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 وري گيري و تحليل روند بهره اندازه

 هاي اقتصادي ايران به تفكيك بخش
 

 

 ∗عليرضا اميني: نويسنده

 

 چكيده

به تفكيك ) TFP(كار، سرمايه و كل عوامل   وري نيروي هاي بهره در اين مطالعه شاخص
 1382-1370 ساله چهارم توسعه براي دوره جهاي معرفي شده در قانون برنامه پن بخش

وري  دست آمده، شاخص بهرهه براساس نتايج ب. گيري و روند آن تحليل شده است زهاندا
 درصد افزايش 9/0نيروي كار در سطح كل كشور در دوره مذكور به طور متوسط ساالنه 

يافته و باالترين رشد مربوط به بخش ارتباطات و بيشترين كاهش به بخش بازرگاني، 
وري سرمايه نيز در اين دوره در  شاخص بهره. ترستوران و هتلداري اختصاص داشته اس

 درصد كاهش يافته و باالترين رشد در 5/0سطح كل اقتصاد به طور متوسط ساالنه حدود 
بخش ارتباطات و بيشترين كاهش در بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري اتفاق افتاده 

وري  ي، شاخص بهرهوراهاي مربوط به سرمايه انساني و فن رغم بهبود در شاخص به. است
 درصد افزايش يافته است كه حاكي 04/0كل عوامل در اين دوره به طور متوسط ساالنه 

دست آمده ه نتايج ب. يست بهينه از منابع نة استفادةاز عملكرد مطلوب اقتصاد در زمين

                                                 
ريزي و مديريت اقتصاد      ستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي و مشاور پژوهشي دفتر برنامه           ا ∗

  كشورريزي كالن سازمان مديريت و برنامه



 هاي اقتصادي ايران وري به تفكيك بخش ل روند بهرهگيري و تحلي اندازه 74

نگر آن است كه بهترين بخش از نظر استفاده بهينه از منابع بخش ارتباطات و بيا
وري كل  سهم رشد بهره. خش بازرگاني، رستوران و هتلداري بوده استترين ب ضعيف

هاي صنعت، ساختمان، ارتباطات، آب و برق، خدمات   رشد توليد در بخشتأمينعوامل در 
اي و تخصصي و حمل و نقل و انبارداري در  ت مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهمؤسسا

ترين به بخش صنعت و بيشترين مقدار ه كمك درصد بوده 7/84 درصد تا 4/10محدوده 
وري كل عوامل منفي بوده  ها رشد بهره به بخش ارتباطات تعلق داشته و در ساير بخش

بنابراين، . است بهينه از منابع ة در استفاد ها است كه حاكي از عملكرد ضعيف اين بخش
ه و اتخاذ ي گذشتها سياستتوان به ميزان ضرورت تصحيح  اساس نتايج اين مطالعه ميبر

 . برد  هاي اقتصادي پي وري در بخش  بهرهيي جديد براي تحقق هدف ارتقاها سياست
 

 مقدمه . 1

برنامه پنج ساله چهارم توسعه اولين برنامه توسعه كشور است كه به طور شفاف و روشن به 

ه وري در نظر گرفت  بهرهيوري توجه نموده و اهداف كمي معيني نيز براي ارتقا موضوع بهره

هاي اجرايي ملي و استاني  قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تمامي دستگاه) 5(در ماده . است

وري  سهم ارتقاي بهره) فرابخشي(اند كه در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه  دهشمكلف 

ي تحقق  و الزامات و راهكارهاي الزم برا،كل عوامل توليد در رشد توليد مربوط را تعيين كرده

به منظور شناسايي الزامات ). 1383ريزي كشور،  سازمان مديريت و برنامه(آنها را مشخص نمايند 

هاي اقتصادي اطالع  وري بخش هاي بهره و راهكارهاي الزم بايد ابتدا از عملكرد گذشته شاخص

ي جديد مشخص ها سياستي گذشته و اتخاذ ها سياستيابيم تا بر اساس آن ضرورت تصحيح 

 درصد رشد توليد 3/31ده است كه حدود شبا توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه مقرر . ددگر

وري نقشي در   اخير نيز رشد بهرهة گردد و در دهتأمينوري كل عوامل   بهرهياز طريق ارتقا

 تحقق هدف تعيين شده در برنامه منوط به اتخاذ هنتيجدر  رشد توليد نداشته است، تأمين

مطالعه . هاي اجرايي است  دستگاهاز سوي ها سياست مناسب و اجراي صحيح اين يها سياست

وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل را براي دوره  هاي بهره حاضر در صدد است شاخص

هاي اقتصادي كه در قانون برنامه چهارم توسعه ارائه شده   به تفكيك بخش1370-1382
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ي ها سياستي قبلي و اتخاذ ها سياستان ضرورت تصحيح  براساس آن بتوكهگيري نمايد  اندازه

  .هاي مختلف مشخص نمود مناسب را در بخش

 

 وري مفهوم و اهميت بهره.  2

أ وري به عنوان يك فرهنگ و نگرش به كار و زندگي مطرح شده و بهبود آن منش امروزه بهره

