ÖZEL SEKTÖR & MÜLTECİLER:
YETERLİ ÖLÇEĞE GİDEN YOL
8 Temmuz 2020

Özel sektör yeterli ölçekte yer almanın yollarını nasıl bulabilir?
Araştırma Metodolojisi

• Şunlara sahip olan 173 girişim tespit etti ve
ayrıntılı olarak 110 girişimi belgelendirdi:
– En az bir harekete geçiren özel sektör aktörü
– Düşük ve orta gelirli ülkelerde faaliyetler
– Afrika ve Orta Doğu'ya odaklanan ve coğrafi
olarak kriz noktalarına yakın olan

• Beş derinlemesine vaka çalışması geliştirmiş
olan
• Mevcut katılımları ve geleceğe yönelik
perspektifleri hakkında 58 özel sektör
aktörüne anket yapmış
• Özel sektör aktörleri, insani kuruluşlar, fon
sağlayıcıları ve aracılar dahil olmak üzere
çeşitli paydaşlar ile 35 görüşme
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Afrika ve Orta Doğu'da 110 girişim tespit ettik

Mülteci Nüfusu
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Çeşitli ve büyüyen peyzaj - ancak, hala çok erken aşamada
Başlama Yılına Göre

2013 ve öncesi

Yatırım Hacmine Göre

100bin Altında

Ulaşılan Mültecilerin
Sayısına Göre

Binin Altında

Binin
Üstünde
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%60'ı gelecek yıllarda katılımlarını derinleştirmeyi
beklemektedir.

Katılım Azalması

Katılımın
Genişletilmesi/Derinleştirilmesi

Katılım Sonu

Farklı Türden Katılıma Geçiş

Katılıma Aynı Ölçekte
Devam Edilmesi
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Bir motivasyon olarak etki, mali kazançtan çok belirgin
üstündür

Mültecilerin Hayatında Olumlu Etki
Potansiyel ortakların/işbirlikçilerin varlığı
İlgili imkanların/uzmanlığın seviyesi

Finansmanın ulaşılabilirliği
İşletme Maliyetleri
Kamu Oyu / Kabul
Kar Etme Potansiyeli
Ortalama Skor
Not: 5 Çok Önemli
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Özel sektör katılımı için ölçeğe giden yollar vardır.
İmkanları paylaşmak
İnsani yardıma, eğitime ve
mali hizmetlere erişim
sağlamak için teknoloji
veya teknik uzmanlık gibi
imkanları paylaşmak

Değer zincirlerine entegre
etmek
Mültecileri doğrudan işe almak ve/veya
dışarıdan kaynak alma veya işi alt
yükleniciye vermek yoluyla küçük
işletmeler ile birlikte çalışmak

Hizmetlerin sunulması

İşletme kurmak

Mevcut işletme
modellerini mülteciler için
ürünler/hizmetler satacak
şekilde uyarlamak

Mülteci nüfuslarının ihtiyaçlarına özel
ürünler ve hizmetler satmak

İstihdamın sağlanması

İnsani yardımı finanse etmek

Mülteciler için iş eğitimi
ve/veya girişimsel
destekler sağlamak

Mültecilere insani yardım sunmak
için çalışan işletmelere mali destek
sunmak
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Beş derinlemesine vaka çalışması "nasılı" göstermeye yardımcı
olur
İMKANLARIN PAYLAŞIMI:
IRISGUARD’ın iris tanıma teknolojisi Ürdün ve ötesindeki mültecileri kaydetme ve onlara hizmetler sunma
sürecini hızlandırmıştır. Artık mülteciler dağıtım noktalarında beklemek zorunda değildir, hırsızlık ve yolsuzluğa
daha az yatkın duruma gelmiştir ve yardımı alma şeklinde daha çok temsiliyete sahiptir.

HİZMETLERİN SUNULMASI
EQUITY BANK bankacılığı Doğu Afrika’daki düşük gelirli ailelerin hizmetine 30 yıldır sunmaktadır ve mali içerme
çalışmasının doğal bir uzantısı olarak mülteci gruplara ulaşmaktadır. Equity Bank şimdi Kuzey Kenya’da binlerce
mülteciye bankacılık ürünleri sunmaktadır ve genişlemeyi planlamaktadır.

İSTİHDAMIN KOLAYLAŞTIRILMASI
LUMINUS EDUCATION Ürdün’ün mülteci gençler için istihdam eğitimi sağlanan ilk özel kuruluşudur. Luminus’un
mülteci öğrencilerinin yüzde 80’i iş bulmaktadır – ve konukseverlik sektörü gibi bazı sektörlerde hepsi iş
bulmaktadır.

DEĞER ZİNCİRLERİ İLE ENTEGRASYON
SANIVATION Kenya’daki mülteci topluluklara daha hijyenik hıfzıssıhha çözümleri ve daha temiz yakıt
alternatifleri getirmek ve aynı zamanda üretimden satışa pek çok istihdam fırsatı sunmak için yenilikçi bir
yaklaşım kullanmaktadır

BİR İŞLETME KURMAK
INYENVERI’nin yenilikçi pişirme sistemi Rwanda’daki mülteci evlerindeki pişirme ihtiyaçlarına, hanehalkı hava
klirliliğine ve yakıt verimliliği sorunlarına eğilmektedir. Bu güç yetirilebilir, piyasa tabanlı çözüm Kigeme
Kampı’ndaki 3.500 hanehalkına ulaşmayı ve 2019 yılında birkaç diğer kampı da içerecek kadar genişlemeyi
hedeflemektedir.
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Üç faktör özel sektör için yeterli ölçekte etkiyi mümkün kılar

