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مقدمه
1

گزارش اخیر  OECDدر خصوص بنگاههای کوچک و متوسط ( )SMEکشورهای عضو آسهآن ،تالش دارد تا
بنگاههای کوچک و متوسط رقابتپذیر ،مقاوم و بهرهور را در کشورهای آسه آن توسعه دهد که این امر به توسعه پایدار و
فراگیر در منطقه کمک میکند .هدف از ارائه گزارش مزبور کمک به ارتقاء دانش سیاستگذاران در حوزه SMEها در
کشورهای آسهآن در مورد اقدامات مناسب موجود و کمک به توسعه ظرفیتهای الزم است .همچنین در قالب برنامه
اقدام استراتژیک آسهآن برای توسعه SMEها ،نقشه راهی برای بهبود بهرهوری این بنگاهها در کشورهای مذکور ارائه و
اجرا میگردد .این امر باعث میشود تا SMEها از بازار مشترک کشورهای آسهآن به طور کامل بهرهمند شوند و این امر
به کاهش فقر در منطقه نیز کمک خواهد کرد.
گزارش حاضر اهداف استراتژیک ارتقاء بهرهوری ،فناوری و نوآوری را ترسیم کرده و هدف آن کمک به افزایش
رقابتپذیری SMEها در کشورهای آسهآن از طریق استفاده بیشتر از فناوری و نوآوری و افزایش بهرهوری است .در
بسیاری از کشورهاSME ،ها ،توان کمتری برای جذب فناوری و ظرفیت کمتری برای نوآوری دارند که این امر مانع
ساختاری برای رشد پایدار و فراگیر محسوب میشود .پرداختن به این چالش مزایای قابل توجهی برای کشورهای آسهآن
در بر دارد.

1بروئنی دارالسالم ،کامبوج ،اندونزی ،جمهوری دموکراتیک مردم الئوس ،مالزی ،میانمار ،فیلیپین ،سنگاپور ،تایلند ،ویتنام

توصیههای سیاستی :بهرهوری بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای آسهآن

بهرهوری عامل اصلی رشد اقتصادی بلندمدت و زیربنایی برای بهبود دستمزدها ،درآمد و سطح استاندارد زندگی است OECD .سه گروه اصلی از بنگاهها
را که رشد کلی بهرهوری را تحت تأثیر قرار میدهند ،شناسایی کرده است:
 )1رهبران جهانی بهرهوری ،اغلب بنگاههای بزرگ و چندملیتی ،که مرز نوآوری جهانی را هدایت میکنند و منشأ بسیاری از فناوریهای جدید و
فرآیندهای تجاری هستند.
 )2رهبران ملی بهرهوری ملی ،که در جذب ایدهها و فناوریها از رهبران جهانی و پذیرش آنها نقش کلیدی ایفا میکنند.
 )3بنگاههای پیرو ،برخی از آنها ممکن است از مرز بهرهوری بسیار عقب باشند ،که به طور معمول فناوری و شیوههای تجاری را از سایر بنگاههای داخل
اقتصاد اتخاذ میکنندSME .ها معموالً در گروه آخر قرار میگیرند ،اگرچه بعضی از آنها ،مانند بنگاههای نوآور نوپا ،ممکن است در زمره رهبران ملی یا
حتی در بین تولیدکنندگان جهانی باشند.
رشد کل بهرهوری توسط دو عامل اصلی شکل خواهد گرفت:
الف) قابلیتهای پیشرفته برای رشد بهرهوری در درون بنگاههای یک کشور ،از جمله SMEها.
ب) تخصیص مجدد منابع بین بنگاهها ،از جمله SMEها ،که ناشی از پویایی کسب و کار است ،یعنی رشد برخی از بنگاهها (که در ایدهآلترین حالت
بازدهی و نوآوری است) و کاهش سایر بنگاهها (در حالت ایدهآل کم بازده).

