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 : ملخص
 بددددرامد الدددددقد الددددو   دددددمها ا  ومددددا  ال  يددددة  هتددددده هددددسة الدرانددددة لعددددر   شددددا  ا  ا   يددددة

انة شدداه  ددومل   ددده. للمؤنسددا  الريددوامل  ا ةونددثة،  ك ددر الددل اللشددا  قلددد اللمددو ا  ةريددادي  ددا
  ددددد اقةمددددد  الدرانددددة   ة ددددار .  ةريدددداد ال  ددددو اللامدددد   ا ةلدددداموا ؤنسددددا  الريددددوامل  ا ةونددددثة   ا 
 .فرضيةها، قلد ا لهد الوصفو الةحليلو

مت  فعيلهدا  دد   شفت الدرانة، كن  ر يا هلا بدايا  م  رمل   ا  ا   ية  برامد حفزها  دقمهدا،    
كقدداد ا ؤنسدا  الريدوامل  ا ةوندثة  حلدد العمالدة  ؛   الل،  ان له ك در   ار فدا 2112ك ثر ملس قام 

؛  قليده فد ن فرضدية الدراندة 2112-2112 الل فد مل الدراندة  ، ا، إضافة إىل حت يق  يمة إضافية اجيابية
رغدد كن اث ددر لديري   داا، ف ددد يرجدخ إىل ملداا  حتددديا  الوضدخ السياندو اكلددو  الدد   ل  يددا، . صدحيحة

 .ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة ال  ية اي العال ة مبلةلا   كنواق ا 
 مؤنسا  صوامل  مةونثة، منو ا ةريادي، م ا   ية،  ر يا :كلمات مفتاحية

 JEL :P42,O4, M13 اتتصنيف
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Abstract: 

The aim of this study is to present the entrepreneurial activity and 

support programs offered by the Turkish governments to small and medium 

enterprises, and the impact of this activity on economic growth.With a view 

to exploring the strength of SMEs in Turkey's emerging and growing 

economy..To test the hypothesis of the study; was to rely on descriptive 

analytical approach. 

The study showed that Turkey has early beginnings in 

entrepreneurship, and  programs to its stimulate and support, Has been more 

activated since 2012.This has had an impact on the increase in the number 

of SMEs and the size of their employment, in addition to achieving positive 

additional value, during 2009-2016. Therefore, the hypothesis of the study 

is correct. Although the impact is not significant, it may be due to the 

climate and challenges of the domestic and international political situation 

of Turkey, which is related to the products and markets of Turkish SMEs. 

Keywords: SMEs; Economic growth; Entrepreneurship; Turkey. 

Jel Classification Codes: P42, O4, M13. 

 

 :مقدمة.5
 ك    د ا فق قلد  ثاق  انخ قلد  جود قال ة إجيابية بني اللمو ا  ةريادي  ريادمل اثقمال

، إا يشا ال احثون الةلري يون إىل كن مسامهة ريادمل اثقمال   الةلمية ا  ةريادية هامة،    ا  ا   ية
  ا مل ة   ا  ةرياديا ما كن كمهية الشر ا  الريوامل رانخة    ومل .   جمال إجياد فرص العمل نيما

 .ا ةحدمل  ك ر با  ال لدان اللامئة   الشرق اث ريد
فعلد ن يل ا ثال ، ف د .   ؤدي ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة د را مما ال   ا  ةرياد ال  و

  ا ائة  62.6من إمجا  قدد ا ؤنسا ،    2111  ا ائة قام   99.8م لت  لل ا ؤنسا   س ة 
  ا ائة من الشر ا  الريوامل  99.3 من بني مر ا  الةريليخ ال  ية حوا  . من جممو  العمالة

  ظرا .   ا ائة من مجيخ العاملني   الريلاقا  الةحويلية 52،  ما  وظف (موظفا 151-1) ا ةونثة 
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ا  ومة ال  ية  د الةزمت بدقد منو  ثا  ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة من  الل الةريديق  ثمهيةها، ف ن
،  ا شار ة   الرب امد ا ةعدد (Benzing,2009)2112قلد ا يثاق اث ر يب للمؤنسا  الريوامل قام 

 ةطبيعية نشاط المقوالتي ما:  قليه مي للا كن  ثرح السؤال الةا . 1السلوا  للمشاريخ  ريادمل اثقمال
 على النمو االقتصادي فيها أثرهفي تركيا؟ وما 

 :أسئلة الدراسة .5.5
 :كن  ثرح الةساؤ   الةالية مي للاقلد السؤال السابق   لإلجابة

   ا  ةرياد ال  و؟ ا  ا   يةما كمهية دقد  -
ريوامل  ثور حلد ا ؤنسا  ال قلد اللمو ا  ةريادي    ر يا من  الل ةشا  ا  ا   ي ر  ما ك -

  ا ةونثة ، العمالة  ال يمة ا ضافة؟
 :فرضيات الدراسة .8.5

 .   ر يا قلد اللمو ا  ةريادي ا  ا   يةللشا  هلاك ك ر اجيايب 
 :أهداف البحث .3.5

 :هسة الدرانة فيما يأيت كهداه ةمثل 
 .   ر يا  ةا  ا   يانة شاه ط يعة ا  ا   ية   شا   -
 ا ،   نيما   ظل ما يوصف ا ةريادها  يا  ةرياد   ر يا قلد اللمو  ةا  ا   يمعرفة ك ر  شا   -

