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جابهجایی بینبخشی؛ عامل موثر در افزایش بهرهوری در بنگاهها

تخصیص مجدد عوامل تولید از بخشهاي با بهرهوري پایینتر به بخشهاي با بهرهوري باالتر ،به عنوان یکی از محرکهاي اصلی رشد کلی
بهرهوري به ویژه در بسیاري از بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه شناخته شده و حدود دو پنجم رشد کل بهرهوري نیرويکار در این
اقتصادها را بین سالهاي  1995تا  2017به خود اختصاص داده است .در اقتصادهاي درحالتوسعه و بازارهاي نوظهور بهرهوري در بخش
کشاورزي به عنوان بخشی با کمترین بهرهوري 85 ،درصد پایینتر از متوسط کل بهرهوري است .این بخش ،کمتر از  10درصد کل ارزش افزوده
و حدود  30درصد اشتغال در اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور را تشکیل میدهد .از طرف دیگر ،رشد بهرهوري در بخش خدمات
منبع اصلی رشد کلی بهرهوري در این اقتصادها در دوره پس از بحران مالی جهانی بوده است .بین سالهاي  2013الی  2017با کمشدن شکاف
بهرهوري بین بخشهاي گوناگون اقتصادي ،افزایش بهرهوري ناشی از تخصیص مجدد نیروي کار ،کند شده است .در شرایط فعلی ،همهگیري
کووید 19-به واسطه اعمال محدودیتهاي گسترده ،میتواند مجددا جابجایی نیروي کار از بخشهاي با بهرهوري پایینتر به سمت بخشهاي
با بهرهوري باالتر را کندتر کند و نه تنها بر بهرهوري درون بخشی بلکه بر بهرهوري بین بخشها نیز اثرگذاشته و رشد کلی بهره وري را کاهش
دهد.
تهیه کننده :طاره ه کریمی دستنایی
شهریور ماه 1399
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 چکیده
تخصیص مجدد نیرويکار بخشی -جابجایی نیروي کار از بخشهاي با بهرهوري پایینتر به سمت بخشهاي داراي
بهرهوري باالتر -حدود دو پنجم رشد کل بهرهوري نیرويکار در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ( 1)EMDEsرا
بین سالهاي  1995تا  2017به خود اختصاص داده است .بین سالهاي  2013الی  2017با کم شدن شکاف بهرهوري
بین بخشهاي گوناگون اقتصادي ،افزایش بهرهوري ناشی از تخصیص مجدد نیروي کار ،کند شده است .در شرایط فعلی،
اختالالت ناشی از بیماري همهگیر کووید 19-ممکن است این کاهش را تشدید کند .چراکه ،همهگیري کووید19-
میتواند مجدداً جابجایی نیروي کار را کندتر نماید .در این شرایط ،محدودیتهاي گسترده جابهجایی که توسط دولتها
براي مقابله با بیماري همهگیر وضع شده به همراه محدودیتهایی که در این شرایط توسط خود افراد تحمیل شده ،نه
تنها میتواند به واسطه تأثیرات آن بر روي سالمت ،مدلهاي کسب و کار و شیوههاي کاري ،منجر به آسیب به بهرهوري
درونبخشی شده ،بلکه ممکن است بهرهوري بین بخشها و دستاورد حاصل از آن در رشد بهرهوري را نیز کاهش دهد.
در میان مدت ،اقدامات سیاستی براي بهبود بهرهوري در بخش کشاورزي ،از جمله اقدامات براي تقویت زیرساختها و
بهبود وضعیت حقوق مالکیت زمین و اقدامات براي تسهیل در تخصیص مجدد نیروي کار به سایر بخشها ،میتواند در
افزایش بهرهوري موثر باشد.
 معرفی
 تخصیص مجدد عوامل تولید به بخشهاي با بهرهوري باالتر ،از مدتها قبل به عنوان یکی از محرکهاي اصلی رشدکلی بهرهوري و به عنوان منبع اصلی رشد بهرهوري در فرایند صنعتیشدن به ویژه در بسیاري از بازارهاي نوظهور و
اقتصادهاي در حال توسعه مانند جنوب صحراي آفریقا و شرق آسیا و اقیانوسیه شناخته شده است .پس از چند دهه
تخصیص مجدد نیروي کار از کشاورزي به سایر بخشها ،این بخش در سال  30 ،2017درصد اشتغال در کشورهاي در
حال توسعه و نوظهور  -در مقایسه با سهم  50درصدي آن در دو دهه قبل – را از آن خود کرده است .همچنین در سال
 ،2017کمتر از  10درصد ارزش افزوده نیز متعلق به این بخش بوده است .با این حال ،در کشورهاي با درآمد پایین )(LIC
 2،بخش کشاورزي هنوز بیش از  60درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است ،که این موضوع تا حدودي میزان
بهرهوري پایین در این کشورها را نشان میدهد.
 پس از رشد سریع بخشهاي خدماتی در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور در دو دهه گذشته ،در سال  2017بخشخدمات حدود  40درصد از اشتغال را به خود اختصاص داد ،با این وجود هنوز سهم آن در اقتصادهاي نوظهور و در حال
توسعه از سهم آن در اقتصادهاي پیشرفته ( 75درصد) کمتر است .رشد بهرهوري در بخش خدمات ،منبع اصلی رشد کلی
بهرهوري در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور در دوره پس از بحران مالی جهانی بوده که تقریباً دو سوم رشد بهرهوري
کل در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور (در مقایسه با سهم یک پنجمی بخش صنعت(ساخت)) و بیش از نه دهم رشد
بهرهوري در کشورهاي کم درآمد را به خود اختصاص داده است .افزایش بهرهوري ناشی از تخصیص مجدد عوامل تولید
پس از سال  2008کاهش یافته که علت آن کاهش شدید رشد بهرهوري کشورهاي در حال توسعه و نوظهور بوده است.
گزارش حاضر به بررسی اطالعات ارزش افزوده و اشتغال  103کشور ( 34کشور پیشرفته و  69کشور در حال توسعه که
 9کشور آن داراي کمترین درآمد هستند) در  9بخش اقتصادي طی سالهاي  1975الی  2017میپردازد .در این گزارش،
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شکافهاي بزرگ بهرهوري در این بخشها و همچنین در بین کشورها بررسی میشود .بخشهاي مورد بررسی در این
گزارش به شرح جدول  1آمده است.
جدول -1طبقهبندی  9بخش مورد بررسی گزارش
شرح بخش