توصیههای سیاستی :بهرهوری بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای آسهآن
بعد جهانی رشد بهرهوری برای SMEها نیز مهم است ،حتی اگر فقط چند بنگاه  SMEمستقیماً از طریق تجارت یا سرمایهگذاری در بازارهای خارجی درگیر
شوند .با بهرهگیری از دانش بنگاهها در مرزهای جهانی ،از طریق صادرات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIیا مشارکت در زنجیرههای ارزش جهانی (،)GVC
بنگاهها میتوانند از رهبران جهانی در مورد فناوریهای پیشرفته و شیوههای کسبوکار بیاموزند .به همین دلیل است که این گزارش همچنین به مشارکت
اقتصادهای جنوب شرقی آسیا در زنجیرههای ارزش جهانی ،از جمله نقشی که SMEها دارند ،میپردازد .بنگاههای داخلی برجسته در کشورهای آسهآن ،چه
بنگاههای بزرگ و چه SMEها ،اغلب کانال اصلی این مشارکت جهانی هستند و میتوانند منبعی از فناوری ،دانش و روشهای خوب را فراهم کنند که میتواند
طیف وسیعی از بنگاههای اقتصادی را منتفع کند.
با این حال ،اکثر SMEها ،به استثنای بنگاههای نوآور استارتآپ ،پیرو هستند و نیاز به اتخاذ فناوری و فرآیندهای تجاری از سایر بنگاهها ،به ویژه از سایر
بنگاههای داخلی دارند .سرعت و شدت این فرآیند انتشار و همچنین تخصیص منابع در اقتصاد برای SMEها مهم هستند .در یک اقتصاد با عملکرد خوب،
بنگاههای نوآور با پتانسیل رشد باال میتوانند مقیاس خود را افزایش دهند و فرصتهای جدیدی برای رشد و اشتغال ایجاد کنند ،در حالی که بنگاههایی که عملکرد
خوبی ندارند ،احتماالً از نظر اندازه کوچک میشوند و در نهایت ممکن است تعطیل شوند و منابع آنها (مردم و سرمایه) در فرآیندی میتواند توسط بنگاههای دیگر در
اقتصاد استفاده شود.
امروزه ،طیف وسیعی از فناوریهای جدید ،به ویژه فناوریهای دیجیتال ،فرصتی را برای تقویت بهرهوری SMEها در کشورهای  ASEANو غلبه بر برخی از
تلههای توسعهای که منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند ،فراهم میکنند .سیاستگذاران در کشورهای  ASEANمیتوانند با انجام اقدامات حمایتی در  9زمینه که به
آنها اشاره خواهد شد ،به تحقق این فرصتها کمک کنند.

 .1تقویت استعدادها و مهارتها
موفقیت بنگاهها ،از جمله SMEها ،ناشی از استعداد و مهارت کارکنان آنها است .بنابراین سیاستهای تحصیل و آموزش همچنان در زمره سیاستهای بهبود بهرهوری SMEها نقش
اساسی دارند .بررسی اخیر  OECDنشان داد که آموزش در سطح بنگاه تأثیرات مثبتی بر بهرهوری نیروی کار ،وفاداری کارکنان ،بینالمللیسازی بنگاه و پذیرش فناوری اطالعات و
ارتباطات ) (ICTدارد ،تقویت استعدادها و مهارتها نیاز به اقدامات سیاستی در سطوح مختلف دارد:
پیشرفت در سیستمهای آموزشی

اطمینان از ارائه مهارتهای بلندمدت به SMEها ،از جمله مهارتهای مورد نیاز در عصر دیجیتال ،نیاز به نگاهی تازه به سیستمهای آموزشی دارد .عالوه بر نقش اصلی سوادآموزی و
مهارتهای کمی ،دانش آموزان به طور فزایندهای به دسترسی به آموزش و پرورش و ارائه مهارتهای تکمیلی و فناوری اطالعات و ارتباطات و مهارتهای مکمل ،از جمله
مهارتهای حل مسئله در محیطهای غنی از فناوری ،برای پیمایش موثر در دنیای دیجیتال (کار) نیاز خواهند داشت .برنامههای درسی همچنین باید تعداد کافی دوره برای متخصصان
فناوری اطالعات و ارتباطات و دادهها و همچنین گزینههایی برای کسب مهارتهای تکمیلی مهم مانند مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی یا مدیریتی را تضمین کنند.
آموزش بزرگساالن

همکاری میان SMEها ،موسسات آموزشی و سازمانهای دولتی برای حمایت از ارتقا مهارتهای نیروی کار کلیدی است .دولتها میتوانند از آموزش SMEها به طرق مختلف ،از
جمله اقدامات مبتنی بر مالیات ،حمایت مستقیم (مانند کوپن) و یا از طریق شبکههای آموزشی ،حمایت کنند .با گردآوری بنگاههای کوچک با نیازهای آموزشی مشابه ،شبکههای
آموزشی این امکان را فراهم میآورند که شهرهای کوچک و متوسط به صرفه اقتصادی دست یابند و از مهارتهای آموزشی پیشرفتهتری بهرهمند شوند که در غیر این صورت توانایی
پرداخت آن و پسانداز از طریق کاهش هزینههای معامالت در اداره امور اداری را ندارند.
تمرکز جدید در توسعه مهارتها

توسعه مهارتها نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تالشها ،منجر به مهارتهایی را که افراد برای موفقیت در دنیای کار در
حال ظهور نیاز دارند ،میشود ،به ویژه مهارتهای شناختی ،مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،مهارتهای مکمل ،مهارتهای تخصصی و
توانایی کنار آمدن با تغییرات و ادامه یادگیری.

