
 

 اتریشبازرگانی  دمات اتاقخ

 خالصه مدیریتی 

شده توسط آنها است؛ چراکه شناسایی بندی خدمات ارائههای بازرگانی، بررسی و طبقهیک جزء مهم در مطالعه اتاق

ها را در انجام مأموریت خود به عنوان سازمانی گیری از آنها، کارآمدی اتاقکارآمدترین اشکال این خدمات و بهره

 دهد. حمایت از منافع جامعه کسب و کار را برعهده دارند، افزایش میکه 

دهند که شامل موارد گوناگونی است. های اتریش را خدمات مشاوره تشکیل میشده در اتاقترین خدمات ارائهمهم

رائه کشور اهای بازرگانی اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی این ترین نوع مشاوره در اتاقمهم

ای حداکثر های آموزش و مشاورهشود. اتاق اقتصادی فدرال اتریش نیز درزمینه آموزش کارآفرینان جوان، دورهمی

 های بازاریابی و تأمین مالی است. ها بر جنبهدهد که تمرکز این دورهساله ارائه میسه

 ها در کشور اتریشخدمات اتاق

واقع در وین  1قتصاد این کشور است. این اتاق مرکب از اتاق اقتصادی فدرال اتریشاتاق بازرگانی نماینده قانونی ا

گروه  7های بازرگانی اساتی به های فدرال است. هم اتاق اقتصادی فدرال و هم اتاقاتاق بازرگانی در ایالت 9و 

 شوند:بندی میتقسیم

 تجارت و صنایع دستی -

 صنعت -

                                                           
1  Austrian federal economic chamber (WKO) 



 

 حمل و نقل و ارتباطات -

 توریسم و اوقات فراغت  -

 بازرگانی -

 بیمه و بانک  -

 اطالعات و مشاوره  -

شود. اما این در اتاق اتریش عضویت اجباری است. مالیات اضافه از کسب و کارها به منظور حمایت از اتاق اخذ می

های گیریتصمیم رئیسه را خود انتخاب کرده واتاق از مزیت استقالل نسبی برخوردار است، چراکه اعضای هیئت

 مهم هم با اعضای اتاق است. 

 مشاوره کشاورزی -1

طور مثال اقتصادی فدرال باشد. بههای بازرگانی در اتریش میشده توسط اتاقمشاوره یکی از خدمات اصلی ارائه

کسب و کار های فرصتپردازد. هدف از ارائه این نوع مشاوره افزایش اتریش به ارائه خدمات مشاوره مدیریت می

ها، مشتریان را در همه فرآیندهای بر آن این مشاورههای آتی است. عالوهها و محافظت دربرابر ریسکبرای شرکت

کند. کلیه مشاوران در اتریش عضو اجباری اتاق ها حمایت میبرداری از فرصتاجرایی، کاهش ریسک و بهره

تعداد  2013قی حاکم بر آن هستند. برطبق آمار سال اقتصادی فدرال این کشور و ملزم به رعایت اصول اخال

 نفر است.  19.526اقتصادی فدرال این کشور مشاوران فعال در حوزه مدیریت در اتاق 

 

 



 

های سازمانی، بازاریابی، آموزش، مالی، استراتژی، این کشور شامل مشاوره در حوزهخدمات مشاوره مدیریت در 

 شود. تقسیم می 1گریمحیطی و واسطه، فناوری اطالعات، زیستمشاوره منابع انسانی، فناوری، لجستیک

های بازرگانی در اتریش مشاوره کشاورزی است که توسط اتاق کشاورزی ترین نوع مشاوره در اتاقاما شاید مهم

 2"دانش کشاورزی و سیستم اطالعات "شود. درواقع مشاوره کشاورزی در اتریش از روش مشاوره این کشور ارائه می

(AKIS)  اتاق استانی(. 9گانه اتریش )9های کشاورزی کند. اتاقپیروی میدر اروپا 

شده توسط این برنامه را درصد از خدمات ارائه75باشند، چراکه حدود در این کشور می AKISستون اصلی برنامه 

 دهد. اتاق با همکاری مؤسسات آموزشی خود انجام می

-خصوص توسعه اتاقهای حافظ منافع کشاورزان بهاز زمان ظهور نمایندگی طورکلی سیستم مشاوره در اتریشبه

های کشاورزی از زمان تأسیس خود نقش مهمی را در ارائه خدمات های کشاورزی در این کشور ایجاد شد. اتاق

ه نجاییکاند. از آاجتماعی ایفا نموده -های حقوقی، اقتصادی، فنی و موضوعات سیاسیمشاوره به اعضاء در زمینه

های کشاورزی این کشور اجباری است. مطابق قانون حق استفاده از این خدمات برای همه عضویت در اتاق

 کشاورزان وجود دارد. 