ردیف

نام بخش

1

کشاورزی

2

معدن

استخراج معدن

3

صنعت(ساخت)

صنعت (ساخت)

4

آب،برق،گاز (صنایع همگانی)

5

ساختمان

کشاورزي ،جنگلداري و ماهیگیري

برق ،گاز  ،بخار و تهویه مطبوع
ساختمان

تجارت عمده و خرده فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت؛
خدمات تجاری
6
فعالیتهاي اقامتی و خدمات غذایی
حمل ونقل و انبارسازي ،اطالعات و ارتباطات
خدمات حمل و نقل
7
فعالیتهاي مالی و بیمهاي ،فعالیتهاي امالک و مستغالت ،فعالیتهاي
تامین مالی و خدمات کسب و کار
8
حرفهاي،علمی و فنی؛ فعالیت هاي خدمات اداري و پشتیبانی
اداره امور عمومی؛ امنیت اجتماعی؛ آموزش؛ بهداشت طو فعالیتهاي اجتماعی؛ هنر،
سرگرمی و تفریح؛ سایر فعالیتهاي خدماتی ،فعالیتهاي خانوارها به عنوان کارفرما،
سایر خدمات
9
فعالیتهاي تولید کاالها و خدمات در خانوادهها براي استفاده شخصی .فعالیتهاي
سازمانها و ارگانهاي خارج از کشور
منبع ،APO; EASD; GGDC; ILO; KLEMS :منابع ملی؛ بانک جهانی ;OECD; United Nations