 .2بهبود مدیریت
مدیریت برای عملکردSMEها مهم است ،اما همواره به اندازه کافی مورد توجه سیاستی قرار نمیکیرد .بنگاههای با مدیریت خوب تمایل
دارند که در زمینههای زیر موثرتر باشند:
• غربالگری استعدادها
• توسعه شیوههای کاری جدید
• تخصیص مجدد کارکنان داخلی
• آموزش مجدد و یا حذف کارکنان کم مهارت
سیاستگذاران برای بهبود مدیریت دو گزینه دارند:
 اولین مورد ،پرداختن به سیاستها یا مقرراتی است که بر توانایی مدیران در بهبود عملکرد بنگاه تأثیر منفی میگذارد و یا مانع از ظهورمدیریت خوب در بنگاهها میشود .مثالهایی از جمله قانون بیش از حد سختگیرانه محافظت از اشتغال و یا سیاستهایی که بیجهت
از بنگاههای خانوادگی استقبال و پشتیبانی میکنند.
 دوم در نظر گرفتن مداخالت مستقیم برای تقویت مدیریت ،به عنوان مثال ،برنامههای آموزش هدفمند برای مدیران است .بررسیشواهد چندین کشور نشان میدهد که چنین برنامههایی -اگر به خوبی طراحی و هدفمند شوند – میتوانند تأثیرات شدیدی بر عملکرد
بنگاه داشته و به تقویت بهرهوری SMEها کمک کنند.

 .3تقویت نوآوری و تحول دیجیتال
"تحول آتی تولید" که در حال انجام است ،از جمله سرعت سریع تحول دیجیتال ،فرصتهای جدیدی را برای SMEها برای افزایش رشد بهرهوری ایجاد میکند .سیاستگذاران در
مناطق آسهآن باید ضمن کاهش هر گونه ریسک ،برای جلب منافع حاصل از این فرصتهای جدید اقدام کنند .نوآوری و استفاده از ابزارهای دیجیتال میتواند به SMEها کمک کند
تا فرآیندهای تجاری کارآمدتر و محصوالت متنوعی را توسعه دهند و همچنین مقیاس تولید را تقویت و بینالمللی شوند .با این حال ،عدم استفاده فعلی SMEها از این ابزارها ،نشان
از وجود موانع مهمی در مسیر فعالیت آنهاست ،که میتواند شامل کمبود پشتوانه الزم برای ریسکپذیری و دسترسی به منابع مالی برای سرمایهگذاری در فناوریها و داراییهای
مکمل یا کمبود قابلیتهای اصلی و یا منابع انسانی و تخصص مدیریت باشد .عدم سرمایهگذاری در زمینه نوآوری داخلی و تواناییهای سازمانی ،ظرفیت SMEها را برای استفاده
کامل از تجزیه و تحلیل دادهها ،مشارکت در تجارت الکترونیک و یا مشارکت در شبکههای دانش محدود میکند .برای کمک به رفع موانع SMEها و استفاده موثر از ابزارهای
دیجیتال ،دولتهای آسهآن میتوانند اقدامات زیر را انجام دهند:

افزایش دسترسی SMEها به شبکههای با باند گسترده و کاهش شکافهای دیجیتالی موجود در کشورهای آسهآن .این امر میتواند به گسترش فرصتهای
مرتبط با تحول دیجیتال به SMEها در سراسر منطقه آسهآن و اطمینان از تحول فراگیر در این منطقه کمک کند.
تقویت گسترش فناوریهای جدید و شیوههای مربوطه و مدلهای کسب و کار در SMEها .که به معنای تقویت سرمایهگذاری در داراییهای مشهود (ماشین آالت
و تجهیزات) و نامشهود ،یعنی مهارتها ،سرمایه سازمانی ،فرآیند نوآوری ،مالکیت معنوی ،تحقیق و توسعه و همچنین مدلهای جدید تجاری است .طرحهای پشتیبانی هدفمند
میتوانند در پذیرش و استفاده از برخی ابزارهای دیجیتالی مانند رایانش ابری ،که برای SMEها مفید است ،نقش داشته باشند ،زیرا این امر مستلزم سرمایهگذاری محدودی است و
منجر به ارتقای انعطافپذیری در افزایش و یا کاهش فعالیتها میشود.
کمک به SMEها از طریق استراتژیهای جامع ملی دیجیتال برای تطبیق با تحوالت دیجیتال از جمله سیاستهایی است که
دسترسی این گروه بنگاهها را به منابع مالی ،شبکههای دانش و مهارتها و تعامل SMEها با مراکز ارائه خدمات شایستگی در حوزه یافتن
مهارتها یا اطالعات موردنیاز و یا خدمات توسعه فناوری را تسهیل میکند.