ر و هوشمندي خود، وري يك فرهنگ است كه در آن انسان با فك بهره. توسعه اقتصادي است

كند تا بهترين نتيجه را در جهت اهداف مادي و معنوي  اي سازماندهي مي گونه هايش را به فعاليت

 . حاصل كند

اين . استهاي واقعي  وري به معني نسبت ستانده واقعي به نهاده از نظر عملياتي، بهره

. است توليد به طرف باال سازگار وري به معني انتقال تابع وري با مفهوم بهبود بهره تعريف از بهره

 يا  ها، وري به معني توليد بيشتر با مقادير معين و ثابتي از نهاده بنابراين، افزايش بهره

ها، و يا افزايش توليد با نرخي بيشتر از  آوردن همان سطح توليد با مقادير كمتري از نهاده به دست

ه معني متوسط توليد به ازاي هر واحد از كل وري ب به بيان ديگر، بهره. ستها نرخ افزايش نهاده

وم افزايش ـزايش يابد به مفهـها اف ادهـد از نهـد به ازاي هر واحـاگر متوسط تولي. هاست نهاده

وري در واقع ميزان  به عبارت ديگر، بهره. باشد وري مي وري و عكس آن به معني تنزل بهره بهره

در اين مفهوم، . اند  به كار گرفته شده... ار، سرمايه و يي است كه منابع توليدي، يعني كانسبي كار

 ). 1379اميني، (  از منابع گوناگون استاثر، مفيد و كارؤوري شاخص استفاده م بهره

ها و نيازهاي افراد در حال افزايش است، افزايش  در شرايطي كه جمعيت كشور و خواسته

ريق افزيش سطح كمي عوامل توليد به دليل افزايش توليد از ط. توليد امري اجتناب ناپذير است

اگر تغيير . تواند تجاوز نمايد  و توليد از آن مقدار نمي،پذير بوده كميابي منابع تا ميزان معيني امكان

تواند به انتقال منحني توليد به طرف  ها مي ها تجسم يابد، افزايش استفاده از نهاده فني در نهاده

شود  در اين شرايط گفته مي. يابد مي ارتقاكثر توليد قابل حصول  حداهنتيجدر د و شوباال منجر 
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وري وجود داشته باشد، در  كه كاهش بهره در صورتي. وري در اقتصاد رخ داده است بهبود بهره

 . ستها يي در استفاده از نهادهاده و مبين عدم كارشاين صورت تابع توليد به طرف پايين منتقل 

اگر همراه با رشد . وري، افزايش نرخ رشد توليد است ه هبود بهر بياه اثرترين مهميكي از 

وري  بنابراين، رشد بهره. وري نيز افزايش يابد، رشد توليد بيشتر خواهد بود ها، بهره استفاده از نهاده

وري را در افزايش رشد توليد  ه رابطه زير نقش رشد بهر. تواند موجب تسريع رشد توليد گردد مي

 : دهد نشان مي

) 1                                                                        (PFTKLY kt
ˆˆ.ˆ.ˆ ++= ηη 

YLKPFTكه در آن  ي رشد توليد، اشتغال، سرمايه و ها نرخ، به ترتيب معرف ˆ,ˆ,ˆ,ˆ

tkوري كل عوامل و پارامترهاي  بهره ηη   هاي توليدي كار و سرمايه  نيز به ترتيب كشش,

وري بيشتر باشد، رشد  طوري كه از رابطه فوق مشخص است، هر چقدر رشد بهره همان. ندهست

گيري  وري را از رشد توليد اندازه توان سهم رشد بهره از اين رابطه مي. توليد نيز باالتر خواهد بود

هر چقدر . شد توليد تقسيم نماييموري كل عوامل را بر ر بدين منظور كافي است، رشد بهره. نمود

اين نسبت باالتر باشد حاكي از عملكرد مطلوب اقتصاد در زمينه استفاده بهينه از منابع توليد 

 درصد بوده 1/47 حدود 2002-1993به عنوان مثال، اين نسبت در اقتصاد ژاپن در دوره . است

 سرانه و رفاه اقتصادي جامعه  بنابراين، براي افزايش رشد اقتصادي، توليد.)�٢٠٠,APO( است

در . وري به عنوان منبع اصلي رشد اقتصادي توجه كافي مبذول گردد الزم است به بهبود بهره

ها، افزايش  وري از طريق كاهش هزينه اين ارتباط بايد به اين نكته اشاره كرد كه بهبود بهره

 يارتقاخره، از طريق باأل. كند ايش رشد اقتصادي كمك ميپذيري و توسعه صادرات به افز رقابت

 .توان آثار سوء زيست محيطي ناشي از افزايش توليد برخي از كاالها را كاهش داد وري مي بهره

هاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه مانند كاهش تورم،  ه وري بر پديد  بهرهيارتقا

ثيرات أ مانند اينها تافزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و توان رقابت سياسي و

در حال حاضر تقريباً تمامي كشورهاي توسعه يافته و بسياري از كشورهاي در حال . وسيعي دارد
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اي،  وري در سطوح ملي، منطقه  بهرهيارتقاهاي زيادي را در جهت  گذاري توسعه موفق، سرمايه