شده، بازوی آموزشی اتاق کشاورزی تأسیس 1972که در سال  (LFI)3های روستایی از دیگرسو موسسه آموزش

زینه آموزش بزرگساالن در مناطق روستایی بوده و تعلیم طیف است. این موسسه یکی از بزرگترین مؤسسات در 

دلیل وابستگی نزدیک آموزش و تحصیالت با مباحث وسیعی از موضوعات را در مناطق روستایی برعهده دارد. به

 کند. نقش مهمی را در سیستم مشاوره این کشور بازی می LFIای در اتریش، مشاوره

                                                           
1  Mediation  
2 . Agricultural knowledge and information system (AKIS) 
3 . Rural training Institute (landliches fortbildungs institute, LFI) 



 

کشاورزی درواقع اولین نقطه مراجعه کشاورزان برای دریافت کمک و حمایت است. باید درنظر داشت که اتاق 

ای در سال های مشاورهدرصد از ارتباط کشاورزان با سازمان 78، بالغ بر 2012شده در سال برطبق تحقیقات انجام

تاق کشاورزی اتریش های اذکر است که تقریباً نیمی از هزینهمذکور ازطریق اتاق کشاورزی بوده است. الزم به

کند و هم شود چرا که این اتاق هم از سوی دولت محلی و فدرال، کمک مالی دریافت میتوسط دولت تأمین می

های کشاورزی در اتریش دو کارکرد مهم دارند: اول نماید. اتاقحق عضویت اجباری از کشاورزان دریافت می

خدمات تخصصی کشاورزان که شامل خدمات مشاوره و تسهیل گری برای نمایندگی منافع اعضا و دوم تأمین البی

های بعدی مربوط به آن است. باتوجه های یارانه کشاورزان برای ارئه به دولت و رسیدگیامور مرتبط با درخواست

واقع ستون ها به، اتاق2011مورد در سال  833.000ساعت حمایت و مشاوره دررابطه با  1.136.000به حدود 

 آیند. حساب میدر اتریش به AKISبرنامه 

طور معمول میزان تجربه و سطح اند. بهاتاق کشاورزی استخدام شده 9اکثریت مشاوران این حوزه از سوی 

 کنند. تحصیالت در میان مشاوران در اتریش باال است. بیشتر مشاوران خود یک مزرعه را اداره می

طور متوسط ساالنه در یک برنامه آموزشی التحصیل شده و بهفارغ ای از این افراد از دانشگاهمالحظهبخش قابل

 کنند. شرکت می

شود. بخش عظیمی از بودجه توسط منابع دولتی خدمات مشاوره کشاورزی از منابع گوناگونی تأمین مالی می

ه معموالً کند. خدمات اولیه مشاوررا تکمیل میهای اعضا آنهای حق عضویت و کمکشود که هزینهتأمین می

های تخصصی شود( برای برخی مشاورهشود )که از طریق یارانه دولتی تأمین مالی میصورت رایگان ارائه میبه

 شود.هزینه دریافت می

 

 



 

 AKISدرباره برنامه  

توصیف مبادله دانش و ، مفهومی برای AKISطور اختصاری اصطالح دانش کشاورزی و سیستم اطالعات یا به

شود که به عنوان سیستمی تعریف می AKISطور کلی رتبط با آن در مناطق روستایی است. بهخدمات حمایتی م

قسیم سازد تا از این طریق سبب تولید، تها را در راستای بهبود فراگیری متقابل با یکدیگر مرتبط میافراد و سازمان

های مربوط به کشاورزی شود. این سیستم دربرگیرنده بازیگران متنوعی و استفاده از اطالعات، داش و فناوری

ازجمله کشاورزان، دانشجویان کشاورزی، محققین، کارشناسان غیردانشگاهی، مشاوران دولتی و مشاوران خصوصی 

 و مستقل و سایر بازیگران فعال در عرصه کشاورزی است. 

 آموزش کارآفرینان جوان-2

یت از جوانان در حوزه کسب و کار است. اتاق اقتصادی فدرال اتریش برای کارآفرینان جوان هدف از این طرح حما

های بازاریابی و تأمین ها بر جنبهدهد که تمرکز این دورهساله ارائه میای حداکثر سههای آموزش و مشاورهدوره

 ختلف راهکارهای تأمین مالی را بشناسد. دهد که اشکال مها به کارآفرینان این امکان را میمالی است. این مشاوره

کند. مشاوران اتاق به فعاالن کسب و کار های نوپا ارائه میاتاق طیف وسیعی از خدمات و محصوالت را به شرکت

سازی طرح کسب و کار مناسب را آموزش بینی نیازهای مالی، گردآوری اسناد کافی و آمادههای پیشجوان، راه

وسط طور متدهند. طول دوره آموزشی بهانس آنها را برای دسترسی به منابع مالی افزایش میترتیب شداده و بدین

 ساعت است.  20

های جدید باشند. مشاوره صورت پیوسته درحال آموزش مهارتمنظور ارائه رهنمودهای مناسب، بهمشاوران باید به

 های زیادی برخوردار است. و آموزش در کشور اتریش از یارانه

 



 

کند. اتاق درصد این خدمات را تأمین مالی می 50اقع، وزارت فدرال علوم، تحقیقات و اقتصاد تا حداکثر درو

 را برعهده دارد. اقتصادی فدرال اتریش مسئولیت تأمین مالی بقیه آن، اقدامات اولیه و اجرای صحیح آن 

موفقی داشته است. طی دوره گذشته از ماه ای که سالهاست در اتاق اتریش جریان دارد نتایج این خدمات مشاوره

مشاوره برگزار شده است. معموالً کسب و کارها بعد از سال دوم فعالیت  174، حدود 2016تا ماه آوریل  2015می 

ها برای کسب و کارها بدین معنی است که آنها آمادگی برای انجام مذاکرات شان تقاضای مشاوره دارند. مشاورهبنگاه

 گذاران بالقوه را دارند. ایهموفق با سرم

 مشاوره مالی -3

دمین تهای آنالین بین صاحبان کسب و کاری است که درجستجوی منابع هدف اصلی این برنامه توزیع پرسشنامه

 مالی هستند. 