 شکاف بهرهوری بخشی
بهرهوري به طور گستردهاي در بخشهاي گوناگون اقتصادي متفاوت است و این موضوع نشان دهنده پتانسیل زیاد تغییر
عوامل تولید در افزایش بهرهوري است .بهرهوري در بخش معدن معموالً باالست زیرا این بخش بسیار سرمایهبر بوده و
تحت سلطه شرکتهاي بزرگ جهانی قرار دارد .به نظر میرسد بهرهوري در کشاورزي تا حدودي به دلیل نسبت باالي
مالکان خرد و مزارع خانوادگی در کمترین میزان ممکن قرار دارد .در میان زیرمجموعههاي بخش خدمات ،بخش خدمات
تجاري بهرهوري کمتري از بخش صنعت (ساخت) دارد (نمودار .)1به طور متوسط در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور،
بهرهوري در بخش کشاورزي (که داراي کمترین میزان بهرهوري است) 85 ،درصد پایینتر از متوسط کل بهرهوري است.
در اقتصادهاي پیشرفته ،این تفاوت بطور قابل توجهی کمتر است .با گذشت زمان ،شکاف بهرهوري بین بخش کشاورزي
و سایر بخشهاي با بهرهوري باالتر کاهش یافته است .شکاف بهرهوري در بخشهاي با بهرهوري باالتر (نسبت به
بهرهوري در کشاورزي) ،در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور از  350درصد در سال  1995به  310درصد در سال
 2017و در کشورهاي با درآمد پایین ،از  500درصد در سال  1995به  400درصد در سال  2017کاهش یافته است.
تفاوتهاي گسترده بهرهوري بخشی در بین کشورها نیز قابل توجه است .بهرهوري در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور
و همچنین در کشورهاي با درآمد پایین ،در همه بخشها از بهرهوري اقتصادهاي پیشرفته کمتر است .بهرهوري کشاورزي
در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور  20درصد بهرهوري در اقتصاد پیشرفته است .تا حدودي ،این فاصله بیانگر انطباق
آهسته تکنولوژي در بخش کشاورزي در برخی از فقیرترین کشورهاي در حال توسعه و نوظهور است که تمایل بیشتر به
مالکیت خرده مالکان و مزارع خانوادگی دارند .در معدن ،جایی که تولید توسط تعدادي شرکت بزرگ در سطح جهان انجام
میشود ،شکاف بهرهوري در سال  2017بطور قابل توجهی محدودتر شده است (حدود  70درصد) .شکاف بهرهوري
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اقتصادهاي پیشرفته و اقتصادهاي درحالتوسعه و نوظهور فقط اندکی کاهش یافته و حتی در برخی موارد ،این شکاف در
کشاورزي ،صنعت (ساخت) و آب ،برق و گاز ،افزایش یافته است.
در اقتصادهاي پیشرفته سهم اشتغال کشاورزي براي چند دهه اندک بوده و همچنان رو به کاهش است ،سهم اشتغال
بخش صنعت ساخت نیز از  1975تا  2017کاهش یافته در حالی که سهم اشتغال بخش خدمات همچنان در حال افزایش
است .در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،سهم اشتغال بخش کشاورزي از سال  1975تا  ،2017تقریباً نصف شده،
اما در کشورهاي با درآمد پایین سهم بخش کشاورزي از اشتغال همچنان سهم بزرگی است .عالوه بر این ،سهم اشتغال
بخش صنعت ساخت و بخش خدمات تجاري در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور از سال  1975تا  2017افزایش یافته
است (نمودار .)3
در اقتصادهاي پیشرفته در طول دوره  1975الی  ،2017سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي بسیار اندک بوده و در طول
دوره مذکور کاهش یافته است .سهم ارزش افزوده بخش صنعت ساخت و بخش خدمات تجاري نیز در این مدت با کاهش
مواجه شده است .در مقابل ،سهم ارزش افزوده بخش تامین مالی و بخش سایر خدمات روبه افزایش بوده است (نمودار.)4
سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور ،از سهم آن در اقتصادهاي پیشرفته بسیار
باالتر بوده ،اما در طول دوره  1975الی  2017این سهم روند کاهشی داشته است .سهم ارزش افزوده بخش صنعت
ساخت در اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور در دوره  1975الی  2017اندکی افزایش یافته و از  21.2درصد به 22.3
درصد رسیده است (نمودار.)4