 . ام   مدفو  بال فاءمل
 : منهجية البحث .4.5

 لوصف حالة ا  ا   ية،  الل  ال  ية  ةا جنليزي ةنيالدرانة ال يا ا  الثا وية باللو انةخدمت
،  اقةمد  قلد ال  ية  ك شثةها  هيئاهتا الداقمة  ا شار ة،   سا للحريول قلد ال يا ا   اإلحرياءا 

ا ةونط : الةالية ال سيثة الةحليل كد ا انةخدام  ا لهد الوصفو لإلجابة قلد كنئلة الدرانة، من  الل
 .اللسب، معدل اللمو السلوي، معادلة ا جتاة الزمين العاما سايب، 
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 في تركيا ةنشاط المقاوالتي طبيعة. 8
 :مفهوم المقاوالتية .5.8

م،  هيمن ا فاهيد الو  عدد  حوهلا الةعريفا  21م  19يعود مفهوم ا  ا   ية إىل ال ر ني 
  Richard)  ا ةيلون  ا ةلفت فيها  جها  اللظر حول  عريفها لدى ا ف رين،  من بيلهد جند ريةشارد

Cantillon) للمرمل ا  ةريادية اللظرية   ا  ا   ية مفهوم انةخدام   الفضل صاحب يعةرب السي 
 حيث ظر ه   يةريره السي الشخص هو ا  ا ل فان،(DEVELI, 2011) ل ا ةيلون   ف ا .اث ىل
 مفهوم حتديد ا  كنانو قامال الةأ د قدم من جيعل فهو  بالةا  مؤ دمل، مؤ د، اللف ا  غا الد ل
2.ا  ا ل

 

3كما ناي
(Jean-Baptiste Say)،  إا (. ا  ا   ية)ف د كقثد  فساا خمةلفا للمهمة الريادية

اقةرب ا  ا ل  مدير للمؤنسة  مساهد   قملية اإل ةاج، كي كن ا  ا ل مبثابة العامل الرئيسو لإل ةاج   
ا  ا ل  ناي قلد كن  وقية ما مدد . ا  ةرياد ، بد  من ال  يز قلد د ر ا  ا ل من حيث ا خاطر

 .(Bula,2012) اجليد  الةريره  أيت من ا  د
  ام الو اثحباث ظهور مخ إ  ا  ةريادي الةثور   حموريا قلريرا ا  ا ل ري حلي اإلمارمل،ك ه جتدر

 ثمهية  فثن من ك ل ال احث هسا يعةرب ،حيث1935 نلة  Schumpeter.A.J ا  ا   ية كب  ا
 العمل للمؤنسة، ضر رمل ا ةاحة  اإلم ا يا  للموارد ا خةلف ا نةعمال طريق قن  الل الةويا، قامل
  Schumpeterحسب فا  ا ل .جديدمل  لظيما  ، إد ال اجلديدمل لفرصل اانةوال   ا ةشاه قلد

Wtterwulghe, ما خمةلفة، بثري دة ا ةاحة ا وارد بانةخدام ي وم م د  مخص،موء  ل   ل وه  
 صلخ :    ةمثل جديدمل إ ةاجية لةوليفا  وصولال كجل من ا  ة رمل  الة ليا  ا   اقا  قلد يعةمد
 السوق؛ا ةشاه   جديدمل  وزيخ  لوا  ا ةشاه اإل ةاج؛   جديدمل طري ة جديد؛انةعمال ملةد

 4.جديدمل  لظيما  إ شاء ا ريلعة؛ك   ريف ا واد ك  اث لية للمواد جديدمل مريادر
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كي حما لة إل شاء مؤنسة " :هو ا  ا   ية ، كن(Karadeniz,2009) شهورملا   من الةعريفا 
كقمال جديدمل ك  لةونيخ  شا  جتاري  ائد من   ل فرد ، ك  فريق من اثفراد ، ك  مؤنسة جتارية 

  ؤ ر الو ال رارا   اختاا ا سؤ لية حتمل   مةخريص مخص: " بأ ه ا  ا ل  عريف مي ن قليه،.5" ائمة
 ".ا ؤنسا  ك  ا وارد ك  السلخ  انةخدام  م ل مو خ قلد

 قلد يلثوي  شا : " بأهنا (Pesqueux ,2011)ا  ا   ية  ك  اثقمال ريادمل  عريف مي ن  ما
 جديدمل  لظيمية  ل  هو جديدمل   دما  نلخ إد ال الفرص، ده  انةوالل    ييد ا ةشاه
 6.  ل من موجودمل   ن مل -اثمر لزم إاا - نائل طريق مواد،قن ك  جديدمل  قمليا   كنواق

، ومما  هلاك  عريفا   ثامل لريادمل اثقمال  ةشابه  ثاا ،  هو  ع ري ا هةمام ا ةزايد  سا ا فهوم
 ثمهيةها   ظرا؛ مول ملاصب من اجلديددمل  ا ؤنسا  ا  ا لون هؤ ء يوفرة مبا يفسر ذلك االهتمام، هو

  مدى  مؤنساهتد ا  ا لني بةثور ك ثر يهةمون قامة  اجملةمخ  ال احثني ا  وما  كص حت ا ةزايدمل
 الد ل    اصة للةثور كنانيا حمورا ال لدان معظد   كص حت ا  ا لة كن  اللمو،كي ال  اء قلد  درهتد
 .ا ة دمة

 التركي االقتصاد فيالمقاوالتية / الريادية األعمال تطوير.8.8
  ل اجلمهورية . ف ا  كربعةالةارخيو ، مي ن درانة  ثور الف ر الريادي    ر يا   من ا لظور 

