد امهاد سیاست اینبه نتوانست ترکیه

 هزینه داخلی، هایگروه میان هادرگیری مالی، و اقتصادی ثبات تحقق راستای در بلندمدت و مدتمیان

 روبرو( درصدی116.6) رقمی سه تورم نرخ با 1980 سال در ترکیه و داد افزایش را بحران رفع هایحلراه

 . همان() شد

 از را ارز جریان بتواند کشور این اقتصاد تا بود ساختاری برنامه یک نیازمند ترکیه، شکبی شرایطی چنین در

 در اقتصادی تعدیل برنامه روی، این از. نشود روروبه هاپرداخت تراز بحران با دیگر و کند خلق تجارت طریق

 نتیجه. شد اجرا صادرات پایه بر رشد سویبه رداتوا جایگزینی استراتژی مسیر تغییر هدف با ،1980 سال

 متوسط. داد نشان اقتصادی رشد در مثبت روندی شکل به ،1980دهه اول نیمه در را خود برنامه، این اجرای

. رسید درصد 10 به نزدیک 1987 سال در رشد نرخ و بود درصد 5 از بیش دوره، آن طول در رشد نرخ

 در درصد 27 تا تورم چه اگر. بود تورم گرفت، قرار توجه مورد هم درستی به که زمان آن در اصلی مشکل

 منجر تورم تداوم. نشد رقمی تک هرگز بعد دهه دو تا و ماند پایدار همچنان اما کرد، پیدا کاهش 1982 سال

 ترکیه در بانکی ورشکستگی ،1983 سال در کهطوریبه شد، مالی خدمات ارائه در هابانک ناکارآمدی به

 . )همان( افتاد اتفاق

 نظارت، و مقررات کیفیت از باالیی سطوح به دستیابی مورد در ،1980دهه در شده اجرا اصالحاتی برنامه

 نظارت نیازمند ترکیه مالی بازارهای هایزیرساخت و بود دشواری کار تغییرات مدیریت. خورد شکست
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 انباشت به منجر و گرفت شکل بازار، اقتصاد به هانگارانسهل و سست رویکرد خصوص، این در اما بودند بهتری

 (.Central Bank of Turkey, 2009) ساخت آشکار بعد دهه در را خود آثار که شد هاییکاستی

 کشور این برخورداری و اولیه هایسازیآماده بدون ترکیه در ساختاری تعدیل هایسیاست سخن، دیگر به 

 دوره از کهطوریبه. شد ایعدیده مشکالت گیریشکل موجب خود که دش اجرا نیاز، مورد نهادی بسترهای از

 شودمی یاد بانکی و مالی ثبات لحاظ از رفته دست از دهه عنوانبه ،ترکیه در ساختاری تعدیل برنامه اجرای

 . )همان(

 در. نامید یهترک در مالی و بانکی ثبات نظر از دیگر رفته دست از دهه یک توانمی نیز، را میالدی1990 دهه

 حد باالترین به تورم نرخ متوسط و شد تجربه درصد4 از کمتر حدود در رشد نرخ متوسط بدترین دهه، این

. یافت افزایش منظم طوربه داخلی بدهی سهم و شد کسری دچار جاری حساب. رسید درصد 76 یعنی خود

 کسری شکننده تعادل با مقابله برای ناکافی اولیه مازاد و ناپایدار تعادل علتبه ترکیه اقتصاد ،1994 سال در

 در شد باعث اقتصادی تثبیت برنامه مداوم هایافتادن تاخیر به. افتاد توامان هایکسری دام در خارجی،

 دوران، دراین. گرفت شکل مالی بحران و شود روبرو شدیدی بهای کاهش با ترکیه لیره ،1994 ژانویه

 هایکمک بدون که بود شده تبدیل اهدافی به اقتصادی و مالی ثبات .بود شدید بسیار رشد نرخ نوسانات

 اما گرفت شکل پول المللیبین صندوق با هاییتوافقنامه اساس، همین بر. بودند دسترس غیرقابل خارجی،

 . )همان( نشد اجرا آمیزموفقیت صورتبه یکهیچ

 باال تورم که داشت نیاز اصالحاتی به بود شده انباشت هم روی 1972 از که ترکیه اقتصاد ساختاری مشکالت

 با. دهد قرار کشور این اقتصادی هایظرفیت حد در کمدست پایدار، رشد مسیر در را اقتصاد و دهد کاهش را

 بخش و کلی طوربه ترکیه اقتصاد ،1994 سال بانکی بحران از کهاین به توجه با و هدف این داشتن نظر در

 1999 سال در کردند،می اعتماد و تکیه پول المللیبین صندوق با نامهفاهمت به ویژه، طوربه بانکی

 هم برنامه این اما. شد امضاء پول المللیبین صندوق با ارز، نرخ پایه بر تثبیت برنامه اجرای برای اینامهتفاهم

 سال در گریدی مالی بحران همچنین،. شد مواجه شکست با اقتصادی ثبات تقویت مورد در 2000 سال در

 این در مالی ثبات هایشاخص عملکرد. برد بین از را سرمایه انباشت  از دیگری بخش  و افتاد اتفاق 2001

 کفایت و سودآوری دارایی، کیفیت جمله از هاشاخص تمام و داشت قرار خود سطح ترینپایین در دوره،

 بدترین با بلکه اقتصادی بحران بدترین با نهاتنه ،90 دهه رفته دست از هایسال سرانجام. شدند بدتر سرمایه

 .)همان( یافت پایان مالی بحران ترینپرهزینه و

 تجدید هایبرنامه و اصالحات از طوالنی بسیار لیست یک شامل اقتصادی تثبیت برنامه ،2002 سال از

 کارگیریبه طریق از تورم نرخ کاهش سیاسی؛ ثبات ایجاد مالی؛ و بانکی اصالحات جمله از ساختار،
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 و اجرایی مختلف سطوح در فراگیر اصالحی بسته ارائه مرکزی؛ بانک استقالل و منطقی پولی هایسیاست

 ایجاد مالی؛ سیستم در سازیثبات بهره؛ نرخ تنظیم هدف با “پولی هایسیاست کمیته” تاسیس دولت؛ مالی

 کارایی افزایش جهت در قانونمند هاینهاد گیریشکل مالی؛ سیستم از مستقل هایارزیابی برای سازوکاری

 Central) بود دولت از کارآمدی ساختار دنبالبه ترکیه دوره این در. شد اجرا ترکیه در خصوصی بخش

Bank of Turkey, 2009.) 

 ثبات با و باال اقتصادی رشدهای لیر؛ ارزش تقویت بهره؛ هاینرخ کاهش به توانمی برنامه این نتایج از

 افزایش ؛(بود هادهه تمام میان در نرخ این متوسط میزان باالترین که درصد 6 از بیش رشد متوسط تجربه)

 تثبیت برنامه اصلی دستاوردهای ترینمهم از یکی همچنین، کرد. اشاره درآمد توزیع بهبود و سرانه درآمد

 نیز ارز، نرخ نوسانات. بود سابقهبی 1970 دهه از که بود نرخ این شدن رقمیتک و تورم نرخ کاهش مذکور،

 نتایج به توجه با سرانجام،. بخشید بهبود را خود عملکرد نیز بانکداری بخش. یافت کاهش سال چند برای

 را ترکیه کشور اقتصادی عملکرد 2009 سال در اروپا اتحادیه مذکور، اقتصادی تثبیت سیاست از حاصل

 )همان(. کرد ارزیابی مناسب

 ترکیه آزاد مناطق -3

 با ترکیه  ،1985 ژوئن15 مورخ3218 شماره قانون اساس بر و آزادسازی هایسیاست اجرای ستایرا در

 ,WTO) نمود خود خاک در آزاد مناطق تاسیس به اقدام محور،صادرات تولید و گذاریسرمایه توسعه هدف

2016) . 

 تشریفات و قوانین بعتا آنها، هایفعالیت و شوندمی فرض کشور هر گمرکی قلمرو از خارج آزاد مناطق

 با آسان نظارتی قوانین و منعطف وکارکسب فضای از مناطق این همچنین،. نیست داخلی اقتصاد در موجود

 (.Turkish Ministry of Economy, 2017) هستند برخوردار تجارت و صادرات حجم افزایش هدف

 صادرات تولید و گذاریسرمایه زایشاف را مناطق این فعالیت و تاسیس از هدف ترکیه، آزاد مناطق قانون

 هایفعالیت هدایت ترکیه؛ به خارجی مستقیم گذاریسرمایه و تکنولوژی ورود به بخشیدن سرعت محور؛

 ذکر جهانی تجارت سطح در ترکیه عملکرد بهبود و المللیبین تجارت یتوسعه صادرات؛ سمت به اقتصادی

 (. همان) است کرده

 .دارد وجود  کشور این در فعال  آزاد منطقه 19 حاضر حال در ترکیه، اقتصاد ارتوز سایت اطالعات اساس بر
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 مناطق آزاد ترکیه به تفکیک نام منطقه و تاریخ تاسیس -1 جدول

 تاریخ تاسیس مناطق آزاد ردیف

 MERSIN FREE ZONE 1985 مرسین 1

 ANTALYA FREE ZON 1985 آنتالیا 2

 AEGEAN FREE ZONE 1987 هاژ 3

 ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE استانبول آتاتورک فرودگاه 4

ZONE 
1990 

 TRABZON FREE ZONE 1990 ترابزون 5

 ISTANBUL THRACE FREE ZONE 1990 استانبول تارکیا 6

 ADANA YUMURTALIK FREE ZONE 1992 یومورتالیک - آدانا 7

 ISTANBUL INDUSTRY & TRADE FREE استانبول صنعت و تجارت 8

ZONE 
1992 

 MARDIN FREE ZONE 1994 ماردین 9

 SAMSUN FREE ZONE 1995 سامسون 10

 EUROPE FREE ZONE 1996 اروپا 11

 RIZE FREE ZONE SAMSUN FREE ZONE 1997 رایز 12

 KAYSERI FREE ZONE 1997 کایسری 13

 IZMIR FREE ZONE 1997 ازمیر 14

 GAZIANTEP FREE ZONE 1998 انتپگازی 15

 TUBITAK-MRC FREE ZONE 1999 مرمره – توبیتاک تحقیقات مرکز 16

 DENIZLI FREE ZONE 2000 دنزیل 17

 BURSA FREE ZONE 2000 بورسا 18

 KOCAELI FREE ZONE 2000 کوسائلی 19

Source: Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ (2017) 

 

 ترکیه در آزاد مناطق تاسیس هایروش -3-1

 توانندمی مناطق این. است اختیار صاحب آزاد مناطق مرزهای و محل تعیین برای وزیران شورای ترکیه، در

 ممکن هازیرساخت روی گذاریسرمایه این، بر عالوه. شوند احداث خصوصی یا و دولتی هایزمین روی بر

 شود واگذار خصوصی بخش یا پیمانکار به قرارداد طریق از یا و گیرد انجام مربوطه هایوزارتخانه توسط تاس

(KAVLAK, 2012 .)است گرفته صورت مدل سه اساس بر ترکیه در آزاد مناطق ایجاد ساس،ا همین بر: 

 گذاریسرمایه و گرددمی احداث دولتی هایزمین در آزاد منطقه مدل، این در:  عمومی - عمومی مدل -1

 دولت، سوی از شده تاسیس نهادی توسط آن اجرای و شودمی متقبل عمومی بخش نیز را هازیرساخت روی

 منطقه هستند، ترکیه در شده اندازیراه آزاد مناطق اولین از که آنتالیا و مرسین آزاد مناطق. گیردمی صورت

 . اندشده ایجاد مدل این اساس بر استانبول آتاتورک فرودگاه و مرمره - توبیتاک

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 روی آزاد مناطق برداریبهره و ساخت هایمسئولیت مدل، این در: واگذاری - برداریبهره - ساخت مدل -2

 کوسائیل، اژه، یومورتالیک، - آدانا همچون مناطقی. شودمی انجام خصوصی بخش توسط عمومی، هایزمین

 . دهستن دست این از ترابزون و سامسون  رایز،

 خصوصی بخش توسط آزاد منطقه برداریبهره و ساخت نیز مدل این در:  برداریبهره - ساخت مدل -3

 بخش به متعلق هایزمین روی بر آزاد مناطق سوم مدل در دوم، مدل خالف بر البته پذیردمی صورت

 استانبول، تجارت و تصنع ازمیر، گازیانتپ، اروپا، دنیزلی، بورسا، همچون مناطقی. شوندمی احداث خصوصی

 (.KAVLAK, 2012) هستند دست این از کایسری، و استانبول تارکیا

  ترکیه آزاد مناطق هایویژگی -3-2

. است شده انجام خوب بسیار کشور، این در آزاد مناطق یابیمکان ترکیه، ژئواستراتژیک موقعیت به توجه با