 .4افزایش دسترسی SMEها به منابع مالی
سرمایهگذاری در قابلیتهای جدید مانند مهارتها ،نوآوریها ،فناوریهای دیجیتالی یا ماشینآالت و تجهیزات نیاز به دسترسی به منابع مالی دارد که همچنان برای
بسیاری از SMEها در منطقه آسهآن یک چالش اساسی است .تمایزهای موجود در زمینه نحوه تأمین مالی طی مراحل اولیه ،میانی و پیشرفته و توصیههای مرتبط
عبارتند از:
مرحله اولیه

-

تدوین قانون و پشتیبانی در جهت تسهیل معرفی دفاتر اعتباری
وضع مقرراتی برای ملزم کردن موسسات مالی خرد و بنگاههای خدماتی به تهیه و ارائه گزارش اطالعات اعتباری
تدوین استراتژیهای ملی برای تحصیل و آموزش مالی
بررسی توسعه طرح تضمین اعتبار

مرحله میانی

 تقویت نهادها برای حمایت از وام بانکی امن ،به عنوان مثال از طریق تمرکز در ثبت داراییهای منقول هدایت مقدار کمی از بودجه دولت به سمت بنگاههای با رشد باالمرحله پیشرفته

 بازبینی قانون معامالت امن برای اطمینان از به حداقل رساندن هرگونه ابهام تدوین استانداردهای مشترک در مورد اشتراک دادهها و امنیت اطالعات برای موسسات مالی بهرهبرداری بیشتر از ابزار آزمون تنظیمگری سندباکس ( -)Regulatory Sandboxتنظیمگری مبتنی بر محیط آزمون یا جعبه شنی کهایدهای نسبتآً جدید در حوزه فناوریهای مالی به شمار میرود.

 .5ارتقا کارآفرینی و پویایی کسب و کار سالم
پویایی کسبوکار سالم در کشورهای آسهآن برای تشویق کارآمدترین تخصیص منابع و تسهیل تغییرات ساختاری ضروری است ،که به نوبه خود اتخاذ و انتشار فناوریهای جدید ،رویهها و
فرآیندهای کسب وکار را تشویق میکند .رشد بهرهوری شامل فرآیند آزمون با چنین ابزارهای جدیدی است .برخی از بنگاهها با موفقیت ابزارهای جدید را به کار میگیرند و به سرعت افزایش
مییابند ،و برخی دیگر کاهش و به طور بالقوه از بازار خارج میشوند .با این حال ،شواهد مربوط به کشورهای آسهآن ارائه شده در این گزارش نشان میدهد که تخصیص نادرست منابع در بسیاری
از کشورهای آسهآن همچنان قابل توجه است ،اگرچه با گذشت زمان کاهش یافته است .شواهد جدید  OECDنشان میدهد که سهم نسبتاً زیادی از منابع به بنگاههای با بهرهوری باالتر در
اقتصاد آسهآن اختصاص یافته است ،که نشان میدهد تخصیص مجدد منابع به طور مثبت به سطح بهرهوری کلی اقتصاد کمک میکند .شواهدی در مورد رشد بهرهوری در سطح بنگاه برای سه
کشور آسهآن (اندونزی  ،ویتنام و تایلند) نشان میدهد که در سالهای اخیر با وجود رشد قوی بهرهوری در سطح کل ،فاصله اکثر بنگاهها تا مرز بهرهوری افزایش یافته است که این نشان میدهد
مزایای رشد به طور نابرابر در بین مشاغل و کارکنان توزیع شده و ممکن است روند انتشار فناوری از بنگاههای مرزی و عقب مانده ،کند شده باشد .سیاستگذاران در کشورهای آسهآن میتوانند از
چندین طریق از پویایی کسبوکار سالم اطمینان حاصل کنند:

اطمینان حاصل کنید که چارچوبهای نظارتی ،پویایی کسبوکار را فعال میکند .در بعضی از کشورها ،چارچوبهای موجود ممکن است به طور ضمنی یا صریح ،موافقان فعلی را
ترجیح داده و مانع آزمون ایدهها ،فناوریها و مدلهای جدید کسب و کار شود که زیر بنای SMEهای موفق را تشکیل میدهند .سیاستهایی که میتوانند بر فشار رقابت و پویایی
کسبوکار تأثیر بگذارند ،و به نوبه خود باعث گسترش فناوری و تخصیص بهتر منابع شود ،شامل؛ مقررات بازار کار ،قانون حمایت از اشتغال و طراحی رژیمهای ورشکستگی ،به عنوان
مثال مجازات کمتر ورشکستگی و موانع کمتر برای تجدید ساختار بنگاه های ورشکسته ،است.
اصالح ساختار را تقویت کنید تا امکان تخصیص مجدد منابع کارآمد فراهم شود .این امر مستلزم اصالحات در بخشهایی است که به دلیل تغییر فناوری مختل شدهاند ،سیاستهای
تسهیل ورود ،رشد و خروج بنگاهها ،رقابت سالم و همچنین مقررات دوستانه نوآوری برای امکان رشد صنایع جدید و مدلهای کسب و کار .سیاستهایی که بنگاهها را با توجه به
اندازه آنها هدف قرار میدهد ،نباید از ایجاد انگیزه برای کوچکسازی بنگاههایهای کوچک و متوسط جلوگیری کند .به عنوان مثال ،در مورد سادهسازی مقررات برای SMEها،
بنگاههای کارآمد ممکن است برای جلوگیری از بار نظارتی اضافی ،همچنان کوچک باقی بمانند.
اطمینان از وجود رقابت کافی در اقتصاد دیجیتال با ارائه قوانین و ابزارهایی به مقامات مسئول برقراری رقابت در اقتصاد ،تقویت تعامل فیمابین
آژانسهای ملی و حتی بینالمللی مرتبط با حوزه رقابت میتواند چالشهای جدید اقتصاد دیجیتال را برطرف کند.

 .6تقویت خدمات کسبوکار برای SMEها و افزایش همکاری
هیچ بنگاهی در انزوا و هیچ رشد بهرهوری در بنگاههای  ،SMEبدون استفاده از خدمات تخصصی ارائه شده توسط سایر بنگاهها و یا از همکاری با سایر بنگاههای
کوچک یا بزرگ یا سازمانهای تحقیقاتی ،موفق و میسر نخواهد بود .کشورهای آسهآن میتوانند برای تقویت خدمات تجاری برای SMEها و افزایش همکاری
اقدام کنند ،به عنوان مثال توسط:
برنامههایی که باعث افزایش آگاهی و ایجاد فرصتهایی برای ارتباط و مشارکت بین SMEها و بنگاههایهای بزرگتر در داخل و خارج از کشور میشوند .زیرا این
امر میتواند به SMEها کمک کند تا از پتانسیل خود در تولید کاالهای میانی و خدمات دیجیتال استفاده کنند .برخی از دولتهای آسه آن ،ابتکاراتی را برای
افزایش فرصتهای تقویت ارتباط بین بنگاههای محلی و شرکای بینالمللی اجرا کردهاند که شامل ارائه اطالعات و آگاهسازی ،ایجاد امکانات و دورههای آموزشی،
برنامههای ظرفیتسازی ،ارتقای فعالیتها و غیره است.
همکاری برای تقویت فناوری و انتشار دانش ،زیرا این امر نه تنها به SMEها متکی است بلکه به شبکه تأمینکنندگان ،کاربران و مشتریان آنها نیز بستگی دارد.
دیگر عوامل اصلی درگیر در انتشار دانش شامل دفاتر انتقال فناوری دولت ،دانشگاهها ،ذینفعان غیردولتی و بسترهای آزمایشی برای کمک به ریسکپذیری از
سرمایهگذاریهای احتمالی هستند .نمونههایی از مکانیسمهای انتشار دانش شامل؛ برنامههای توسعه صنعتی ،انتقال فناوری ،خدمات تجاری مبتنی بر فناوری،
مراکز فناوری کاربردی ،مراکز تحقیق و توسعه ،تبادل دانش و ابزارهای مبتنی بر تقاضا است .عالوه بر این ،شبکه ها ،مشارکتها و همکاریهای منبع باز به طور
فزایندهای در سازماندهی انتشار دانش مهم هستند.