افزون خود را مرهون  و رشد و توسعه روز ،ها و حتي افراد انجام داده ت، سازمانمؤسسابخشي، 

 . دانند توجه و نگرش صحيح به اين مسئله مي

وري به معرفي الگوهاي محاسبه  رهـد بهـرورت رشـشدن ض صـاكنون با توجه به مشخ

 .پردازيم وري مي بهره

 

 وري هاي بهره بندي شاخص طبقه. 3

عوامل توليد وري جزئي و كلي  هاي بهره وري به دو دسته شاخص هاي بهره به طور كلي، شاخص

، شود ميارتباط ستاده با يك نهاده توجه به وري جزئي  هاي بهره در شاخص. شوند بندي مي تقسيم

ها بررسي  وري كلي عوامل توليد ارتباط ستاده با كل نهاده هاي بهره كه در شاخص در حالي

 و سپس رده،كتر است معرفي  وري جزئي را كه ساده هاي بهره ، ابتدا شاخصبارهدر اين . شود مي

 . كنيم ميوري كلي عوامل توليد را تجزيه و تحليل  هاي بهره شاخص

 

  1وري جزئي عوامل توليد هاي بهره شاخص. 3-1

ن قرار گرفته بيشتر از نوع ساده ارزش افزوده در اها كه از دير باز مورد استفاده محقق اين شاخص

وري نيروي كار  هاي بهره ه به آن شاخصو يا واحد سرمايه بوده است ك) يا واحد ساعت(واحد كار 

وري جزئي از تقسيم ارزش افزوده بر مقدار  هاي بهره به طور كلي، شاخص. گويند و سرمايه مي

شايان ذكر است، براي خارج كردن اثر تورم الزم است ارزش . آيد  ميبه دستيك نهاده معين 

وري جزئي عوامل  هاي بهره اخصش. افزوده به قيمت ثابت سال پايه مورد استفاده قرار گيرد

توليد، همراه با قيمت عوامل، در توضيح تغييرات در هزينه كار و سرمايه در واحد توليد اهميت 

                                                 
١. Partial Factor Productivity (PFP) 
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هايي كه به مرور ايام در  جويي ها در نشان دادن صرفه به عبارت ديگر، اين شاخص. خاصي دارند

 . گردد، مفيد هستند هر يك از عوامل در واحد توليد حاصل مي

كنند  وري تك تك عوامل توليد را معين نمي وري، بهره ه هاي بهر اما به هر حال، اين نسبت

به عنوان مثال، افزايش . دهند وري كلي عوامل توليد را نيز نشان نمي و از سوي ديگر بهره

 1:نمايد وري عامل كار دو چيز را مشخص مي ه بهر

ت كار و يا تعداد كارگران به علت افزايش جويي كه براي هر واحد توليد در ساعا  صرفه.اول

 . وري كلي عوامل توليد حاصل شده است بهره

به جاي كار كارگران كه اين جانشيني ) ماشين آالت(اي   جانشيني كاالي سرمايه.دوم

 : توانند معلول سه عامل باشد مي

 هاي نسبي عوامل توليد،  ير در قيمت تغي) الف

 بر، ايش سهم توليد كاالهاي سرمايهها و افز تغيير در تركيب توليد كاال)ب

  .بر رمايهسهاي  مورد استفاده در جهت استفاده از تكنيك) فناوري( تغيير در تكنولوژي )ج

تواند  وري جزئي عوامل توليد نمي توان نتيجه گرفت كه تغييرات در شاخص بهره بنابراين، مي

وري كلي عوامل توليد است كه   تغيير در بهرهاين. يي آن عامل به حساب آيداتماماً تغيير در كار

 . دارد يي تمام عوامل توليد را منظور ميابرآيند تغيير در كار

 

 (TFP)  2وري كلي عوامل توليد هاي بهره شاخص. 3-2

گيري اين  براي اندازه. آيد  ميبه دستها  وري كل عوامل توليد از نسبت ستاده بر كل نهاده بهره

 كه معروف به روش مستقيم محاسبه ها روشيكي از اين . وتي وجود داردي متفاها روشنسبت 

  TFP بدون استفاده صريح از تابع توليد اقدام به برآورد شاخص،وري كل عوامل توليد است بهره

يند اكار رفته در فره هاي ب گيري نهاده دليل اينكه واحدهاي اندازهه ، بها روشدر اين . نمايد مي

                                                 
 . )1385فروردين (به اميني . ك.ر  براي اطالع از جزئيات بيشتر .1

٢. Total Factor Productivity (TFP) 
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هاي خاصي عمل  ، با استفاده از تكنيك)نظير نيروي كار و سرمايه(ند توليد متفاوت هست

دومين روش كه . سازند ها مي دهند و يك شاخص از كل نهاده ها را انجام مي  نهاده1سازي جمعي

 با در نظر گرفتن فرم تابعي معين و با انجام عمليات ،مبتني بر استفاده صريح از تابع توليد است

 نرخ رشد ساالنه، ها روشدر اين . پردازد  مي TFPتوليد به برآورد شاخص رياضي بر روي تابع 

