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 هاي كوچک و متوسطبنگاه گذاري كشورها درحمايت ازريزي و سياسترنامهب

 . آلمان1

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 چكيده

زایی، نوآوری، آموزش اشتغال نقش قابل توجهی درعنوان پيشران اقتصاد، های کوچک و متوسط بهبنگاه

 کنونیدارند. در شرایط  و در نهایت رشد اقتصدی کشورهاگذاری سرمایه نيروی کار، توسعه صادرات و

ها را اقتصاد جهانی بسياری از کشورها با اقدامات مختلف حمایتی، سياست تقویت و توسعه این بنگاه

ان سازتواند به تصميمهای کشورهای موفق در این زمينه میکنند. آشنایی با اقدامات و برنامهدنبال می

شایانی نماید. کمک  کوچک و متوسط کشورهای برای هدایت و حمایت از بنگاهان سياستگذارو 

ریزی برای ی و برنامهسياستگذاربه تجربيات کشورها در زمينه هایی در مجموعه گزارش منظوربدین

و نيز  بندیجمعهای کوچک و متوسط پرداخته خواهد شد تا در نهایت با مقایسه و حمایت از بنگاه

های کوچک و متوسط از بنگاهثر ور بتوان به الگویی برای حمایت مؤتطبيق با شرایط بومی و نهادی کش

 در ایران دست یافت.

حمایت از تجربه موفق  ، «آموزیدرس»و  «مشیانتقال خط»در این مطالعه در چارچوب مفهوم 

های متعدد برای ها و برنامهسازوکارنهادها، شامل صورت تحليلی های کوچک و متوسط در آلمان بهبنگاه

های فدرال و ایالتی برای استمرار این موفقيت ها و همچنين راهبردهای اساسی دولتاین بنگاهتوسعه 

 مورد ارزیابی قرار گرفته است. 

که  کننددر قالب کوچک و متوسط فعاليت می ها )از نظر تعداد(هدرصد بنگا 99در آلمان بيش از 

جزء ها . این بنگاهاقتصاد به آنها اختصاص داردافزوده ارزش درصد از 47این کشور و درصد از اشتغال  60

درصد آنها  54، درحدود  2010 - 2008ها در سطح اروپا هستند به طوری که در دوره نوآورترین بنگاه

التحصيالن رغفا ها به راحتی نيروی کار ماهر واند. این بنگاهموفق به ارائه محصوالت جدید به بازار شده

های درصد از آموزش 89دهند به نحوی که می ای قرارفنی و حرفههای کنند و تحت آموزشمی را جذب

 شود.های کوچک و متوسط ارائه میای کشور توسط بنگاهفنی و حرفه

( سه نهاد اصلی kfw) گذاری آلمانوزارت امور اقتصادی و دارایی، آژانس کار فدرال و بانک سرمایه

ای و کوچک و متوسط در سطح فدرال هستند که انواع خدمات آموزشی، مشاورههای ایتی بنگاهحم

برنامه مختلف حمایتی ارائه  39بررسی شوند. می مالی آنها با برنامه ای نهادهای ایالتی تكميل تأمين

 دهد کهدر سطح فدرال و ایالتی نشان می کوچک و متوسطهای بنگاهنهاد حمایت از  6ازسوی  شده
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بر مبتنی و نگرو متنوع، دیدگاه مدیریتی آینده ساختار مناسب تأمين سرمایه، تشكيالت صنفی گسترده

ای قوی های فنی و حرفههای تحقيق و توسعه و همچنين آموزشنوآوری و فعاليت حمایت ازمشتری، 

 در آلمان است. کوچک و متوسطهای بنگاههای حمایتی از دالیل اصلی موفقيت برنامه

بلكه خدمات مشاوره گسترده در  ؛بودههای مالی نها صرفاً محدود به برنامهحمایت همچنين

نهادهای بخش خصوصی از ازسوی  تضمين وام و اعتباراتآموزش شغلی و های برنامه های متعدد،زمينه

در این کشور است. عالوه بر اقدامات  کوچک و متوسطهای بنگاههای حمایتی از های اصلی برنامهویژگی

بانک مانند ای نهادهای منطقهازسوی  ایبا رویكرد توازن منطقه نيز های متعددیدولت فدرال، برنامه

توجه در حمایت  از دیگر موارد قابل گيرد کهمی صورت وکار بایرننوردراین وستفالن و بانک توسعه کسب

  متوسط آلمان است.های کوچک و از بنگاه

 

 مقدمه

ميليارد یورویی  9/3025به ارزش  1ميليون نفری و با توليد ناخالص داخلی 8/81کشور آلمان با جمعيت 

 172/43ترین اقتصاد اتحادیه اروپا و پنجمين اقتصاد دنياست. جمعيت شاغل در اقتصاد آلمان بزرگ

در این کشور  2016ماهه اول سال . نرخ بيكاری در سهميليون است 89/1ميليون نفر و تعداد بيكاران نيز 

 1196ميالدی آلمان با  2015درصد اعالم شده است. از نظر عملكرد تجارت خارجی، در سال  5/4

ميليارد یورویی برخوردار  248ميليارد یورو واردات از تراز مثبت بازرگانی  948ميليارد یورو صادرات و 

خی مشكالت در فضای اقتصاد جهانی، اقتصاد این کشور در سال گذشته رغم برعلي همچنين. 2بوده است

 . 3درصدی را تجربه کرده است 7/1نرخ رشد 

عملكرد بسيار خوبی ازنظر متغيرهای اقتصاد کالن  «4اقتصاد بازار اجتماعی»آلمان با مدل اقتصادی 

 کوچک و متوسطهای بنگاههای اقتصادی این کشور مؤید آن است که دارد. دقت و تحليل وضعيت بخش

ها ساختار نمایند. یكی از دالیل اصلی موفقيت این بنگاهنقش موتور محرکه و پيشران اقتصادی را ایفا می

برد با انجام -که دولت آلمان در چارچوب استراتژی بردطوریحمایتی است. به نظاممتنوع و گسترده 

های کوچک ، سياست توسعه بنگاهر سطح ایالتی د هم در سطح فدرال و هم های حمایتی مختلفبرنامه

، از طریق توسعه «اقتصاد دیجيتال»به « اقتصاد صنعتی»و متوسط را دنبال کرده و در فرآیند انتقال از 

                                                 

  .درصد است 1درصد و کشاورزی  5درصد، ساختمان  26درصد، صنعت  GDP 69. سهم بخش خدمات از  1

 سایت اداره آمار فدرال دولت آلمان .2

www.destatis.de/EN 

3. BMWi, (2016). Annual Economic Report 2016. Federal Ministry of Economic Affairs and 

Energy, Berlin. 

ی هااستیسی است که از اواسط قرن بیستم اواژهSocial Market Economy) ) اصطالح اقتصاد بازار اجتماعی . 4

ی اقتصاد بازار و حمایت از هااستیسی اقتصادی و اجتماعی الگوقرار داده است. این  الشعاعتحتاقتصادی کشور آلمان را 
  .کندیمی اجتماعی و استقرار دولت رفاه ترکیب هااستیس با رابخش خصوصی و کارآفرینی 

http://www.destatis.de/EN
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 ها محول کرده است. توجهی را به این بنگاه نوآوری و کارآفرینی نقش قابل

انتقال »و « 1سياستی آموزیدرس»استفاده از تجربيات سایر کشورها در چارچوب مفهوم 

وکارهای های درست و صحيح در زمينه توسعه و حمایت از کسبتواند به اتخاذ سياستمی« 2مشیخط

کمک کند. با توجه به شرایط رکودی حاکم بر  ایرانیسياستگذاران  ان وسازکوچک و متوسط به تصميم

های های مناسب برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه و حمایت از بنگاهو لزوم اتخاذ سياست کشور اقتصاد

ها ، کاوش و بررسی سياستای در ایجاد اشتغال در کشورها دارندسهم عمده که غالباً متوسطکوچک و 

« ی عمومیگذارمشیخط»تواند در تغيير نگرش و رویكرد های حمایتی آلمان در این زمينه میو برنامه

 این بخش در ایران مؤثر باشد.

های حمایتی دولت آلمان های توسعه و برنامهاین مطالعه به دنبال بررسی سياستبر همين اساس 

در سطح فدرال و دو ایالت بایرن و نوردراین ها و برنامهها این سياست است. کوچک و متوسطهای بنگاهاز 

ترین ایالت آلمان است. این ایالت بایرن از نظر وسعت بزرگ شوند.می وستفالن در گزارش حاضر بررسی

درصد از توليد ناخالص داخلی آلمان را در سال  18ایالت که به ایالت آزاد بایرن مشهور است بيش از 

ناخالص داخلی آلمان  درصد از توليد 21به خود اختصاص داده است. ایالت وستفالن نيز بيش از  2015

های های آلمان از نظر متغيرهای اقتصادی و بنگاهترین ایالتیافتهین دو ایالت توسعهادهد و را تشكيل می

لق به این دو ایالت خلی آلمان متعادرصد از توليد ناخالص د 40عبارت دیگر کوچک و متوسط هستند. به

سيستم حمایتی های نظام فدرال، خود نيز ین دو ایالت در کنار انواع حمایتهای محلی ااست و مدیریت

 کنند.های کوچک و متوسط ارائه میمكملی را برای رشد و توسعه بنگاه

در  کوچک و متوسطهای بنگاه؛ جایگاه استبه دنبال پاسخ به سه سؤال اصلی  گزارش حاضر لذا 

های برنامه اقتصاد آلمان چيست؟ در اقتصاد آلمان در سطح فدرال و ایالتی چه نهادهایی و از طریق کدام

حمایتی چيست؟  نظامهای اصلی این نمایند؟ و ویژگیها را عملياتی میاین بنگاه حمایتی، راهبرد توسعه

منتشر شده توسط نهادهای رسمی دولت آلمان  هایسؤاالت با مطالعه اسناد و گزارشبرای پاسخ به این 

پس نهادهای پيشتاز و ها در اقتصاد این کشور پرداخته و سابتدا به توصيف و تحليل جایگاه این بنگاه

و  هاکننده از این بنگاهای حمایتمنطقه های بارزنهاد نمونه از ثر در سطح فدرال و چندبسيار مؤ

بندی و بحث در . نهایتاً به جمعها  مورد بررسی قرار خواهد گرفتنگاهمتنوع حمایتی از این ب هایبرنامه

 . پرداخته خواهد شددر آلمان  کوچک و متوسطهای بنگاههای حمایتی مورد ویژگی و ساختار برنامه

 

 

 

                                                 

1. Policy Learning  

2. Policy Transferring  
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 آلمان در( SMEهاي كوچک و متوسط )تحليل جايگاه بنگاه. 1