 .7تقویت ارتباط بینالمللی SMEها
مشارکت بیشتر کشورهای آسهآن ،از جمله SMEها ،در زنجیرههای ارزش جهانی از طریق تجارت و سرمایهگذاری نیاز به سیاستهای موثری در درون و بیرون مرزها و اقتصاد داخلی دارد .موانع
تجارت (کاالها و خدمات) و سرمایهگذاری میتواند باعث ایجاد اختالل در جریان منابع تولیدی از مرزها شود ،هزینههای بنگاهها را افزایش داده و بهرهوری را محدود کند .مطالعات اخیر OECD
به این نتیجه رسیده که SMEها ممکن است بطور نامتناسبی تحت تأثیر محدودیتهای تجاری و سرمایهگذاری قرار بگیرند ،به این دلیل که بنگاههای کوچکتر معموالً خدمات گستردهای را برای
گسترش در سطح بینالمللی ارائه میدهند ،در حالی که هزینههای ثابت صادرات فقط توسط بنگاههای با بهرهوری باال تأمین میشودSME .ها همچنین ممکن است به همان اندازه بنگاههای
بزرگتر نتوانند از آزادسازی تجارت بهرهمند شوند .اقدامات سیاستی در سه زمینه به ویژه برای کشورهای آسهآن مهم است:
ادامه رسیدگی به موانع تجاری در درون و خارج از مرزها .کشورهای آسهآن به کاهش یا از بین بردن موانع نظارتی در درون و خارج از مرزها که مانع تجارت میشوند ،ادامه خواهند داد تا
بتوانند به رقابتپذیری ،کارآمدی و جابجایی یکپارچه کاالها در منطقه دست یابند .با این حال ،عملکرد کشورهای آسهآن در تمام شاخصهای تسهیل تجارت  OECDمنطبق با بهترین روشهای جهانی
است ،از این رو سیاستهای سادهسازی رویههای مرزی احتماالً ،به بهبود دسترسی به اطالعات ،سادهسازی اسناد تجاری و خودکارسازی فرآیندهای مرزی کمک خواهد کرد .در مورد اقدامات غیر تعرفهای ،در
برخی از کشورهای آسهآن میتوان پیشرفت بیشتری ،به عنوان مثال بهبودهای نظارتی و سادهسازی روشهای بازرسی در بخش تدارکات ،داشت .سرمایهگذاری در خدمات کارآمد ،به عنوان مثال خدمات
لجستیک و خدمات ارتباطی و اطالعاتی همچنین میتوانند ادغام اقتصاد آسهآن را در زنجیرههای ارزش جهانی تسهیل کنند .همه این اقدامات ممکن است به خصوص برای SMEها سودمند باشد ،زیرا تحت
تأثیر هزینههای زیاد و روشهای پیچیده قرار دارد.

رفع موانع سرمایهگذاری .ادغام بینالمللی آسهآن تا حد زیادی به دلیل موفقیت کشورهای آسهآن در جذب شرکتهای وابسته به شرکتهای چند ملیتی ) (MNEاز طریق ترکیبی از مشوقها،
آزادسازی انتخابی و ضمانتهای قوی حمایت از سرمایهگذاری است .با این وجود  ،کشورهای آسهآن جزو محدودترین اقتصادها از حیث مقررات مربوط به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میان بیش از
 60کشور مورد ارزیابی شده توسط  ،OECDقرار دارند .مطالعه  OECDدر زمینه سیاست سرمایهگذاری در جنوب شرقی آسیا ،توصیههایی را در چهار زمینه ارائه کرده که شامل :آزادسازی خدمات برای
حمایت از توسعه این بخش ،سادهسازی رژیمهای حمایت از سرمایهگذاری ،بهبود ارائه مشوقهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه استراتژیها برای ارتقا و فعال کردن رفتار
مسئوالنه تجارت ،هستند .همانطور که قبالً اشاره شد ،فعالیتهای شرکتهای چندملیتی ممکن است به طور مستقیم و غیرمستقیم به ارتقای بهرهوری در کشورهای میزبان کمک کنند .دانش و تخصص
فناوری ممکن است به بخش داخلی ،از جمله SMEها سرایت کند و اگر به اندازه کافی توسط شرکتهای داخلی جذب شود ،میتواند بهرهوری را نیز تحریک کند .تواتر و اندازه این سرریزها از جمله به
اندازه و نوع ارتباط بین شرکتهای چندملیتی و شرکتهای داخلی و ظرفیت جذب تأمینکنندگان داخلی بستگی دارد .انتقال فناوری زمانی موثرتر است که بنگاهها از دانش قبلی و قابلیتهای ابتکاری انباشته
شده برخوردار باشند.
سرمایهگذاری در زیرساخت ها .عالوه بر موانع تجاری و سرمایهگذاری ،زیرساختهای حملونقل با کیفیت باال با درگاههای اصلی بینالمللی و زیرساختهایی مانند
فرودگاهها ،بندرها ،راهآهن و بزرگراهها ،مشارکت اقتصاد در زنجیرههای ارزش جهانی را تسهیل میکند .عالوه بر این ،زیرساخت دیجیتالی کارآمد به یک عامل اصلی تعیینکننده
موفقیت در شبکههای تولید بینالمللی تبدیل شده است زیرا زنجیرههای ارزش جهانی به شدت به جریان اطالعات یکپارچه و مداوم در شرکتها و اقتصادها بستگی دارند.