  اإلمرباطورية العثما ية،  ان الس ان غا ا سلمني يلع ون الد ر الرئيسو . (Demirci, 2013)ال  ية
ن ال واقد  مخ الل،   مي ن كبدًا  فسا جهل الس ان ا سلمني بالةلارمل ث.   اث شثة الةلارية

إىل جا ب قدم  جود دليل قلد كن اللوائح ا  ومية   يد الس ان . اإلنالمية   حتظر اث شثة الةلارية
 7.ا سلمني من الةعامل مخ غا ا سلمني

 اث ىل الف مل   ال ريامل السوق ا ةرياد جتربة بعد،  1923بعد  ش يل اجلمهورية ال  ية   قام 
 قام ا ةحدمل  الو يا  ك ر با   ا ال هو  ما ا ةريادها   مهيملا اإلحرياء الشابة،كص ح اجلمهورية من

 لللمهورية،كن اث ىل الف ا    ا هد من   ان. العامل   ال  امل ا  ةريادية اثزمة  أ ا حتت 1929
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 بسهلا قن ا  يثنل الل كن يومئس،إ  ا عرفة   ا ال ركس  فاية قدم رغد ا ةريادها  ثوير قلد  عمل
  .يا  ةرياد اللشا  لةعزيز  افية   وقية بأقداد اثقمال رجال  دريب كجل من حثيثة جهود

 كيضا هو بدك  جهة، من اثقمال  ريادمل اخلاص ال ثا  الد لة فيه  شلخ السي الو ت   
 الفلومل لسد قامة ا ةريادية مؤنسا   لق  الل  فسه،من ا  ةرياد   د را  لعب
 العمل  الل من اثقمال ريادمل دقد حا لت الد لة كن لدرجة ((ÖZDEMİR, 2006.ال ائمة
   ت ك رب   ا  ةرياد لةلمية اثقمال رجال من جمموقة  جتعل    ةال إ شاء بضر رمل الةوقوي

 للد لة هو الالقب الرئيسوالشر ا  ا ملو ة   سلل    ك ا ر  ال يليا  ال رن العشرين،  ا ت  8.نمم 
 كق اب   .ظلت هيملة الشر ا  ا ملو ة للد لة حىت بداية الثما يلا   .   اللظام ا  ةريادي ال  و

  لميةه  ده اخلاص ال ثا   جود إىل  السعو ا شاريخ ملظمو إ شاء نيانة ا  ومة ا  عت ،1951
 من جمموقة كن الف مل،لوحظ هسة   .  ان ا يليا إيديولوجيا  يارا   لميةه  شليعه كن   ثويرة، اقةرب 

   ريائريهد قددهد من  ال ف ن الل،  مخ. ا  يلة لللهود  ةيلة  ش لت  د اث راك ا شاريخ ملظمو
 .ا ثلوب ا سةوى إىل بعد  ريل مل

 اثقمال ريادملفيها ال ول بأن  مي ن  ف مل هلا  ا تف ،1981 إىل 1951 من الف مل كما  الل
  حتسن اثقمال، لريادمل الدقد الف مل،زاد هسة الل،   مخ .(ÖZDEMİR, 2006)  ابةة بأهنا ال  ية

 ال  يز بدك  د ك ه   ول إن مي للا  قليه .دالواح للفرد  الد ل الس ان حيث من  ر يا  منت ا  ةرياد،
 22 ا ؤر ة  راراهتا   هي ليا حتو   ر يا بدك  كن  بعد. م1981    ر يا   اثقمال ريادمل قلد الرئيسو
 جعل الةاريخ،مما الل ملس السوق ا ةرياد فضلت ،1981 (Demirez, 2004)يلاير/  الثاين  ا ون
قلد الرغد من اكا لةني إال أنه  9. الةوجه هسا يسةوجب  أمر ا  دمة   الر اد   اثقمال ريادمل

ف ن معظد إ ةاج  ر يا يةد إ ةاجه من  لةحسني مسامها  ال ثا  اخلاص ، 1981   1951الرئيسيةني   
من إمجا  % 99ا  الريوامل  ا ةونثة ك ثر من متثل الشر  إا.   ل الشر ا  ا ملو ة للد لة    ر يا
 10.(Karadeniz,2009) من إمجا  العمالة% 62.6  وفر ، قدد الشر ا  ال  ية    ثا  الةريليخ
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  ةيلة للةحول من السيانا  ا  ةريادية ا مائية إىل ا ةرياد السوق    بداية الثما يليا ،كما 
ا ر، بدك ال ثا  اخلاص يزداد  ومل   حني  سر  الشر ا  ا ملو ة للد لة م انب  اصة   ال ثا  

بدك اللاس   الةعره قلد مفاهيد مثل .  ان هلاك حتول آ ر    ريورا  الشعب ال  و. الريلاقو
  هسة الف مل، مت إد ال العديد من اإلصالحا  . (Demirci, 2013) ة  اجلودملاثنواق  ا لافس

  ةمثل بعض هسة اإلصالحا    حترير الةلارمل اخلارجية . اهلي لية   اإلطار العام لال ةرياد ال  و
ائدمل  العمال   ا نةثمارا ،  كنعار الريره العائمة ا رمل،  إلواء ال يود قلد اثنعار،  نيانة نعر الف

اجلديدمل لةعزيز ا د را ،  اللف ا  العامة الو ختضخ لر ابة صارمة،  ك اا نيانة ا نةثمار اثجليب 
 .11ا فةوحة  ا ر ة

 المقاوالتية وبرامج الدعم للنشاط المقاوالتي احتضان.3.8
ن احةضان اثقمال هو طري ة ملظمة لدقد إ شاء  منو مر ة جديدمل   دمت إىل حاضلة إ