آنالین  هایشود. این ابزارها درواقع دستورالعملدر این برنامه، ابزارهای آنالینی دراختیار کاربران قرار داده می

های کوچک و متوسط در رابطه با طیف وسیعی از رایگانی است که استفاده راحتی دارند و بوسیله آنها به بنگاه

های کوچک دراختیار بنگاه 2016ها از ژانویه شود. این دستورالعملاستفاده آگاهی داده میها و خدمات قابلفرصت

آن و قوت و ضعف فرصت تأمین مالی، همراه با نقاط 24ده از این ابزار طور کلی با استفااند. بهو متوسط قرار گرفته

توانند با پرکردن پرسشنامه، سؤاالت خود را در شود. صاحبان کسب و کار میاطالعات تفصیلی بیشتر ارائه می

 ارتباط با موضوعات مختلف به اشتراک گذاشته و پاسخ دریافت نمایند. 

 

 



 

توان از خدمات آنها استفاده کرد. از اطالعات مشاورینی است که دراین رابطه می این برنامه همچنین شامل ارائه

گذاری و دسترسی پرسشنامه پر شده است. این طرح همچنین، آمادگی سرمایه 5923، تعداد 2016ژانویه تا ژوئن 

آنها برای موارد  های جدید به روی صاحبان کسب و کار و باالبردن آگاهیبه منابع مالی را ازطریق گشودن افق

 خاص، افزایش داده است. 

 گیری نتیجه -4

ه در شدهای بازرگانی پیشرفته و منطقه حاکی از آن است که اشتراک زیادی در خدمات ارائهنتیجه مطالعات اتاق

به  ارائه خدمتتوان به مواردی نظیر خدمات مشاوره، ها میبندی خدمات این اتاقها وجود دارد. در جمعاین اتاق

 های کوچک و متوسط، خدمات آموزشی و کارآفرینی اشاره کرد. بنگاه

ی اها تمرکز و دقت ویژهاتاقها ضروری است. نکته اول اینکه در همه ذکر چند نکته اما درخصوص خدمات این اتاق

 ها وجود دارد. آپهای کوچک و متوسط و استارتبرروی ارائه خدمات به بنگاه

های تبع آن ایجاد بسترپذیری باال و بهتوانند در انعطافلحاظ نقشی که میای کوچک و متوسط بههدرواقع بنگاه

الزم برای کارآفرینی و خالقیت، ظرفیت باالی جذب نیروی انسانی و کمک به اشتغال فراگیر ایفا نمایند، ازاهمیت 

 باشند. باالیی برخوردار می

ش دارند تا با ارائه خدمات متنوع و پشتیبان نقش پررنگی را در توسعه های بازرگانی با درک این ظرفیت تالاتاق

های ها در جوامع خود ایفا نمایند. این خدمات شامل مشاوره، کمک به تأمین مالی، آموزش و نشستاین بنگاه

B2B باشد. می 

 



 

ای را دراختیار اعضتری از خدمات رسد طیف وسیع و متنوعنظر میاست که به اتریش ایننکته دوم درخصوص اتاق 

های آموزش شغلی در استانبول و های ترکیه بر خدمات آموزشی منجر به ارائه دورهدهد. تمرکز اتاقیخود قرار م

ها در این حوزه شده توسط اتاقترین خدمات ارائهتأسیس دانشگاه اقتصاد در ازمیر شد که در نوع خود از موفق

 بیکاری و توسعه اشتغال در مناطق مختلف این کشور داشته است. باشد که نقش بسزایی در مبارزه با می

طور معمول از سوی دولت تأمین مالی های مختلف اشاره کرد که بههمچنین باید به خدمات مشاوره در اتاق

های مختلف برای ها بااستفاده از ظرفیت باالی کارشناسی و افراد خبره صاحب معلومات در حوزهشود و اتاقمی

 پردازند. مشکالت فعاالن اقتصادی به ارائه راهکار تخصصی میحل 

رائه گرو اهای بازرگانی در یافته موفقیت اتاقدرپایان ذکر این نکته ضروری است که امروزه در کشورهای توسعه

رند اهایی که توانایی تشخیص مسائل و مشکالت مرتبط با اعضای خود را ندخدمات متنوع و کارآمد اعضا است. اتاق

 و نتوانند راهکار مناسب برای آن ارائه نمایند، از گردونه رقابت حذف خواهند شد. 