نمودارهاي  1و  2شکاف بهرهوري در بخشهاي گوناگون اقتصادي و نمودارهاي  3و  4ترکیب اشتغال و ارزش افزوده
به تفکیک بخشهاي گوناگون را بر حسب اقتصادهاي پیشرفته ،در حال توسعه و کم درآمد نشان میدهند.
نمودار-1شکاف بهرهوری نسبت به متوسط بهرهوری بین بخشی،

نمودار-2شکاف بهرهوری نسبت به میانه بهره وری اقتصادهای پیشرفته،
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نمودار-3ترکیب اشتغال به تفکیک بخشهای اقتصادی
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نمودار-4ترکیب ارزش افزوده به تفکیک بخشهای اقتصادی
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منبع ،APO; EASD; GGDC; ILO; KLEMS :منابع ملی؛ بانک جهانی ;OECD; United Nations
 نمونه شامل  94کشور در سالهاي  1995-99و  103کشور سالهاي  2003-17است" .تامین مالی" شامل خدمات کسب و کار میشود" .سایرخدمات" شامل خدمات دولتی و فردي میشود" .سایر صنایع" شامل معدن ،آب ،برق،گاز و ساختمان است .متوسط بهرهوري نیروي کار ارزش افزوده
ایجاد شده به ازاي هر کارگر بر پایه اطالعات سال  2017است.

 رشد بهرهوری بخشی
رشد ناهمگون بهرهوری بخشی :در جدیدترین دوره مورد بررسی ،2013-2017 ،بخشهایی که داراي سریعترین رشد
بهرهوري در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور بودند ،شامل بخش کشاورزي ،خدمات تجاري و حمل و نقل هستند که
نرخ رشد ساالنه آن بین  1.5تا  3درصد بوده است .این رشد با دوره قبل از بحران مالی  ،2003-08یعنی زمانی که
صنعت (ساخت) بخشی با رشد باالي بهرهوري بوده ،تفاوت زیادي دارد .رشد بهرهوري در هر دو دوره در بخش تامین
مالی و در دوره اخیر در بخش معدن و سایر خدمات تقریباً صفر یا منفی بوده است (نمودار .)6در اقتصادهاي پیشرفته،
رشد بهرهوري پس از سال  2013در معدن و صنعت (ساخت) شدیدترین و تقریباً در خدمات تامین مالی و سایر خدمات
صفر بوده است (نمودار.)5
کاهش رشد بهرهوری بخشی :در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور رشد بهرهوري در دوره پس از بحران ( 2013الی
 )2017نسبت به نرخ هاي پیش از بحران ( 2003الی  )2008در نیمی از بخشها ،کند شده است .بخش صنعت (ساخت)
بیشترین کاهش در رشد بهره وري (بیش از  2واحد درصد) را در این دوره داشته است .مناطقی که شدیدترین کاهش
بهرهوري را تجربه کردند ،آمریکاي التین و کارائیب و آسیاي جنوبی بودند .در آسیاي جنوبی و جنوب صحراي آفریقا و
در کشورهاي با درآمد پایین ،کاهش بهرهوري در کشاورزي خصوصاً با سقوط قیمت کاالها همراه شد .در مقابل ،رشد
5
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بهرهوري کشورهاي در حال توسعه و نوظهور در بخش ساختمان و آب ،برق و گاز در سال  2013-17کمی افزایش یافته
است .در اقتصادهاي پیشرفته ،رشد بهرهوري پس از بحران مالی جهانی در بخشهایی مانند خدمات تجاري ،حمل و نقل،
آب و برق و ساختمان تقویت شده است (نمودار )7
مشارکت بخشی در کاهش رشد بهرهوری پس از بحران مالی جهانی :به طور کلی رشد بهرهوري نیروي کار در
کشورهاي در حال توسعه و نوظهور زودتر از بحران مالی جهانی شتاب گرفت ،اما متعاقباً کاهش یافت .بیش از یک سوم
از کاهش رشد بهرهوري پس از بحران مالی در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،با کندتر شدن رشد بخش صنعت
(ساخت) و یک سوم دیگر با کاهش رشد در بخشهاي تامین مالی و خدمات تجاري رخ داده است .این رویداد ،تا حدودي
نشاندهنده ضعف مداوم تجارت جهانی پس از بحران مالی جهانی و همچنین اختالل در تأمین مالی جهانی است که
توسط خود بحران مالی ایجاد شده است .بین سالهاي  2010الی  ،2017بخش خدمات دو سوم رشد بهرهوري در
کشورهاي در حال توسعه و نوظهور را در مقایسه با یک پنجم در مورد صنعت (ساخت) به خود اختصاص داده است (نمودار
.)8
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اقتصادهای پیشرفته