حاضلة اثقمال الةلارية هو مؤنسة  وفر مساحا    دما  مادية ف. قمال  مت ا ةيارها من   لهااث
باإلضافة إىل   ييد آفاق اثقمال،  إدارمل . للمشاريخ اللامئة ، مما يساقدها   ا راحل اث ىل من  ثورها

ًضا  دريب   وجيه ا ديرين ،  د  شمل قملية ا حةضان كي ما إجراءا  العلاية الواج ة  جتميخ اخلرباء،  
اهلده  بسلل ي ون .    دمي ا شورمل بشأن  ضايا الةمويل  الةسويق ،   سهيل الةواصل مخ  رباء الريلاقة

 بالةا  جسب ، ل دء  وليد اإليرادا  للمشر قا  الريوامل، من احةضان اثقمال هو مت ني ال دء
 .ا نةثمار اخلارجو للةلمية ا سة  لية

، فسة سد هسة إىل (,2112MORARU)بةحليل هي ل اخلدما  الو   دمها ا اضلا  إاا  ملا
 :،  هومخري فئا 

ا اضلا  الة ليدية هو  لل الو هتده إىل  ثوير الشر ا  الو مي لها  سليل  ويا نريخ    .5
 (.اللسيد، اثحسية)  ليا  اإل ةاج 
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 دقد ا اضلا  الة لولوجية الشر ا  الو ظهر  ملةلاهتا ك   دماهتا بعد إجراء بعض ال حوث  .8
 (.الة لولوجيا ا يوية، ال م يو ر، اإلل    يا ، إخل)العلمية 

 ك شثة دقد ( ا وني د  اللحت  الةريوير الفو وغرا ) دقد ا اضلا  الث افية اث شثة الث افية  .3
 .الو  أيت من ا شاريخ ا جةماقيةا اضلا  ا جةماقية 

 .حاضلا  اثقمال   الزراقة هو  لل الو  شلخ ا بة ار الة لولوجو   الزراقة .4
هو كحدث ك وا  ا اضلا  الو ظهر    سةلد إىل الوصول إىل الونائل  "ا  ةرياد اجلديد"حاضلا   .1

 أ س بعني ا قة ار " ا  ةرياد اجلديد"الفرق بيلها  بني الة ليدي هو كن حاضلا  . الة لولوجية ا ديثة
 12.ا عايا الريارمة ل  ول الشر ا    ا اضلة   سةلد إىل كقلد الة ليا 

 قاوالتية في تركياالمنظمات التي تدعم الم.4.8
 :13 ملها   (Tracy, 2013)     ر يا ا  ا   ية وجد قدمل ملظما   دقد 

- Third Sector Foundation of Turkey (TÜSEV) 
ا ؤنسة .من   ل   ار ض ا  اثمن    ر يا 1993 أنست مؤنسة ال ثا  الثالث    ر يا   قام 

مجعية  مؤنسة  ة ادل رؤية لةعزيز ال لية الةحةية ال ا و ية  ا الية  111هو م  ة دقد ث ثر من 
 . الةشويلية لل ثا  غا الرحبو    ر يا

- The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 

(TOBB) 

، الريلاقة  الوره الةلارية،: ية ون احتاد الوره  الة ادل السلعو    ر يا من مخسة جمالري متثل
الةضامن بني الوره ف اإلضافة اىل  .الةلارمل الريلاقية،الةلارمل ال حرية ، الة اد   السلعية

 الة اد   السلعية، ف هنا  ثور الةوافق ا هين مخ ا هةمام العام ،  حتافظ قلد ا  ض ا  ا هين 
 . اث الق،   عزز اثما ة  الث ة   قال ا  مجيخ اثقضاء

- Global Entrepreneurship Program Turkey (GEP Turkey) 
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حتت  زارمل اخلارجية اثمري ية لةعزيز GEP Turkey عمل بر امد ريادمل اثقمال العا و    ر يا 
 يةد الل قن طريق حتفيز   لسيق برامد ا  ومة اثمري ية ،  ا  ومة . منو ريادمل اثقمال    ر يا

 . ريادمل اثقمالال  ية ،  ال ثا  اخلاص لدقد 
- European Investment Bank (EIB) 

مليون يور  مخ بلل  111، د ل بلل ا نةثمار اث ر يب   ا فاق ب يمة  2112  هناية قام 
ING ر يا لرياحل الشر ا  الريوامل  ا ةونثة  الشر ا  مةونثة ا لد    ر يا . 

- Schwab Foundation for Social Entrepreneurship 

لديها مهمة لةعزيز ريادمل اثقمال ا جةماقية   عزيز رّ اد اثقمال ا جةماقية   عزيز  مؤنسة مواب
 .ا لول الرياديّة  ا لةزام ا جةماقو

 KOSGEBكوسغب األعمال حاضنة.1.8

  ونوبمؤنسة  الفئة اث امل هو  إىل من ا اضلا  اثبرز    ر يا ،  الو  لةمو 
 الريوامل للشر ا  فلية انةشارية  دما  بة دمي ي وم   ين  سد قن ق ارمل هو،   KOSGEBك 

 ا ؤنسا   لل   ا ديثة اثقمال م ادئ  رنيخ كجل له،من الةابعة الةلمية مرا ز  الل من  ا ةونثة
  دراهتا  ا، زيادمل الة لولوجو اإل ةاج مسةوى قا ية، رفخ جودمل مبسةوى الوقو   شر إ شاء    ا شار ة