)یعنی طبقه متوسط( ناميده « 1ميتل اشتاند»در آلمان، های کوچک و متوسط اقتصادی طور سنتی بنگاهبه

های یژگی( ارائه شده، عالوه بر وIfMمرکز تحقيقاتی ميتل اشتاند بن )ازسوی  شوند. در تعریف این واژه کهمی

استفاده  کوچک و متوسطهای بنگاهها که معموالً در تعریف یا گردش مالی بنگاه ی مثل تعداد کارکنانکمّ

شود. تماميت مالكيت، مدیریت و استقالل بنگاه نيز در نظر گرفته می مانندهای کيفی دیگری شود، شاخصمی

گيرند. با های بزرگ خانوادگی با مالكيت و مدیریت واحد نيز در این دسته قرار میبر اساس این تعریف، بنگاه

گيرند. بنابراین تعریف در قالب ميتل اشتاند قرار میداد()از نظر تعهای آلمان درصد از بنگاه 8/99این تعریف 

و  کوچکهای خرد، سازی تعریف بنگاهیكسان نيست. اما برای SMEميتل اشتاند مترادف با تعریف رایج 

کوچک و های بنگاهميالدی  2016از ابتدای سال  IfM، مرکز تحقيقاتی 2با تعریف کميسيون اروپا متوسط

 کند.را بر اساس دو شاخص تعداد شاغلين و گردش مالی به شكل زیر تعریف می متوسط

 

 هاي كوچک و متوسط اقتصادي در آلمان بنگاه از IfM. تعريف 1 جدول

 تعداد شاغلين اندازه بنگاه اقتصادي

 و

 انهيگردش مالي سال

 یک ميليون یورو و کمتر نفر و کمتر 9 خرد

 ميليون یورو و کمتر 10 نفر و کمتر 49 کوچک

 ميليون و کمتر 50 نفر و کمتر 499 متوسط

SME ميليون یورو 50کمتر از  نفر 500زیر  در مجموع 

Source: IfM, Bonn: 20163 . 

 

از مجموع ،  2013سال سایت اداره آمار فدرال آلمان مربوط به طبق آخرین آمار ارائه شده در وب

 های کوچک و متوسطدرصد در قالب تعریف بنگاه 3/99ميليون بنگاه فعال در آلمان، بيش از  63/3

های اقتصادی درصد از بنگاه 7/0دیگر از نظر تعداد تنها عبارتکردند. به( فعاليت میSMEاقتصادی )

نقش بسيار مهمی در ایجاد  کوچک و متوسطهای بنگاهدهند. های بزرگ تشكيل میآلمان را بنگاه

های بنگاهدر  ميليون نفر 5/26درصد از نيروی کار این کشور یعنی  60که طوریبه ،اشتغال آلمان دارند

ميليون نفر از جمعيت جوان امكان  2/1ها برای مشغول به فعاليت هستند. این بنگاه کوچک و متوسط

ای های فنی و حرفهدرصد از کل آموزش 89يان دیگر اند، به بای را فراهم کردههای فنی و حرفهآموزش

درصد  47گذاری ناخالص کشور و درصد از سرمایه 41شود. همچنين بيش از ها ارائه میتوسط این بنگاه

 پذیرد.صورت می هااین بنگاهافزوده ایجاد شده در اقتصاد آلمان توسط از ارزش

                                                 

1. Mittelstand 

های متوسط نفر کارکن به عنوان بنگاه 249های زیر بنگاه. بنا بر تعریف کمیسیون اروپا، بر اساس مالک تعداد شاغلین، 2

 شود.تعریف می

3. http://en.ifm-bonn.org/  

http://en.ifm-bonn.org/
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  در اقتصاد آلمان كوچک و متوسطهاي بنگاه. جايگاه 2 جدول

متغير اقتصادي/ 

 اندازه بنگاه

تعداد 

 هابنگاه
 شاغلين

گردش 

 مالي

گذاري ناخالص سرمايه

 در كاالهاي فيزيكي

افزوده ناخالص به ارزش

 قيمت عوامل توليد

 درصد از كل اقتصاد 

های بنگاهمجموع کل 

 کوچک و متوسط
     

      های خردبنگاه

      های کوچکبنگاه

      های متوسطبنگاه

      های بزرگبنگاه

         :سایت اداره آمار فدرالوب :مأخذ
1.Statistisches Bundesamt: 2016  

 

در اقتصاد  کوچک و متوسطهای بنگاهميليارد یورو توسط  158ميالدی بالغ بر  2014در سال 

ميليارد یورو از این ميزان تشكيل سرمایه  49گذاری ثابت ناخالص صورت گرفته است. آلمان سرمایه

نفر  49-10های ميليارد یورو توسط بنگاه 41نفر کارکن،  10های کمتر از ثابت ناخالص توسط بنگاه

. از این 2صورت پذیرفته استنفر کارکن  50با بيش از های بنگاهميليارد یورو نيز توسط  60کارکن و 

ميليارد یورو نيز   48ميليارد یورو برای جبران استهالک و  110گذاری ثابت ناخالص، ميزان سرمایه

گذاری اقتصاد آلمان است. البته ها در سرمایهگذاری خالص بوده است که نشانگر نقش این بنگاهسرمایه

گذاری ثابت های بزرگ سرمایهرو نيز توسط بنگاهميليارد یو 192الزم به ذکر است که در همين سال 

 . 3یافته است ناخالص تحقق

است. وزارت امور  کوچک و متوسطهای بنگاهبخش عمده قدرت اقتصادی آلمان نتيجه عملكرد 

وزارت  کند. اینموتور اقتصاد این کشور معرفی می ها رالت فدرال آلمان، این بنگاهاقتصادی و انرژی دو

  .4کندهای کوچک و متوسط در آلمان بيان میعوامل کليدی موفقيت بنگاه عوامل زیر را در گزارشی

 در آلمان دارای  کوچک و متوسطهای بنگاهدرصد از  95 داري خانوادگي:رويكرد بنگاه

شوند. این عامل ها نيز توسط صاحبان و مالكان اداره میدرصد این بنگاه 85و  هستندمالكيت خانوادگی 

های منابع انسانی وکار، سياستهای بلندمدت در زمينه روابط با مشتری، کسبباعث اتخاذ سياست

  شود.ای میمستمر و ارتباطات مستحكم منطقه

  :استمتوسط آلمان نوآوری  وهای کوچک کليدی در موفقيت بنگاه دومين مؤلفهنوآوري .

                                                 

1. www.destatis.de/EN/Homepage.html  

ناشی از آن است که در  هاي كوچك و متوسطگذاری صورت گرفته توسط بنگاهکل سرمایه الف جمع این سه جزء بااخت .2

 وقت و یا معادل آن لحاظ شده است.  کارکنان، فقط تعداد کارکنان تمامها بر اساس تعداد بندی بنگاهتقسیم

3. KfW, (2015). KfW SME Panel 2015: Growing Optimism is Overcoming Weak Investment Trend, 

Frankfurt/Main. 

4. BMWi, (2013). German Mittelstand: Engine of the German Economy. Federal Ministry of 

Economic Affairs and Energy. Berlin. 

https://www.destatis.de/EN/Homepage.html
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که در دوره  طوریهباشند، بها در سطح اروپا میآلمان جزء نوآورترین بنگاه کوچک و متوسطهای بنگاه

  ند محصوالت جدید به بازار ارائه نمایند.اهها موفق شددرصد این بنگاه 54بيش از  2008-2010

 های صحيح در تأمين آلمان از مدل کوچک و متوسطهای بنگاههاي صحيح تأمين مالي: مدل

های سرمایهبر مبتنی هادرصد از این بنگاه 54کنند. بالغ بر منابع مالی و اخذ تسهيالت استفاده می

گذاری از محل منابع کنند. سرمایهدرصد نيز از محل اعتبارات بانكی استفاده می 29شخصی بوده و 

های شخصی و درصد است. نرخ باالی سرمایه 6نيز درصد و از محل سایر منابع  11دولتی در حدود 

مدت و های ميانگذاریخصوص در مواقع بحران، سرمایهها بههمچنين رویكرد رشد مستمر این بنگاه

 سازد. ها را ممكن میبلندمدت این بنگاه

  های تحقيق و های مختلفی در زمينهدولت فدرال آلمان حمایت ازسوی هاي دولت:حمايت

ری، تأمين مالی، کارآفرینی و گذاتأمين نيروی کار ماهر و متخصص، تجارت خارجی و سرمایه توسعه،

 بههای بازرگانی و صنایع ها اکثراً از طریق اتاقگونه حمایتشود. اینها ارائه میانتقال شرکتونقل

 شود.می عضو اعطا یهابنگاه

 یكی از عوامل صنفي:  يهاكلبا ساير تش ي كوچک و متوسطهابنگاههاي همكاري

 مانندصنفی  هایكلبا تشآنها  های گستردههای کوچک و متوسط در آلمان همكاریموفقيت بنگاه

ها بوده و با برخی نهادهای دولتی در این بنگاههایی است که حافظ منافع های بازرگانی و انجمناتاق

 ارتباط هستند.

  :کوچک و های بنگاه آموزشی دوگانه آلمان، نظامدر سایه تأمين نيروي كار متخصص و ماهر

که طوری. بهنماینددیده خود را استخدام توانند نيازهای نيروی کار ماهر و آموزشراحتی میبه متوسط

 د.شونها جذب میالتحصيالن توسط این بنگاهدرصد از کارآموزان و فارغ 2/83

 

 در آلمان و متوسطكوچک هاي بنگاهكننده از نهادها و مؤسسات حمايت. 2

های ایالتی، تشكيالت حكومت، حكومت فدرال، های کوچک و متوسط در آلماندر راستای توسعه بنگاه

ها گرچه این حمایتاکنند. های متنوعی را اجرا میهای حمایتها برنامهصنفی و نهادهایی همچون بانک

ن برخی های صنعتی و صنعتگراولی برای بنگاه ،شوندرا شامل می های کوچک و متوسطبنگاههمه 

ها همكاری منسجمی بين ها و مساعدتنيز وجود دارد. در ارائه این حمایت های حمایتی ویژهبرنامه

ای وجود دارد. در این بخش نهادهای فدرال و حرفه های محلی و تشكيالت صنفیدولت فدرال، حكومت

کوچک و های بنگاهای را در زمينه رشد و توسعه حمایتی گسترده هایو برخی نهادهای ایالتی که برنامه

 گيرند.اختصار مورد بررسی قرار میند به کناجرا می متوسط
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 (1BMWiوزارت امور اقتصادي و انرژي فدرال ). 1-2

های الزم برای تأمين سازی زمينهترین حوزه فعاليت وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال، فراهماصلی