 دریای و اژه دریای مدیترانه، دریای طریق از و اندشده ایجاد ترکیه مهم بنادر مجاورت در مناطق، این اغلب

 (.Turkish Ministry of Economy, 2017)  دارند دسترسی مهم صادراتی بازارهای به سیاه

 این در. باشدمی مناطق این نیاز مورد هایزیرساخت تامین آزاد، مناطق موفقیت در مهم عوامل از یکی

 امکانات بوروکراسی، حداقل با و هستند برخوردار پیشرفته بسیار هایرساختزی از ترکیه آزاد مناطق خصوص

 )همان(. دهندمی قرار متقاضیان اختیار در را خود

 تجارت، بندی،بسته تست، تعمیر، مونتاژ، انبار، تولید، به توانمی مناطق، این در اجرا قابل هایفعالیت نظر از

 حال در که است اشاره به الزم. دکر اشاره.. . و ایبیمه و بانکی هایفعالیت و توسعه و تحقیق سازی،ذخیره

 در گذاریسرمایه از اعم ها،فعالیت از ایگسترده طیف در مناطق این در فعال هایشرکت حاضر،

 هستند کار به مشغول سازیذخیره و انبارداری تجهیزات چرمی، تولیدات ،(پیشرفته) باال هایآوریفن

(WTO, 2016.) با راآن که است محورصادرات تولید گسترش ترکیه، دولت تاکید مورد فعالیت ترینمهم اما 

 (.Turkish Ministry of Economy, 2017)کندمی پیگیری برجسته، مالیاتی هایمعافیت و هامشوق یارائه

 درآمد بر مالیات از یتمعاف به توانمی ترکیه آزاد مناطق سوی از شده ارائه مالیاتی هایمعافیت جمله از

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حداقل که هاییشرکت کارکنان حقوق همچنین،. نمود اشاره تولیدی هایشرکت برای هاشرکت

 مالیات از دهند،می انجام (F.O.B) فوب روش به را آزاد مناطق در خود تولیدی کاالهای صادرات از درصد

 به ثالث کشورهای از که محصوالتی روی بر ایگمرکی عوارض هیچ. (WTO, 2016) باشدمی معاف درآمد بر

 کاالهای. شودنمی اعمال گردند،یم صادر کشورها آن به مناطق این از یا و شوندمی وارد ترکیه آزاد مناطق

 صادر اروپا اتحادیه کشورهای یا و ترکیه به گمرکی عوارض اعمال بدون توانندمی آزاد چرخه در شده تولید
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 و کاالها توانندمی مناطق این در فعال هایشرکت خام، مواد عرضه و خارجی تجارت تسهیل منظوربه. شوند

 ,KAVLAK) نمایند خریداری ترکیه از افزوده ارزش بر مالیات اختپرد بدون را خود نیاز مورد خدمات

2012 .) 

 بدون  هم آن ثالث، کشورهای یا ترکیه به سود انتقال امکان به توانمی ترکیه آزاد مناطق مزایای دیگر از

 انجام خارجی ارز با مناطق این در هاپرداخت همچنین (.WTO, 2016) نمود اشاره مجوزی، گونههیچ به نیاز

 گرددمی ارز نوسانات از دوربه و باثبات اقتصادی محیط آمدن وجودبه باعث خود امکان این شود،می

(KAVLAK, 2012 .)20 سازند،می مناطق این در را خود دفاتر که کسانی برای فعالیت جواز اعتبار مدت 

 سال 30 تا 15 بین تمدید یتقابل از نیز تولیدی هایفعالیت مجوز. است سال 10 مستاجران برای و سال

 (.همان) باشدمی برخوردار گذارانسرمایه و مستاجران برای

 ترکیه آزاد مناطق عملکرد ارزیابی -3-3

 تحقق میزان و ترکیه اقتصاد وزارت توسط شده ارائه آمارهای به توجه با آزاد مناطق عملکرد بخش این در

 . گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد ترکیه، در مناطق این تاسیس اولیه اهداف

 ترکیه آزاد مناطق در شده انجام هایفعالیت انواع -3-3-1

 ترکیه آزاد مناطق در حاضر هایبنگاه فعالیت برای شده صادر مجوزهای به مربوط آمارهای اساس بر

 به ربوطم سهم، بیشترین سایر، و فروش و خرید تولید، هایفعالیت انواع میان از ،2014 سال در( 2جدول)

 هایفعالیت مختص مجوزها، از درصد 32 تنها  و است شده گزارش( درصد46حدود) فروش و خرید فعالیت

 تاسیس اصلی اهداف از یکی اینکه به توجه با(. Turkish Ministry of Economy,2017) است بوده تولیدی

 صادر مجوزهای رفتمی انتظار است، بوده محورصادرات تولیدی هایفعالیت افزایش ترکیه در آزاد مناطق

 .باشند برخوردار بیشتری سهم از هابنگاه سایر به نسبت تولیدی هایبنگاه برای مناطق این در شده

 2014ها در مناطق آزاد به تفکیک نوع فعالیت سال مجوزهای صادر شده برای بنگاه -2 جدول

 کل خارجی بومی ارزش / درصد سهم هافعالیت

 تولید
 928 249 679 ارزش

 %32 %27 %73 سهم

 فروش -خرید 
 1348 309 1039 ارزش

 %46 %23 %77 سهم

 سایر
 638 120 518 ارزش

 %22 %19 %81 سهم

 جمع/کل
 2914 678 2236 ارزش

 100% 23% 77% سهم
http://www.ekonomi.gov.tr/Source:  

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 )درصد( 2014ها در مناطق آزاد ترکیه در سال های مختلف از مجوزهای صادر شده برای بنگاهم فعالیتسه -1 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 خارجی یا میبو تفکیک به ترکیه آزاد مناطق در فعالیت برای شده صادر مجوزهای از هابنگاه سهم همچنین،

 هاییبنگاه از درصد 27 تنها که است ذکر به الزم. است شده داده نمایش( 2) شماره نمودار در بنگاه، بودن

 همچنان رفتمی انتظار آنچه از که هستند خارجی پردازند،می تولیدی فعالیت به ترکیه آزاد مناطق در که

 .دارد فاصله

 ) درصد( 2014ق آزاد ترکیه بر اساس نوع فعالیت در سال توزیع مجوزهای فعالیت در مناط -2 نمودار

 
http://www.ekonomi.gov.tr/Source:  

 تجارت حجم خصوص در ترکیه آزاد مناطق عملکرد  -3-3-2

 هایسال طی قه،منط هر تفکیک به کل تجارت حجم خصوص در ترکیه آزاد مناطق عملکرد از کلی تصویری

 در اژه، آزاد منطقه است مشخص که طورهمان. است درآمده نمایش به( 3) شماره نمودار در 2015-2011

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 آزاد منطقه مناسب یابیمکان دلیلبه مساله، این. است بوده تجارت میزان بیشترین دارای ،مناطق سایر میان

 .است اژه

 (درصد) 2011-2015رکیه حجم تجارت ساالنه مناطق آزاد ت -3 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 اقتصادی هایبخش تفکیک به تجارت عملکرد مناطق آزاد ترکیه در خصوص حجم -3-3-2-1

 اقتصادی ایهبخش تفکیک به ترکیه آزاد مناطق در صادرات و واردات کل، تجارت حجم آمارهای بررسی

 ترینبیش ،(درصد89) کل تجارت حجم ترینبیش دارای صنعت بخش ،2015 سال در که است آن از حاکی

 .  است بوده موردنظر مناطق در( درصد90) صادرات حجم بیشترین و( درصد89) واردات حجم

 دالر( 1000) 2015های اقتصادی در سال حجم تجارت در مناطق آزاد ترکیه به تفکیک بخش -3 جدول

 کل صادرات واردات بخش

 کشاورزی.1
 2,082,672 1,166,737 ارزش 915,935 ارزش

 %10 %10 سهم %10 سهم

 الف.سبزیجات
 2,030,857 1144558 ارزش 886299 ارزش

 %10 %10 سهم %10 سهم

 ب.محصوالت دامی
 25,785 8636 ارزش 17149 ارزش

 %0 %0 سهم %0 سهم

 ج.محصوالت دریایی
 3,667 2182 ارزش 1485 ارزش

 %0 %0 سهم %0 سهم

 د.محصوالت جنگلی
 22,364 11361 ارزش 11003 ارزش

 %0 %0 سهم %0 سهم

 سنگ و معدن. 2
 59,119 15873 ارزش 43246 ارزش

 %0 %0 سهم %0 سهم

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 کل صادرات واردات بخش

 صنعت.3
 18,118,870 10323024 ارزش 7795846 ارزش

 %89 %90 سهم %89 سهم

 فراوری شده الف.محصوالت کشاورزی
 1,118,393 599608 ارزش 518785 ارزش

 %6 %5 سهم %6 سهم

 فراورده های نفتیب.
 291,388 140728 ارزش 150660 ارزش

 %1 %1 سهم %2 سهم

 محصوالت صنعتیج.
 16,709,090 9582689 ارزش 7126401 ارزش

 %82 %83 سهم %81 سهم

 کل
 20,260,661 11505634 ارزش 8755027 ارزش

 %100 %100 سهم %100 سهم
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 بیشترین ،(درصد82) تجارت حجم بیشترین دارای صنعتی محصوالت زیربخش صنعت، بخش در همچنین

 و نفتی هایفراورده هایزیربخش به نسبت( درصد83) صادرات حجم بیشترین و( درصد81) واردات از سهم

 .است بوده شده فرآوری کشاورزی محصوالت

 1996-2017 زمانی دوره در واردات و صادرات خصوص در ترکیه آزاد مناطق عملکرد -3-3-2-2

 مناطق در شده انجام واردات و صادرات کل ارزش خصوص در ترکیه، آمار مرکز سوی از شده ارائه آمارهای

 در تجارت حجم از درصد69 از بیش ،1996-2017 زمانی دوره در که است نای از حاکی کشور، این آزاد

 برآورد درصد31 حدود در مناطق این به واردات سهم. است بوده مناطق این از صادرات به مربوط آزاد مناطق

 (.4 شماره نمودار) است شده

 )دالر(1996-2017دروه زمانی  روند تغییرات حجم واردات و صادرات مربوط به مناطق آزاد ترکیه در -4نمودار

 
         Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
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-2017 هایسال زمانی فاصله در. است رسیده خود میزان باالترین به 2008 سال در مناطق این در صادرات

 آزاد مناطق از صادرات ثبات عدم به توجه با. است کرده تغییر کاهشی صورت به صادرات روند نیز 2013

 ارزی اطمینان قابل منبع یک به آزاد، مناطق از صادرات سبب به ترکیه گفت راحتیبه نتوان شاید ترکیه

 .است کرده پیدا دست

  ترکیه آزاد مناطق در صادرات مقصد و واردات مبدا -3-3-2-3

، در خصوص مقصد کاالهای خارج شده از 1988-2015نی بررسی آمارهای مرکز آمار ترکیه در بازه زما

میزان  همواره ،2010 سال از قبل مناطق آزاد ترکیه ) صادرات از این مناطق( حاکی از این است که تا

صادرات از مناطق آزاد به بازارهای داخلی ترکیه بیش از صادرات از این مناطق به کشورهای ثالث بوده است 

زمانی، بازارهای داخلی ترکیه، به مقصد اصلی کاالهای موجود در مناطق آزاد تبدیل در واقع، تا آن دوره 

، سهم بازارهای داخلی ترکیه از کاالهای خارج شده 2010تا  1988های که در طی سالطوریبودند؛ به شده

 بود. خارجی کشورهای به مربوط ،فروش از درصد 38 درصد رسید و تنها 62از مناطق آزاد به 

تواند با هدف اولیه ایجاد مناطق آزاد که باالی فروش در مناطق آزاد به بازارهای داخلی ترکیه میم حج

بود، توضیح داده شود. این هدف در دوره زمانی  "ی مواد اولیه به اقتصادداخلیتامین ارزان و مستمر عرضه"

های موجود این حال شرکتاز قانون مناطق آزاد حذف شد. با  2008معتبر بود و در سال  2008-1985

 (.KAVLAK, 2012) دهندهمچنان بر اساس این هدف فروش خود به داخل ترکیه را ادامه می

درصد( بر  59، میزان صادرات از مناطق آزاد به کشورهای ثالث )2010اواسط سال اما در نهایت، بعد از 

توان گفت یشی گرفت. بدین ترتیب میدرصد(، پ41میزان صادرات از این مناطق به بازارهای داخلی ترکیه )

آزاد ترکیه در مسیر مناسبی برای دستیابی به هدف توسعه صادرات خود قرار  به بعد مناطق 2011از سال 

 گرفتند.