 (.KOSGEB, 2007) ادائهآ لةعزيز الريلة اا  اخلدما  من الل العمل، غا قلد
 بدك  الريلاقية، للةلمية ا ةحدمل اثمد  ملظمة ال  ية ا  ومة مخ الد لية ا عاهدمل إطار   

 اخلدما  ة دمييهةد ب   رائد  مشر   1963 قام  الةلارمل الريلاقة  زارمل   KOSGEB ملظمة
 اث شثة هسة  ضعت الةالية، السلوا    . مش ك مرفق  الل من الريوامل الريلاقية للمؤنسا 

 بشأن الد لية للمعاهدمل  ف ا العمل KOSGEB الريوامل الريلاقا   لمية ملظمة  بدك  العام للة ييد
 16.12.1983 بةاريخ الوزراء جملري قليها  افق الو" الريوامل ا ؤنسا  بعث  دما   ثوير"

  دما  ملح" بشأن الد لية للمعاهدمل  ف ا ك شثةه بة دميKOSGEB بدك  ما. 83/2622 ا ر مة
6/12628  ا ر مة 11/11/1968 بةاريخ الوزراء جملري مرنوم ك رها الو" الريلاقو الةدريب

   ا ت ،14
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 من ا يامل مدى الةعلد  شرفهد قلد  عمل الو"  "SEGEMهو ك رى مؤنسة KOSGEBجوار إىل
    ا ديرين الفليني للموظفني الةدري ية ا حةياجا   ل ية كجل من الربامد من   ا قدد  وفا  الل

 .(KOSGEB, 2007)  مهد  عامل الةعليد   وفا  ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا 
 ك ر اإ KOSGEB  (KOSGEB, 2016.)قمل بشأن   عديال   ريحيحا  كجريت   د

 ال ا ون مبوجب ك شأ  ، الو" ا ةونثة الريوامل الريلاقا    لمية إدارمل هيئة إ شاء  ا ون"  ال  و الرب ان
21298 العدد الرمسية اجلريدمل    ا لشور 1991 كفريل 21    ا ؤرا  3222  ر د

15. 
 ما مخ الرئيسو ام ر  88   م اطعة 81    عملKOSGEBت ، ا 2112 قام هناية   
 الريوامل ا شاريخ لدقد  ا ةونثة، الريوامل للمؤنسا  الدقد بة دمي   ومإذ  . حدمل 122 جمموقه

 الو السوق قن ا علوما   دمة   وفا ال حوث  إجراء  ا وافز، اثقمال،  ر اد ا لد  ا ةونثة
 إقداد قلد  الةدريب الةعليد   دم هلا، ما الةلافسية ال درمل  ا ةونثة،لزيادمل الريوامل ا شاريخ حتةاجها
 16.(KOSGEB,2016)   لفيسها ا شاريخ

 الريوامل ا ؤنسا     ضه الو  الةريديرية ا نةثمارية لالئةما ا  الدقد KOSGEB   دم  ما
  ا ةونثة الريوامل للمشاريخ  ةيحها الو ال ر   فوائد دقد برامد مخ ا رياره من ا لد  ا ةونثة
. الةمويل قلد ا ريول   سهيل مالئمة بثري ة ا ريرفية ال ر   قلد ا ريول  يسا كجل من ا لد
 ل رارا   ف ا ا رياره مخ ا و عة بالرب  و و  " ال ر   قلد الفائدمل دقد برامد"  ث يق  فاصيل  حتدد
(KOSGEB,2016) . 2118/13522 .  2112/6131 ر د الوزراء جملري

17 
 الريوامل ا شاريخ من ك رب لعدد  انخ  ثاق قلد مةاحة KOSGEB دقد  دمة ف ن لإلمارمل،

 الةلار غره الةلاري،  الريلاقة،الة ادل الةلارمل غره   سا ،2113 قام ملس اثقمال  ر اد  ا ةونثة
.  ال لديا   اجلامعا  الريلاقية، ا لاطق إدارمل لالئةمان،ملظمة الةعا  ية ا حتادا  اجلمعيا ،/   ا رفيني

  اقدمل   ا سللة  ا ةونثة الريوامل الشر ا  قدد جتا ز الوانعة، اخلدمة  لل  مؤمرا  د ئل  من
  لظيد جمال   الةدري ية الد را    دمي انةمرار مخ  سلل. 2112 قام مليون 1 حوا   ونوب بيا ا 
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 من مرمحا 162192  دريب مت الريلة،ف د اا   ا لظما   ؤنسا  معا بالةعا ن الةث ي ية ا شاريخ
(. ,2112KOSGEB)  ا شاريخ  لظيد قلد ا رمل ا شاريخ كصحاب

18 

 :تركيا في 8850-8851 العمل وخطة األعمال ريادة إستراتيجية.2.8
 الريوامل للمشاريخ قمل   ثة إن ا يلية قلد مؤ را  ر يا   للةخثيط اثقلد اجمللري  افق
 اثقمال ريادمل   افة  شر هو رئيسو  ده 2118   2115 قامو مابني السلوا   وثو  ا ةونثة
 .  ادرمل ر حا  حتسني مالئد بيئو  ظام  إ شاء

 العمل   ثة اثقمال ريادمل إن ا يلية  ثاق لةش يل دا لها قمل جمموقةKOSGEBك شئت
 - اث ل  شرين/  ك ةوبر   ا رجعية الو ائق درانة  ضملت الو الةحضاية الدرانة  ر يا، انة ملت  

 الل،مت  بعد 2112 اث ل  ا ون/  ديسمرب
 2118)  2113يلاير 12   كبا ت" اثقمال ريادمل جملري إن ا يلية قمل  رمة"لد  لظيد

