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 گزارش خريد و مديريت عرضه

ساختاري در آمد آموزشي خود را بهبود بخشند؟ آيا دولتها مي توانند با استفاده از قراردادهاي  
اين گزارش شايستگي بخشهاي دولتي در بكار گيري روابط قرارداديشان با شركتهاي خصوصي براي 

به ويز اين نوشته نتيجه مطالعه بر .را نشان مي دهداثرگذاري روي درآمدهاي آموزشي در ساختار صنايع 
اطالعات تجربي از سيستم ثبت نام .روي دو سياست آموزشي در دولت استراليا غربي را گزارش مي دهد

يافته اصلي بررسي كمي اين است كه .بيرون كشيده شده است ۲۰۰۶تا  ۱۹۹۷يشنهادي دولت بين سالهاي پ
تراض سياسي شيوه قراردادها احتماال منجر به سطوح باالتري از لغو در غياب تعهد صنايع قوي جهت اع

.ي اين يافته ها را تاييد كرده استيتنتايج بررسي كم .است را ايجاد نمودهاندكي شده و سود بسيار  هافعاليت  
معرفي -۱  

سهم سود  اصول اوليه رفاه اقتصادي در اين است كه مبلغ هزينه هاي اجتماعي يك مداخله سياسي بوسيله
.اجتماعيش هم تراز شود  

نسبت بدهي به دارايي خالص :اين نوشته هزينه ها و سودهاي يك مداخله سياسي خاصي را نشان ميدهد
اين نوع مداخله بطور اساسي كمترين سرمايه ها را .هايي با ساختار عمومي ژدرآمدهاي اموزشي روي پرو

مي بكار گماشته مي شوند اختصاص مي دهد و روي آموزش كه بوسيله پيمان كاران در كارهاي عمو
عموما انگيزه ايست براي دستيابي به سودهاي اجتماعي و اقتصادي كه به افزايش كارگران مهار مربوط 

اما  هرچند يكي از هزينه هاي بلقوه چنين مداخله اي كاهش ميزان رقابت براي اين گونه پروزه ها ست.است
در بخشهاي دولتي استرالياي غربي  شرايط .مزايده و انتخاب به همرا داردنتيجه اشكاري براي ميانگين قيمت 

بازارهاي ساختاري اخيرا بوسيله كاهش شركت كننده گان در مناقصه و افزايش هزينه ها مشخص شده 
داف هزينه هاي بيشتر ممكن است در برگيرنده  اه.اين تاثير رقابتي يك نگراني است كه بايد به آن توجه شود.است

اين نوشته .ط به پذيرش و گزارش نويسي باشدبوآموزشي در قراردادهاي ساختاري مانند هزينه هاي مر
سياست دسترسي .نتايج يك مورد مطالعه اثرات دو سياست آموزشي دولت استراليا غربي را نشان مي دهد

در  ماهرارگران هدف هر كدام از اين دو سياستها اين است كه بقدر كافي ك.برتر و سياست مهارت ساخت 

.ساختار صنايع تامين كنند  

اجرا شد كه از پيمان كاران مي خواست تا با حداقل  ۱۹۹۹سياست دسترسي برتر اولين بار در ماه اوت سال 
قبل از واجد شرايط بودن براي شركت در مزايده قراردادهاي ساختماني  آشنا  عهنيازهاي آموزشي جام

.شوند  