 )درصد( 1988-2015صادرات از مناطق آزاد ترکیه به بازرهای داخلی این کشور و کشورهای ثالث در دوره زمانی  -5 نمودار

 
  Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 
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http://www.ekonomi.gov.tr/


  
  

16 

 

 تا گفت توانمی( 6) شماره نمودار به توجه با ترکیه، کشور آزاد مناطق به شده وارد کاالهای مبدا خصوص در

 ترکیه آزاد مناطق خاک به ثالث کشورهای از واردات همواره 1995 سال از بعد و اغلب 1995 سال از قبل

 دوره در کهطوریبه. است داشته مناطق این به ترکیه داخلی بازارهای از واردات به نسبت بیشتری حجم

 شده گزارش ثالث کشورهای ترکیه، آزاد مناطق به شده وارد کاالهای از درصد72 مبدا ،1995-2015 زمانی

 .است

 )درصد( 1988-2015بازارهای داخلی ترکیه در دوره زمانی   واردات به مناطق آزاد ترکیه از کشورهای ثالث و -6نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 زمانی دوره  در خاص صورتبه ترکیه آزاد مناطق در کاال خروج و ورود به مربوط آمارهای به دیگر نگاهی در

 :گفت خالصه طوربه توانمی ،(4 شماره جدول) 2015-2011

 از کاال صادرات روند و است بوده صعودی ثالث کشورهای به ترکیه آزاد مناطق از کاال صادرات روند: اوال

 (.7 نمودار) است شده نزولی ترکیه داخلی بازارهای به آزاد مناطق

 شده وارد کاالهای مقدار و دیصعو صورت به ثالث کشورهای از آزاد مناطق به شده وارد کاالهای میزان: ثانیا

 (. 7 نمودار) است کرده تغییر نزولی صورتبه آزاد مناطق به ترکیه داخلی بازارهای از

 مناطق گفت توانمی اخیر هایسال طی آزاد مناطق در واردات و صادرات تغییرات روند به توجه با بنابراین

 در و اندبرداشته مهمی هایقدم ثالث، کشورهای اب تجارت بهبود راستای در خود اهداف بر بنا ترکیه آزاد

 .نیستند آزاد مناطق این در موجود کاالهای اول و اصلی مقصد ترکیه داخلی بازارهای حاضر حال

 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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  دالر( 1000) 2011-2015واردات و صادرات مناطق آزاد ترکیه به تفکیک مبدا و مقصد کاالها در دوره زمانی  در روند تغییرات -4 جدول

  2011 2012 2013 2014 2015 

 ارزش
  ترکیه داخلی آزاد ترکیه از بازارهای واردات به مناطق

2.668.180 2.971.393 2.886.929 2.732.526 2205295 

 %11 %12 %12 %13 %12 سهم

 ارزش
 ثالث کشورهای به آزاد مناطق صادرات از

6.924.450 7.070.643 7.701.394 7.957.871 7493675 

 %37 %35 %33 %31 %31 سهم

 ارزش
 ثالث کشورهای آزاد از واردات به مناطق

7.252.802 7.257.543 7.490.100 7.058.603 6549732 

 %32 %31 %32 %31 %32 سهم

 ارزش
 ترکیه داخلی بازارهای به آزاد مناطق صادرات از

5.800.743 5.753.556 5.161.974 4.683.242 4011960 

 %20 %21 %22 %25 %26 سهم

 ارزش
 جمع

22.646.175 23.053.135 23.240.397 22.432.242 20260661 

 100 %100 %100 %100 %100 سهم
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 

 دالر( 1000)  2011-2015 کاالها مقصد و مبدا تفکیک به ترکیه آزاد مناطق صادرات و واردات در تغییرات روند -7 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 واردات حجم بیشترین شودمی مشخص ،2015  سال در ترکیه آزاد مناطق به کاال واردات جریان بر تمرکز اب

 (.8 شماره نمودار) است فتهگر صورت EU کشورهای سوی از مذکور مناطق به( درصد34)

 

 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 )درصد( 2015 جریان ورود کاال به مناطق آزاد ترکیه به تفکیک سهم کشورها در سال  -8 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 آزاد مناطق از شده صادر هایکاال از درصد 35 مقصد دهد،می نمایش ،9 شماره نمودار چنانچه همچنین،

 .است بوده ترکیه داخلی بازارهای ،2015 سال در ترکیه

 )درصد( 2015سال  -جریان خروج کاال )صادرات( از مناطق آزاد ترکیه به تفکیک سهم کشورهای مقصد  -9 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

  اشتغال ایجاد خصوص در ترکیه آزاد مناطق عملکرد -3-3-3

 از مناطق این حال این با است، نبوده ترکیه در آزاد مناطق تاسیس اصلی اهداف از اشتغال خلق چه اگر

 و خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب طریق از هستند قادر و برخوردارند شغلی هایفرصت افزایش ظرفیت

 . نمایند خلق جدیدی شغلی هایفرصت لیدی،تو هایفعالیت ترویج

http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/
http://www.ekonomi.gov.tr/


  
  

19 

 

 ،2010 سال در کشور، این آزاد مناطق در شده استخدام پرسنل تعداد ترکیه، اقتصاد وزارت بنابرگزارش

 تعداد سال، 5 طی واقع در. است رسیده نفر 62.234 به 2015 سال در عدد این. است بوده نفر 44.658

 زمانی بازه این در مذکور مناطق در اشتغال ایجاد روند و شده برابر1.4 مناطق، این در شده استخدام افراد

 (.ÇETİNKAYA, BEKTAŞ , 2016) است بوده صعودی

 2014 - 2015وضعیت  اشتغال  و درصد تغییرات آن در مناطق آزاد ترکیه در دوره زمانی  -5جدول 

ف
ردی

 

 مناطق

 2015سال  2014سال 

 تغییرات%
 کارگران

کارکنان 

 دفتری
 کارگران کل سایر

کارکنان 

 دفتری
 کل سایر

 2،61 %28 %33 %30 %28 %28 %29 %29 %27 اژه 1

 9،11 %16 %1 %9 %18 %15 %6 %10 %16 بورسا 2

 -5.95 %14 %39 %9 %14 %15 %44 %10 %15 مرسین 3

 5،61 %8 %0 %8 %8 %7 %0 %8 %7 آنتالیا 4

5 
چرم و صنعت 

 استانبول
6% 12% 0% 7% 8% 13% 0% 8% 17،95 

 -12،37 %2 %5 %1 %2 %2 %5 %1 %2 کوسائیل 6

7 
مرکز تحقیقات 

 مرمره -توبیتاک
2% 4% 1% 2% 2% 4% 0% 2% 1،69- 

 12،76 %6 %0 %6 %6 %5 %0 %5 %6 اروپا 8

 8،90 %6 %5 %4 %7 %6 %5 %3 %6 کایسری 9

 -16،85 %2 %5 %3 %2 %3 %4 %3 %2 ازمیر 10

 -7،33 %3 %1 %5 %3 %3 %1 %5 %3 تارکیا استانبول 11

12 
فرودگاه آتاتورک 

 استانبول
1% 7% 5% 2% 1% 6% 9% 2% 4،82- 

 -61،32 %1 %0 %1 %1 %3 %0 %1 %4 آدانا 13

 9،73 %1 %0 %1 %1 %1 %0 %1 %1 سامسون 14

 -1،29 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %1 %0 گازیانتنپ 15

 2،13 %0 %1 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ترابزون 16

 -24،24 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 دنزیل 17

 0،00 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ماردین 18

 50،00 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 ریزه 19

 1،19 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 کل
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 شده داده نشان( 10) شماره نمودار در 2015 سال در اشتغال ایجاد از ترکیه آزاد مناطق از یک هر سهم

 است اژه آزاد منطقه به مربوط مناطق این در شده خلق اشتغال از نیمی شودمی مشاهده که همانطور. است

 .دارند قرار بعدی جایگاه در ،سهم درصد 10 و 30 با ترتیب به مرسین و بورسا مناطق و

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 ()درصد 2015سهم اشتغال ایجاد شده در مناطق آزاد ترکیه به تفکیک مناطق در سال  -10 نمودار

 
Source: http://www.ekonomi.gov.tr/ 

 خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب خصوص در ترکیه آزاد مناطق عملکرد -3-3-4

 شمار به ترکیه در آزاد مناطق ایجاد یاولیه اهداف از یکی ،( FDI)خارجی تقیممس گذاریسرمایه جذب

 افزایش ترکیه، آزاد مناطق در خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب از هدف مشخص طوربه. آیدمی

 دستیابی و خارجی هایبنگاه با همکاری طریق از هم آن مناطق این در حاضر داخلی هایبنگاه پذیریرقابت

 (.Kavalak, 2012) است شده تعریف تجربی، دانش و باال سطح هایآوریفن هب

 فراوانی جذابیت از قانونی مختلف هایمعافیت و قوی زیربنایی تسهیالت وجود دلیلبه ترکیه، آزاد مناطق

 گذارانهسرمای برای ترکیه، آزاد مناطق مزایای جمله از. هستند برخوردار خارجی تجار و گذارانسرمایه برای

 که مواردی تمام در فعالیت دیگر، بیان به. است بومی هایشرکت و آنها میان برابری اصل برقراری خارجی،

 در همچنین،. است آزاد نیز خارجی گذارانسرمایه برای هستند، آنها به ورود به مجاز ایترکیه هایشرکت

 وجود تمایزی هیچ خارجی و داخلی هایشرکت ینب مناطق این در هامعافیت و هامشوق مزایا، از برخورداری

 (. Turkish Ministry of Economy, 2017) ندارد

 دریافت مالکیت سند و نماید زمین خریداری به اقدام تواندمی گذارسرمایه ترکیه، آزاد مناطق از برخی در

 را خود ملک اجاره ای و فروش حق که کندمی ایجاد گذارانسرمایه برای فرصتی خود موضوع، این. کند

 انجام را اعتمادی قابل و سودآور گذاریسرمایه افراد فرصت، این از استفاده با همچنین،. آورند دستبه

 هستند مناطق دست این از استانبول تارکیا تنپ،گازان اروپا، دنیزلی، بورسا، همچون مناطقی. دهندمی

(KAVLAK, 2012 .) 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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 این شود توجه آنبه خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب در موفقیت خصوص در است الزم که مهمی نکته

 خارجی گذارانسرمایه برای توانندمی آزاد مناطق که هاییجذابیت تمام وجود با داشت نظر در باید که است

 و مزایا لحاظ به چه و جهانی بازارهای به دسترسی مناسب امکان و مناسب مکانیابی لحاظ به چه)

 وجود کشوری، هر در هاگذاریسرمایه این جذب برای ضروری شرطپیش باشند، داشته( ودموج هایمشوق

 (.World Finance, 2014)  است مناسب قانونی چارچوب کنار در شفاف و باثبات اقتصادی و سیاسی فضای

 گذارانایهسرم برای ترکیه آزاد مناطق که هاییجذابیت و مزایا تمام وجود با که است این از حاکی آمارها

 ،1988 -2011 زمانی دوره در مناطق این در خارجی مستقیم گذاریسرمایه مجموع دارند، و داشته خارجی

 روند خصوص در حاضر گزارش اول بخش در که نکاتی به توجه با. است شده بوده دالر میلیارد 1.3 تنها

 . است نبوده انتظار از ردو چندان نتیجه این گفت توانمی شد گفته ترکیه در اقتصادی تحوالت

 فعالیت به آغاز ترکیه کشور در خارجی گذاریسرمایه با شرکت هزار30 تقریبا کهحالی در ،2011 سال در

 هایشرکت مشارکت سهم بودند، فعال آزاد مناطق در شرکت 500 حدود در تنها تعداد، این از نمودند،

 ترکیه ،2011 سال در کههنگامی همچنین،. است شده گزارش درصد 2 حدود در آزاد مناطق در خارجی

 درصد 1.1 تنها مقدار این از آزاد مناطق سهم کرد، جذب خارجی گذاریسرمایه دالر میلیارد15.8

 (. KAVLAK, 2012) بود( دالر میلیون181)

 دلیلبه اژه آزاد منطقه ترکیه، آزاد مناطق بین در است، شده داده نشان 1 شماره نمودار در که طورهمان

 کشور این آزاد مناطق سایر میان دردرصد  FDI 52 از سهم بیشترین دارای آن، مناسب بسیار یابیمکان

 (. همان) است بوده

 )درصد( 2012گذاری مستقیم خارجی  به این مناطق در سال سهم هر منطقه آزاد ترکیه از کل جریان سرمایه _11 نمودار

 
       Source:  KAVALAK, 2012 
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 گیری نتیجه -4

 و ترینمهم عنوانبه آزادسازی آن، در که بود جهانی اقتصاد در جدیدی عصر آغاز میالدی، 80 دهه

 همین در. گرفت قرار کشورها از بسیاری ریزیهایبرنامه و سیاستگذاری در اقتصادی، اصالحات ترینضروری