 .8رفع مشکل غیررسمی شدن

برای کشورهای آسهآن ،مقابله با اقتصاد یا فعالیت غیررسمی به منظور حصول اطمینان از کارکرد همگانی
سیاستهای افزایش بهرهوری در SMEها مهم است ،زیرا این خطر وجود دارد که استفاده بیشتر از
فناوریهای پیشرفته در سراسر اقتصاد باعث افزایش فعالیت در بخش غیررسمی نیز شود .درحالی که هیچ
1
ای" برای مقابله با غیررسمی شدن وجود ندارد ،بستهای از سیاستهای ارتقای رسمیت ،از جمله
"گلوله نقره
مهارتهای کارکنان ،تشویق سرمایهگذاری در مناطق تولیدی ،تقویت سیستم مالیاتی و مقررات کار و جلوگیری
از فساد ،میتواند تفاوت ایجاد کند .ابزارهای دیجیتالی مانند استفاده از هویتهای الکترونیکی نیز ممکن است
به اجرای چنین سیاستهایی کمک کنند.

 1یک راه حل ساده برای حل یک مسئله پیچیده

 .9توسعه استراتژیهای  SMEمردم محور و فراگیر
پرداختن به تمام حوزههای سیاستی ذیل استراتژی انعطاف پذیر ،آیندهنگر و یکپارچه ،برای تحقق کامل پتانسیل SMEها برای رشد بهرهوری ضروری است .دولتهای آسهآن نیاز به تدوین
استراتژی جامع برای ارتقای بهرهوری SMEها و رویکرد مبتنی بر حکمرانی دارند که از هماهنگی موثر در همه حوزههای سیاست و بین همه ذینفعان پشتیبانی کند .چشمانداز استراتژیک،
اولویتها و اهداف مشخص ،اهداف قابل اندازهگیری ،بودجه کافی و نظارت دقیق بر پیشرفت و ارزیابی سیاستها از عناصر اساسی استراتژی موفق برای بهره وری SMEها است.
عالوه بر این ،در تمام زمینههای سیاست ،اعمال رویکردی مردممحور و فراگیر در سیاستگذاری ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مزایای رشد قویتر بهرهوری در SMEها تا حد
ممکن گسترده است .اطمینان از دستیابی به منابع مالی و فناوریها و دانشهای کلیدی برای همه SMEها ،حمایت از مشاغل و تقویت مهارتها در SMEها ،رقابت صحیح و پویایی
کسبوکار سالم ،از عناصر اصلی یک رویکرد فراگیر و مردم محور است .سیاستهای افزایش بهرهوری در SMEها همچنین باید برخی از عناصر اصلی سیاستهای SMEهای سالم را در
نظر بگیرند ،به عنوان مثال:

 اطمینان از انسجام سیاستهای SMEها ،زمانی که مداخالت؛ استراتژیک ،دارای توالی و منسجم هستند ،تاثیر مداخالت و برنامهها افزایش خواهد یافت. تقویت گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها .تا اطمینان حاصل شود که سیاستها مبتنی بر شواهد هستند و به خوبی هدف قرار میگیرند .در بسیاری از کشورهای آسهآن،چنین آماری وجود ندارد یا به طور سیستماتیک جمعآوری نمیشود .کمبود داده همچنین مانع نظارت و ارزیابی تأثیر سیاستهایSMEها میشود .در زمینه بهرهوری SMEها،
توسعه بیشتر آماری در سطح بنگاه در مورد بهرهوری بسیار مفید خواهد بود.
 توجه کافی به فرآیندهای سیاستگذاری در کل چرخه ،از طراحی ،تصویب و اجرا ،تا نظارت و ارزیابی ،زیرا این امر کمک میکند سیاستها پاسخگوی نیازهای واقعیبنگاهها باشند و مهمترین چالشها را هدف قرار دهند.
 گسترش همکاری منطقهای در زمینه توسعهSMEها ،که میتواند به کشورها امکان استفاده بهتر از منابع داخلی را بدهد .این میتواند شامل به اشتراکگذاریگستردهتری از بهترین روشها در مورد بهرهوری SMEها باشد.
 -توجه بیشتر به سهم اجتماعی SMEها در سیاستگذاری ،که میتواند به کشورهای عضو آسهآن کمک کند تا توسعه اقتصادی سبزتر و فراگیرتری را دنبال کنند.

توضیح مفهوم بهرهوری
•

بهرهوری نیروی کار و بهرهوری عوامل تولید (چند عاملی) ،هر دو معیارهایی برای اندازهگیری کارایی هستند.

•

بهرهوری نیروی کار با تقسیم کل تولید بر تعداد کارکنان یا تعداد ساعات کار محاسبه میشود .این نوع بهرهوری از آسانترین روش محاسبه برخوردار است ،اگرچه
برخی از مسائل آماری در رابطه با نحوه محاسبه این نوع بهره وری هم وجود دارد .از آنجا که بهرهوری نیروی کار ،تک عاملی است ،ممکن است این نوع بهرهوری،
معیاری ناقص از کارآیی را ارائه دهد ،به عنوان مثال ،وقتی شرکتها با تجهیز کارگران به ماشینآالت بهتر یا بیشتر ،تولید خود را در هر ساعت افزایش میدهند .اگر
بخش عمده رشد بهرهوری نیروی کار به دلیل استفاده بیشتر از سرمایه (یا تعمیق سرمایه) باشد ،ممکن است در کارایی کل اقتصادی ،سود کم و یا صفر حاصل شود.

•

یکی دیگر از معیارهای ارزیابی بهرهبرداری اقتصاد از منابع ،بهرهوری چند عاملی است که بازدهی استفاده از عامل اصلی ورودیها -به طور معمول سرمایه و نیروی
کار -را به دست میآورد .در این روش ،تغییر در حجم ورودی سرمایه و نیروی کار در تغییر بهرهوری موثر نیست .در بسیاری از کشورهای پیشرفته ،که به طور
معمول نیروی کار پایدار -یا اخیراً حتی در حال کاهش -دارند و ممکن است گاهی اوقات ،با بازگشت بسیار کم سرمایههای مازاد همراه باشند ،رشد بهرهوری چند
عاملی به منبع اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است.

•

ال بحث شده است .بهرهوری چند عاملی ،از آنجا که چندین عامل تولید را در نظر میگیرد ،به
در محافل دانشگاهی و سیاستی در خصوص اندازهگیری بهرهوری کام ً
عنوان یک معیار کاملتر از اندازهگیری بهرهوری در نظر گرفته میشود اگرچه محاسبه آن بسیار دشوارتر است .به عنوان مثال ،در حالی که اندازهگیری تعداد کارکنان
یا ساعات کار نسبتاً آسان است ،محاسبه خدمات سرمایهای بسیار دشوارتر است و روشهای مختلف ارزیابی و تعیین ارزش سرمایه یک کشور میتواند نتایج متفاوتی
داشته باشد .عالوه بر این ،بهرهوری چند عاملی به طور معمول به عنوان جزء باقیمانده در فرمول رشد اندازهگیری میشود ،یعنی بخشی از رشد ستانده است که قابل
انتساب به افزایش عوامل تولید نیست.

•

بنابراین هر دو روش اندازهگیری ،کاربردهای خود را دارند و غالب ًا به طور همزمان در تحلیل سیاستها مورد استفاده قرار میگیرند .با این وجود روشن است که
بهرهوری نیروی کار و بهرهوری چندعاملی ،واقعیتهای گوناگونی را به تصویر میکشند ،بنابراین تفسیر آنها متفاوت بوده که امری بدیهی است.

تصویری از عوامل شکلدهنده رشد بهرهوری کل
رشد در مرزهای جهانی
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نیروی کار ماهر

رشد
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کل
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رشد دیرپذیران*
* دیرپذیران :در نظریه نوآوری ،گروه اقلیتی از جامعه هستند که آخرین گروه برای امتحانکردن یا خرید یک محصول جدید هستند.