ن مدرن است. اهم اهداف رفاه اقتصادی مردم با مشارکت همه شهروندان در راستای روابط اقتصادی آلما

 ند از:این وزارتخانه عبارت

 سازی فضای رقابت و رشد مستمر اقتصادی در آلمان،فراهم .1

 يابی به سطح باالی اشتغال،دست .2

 ری رقابت در اقتصاد،های جدید در راستای برقراحمایت از نوآوری و فناوری .3

 محيطی،سازی اهداف اقتصادی با اهداف زیستمتناسب .4

 المللی و تجارت،تعميق تقسيم کار بين .5

 بنيان،مدیریت گذار از جامعه صنعتی به جامعه دانش .6

 های مناسب.تأمين امنيت انرژی با قيمت .7

 543، بالغ بر 2016رژی آلمان در سال ميليارد یورویی وزارت امور اقتصادی و ان 7.622از کل بودجه 

برنامه »در قالب  کوچک و متوسطهای بنگاههای نوآورانه برای حمایت از فعاليتدرصد(  007/0)ميليون یورو 

درصد از این رقم برای  40که حداقل یافته اختصاص 2«کوچک و متوسطهای بنگاهمرکزی برای نوآوری 

يليون یورو م 8/910یافته است. همچنين مبلغ های مستقر در مناطق جدید )آلمان شرقی( و کمتر توسعهبنگاه

وزارت امور  2016در بودجه سال  کوچک و متوسطهای بنگاهگذاری ها، رشد و سرمایهبرای توسعه استارت آپ

ميليون یورو صرفاً برای حمایت از  80شده است. از این رقم نيز مبلغ بينیاقتصادی و انرژی آلمان پيش

 6/24یافته است. همچنين در بودجه مذکور مبلغ  های کوچک و متوسط اختصاصهای نوآورانه بنگاهفعاليت

و  کوچکهای بنگاهوکار ميليون یورو برای بهبود مهارت در کسب 38ميليون یورو برای تأمين نيروی کار ماهر، 

 . 3شده است بينیها پيشیی انرژی در این بنگاهیورو نيز برای برنامه بهبود کارآ ميليون 44و  متوسط

، بهبود کوچک و متوسطهای بنگاهسياست اصلی وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال در حمایت از 

های و اشتغال این بنگاه ها و لذا افزایش پتانسيل رشدفضای کارآفرینی و توسعه توان رقابتی این بنگاه

 ند از:های حمایتی عبارتاین برنامه اقتصادی است. اهم

 های کوچک و متوسط،کمک به تأمين سرمایه اوليه بنگاه .1

 های کوچک و متوسط اقتصادی،تأمين مالی بنگاه .2

 محيطی،گذاری انرژی و زیستهای حمایتی در زمينه سرمایهبرنامه .3

 ای در زمينه تأمين منابع مالی.ارائه خدمات مشاوره .4

                                                 

1. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy or  Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie (BMWi). 

2. Central Innovation Programme for SMEs (ZIM) 

3. http://www.bmwi.de/EN/Ministry/budget,did=765434.html                سایت وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان 
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 (KfWگذاري آلمان )بانک سرمايه. 2-2

این بانک  2012 سال  . بر اساس آمارهای1شده است تأسيس 1948گذاری آلمان در سال بانک سرمایه

 عنوانبهشعبه و نمایندگی در آلمان  70ميليارد یورو گردش مالی و با بيش از  512نفر کارمند و  5190با 

، های کوچک و متوسطجمله بنگاههای متنوعی ازبه گروهکند. این بانک ای فعاليت مییک بانک توسعه

 ای کشورهای در حال توسعهتوسعه هایهای محلی آلمان، صادرکنندگان و همچنين پروژهمدیریت

های کوچک و بنگاهروز این بانک، ارائه تسهيالت و وام به های بهجمله فعاليت. ازکندمی خدمات ارائه

ها، تأمين مالی برای حفاظت از اقليم و تأمين ساختیط مناسب، تأمين مالی مسكن و زیربا شرا متوسط

گذاری آلمان در ابتدای کار خود بيشتر از منابع دولتی که بانک سرمایهمالی صادرات است. درحالی

های بازار درصد از پرتفوی حمایتی خود را از محل صندوق 94بيش از  در حال حاضرکرد استفاده می

 .2کندسرمایه تأمين می

گذاری است. بانک سرمایهیافته اهميت خاصی  1970از دهه  های کوچک و متوسطبنگاهتأمين مالی 

را یكجا فراهم کرده  کوچک و متوسطهای بنگاههای جدیدالتأسيس و آلمان همه ملزومات مرتبط با بنگاه

های اقتصادی است. در کنار و هدفش تأمين نيازهای مالی یک بنگاه در طول چرخه حيات بنگاه

 های کوچک و متوسطبنگاهای به اورهگذاری اقدام به ارائه خدمات مشهای مالی، بانک سرمایهحمایت

کند. این بانک با توجه به طور مشترک فعاليت میکرده و در این زمينه با سایر مؤسسات تأمين مالی به

مشی کرده و در زمينه تعيين خطکند ابزارهای نوین تأمين مالی ارائه تغيير شرایط بازار، سعی می

 کند.ایفا  و متوسط آلمان نقش اساسی های کوچکبنگاه

کند؛ گذاری آلمان مستقيماً با مشتریان ارتباط برقرار نمیدر فرآیند ارائه تسهيالت، بانک سرمایه

های بانک»آوری کرده از طریق یا منابع عمومی جمع مالی خود را که از بازار سرمایهبلكه این بانک منابع 

اصطالحی است که در آلمان  «هاوز بانک» هد.دای در اختيار مشتریان قرار میهای منطقهیا بانک «هاوز

شده است.  کنند دادهها فعاليت میطور مستمر با آنها بهع و بنگاهای که صنایهای تجاری منطقهبه بانک

های های تجاری و بنگاهدليل ارتباط مؤثر کاری و متقابل بين بانکای بههای منطقهاین سيستم، بانکدر 

ها را در تأمين مالی از ای ارائه کرده و بنگاهخدمات مشاوره ،متناسب با شرایط بنگاهد نتواناقتصادی، می

اعتماد متقابل است بر مبتنی این سيستم کهدر د. نهای کم هزینه و به صرفه اقتصادی راهنمایی کنراه

شناختی که از ها نيز با دیگر بانکازسوی  تری وام دریافت کرده وتوانند با شرایط متناسبمشتریان می

 رسانند.ناپذیری تسهيالت اعطایی را به حداقل میهای اقتصادی دارند ریسک برگشتاین بنگاه

ای مراجعه در این سيستم، بنگاه اقتصادی متقاضی دریافت تسهيالت ابتدا به بانک تجاری منطقه

                                                 

قبالً توسط بانک توسعه  هاSMEهای حمایتی از ها و برنامه، بیشتر فعالیت2003اوت  21. الزم به ذکر است که تا قبل از  1

االشاره در بانک ر بانکی دولت فدرال از تاریخ فوقشده است و این بانک بر اساس اصالح ساختاانجام می DTAآلمان یعنی 

  ادغام شده است. KfWگذاری یعنی سرمایه

2. www.kfw.de  

http://www.kfw.de/
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گذاری به بانک سرمایه يد این تقاضا راهای خود، در صورت تأیساس ارزیابیای بر اکرده و بانک منطقه

ای گذاری نيز وام درخواستی را با نرخ بهره مناسب در اختيار بانک منطقهدهد. بانک سرمایهارجاع می

 .1شودو وام پرداخت می ای امضااه اقتصادی و بانک منطقهدهد. نهایتاً قراردادی بين بنگقرار می

 

 2آژانس كار فدرال. 3-2

 گذار بازار کار آلمان  است که از نظر مدیریت و بودجه مستقلنهاد سياستآژانس کار فدرال مهمترین 

 604انس کار، آژ 156ای، مدیریت منطقه 10. این آژانس که مرکزش در شهر نورنبرگ است دارای است

شرح نس کار فدرال بههای اصلی آژامرکز کاریابی است. مأموریت 306و همچنين  شعبه و مدیریت محلی

 زیر است:

 ای،های شغلی و حرفهتأمين فضای آموزش .1

 مشاوره شغلی، .2

 آموزش شغلی، هزینهکمکاعطای  .3

 ای،های آموزش فنی و حرفهارائه کمک در زمينه اجرای فعاليت .4

 تشویق اشتغال معلولين، .5

 های اقتصادی،ارائه خدمات مرتبط با تأسيس و حمایت از بنگاه .6

 یا ورشكستگی(. بيكاری هزینهکمکهای مالی )مثل کمک .7

 .3کندمرتبط نيز فعاليت میهای این نهاد در زمينه تحقيقات مربوط به بازار کار و ارائه گزارش

 

  4وكار بايرنبانک توسعه كسب. 4-2

وکار بایرن، یک نهاد تشویقی در ایالت بایرن یعنی ثروتمندترین ایالت آلمان است. این بانک توسعه کسب

هدف و شده  در شهر مونيخ تأسيس 1952شود در سال زیر نظر قوانين بخش عمومی اداره میه که مؤسس

، بازسازی اقتصادی شهر مونيخ پس از جنگ جهانی دوم بوده است. امروزه وظيفه این آناصلی از تأسيس 

حيط زیست و ، حفاظت از مهابنگاه نوآوری کمک به رشد و ایجادها از بدو تأسيس، بانک تأمين مالی بنگاه

های کوچک و متوسط های اقتصادی است. گروه هدف این بانک، کارآفرینان و بنگاهایجاد ثبات برای بنگاه

 های بالعوض و وامهای محلی منطقه بایرن نيز کمکمدیریتایالت بایرن است. در عين حال این بانک به 

 شرح زیر است:بهی اساسی بانک توسعه کار بایرن هاکند. مأموریتنيز پرداخت می

 تأسيس به بازار، های تازهتسهيل ورود بنگاه 

                                                 

1. Ibid. 

2. Bundesagentur Für Arbeit 

3. https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm                    سايت آژانس کار فدرال آلمان   

4. LfA Förderbank Bayern 

https://www.arbeitsagentur.de/web/content/EN/index.htm
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  های کوچک و متوسطبنگاهافزایش ميزان موفقيت ، 

 کنند،هایی که خدمات و محصوالت جدید به بازار ارائه میحمایت از بنگاه 

 ای،های منطقهکاهش و از بين بردن نابرابری 

 با تأکيد بر حفظ و حمایت از حقوق کارگران،های اقتصادی در مواقع بحران حمایت از بنگاه 

 های خارج از کشور،گذاریتقویت اقتصاد منطقه بایرن با حمایت از سرمایه 

 سازی رشد اقتصادی،های الزم برای فراهمتوسعه زیرساخت 

 های بزرگ. همكاری با سایر مؤسسات و نهادهای مالی در راستای تضمين تأمين مالی پروژه 

ای )هاوزبانک( صورت های تجاری منطقهاز طریق بانکی و اعطای وام و تسهيالت مين مالتأکليه 