 هایسیاست  و کرد آزاد را خود تجاری سیستم ،1980سال ژانویه 24 قطعنامه اساس بر ترکیه  ارتباط

 اجرای برای الزم نهادی بسترهای از ترکیه که اآنج از. داد قرار خود کار دستور در را محورصادرات تجاری

 در مکرر خیزهای و افت با اقتصادی آزادسازی تجربه موجببه ،نبود برخوردار ساختاری تعدیل هایسیاست

 (.Central Bank of Turkey, 2009) شد مواجه تورم نرخ و هاختترازپردا کسری مالی، و اقتصادی ثبات

 که است بوده کشور این در آزاد مناطق تاسیس ترکیه، در آزادسازی به مربوط سیاستی ابزارهای از یکی

 سرعت محور؛ صادرات تولید و گذاریسرمایه افزایش قبیل از اهدافی با ،1985 سال در آن به مربوط قانون

 به اقتصادی هایفعالیت هدایت ترکیه؛ به خارجی مستقیم گذاریسرمایه و تکنولوژی رودو به بخشیدن

 اما. شد تصویب جهانی تجارت سطح در ترکیه عملکرد بهبود و المللیبین تجارت یتوسعه  صادرات؛ سمت

 نداشت، را یدجد هایسیاست اجرای برای الزم آمادگی ترکیه اقتصاد که آنجا از شد اشاره قبال که طورهمان

 نتایج. هستند بیشتری تالش نیازمند شده، ترسیم اهداف تمام به دستیابی تا هنوز کشور این در آزاد مناطق

 :باشدمی ذیل شرحبه مذکور مناطق عملکرد ارزیابی از آمده دستبه

 هاتشرک این و باشندمی برخوردار مناطق این در مشارکت خصوص در پائینی سهم از خارجی هایشرکت

 بوده ترکیه در آزاد مناطق تاسیس مهم اهداف از که تولید تا هستند فعال فروش و خرید فعالیت در اغلب

 .است

 از اما. است بوده بیشتر مناطق این در واردات به نسبت صادرات میزان همواره تجارت، ترکیب خصوص در

 راحتیبه تواننمی است، بوده نوسان در نزولی یا صعودی صورت به ها،سال بیشتر در صادرات حجم که آنجا

 . شوند تبدیل خارجی ارز جریان افزایش برای اطمینان قابل منبع یک به اندتوانسته مناطق این  که گفت

 بودند شده تبدیل آزاد مناطق صادرات اصلی مقصد به ترکیه، داخلی بازارهای ، 2010 سال از قبل تا

 بر( درصد 59) ثالث کشورهای به آزاد مناطق از صادرات میزان ال،س همین اواسط از بعد اما ؛(درصد62)

 به 2011 سال از بنابراین،. گرفت پیشی ،(درصد41)ترکیه داخلی بازارهای به مناطق این از صادرات میزان

 .اندگرفته قرار صادرات توسعه هدف به دستیابی برای مناسبی مسیر در ترکیه آزاد مناطق بعد

 ایجاد روند حال این با است، نبوده ترکیه در آزاد مناطق تاسیس اصلی اهداف از اشتغال جادای اینکه وجود با

 (.,Turkish Ministry of Economy 2017) است بوده صعودی همواره مناطق این در اشتغال
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 :2 گزارش شماره

  یهادر برنامه یبازرگان یهانقش اتاق

 جوانان و اشتغال ینیکارآفر

 

 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

اند. در واقع با توجه به دهه گذشته بسیار مورد توجه واقع شدهجوانان و اشتغال دو مفهومی هستند که در 

نیاز به ارائه راهکاری برای حل این معضل  نرخ رشد بیکاری جوانان و افزایش این نرخ نسبت به بیکاری کل،

 و ایجاد شغل برای جوانان مورد توجه جدی واقع شده است.  

کند. در واقع نرخ باالی بیکاری های کارآفرینانه در کنار رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال نیز کمک میفعالیت

ه بر این مشکل شده است. در بسیاری از های کارآفرینی به منظور غلبها به فعالیتموجب تمرکز دوباره دولت

های کسب و کار و مراکز رشد های بازرگانی، انجمنهای دولتی، اتاقکشورها در کنار اقدامات و سیاست

 دهند. های حمایتی از رشد و توسعه کارآفرینی ارائه میکسب و کار از جمله دیگر نهادهایی هستند که برنامه

ها منافع دیگری نیز در کارآفرینی به جز کمک به رشد اقتصادی برای اتاقهای البته مشارکت در برنامه

تعداد اعضای خود را افزایش توانند های کارآفرینی برای جوانان میهای بازرگانی از طریق برنامهاتاقبردارد. 

توسعه  گذاری کرده، ظرفیت جوانان رادر مسیر اقتصاد باثبات سرمایه دهندبه بخش خصوصی اجازه  داده،
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  کنند تا دسترسی ها با آموزش جوانان کمک میبخشیده و نسل جدید کارآفرینان را ایجاد کنند. اتاق

تری به نیروی کار یا از طریق ایجاد یک کسب و کار جدید و یا بوسیله پیوستن به یک کسب و کار راحت

 موجود بوجود آید. 

ها به دلیل شود. اتاقی بازرگانی به اشکال مختلفی ارائه میهاهای اشتغال و کارآفرینی جوانان در اتاقبرنامه

 بهشبکه ارتباطی قوی که با جامعه کسب و کار داشته و همچنین به دلیل طیف وسیع خدمات حمایتی که 

های های کارآفرینی و طرح و اجرای برنامهدر توسعه مهارت زیادیدهند توانایی کسب و کارها ارائه می

هایی های آموزشی تا رقابت کسب و کارها برای ارائه طرحها از کارگاهضوع دارند. این برنامهمرتبط با این مو

 شود. که با نیازهای کارآموزی جوانان یک منطقه منطبق باشد را شامل می

به طور مثال بنیاد اتاق بازرگانی ایاالت متحده که وابسته به اتاق بازرگانی این کشور است، با همکاری و 

 تحصیل برای از پایان  بعد  هایاز آکادمی کارآفرینی جوانان در آمریکا یک سری برنامه ت مالی حمای

آموزان در های یکساله، دانشدهد. از طریق این برنامهآموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ارائه میدانش

ه، طرح کسب و کار نوشته، به های تجاری خلق کرده، تحقیقات بازار انجام داد، ایده12تا  6مقاطع تحصیلی 

 کنند.گذاران وصل شده و در نهایت شرکت خود را دایر میسرمایه

جلسات آموزشی را برای مقامات رسمی  در جمهوری قرقیزستان، 2011اتاق بازرگانی آمریکا در سال 

در حال حاضر  در راستای ایجاد مراکز توسعه شغلی در بیشکک برگزار کرد. در نتیجه این ابتکار،دانشگاهی 

 دانشگاه در بیشکک دارای مراکز شغلی جدید یا پیشرفته هستند. همچنین این اتاق در ترینیداد و توباگو 10

های گوناگون دانشجویان از این طریق هماهنگ شده و تاسیس کرد تا فعالیترا  وری جوانانانجمن ملی بهره

 هایشان به آنها کمک شود.برای تقویت مهارت

اتاق که به صورت تخصصی در زمینه  91های توانند از کمکمیدر ایتالیا  1های نوپان شرکتکارآفرینا

های نوپا وجود دارد که ها باجه کمک به شرکتکارآفرینی فعال هستند استفاده نمایند. در واقع در این اتاق

 پردازند.میهای رایگان به کارآفرینان به ارائه کمک "های جدیدخدمات به شرکت"تحت برنامه 

اتاق بازرگانی اوستیای شمالی در روسیه، یک برنامه مربوط به کارآفرینی برای جوانان  "نسل جدید"برنامه 

های اندازی کسب و کار خود بوده و به یاری اتاقدنبال راهای است که بهالتحصیل از مدارس فنی یا حرفهفارغ

شدند. اتاق بازرگانی و صنعت اوستیای شمالی با مشارکت مذکور موفق به دریافت منابع مالی برای این کار 

                                            
1 Startup 
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کند تا آنها بتوانند کسب و کار ای، امکان دسترسی جوانان با مهارت را به سرمایه فراهم میهفت اتاق منطقه

 اندازی کنند. خود را راه

را به کسب و کارها،  استرالیا نیز طی یک برنامه کارآموزی، جوانان جویای کار -اتاق بازرگانی و صنعت یونان

سازد. کارآموزان عالوه بر دهند متصل میهای کارآموزی ارائه میهایی که دورهاهالی حرفه و دیگر سازمان

کننده، از حمایت و مشاوره اتاق در طول دوره های استخدامآموزش، تجربه کاری و مشاوره با سازمان

 شوند.کارآموزی خود منتفع می

های بازرگانی دنیا، اتاق شیراز هم یک برنامه اثربخش در زمینه توسعه موفق از اتاق هایبه جز این نمونه

پروژه در بخش  2017های بازرگانی در سال اشتغال اجرا کرده که این برنامه توانست در رقابت جهانی اتاق

 همکاری با زشیرا بازرگانی اتاقنامزد نهایی این بخش شود.  5 وجز بهترین توسعه کسب و کار و اشتغال

 گیریشکل همراه با 2014 سال نوامبر در فارس استان در دارویی گیاهان توسعه هدف با برخی نهادها و

کرد. هدف از  گذاریهزار دالری پایه 97را با بودجه  دارویی گیاهان بازاریابی کمیته دارویی، گیاهان ستاد

 با آنها جایگزینی و فارس استان در تولید یبرا نسبی مزیت دارای دارویی گیاهان کشت این پروژه گسترش

 سطح ارتقاء و پایدار اشتغال ایجاد آن تبع به و استان کشاورزی مجدد رونق باال، آبی نیاز با محصوالت

 سال در و روز -نفر 7100 برای خود فعالیت اول سال دراست. این طرح موفق شد  روستائیان استان معیشت

 باشد.می دارویی گیاهان تولید بخش به وطمرب تنها رقم این که دکنایجاد  الاشتغ روز -نفر 4300 برای دوم
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 مقدمه -1  

رشد پایدار اقتصادی در دنیا نیازمند کارآفرینی است. کارآفرینان شغل ایجاد کرده، به توسعه اقتصادی کمک 

غدغه مشترک یک د. ها به منظور حمایت از محیط اقتصادی سالم هستندو یک شریک موثر برای دولت

جوامع مختلف در دنیا موضوع اشتغال است که از همین منظر نیز رشد نسل جدید کارآفرینان )هم کسانی 

 یابد.اهمیت می (2و هم کارفرمایان کارآفرین 1کنندکه شغل ایجاد می

دها به های کسب و کار نقش حیاتی در حمایت از کارآفرینی دارند. اینگونه نهاهای بازرگانی و انجمناتاق

شکل منحصر به فردی در میان بدنه دولت قرار گرفته و به دنبال رشد اقتصادی و خواست بخش خصوصی 

ها توانایی حمایت از به عنوان صدای جامعه کسب و کار، اتاق در ایجاد نسل جدید کارفرمایان هستند.

ات با تکیه بر منافع نسل جوان اصالحات الزم به منظور تشویق اشتغال را دارند. در اغلب موارد، این اصالح

 افتد.در کشورها اتفاق می

های الزم برای حضور و مشارکت آنها در چرخه اقتصادی کشورشان، عدم برخورداری نسل جوان از توانمندی

 8از هر  2011در سال ، 3ر طبق گزارش سازمان جهانی کار. ب]3[ت یک مسئله جدی در سراسر دنیا اس

 4میلیون جوان بیکار در سراسر دنیا است که  75دهنده ه است. این آمار نشانجوان یک نفر بیکار بود

های مهارتی ناشی از آن، سیستم آموزشی توسعه نیافته و شکاف. ]2[ت اس 2007میلیون بیشتر از سال 

های ناکارآمد همه و همه موانعی هستند که منجر به نرخ باالی بیکاری مستمر در موانع فرهنگی و سیاست

 ثباتی جامعه است.شود که خود عامل بیوانان و باالتر بودن این نرخ نسبت به بیکاری کل در کشورها میج

های کسب و کار در ها و انجمنها، کارآفرینی جوانان حوزه جدیدی را پیش روی اتاقبا توجه به این چالش

آفرینی برای جوانان منافع زیادی را رسد درگیر شدن در مقوله کارسراسر دنیا قرار داده، چرا که به نظر می

 در بر خواهد داشت.

را بیشتر کرده، از  تعداد اعضای خودتوانند های کارآفرینی برای جوانان میهای بازرگانی از طریق برنامهاتاق

ها از طریق جامعه کسب و کار حمایت و نسل بعدی رهبران کسب و کار را پرورش دهند. در واقع اتاق

گذاری کرده، دهند در مسیر اقتصاد باثبات سرمایهارآفرینی جوانان به بخش خصوصی اجازه میهای کبرنامه

  ظرفیت جوانان را توسعه بخشیده و نسل جدید کارآفرینان را ایجاد کنند.