شود و در اين  زده مي وري كل عوامل تخمين  ساالنه بهرهميانگين نرخ رشد ساالنه و ميانگين

 .شود برآورد برخي فروض در نظر گرفته مي

 

 TFPي مستقيم محاسبه شاخص ها روش

گيري  هاست كه واحدهاي اندازه ع مختلف نهادهكردن انوا در اين روش مشكل اصلي، جمع

ده كرپيشنهاد آن را  2 كه كندريكها روشيكي از اين ). نظير نيروي كار و سرمايه(متفاوتي دارند 

كندريك از يك تابع توليد ضمني براي تخمين . استمبتني بر ميانگين وزني كار و سرمايه 

ري كل عوامل توليد او به صورت زير تعريف و شاخص بهره. وري استفاده نمود تغييرات در بهره

 :شود مي

) 2                                         (                                         
tt

t

LK

V
TFP

βα +
= 

 Kt، )به قيمت ثابت( ارزش افزوده واقعي Vtوري كل عوامل توليد،   بهرهTFPكه در آن 

 سهم عامل سرمايه α تعداد نيروي كار يا نفر ساعت، L قيمت ثابت، ارزش موجودي سرمايه به

 در الگوي كندريك از فروض 3. سهم عامل كار در ارزش افزوده استβدر ارزش افزوده و 

اگر فرض همگني خطي يا بازدهي ثابت نسبت . همگني تابع توليد و قضيه اولر استفاده شده است

 . خواهد بودα خواهد بود و تنها نياز به برآورد پارامتر  α - 1= βكار گرفته شود ه به مقياس ب

                                                 
١. Aggregation 
٢. Kendrick 

 ؛)1380(به اميني . ك.رروي كار و سرمايه از توليد ـم نيـه سهـونگي محاسبـالع از چگـ براي اط.3

Hsieh (١٩٩٩) ؛Weber & Domazlicky (١٩٩٩) 
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 براي 1وري كل عوامل، استفاده از شاخص ديويژيا دومين روش مستقيم محاسبه بهره

صورت زير تعريف ه وري كل عوامل ب در اين روش شاخص بهره. هاست سازي نهاده جمعي

 :2شود مي

)3                                (                                                        
LK tt

tV
TFP βα= 

 كار گرفته شود سپسه اگر فرض همگني خطي يا بازدهي ثابت نسبت به مقياس ب

α - 1= βوري نهايي آن  در شرايط رقابت كامل كه به هر عامل به اندازه بهره.  خواهد شد

بنابراين، . ندهستوليدي نسبت به سرمايه و كار نيز هاي ت  بيانگر كششβ و αشود،  پرداخت مي

توان از  هاي عوامل از توليد وجود ندارد مي در شرايطي كه اطالعات آماري درخصوص سهم

 .وري كل عوامل استفاده نمود هاي توليدي كار و سرمايه در برآورد بهره كشش

 

 TFPي غيرمستقيم محاسبه شاخص ها روش

ده است در حقيقت چيزي جز تفاضل ميانگين ش معروف 3ه سولونام مانده اولين روش كه ب

صورت زير قابل بيان ه اين موضوع به زبان رياضي ب. يستموزون رشد عوامل از رشد توليد ن

 :است

)4 (                 LKVPFT ˆˆˆˆ βα −−= 

بل به عبارت ديگر، آن بخش از رشد توليد كه توسط رشد كمي نيروي كار و سرمايه قا

يكي از اشكاالت اين روش . شود وري كل عوامل منتسب مي توضيح دادن نيست به رشد بهره

كه  مربوط به در نظر گرفتن يك مقدار ثابت و معين براي سهم كار و سرمايه است، در حالي

                                                 
١. Divisia Index 

پاييز (ي و هژبر كياني ؛ امين)1373شهريور (به اميني . ك.ر براي اطالع از كاربردهاي شاخص ديويژيا .2

1375.( 

٣. Sollow Residual 
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. هاي عامل از سالي به سال ديگر و از فعاليتي به فعاليت ديگر در حال تغيير و تحول است سهم

 از اين روش با روش استفاده از شاخص ديويژيا يكسان TFPر است، نتايج تخمين شايان ذك

 و سپس از آن بر حسب زمان مشتق كلي ،لگاريتم طبيعي گرفته) 3(است، زيرا اگر از رابطه 

 .آيد  ميبه دست) 4(بگيريم، رابطه 

ي معيني ، ابتدا فرم تابع"مانده سولو"وري كل عوامل از روش   بهره براي محاسبه شاخص

در كنيم و  گيريم و سپس آن را به روش اقتصاد سنجي برآورد مي براي تابع توليد در نظر مي

يعني (هاي توليدي كار و سرمايه را برآورد نمود  توان كشش نهايت براساس تابع برآورد شده مي

توان  هاي توليدي كار و سرمايه مي هاي كشش آوردن تخمين دست بهپس از ). β و αپارامترهاي 

با فرض اينكه .  آوردبه دستوري كل عوامل را  نرخ رشد ساالنه بهره) 4(با استفاده از رابطه 

ي رشد ها نرختوان با اضافه كردن   باشد مي100وري كل عوامل در سال پايه برابر  شاخص بهره