تواند در رده هاوز بانک قرار گيرد. بدین گيرد. هر بانكی که بخواهد تسهيالت تشویقی اعطا نماید میمی

 نماید.ها رقابت هم میها، با آنن همكاری با سایر بانکوکار ضمترتيب بانک توسعه کسب

ميليارد یورو وام و تسهيالت، تأمين مالی و نيازهای نقدینگی  5/2با توزیع  2012این بانک در سال 

ایجاد کرده نفر نيروی کار فرصت اشتغال  6100ه و برای بنگاه اقتصادی را فراهم ساخت 5400به نزدیک 

شده است.  بایرن تأمينکار وکسبای از این اعتبارات از محل منابع خود بانک توسعه است. بخش عمده

 . 1نمایداین بانک منابع خود را از طریق فروش اوراق مشارکت در بازار فراهم می

 

 بانک نوردراين وستفالن . 2-5

یک بانک  عنوانبه نوردراین وستفالنترین ایالت آلمان یعنی در بزرگ (2NRW) بانک نوردراین وستفالن

هدفش ایجاد توسعه ساختاری و اقتصادی شده و  تأسيس 2002در سال کند. این بانک ای فعاليت میتوسعه

 ميليارد یورو و 17یورو، سرمایه ميليارد  149این بانک با گردش مالی  .در ایالت نوردراین وستفالن است

 . 3کندترین بانک تشویقی ایالتی آلمان فعاليت میبزرگ عنوانبهنفر کارمند  0125نزدیک به 

ای ویژه را مشاورههای مرسوم تا خدمات عی از خدمات مثل اعطای واميوس گستره NRWبانک 

صورت به های کوچک و متوسطبنگاههای اقتصادی جدید و توسعه در مورد تأسيس بنگاهو  کردهارائه 

های اتحادیه اروپا و منابع حكومت عالوه بر استفاده از منابع صندوق NRWبانک  .کندتخصصی عمل می

 کند. نيز استفاده می دیگر های متعددمنابع صندوق فدرال، از

 شرح زیر است:های اصلی این بانک بهمأموریت

 ها،ویژه تأمين مالی تأسيس و تقویت این بنگاههای متوسط اقتصادی، بهتوسعه بنگاه 

  های اجتماعی،مسكن و ساختمانساخت تشویق 

                                                 

1. http://www.lfa.de                                                                          سایت بانک توسعه کسب و کار بایرن  

2. North Rhine-Westphalia 

3. NRW.BANK, (2016). Financial Report 2015, North Rhine-westphalia, Düsseldorf/Münster. 

http://www.lfa.de/
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 ،اعطای سرمایه ریسک 

  شهرها و محالت،حمایت از نوسازی و بازسازی 

 های زیربنایی،حمایت از پروژه 

 ،حمایت از اقتصاد کشاورزی و جنگلداری و بخش روستایی 

 ،حمایت از حفاظت محيط زیست 

 ،حمایت از فناوری و نوآوری 

 1های اجتماعی، فرهنگی و علمیحمایت از پروژه. 

 

 (2LGHآژانس تشويقي صنايع بانک نوردراين وستفالن ). 6-2

های صنفی کارگری و های صنایع، اتحادیهآژانس تشویقی بانک نوردراین وستفالن، نهاد مشترک اتاق

برای اعطای ریزی های صنایع مستقر در ایالت نوردراین وستفالن آلمان است. هدف این نهاد، برنامهانجمن

های ن هماهنگی فعاليتها و همچنيسازی این مشوقهای بخشی تشكيالت صنعتی و کمک در راه پيادهمشوق

های مختلفی در راستای استفاده صورت گرفته در سطح ایالت است. همچنين این آژانس به اجرای برنامه

جمله پردازد. ازفدرال میهای اتحادیه اروپا و حكومت صندوقازسوی  شده صنایع و صنعتگران از منابع تأمين

، برنامه استارترزچک NRWوکار، برنامه مشاوره اقتصادی کسب اندازها، پرداخت بيمه استادکار راهاین برنامه

 .3استای حرفه آموزش )ورود قيم در صورت عدم تأمين امنيت شغلی( و برنامه حمایتی اجرای

 

 در آلمان كوچک و متوسطهاي بنگاههاي حمايتي و تشويقي برنامه. 3

د. برخی از این هستن متنوع و گسترده کوچک و متوسطهای بنگاهحمایتی دولت آلمان از  هایبرنامه

های ن برنامهشود. اکثر ایای مدیریت میها توسط نهادهای فدرال و برخی نيز توسط نهادهای منطقهبرنامه

های بازرگانی، اتحادیه صنعتگران، ای مثل اتاقصنفی و نهادی منطقه هایحمایتی توسط تشكل

ای ارائه خدمات مشاوره و مؤسسات آموزش فنی و حرفههای کارگری و کارفرمایی، مؤسسات اتحادیه

گروه  8های حمایتی در حاضر، این برنامه شود. در گزارشبخش خصوصی عملياتی و اجرا می

 :گروه اول مختص بخش صنعت هستند 4که  اندشدهبندیطبقه

 مشاوره،  خدمات طریق از صنعتی هایبنگاه کارآفرینی هایبرنامه از حمایت. 1

 شغلی، هایآموزش از حمایت. 2

 حمایت از انستيتوی صنعتگران آلمان، .3

                                                 

1. www.nrwbank.com 

2. Landes-gewerbeförderungsstelle des Nordrhein-westfälischen Handwerks 

3. http://www.lgh.de/ 

http://www.nrwbank.com/
http://www.lgh.de/
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 المللی صنایع مونيخ، نمایشگاه بين. 4

 های مالی بالعوض،کمک. 5

 خدمات مشاوره،. 6

 ،ایهای سرمایهپرداخت وام و حمایت .7

 .های تضمينیحمایت .8

ها و اقدامات حمایتی متنوعی وجود دارد که شرایط ها نيز فعاليتذیل هرکدام از این برنامه

 اشاره شده است. ادامه طور مختصر در ها بهبرخورداری و چارچوب کلی هریک از برنامه

 

 هاي صنعتي از طريق خدمات مشاوره هاي كارآفريني بنگاهحمايت از برنامه. 3-1

های صنعتی و صنعتگران مورد شده به بنگاه های خدمات مشاوره ارائهویژه برنامهطور در این بخش به

 شرح زیر است:ها بهگيرد. اهم این برنامهر میبررسی قرا

  هاي صنايعارائه خدمات مشاوره به صنعتگران از طريق اتاق -

و انرژی فدرال است.  وزارت امور اقتصادیازسوی  این برنامه، شامل ارائه خدمات مشاوره به صنعتگران

اتحادیه صنفی دارای شبكه قوی و گسترده برای ارائه  36اتاق صنایع و  53واسطه این وزارتخانه به

 ای ارائه شدهخدمات مشاوره است. وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان در تأمين مالی خدمات مشاوره

 کند. ها مشارکت میها و اتحادیهاین اتاقازسوی 

صنفی صنعتگران از طریق وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال،  هایمخارج مراکز مشاوره تشكلینه و هز

ها و ه این حمایتشود. در سایصورت مشترک پرداخت میها و تشكيالت صنفی بههای محلی ایالتمدیریت

شوند. یک مند میای بهرهصورت رایگان از خدمات مراکز مشاورهصنفی صنعتگران به هایها، تشكلکمک

روز خدمات مشاوره استفاده کند. به خاطر همين  15تواند از بنگاه و یا یک فرد در طی سه سال تنها می

 ارائه شدهخدمات مشاوره  3شود فضای رقابتی برای مشاوران آزاد نيز تأمين شود. در جدول ضابطه، سعی می

اند که نفر مشاور در این مراکز فعاليت داشته 850جمعاً  2013در سال  آمده است.های صنایع اتاقازسوی 

 .1اندهای فنی مشغول به فعاليت بودهدرصد در زمينه 44 و درصد از این مشاوران در زمينه بازرگانی 56
 

 زارت امور اقتصادي و انرژي آلمانصنعتگران توسط و بهارائه شده  مشاوره . خدمات3 جدول

 هزينه )به ميليون يورو( تعداد خدمات مشاوره سال/ عنوان

2009 54100  

2010 46109  

2011 49418  

2012 48132  

 وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال.: مأخذ

                                                 

1. www.bmwi.de 

http://www.bmwi.de/
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 صنعتگرانحمايت از خدمات مشاوره فناوري و نوآوري  -

وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان به صنعتگران، مشاوره در ازسوی  كی دیگر از خدمات مشاوره ارائه شدهی

ای در از طریق مراکز مشاوره خصوصی، دولت از خدمات مشاوره 2005زمينه فناوری و نوآوری است. از سال 

های صنعتی در حمایت، تأمين پيشرفت بنگاهکند. هدف از این ها حمایت میزمينه فناوری و نوآوری بنگاه

 .1ارائه شده است یاطالعاتها در مورد این حمایت 4جدول  زمينه انتقال فناوری و ایجاد نوآوری است. در

 

 صنعتگران  فناوري و نوآوري ارائه شده به مشاوره . خدمات4 جدول

 توسط وزارت امور اقتصادي و انرژي آلمان

 كنندگانتعداد شركت هاي تلفني(تعداد خدمات مشاوره )به غير مشاوره سال
هزينه )ميليون 

 يورو(

2009 8121 6575  

2010 8463 5825  

2011 7290 10563  

2012 8018 7974  

 همان.مأخذ: 

 

 هاي اقتصاديبه مديران بنگاه بخشيآگاهحمايت از ادارات  -

های بخش به مدیران بنگاهادارات آگاهی ایمشاوره اقتصادی و انرژی آلمان، از خدمات وزارت امور

اتاق  56بخش مستقر در ستاد مرکزی اداره آگاهی 65. در قالب این برنامه، کندمی نيز حمایت اقتصادی

بخشی و  تحليلِ هایهایی همچون ارائه گزارشفعاليت گيرد. این ادارات،مورد حمایت قرار میصنایع 

 .2دهندهای اقتصادی را انجام میمشاوره به مدیران بنگاه

 

 هاي شغليحمايت از آموزش. 3-2

مدیران با دانش فنی روز  ها، آشنایی کارکنان وپذیری بنگاهها و افزایش توان رقابتبرای حفظ موفقيت

در آلمان،  در این راستاای برخوردار است. و تغييرات اقتصادی و فنی محيط پيرامون از اهميت ویژه

های ویژه برای جوانان مورد حمایت جدی دولت است. حمایتای بههای فنی و حرفهاستمرار آموزش