                                            
Job creators 1 

Entrepreneurial employees 2 

bor OrganizationInternational La 3 
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تواند با ایجاد این موضوع می تر کار پیدا کنند کهاتاق ها با آموزش جوانان به آنها کمک می کنند تا راحت

هایی است ب و کار جدید یا پیوستن به جوامع کسب و کار موجود صورت گیرد و در واقع یکی از راهیک کس

 کنند.خود را ایفاء می 1های کسب و کار، وظیفه شهروندی شرکتیها و انجمنکه به واسطه آن اتاق

 جامعه خود در آنها که دارد  وجود ، احتمال بیشتریشوندمیاز نظر اقتصادی قدرتمند جوانان  وقتی

کارآفرینی  جوانان را ارتقاء بخشند.رهبران فعال کسب و کار باشند و منافع کسب و کار ، گذاری کنندسرمایه

ها کسب و کار شده و تالش ها و انجمنشود که جوانان بیشتر از قبل عضو اتاقهمچنین منجر به این می

 الن کسب و کار قرار گیرد.کنند تا فضای بهتری برای نوآوری و خالقیت در اختیار فعا

 کسب و کار هایانجمن و هااتاق یجوانان برا ینیکارآفر هایبرنامه یتاهم -2

توان به زند. از جمله آن میهای اقتصادی که جوانان با آن روبرو هستند دامن میعوامل زیادی به چالش

اره کرد. یکی از مهمترین این دیگر اشموارد رشد جمعیت، بحران اقتصادی جهانی، کمبود منابع و برخی 

زایی عنوان کرد که در حال حاضر توانایی تطابق با تقاضا را ندارد. در اشتغالعوامل را باید ابزارهای سنتی 

 از کشورها بخش دولتی، به صورت سنتی موتور محرکه اشتغال است که دیگر توانایی جذب  بسیاری

   التحصیل نسل جدید را ندارد. ها فارغمیلیون

شود. وری پایین میاین موضوع سبب بیکاری مستمر نسل جوان یا اشتغال در مشاغلی موقت و با بهره

دهد بلکه به اقتصاد ارائه میهای شغلی فرصتکارآفرینی نه تنها برای کسانی که به دنبال شغل هستند 

زینی برای اند به ایجاد جایگتوهای کارآفرینی در جوانان میبخشد. توسعه پتانسیلکشورها نیرویی تازه می

هایی دهد. سازمانو همزمان به جوانان ارزش استقالل و ابتکار عمل را آموزش  اشتغال دولتی کمک کرده

ی روزافزون جوانان ل مشکل بیکارح به دو دلیلِ های غیرانتفاعیظیر ادارات توسعه، ادارات دولتی و سازمانن

های ها شامل کارگاهکنند. بیشتر این برنامهتشویق می ی جوانان راکارآفرین ،و حمایت از شکوفایی اقتصادی

های کسب و کار است که سبب برای گسترش شبکه ارتباطی و رقابت برای ارائه طرح آموزشی، ایجاد فرصت

 شود.تشویق و آموزش کارآفرینان جوان می

ف قرار داده است، اما در نهایت این ها بخشی از نیازهای کارآفرینی را در جامعه هدهر یک از این برنامه

های مشابه های غیردولتی، ادارات توسعه و سازمانسازمان با وجود آنکهحل هستند. ها بخشی از راهبرنامه

                                            
Corporate citizenship 1 

های خاصی دارند که باید آنها را ها مسوولیتشهروندی شرکتی به این معنا است که این سازمان کشوری بدانیم که در آن مستقر هستند،« شهروندان»ها را گر سازمانا
 د.یرنبه انجام برسانند تا به عنوان شهروندانی خوب مورد پذیرش جامعه قرار گ
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کنند اما در نهایت هیچکدام مهارت هایی را برای حمایت از کارآفرینی جوانان برگزار میچنین برنامه

 نی را در این زمینه ندارند.های بازرگاکارشناسی و دانش اتاق

های کسب و کار بر عهده گرفته شده یک حلقه های بازرگانی و انجمنهای کارآفرینی که توسط اتاقطرح

های کوچک و متوسط بسیاری از شرکت کههمچنان استاتصال محکم میان نسل جدید و قدیم کارآفرینان 

های بازرگانی در نقش بااهمیت اتاق تند. لذا به دلیلهای خود را دارا نیستنهایی ظرفیت توسعه برنامهبه 

 های سایر ارائه شده توسط آنها بسیار متمایز از برنامهکارآفرینی های میان جامعه کسب و کار برنامه

 هاست.سازمان

دلیل  ها بهشود. اتاقهای بازرگانی به اشکال مختلفی ارائه میهای اشتغال و کارآفرینی جوانان در اتاقبرنامه

شبکه ارتباطی قوی که با جامعه کسب و کار داشته و همچنین به دلیل طیف وسیع خدمات حمایتی که از 

های های کارآفرینی و طرح و اجرای برنامهدهند توانایی خوبی در توسعه مهارتکسب و کارها ارائه می

هایی بت کسب و کارها برای ارائه طرحهای آموزشی تا رقاها از کارگاهمرتبط با این موضوع دارند. این برنامه

انتخاب اینکه کدام نوع برنامه شود. که با نیازهای کارآموزی جوانان یک منطقه منطبق باشد را شامل می

ای برنامهبرای یک اتاق مناسب است بستگی به عوامل زیادی ازجمله نیازهای جامعه و ظرفیت سازمانی دارد. 

تواند ای میهای سازمان و مقتضیات محلی است. چنین برنامهبا استراتژیکه به درستی طراحی شده، مطابق 

طور موثری مورد استفاده قرار دهد. دو نحو مناسبی تعیین و منابع را برای رسیدن به اهداف به اهداف را به

ای نامه( طراحی بر2و  برنامه ( مشخص کردن تمرکز اصلی1ای الزم است: گام اولیه برای تحقق چنین برنامه

 ای که جامعه کسب و کار با آن مواجه است را شناسایی کند.مسئله حل ارائه دهد و ریشهکه بتواند راه

های بخش خصوصی، کارآفرینی جوانان توسط شرکتهای به طور مثال، از قدیم در ایاالت متحده برنامه

کند که طی آن ای را برگزار میرنامهب1شود. بنیاد کافمنهای غیردولتی و موسسات آموزشی اداره میسازمان

های بخش خصوصی مانند شوند. شرکتکارآفرینان موفق و برتر از سراسر جهان به ایاالت متحده دعوت می

  از کسب و کارهای کوچک جوانان در هند و اندونزی حمایت  با مشارکت نهادهای غیرانتفاعی2کاترپیالر

به جای  "ایجاد شغل"ا تالش دارند که به دانشجویان چگونگی هایی در کالیفرنیند. همچنین کالجکمی

 را آموزش دهند. "یافتن شغل"

                                            
:Kauffman Foundation 1 

توسط کارآفرین مشهور آمریکا اوینگ کافمن تاسیس شد یکی از بزرگترین بنیادهای: خصوصی ایاالت متحده با دارایی حدود  میلیارد  1960این بنیاد که در اواسط دهه 
 یاد(دالر است. هدف اصلی این بنیاد توسعه آموزش و کارآفرینی در کشور آمریکاست. )سایت بن

Caterpillar 2 
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اما باید به این نکته هم توجه داشت که هیچ برنامه کارآفرینی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. یک 

ور یا منطقه ارتباط با کشهای خاص آن منطقه ممکن است که بیبرنامه موفق در یک منطقه و با ویژگی

های کارآفرینی موفق برای جوانان های مشترک در بسیاری از برنامهدیگری باشد. در نهایت برخی ویژگی

راهنمایی ، استفاده از مهارتها آموزش، تواند الگویی برای سایرین باشد. از جمله این ویژگیدیده شده که می

 و ایجاد شبکه همتایان است. و مشاوره

هایی است که شانس فرد را برای اشتغال یا کسب و کار شخصی افزایش راگیری مهارتآموزش به معنی ف

کند فرآیند ها فرد را از نظر تئوری برای حضور در محیط کار آماده میدهد. اما در حالیکه این آموزشمی

کمک  رهراهنمایی و مشاونوعی کارآموزی در محیط عملی است. در کنار این دو مورد استفاده از مهارت، 

کنند تا جوانان اهداف خود را از طریق تخصص و حمایت افراد خبره به سرانجام رسانند. در آخر، ایجاد می

بوجود آمدن  ای برای کارآفرینان برخوردار است زیرا روابط بازرگانی سببشبکه همتایان از اهمیت ویژه

 های جدید، خالقیت و رشد است.فرصت خلق ایده

 یبازرگان هایموفق اتاق ینیآفرکار هایبرنامه -3

 یشمال یایو صنعت اوست ی: اتاق بازرگانیهروس -3-1

های های بازرگانی یا سازمانهای بازرگانی، انجمنجوانان در سراسر جهان توسط اتاق های کارآفرینیبرنامه

اجرا کننده این های بازرگانی شوند. یکی از اتاقهای کسب و کار اجرا میوابسته به منظور بهبود محیط

روسیه است که برنامه جوانان خود را در سال  در  1(CCINO) الیو صنعت اوستیای شم تاق بازرگانیبرنامه، ا

 آغاز کرد. 2009

اتاق بازرگانی اوستیای شمالی، یک برنامه آموزشی و مختص جوانان است که با  "2نسل جدید"برنامه  

ای در و هفت اتاق بازرگانی منطقه 3(Russia CIPEروسیه ) های خصوصیالمللی بنگاهمشارکت مرکز بین

التحصیل مدارس فنی یا  اندازی شد. این برنامه مربوط به کارآفرینی برای جوانان فارغراه قفقاز شمالی،

های مذکور موفق به دریافت منابع اندازی کسب و کار خود بوده و به یاری اتاقدنبال راهای است که بهحرفه

                                            
North Ossetia Chamber of Commerce and Industry of 1 

New Generation 2 

Center for International Private Enterprise: 3 

 چهارمرکز یکی از  شود. اینهای خصوصی و اصالحات بازارمحور موجب تقویت دموکراسی میدر سراسر جهان از طریق بنگاه خصوصی هایبنگاه المللیبین مرکز

 .است آمریکا بازرگانی اتاق به وابسته و "(National Endoenment for Democracy)بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی"موسسه اصلی 

 .است یافته تصاصاخ جهان سراسر در دموکراتیک نهادهای تقویت و رشد به که است غیرانتفاعی و خصوصی بنیاد یک "(NED) دموکراسی برای ملیبنیاد اعانه "
NED  فعالیت  دموکراتیک اهداف برای دنیا کهکشور  90 از بیش در کشور از خارج دولتی غیر هایگروه پروژه از حمایت برای مالی کمکفقره  1000 از بیشساالنه

 (. /http://www.ned.org) سایت بنیاد: کند کنند اعطا میمی

http://www.ned.org/
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ای، رای این کار شدند. در واقع اتاق بازرگانی و صنعت اوستیای شمالی با مشارکت هفت اتاق منطقهمالی ب

اندازی کند تا آنها بتوانند کسب و کار خود را راهامکان دسترسی جوانان با مهارت را به سرمایه فراهم می

درخواست متقاضیان، حامیان مالی  کنند. در ادامه به زمان مورد نیاز برای آموزش برنامه و مباحث آن، نحوه

 برنامه و اثرات اجرای آن به تفکیک پرداخته شده است.