شايان ذكر است، اگر .  آوردبه دست را TFPوري كل عوامل، مقدار مطلق شاخص  ساالنه بهره

توان با استفاده از فرض رقابت  هاي عوامل از توليد در دسترس باشد، مي اطالعات مربوط به سهم

 اقدام نمود و در اين حالت نيازي به برآورد تابع توليد TFPكامل، نسبت به برآورد نرخ رشد 

هاي توليدي كار و  كه پيشتر توضيح داده شد در رقابت كامل كشش طوري ، زيرا هماننيست

قابل توجه است، آمارهاي سهم عوامل . ندهستهاي كار و سرمايه از توليد برابر  ه با سهمسرماي

براساس فرض ) 4(كه رابطه  آيد گسسته بوده، در حالي  ميبه دستهاي ملي  توليد كه از حساب

 اگر از رابطه مذكور استفاده نماييم دچار خطاي هنتيجدر آيد و   ميبه دستپيوسته بودن متغيرها 

هاي  شود از تقريب يب نسبتاً زيادي خواهيم شد و بدين خاطر در مطالعات تجربي توصيه ميتقر

 TFP رشد 1شاخص ترنكويستدر اين ارتباط ي رشد استفاده شود كه ها نرخگسسته زماني براي 

  2:برابر است با

)5     ()()()(ˆ
١١١ −−− −−−−−= ttttttttt LnLLnLLnKLnKLnVLnVPFT βα 

                                                 
١. Tornquist Index 

 (�٢٠٠ ,٢٠٠١) APO ;(�١٩٧) Diewertبه . ك.ر براي اطالع از جزئيات بيشتر .2
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 و tترتيب بيانگر متوسط سهم سرمايه و نيروي كار از توليد در دوره ه  بtβ و tαكه در آن 

t-باشد، تقريب 2 نشان داده است كه اگر تابع توليد همگن و به شكل ترنزالگ1ديورت.  است١ 

 3.استفوق دقيق 

در روش سولو تابع . است 4 معروف به روش سولوTFPدومين روش غيرمستقيم در محاسبه 

طرف يا خنثي از نوع  ي بيفناورشود كه مبتني بر فرض پيشرفت  صورت زير تعريف ميه د بتولي

 :استهيكس 

)6      (                 ),()( tttt LKFAV = 

در اين روش يك فرم تابعي . استوري كل عوامل توليد   برآوردي از بهرهA(t)كه در آن 

هاي  د و سپس پارامترهاي آن با استفاده از تكنيكشو معين براي تابع توليد در نظر گرفته مي

وري كل   محاسبه بهرهبرايداگالس را �سولو توابعي به فرم كاب. شود اقتصادسنجي برآورد مي

 . نمايد عوامل توليد توصيه مي

شايان ذكر است، در مواردي كه اطالعات مربوط به سهم عامل كار از توليد در دسترس 

با فرض . وري كل عوامل را محاسبه نمود توان شاخص بهره  توليد ميباشد، بدون برآورد تابع

توان  داگالس و بازدهي ثابت نسبت به مقياس وجود دارد مي -اينكه تابع توليد از نوع كاب

 :وري كل عوامل را از رابطه زير برآورد نمود بهره

)7 (                           αα −=
١LK

V
A 

وري كل عوامل بر مبناي شاخص ديويژيا   همان شاخص بهرهت راست، دقيقاًكه عبارت سم

بنابراين، نتايج محاسبه با استفاده از روش شاخص ديويژيا موقعي از دقت بااليي برخوردار . است

 . داگالس باشد–است كه تابع توليد از نوع كاب 

                                                 
١. Diewert, ١٩٧� 
٢. Translog 

 ).1373شهريور (به اميني . ك.رهاي توابع توليد مختلف   براي اطالع از ويژگي.3

�. Sollow 
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 و از نيست توليد موجود شايان ذكر است، در حالتي كه اطالعات مربوط به سهم عامل كار از

  براي برآورد تابع توليد استفاده شود، يك برآورد منحصر(OLS)روش حداقل مربعات معمولي 

وري كل عوامل براي  بنابراين، در چنين وضعيتي ميانگين بهره. آيد  ميبه دست Aفرد براي   هب

هاي مختلف محاسبه  هتوان براي دور وري را نمي شود و ميزان بهره دوره مورد بررسي حاصل مي