 شرح زیر است:، بهوزارت امور اقتصادی و انرژی دولت فدرال در قالب این سياست

 هاي شغلي خارج از محيط كارگاه )صرفاً براي صنعتگران(حمايت از آموزش -

ها و ایالت اصناف ها توسط وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال، اتاقهای این نوع آموزشزینهتأمين ه

های شغلی برای تطبيق با ها عموماً در موارد آموزشگيرد. این آموزشسوم صورت میصورت یکبه

                                                 

1. Ibid. 

2. Ibid.  
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های شغلی و ایجاد نظام ای در سطح آموزشهای منطقهتغييرات فنی و اقتصادی، کاهش نابرابری

 گيرد. ها صورت میهای شغلی در سطح بنگاههماهنگ در آموزش

 هاي شغلي خارج از محيط كار وزشكننده آمهاي مالي و تجهيزاتي از مؤسسات ارائهحمايت -

های شغلی در سطح ملی کننده آموزشی مؤسسات آموزشی ارائهسازها برای تجهيز و مدرناین حمایت

های ایالتی و دولت گيرد. تأمين هزینه این مؤسسات توسط تشكيالت صنفی، مدیریتو محلی صورت می

هایی که به لحاظ هاست که در ایالتدرصد از این هزینه 45شود. سهم دولت فدرال فدرال انجام می

 یابد.درصد افزایش می 60بت به ساختاری ضعيف هستند این نس

 

 حمايت از انستيتوي صنعتگران آلمان . 3-3

( که زیر نظر اتحادیه مرکزی صنایع DHIوزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان از انستيتوی صنعتگران آلمان )

(ZDHفعاليت می )هایی مأموریتکند. این انستيتو ميليون یورو حمایت می 1103انه با پرداخت يکند سال

نایع و تشویق صنایع )تهيه های تحقيقاتی صنایع، انتقال دانش به بخش صهمچون فعاليت در زمينه

ی مؤسسات آموزشی فعال در زمينه سازهای مدرنمالی در بخش مسكن، بررسی برنامه هایگزارش

 .1ستور کار خود داردکار( را در د محيز های خارج از محيط کار و آموزش کارآموزان در خارج ازآموزش

 

 المللي صنايع مونيخنمايشگاه بين. 3-4

المللی صنایع که هرسال در مونيخ های نمایشگاه بينوزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان در تأمين هزینه

ميليون یورو پرداخت کرده است(. این  260بالغ بر  2011کند )تا سال گردد، کمک میبرگزار می

های رده و از کارگاهرسانی کهای شغلی و نوآوری اطالعوزارتخانه در نمایشگاه مذکور در زمينه آموزش

 . 2کندحمایت می «جایزه عالی موفقيت در نوآوری صنایع»برگزار شده در نمایشگاه، با اعطای 

 

 بالعوضهاي مالي كمک. 3-5

مبنای های صنعتی در آلمان بيشتر بر و بنگاه کوچک و متوسطهای بنگاههای مالی بالعوض به کمک

های بالعوض مؤسساتی نوآوری، تحقيق و توسعه، فناوری و اشتغال متمرکز است. در زمينه پرداخت کمک

کار وکسب بانک نوردراین وستفالن و بانک مانندآژانس کار فدرال و در سطح ایالتی  ماننددر سطح فدرال 

 سازیعرفی و نحوه پيادهصورت خالصه به منهادهای پيشتاز مطرح هستند. در ادامه، به عنوانبهبایرن 

 . های حمایتی پرداخته خواهد شدهریک از این برنامه

                                                 

1. Ibid. 

2. Ibid.  
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 وکار توسط بيكاران دازی کسبانبا هدف راه فدرال: كار آژانس وكاراندازي كسبراه سرمايه

یورو  300ماه تا مبلغ حداکثر  6افزوده در اقتصاد، آژانس کار فدرال در فاصله زمانی ایجاد ارزش و 

کند. برای دریافت این کمک که در کمک بالعوض بيمه برای این نوع کارآفرینان پرداخت می عنوانبه

باید برای  شود، شرط برخورداری فرد بيكار از بيمه بيكاری الزامی است. متقاضيانسطح فدرال اجرا می

ک با توجه به شرایط کنند. مدت زمان پرداخت این کمهای کاریابی مراجعه دریافت این حمایت به آژانس

 .1ماه دیگر قابل تمدید است 6بنگاه اقتصادی تا 

 های کوچكی که بنگاهآژانس کار فدرال به اجتماعي:  مشاركت براي افزايش بالعوض كمک

 هزینهکمک عنوانبهدرصد از دستمزد این افراد را  50یا فاقد مهارت را استخدام کنند تا  افراد معلول

های فرد استخدامی )اعم از درصد کند. مدت و ميزان این کمک مالی با توجه به ویژگیپرداخت می

ماه  12شود. حداکثر مدت پرداخت این کمک وری( تعيين میمعلوليت و یا سایر عوامل کاهنده بهره

 باشد(.ماه می 36سال تا  50است )برای افراد بيش از 

 در هایی آژانس کار فدرال حمایتكار:  به شروع هايمهارت كسب براي بالعوض كمک

که در سطح  هادهد. این حمایتمی ارائهها به افراد فاقد مهارت بنگاهازسوی  راستای آموزش مهارت

و همچنين است یورو  216انه يطور متوسط ماهشود، برای هر فرد استخدام شده بهفدرال ارائه می

و ماه است  12تا  6از  هزینهکمکشود. مدت زمان پرداخت این های بيمه این افراد پرداخت میهزینه

بنگاه به کارآموز، مطابق با محتوای ازسوی  پذیرد که محتوای آموزشی ارائه شدهدر صورتی انجام می

 .2دولت باشدازسوی  آموزشی ارائه شده

 در چارچوب برنامه کوپن آموزشی بانک نوردراین  الن:كوپن آموزشي بانک نوردراين وستف

های کار در هایی مثل مهارتوستفالن در ایالت راین وستفاليای شمالی به اصناف و سایر مشاغل آموزش

های انجام کار و موضوعات مشابه در قالب کوپن ارائه حوزه تجارت، زبان، کامپيوتر، کار تيمی، روش

های صنفی الزامی است. ها، اخذ مشاوره از کارکنان اتاقاده از این کوپنشود. در مورد نحوه استفمی

 ؛موارد زیر هستند هدف این برنامه شامل های گروه

 شاغلين مقيم در ایالت نوردراین وستفاليا، .1

شده و مستقر در ایالت نوردراین وستفاليا با تعداد کمتر از تأسيس های کوچک و متوسطبنگاه .2

 نفر کارکن  250

ه مؤسسسال پيش  5کارکنان مشاغل آزاد )حسابداران، وکال و سایر مشاغل مشابه( که حداکثر  .3

 .3اندخود را تأسيس نموده

                                                 

1. www.arbeitsagentur.de  

2. Ibid.  

3. www.nrwbank.com 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
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 ای بانک در چارچوب برنامه توسعه منطقهوستفالن:  نوردراين بانک ايمنطقه توسعه برنامه

کوچک و های بنگاهنوردراین وستفالن با هدف حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفيت اشتغال جدید به 

طبق این برنامه که در سطح ایالتی اجرا  شود.های بالعوض پرداخت میهای بزرگ کمکو بنگاه متوسط

ها با توجه شود. نرخ این کمکمک بالعوض پرداخت میهای ثابت کگذاریدرصد سرمایه 28شود، تا می

 .1شودیافتگی منطقه، اندازه بنگاه و تعداد اشتغال ایجاد شده تعيين میبه درجه توسعه

 بيمه استادکاران  هزینهکمکبرنامه استادكاران:  وكاركسب تأسيس بيمه هزينهكمک

وزارت امور اقتصادی و انرژی مدیریت  وکار که توسط بانک نوردراین وستفالن وکننده کسبتأسيس

 کند. برای استفاده از این حمایت( اجرا میLGHشود را آژانس تشویق صنعتگران نوردراین وستفالن )می

وکار موجود توسط استادکاران شرط الزم وکار جدید و یا استمرار یک کسب، تأسيس یک کسبایمنطقه

 باشد. یورو می 7500خصوص صنعتگران است تا سقف است. ميزان کمک مالی طبق این برنامه که م

 مرکز خانواده و »این برنامه توسط  مهارت: فاقد جوانان براي شغلي هايآموزش برنامه

التحصيالن جوان مدارس فنی و هایی که فارغو به بنگاه شودایالت بایرن اجرا می «های اجتماعیفعاليت

هایی پرداخت د مشوقنبا هدف کارآموزی استخدام کنه آموزشی عمومی را مؤسسای و یا هر حرفه

های هدف است. در قالب این برنامه برای هر شده در گروه شود. هدف این برنامه اشتغال افراد تعيينمی

 شود.تشویق پرداخت می عنوانبهیورو  5000آموزش در حين کار تا مبلغ 

 های مهم اقتصادی، فعاليتدر قالب این برنامه،  بايرن: منطقه تشويقي برنامه

زایی و حفظ اشتغال موجود و همچنين افزایش کيفيت خدمات های مهم از نظر اشتغالگذاریسرمایه

وکار بایرن گيرد. این برنامه توسط بانک توسعه کسبگردشگری در ایالت بایرن مورد حمایت قرار می

(LFAاجرا می )های بخش بازرگانی، گردشگری و سایر زیرهای فعال در زمينه صنایع، هنر، شود. بنگاه

کيلومتر خارج از ایالت بایرن انجام  50درصد فروش خود را به مناطق حداقل  50خدمات که بيش از 

 . 2توانند از این حمایت استفاده کننددهند و در حد مناسب نيز از سرمایه شخصی برخوردار باشند می

 

 خدمات مشاوره. 3-6

های صنفی و بخش ای از خدمات مشاوره وجود دارد که توسط اتاقگستردهدر آلمان شبكه بسيار 

دهند. های اقتصادی مشاوره میاندازی به بنگاهشود. مشاوران قبل از تأسيس و بعد از راهخصوصی ارائه می

های کوچک و متوسط، دولت در مورد ارائه خدمات به دليل اهميت این خدمات مشاوره در موفقيت بنگاه

  دهد.هایی را انجام میره حمایتمشاو

                                                 

1. Ibid.  

2. www.lfa.de 
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 بر اساس این برنامه هزینه خدمات مشاوره )مثل وكار: اندازي كسببرنامه خدمات مشاوره راه

اندازی های فروش و بازاریابی( فرد بيكاری که اقدام به راهوکار، تحليل بازار، تهيه طرحتهيه طرح کسب

شود. این صورت بالعوض پرداخت میآلمان باشد بهوکاری که یا شعبه و یا دفتر مرکزی آن در کسب