 آموزش -3-1-1

ساعت آموزش در  100 که بتوانند به یک کارآفرین نمونه تبدیل شوند، نیاز به برای آن کنندگانمشارکت

 زمینه موضوعات زیر دارند:

 یک بنگاه جدید اندازیریزی استراتژیک کسب وکار و راهبرنامه 

 سواد مالی و اقتصادی 

 کارآفرینی در یک جامعه دموکراتیک 

 ای رهبری و رشد حرفه 

 حقوق مالکیت و موسسات بازار آزاد 

 نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون 

 ینهستند که اگر ا یو بازرگان یفن هایبا مهارت یجوانان ی،برنامه آموزش این در کنندهشرکت یاندانشجو

 یتهرچند قابل یافتند،یو علم اقتصاد نم یبازرگان هایآموزش یبرا یفرصت شدینم یاآنها مه یراب یطشرا

 یبرا یازمورد ن یههم زمان، مهارت و سرما طورآنها به  برای هابرنامه ینرا دارا بودند. ا یازارائه خدمات مورد ن

 به دنبال کسب و کار خود بروند.تا بتوانند  کندیکند و کمک م یم یجادکسب و کار خود را ا یجادا

 روند درخواست -3-1-2

متقاضیان باید ضمن ارائه درخواست شرکت، دالیل خود را برای شرکت در این برنامه، این برای شرکت در 

توضیح دهند. البته در عمل،  هایی را برای کارآفرینی تقبل خواهند کردکه بعد از آن، چه تالشبرنامه و این

شوند، زیرا که هدف تشویق کارآفرینی در بین نسل جوان است. در این مرحله تنها باید رفته میاکثر آنها پذی

 .کارآفرینی استعالقمند  شخص متقاضی براستی محرز شود که

 یمنابع مال -3-1-3

 اعانه بنیاد"، " 1(USAIDالمللی توسعه آمریکا )آژانس بین"طور مشترک توسط به "نسل جدید"برنامه 

 شود.و هفت اتاق بازرگانی تامین مالی و حمایت می "دموکراسی یبرا ملی

                                            
nited States Agency for International DevelopmentU 1 
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 نتایج پروژه -3-1-4

جوان راغب به کارآفرینی را آموزش دهد. عالوه بر آن،  700این برنامه تاکنون موفق شده است تا بیش از 

یون روبلی میل 1.2 کننده در این طرح، برنده جایزهالتحصیل شرکتنفره از دانشجویان فارغ 4یک گروه 

دالر( برای پرورش خیار و تبدیل آن به محصوالتی مانند ترشیجات در محل مزرعه در روستای  41318)

 .]3[ دن( شدSungzhaسانگژه )

 های بازرگانی در ایتالیاهای کارآفرینی اتاقبرنامه -3-2

نمایندگی شبکه ملی  1(Unioncamere) های بازرگانی، صنعت، صنایع دستی و کشاورزی ایتالیااتحادیه اتاق

ها از طریق کاهش تعداد اتاق تالیا،در ایاین اتحادیه اتاق را در ایتالیا به عهده دارد. یکی از وظایف اصلی  105

بنگاه عضو داشته باشد.  80.000اتاقی نباید کمتر از  یکدیگر یا اعمال این قانون است که هیچادغام آنها با 

های اجباری فرآیند شروع یک شرکت نوپا در ایتالیا است. در واقع از بخش ها یکینام و عضویت در اتاقثبت

 های جدید و قدیمی هستند.ها در ایتالیا کانون اصلی ارائه مشاوره و اطالعات به بنگاهاتاق

اتاق که به صورت تخصصی در زمینه کارآفرینی فعال  91های توانند از کمکهای نوپا میکارآفرینان شرکت

های نوپا وجود دارد که تحت برنامه ها باجه کمک به شرکتستفاده نمایند. در واقع در این اتاقهستند ا

پردازند. این خدمات شامل ارائه های رایگان به کارآفرینان میبه ارائه کمک 2"های جدیدخدمات به شرکت"

شود. برخی ن اعتبار میاطالعات، راهنمایی و مشاوره، نوشتن طرح کسب و کار و حمایت و کمک برای گرفت

از این  اعتباردهی کرده یا ضامن دریافت وام آنها شوند. هدفتوانند به کارآفرینان مستقیما ها خود میاز اتاق

برنامه در اتاق ایتالیا توسعه فرهنگ کارآفرینی و تشویق به ایجاد و توسعه خوداشتغالی از طریق آموزش، 

 راهنمایی و اطالعات است. 

های نوپا به منابع مالی را برای کارآفرینان جوان ها دسترسی بنگاهنتشار اطالعات و آموزش، اتاقعالوه بر ا

ها سود های محلی و بانکتوانند از رابطه میان اتاقبخشند. به طور مثال کارآفرینان جوان میتسهیل می

وع سبب افزایش آگاهی جوانان این ها دارند که این موضها روابط نزدیکی با اتاقببرند. در برخی مناطق بانک

 شود.  منطقه در رابطه با منابع مالی موجود می

های کوچک و متوسط و های بازرگانی در ایتالیا آگاهی دادن به بنگاهیکی دیگر از وظایف کلیدی اتاق

همچنین  هاهای حمایتی و قوانین تنظیمی مرتبط با این بخش است. اتاقکارآفرینان جوان در رابطه با طرح

                                            
ndicraft and AgricultureThe Italian Union of Chambers of Commerce, Industry, Ha 1 

Servizio Nuove Imprese(New Enterprise Service 2 
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دهند. از جمله این ابزاها وبسایتی است که اطالعات ابزارهای آنالین مختلفی را در اختیار کارآفرینان قرار می

 دهد.ها، وضعیت حقوقی، موقعیت مکانی و سایر اطالعات را در اختیار بازدیدکنندگان قرار میکامل شرکت

را در اختیار جوانان "1کسب و کار خودت را شروع کن"وانهایی را با عنها در ایتالیا بستهبرخی دیگر از اتاق

 های جامع برای شروع کسب و کار است.دهند که حاوی اطالعات و دستورالعملقرار می

از مهمترین اقدامات اتاق این شهر در راستای تشویق کارآفرینی  ، Formaper در شهر میالن هم برنامه

. این اداره که انی، صنعت، صنایع دستی و کشاورزی میالن استاداره آموزش اتاق بازرگ ،Formaperاست. 

کند. هدف آن در سطح های کوچک و متوسط نیز حمایت میتاسیس شده است، از بنگاه 1987در سال 

 .]4[ تالملل، ارائه خدامات حمایتی و آمورش برای توسعه بخش خصوصی اسبین

  ای ارائه ، آموزش بزرگساالن و خدمات توسعه منطقههاهای فنی و آموزشی برای کارخانهاین اداره کمک

های تخصصی خاصی های عضو اتاق بازرگانی میالن آموزش. در تقویم آموزشی این اداره برای شرکتکندمی

 .]5[دیده شده است 

 آکادمی کارآفرینی جوانان در ایاالت متحده -3-3

پذیری بازرگانی این کشور است، مسئولیت تقویت رقابت که وابسته به اتاق 2بنیاد اتاق بازرگانی ایاالت متحده

 3بلندمدت را در این کشور به عهده دارد. این بنیاد با همکاری و حمایت مالی از آکادمی کارآفرینی جوانان

دهد تا برنامه کارآفرینی جوانان را به منطقه های بازرگانی ایالتی قرار میاین فرصت را در اختیار اعضای اتاق

 د. پذیری اقتصاد این کشور شوبرده و از این طریق سبب تقویت نیروهای جوان و رقابتخود 

از پایان تحصیل  بعدبرای کارآفرینی جوانان یک سری برنامه روش کار به این ترتیب است که آکادمی 

موزان در آهای یکساله، دانشدهد. از طریق این برنامهآموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان ارائه میدانش

های تجاری خلق کرده، تحقیقات بازار انجام داده، طرح کسب و کار نوشته، به ، ایده12تا  6مقاطع تحصیلی 

آموزان از کنند. در واقع در این برنامه دانشگذاران وصل شده و در نهایت شرکت خود را دایر میسرمایه

های منطقه چگونگی شرکتانجام بازدید از  مدیران موفق کسب و کارهای محلی و طریق برگزاری سخنرانی

 بینند.ایجاد و توسعه یک کسب و کار را آموزش می

در دانشگاه روچستر و با حمایت بنیاد کافمن ایجاد شد. از جمله  2004آکادمی کارآفرینی جوانان در سال 

های نوپا ای شرکتتقاضای تامین مالی بر آکادمی یک برنامه در راستایدیگر خدمات ارائه شده توسط این 

                                            
1 Start Your Own 

The U.S. Chamber of Commerce Foundation (USCCF) 2 

)Entrepreneurs Academy (YEA! The Young 3 
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گیرد و به منظور تشویق کارآفرینی در های ایالتی تعلق مینحوه استفاده از این منبع مالی که به اتاق .است

دهند به این شکل است که به سایت بنیاد اتاق بازرگانی رفته و فرم منطقه خود، آن را مورد استفاده قرار می

ای دریافت این وام آن است که اتاق ایالتی باید عضوی از اتاق کنند. تنها شرایط الزم برتقاضا را پر می

 .]6[عضو شود  صورتبازرگانی ایاالت متحده بوده یا در غیراین

البته دولت ایاالت متحده هم اقدامات مختلفی برای توسعه کارآفرینی در این کشور انجام داده است. کنگره 

اندازی کرد تا به کسب و کارهای کوچک در این کشور هرا را 1ایاالت متحده اداره کسب و کارهای کوچک

های شروع کسب و کار را به های آنالین رایگان، ابزارهای ارزیابی و دستورالعملآموزش این ادارهکمک شود. 

های مختلفی برای کارآفرینان جوان دارد که شامل صفحه سایتوب عالوه بر آن،کند. کارآفرینان ارائه می

ها شرایط حقوقی مورد است. در این وبسایت 3و لینک کسب و کارهای نوجوان 2ینان جوانمخصوص کارآفر

 .است های دیگر توضیح داده شدهنیاز برای شروع یک کسب و کار و مشاوره

 های بازرگانیهای حمایتی اتاقسایر اشکال برنامه -4

هستند معموال از  جوانان بیکاری یبررسی مسئله به مایل کههای کسب و کار و انجمن بازرگانی یهااتاق

  آموزش و توان به از آن جمله میکنند. اده میهای دیگری هم برای دستیابی به این هدف استفروش

شغلی  تطبیق هایبرنامه، ارائه 5 های شغلی(کار )فرصت هاینمایشگاهبرگزاری ، 4های توسعه فردیبرنامه

 و توسعه اشتغال پایدار اشاره نمود. 6نیاز( مورد مشاغل با و هماهنگی متقاضی شغل )انطباق

 توسعه شغلی -4-1

هسته اصلی  دتوانهای کارآفرینی جوانان است ولیکن میهای توسعه شغلی، بخش مهمی از برنامهبرنامه

د. برخالف برنامه کارآفرینی، انتخاب یک برنامه آموزشی بستگی به آن دارد که سازمان برنامه نیز قلمداد شو

های سازمان تا چه اندازه است و نیازهای دو جامعه جوان و کسب و پی حل چه موضوعی است، قابلیت در

 کار چیست.

                                            
1 The U.S. Small Business Administration (SBA) 

entrepreneurs-types/young-business/business-start-business/how-https://www.sba.gov/starting 2 

http://archive.sba.gov/teens/ 3 

Personal development programs: 4 

 های شغلی، افزایش آگاهی و خلق ثروت است. هایی افزایش مهارتتوسعه فردی، روند پیشرفت فرد از طریق فعالیت :BusinessDictionary بر اساس تعریف
Job fairs: 5 

 فصل اواخر در عموماً فرآیند این. کنندمی کار نیروی جذب و استخدام به شروع دانشجویان التحصیلیفارغ هنگام به بزرگ هایشرکت دنیا، کشورهای از بسیاری در
 ایران داخل در متأسفانه. است هاآن باالی انرژی و پتانسیل از استفاده و جوان نیروهای جذب هاشرکت اقدام این اصلی دلیل. شودمی انجام پاییز اوایل و تابستان

 بزرگ قدمی که شده برگزار کار نمایشگاه عنوان تحت هفت نمایشگاه تا کنون شریف، صنعتی دانشگاه لطف به اما ندارد وجود فرآیند این انجام برای یکپارچه سیستمی
 است.  هاشرکت و کشور هایدانشگاه بین ارتباطی زنجیر گمشده حلقه اتصال ،کار نمایشگاه اصلی هدف. بوده است زمینه این در

 ( /http://jobfair.sharif.irشود )برگزار می 1396هشتمین نمایشگاه کار نیز مهرماه 

matching programs-Job 6 

http://jobfair.sharif.ir/
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 اتاق بازرگانی آمریکا در جمهوری قرقیزستان: پیوند بین آموزش عالی و بخش خصوصی -4-1-1

خصوصی را به  کارهای و کسب در شغل جذب نیاز موردهای آموزش عالی در جمهوری قرقیزستان، مهارت

با مشارکت اتاق  CIPE، 2011دهد. به منظور پرداختن به این موضوع، در سال دانشجویان آموزش نمی

( تالش کردند با برگزاری میزگرد، شکاف بین آنچه AmChamبازرگانی آمریکا در جمهوری قرقیزستان )

رود، کاهش ش خصوصی انتظار میگیرند را با آنچه از آنها در بازار کار بخدانشجویان در کالس یاد می

موضوع مورد بحث میزگرد آن بود که  اصالحات آموزش عالی در  قرقیزستان چه باید باشد تا  .]3[دهند

مهمان حضور  50دانشجویان بتوانند توسط بازار کار بخش خصوصی جذب شوند. در این میزگرد بیش از 

ا، روسای دانشگاه و کارمندان سفارت آمریکا بخشی از بازرگانی آمریکهای عضو اتاقداشتند که مدیران شرکت

 . ]7[د آنان بودن

 AmChamآموزشی، سه جزء اصلی پروژه  هایات سیاستی، هدایت کارآموزان و اصالحجلسات آموزش

در جلسات آموزشی را برای مقامات رسمی دانشگاهی  بودند. اتاق بازرگانی آمریکا در جمهوری قرقیزستان،