KOSGEB,).اإلن ا يلية اخلثة إطار    ةد كن جيب الو الةدا ل ح ول بشأن ا   حا    دمت 
 135 مخ  لفيسها مت الو العمل  رمة  الل اإلجراءا ، الل  سلل   اثقمال لريادمل ال  ية  العمل
 جا ب ا  ومية،إىل غا  ا لظما  العامة ا ؤنسا  من العديد من ملد بني  ا وا السين من مشار ا
 KOSGEB  ل من اثقمال ريادمل قمل   ثة إن ا يلية   دمي مت   د. اثقمال ريادمل جملري كقضاء

 اللظر ف مل  بعد. اإل   ت م  ة قلدةها صفح   للفحص   شر  ركيهد لةل و ا علية اثطراه إىل
 للمواف ة اثقلد الةخثيط جملري إىل   دميها الو ي ة، مت قلد اللهائية الةل يحا   ث يق كمهر،مت 5 ال الوة
 يو يو 18 بةاريخ اثقلد الةخثيط جملري ك رها الو اخلثة اقةماد مت   د. 2112 ديسمرب 12   قليها

 يوليو 1 املؤرخ يف 29213ر د الرمسية اجلريدمل    شرة مت كن بعد 18/  2115 ر د ال رار مبوجب 2115
 السلوا   وثو الو" GİSEPال  ية اثقمال ريادمل قمل   ثة إن ا يلية"بد  سمد  هو2115.19
 بيئو  ظام   ش يل  ر يا،   اثقمال ريادمل   افة  عميد" هو GİSEPمن العام ، الور 2115-2118
 لةح يق جما   نةة   اجملسدمل اإلن ا يلية اثهداهGİSEP ضمن ، ما "اثقمال ريادمل   ثوير  وي
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   الريلة اا   ا لظما  ا ؤنسا    ل من  لفيسها جيب الو  ا شاريخ  اإلجراءا  العامة اثهداه
 .(,KOSGEB 2118) :2118-2115 الف مل

-2115)  ا ةونثة الريوامل الشر ا  قمل   ثة إلن ا يلية اكددمل الةد ل جما   كد اة   رد
 :الرئيسو هدفها لةح يق  ر يا من( 2118

 ؛حتسني اإلطار الةلظيمو الريديق للم ا لني: اإلطار الةلظيمو -
 ؛  دمي الدقد لريادمل اثقمال ا  ة رمل  ا  لية قلد الة لولوجيا: دقد ريادمل اثقمال ا  ة رمل -
  ا وضوقا  الةوقوية،حتسني   ث يق  ظام دقد مسةدام   اجملا   العامة  :دقد مواضيعو  قمومو -

مثل  لظيد ا شاريخ لدى اللساء،   لظيد ا شاريخ الش ابية،   لظيد ا شاريخ اإلي ولوجية،   لظيد 
 ؛ا شاريخ ا جةماقية،  م امرمل اثقمال ا رمل،   لظيد ا شاريخ قلد الريعيد العا و

 ؛ ثوير   افة حتةضن ر اد اثقمال  ريادمل اثقمال   ال الد: ثقمال  افة ريادمل ا -
 عميد الةعليد الريادي   الةعليد الرمسو  اجلماهاي   ثوير  ظام : اخلدما  الةعليمية  ا نةشارية -

 ؛انةشاري لر اد اثقمال
 2118)  ةدامةبثري ة مس  يسا حريول كصحاب ا شاريخ قلد الةمويل  زيادمل: ا ريول قلد الةمويل -

KOSGEB,.)
20 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنمو االقتصادي في تركيا.3
 :ونصيب الفرد اإلجماليتطور الناتج المحلي .5.3

ح ق ا  ةرياد . مل  ريل إىل  ر يا إ  بعد قامني 2116اثزمة العا ية الو بدك  قام  الل 
مدد  ال لوك  وا ني اإل را    راجخ الثلب قلد  ما   .2119ال  و ك رب  س ة جناح   قام 

اخنفض اللا د  ما   .قال مل قلد الل ، اخنفض ا نةهالك  ا نةثمار اخلاصني بش ل   ا.ال ر  
 مخ .2111من كزمة قام  الربخ اث ل٪  هو كنوك مما  ان قليه    12.3اكلو اإلمجا  ا  ي و بلس ة 
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، مما جيعل مةونط اللس ة ا ئوية  2111  قام  ٪ 13.8 ا  ي و بلس ة و اإلمجا الل ،  فز اللا د اكل
 21.(Tracy, 2013)  2111-2113٪ من  8.5للةوا   اللا د اكلو اإلمجا  للفرد 

فيم للا كن  2112 – 2119كما قن  ثور اللا د اكلو اإلمجا    رييب الفرد  الل الف مل 
 : رصدها   اثيت

، كي %1.21يةنب كن قدد الس ان    ر يا    زايد  مبعدل منو نلوي  درة  (1)لالش من 
 69.82   62.56  را حت بني . 2112 - 2119 الل الف مل   سمة 913282بزيادمل نلوية  درها 

من صعودا  2112-2119مهد  الل الف مل  اإلمجا   ا  ابل  الحظ كن اللا د اكلو   .مليون  سمة
مث يعود لالخنفا  ليريل  2113قام  مليار د  ر 951.33إىل  2119قام  مليار د  ر 222.26

،  %3.72حوا   بلغ معدل اللمو السلوي  الل ف مل الدرانة.2112قام مليار د  ر 823.39إىل
 .مليار د  ر 31.215 بزيادمل نلوية  درها 