شود. حداکثر مبلغ گذاری آلمان اجرا میبرنامه توسط وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال و بانک سرمایه

 .1باشدیورو می 6000قابل پرداخت برای خدمات مشاوره 

 طبق وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان  :(اندازيراه از پس) شركت مشاوره خدمات هزينهكمک

های اقتصادی آلمان که مانی همه بنگاهساز هزینه خدمات مشاوره اقتصادی، فنی، مالی واین برنامه به جبران 

درصد خدمات مشاوره و در  50تا  هزینهکمککند. مبلغ کمک میسال فعاليت داشته باشند حداقل یک 

  .2یورو در سال است 6000های مشاوره است. حداکثر مبلغ بالعوض هدرصد هزین 75های جدید تا ایالت

 درصد از هزینه خدمات  70در چارچوب این برنامه تأسيس:  از قبل تخصصي مشاوره خدمات

جدیدالتأسيس در ایالت بایرن توسط وزارت اقتصاد ایالت بایرن بنگاه اندازی مشاوره تخصصی قبل از راه

های مشاوره های این برنامه به کارفرمایان شامل پرداخت هزینهشود. حمایتمیصورت بالعوض تقبل به

 .3ساعت( است 8روز )هر روز  10تا حداکثر 

 کوچک های بنگاهخدمات مشاوره ارائه شده به  در ایالت بایرنوكار: كسب مدل ايمشاوره خدمات

در ایالت گيرد. این برنامه مورد حمایت قرار می 4«وکار منعطفهای کسبمدل»در حوزه  و متوسط

درصد از خدمات مشاوره به شرط  50شود. توسط بانک نوردراین وستفالن اجرا مینوردراین وستفالن نيز 

 .5شودیورو توسط این برنامه تأمين می 500عدم تجاوز از مبلغ روزانه 

 

 ايهاي سرمايهپرداخت وام و حمايت. 3-7

ها، تشویق کارآفرینی، نوآوری ها، حمایت از ایجاد اشتغال، تسهيل نقل و انتقال شرکتاهداف این برنامه

و حفاظت از محيط زیست است. عالوه بر منابع فدرال و ایالتی از منابع اتحادیه اروپا نيز در تأمين 

شود. فته بانكی آلمان توزیع مییاها توسط شبكه توسعهشود. این حمایتهای این برنامه استفاده میهزینه

ها با توجه به درجه گذاری آلمان پيشتاز است. ميزان کمکدر این زمينه در سطح فدرال، بانک سرمایه

 های آلمان شرقی قبل از اتحاد( متفاوت است. خصوص ایالتیافتگی مناطق )بهتوسعه

                                                 

1. www.bmwi.de 

2. Ibid.  

3  .  www.stmwi.bayern.de  

بر تغییر زمینه فعالیت، ی رایج است. این مدل بیشتر مبتنیبه خصوص در اتحادیه اروپا خیلکار که ومدل جدیدی از کسب .4

 مین مالی قابل انعطاف است. برای مطالعه بیشتر :های تأگستره فعالیت و روش

Katy Mason, Stefanos Mouzas, (2012) "Flexible Business Models", European Journal of Marketing, 

Vol. 46 Iss: 10, pp.1340 – 1367. 

5 . www.arbeitszeitberatung.de  

http://www.stmwi.bayern.de/
http://www.emeraldinsight.com/author/Mason%2C+Katy
http://www.emeraldinsight.com/author/Mouzas%2C+Stefanos
http://www.arbeitszeitberatung.de/
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 بانک: 1وام استارت آپ  KfW وکار در آلمان، ازی کسباندبرای اشخاص حقيقی مایل به راه

های کوچک و متوسطی که سه سال در بازار حضور داشته باشند )با تعداد صاحبان مشاغل آزاد و بنگاه

ميليون یورو( در چارچوب برنامه وام استارت آپ اقدام  10و یا گردش مالی کمتر از  50کارکنان کمتر از 

وکار جدید و یا استمرار فعاليت ها تأسيس کسبوام نماید. برای برخورداری از اینبه ارائه تسهيالت می

شود، ثابت است. مدت نرخ بهره این وام که در سطح فدرال اجرا می الزم است.موجود و یا توسعه بنگاه 

 .2ساله بوده و بازپرداخت آن از سال دوم شروع خواهد شد 10پرداخت وام 

 نيز همانند وام استارت آپ برای  شرایط پرداخت این واموكار: تأمين سرمايه تأسيس كسب

وکار فعلی و یا وکار جدید، استمرار کسباندازی کسباشخاص حقيقی و مشاغل آزاد که مایل به راه

عبارت ر بنگاه در بازار گذشته باشد. بهسال از حضو 5با این تفاوت که  باشد.می ،وکار هستندتوسعه کسب

 کوچک و متوسط یهابنگاه اند از این وام استفاده نماید.تویمدیگر بنگاه در سال پنجم فعاليت خود 

تأمين   وکار نمایند.صورت مستقل اقدام به تأسيس و یا توسعه کسببه تقاضی دریافت این اعتبارات بایدم

ساله و حداکثر مقدار آن نيز  15درصد از سرمایه به عهده کارآفرین است. مدت بازپرداخت وام  10-15

 . 3هزار یورو است 500

 صاحبان )که در مورد قبلی اشاره شد( عالوه بر کارآفرینان :4وكاركسب تأسيس عمومي وام ،

ی یهاکه پنج سال سابقه حضور در بازار را داشته باشند، بنگاه کوچک و متوسط یهابنگاهمشاغل آزاد و 

گذاری کنند و یا در قالب قراردادهای مشترک وارد فعاليت که در داخل و خارج از آلمان اقدام به سرمایه

 باشد.سال می 20توانند از این اعتبارات استفاده نمایند. مدت بازپرداخت این تسهيالت تا شوند نيز می

 های جدید و یا نواحی توسعه ای در ایالتدر چارچوب برنامه توسعه منطقه: 5ايه توسعه منطقهبرنام

، کارآفرینان و صاحبان مشاغل آزاد کوچک و متوسطهای بنگاههای قدیمی )آلمان غربی( از نيافته ایالت

شود به ا میگذاری و در سطح فدرال اجرشود. در قالب این حمایت که توسط بانک سرمایهحمایت می

برای اولين بار ها های شرکت در نمایشگاههای مشترک، خدمات مشاوره و هزینهها، فعاليتگذاریسرمایه

ميليون یورو و با توجه  3شود. حداکثر مقدار وام پرداختی در قالب این برنامه پرداخت می هزینه کمک

 له است.سا 20و  10، 5به نوع ایالت و فعاليت دارای دوره بازپرداخت 

 شود یک گذاری آلمان اجرا میاین برنامه نيز که توسط بانک سرمایه افزايش مشاركت: برنامه

کنند ا که در آلمان فعاليت میهای کوچک و متوسطی ربرنامه فدرالی است. این برنامه همه بنگاه

                                                 

1. ERP Start-Up Loan, StartGeld 

2. KfW, (2015). KfW SME Panel 2015: Growing Optimism is Overcoming Weak Investment Trend, 

Frankfurt/Main. 

3. Ibid. 

4. ERP Start-up Loan- universal, ERP-gründerkredit –universell 

5. ERP-Regionalprogramm. 
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 کوچک و متوسطهای بنگاههای خصوصی که به تأمين مالی گيرد. در چارچوب این برنامه، شرکتبرمیدر

های هدف گذاری با گروههای سرمایهگيرند. زمانی که شرکتمورد حمایت قرار می ،کنندکمک می

و تسهيالت بانک  توانند از وامگذاری مشارکت کنند، میدر تأمين سرمایه های کوچک و متوسطبنگاه

 .1گذاری فدرال استفاده نمایندسرمایه

  2توسط بانک نوردراين وستفالن كوچک و متوسطهاي بنگاهكمک به تأمين سرمايه :

های جدیدالتأسيس و خریداران ، بنگاههستندحجم فروش  یورو ميليون 50هایی که دارای حداکثر بنگاه

راین وستفالن و در سطح نمایند. این کمک توسط بانک نورد توانند از این حمایت استفادهها میبنگاه

های متقاضی صورت مضاربه به بنگاهشود. سرمایه مورد نياز بهاجرا می ایالت راین وستفاليای شمالی

های جدیدالتأسيس ميليون یورو بوده و به استثنای بنگاه 1شود. حداکثر ميزان این وام پرداخت می

 .3تواند بيش از سرمایه و آورده شخصی بنگاه اقتصادی باشدميزان تسهيالت نمی

 وکار، اندازی یک کسباین وام در زمينه راه: 4نوردراين وستفالنوكار بانک وام تأسيس كسب

خرید زمين نک نوردراین وستفالن و در موارد باازسوی  خرید یک بنگاه موجود و یا شراکت در یک بنگاه

 معنوی )مانند حق اختراع(های و ساختمان، احداث ساختمان، تجهيزات توليدی و اداری، خرید مالكيت

ها و مخارج صورت گرفته توسط دکی قابل پرداخت است. ميزان وام تا تأمين همه هزینهو خرید قطعات ی

 . 5بنگاه اقتصادی در موارد ذکر شده قابل افزایش است

 کوچک و های بنگاههای جدیدالتأسيس، بنگاه: 6برنامه وام عمومي بانک نوردراين وستفالن

گذاری کرده و دارای یک ساختار و صاحبان مشاغل آزاد که در منطقه نوردراین وستفالن سرمایه متوسط

درصدی  100توانند از این تسهيالت استفاده نمایند. این حمایت تا سقف منسجم اقتصادی باشند می

 های بنگاه اقتصادی قابل تأمين است. گذاریها و سرمایههزینه

  های بنگاهبانک نوردراین وستفالن برای بانک نوردراين وستفالن:  بنگاه كوچک و متوسطوام

صاحبان  ، واستميليون یورو  500ها کمتر از ميزان فروش آن اند وشده که تازه تأسيس کوچک و متوسط

گذاری در مستغالت، هگذاری ثابت، خرید یک واحد اقتصادی، سرمایسرمایه هایمشاغل آزاد در زمينه

کند. این نوع تسهيالت با های آلمانی در خارج از آلمان کمک میگذاری شرکتسرمایه تأسيس انبار و

 شود.گذاری را شامل درصدی سرمایه 100تواند تا سقف بهره پایين بوده و می

 های بنگاهوکار بایرن به بانک توسعه کسب: 7وكار بايرنآپ بانک توسعه كسب-وام استارت

                                                 

1. www.bmwi.de 

2  . Beteiligungskapital Für Klein und Mitlere Unternehmen 

3. www.nrwbank.com 

4. NRW Bank Gründungkredit 

5. Ibid. 

6. NRW Bank Universalkredit 

7. Startkredit 
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توسعه فضاهای واحد اقتصادی،  اد فعال در منطقه بایرن در مواردو صاحبان مشاغل آز کوچک و متوسط