منبع ،APO; EASD; GGDC; ILO; KLEMS :منابع ملی؛ بانک جهانی;OECD; United Nations
 "تامین مالی" شامل خدمات کسب و کار میشود" .سایر خدمات" شامل خدمات دولتی و فردي میشود" .سایر صنایع" شامل معدن ،آب ،برق،گاز وساختمان است.

نقش افزایش بهرهوری بین بخشی و درون بخشی :رشد بهرهوري درون بخشی (بخشی از رشد کلی بهرهوري نیروي
کار بوده که ناشی از بهبود بهرهوري درون بخشهاي گوناگون است) ممکن است در نتیجه اثرات بهبود سرمایه،
سرمایهگذاري در سرمایه فیزیکی ،پیشرفتهاي فنآوري ،جابهجایی منابع از کمبهرهورترین به بهرهورترین بنگاه اتفاق
افتاده باشد .رشد بهرهوري بین بخشی (بخشی از رشد کلی بهرهوري نیروي کار است که ناشی از تخصیص مجدد منابع
تولید بین بخشها است) ممکن است در نتیجه رشد بهرهوري بین بخشهایی با سطح بهرهوري متفاوت (اثر بخشی
ایستا) و یا رشد بین بخشهایی با نرخ رشد بهرهوري متفاوت (اثر بخشی پویا) ،حاصل شود.
بین سالهاي  1995تا  ،2017رشد بهرهوري در اقتصادهاي پیشرفته تقریباً به طور کامل ناشی از افزایش بهرهوري درون
بخشی بوده ،در حالی که دو پنجم رشد بهرهوري کشورهاي در حال توسعه و نوظهور و بیش از نیمی از رشد بهرهوري
کشورهاي با درآمد پایین ،به دلیل تخصیص مجدد نیروي کار بخشی بوده است (نمودارهاي  9و  .)10در اقتصادهاي
پیشرفته ،رشد بهرهوري درون بخشی در این دوره عمدتاً در بخشهاي صنعت (ساخت) ،تجارت و تامین مالی رخ داده
7
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است .به طور کلی متوسط رشد ساالنه بهرهوري درون بخشی طی سالهاي  2013-17به  0.9درصد کاهش یافته که
به دلیل کاهش بهرهوري ناشی از تخصیص مجدد نیروي کار بوده است .در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،رشد
بهرهوري درون بخشی از سال  1995حدود سه پنجم رشد کل بهرهوري را به خود اختصاص داده است .در واقع رشد
درون بخشی که در همه بخشها گسترده بوده ،منعکس کننده دستاوردهاي کشاورزي ،تجارت ،حمل و نقل و خدمات
دولتی و شخصی است.
افزایش بهرهوري بین بخشی به طور عمده منعکس کننده حرکت از بخش کشاورزي و صنعت (ساخت) به سمت بخش
خدمات است .سهم بخش کشاورزي از کل شاغالن از حدود  70درصد در سال  1975به حدود  30درصد در سال 2017
کاهش یافته است .تأثیر تخصیص مجدد نیروي کار بخشی در رشد بهرهوري ،به ویژه در جنوب صحراي آفریقا بسیار
زیاد بوده اما در جنوب آسیا و آسیاي شرقی و اقیانوسیه نیز مهم بوده است .در دوره پس از بحران مالی جهانی ،افزایش
بهرهوري ناشی از تخصیص مجدد نیروي کار بخشی در بیشتر مناطق کشورهاي در حال توسعه و نوظهور در مقایسه با
دوره قبل از بحران مالی جهانی کاهش یافته است .در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،کاهش تخصیص مجدد نیروي
کار بخشی ،دو پنجم کاهش رشد بهرهوري بین سالهاي  2003-8و سالهاي  2013-17را به خود اختصاص داده است.
در کشورهاي با درآمد پایین ،تخصیص مجدد نیروي کار بخشی ،بیش از نیمی از رشد بهرهوري کل بین سالهاي 1995
و  2017را به خود اختصاص داده ،اما مانند سایر کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،بعد از بحران مالی جهانی متوقف
شده است .مشارکت توزیع مجدد بخشی در رشد بهرهوري از متوسط ساالنه  2.7واحددرصد در طی دوره  2003الی 2008
به  0.8واحددرصد طی سالهاي  2013-17کاهش یافته است .در حالی که افزایش بهرهوري بین بخشی در کشورهاي
با درآمد پایین در دوره قبل از بحران مالی جهانی به دلیل خروج گسترده نیروي کار از بخش کشاورزي بوده ،در پسا
بحران مالی جهانی ،این تغییر عمدتاً ناشی از ورود نیروي کار به بخش خدمات مانند خدمات تجاري و تامین مالی و ورود
محدود به صنعت (ساخت) بوده است .کاهش سهم بهرهوري بین بخشی با کاهش مشارکت بهرهوري درون بخشی در
رشد بهرهوري از  1.2واحددرصد در سالهاي  2003-2008به  0.4واحد درصد در سال  2013-2017همراه بوده است.
منشاء کمرنگ شدن تخصیص مجدد نیروی کار بخشی :در برخی از کشورهاي صادرکننده کاال ،به ویژه در آمریکاي
التین و کارائیب و جنوب صحراي آفریقا ،کاهش در تخصیص مجدد نیروي کار بخشی ،پس از بحران مالی جهانی تا
حدي منعکس کننده جذب کمتر نیروي کار توسط بخشهاي خدمات و ساختمان به دلیل کمتر شدن قیمت جهانی کاالها
و اثر آن بر تقاضاي داخلی بوده است .این موضوع در آسیاي شرقی و اقیانوسیه ،منعکس کننده رشد اقتصادي کندتر بوده
زیرا ظرفیت مازاد تولید به تدریج از بین رفته است .در اروپا و آسیاي مرکزي ،بخشهاي صنعت (ساخت) ،تامین مالی و
معدن که بهرهوري باالتري دارند ،طی بحران بدهی منطقه یورو و سقوط قیمت کاالها در سال  2014تا  2016آسیب
دیدند .در همین حال ،در آسیاي جنوبی ،با ادامه رشد شهرنشینی و رشد شدید مصرف ،حرکت نیروي کار از بخش
کشاورزي با بهرهوري پایین به بخشهاي با بهرهوري باالتر سرعت گرفت .در حالی که نیروي کار در کشورهاي در حال
توسعه و نوظهور به جابهجایی خود از بخش کشاورزي ادامه میدهند ،این روند در تمام مناطق کشورهاي در حال توسعه
و نوظهور به غیر از جنوب آسیا ،کند شده است.
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* -اطالعات نمودارهاي  9تا  14متوسط بهرهوري خاص کشور بر اساس نمونه هاي  94کشور طی سال هاي  1995-99و  103کشور طی سال هاي  2003-17را نشان میدهد .رشد
درون بخشی نشان دهنده سهم نرخ رشد بهرهوري وزنی ارزش افزوده واقعی است؛ و اثر رشد بین بخشی نشان دهنده سهم ناشی از تغییر در سهم اشتغال است" .سایر صنایع" شامل
معدن  ،آب و برق ،گاز و ساختمان است " .تامین مالی" شامل خدمات تجاري است" .سایر خدمات" شامل خدمات دولتی و شخصی است.

جهانیOECD; United Nations; 
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سایر عوامل موثر در رشد بهرهوری:

 اندازه بنگاه :در میان بنگاههای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ،بنگاههای بزرگ نسبت به بنگاههای کوچک
تمایل بیشتری به بهرهور بودن دارند .این تا حدی به این دلیل است که بنگاههای بزرگ میتوانند برای نوآوری
در تحقیق و توسعه بیشتر سرمایهگذاری کرده و مجموعه ایدههاي غنیتري را گرد هم آورند.
 فناوری :بنگاههای دارای فناوری باالتر ،که عمدتاً در آسیای شرقی و اقیانوس آرام ،اروپا ،آسیای مرکزی و آسیای
جنوبی مستقر هستند ،بهرهوری کل عوامل تولید بیشتری نسبت به بنگاههای بخش سنتیتر دارند .فناوري در
بنگاههاي پیشرو میتواند سرریزهاي مثبت بهرهوري کل عوامل تولید را براي سایر بنگاهها به ارمغان آورد.
بنگاهها میتوانند با الگوبرداري از بهترین روشهاي تولید و ساختارهاي سازمانی بنگاههاي پیشرو منطقه ،از مزایا
و فرصتهاي موجود بهرهمند شوند.
 صادرات :همچنین ،اقداماتی که در راستای ارتقای صادرات و بهبود شرایط تجاری انجام میشود ،میتواند به
بسته شدن شکاف بهرهوری کل عوامل تولید کمک کند .بنگاههایی که سهم باالیی از صادرات دارند به طور
قابل توجهی به بنگاههاي پیشرو در بهرهوري کل عوامل تولید نزدیکتر هستند.
بیماري همه گیر کووید 19-ضربه سنگینی به اقتصاد جهانی وارد کرده است .اختالالت اقتصادي و مالی مانند مواردي
که در اثر همهگیري ایجاد شده است ،میتواند تخصیص مجدد نیروي کار بخشی را افزایش دهد ،زیرا کارگران از
بخشهایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند به بخشهایی که تاثیر کمتري پذیرفتهاند ،جابهجا میشوند .اما به نظر
میرسد محدودیتهاي تحرک ناشی از بیماري همهگیر ،همراه با عدم موفقیت در ایجاد شغل ،حداقل در کوتاه مدت،
همگام با از بین رفتن بعضی مشاغل ،روند تخصیص مجدد را کند کرده است .اگر بیماري همهگیر کووید 19-مانع از
جابهجایی نیروي کار از بخش کشاورزي به مناطق شهري شود ،انتظار میرود افزایش بهرهوري از جانب تخصیص مجدد
نیروي کار بخشی به ویژه در کشورهاي با درآمد پایین ،شدیداً کاهش یابد.
 جهش و صنعتیزدایی
طی دهههاي گذشته ،توسعه اقتصادي اقتصادهاي پیشرفته به طور معمول شامل دورهاي از صنعتی شدن بوده ،زیرا نیروي
کار از بخش کشاورزي به سمت صنعت (ساخت) حرکت کرده و در دوره بعدي صنعتیشدن ،نیروي کار به بخش خدمات
منتقل میشد .با این حال ،اخیراً در برخی از اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور ،نیروي کار مستقیماً از کشاورزي
به خدمات جابهجا شده است ،پدیدهاي که "جهش "3نامیده میشود .در سه منطقه کشورهاي در حال توسعه و نوظهور
(اروپا و آسیاي مرکزي ،آمریکاي التین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا) نیروي کار نه تنها از بخش کشاورزي خارج
شده بلکه از بخش صنعت نیز خارج شده است "صنعتیزدایی ."4در این مناطق ،اشتغال تا حد زیادي به بخش ساختمان
(خاورمیانه وشمال آفریقا) ،بخش تامین مالی (آمریکاي التین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا) و خدمات تجاري
(خاورمیانه وشمال آفریقا و اروپا و آسیاي مرکزي) منتقل شده است .از آنجا که برخی از این بخشها ،به ویژه خدمات
تجارتی و ساختمان ،بهرهوري کمتري نسبت به صنعت (ساخت) دارند ،این امر منجر به سهم پایینتر اروپا و آسیاي
مرکزي یا حتی سهم منفی آمریکاي التین و کارائیب و خاورمیانه و شمال آفریقا از منابع بین بخشی براي رشد بهرهوري
شده است.
"جهش" با رشد سریع تقاضا براي خدمات و رشد کندتر تقاضا براي کاالهاي صنعتی کاربر ،تقویت شده است .در
کشورهاي با درآمد پایین" ،جهش" در درجه اول شامل رشد خدمات سنتی (فردي) است .به خصوص در کشورهاي
3

Leapfrogging

4

de-industrialization
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وابسته به کاالهاي اساسی ،افزایش درآمدهاي ناشی از رونق قیمت کاالها در دهه  2000ممکن است باعث افزایش تقاضا
براي خدمات ،همراه با افزایش اشتغال در خدمات شود .جهش شامل رشد خدمات مدرن (مالی ،ارتباطات ،رایانه ،فنی،
حقوقی ،تبلیغات و تجارت) است که از کاربرد فنآوريهاي اطالعاتی و همچنین توانمندي تجارت برون مرزي ،بهرهمند
شدهاند .در گذشته ،صنایع کاربر به طور سنتی تعداد زیادي از نیروي کار غیرماهر را جذب میکردند ،اما به دلیل افزایش
رقابت جهانی ،افزایش اتوماسیون ،اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی ،جابهجایی نیروي کار غیر ماهر به سمت صنعت
(ساخت) کاهش یافته است.
 پیامدهای سیاستی
تخصیص مجدد نیروي کار در بخشهاي گوناگون ،محرک مهمی در رشد بهرهوري در اقتصادهاي در حال توسعه و
بازارهاي نوظهور در دهههاي اخیر بوده است .شکافهاي قابل توجه باقیمانده در بهرهوري بین بخشهاي گوناگون
نشان میدهد که این منبع رشد ،هنوز پتانسیل قابل توجهی دارد .با این وجود ،موانع همچنان وجود دارند .به عنوان مثال،
افزایش پیچیدگی و اتوماسیونها در فرایندهاي تولید صنعتی ،با افزایش نیازهاي آنها به نیروي کار ماهر ،ممکن است
دستیابی به افزایش بهرهوري ناشی از تغییر اشتغال به سمت بخشهاي با بهره وري باال را براي کشورها دشوارتر کند.
این یکی از مالحظاتی است که به لزوم ایجاد سیاستهاي حمایت از رشد بهرهوري اشاره دارد.
 بهبود بهرهوری بخش کشاورزی :در حالی که بهرهوري کشاورزي در اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور
و کشورهاي با درآمد پایین بهبود یافته ،اما هنوز پایینتر از سطح ایدهآل اقتصادهاي پیشرفته است .با توجه به اینکه
کشاورزي در بیشتر کشورهاي با درآمد پایین مهمترین بخش اقتصادي است ،افزایش بهرهوري در این بخش براي
تقویت اشتغال در سایر بخشها ،افزایش بهرهوري کلی و کاهش فقر حیاتی است .تجربه کشورهایی مانند ویتنام
نشان میدهد که میتوان بهرهوري کشاورزي را از طریق اقدامات هدفمندي که زیرساختهاي موجود در این بخش
را بهبود میبخشد ،امنیت زمینها را تضمین میکند و دسترسی به منابع مالی را ارتقا میبخشد ،افزایش داد
(نمودارهاي  15تا  .)18اگر سایر اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور تخصیص مجدد نیروي کار از بخش
کشاورزي به سمت صنعت (ساخت) و خدمات را که طی سالهاي  2003-08در چین و ویتنام اتفاق افتاده ،تکرار
کنند ،تخمین زده میشود که این رویه باعث افزایش رشد کلی بهرهوري آنها به میزان  0.1واحد درصد در سال (و
 1واحد درصد در سال در کشورهاي با درآمد پایین) شود.
نمودار -15مشارکت بخشی در رشد بهرهوری در ویتنام
خدمات تجاری

