تشكلها و جايگاه آنها در رشد بهرهوري
بهرهوري يكي از مفاهيمي است كه از سوي بخش خصوصي مغفول مانده است .مشاهده نرخ رشد بهرهوري نشان
ميدهد در حدود  ۴۰سال گذشته ،متوسط نرخ رشد بهرهوري صفر بود ،به اين معنا كه در اين سالها در كشور
بهرهوري نداشتيم دليل اصلي اين امر هم ميتواند اقتصاد دستوري ،مشكالت متعدد در فضاي كسب و كار،
رانتهاي موجود در اقتصاد ،تحريمها و ديگر مواردي كه امكان نوسازي فناوري و تكنولوژي را به صنعت نداده
است .در كنار اين مسائل ،دانش بخش خصوصي در حوزههاي مديريتي و از جمله در مورد بهرهوري ،نحوه سنجش
آن ،ارائه تعريف از بهرهوري ،نحوه پايش و چگونگي بهبود آن و همه اين موارد كه در اعمال بهرهوري در صنعت
مورد توجه است ،پايين بوده و موجب ميشود كه در اين سالها ،بهرهوري رشد نكند.
يكي از كارهايي كه تشكلها ميتوانند براي اعضاي خود انجام دهند تا به رشد بهرهوري آنها كمك شود ،آن است
كه با مفهوم بهرهوري ،روشها و الزامات آن آشنا شده و آموزشهاي الزم در اين خصوص را دريافت كنند.
اقدام ديگري كه تشكلها بايد دنبال كنند ،فراهم كردن زمينه آشنايي واحدهاي عضو با فناوريهاي جديد در
حوزه فعاليت آنهاست .جريان بهبود فناوري در دنيا اينگونه است كه نسلهاي جديد فناوري ،بهرهوري بيشتري
به همراه دارند و شرايط نامساعد بهرهوري در كشور به دليل فرسوده بودن ماشين آالت ،قديمي بودن تجهيزات و
فناوريهاي در اختيار صنعت و توليد است .اگر تشكلها بتوانند فناوريهاي جديد را معرفي و مزاياي آنها را
شناسايي كنند ،زمينه و استعداد حركت واحدهاي عضو به سمت بهرهوري ايجاد مي شود.
برگزاري تورهاي صنعتي براي اعزام اعضا به كشورهايي كه روزآمد و پيشرو در صنعتي خاص هستند نيز ميتواند
موثر باشد ،در اين شرايط آنها ميتوانند از نزديك ببينند و لمس كنند ،با فروشندگان فناوري آشنا شده و با آنها
ارتباط برقرار كنند .اقدام ديگري كه بطور غير مستقيم به رشد بهرهوري كمك ميكند ،حذف و اصالح قوانين
مخل كسب و كار است .در حال حاضر تشكلهايي در اين بخش فعال شدهاند اما بايد بيشتر به آن بها دهند.
نكته ديگري كه بايد مورد توجه باشد ،بي انگيزه بودن بنگاهها به موضوع بهرهوري است كه دليل اصلي آن ،نبود
فرهنگ رقابت در كشور است .رقابت به منزله زمين صافي است كه امكان تندتر دويدن بنگاهها را فراهم ميكند.
در يك زمين سنگالخ بيشتر بازيگران احتياط ميكنند ،چون ممكن است آسيب ببينند .در حاليكه در فضاي
رقابتي همه واحدها بر روند حركت خود تمركز كرده و سعي ميكنند تندتر حركت كنند ،در واقع يكي از الزامات
بهرهور بودن ،رقابتي بودن است.
نويسنده :پدرام سلطاني – نايب رئيس اتاق ايران
منبع :نشريه تشكلها ،نشريه داخلي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و كشاورزي ايران