خریدهای انباری در راستای تكميل  های مشارکت وخرید یک بنگاه یا واحد اقتصادی، هزینه

درصد از  40نماید. در چارچوب این حمایت، حداکثر تا ها اقدام به پرداخت تسهيالت میگذاریسرمایه

 شود.گذاری وام پرداخت میرمایهمبلغ س

  هایی است یكی دیگر از حمایت 100آپ -: برنامه سرمایه استارت 1100برنامه سرمايه استارت آپ

های های اجرایی و گروهشود. با وجود اینكه از نظر زمينهوکار بایرن اجرا میکه توسط بانک توسعه کسب

، این وام ویژگی مكملی برای سایر تسهيالت را دارد. آپ بانک شبيه است-هدف با سایر تسهيالت استارت

توانند از این تسهيالت نيز استفاده نموده اند میی که درخواست وام استارت آپ کردهیهاها و بنگاهشرکت

 مند شوند. درصدی بهره 100های توانند از حمایتو بدین ترتيب می

 انداز ایالت بایرن مدیریت که توسط بانک پسهای صندوق مونيخ : در چارچوب برنامه2صندوق مونيخ

های و یا کارآفرینانی که طرح هستندوکار ی طرح و ایده کسباداردر ایالت بایرن شود، افرادی که می

قبل از گيرند. جهت استفاده از این وام، باید اجرا دارند مورد حمایت این صندوق قرار میقابل

 گذاری اقدام کرد.سرمایه

  وکارهای جدید، کارآفرینان، زنان، کنندگان کسبدر ایالت بایرن، تأسيس: 3هاي خردوامبرنامه

ای وام های تجاری منطقهاند از طریق بانکهای خرد که نتوانستهافرادی که اصالتاً مهاجر هستند و بنگاه

این برنامه بر عهده مند شوند. مسئوليت اجرای ها بهرهتوانند از این حمایتو تسهيالت دریافت کنند، می

توانند از این وام استفاده نمایند. با و کارآفرینان از هر صنفی می ستهانهادهای اعتباری خرد در ایالت

فردی وجود دارد لذا مقررات و شرایط پرداخت اعتباری خرد منحصربه به اینكه در هر ایالتی نهاد توجه

 ت. این اعتبارات از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت اس

 های حمایتی بانک توسعه یكی دیگر از برنامه: 4برنامه سرمايه مشترک براي كارآفرينان

در قالب برنامه تأمين سرمایه مشارکتی برای  کوچک و متوسطهای بنگاهبایرن، حمایت از  وکارکسب

کارآفرینان است. در چارچوب این وام، بانک بدون آنكه در مدیریت شرکت دخالتی داشته باشد به شكل 

ند از: بنگاه اقتصادی روط برخورداری از این وام عبارتنماید. شمضاربه اقدام به پرداخت تسهيالت می

تضمين حقيقی و فردی ده شخصی باشد؛ صاحب بنگاه باید دارای آور ایدبستی حداقل به اندازه وام درخوا

 مند اقتصادی و کاری باشد.ی یک برنامه نظاماو بنگاه اقتصادی دار ارائه نماید

 قبالً  که صنعتگرانی :5 ايهاي حرفهدر آموزش قانون ارتقابر اساس  استادكاري هزينهكمک

                                                 

1. Startkredit 100 

2. München-fonds 

3. Mikrokreditfonds 

4. Beteiligungskapital für Existenzgründer 

5. Aufstiegs for Bildung Störderungs Gesetz: Meister Bafög 
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ای های شغلی و حرفهها آموزشهای شغلی شده و یا افرادی که در سایر زمينهموفق به دریافت آموزش

های ارائه شده در قالب این برنامه از ها استفاده نمایند. آموزشتوانند از این حمایتاند میکسب کرده

ساعت آموزش جدید شغلی  400باید حداقل کننده دی باالتر بوده و مراجعههای شاگرسطح آموزش

بهره است. زمان بازپرداخت های کمصورت بالعوض و بقيه در قالب وامها بهدرصد از این حمایت 30ببيند. 

سال بعد از پایان آموزش است. همچنين افرادی که موفق به قبولی در آزمون نهایی  6الی  2این وام نيز 

 شود.ها حذف میهای وام آندرصد از بدهی 25شوند 

 شرکت با مسئوليت محدود بای بق بايرن:  -بق  باي شركت توسط مشاركت افزايش به كمک–

فعال در ایالت بایرن با شرایط مناسب وام سرمایه  های کوچک و متوسطبنگاهبایرن از محل سرمایه خود به 

 . 1پرداخت این وام استهای جمله زمينهوآوری و خرید یک واحد اقتصادی ازکند. رشد، نمشارکتی اعطا می

 با مسئوليت  گذاری بایرنشرکت سرمایه: گذاري بايرنسرمايه توسط شركت سرمايه تأمين به كمک

کند. های جدید و نوآور حمایت میفعال در ایالت بایرن و ترجيحاً بنگاه های کوچک و متوسطبنگاهاز  محدود

های توليدی نوآور وام مشارکت در تأمين های نوآورانه، محصوالت و بنگاهدر چارچوب این برنامه، به ایده

 . شود. هدف اصلی از اعطای این حمایت بهبود و توسعه نقش نوآوری در اقتصاد استسرمایه داده می

 

 هاي تضمينيحمايت. 3-8

  :ی هابنگاهیكی از مشكالت اصلی کارآفرینان و تضمين وام توسط نهادهاي ضمانتي محلي

ين وثيقه الزم برای استفاده از وام و اعتبارات بانكی است. در آلمان برای حل تأميس اقتصادی، تأستازه

 ضمانتای از کارآفرین اقدام به ینههزاین مسئله، برخی نهادی محلی وجود دارند که در قبال دریافت 

صنعتی و صاحبان ـ  های جدیدالتأسيس بازرگانیبنگاهدیگر  يانب بهنمایند. یم هابنگاهوام دریافتی 

های تشویقی ارائه شده توسط نهادها، وام بانكی و یا تأمين مشاغل آزاد که نتوانند جهت استفاده از وام

توانند از خدمات نهادهای تضمينی در سطح الزم را ارائه نمایند، میهای مالی از طریق واسپاری ضمانت

درصد وام و تسهيالت است. بنگاهی که از این ضمانت  80نمایند. ميزان ضمانت تا ها استفاده ایالت

 . 2پردازدهزینه ضمانت و کميسيون می عنوانبهدرصد از وام را  1نماید برای یک بار معادل استفاده می

  برنامه ضمانت توسط بانکLAfوکار ایالت بایرن و در : این برنامه حمایتی توسط بانک توسعه کسب

هایی که به نهادهای وقت، بنگاهوکار تمامراد حقيقی مؤسس یک کسبشود. افسطح این ایالت اجرا می

ای محلی باشد و شان فراتر از سقف ضمانت نهادهتضمينی محلی مراجعه نكرده و یا ميزان وام درخواستی

توانند از این حمایت برخوردار شوند. البته به های توليد و فروش میهمچنين صاحبان مشاغل آزاد و تعاونی

                                                 

1. http://www.baybg.de/ 

2. www.bvkap.de/en 
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   .1شرطی که شخص متقاضی دارای اعتبار بانكی بوده و دفاتر حسابداری مرتبط با فعاليتش نيز منظم باشد

 های در چارچوب این برنامه، شرکت: 2متوسطكوچک و هاي بنگاههاي ضمانتي براي مشاركت برنامه

شوند. نمایند تضمين میمشارکت می های کوچک و متوسطبنگاههای مالی تقویت بنيان گذاری که درسرمایه

گذاری متوسط از طریق ضمانت های سرمایهشود. شرکتاین برنامه توسط نهادهای ضمانتی محلی اجرا می

نمایند. بر اساس نوع برنامه های کوچک و متوسط را در قالب مضاربه تأمين میبنگاهنياز  بانكی، سرمایه مورد

 . 3شودهزینه تضمين دریافت می عنوانبهدرصد وام  5/1تا  1 ای به اندازهمشارکت، هزینه

های حمایتی به تفكيک سطح اجرا، گروه هدف، نوع و نحوه پرداخت هر برنامه در جدول اهم برنامه

 خالصه ارائه شده است. صورتبه 5
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  هاي هدف، نوع و نحوه پرداختدر آلمان به تفكيک سطح اجرا، گروه كوچک و متوسطهاي بنگاههاي حمايتي مختلف از. برنامه5 جدول

ف
دي

ر
 

 حمايتيهاي برنامه

 نوع گروه هدف سطح اجرا

 ايمنطقه فدرال

و  كارآفرينان

هاي بنگاه

 تأسيسجديدال

هاي بنگاههمه 

 موجود

SMEي ها

 باسابقه
 صنعتگران

حمايت از 

 گذاريسرمايه

كمک به تأمين 

 سرمايه اوليه

 هاي مالي بالعوضكمک

 *     *  * اندازی آژانس کار فدرالسرمایه راه 1

  *  *    * کمک بالعوض برای مشارکت اجتماعی 2

  *   *   * های شروع به کارکمک بالعوض برای کسب مهارت 3

  *   *  *  کوپن آموزشی بانک نوردراین وستفاليا 4

 * *   *  *  وستفالن ای بانک نوردراینبرنامه توسعه منطقه 5

  * *    *  وکار استادکارانبيمه تأسيس کسب 6

 *    *  *  های شغلی برای جوانان فاقد مهارتبرنامه آموزش 7

  *   *  *  برنامه تشویقی منطقه بایرن 8

 خدمات مشاوره

 *     *  * اندازی(خدمات مشاوره شرکت )پس از راه هزینهکمک 9

  *   *   * راهبری کارآفرینی آلمان )بعد از تأسيس(برنامه  10

 *     * *  خدمات مشاوره تخصصی قبل از تأسيس 11

  *  *   *  وکارای مدل کسبخدمات مشاوره 12

 ايهاي سرمايهوام و كمک

 * *  *  *  * وام استارت آپ 13

 * *  *  *  * وکاراندازی کسبتأمين سرمایه راه 14

  *   *   * وکارعمومی تأسيس کسبوام  15

  *   *  *  ایبرنامه توسعه منطقه 16

 *   *    * برنامه مشارکت 17

 *    *  *  NRW–ها SMEبرنامه کمک به تأمين سرمایه  18
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ف
دي