سایر صنایع
سایر خدمات

صنعت(ساخت)
تامین مالی

نمودار -16مشارکت درون و بین بخشی در رشد بهرهوری در
واحد درصد

کشاورزی
حمل و نقل

ویتنام

8

بین بخشی

6

واحد درصد
8

درون بخشی

6
4

4
2

2
0

0

2013-2017

2003-2008

دهه 1990

2013-2017
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نمودار -17سهم اشتغال بخشی در ویتنام
خدمات تجاری

سایر صنایع
سایر خدمات

صنعت(ساخت)
تامین مالی

کشاورزی
حمل و نقل

نمودار -18افزایش بهرهوری در سناریوی تخصیص

درصد

مجدد نیروی کار
پایه

100

درصد
3

بخشی1

تاثیر اصالحات

2

80
1

60
40

2017

2008

2003

0

20

تخصیص مجدد

کشورهای با

0

بخشی

کمترین درآمد

1995

تخصیص مجدد اقتصادهای در حال
بخشی

()2013-2017

توسعه و نوظهور
()2013-2017

منبع ،APO; EASD; GGDC; ILO; KLEMS :منابع ملی؛ بانک جهانی ;OECD; United Nations
 -1سناریوي اصالحات ،اصالح تخصیص مجدد بخشی براي چین و ویتنام ،که طی سالهاي  2003-2008تغییر ساختاري موفقیت آمیزي را تجربه کرده
اند ،درنظر میگیرد .به طور خاص ،این سناریو فرض می کند که کاهش  15درصدي سهم اشتغال در بخش کشاورزي افزایش سهم صنعت(ساخت) و
حدمات تجاري را به همراه دارد.

 فرصتها در بخش خدمات :روندهایی از جمله کاهش سهم اشتغال در بخش صنعت (ساخت) و اتوماسیون میتواند
در توسعه مبتنی بر بخش صنعت (ساخت) به طور فزایندهاي چالشبرانگیز باشد .از طرف دیگر ،بسیاري از بخشهاي
خدماتی با ارزش افزوده باال ،مانند تامین مالی ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،حسابداري و خدمات حقوقی فرصتهایی
را براي رشد سریع بهرهوري فراهم میکنند .اما ،تشخیص اینکه کدام بخشها میتوانند این نقش را ایفا کنند ،براي
دولتها دشوار است .پیچیدگی و میزان مداخالت دولتها براي توسعه حوزههاي جدید ،اغلب توانایی مدیریت ریسک
آنها را به چالش کشیده است.
 کاهش موانع تخصیص مجدد :حمایت از تخصیص کارآمد منابع از طریق حذف اختالالت بازار ،میتواند افزایش
قابل توجه بهرهوري را به همراه داشته باشد -برخی برآوردها نشان میدهد بهرهوري بنگاهها در هند و چین میتواند
 30تا  60درصد بیشتر از حالتی باشد که تخصیص نادرست نیروي کار و سرمایه بینبخشی در آن وجود دارد .کاهش
پیچیدگیهاي نظارتی و مسئولیتها و همچنین ارزیابی مجدد نقش بنگاههاي دولتی ،میتواند منجر به بهبود توانایی
بنگاههاي جدید را براي ورود و رقابت در بخشهاي با بهرهوري باال شود .کاهش یارانهها ،از جمله یارانههاي انرژي،
میتواند از تخصیص نادرست منابع به سمت بخشهاي کم بهرهور و ناکارامد انرژيبر ،بکاهد .بسیاري از فعالیتهاي
داراي بهرهوري باال در بخش صنعت (ساخت) و بخش خدمات به طور فزایندهاي در حال تمرکز بر روي مهارتها
هستند .سرمایهگذاري قابل توجه در سرمایه انسانی ،از جمله در سطح تحصیالت عالی ،توانایی جابهجایی نیروي کار
را بین بخشهاي گوناگون و فعالیت در مشاغل با فناوريهاي جدید و بهرهورتر ،افزایش میدهد .بنگاهها در
اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور میتوانند با مشارکت در زنجیرههاي ارزش جهانی ،شیوههاي مدیریتی
خود را به روز کرده و بهبود بخشند و از سرریزهاي فناوري5کشورهاي پیشرفته بهرهمند شوند .عالوه بر این ،از بین
بردن موانع مهاجرتی میتواند به تسهیل تحول ساختاري هم کمک کند.
 5مزایاي فناورانه که بدون صرف هزینه از تالش هاي تحقیق و توسعه سایر بنگاه ها کسب می شود .انتظار میرود سرریز فناوري از بنگاه هاي پیشرو در اقتصادهاي
پیشرفته به سمت بنگاه هاي بازارهاي نوظهور باشد.
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 خالصه و جمع بندی
-