 . زده شود   در طول زمان تخمينAنمود، مگر اينكه مدل با فرض متغير بودن پارامتر 

 :توان نكات زير را مطرح كرد با توجه به مباحث ارائه شده در فوق مي

 داگالس كه مبتني بر فروض بازدهي ثابت نسبت به مقياس، –توابع توليد كاب  .1

هاي   ممكن است به تخمين،ن عوامل توليد استهمگني و كشش جانشيني واحد بي

وري كل عوامل منجر شود، زيرا صحت اين فروض محدود كننده با  غيردقيق بهره

 .ترديد همراه است

هاي  توابع توليد آماري داراي عدم ثبات قابل مالحظه در پارامترهاي خود در دوره .2

 برآوردهاي درآمد ملي براي اجتناب از اين مشكل، كندريك از. ندهستزماني متوالي 

 . آوردبه دستها را براي كار و سرمايه  كند تا وزن استفاده مي

هاي كار و سرمايه در توليد استفاده  وري كل عوامل كه از سهم هاي بهره شاخص .3

وري مابين صنايع و ارتباط  پذيري بيشتري را در آناليز تغييرات بهره  انعطاف،كنند مي

 .دهد  ميتبه دسآن با متغيرهاي ديگر 

در شرايطي كه اطالعات مربوط به جبران خدمات كاركنان موجود نيست، امكان  .4

ناچار ه محاسبه سهم عوامل كار و سرمايه از توليد وجود ندارد و در چنين وضعيتي ب

 ،آيد  ميبه دستهاي توليدي كار و سرمايه كه از تابع توليد  بايد از تخمين كشش

شود رقابت كامل وجود داشته  طور ضمني فرض ميه  بعبارت ديگر،ه ب. استفاده نمود

هاي عوامل  ترتيب با سهمه هاي توليدي كار و سرمايه ب و تحت چنين شرايطي كشش

 .هستندكار و سرمايه از توليد برابر 
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 )كار و سرمايه(وري كل عوامل كه از نسبت ارزش افزوده بر كل عوامل توليد  بهره .5

ها، چه ميزان توليد  كه به ازاي هر واحد از كل نهادهآيد، بيانگر آن است   ميبه دست

وري نيروي كار و سرمايه از  عبارت ديگر، برآيند تغييرات بهرهه ب.  آمده استبه دست

صورت زير بيان ه اين موضوع به زبان رياضي ب. شود طريق اين شاخص مشخص مي

 :شود مي

)8(                         LPAKPAPFT ˆ)١(ˆ.ˆ αα −+= 

)ˆ(وري كل عوامل  يعني رشد بهره PFT وري  ي رشد بهرهها نرخ برابر ميانگين وزني

)ˆ(سرمايه  KPA و نيروي كار )ˆ( LPA است . 

را ) 8(توان رابطه  وري نيروي كار و سرمايه در رشد توليد مي براي محاسبه سهم رشد بهره

 ١−α و αهاي توليدي سرمايه و كار به ترتيب با توجه به اينكه كشش. قرار داد) 1(در رابطه 

 :آيد  ميبه دست، رابطه زير هستند

)9(                                            KPALPAKLY ˆˆ)١(ˆˆ)١(ˆ αααα +−++−= 

 

 وري ثر بر بهرهؤتحليل عوامل م. 4

وري كل عوامل را بررسي  وري نيروي كار و سرمايه و بهره ثر بر بهرهؤين قسمت عوامل مدر ا

 . مكني مي

 

 وري نيروي كار ثر بر بهرهؤ عوامل م.4-1

 :گيريم  را در نظر ميوري نيروي كار تابع توليد زير ثر بر بهرهؤبراي نشان دادن عوامل م

)10                                         (                                      ),,,( tHKLFY = 

قابل توجه است، عالوه .  پيشرفت فني است t بيانگر سرمايه انساني و Hكه در رابطه فوق 

بر كميت نيروي انساني، كيفيت نيروي كار به لحاظ سطح آموزش، مهارت، توانايي جسماني و 
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به عبارت ديگر، با فرض ثابت بودن كميت .  استمؤثرد سطح سالمتي نيز در تعيين سطح تولي

پيشرفت فني نيز .  با افزايش كيفيت نيروي كار توليد را افزايش دادتوان مينيروي كار و سرمايه، 

 . توليد را افزايش دهد د از طريق افزايش قدرت توليدي نيروي كار و سرمايه،توان مي

) 10(كنيم تابع توليد  وري نيروي كار، فرض مي  بر بهرهمؤثراكنون براي نشان دادن عوامل 

 : خواهيم داشت، تقسيم نماييمLاگر طرفين رابطه مذكور را بر . استهمگن از درجه اول 

)11                                                                      (),,( t
L

H

L

K
F

L

Y
APL == 

با افزايش سرمايه . ري نيروي كار، سرمايه سرانه استو  بر بهرهمؤثربنابراين، اولين عامل 

هر چه تكنيك توليد سرمايه برتر به عنوان مثال،  .يابد وري نيروي كار افزايش مي سرانه بهره

 .وري نيروي كار باالتر خواهد بود ، بهرهبر افزايش يابد  و يا سهم كاالهاي سرمايهباشد

ثير مثبت بر أ هر واحد نيروي كار است كه تدومين عامل، متوسط سرمايه انساني به ازاي

بنابراين، افزايش سطح تحصيالت، مهارت و سالمتي نيروي كار به . وري نيروي كار دارد بهره

اگر پيشرفت فني منجر به . سومين عامل، پيشرفت فني است. شود وري منجر مي افزايش بهره

وري نيروي كار را  محصول گردد، بهرهجويي در استفاده از نيروي كار براي توليد هر واحد  صرفه

 1.افزايش خواهد داد

معموالً با افزايش دستمزدهاي واقعي، انگيزه . چهارمين عامل، دستمزدهاي واقعي است

. شود يابد و ميزان تالش، جديت و دقت وي بيشتر مي نيروي كار براي انجام كار بهتر افزايش مي