ر
 

 حمايتيهاي برنامه

 نوع گروه هدف سطح اجرا

 ايمنطقه فدرال

و  كارآفرينان

هاي بنگاه

 تأسيسجديدال

هاي بنگاههمه 

 موجود

SMEي ها

 باسابقه
 صنعتگران

حمايت از 

 گذاريسرمايه

كمک به تأمين 

 سرمايه اوليه

 *     * *  وکاربرنامه وام به تأسيس کسب 19

 * *   *  *  NRWبرنامه وام عمومی بانک  20

 * *    * *  NRWها توسط SMEپرداخت تسهيالت به  21

 * *  *   *  بایرن وکار بانکاندازی کسبوام راه 22

 * *  * * * *  (100) استارت آپ سرمایه اوليه 23

      * *  صندوق مونيخ 24

 * *   * *  * های خردوام 25

 *     * *  برنامه سرمایه مشارکتی برای کارآفرینان 26

  * *    *  های شغلی: کمک به استادکارانقانون ارتقای آموزش 27

  *  *   *  بق بایرن–کمک به افزایش مشارکت توسط شرکت بای  28

 * *  *  * *  سرمایه گذاری بایرن شرکتتوسط کمک به تأمين سرمایه  29

 هاي ضمانتيكمک

 * *   *   * تضمين وام توسط نهادهای دارای نماینده محلی 30

 * *   *  *  LAfحمایت ضمانتی بانک  31

 *   * *  *  برنامه حمایتی تضمين سفارش 32

 * *  *  * *  کوچک و متوسطهای مشارکت بنگاه یبرا یضمانت یهابرنامه 33

 .BMWiوزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان : مأخذ 
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 يريگجهينتبحث و 

های کوچک و بنگاهتوجه  ، حاصل موفقيت و نقش قابلآلمان ای از عملكرد موفق اقتصادبخش عمده

کننده زیادی هم در بخش دولتی در اقتصاد آلمان، مؤسسات و نهادهای حمایت این کشور است. متوسط

کنند. ها کمک میاین بنگاه های متنوع حمایتی به تولد و توسعهو هم بخش خصوصی با اجرای برنامه

های مالی بالعوض، خدمات مشاوره، تأمين سرمایه، انواع وام و تسهيالت، ها شامل کمکاین حمایت

های توسعه کارآفرینی، ها در زمينهو تسهيالت و آموزش نيروی کار است. عمده این حمایت تضمين وام

پذیر صورت های تجدیدازرگانی خارجی و انرژیهای شغلی، نوآوری، بگذاری، اشتغال، آموزشسرمایه

  گيرد.می

وسط نهادهای کننده و یا تمایتی یا توسط خود نهادهای ارائههای حبخشی برخی از این برنامهاثر

در قالب  2008تا  2006ی هاسالمثال در طی  برایطور مستمر ارزیابی می شود. پژوهشی مستقل به

وزیع هزار کوپن آموزشی بين کارگران ت 300برنامه کوپن آموزشی بانک توسعه نوردراین وستفالن بالغ بر 

کنندگان درصد شرکت 80بيش از  دهد کهن میبخشی این برنامه نشابر اثرشده بود؛ نتایج پژوهشی مبنی

های حمایتی مرتبط اثربخشی بسياری از برنامهارزیابی همچنين  .1این برنامه، اظهار رضایت کرده بودند

ه مؤسسهای حمایتی بازار نيز توسط نهادهای مستقل پژوهشی مثل تاسبا بازار کار، آموزش و سي

 پذیرد.   ( صورت می2IZAمطالعات کار )

 :بندی کردتوان به شكل زیر جمعرا می ی آلمانهای حمایتسياستهای بارز در مجموع ویژگی

 های کوچک و متوسط در آلمان های حمایتی از بنگاهبررسی برنامه ها:متنوع بودن حمايت

اً ها صرفها از تنوع موضوعی، بخشی و جغرافيایی زیادی برخوردارند. حمایتدهد که این برنامهنشان می

ای بسيار گسترده که توسط شبكه های کمک مالی و یا وام محدود نيست. از خدمات مشاورهبه برنامه

ای، تضمين وام و های شغلی و حرفهشود تا برنامه حمایت از آموزشای ارائه میتشكيالت صنفی و حرفه

نكته مهم دیگر اینكه هرچند  .نمایدفراهم می هايار متنوعی را برای این بنگاهسبد حمایتی بس ،اعتبارات

ها پذیری ميزان و زمان استفاده از این حمایتاما برای تقویت رقابت ،سبد حمایتی بسيار متنوع است

و این  ارد که محدود به زمان و مدت باشدمعنا و مفهوم د در شرایطیدیگر حمایت بيانمحدود است. به

های مختلف با تأکيد بيشتر متوسط آلمان در برنامه های کوچک ومسئله در توزیع سبد حمایتی از بنگاه

 آشكار است. 

 شود های حمایتی مالحظه میدر بررسی برنامهها: گرايي در اعمال حمايترويكرد كثرت

های حمایتی برای های هدف و در مراحل مختلف توسعه یک بنگاه اقتصادی برنامهکه برای صنوف، گروه

                                                 

1. European Commision, (2009). Guide for Training in SME, Belgium. 

2. http://www.iza.org/  

http://www.iza.org/
http://www.iza.org/
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های حمایتی ارائه شده در آلمان از نظر وجود دارد. به بيان دیگر برنامه وکارکارآفرینان و صاحبان کسب

های اقتصادی و همه ای ندارد. همه بخششموليت گسترده بوده و تمرکز بر بخش و یا فعاليت ویژه

ی اندازمند شوند. از مرحله قبل از راههای حمایتی مرتبط با فعاليت خود بهرهتوانند از برنامهها میبنگاه

سنجی های تهيه مطالعات امكانوکار، تأمين هزینهگرفته )مثل خدمات مشاوره قبل از تأسيس کسب

ای وجود های متنوع حمایتی در سطح فدرال و منطقهو...( تا خرید یک بنگاه و نقل و انتقال آن برنامه

 دارد.

 های بنگاهحمایت از های متنوعی برای رغم اینكه برنامهعليمنابع مالي دولتي:  عدم تمركز بر

ولی نقش منابع مالی دولت در تأمين سرمایه و یا اعتبارات چندان زیاد  ،وجود دارد کوچک و متوسط

سرمایه شخصی است و سهم منابع دولتی بر مبتنی هادرصد از منابع مالی این بنگاه 54نيست. نزدیک به 

ها به دولت و نهادهای مالی چشم بنگاهاست که در تأمين  مبين آن امر درصد است. این 11محدود به 

  متكی به بازار سرمایه مالی کارآی آلمان هستند،های خود و ثانياًبلكه اوالً متكی بر سرمایه ،دولتی نيست

وزیع رانت توسط های اقتصادی است نه ایجاد و تپذیری اقتصادی بنگاههدف افزایش توان رقابت زیرا

 صل بخش عمومی.الومنابع مالی ارزانقيمت و سهل

 دولت با کمک تشكيالت صنفی مثل  اي:ها توسط تشكيالت صنفي و منطقهتوزيع حمايت

ای و گذاری، مؤسسات آموزش فنی و حرفههای سرمایههای کارگری، صندوقهای بازرگانی، اتحادیهاتاق

تواند نفعان میکند. این شيوه توزیع توسط خود ذیهای خود را توزیع میای حمایتنهادهای منطقه

ها در فرآیند مراجعه ها کاهش دهد. چراکه متقاضيان این حمایتفضای رانت و فساد را در توزیع حمایت

دیگر ناظرین اصلی بر فرآیند  بيانبهنيستند. طور مستقيم مرتبط و تقاضا با دولت و نهادهای دولتی به

طور که در بررسی سازوکار توزیع اکثر . همانهای اقتصادی هستندها خود ذینفعان و بنگاهتوزیع حمایت

ها از دیگر عوامل ها اشاره شد وجود فرآیندهای شفاف، سيستمی و منظم نيز در توزیع حمایتبرنامه

های سيستمی، قوه قضائيه مستقل و مؤثر بر کنترل فضای رانت و فساد در آلمان است. در کنار شفافيت

ها بسيار مؤثر بوده ر جلوگيری از ایجاد فضای رانت در توزیع حمایتای آزاد و مستقل نيز دجریان رسانه

 است. 

  های بنگاههای حمایتی نكته حائز اهميت در بررسی برنامه جاي طلبكار:هاي مشاور بهبانک

های بانكی و پرداخت وام شناخته است که هرچند شبكه بانكی عمدتاً با فعاليت آن کوچک و متوسط

ها ارائه های آموزشی متعددی برای این بنگاهها خدمات مشاوره و حتی برنامهولی در آلمان بانک ،شودمی

نمایند. با این خدمات بانک به معنای واقعی شریک فرد کارآفرین شده و سعی دارد در مراحل مختلف می

های ن است که با برنامههای پيشتاز، بانک نوردراین وستفالهمراه بنگاه اقتصادی باشد. یكی از این بانک

 بنگاه تأثيرگذار باشد. مهارت نيروی کار ند در ارتقایکمشاوره و آموزشی مثل کوپن آموزشی سعی می
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  :های کوچک و های مهم نظام حمایتی آلمان از بنگاهیكی از ویژگینظام آموزشي دوگانه

در این سيستم بنگاه اقتصادی  کهطوریای است. بههای شغلی و حرفهمتوسط، برنامه حمایت از آموزش

 خرد هایبنگاه در و توليدی و صنعتی بخش در ویژهخود بخشی از نظام آموزش حرفه و مهارت است. به

-استاد فرهنگ و توانمند کار نيروی از مندیبهره ،است بنگاه ميليون یک از بيش تعدادشان که کوچک و

ای ارائه شده در آلمان های فنی و حرفهدرصد از آموزش 89بيش از . است ایویژه اهميت دارای شاگردی

و این به معنای واقعی یعنی ارتباط آموزش و صنعت.  1پذیردصورت می کوچک و متوسطهای بنگاهتوسط 

های انفعالی و کمک مستقيم مادی به افراد، توسعه مهارت و توانمندسازی جای سياستدر این سيستم به

شود. زیرا نظام رفاهی چنين هم در محيط کار و یا توسط بنگاه اقتصادی تأکيد مینيروی کار آن

 چرخش کرده است. 3«رفاه ناشی از کار»به سمت  2«دولت رفاه»کشورهایی دیرزمانی است که از 

 :بنيان گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دیجيتال و دانش هموارسازي مسير اقتصاد ديجيتال

های حمایتی از انداز اقتصاد آلمان است. بر همين اساس ویژگی اصلی و رویكرد اساسی همه برنامهچشم

استوار است. این رویكرد اوالً  تحقيق و توسعهدر آلمان بر گسترش نوآوری و  کوچک و متوسطهای بنگاه

های کوچک و متوسط نموده و ثانياً ماندگاری این يروهای متخصص در بنگاهکمک شایانی به جذب ن

 کند. المللی تضمين میها را در بازارهای دائماً در حال تغيير بينبنگاه
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