Kavram kanıtı
veya pilot
aşama fonu

1. Esnek, ihtiyaç
temelli
finansman

Risk sigorta
ettirme

Hedef veya
sonuç odaklı
fonlama

KÜÇÜK, ESNEK,
İHTİYAÇ
TEMELLİ
FONLAMA

Ayrı çözüm
fonlama

Kısa vadeli
«köprü»
fonlama
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Üç faktör özel sektör için yeterli ölçekte etkiyi mümkün kılar

Test et ve Öğren

Güçlendirilen
Kaynakları Tahsis Et

2. Etkin özel sektör
işbirliği

Soruna doğru yönelme

Güç Temelli Rolleri
Tanımla
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Üç faktör özel sektör için yeterli ölçekte etkiyi mümkün kılar
3. Kritik bilgilerin temin edilmesi

Mülteci Becerileri &
Vasıfları

Eğitim düzeyi
Kendi ülkelerindeki iş deneyimi
Beceriler ve yetenekler

Mülteci Talebi &
Tercihleri

Mülteci demografik özellikleri
Satın Alım Gücü
Ürün ve Hizmet Tercihleri

Yerel Bağlam & Ortam

Diğer Özel Sektör Faaliyeti

Coğrafya
Altyapı ve bağlanabilirlik
Piyasa ve ekonomi bağlamı

Benzeri girişimler
Mevcut ortaklar
Önceki çabalardan dersler
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B.1 – Anket sonuçlarına göre katılımın önündeki ayrıntılı
engeller
Özel sektör katılımının önündeki engeller
Mülteci alanındaki yatırımları düşünürken, 1'den 5'e kadar bir
derecelendirirseniz şu türden engellerin her biri sizce ne derece önemlidir?
(N=58)
Ulusal politika ve mevzuat kısıtlamaları (örn., çalışma hakkı
mevzuatı, tanımlama gereksinimleri)
Ticaret yapılabilirliği veya potansiyel yatırım fırsatları anlamak için
ilgili verilerin/bilgilerin olmaması
Kültürel ve sosyal bağlam (örn., ev sahibi toplulukların ekonomik
görünümü, mülteci ve ev sahibi nüfuslar arasındaki benzerlikler
Fiziksel ve coğrafi engeller (örn., mülteci kamplarının
erişilebilirliği, kamplara uzaklık
Ekonomik bağlam (örn., iş yapma kolaylığı)
İnsani yardım ortamında gezinme güçlüğü (örn., uluslararası
aktörler, STK’lar)
Mültecilerin sınırlı anlaşılması (örn., demografik bilgiler, beceri
seti, harcama alışkanlıkları, kredi verilebilirlik)
İtibarla ilgili riskler

Ortalama skor (Not: 5 = Çok önemli)
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Ek:
B.2 – Katılım yoluna ve başlama yılına göre girişimler
BAŞLAMA YILINA GÖRE GİRİŞİMLER İÇİN KATILIMIN YOLU (N=107)
32

İnsani yardımı finanse etmek

44

İmkanları paylaşmak

6

Hizmetlerin sunulması

11

İstihdamın sağlanması

10

Değer zincirlerine entegre etmek

4

İşletme kurmak
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Ek:
B.3 – Endüstriye göre girişimler
Endüstriye göre şirketlerin ve girişimlerin sayısı
N = 63 Aktör ve 110 girişim

Girişimlerin sayısı

17
16
21

Şirketlerin sayısı

Perakende
Finansal Hizmetler
Teknoloji

9

Eğitim

7

Enerji

5
9

Profesyonel Hizmetler
Tüketici Ürünleri

Sunulan ek endüstriler arasında telekümünikasyon, eğlence/medya, hıfzıssıhha, ulaştırma ve lojistik, seyahat, sağlık hizmetleri ve farmasötikaller yer almıştır.
Not: Girişimler öncü özel sektör aktörünün birincil endüstrisine göre, aktörün kendi tanımlanasına dayanarak sınıflandırılmıştır.
Kaynak: Köprü açığı analizi:
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Ek:
C.1 - Anket katılımcıları
Faaliyet bölgesi
(organizasyonların birden fazla seçmesine izin
verildi)
(N=58)

TASLAK

Katılıma giden yol
(N=58)

Orta Asya ve
Pasifik

Diğer

Kuzey Amerika

Hizmetler
Sunulması

Latin Amerika &
Karayipler
Güney Asya
Avrupa ve Orta
Asya

İş Kurma
Değer Zincirleri
ile Entegre Etme
İnsani yardımı
finanse etme

Sahra Altı Afrika
Orta Doğu ve
Kuzey Afrika

İstihdamın
kolaylaştırılması
İmkanların
paylaşılması
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Ek:
C.2 – Değerli finansman mekanizmaları

TASLAK

Katılımınızı/girişiminizi desteklemek için
hangi finansman mekanizmaları daha değerli olacaktır? (Birden fazla
seçiniz) (N=58)

Hibeler
İmtiyazlı finansman ve ticari
finansmanın birleşimi
Projeler için ortak yatırım
taahhütleri
Sonuç tabanlı
finansman/fiyat garantileri

Düşük veya sıfır faizli
krediler

Risk sigortalatma/ilk kayıp
sermayesi
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Ek:
C.3 – Bilgilendirme ihtiyaçları

TASLAK

Mülteci nüfuslarının ticaret yapabilirliğini ve piyasa potansiyelini anlamak için sizce en önemli
bilgiler nelerdir? (İkiye kadar seçildi) (N=58)

Eğitim düzeyi ve beceri setleri
Altyapı varlığı
Harcama alışkanlıkları
Ekonomik refah

Finansmana erişim, kredi talebi, kredi
verilebilirlik ve mali okur yazarlık

Demografik özellikler
Mülteci nüfusunun büyüklüğü ve
istikrarlılığı
Mültecilerle çalışan diğer hizmet
sağlayıcıları
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