دانشگاه در  10راستای ایجاد مراکز توسعه شغلی در بیشکک برگزار کرد. در نتیجه این ابتکار، در حال حاضر 

های توسعه شغلی کارکنان بیشکک دارای مراکز شغلی جدید یا پیشرفته هستند. دانشجویان نیز در سخنرانی

AmCham  های عضو از دفاتر شرکتو  مدارسشان حضور بهم رساندهدرAmCham  به منظور دیدار با نیز

به دلیل آنکه به نفع هر دو طرف بود بسیار مورد استقبال قرار  کردند. این بخش از برنامهمدیرانشان بازدید 

های و به برخی از آنها فرصت مدیران موفق کسب و کار الهام گرفتند : دانشجویان از مالقات باگرفت

توانست میاین در معرض دید جوانان مستعد قرار گرفتند که  ها. از طرف دیگر شرکتشدپیشنهاد  کارآموزی

 های آنها باشد.ینده برای شرکتآ کمکی در

ها و بخش خصوصی مذاکراتی را برقرار نموده ، دانشگاهارانگذسیاست میان موفق شد AmChamدر نهایت، 

با  الزم است این سه نهاد، 1های مورد نیاز بخش خصوصیمهارتبه تجهیز دانشجویان  و نشان دهد به منظور

های دولتی، خصوصی و مدنی جامعه برای مذاکره درخصوص هم کار کنند. این اولین باری بود که بخش

 ر جمهوری قرقیزستان یک صدا شدند.شکاف آموزشی د

 وری جوانان توباگو: انجمن ملی بهره و اتاق بازرگانی آمریکا در ترینیداد -4-1-2

های اشتغال جوانان، توسط اتاق بازرگانی آمریکا در ترینیداد و توباگو برنامه ی دیگر ازیک نمونه

(AmCham T&Tاجرا شد. بدین صورت که اتاق مزبور متوجه افت بهره ) وری نیروی کار در جامعه کسب

منظور جبران روند منفی توسعه، به این نتیجه رسید که بایستی یک تغییر فرهنگی در و کار شد و لذا به

                                            
1 Private sector-oriented skills 
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، 2009در سال  اتاق بازرگانی آمریکا در ترینیداد و توباگو های توسعه صورت گیرد. بنابراینرفتارها و مهارت

، ذیریپرقابتتاسیس کرد تا  هسال 19تا  16جوانان  در آغاز بارا  (1NTPE) وری جوانانانجمن ملی بهره

های فعالیت AmCham T&T دف،را بهبود بخشد. برای حصول این ه شورک در وری و اخالق کاریبهره

هایشان کند تا برای تقویت مهارتهماهنگ می وری جوانانانجمن ملی بهرهگوناگون دانشجویان را از طریق 

 به آنها کمک کند.

کند که هایش را سازماندهی میوری جوانان، در خصوص یک موضوع خاص فعالیتهر ساله انجمن ملی بهره

دانشجو در این انجمن شرکت کردند. در پایان برنامه افتتاحیه،  70ر اولین سال، بود. د "وریبهره"اولین آن 

 شخصی تعهد دادن نشان که برای ارائه دادند. در این طرح "2وریتعهد بهره" دانشجویان برتر، طرح

کنندگان متعهد شدند که هم در خانه و هم مدرسه شهروند کننده در انجمن بود، شرکتجویان شرکتدانش

 شان حین تحصیل و بعدها در محل کار پایبند بمانند.ای باشند. همچنین عهد کردند که به تعهداتزندهسا

، و (Forum-Eانجمن الکترونیک )، میزگردوری جوانان از سه جزء اصلی تشکیل شده است: انجمن ملی بهره

ناطق شمالی، شرقی، مدرسه در مقطع متوسطه از م 20، میزگرد. در خصوص پروژه مدرسه یا کسب و کار

های کنند. این میزگردها شامل بحثنام و شرکت میمیزگرد ثبت 5جنوبی و مرکزی ترینیداد و توباگو در 

ی هر شود. اعضای میزگردهای نهایی، شامل بهترین گروه اجراکنندههای نهایی میمقدماتی و همچنین بحث

نجمن است که امکان تعامل افراد جوان با یا صفحه فیس بوک ا E-Forumباشند. جزء دوم، منطقه می

دانشجو  800بیش از   شود.های تحقیق و نوشتاری آنها میو باعث توسعه مهارت کندیکدیگر را فراهم می

گذاری کنند و ابزار بسیار مطلوبی برای برقراری ارتباط بین دانشجویان و اشتراکاین صفحه را دنبال می

هایی که توسط خصوص جزء سوم یا پروژه مدرسه نیز، مدارس با ارسال پروژهعقایدشان با یکدیگر است. در 

ها کنند. اجرا و ارزیابی تاثیرات پروژهآموزانشان با موفقیت انجام شده است، در این انجمن مشارکت میدانش

در رساندن  هایشانوری خود و قابلیتکند تا متوجه بهرهآموزان را تشویق مینیز همانند ارسال آنها، دانش

 کارها به موعد مقرر بشوند.

یک که یک شرکت مشاور است،  NEXTشرکت  و AmCham T&T در انتها، کمیته پرورش کسب و کار

کنند. امکان کسب و کار ارائه مینوشتن طرح مطالعات کارآفرینی و  زمینه در برنامه آموزشی رایگان را

ینان جوان آزاد است، حتی برای کسانی که در انجمن دسترسی به این برنامه آموزشی برای تمامی کارآفر

 اند.وری جوانان شرکت نکردهملی بهره

                                            
1 National Youth Productivity Forum 
2 Productivity Pledge 
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صورت غیرمستقیم نیز از باشد، بهها میکه از اهداف این پروژهاصالحات و توسعه آموزشی در عین آن

وانان به بازار کار های آموزشی، نه تنها ابزاری است برای پیوستن جکند. برنامهکارآفرینان جوان حمایت می

دهد. افزون بر آن، با های موردنیاز برای شروع  کسب و کار را تشکیل میبلکه اساس دسترسی آنها به مهارت

های نهادی بیکاری جوانان، این برنامه به دنبال ایجاد محیط کسب و کار بهتر بطور یکسان توجه به جنبه

 شود.ارهای جدید نیز میبرای کارکنان و کارفرمایان است و شامل کسب و ک

 شغلی تطبیق هایبرنامه های کار )فرصت شغلی( وشگاهنمای -4-2

توان به مسئله بیکاری جوانان سادگی میبا برقراری ارتباط بین کارفرمایان و جوانان واجد شرایط، به

مشاوره شغلی  به هم از طرق مختلف نظیر نمایشگاه کار، کارآموزی یا رسیدگی کرد. رساندن این دو گروه

دهد و در عین حال به کسب و کارها کمک تک به تک،  فرصت مورد نیاز جوانان را در اختیارشان قرار می

ها را در بین آنها بیابند. غالبا اشتغال اولین گام کند تا متقاضیان خود را گسترش دهند و با استعدادترینمی

های مشابه در های کار و برنامهین ترتیب نمایشگاهبه طرف کارآفرین یا صاحب کسب و کار شدن است. به ا

ها کنند. در ادامه دو نمونه از اینگونه برنامهایفای نقش می ایجاد محیط کسب و کار مساعدتر برای کارآفرینی

 آمده است.

 اتاق بازرگانی آمریکا در آلبانی -4-2-1

های کار )فرصت میزبان نمایشگاه 2001(، از سال AmCham Albaniaاتاق بازرگانی آمریکا در آلبانی )

( Mayهای کار معموال در ماه می )از آنجا که نمایشگاه  پایتخت آلبانی بوده است. 1شغلی( در شهر تیرانا

توانند از این فرصت برای یافتن شغل استفاده کنند و التحصیالن دانشگاهی میشوند، لذا فارغبرگزار می

 ها مشارکت دارند.شرکت در این نمایشگاه 20توان گفت که هرساله تقریبا می

رود تا متوجه شود چه ها میهای کار، اتاق بازرگانی آمریکا در آلبانی به سراغ شرکتاندازی نمایشگاهبرای راه

ها، آنها را هایی در آنها وجود دارد و پس از یکدست کردن اطالعات به دست آمده از شرکتنوع فرصت

ها برای مشارکت در نام کنند. شرکتکنندگان بتوانند برای دیدار و مصاحبه ثبتسازد تا شرکتمنتشر می

تواند شرکت در نمایشگاه میکه هر  یهایعداد غرفهپردازند و محدودیتی برای تیورو می 200نمایشگاه کار 

های کار مشابهی است تر از نمایشگاهداشته باشد وجود ندارد. نمایشگاه کار اتاق بازرگانی آمریکا معموال ارزان

 1700کننده تا های مشارکتبرای شرکت 2012شود کما اینکه در سال که توسط دولت فدرال برگزار می

                                            
1 Tirana  
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رسد که اتاق بازرگانی آمریکا در آلبانی بدنبال کسب سود از برگزاری یورو هزینه داشته است. بعید به نظر می

 کند.ها استفاده میان خصوصی، صرفا برای جبران هزینههای کار باشد و اغلب اوقات از پول حامینمایشگاه

نظری در پس از هر نمایشگاه، کمیته منابع انسانی اتاق بازرگانی آمریکا در آلبانی، جلسه بحث و تبادل

بعد دارد. در این جلسات، اتاق بازرگانی  داد سالهای آموخته شده و تعیین استراتژی برای رویدرسخصوص 

را شناسایی و شروع به برگزاری کنفرانس ساالنه در خصوص  "آمادگی برای مصاحبه شغلی" آمریکا نیاز به

تجربه کند که در ارتباط با مصاحبه شغلی بیموضوعات منابع انسانی و برنامه آموزشی برای جوانانی می

کنندگان که شرکتها شرکت کنند. برای آنصورت عملی نیز در مصاحبهتوانند بهبودند. دانشجویان می

شود. اتاق بازرگانی آمریکا، آموزشی در روز قبل از نمایشگاه کار برگزار می آمادگی الزم را کسب کنند، برنامه

نفر از  150تا  50و   1(USAID)المللی ایاالت متحده ها و نیز آژانس توسعه بیناین برنامه را با کمک شرکت

 میزبانی کرده است. کنندهدانشجویان شرکت

 استرالیا  -اتاق بازرگانی و صنعت یونان -4-2-2

، روابط اقتصادی و فرهنگی مابین دو کشور یونان و  2(HACCIاسترالیا ) -اتاق بازرگانی و صنعت یونان

 دامنهاسترالیا  -، اتاق بازرگانی و صنعت یونان1990کند. از اوایل دهه استرالیا را بهبود بخشیده و تقویت می

، برنامه کارآموزی را شروع 2011از وظایف سنتی تجاری خود گسترش داده و در سال فراتر را  فعالیتش

هستند به کسب و کارها، اهالی حرفه و دیگر  کرده است. برنامه کارآموزی اتاق، افراد جوان را که اکثرا یونانی

آموزش، تجربه کاری  سازد. کارآموزان عالوه بردهند متصل میهای کارآموزی ارائه میهایی که دورهسازمان

کننده، از حمایت و مشاوره اتاق در طول دوره کارآموزی خود منتفع     های استخدامو مشاوره با سازمان

( آنها در CVدهند و رزومه )های شغلی درخواست میمنظور مشارکت، برای موقعیتهب شوند. کارآموزانمی

، متقاضیان را دعوت به مالقات حضوری برای 3وزیکمیته برنامه کارآمگیرد. قرار می HACCIسایت وب

رهای موردنظر حبه، کارآموزان مناسب که معیاکند. پس از مصامصاحبه غیررسمی با یکی از اعضای خود می

 در سازمان میزبان ،شوند می فرستاده میزبان سازمان به سنجش برای اند،سازمان میزبان را برآورده کرده

 .خیر یاوجود دارد  کاندیدا با مصاحبه به تمایل آیا کهشودمی مشخص

برای سازمان میزبان تسهیل   خدام رااسترالیا، فرآیند است -گانی و صنعت یونانبرنامه کارآموزی اتاق بازر

بخشد زیرا اتاق مزبور قبل از سازمان میزبان، خود تمامی کاندیداها را مورد بررسی و مصاحبه قرار     می

را برای کارآموزان آسان ساخته و  های کاری ارزشمنددستیابی به تجارب و مهارتدهد. این برنامه، می

                                            
1 United States Agency for International Development 
2 The Hellenic Australian Chamber of Commerce and Industry 
3 The Internship Program Committee 
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. دهدمیرا در اختیارشان قرار  "HACCI 2جایزه لیاقت "در مراسم ساالنه  1فرصت اخذ گواهی انجام کار

جوامع هایی که به به واسطه مزایا و کمک افراد و کارها و کسب از زمان، هم طور به برنامه این در ضمنا

 هایحوزه در که افرادی و هاسازمان، HACCIشود. در مراسم ساالنه جایزه لیاقت یونانی کردند تقدیر می

