






1 Malaysian Ringit (RM) = USD $0.2359 = Euro € 0.2008
1 Singapore Dollaer (SGD) = USD $0.7342) = Euro € 0.6249
1 Euro € = USD $1.1749
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3    Nghiên cứu điển hình về SPRING Singapore chỉ dựa trên thông tin công khai. Đại diện của tổ chức không muốn tham gia phỏng vấn 
       hoặc trả lời các câu hỏi bằng văn bản.
4    Lợi nhuận kỳ vọng bao gồm sự gia tăng lợi nhuận dự kiến do đào tạo/ tư vấn mang lại. Chi phí chủ yếu bao gồm: i) chi phí đào tạo/ 
      tư vấn trực tiếp; ii) chi phí cơ hội liên quan đến đào tạo/ tư vấn, đặc biệt là bất kỳ tổn thất sản xuất nào phát sinh trong thời gian cung 
      cấp dịch vụ; và iii) chi phí giao dịch đòi hỏi phải xác định các nhà cung cấp, hợp đồng đàm phán và quản lý các cam kết.



 5    Các nhà kinh tế học cho rằng loại sản phẩm này là “hàng dùng thử”. Xem Nelson, J., “thông tin và hành vi tiêu dùng”, Tạp chí Kinh tế 
       Chính trị, 1970.
 6    Almeida và Aterido (2010)
 7    Ví dụ các luật liên quan đến việc cấp phép nghề nghiệp, học nghề, các điều khoản hoàn vốn trong hợp đồng lao động và các yêu cầu 
       đào tạo OSH.
 8    Hệ thống trình độ kỹ năng quốc gia cung cấp khung pháp lý công nhận bằng cấp và chứng chỉ. Các khung tiêu chuẩn cho đầu ra 
       thường dựa trên năng lực, cụ thể là kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết cho các nghề nghiệp cụ thể. Các tiêu chuẩn năng lực cũng 
       có thể là cơ sở cho việc phát triển đề án đào tạo và hoạt động của các hệ thống đánh giá và chứng nhận. Việc công nhận các cơ sở 
       giáo dục và đào tạo thường liên quan đến việc cung cấp bằng cấp (toàn bộ hoặc một phần) được đăng ký chính thức trong hệ thống 
       trình độ.
 9    Ví dụ, hai chương trình được đánh giá cao ở khu vực Mỹ Latinh - Chương trình Hỗ trợ Tái cấu trúc Doanh nghiệp (PRE) ở Argentina và 
       Quỹ Hỗ trợ Kỹ thuật (FAT) ở Chile – đã ngừng hoạt động. Tại thời điểm này, hầu hết các chương trình tài trợ phù hợp với các DNVVN 
       ở các nước OECD có xu hướng tập trung vào tài trợ cho nghiên cứu và phát triển (Phiếu hỗ trợ đổi mới), liên quan đến sự hợp tác giữa 
       các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức nghiên cứu công. Những điều này nằm ngoài phạm vi của nghiên cứu này.



10    Các nhà tài trợ cũng đã cung cấp các khoản hỗ trợ cho các đề án tài trợ phù hợp. Ví dụ, Ngân hàng Thế giới (2016) xác định 106 dự án 
        do Ngân hàng Thế giới tài trợ bao gồm các hợp phần ngân sách đối ứng; hơn một nửa là ở châu Phi. Các dự án bao gồm các khoản 
        ngân sách đối ứng cho “việc đào tạo lao động và quản lý; gia hạn, tư vấn và tham vấn; dịch vụ tiếp thị và thông tin; hoặc phát triển 
        và phổ biến công nghệ.” Dữ liệu hiện không có sẵn, nhưng dường như hầu hết, nếu không phải là tất cả, các chương trình tài trợ có 
        ngân sách đối ứng này sẽ chấm dứt hoạt động khi dự án tài trợ kết thúc.
11    Dar, et al (2003) và Johanson (2009) đề cập đến những vấn đề này với khái niệm “đóng góp tạo ngân sách”. Các quỹ đào tạo cấp quốc 
        gia ở Brazil và các quốc gia khác ở Mỹ Latinh thường nằm trong danh mục này.
12    Dar et al (2003 và Johanson (2009) phân loại quỹ đào tạo theo hai khía cạnh chính: i) mục đích - đào tạo trước khi làm việc, đào tạo 
        doanh nghiệp và đào tạo công bằng; ii) loại hình - các đề án có ngân sách từ các khoản đóng góp và ngân sách tài trợ. Khía cạnh thứ 
        hai được chia thành ba phương tiện hoạt động: (a) hoàn trả chi phí, (b) đóng góp tiền trợ cấp và (c) giảm/ miễn khoản đóng góp.  
13    Xem Phụ lục B. Không phải tất cả các quỹ đào tạo đều hoạt động tại thời điểm nghiên cứu.
14    Tham khảo, ví dụ, Dar et al (2003), Adams (2008), CEDEFOP (2008), Johanson (2009), OECD (2010), Gospel (2012), Kingombe (2012), 
        Muller  (2012), Hofstetter (2014), Ziderman (2016) và Ngân hàng Thế giới (2016)
15    Ví dụ, như đã nêu trong Dar et al (2003), “Bằng chứng đánh giá về các đề án đóng góp theo quy định của nhà nước bị hạn chế. Tương 
        tự, Campos et al (2016) có những nhận xét sau đây: “Các chương trình trợ cấp phù hợp là một trong những công cụ chính sách phổ biến 
       nhất được sử dụng bởi chính phủ các nước đang phát triển để tích cực nâng cao tính cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, và đã 
       được đưa vào hơn 60 dự án của Ngân hàng Thế giới với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ USD, tài trợ cho hơn 100.000 doanh nghiệp vừa, nhỏ và 
       siêu nhỏ. Các khoản tài trợ thêm được cung cấp bởi các cơ quan phát triển khác và chính phủ quốc gia, và dường như ít nhất hai tỷ đô
       la đã được chi cho các dự án này trong hai mươi năm qua. Mặc dù tất cả các nguồn lực đều đã dành cho các dự án này, hiện nay lại có 
       rất ít bằng chứng đáng tin cậy về việc liệu các khoản tài trợ này có thúc đẩy các công ty thực hiện các hoạt động đổi mới mà nếu 
       không có tài trợ thì họ sẽ không làm hay không, hoặc chỉ tài trợ cho những công ty sẽ hành động bất kể có tài trợ hay không.”
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Chia sẽ chi phí doanh nghiệp