يابد و  يابد، انگيزه نيروي كار كاهش مي  كاهش مياز سوي ديگر، در شرايطي كه دستمزد واقعي

عالوه بر اين، افزايش دستمزد واقعي . كند آالت و تجهيزات به نحو احسن استفاده نمي از ماشين

دهد  گذاري در آموزش و ارتقاي سطح سالمتي و بهداشت نيروي كار را افزايش مي انگيزه سرمايه

شايان ذكر است، در شرايط .  كارايي نيروي كار است اينها افزايش سرمايه انساني وةكه نتيج

                                                 
 ).1382دي (به اميني . ك.راي اطالع بيشتر در اين خصوص  بر.1
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شود و رشد دستمزد واقعي با  وري نهايي آن پرداخت مي رقابت كامل به عامل كار به اندازه بهره

 .وري نهايي نيروي كار برابر است رشد بهره

وري  هاي موجود بر بهره آالت و عدم استفاده كامل از ظرفيت وجود ظرفيت بيكار ماشين

اگر به هر دليلي توليد بالفعل از سطح توليد بالقوه كمتر باشد با ظرفيت .  استمؤثري كار نيرو

دهد و يا تعديل با   تعديل نيروي كار را نميةبيكار مواجه هستيم و در شرايطي كه قانون كار اجاز

 را از تجربه خود هاي زيادي همراه است و يا به هر دليلي كارفرما مايل نباشد نيروهاي با هزينه

 زيرا تعداد نيروي كار متناسب با ؛رو خواهيم شده ب وري نيروي كار رو  با كاهش بهره،دست بدهد

. در چنين شرايطي با پديده بيكاري پنهان مواجه هستيم. كاهش سطح توليد تنزل نيافته است

روي كار و بنابراين، هر چقدر فاصله توليد بالفعل از توليد بالقوه بيشتر شود، بيكاري پنهان ني

توليد سرانه هر شاغل  وري نيروي كار يا شود و به دنبال آن بهره ظرفيت بيكار سرمايه بيشتر مي

به داليلي نظير ( در بازار مؤثر در نتيجه كمبود تقاضاي افزايش اين شكاف معموالً. يابد كاهش مي

كاالهاي   مواد اوليه،پايين بودن كيفيت، باال بودن قيمت تمام شده و كاهش درآمد سرانه، كمبود 

 .دهد رخ مي) آالت، سوخت و سرمايه در گردش اي، قطعات يدكي ماشين واسطه

 ارتقاوري انرژي  اگر بهره.  استمؤثروري نيروي كار  وري انرژي نيز بر بهره خره، بهرهباأل

رژي  از انتوان مييابد، براي توليد محصول معين و به ازاي مقادير مفروض نيروي كار و سرمايه 

وري  كمتري استفاده نمود كه نتيجه آن افزايش ارزش افزوده است كه اين امر به افزايش بهره

 . نيروي كار منتهي خواهد شد

 

 وري سرمايه  بر بهرهمؤثر عوامل .4-2

همگن از درجه ) 10(كنيم تابع توليد  وري سرمايه، فرض مي  بر بهرهمؤثربراي نشان دادن عوامل 
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 بنابراين، متوسط نيروي كار استفاده شده به ازاي هر واحد سرمايه، متوسط سرمايه انساني

هر چه به عنوان مثال، .  هستندمؤثرمايه وري سر به ازاي هر واحد سرمايه و پيشرفت فني بر بهره

قدر تكنيك توليد كار برتر باشد نسبت 
K

Lوري سرمايه بيشتر خواهد  تر خواهد بود و بهره  بزرگ

وري سرمايه كمتر خواهد شد   ترتيب، هر چقدر تكنيك توليد سرمايه برتر باشد، بهرهنبه همي. شد

 .زدهي نهايي سرمايه استكه دليل آن نزولي بودن با

متوسط سرمايه انساني استفاده شده به ازاي هر واحد   وري سرمايه،  بر بهرهمؤثردومين عامل 

قابل توجه است، نيروي انساني متخصص به دليل برخورداري از دانش علمي، فني . سرمايه است

 و توليد بيشتري را عمل آورده آالت و تجهيزات استفاده بهتري ب د از ماشينتوان ميو تخصصي 

د به استفاده بهتر و مفيدتر توان ميعالوه بر اين، ارتقاي سطح سالمتي نيروي كار نيز . ايجاد كند

 .اي منجر شود از امكانات سرمايه

شود  پيشرفت فني باعث مي. وري سرمايه، پيشرفت فني است  بر بهرهمؤثرسومين عامل 

ها با استفاده از آنها  شتر دارند توليد شوند و بنگاهماشين آالت و تجهيزات جديدتر كه كارايي بي

 .ند به ازاي هر واحد سرمايه توليد بيشتري داشته باشندتوان مي

با افزايش هزينه واقعي استفاده از . چهارمين عامل هزينه واقعي استفاده از سرمايه است

 .ي برخوردار هستندگيرد كه از بازدهي باالتر هايي صورت مي گذاري در طرح سرمايه، سرمايه