د  ر قام  8882من  ار فاقا مةزايدامهد  ، ف داإلمجا اكلو  حسب اللا دكما  رييب الفرد 
الل ليريل د  اهل و  بع ، مث ليعود لل اجخد  ر 12395مب دار  2113لسر  ه قام ليريل  2119

 .  2112د  ر قام  11816إىل
 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد التركي.8.3

 مدى  ومل ا  ةرياد ال  و من  الل معرفة    ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا  درك كمهية  كنمي للا 
 باإلضافة. ال ثالة   ال الد  امةرياص،  مدى  درهتا الةشويلية للعاملني حلد  جودها   ثور كقدادها  

نلةلا ل  فيما يأيت  .إىل الل   يد  لل ا ؤنسا  من مدى مسامهةها   اللا د اكلو  صلاقة ا ال
 :قلاصر  ال ة  الل من حتليل ما ن ق

 :تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.5.8.3
  مب دار 2111الريوامل  ا ةونثة  د اخنفض    ا ؤنسا  قدد كن ية ني (2)م ل   الل من
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نوعا ما مع .مثردا كقدادها منو ف ان 2115-2111 الف مل  الل كما .قن السلة الساب ة( 2.9%-)
،  بزيادمل نلوية % 1.12حوا   2115-2119ي در معدل اللمو السلوي هلا  الل الف مل   ما .تباطؤ

 . كلف مؤنسة 29.32م درمل ب 
 هو حتديدها  معامل ،23.58+ س  53.21=   :  ا ت ف د العام الزمين ا جتاة معادلة كما

(R² =0.664)كقداد    الةثور الزيادمل من% 22.2 يعليان مما ،(1.15= كلفا ) قلد معلوية ، هو 
 .ما  وقااجتاة اجيايب ضعيف  إىل يشا ما  هو. الزمن إىل يرجخ  ا ةونثة الريوامل ا ؤنسا 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطةب حجم العمالةتطور .8.8.3
ي ،  مبعدل منو نلو 2115-2119   رياقد  الل الف مل  العمالة حلد ان جند( 2)م ل   الل من

 .كلف قامل 211.83كي بزيادمل نلوية  درها ، %62. قدره
 ،  معامل حتديدها هو 2892+  س 518.3=  : معادلة ا جتاة الزمين العام ف د  ا ت كما

(R² = 0.915)   من الزيادمل  الةثور   % 91.5 نك، مما يعين ( 1.15=الفا)،  هو معلوية قلد
 الةوظيف قلد  درهتا   الريوامل اجيابية ا شر قا  إىل هو ما يشا . يرجخ إىل الزمن حلد العمالة

 . جيد بش ل

 :المضافةأما عن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التركية في القيمة .3.8.3
، جند أن القيمة املضافة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي (1)ل اجلد    الل فمن

كدىن  س ة   در ب  إىلإىل كن اخنفضت ، 2111-2119الف مل   اللمهد   راجعا لرتكيا  اإلمجا 
لةةسا ى مخ ما ح  ةه قام   2112قام % 53.9، مث  عود لالر فا   لةريل اىل  2113قام % 52.8
  كداء ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونط رغد زيادمل كقدادها،  زيادمل   لل،  هسا يؤمر إىل كن هلاك .2112

 .حلد العمالة
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في الناتج المحلي  تطور القيمة المضافة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :(85)رقم  جدول
 .8852 – 8882لتركيا خالل الفترة 

 القيمة المضافة السنة القيمة المضافة السنة
8882 11.18% 8853 18.08% 
8858 14.18% 8854 13.18% 

8855 13.38% 8851 13.28% 
8858 13.28% 8852 13.28% 

Source : https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr  
 تطور الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد والسكان  :(85)شكل رقم 

 8852-8882في تركيا خالل الفترة 

 
 تم بناؤه وفقا للبيانات من الموقع االلكتروني :المصدر 

 :https://countryeconomy.com 
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 ($ 10)نصيب الفرد من ن م إ (  $مليار )النالتج المحلي االجمالي

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr
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د المؤسسات الصغيرة اعدأ تطور لوخط االتجاه الزمني العام المنحنى البياني :(88)شكل رقم 
 .العاملين بهاو والمتوسطة 

 
با و خ  ية ال اإلحرياءا   ائق  با نةلاد إىلمن إقداد ال احثان : ا ريدر   

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr 

 :تحليل النتائج. 4
ل  عا ب ا  وما   ا ،   جود الريراقا  إ  ك ه فيظرغد   ين  ر يا ا ةرياد السوق م  را ، 

ا هةمام ا لانب ،   ا ت العس رية، مل  لل ا  ا   ية  ا ؤنسا  الريوامل السيانية  ا   البا  
، 2115  نلة  KOSGEBاثقمال بعد  فعيل حاضلة  .مسامهةها   اللمو ا  ةريادي ضعيفا

 ريادمل قمل   ثة إن ا يلية  ا ت    ثط قمل  ل  الث نلوا ، آ رها الربامد اث امل ضعت هسة   
 إطارا،  هو  ثة  فرييلية  ضملت 2118-2115 السلوا   وثو الوGİSEP "" ال  ية اثقمال

 ريب  لها    دقيد   افة ا  ا   ية  دقد ما    سهيال  قديدمل  ريادي  شريعيا  كد ا   عليد   دريب
في د  كن هلاك  أ ا اجيايب قلد الد ل ال ومو   رييب الفرد   سا  ثور ا ؤنسا  .   ثويرها   ال الد

 وامل  زيادمل حلد العاملة  ا ،  مسامهة مةواضعة   اللا د اكلو اإلمجا الري
 2111كقداد ا ؤنسا  الريوامل  ا ةونثة اخنفضت نلة   من  الل الةحليل السابق   ني كن