Các doanh nghiệp đóng góp khoảng 30% tổng chi phí hoạt động của các Trung tâm MEP. Các dịch vụ 
cụ thể có giá tương đương với các dịch vụ tương tự có sẵn trên thị trường

Các doanh nghiệp đóng góp khoảng 50% tổng chi phí hoạt động của mạng lưới đào tạo. Các khóa đào 
tạo cụ thể đôi khi được giảm giá cho các thành viên.

Phiếu hỗ trợ do SPRING Singapore cung cấp tương đương với giá được tính cho các dịch vụ, tức là các 
dịch vụ được trợ cấp 100%.

Theo hầu hết các đề án hỗ trợ tài chính, các công ty thanh toán toàn bộ  chi phí đào tạo thông qua các 
khoản ghi nợ cho số dư tiền của họ. Giá theo thị trường. Tuy nhiên, HRDF hỗ trợ toàn phần một số loại 
hình dịch vụ cho các DNNVV.



22    Hệ thống HRDF: Hướng dẫn sử dụng dành cho người sử dụng lao động, không ghi ngày tháng.
23    Theo tài liệu hiện có
24    Quy trình đăng ký và chính sách giải ngân cho các tổ chức trung gian được tài trợ bởi MEP và Skillnets được thảo luận trong 
        Phụ lục A.



Số lượng người lao động

Ít hơn 20

20-49

50-99

100-249

250-499

500 hoặc hơn

Tổng (a)

Tần suất

2,203

1,794

1,330

1,315

504

206

7,438

Tỉ lệ

30%

24%

18%

18%

7%

3%

100%

Lưu ý (a) Tổng số khách hàng bao gồm 36 khách hàng đang 
thiếu dữ liệu việc làm.

25     Các đặc điểm Kinh doanh theo hạt (County Business Patterns)
26     http://www.singstat.gov.sg/statistics/visualising-data/infographics/economy



27    UNESCO (2017) trình bày phương pháp dự báo số tiền thu được có thể được tăng lên bằng cách thu khoản đóng góp đào tạo.
28    Trong trường hợp này, Smith và Billett (2006) nhấn mạnh, “Những lời khiếu nại về bản chất quá quan liêu của các đề án thu khoản 
         đóng góp bắt buộc đã góp phần vào việc xóa bỏ chúng ở Vương quốc Anh và Australia.”
29    Hầu hết các nhà kinh tế lao động tin rằng cung lao động ít linh hoạt hơn cầu. Vì vậy, công nhân, chứ không phải là các công ty, sẽ chịu 
         gánh nặng lớn. Mặc dù có một số bất đồng liên quan đến khối lượng chính xác của sự chuyển dịch này, một số nghiên cứu cho thấy 
         rằng công nhân, do nhận mức lương ít cạnh tranh hơn, phải chịu chi trả đến 90 phần trăm thuế thu nhập.
30    Độ co giãn cầu theo giá là một hàm của ba yếu tố: i) mức độ dịch vụ được coi là cần thiết; ii) giá của dịch vụ như là một phần của thu 
         nhập, và iii) sự sẵn có của các dịch vụ thay thế để đáp ứng nhu cầu nhất định. Với tất cả những yếu tố khác như nhau, trợ giá có thể 
         có ảnh hưởng lớn hơn đến lượng nhu cầu cho các dịch vụ đắt tiền mà các công ty cảm thấy họ có thể không cần vì không cảm thấy 
         có nhu cầu hoặc nếu có nhu cầu thì có thể thỏa mãn bằng một số cách khác.



31     Trong trường hợp của SPRING Singapore, các phiếu hỗ trợ bao gồm toàn bộ chi phí của các dịch vụ tư vấn tiền khả thi. Theo các 
         chương trình tài trợ chính của HRDF, các doanh nghiệp được các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo tính phí theo giá thị trường và sau đó 
         được hoàn trả toàn bộ từ các khoản đóng góp. Trong thực tế, điều này có tác dụng tương tự như trợ cấp. Một khi tiền được trả cho 
         HRDF thì đó là chi phí chìm - khoản thanh toán đã được phát sinh và không thể được thu hồi (nếu không thực hiện đào tạo). Khi đưa 
         ra quyết định tiếp theo về việc có đào tạo nhân viên hay không, các công ty thường xem xét chi phí đào tạo gia tăng liên quan đến 
         lợi ích. Trong thực tế, chi phí gia tăng bằng không do được hoàn trả toàn bộ từ các khoản đóng góp. 
32    Với các loại đề án khác đòi hỏi ngân sách đối ứng, hiệu quả của trợ cấp phụ thuộc vào mức độ mà các nhà cung cấp dịch vụ tăng giá 
         để đáp ứng đề án.