-

-

-

-

یافتههاي گزارش نشان میدهد:
تخصیص مجدد نیروي کار بخشی حدود دو پنجم افزایش کل بهرهوري بین سالهاي  1995-2017را به خود اختصاص
داده ،اما بعد از بحران جهانی این افزایش متوقف شده و کاهش تخصیص مجدد نیروي کار بخشی حدود دو پنجم کاهش
سرعت رشد بهرهوري در اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور بین  2013-2017بوده است.
در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور ،بهرهوري در بخش کشاورزي به عنوان بخشی با کمترین بهرهوري 85 ،درصد
پایینتر از متوسط کل بهرهوري است .کشاورزي کمتر از  10درصد کل ارزش افزوده و حدود  30درصد اشتغال در
کشورهاي در حال توسعه و نوظهور را تشکیل میدهد .شکاف بهرهوري در اقتصادهاي درحالتوسعه و اقتصادهاي پیشرفته
در بخش کشاورزي گسترده است و این شکاف در اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور کمتر از  20درصد از
اقتصادهاي پیشرفته بوده که تا حدودي نشاندهنده کندبودن رشد فنآوري در بخش کشاورزي در برخی از فقیرترین
کشورهاي در حال توسعه و نوظهور است.
در میان بخش صنعت (ساخت) ،باالترین میزان بهرهوري در بین بنگاههایی است که سهم باالیی از کل صادرات دارند.
سه عامل مهم در تغییر الگوي بهرهوري کل عوامل تولید در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور شامل به روزرسانی درون
بنگاهی ،سرریزهاي تکنولوژي و محیط سیاستی است .بررسی اندازه بنگاه و صادرات بنگاهها نشان میدهد که قابلیت
بنگاههاي صنعتی تکنولوژي محور نسبت به سایر بنگاهها براي پیشروبودن در بهرهوري کل عوامل تولید ،باالتر است.
دانش ،تجربه ،تحقیق و توسعه و فناوري اطالعات میتوانند بهرهوري کل عوامل تولید را از طریق بهبود کیفیت محصول
و به روزرسانی فرآیند تولید در بنگاههاي اقتصادي افزایش دهد .بنگاههایی که کارکنان بیشتري دارند ،سرمایهگذاري
بیشتري در تحقیق و توسعه داشته و به طور قابل توجهی به مرز بهرهوري کل عوامل تولید نزدیکتر هستند .عالوه بر این،
فناوري در بنگاههاي پیشرو میتواند سرریزهاي مثبت بهرهوري کل عوامل تولید را براي سایر بنگاهها به ارمغان آورد.
دانش همچنین از طریق ارتباط با سایر بنگاهها ،تجارت ،سرمایهگذاري مستقیم خارجی و مهاجرت منتقل میشود .به نظر
میرسد فعالسازي سیاستهاي موثر نوآورانه براي تقویت دستاوردهاي نوآوري بسیار مهم است.
اعمال سیاستهاي درست میتواند هم منجر به تخصیص مجدد نیروي کار بخشی و هم افزایش بهرهوري در بخشهاي
کم بهرهور شود .سیاستهاي حمایت از جابهجایی نیروي کار و سرمایهگذاري شامل "بهبود کیفیت و دسترسی به آموزش،
ارتقاء حکمرانی خوب و کاهش هزینههاي انجام کسب و کار؛ تقویت ظرفیتهاي نهادي و مدیریتی؛ کاهش اختالالت،
مانند مقررات ضدرقابتی و یارانهها ،حمایت از تحقیق و توسعه؛ و رفع تنگناهاي زیرساختی" هستند .با توجه به بهرهوري
پایین بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه و نوظهور و نقش کشاورزي به عنوان مهمترین بخش درکشورهاي با
درآمد پایین ،سیاستهاي افزایش بهرهوري در این بخش مانند اقدامات مربوط به تقویت زیرساختها و بهبود حقوق
مالکیت زمین میتواند بسیار موثر باشد.
با محدودکردن تحرک نیروي کار و همچنین فعالیتهاي اقتصادي در همه گیري کووید ،19-ممکن است تخصیص
مجدد نیروي کار بخشی کندتر شود.
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