 إان ،2118  ك ر با كمري ا   الع اري الرهن ثزمة السليب الةأ ا اىل راجخ الل  لعل (%2.9-) مب دار
  ثا إفالس إىل كدى مما ال  ية  ا ةونثة الريوامل للمؤنسا  اثنانو السوق هو اث ر يب السوق كن

7407 8029 

9671 
10148 

2480 2309 2642 
2691 2685 

y = 508.3x + 6896. 
R² = 0.915 

 عدد العاملين
(1000)  

y = 53.60x + 2358. 
R² = 0.664 

(1000)عدد المؤسسات ص م   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=124&locale=tr
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 اجيابية إىل يؤمر قد  هسا، 2115-2111جديد  الل الف مل  مث عادت للنمو من . و فها  ك ملها
 . ا ةونثة الريوامل  ا ؤنسا  ا  ا   ية  عزيز   2112 قام بعد اث امل اإلجراءا 
خالل % 2.2حجم العمالية يتزايد مبعدل سنوي السابق كن  اإلحريائو شف الةحليل    ما

ملانب  بش ل الةوظيف قلد  درهتا   الريوامل اجيابية ا شر قا  إىل هو ما يشا ،  2119-2115
 .  وقا ما

فقد  اإلمجا الصغرية واملتوسطة يف الناتج احمللي   للمؤنساأما فيما يتعلق بالقيمة املضافة 
 ال اجخ الل  لعل، املؤسسات وحجم العمالة ألعدادجانب النمو املتباطئ  إىلشهدت تذبذبا كذلك، 

 د لية ك  حملية نيانية ك ضا بس ب  أ ا  اث امل الف مل  الل ال  و ا  ةرياد هي لية إىل يرجخ
 مؤنسا ه بعض  ضرر  رمبا ال  و ا  ةرياد منو قلد نل ية آ ار له  ا ت السي العريب الربيخاث  أحد
 .الد ل  لل   كنواق هلا الو

أثر على النمو االقتصادي يف  ةا  ا   يلنشاط اليت تنص أن  ومما سبق ميكننا القول بأن الفرضية
 .تركيا هي فرضية صحيحة

إىل قدم  فاية الدقد ك  هلاك ك را  ليري بال وي، فهو    ظر ال احثني   يعود  له  كن ى إن بد
ب در ما هو بس ب الةحديا  ال  امل  اخلثامل الو كحاطت  حتيط ب  يا،  ةا  ا   يللشا  الةسهيال  

نواء ملها الريراقا  الدا لية،  ا وادث اإلرهابية، ك   أ ا اث ضا    نوريا  جلوء بضعة ماليني ملها 
ومن ، 2112وأخريا احملاولة االنقالبية يف لربيخ العريب  ك ر با، إىل  ر يا،   سا ضيا  كنواق هامة   د ل ا

سنوات مقبلة بسبب تكلفة  3يف تركيا أفضل مما كان عليه يف فرتة  ةا  ا   يلنشاط ستبعد أن يكون امل
 اثراضوعلى  - إرهابيةاليت توصف بأهنا  -التوغل العسكري الرتكي واحلرب مع املنظمات الكردية 

، على 2118 ك  من داخلها، إضافة إىل هبوط اللرية الرتكية يف  اإلرهابيةالتهديدات  إلي اهالسورية 
 .خلفية خالف مع الواليات املتحدة األمريكية
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 خاتمة .1
 ا ؤنسا  منت ، بسللا  ا   ية صلاقة   شليخ  عزيز  ا كبريا د ر بسلت ا  وما  ال  ية

 ا ؤنسا  إمجا  من %99.2قن  ي ل ما  ف مل الدرانة  الل  ش ل   ا ت  ا ةونثة الريوامل
الريوامل  ا ؤنسا    ا سةخدمة العمالة إمجا  من% 62 % 63 بني ما قمالة   سةخدم ا وجودمل،
 حاضلة  الل من الد لة   سهلا الو  الةعزيز الدقد برامد  خمةلف ا وافز بس ب الل  لعل.  ا ةونثة
   سا  ا ةونثة الريوامل للمؤنسا  ا  ومية الدقد برامد  لفيس مهمة ك  لةلها الوKOSGEBاثقمال
  الةم ني  الةمويلية الفلية الع  ا  خمةلف   سليل  ا بة ار ا ؤنسا   لل  لافسية لةعزيز اثقمال ريادمل
  الل من الل ال  ية ومة ا  الل جسد    د. اجلودمل  الةدريب  الةعليد اثنواق إىل الوصول من

 عميد   افة ريادمل اثقمال    ر يا،   ده 2118-2115 العمل   ثة اثقمال ريادمل إن ا يلية بر امد
  الةشويل ا ؤنسا  قدد منو قلد اثقمال ريادمل دقد لربامد جيابيةإ مؤمرا  هلاك كن الدرانة   وصلت
 السيانو ا لاا بس ب ولعل ذلك ،في اجخ هلا ا ضافة ال يمة  ا ت ا  ابل ال ثالة،   امةرياص

حبث  إجراءوكآفاق للبحث ،فإن الدراسة توصي  .السي حييط ب  يا  الد ل  اإل ليمو اكلو  ا  ةريادي
مقارن  حول املقاوالتية بني تركيا واجلزائر، واستلهام جوانب الضعف والقصور والقوة يف كل منهما، 

 .ملقاوالتية يف اجلزائروسياسات اواالستفادة منها يف تطوير برامج 
 :قائمة المراجع. 2
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