 گیرند.می پاداش وواقع شده  قدردانی مورد اند،بوده موفق خود انتخابی

را ای کارآموزی هبرنامه تا کندیابد، این اتاق نیز تمایل پیدا میهای کارآموزی گسترش میهمچنان که برنامه

های شبکه ها و موسسات آموزش عالی درهای اجتماعی و بواسطه ارتباطاتش با دانشگاهسانهبا استفاده از ر

های آموزشی، های تطبیق شغل نیز همانند برنامههای کار و برنامهدهد. نمایشگاه افزایشدانشجویان یونانی 

 اسخگوی نیازهای هر دو جامعه جوانان و کسب و کار باشند.  توانند به مسئله بیکاری جوانان بپردازند و پمی

توانند فرآیند کاریابی را برای کارفرمایان و ترالیا دیده شد، آنها میگونه که در مواردی چون آلبانی و اسهمان

 .]3[ کارکنان بالقوه تسهیل نمایند

 توسعه اشتغال پایدار -4-3

 تجربه اتاق شیراز -4-3-1

هایی است که در ایران یک تجربه موفق در زمینه توسعه اشتغال داشته است. از جمله اتاق اتاق شیراز هم 

گیرد اما به دلیل نزدیکی موضوع گرچه این تجربه به صورت تخصصی در حوزه کارآفرینی جوانان قرار نمی

ر اصلی های صورت گرفته برای مبحث آموزش در این پروژه که از عناصکارآفرینی به اشتغال و تالش

 رسانی در رابطه با این تجربه اتاق شیراز هم مفید فایده است. اطالع ،شودکارآفرینی در دنیا محسوب می

 رقابت فینال به که است اتاقی 18یکی دیگر از دالیل اهمیت این پروژه آن است که اتاق شیراز یکی از 

رسید که  2017و کار و اشتغال در سال  پروژه در بخش پروژه بهترین توسعه کسب بازرگانی هایاتاق جهانی

 های بازرگانی در ایران اتفاق مهمی به شمار رود. تواند برای اتاقمی

 علوم فارس، دانشگاه استان کشاورزی جهاد برخی نهادها از جمله سازمان همکاری با شیراز بازرگانی اتاق

 آموزش و تحقیقات آبخیزداری، مرکز و طبیعی منابع کل فارس، اداره درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی

 تجارت و نمایندگان و معدن صنعت، شیراز، سازمان دانشگاه کشاورزی طبیعی، دانشکده منابع و کشاورزی

 در فارس استان در دارویی گیاهان توسعه بر عزم با و دارویی گیاهان فرآوری زمینه در فعال خصوصی بخش

 97را با بودجه  دارویی گیاهان بازاریابی کمیته دارویی، گیاهان دستا گیریشکل همراه با 2014 سال نوامبر

                                            
1 Certificate of completion 
2 HACCI Excellence Awards 
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 تولید برای نسبی مزیت دارای دارویی گیاهان کشت کرد. هدف از این پروژه گسترش گذاریهزار دالری پایه

 دایجا آن تبع به و استان کشاورزی مجدد رونق باال، آبی نیاز با محصوالت باآنها  جایگزینی و فارس استان در

 راه در دارویی گیاهان ستاد که باشد. مواردیمی روستائیان استان معیشت سطح ارتقاء و پایدار اشتغال

 از:  بودند عبارت داد قرار ویژه توجه خود مورد فعالیت اول گام در محصوالت این توسعه

 کشاورزان: از حمایت و آموزش تشویق، .1

 و ترغیب گرفت قرار دارویی گیاهان ستاد توجه مورد که مواردی ترینابتدایی و ترینضروری از یکی شاید

 مراحل در آنها آموزش دارویی، گیاهان برآبکم هایکشت سمت به فارس استان کشاورزان دادن سوق

 بود.  محصوالتشان فروش و بازاررسانی در آنان از حمایت برداشت و و داشت کاشت، مختلف

 دارویی: گیاهان بندیاولویت .2

 قابلیت و اقلیمی سازگاری بر عالوه که گیردصورت می گیاهانی کشت و انتخاب منظور به تاولوی تعیین

 و باشند مزیت دارای نیز اقتصادی نظر از فارس، استان از منطقه هر در دوست آب گیاهان با جایگزینی

 نمایند. ایجاد کشاورزان برای نیز مناسبی درآمد

 دارویی: گیاهان مصرف زیسافرهنگ رسانی، اطالع در موجود هایضعف .3

 آمریکا در و 900 اروپا در سرانه این اما است، گرم 25 تنها ایران در دارویی گیاهان ساالنه مصرف سرانه

 اولویت و دارویی گیاهان ازخواص مردم آشنایی و آگاهی عدم موجود مشکالت از یکی است. گرم 2500

 سالمت است.    تامین در آن های فرآورده و گیاهان این از استفاده

 فروشیخام .4

 بیشتر و شده انجام سنتی روش به اغلب استان فارس جمله از کشور نقاط اکثر در دارویی گیاهان برداشت

 شود،می خارج استان فرآوری از صنعت از استفاده و بندی مناسبهتبس بدون و خام شکل به محصوالت

 نماید.می ایجاد را کمی افزوده ارزش بنابراین

 : نامناسب توزیع سیستم .5

 که طوریبه ، نبود برخوردار مناسبی شرایط از فارس استان در نیز دارویی گیاهان توزیع و تهیه سیستم

   صورت هاعطاری به وابسته تنها و بهداشتی مسائل رعایت بدون هافرآورده این درصد 90 از بیش توزیع

 ضروری بسیار فعالیت حین در آموزش و الیتفع بدو در عطاری گشایشمتقاضیان  به آموزش لذا گرفت.می

 نمود. می

 تجار: از برخی ضعیف عملکرد .6

 آوری،جمع نحوه با آنها آشنایی عدم دلیل به ایرانی صادرکنندگان و تجار از برخی ضعیف عملکرد گاهی

 تمحصوال گرما، و سرما در که شودمی منجر دارویی گیاهان فروش و نقل و حمل بندی،نگهداری، بسته
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 مدتی از پس که طوری به شوند. حمل و نگهداری نامناسب شرایط و در بنادر کنار و گوشه در ایرانی

 صادر و بازرگانان آموزش میدهند. لذا دست از المللی رابین دربازارهای عرضه قابلیت و الزم استاندارد

 .رسیدمی نظر به مهم بسیار امری نیز دارویی گیاهان کنندگان

 شیراز در راستای توسعه پروژه اقدامات اتاق

 ترویج و تبیینبا هدف  2017ژانویه  24فارس در  استان دارویی گیاهان همایش نخستین برگزاری 

 هایفرآورده عرضه و تولید فنی در و علمی هاینوآوری توسعه از حمایت و دارویی گیاهان کشت

 دارویی گیاهان از حاصل

 در 2017 ژانویه 27 تا 24گیاه در تاریخ  و گل نمایشگاه میندوازده در دارویی گیاهان غرفه برپایی 

 شیراز در واقع فارس المللیبین های نمایشگاه دائمی محل

 و شهرستان تفکیک به و فارس استان سطح در فعال واحدهای از متشکل جامع اطالعاتی بانک تهیه 

 تجار و کنندگانفرآوری جمله تولیدکنندگان، از فعالیت نوع

 بازار یازن بررسی 

 زمینه در فعال واحدهای با دارویی گیاهان بازاریابی کمیته سوی از یتوجیه جلسه 15 تشکیل 

 اخذ و موجود ومشکالت موانع بررسی جهت فراوری و تولید، صادراتشامل:  دارویی گیاهان

 مناسب راهکارهای

 برداشت و اشتد کاشت، زمینه در تخصصی صورت به تئوری و عملی آموزشی کارگاه 58 گزاریبر 

 آموزشی هایدوره فارس و همچنین برگزاری استان شهرستان 30 در داردارویی اولویت گیاهان

با همکاری اتاق اصناف و  "شناسی مزاج و دارویی گیاهان شناخت"عنوان  تحت ماهه  3 اجباری

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 نتایج پروژه

 بوده فارس استان نقاط سراسر در روستائیان برای اشتغالزایی دارویی گیاهان ستاد رسالت مهمترین و اولین

 کشت برای کشاورزان ترغیب و دارویی گیاهان کشت زیر سطح افزایش راستای در تالش با ستاد این است. 

           برای شد موفق خود فعالیت اول سال در آنها، رسانی بازار و به بازاریابی کمک و محصوالت این

 بخش به مریوط تنها رقم این که نماید ایجاد اشتغال روز -نفر 4300 برای دوم سال در و زرو-نفر 7100

 باشد.می دارویی گیاهان تولید
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 فارس استان دارویی گیاهان تولید بخش در اشتغال ساله 5 روند  :1شماره  نمودار

 

دارویی اشاره  گیاهان فرآوری و لیتبدی صنایع واحدهای در اشتغال از دیگر نتایج این پروژه باید به افزایش

 فعالیت حال در فارس استان در دارویی گیاهان فرآوری و تبدیلی صنایع واحد 32 تعداد حاضر حال در کرد.

 تولید ظرفیت افزایش دنبال به لیکن داشتند. فعالیت واحدها این در نفر  843 تعداد 2014سال  هستند. در

 قیمت با استان داخل از نیاز مورد خام مواد تأمین و سو یک از بازاریابی کمیته اقدامات نتیجه در واحدها این

 .]1[است رسیده نفر 1019 به اخیر سال 2 واحدها طی این در شاغلین تعداد دیگر، سوی از مناسب

 گیرینتیجه -5

ن مختلفی های گوناگونی انجام و بازیگراحمایت از کارآفرینی جوانان در کشورهای مختلف تحت لوای برنامه

ترین بازیگران عرصه های کسب و کار از کلیدیهای بازرگانی و انجمننیز در آن دخیل هستند. اتاق

های اشتغال و برنامهدهند. انجام می های زیادی را در این راستاکه معموال فعالیتهستند کارآفرینی جوانان 

باید به این نکته هم توجه البته شود. ائه میهای بازرگانی به اشکال مختلفی ارکارآفرینی جوانان در اتاق

داشت که هیچ برنامه کارآفرینی واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. یک برنامه موفق در یک منطقه و با 

ارتباط با کشور یا منطقه دیگری باشد. در نهایت برخی های خاص آن منطقه ممکن است که بیویژگی

تواند الگویی های کارآفرینی موفق برای جوانان دیده شده که میرنامههای مشترک در بسیاری از بویژگی

و ایجاد شبکه  مشاوره و راهنمایی، استفاده از مهارتها آموزش، برای سایرین باشد. از جمله این ویژگی

های حمایتی که اکثر کارآفرینان در شروع کسب و کار خود به آن نیاز دارند همتایان است که با اولویت

 .]3[ اهنگی داردهم
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 ها شامل موارد زیر هستند: این اولویت 

 های مالیضمانت وام و کمک 

 ریزیهایی مانند بازاریابی، قوانین استخدام و اخراج، مدیریت و بودجهآموزش در زمینه 

 های کسب و کار و اداره سازمانمشاوره در رابطه با نوشتن طرح 

 کنندگان، شرکا و مشاوران خبرهگسترش شبکه ارتباطی با مشتریان، تامین 

 فرصت یادگیری از شبکه همتایان 

 8[ع کمک به ثبت اخترا[. 

ای، های مهم در راستای توسعه کارآفرینی در یک کشور مشارکت میان مدارس فنی و حرفهیکی از توصیه

های قوی های بازرگانی است. این موضوع سبب ایجاد کانالمراکز آموزشی، موسسات تحصیالت عالی و اتاق

شود. همچنین اهمیت های نوپا میبرای پخش و دسترسی به اطالعات مربوط به کارآفرینی، آموزش و بنگاه

های کارآفرینی ای با آموزشاین هماهنگی از آن جهت است که نیاز به ترکیب برنامه آموزش فنی و حرفه

 وجود دارد.

ها، ادارات استانی و مقامات کوچک با شهرداریاز سوی دیگر ارتباط میان کارآفرینان و کسب و کارهای 

های محلی به منظور بهبود فرآیندهای اداری و پاسخگویی بهتر به نیازهایشان، هم بسیار مهم است. اتاق

 کنند.بازرگانی ایالتی و استانی در این مورد نقش حیاتی را ایفا می

با آگاهی از نیازهای ضروری کارآفرینان، به دولت  توانندهای بازرگانی به عنوان مشاور دولت میاتاق ،در آخر

 کنندکارآفرینان راهنمایی و کمک  برای مناسب خدمات با توأم برای ارائه یک برنامه هدفمند، سودمند و

]9[. 
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 و مآخذ  بعامن -6

اق بازرگانی، صنایع، ات ی،خشکسال از دهید بیآس کشاورزان یاری یراستا در ییدارو اهانیگ یابیبازار و دیتول از تیحما. 1

 معادن و کشاورزی شیراز
 

2. Global employment trends for youth 2012, ILO 
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