گذاري به شكل بهتري صورت  هاي سرمايه به عبارت ديگر، تخصيص منابع مالي در طرح

هاي داراي توجيه  شوند و طرح هاي داراي توجيه اقتصادي كمتر كنار گذاشته مي گيرد و طرح مي

مايه، هزينه عالوه بر اين، با افزايش هزينه واقعي استفاده از سر. شوند اقتصادي بيشتر انتخاب مي

كند از امكانات  شود و كارفرما سعي مي آالت بيشتر مي فرصت عاطل ماندن تجهيزات و ماشين

 . و به بهترين شكل از آن استفاده نمايدباشد اي حداكثر استفاده را داشته  سرمايه

افزايش . هاي موجود است وري سرمايه، ميزان استفاده از ظرفيت  بر بهرهمؤثرپنجمين عامل 

ثير منفي دارد، زيرا با ثابت بودن مقدار أوري سرمايه ت له توليد بالفعل از توليد بالقوه بر بهرهفاص
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به عبارت ديگر، وقتي ماشين آالت و . يابد وري سرمايه كاهش مي سرمايه و كاهش توليد، بهره

 توان با كاهش تقاضاي بازار براي كاالها و تجهيزات خريداري و نصب گرديد به آساني نمي

خدمات، ميزان سرمايه را كاهش داد و به دليل اينكه امكان تعديل سرمايه متناسب با سطح توليد 

. يابد وري سرمايه يا متوسط توليد به ازاي هر واحد سرمايه كاهش مي  بهرههنتيجدر وجود ندارد 

ه در شرايطي ك.  با ذكر يك مثال جنبه ديگري از مسئله را روشن نمودتوان مي بارهدر اين 

رسند، اگر چه موجودي  هاي عمراني در مدتي بيش از دو برابر مدت تعيين شده به اتمام مي طرح

يابد، به دليل طوالني شدن زمان  هاي انجام شده افزايش مي گذاري سرمايه در اثر سرمايه

خير طوالني افزايش خواهد يافت و از يك سوي، طول عمر مفيد أبرداري، ارزش افزوده با ت بهره

يابد كه نتيجه آن  گذاري افزايش مي هاي سرمايه  كاهش خواهد يافت و از سوي ديگر هزينهطرح

 .استوري سرمايه  كاهش بهره

معموالً .  استمؤثروري سرمايه  اي نيز بر بهره آالت، تجهيزات و امكانات سرمايه عمر ماشين

يابد  ي سرمايه كاهش ميور اي و افزايش متوسط طول عمر آنها بهره با فرسودگي امكانات سرمايه

وري سرمايه  اي كاهش و بهره گذاري جديد عمر متوسط امكانات سرمايه انجام سرمايه و با

ي فناوريي بيشتري برخوردار هستند و اتر از كار اي جديد يابد، زيرا امكانات سرمايه افزايش مي

 . تري در توليد آنها به كار رفته است پيشرفته

اگر نيروي كار .  استمؤثروري سرمايه  آالت و تجهيزات نيز بر بهره  استفاده از ماشين ةشيو

وري  اي را نداشته باشد، بهره به هر دليلي انگيزه الزم براي استفاده صحيح از امكانات سرمايه

.  نخواهد آمدبه دستاي  سرمايه را كاهش خواهد داد، زيرا حداكثر توليد ممكن از امكانات سرمايه

مجموع ارزش در يابد و   اثر استفاده ناصحيح از سرمايه، عمر مفيد آن كاهش ميعالوه بر اين، در

وري سرمايه در آينده منتهي  افزوده كمتري از سرمايه حاصل خواهد شد كه به كاهش بهره

اي،  هاي افزايش انگيزه نيروي كار در استفاده صحيح از امكانات سرمايه يكي از راه. خواهد شد

وري  رود با افزايش دستمزدهاي واقعي، بهره بنابراين، انتظار مي. اقعي استافزايش دستمزدهاي و

 .يابد سرمايه افزايش 
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وري انرژي  اگر بهره.  استمؤثروري سرمايه نيز  ه وري انرژي بر بهر ، افزايش بهرهسرانجام

 معني يابد كه اين امر به افزايش يابد، متوسط توليد به ازاي هر واحد انرژي مصرفي افزايش مي

وري   كه افزايش بهرهاستافزايش ارزش افزوده به ازاي مقادير معين نيروي كار و سرمايه 

 . سرمايه را به دنبال دارد

 

 وري كل عوامل  بر بهرهمؤثر عوامل .4-3

وري كل عوامل برابر با آن بخش از رشد توليد است كه مربوط به رشد  با توجه به اينكه رشد بهره

 عواملي كه بهبود سطح كيفي نيروي كار و سرمايه، هنتيجدر ، نيسترمايه كمي نيروي كار و س

 يارتقاتخصيص بهتر منابع، استفاده بهينه از منابع و امكانات موجود را به همراه دارد به 

 :  آنها عبارتند ازترين مهمكند كه  وري كل عوامل كمك مي بهره

 يه انساني و استفاده بهينه از آن،ارتقاي سرما .1

 ، تشويق نوآوري و خالقيت و افزايش دقت و جديت افرادجهتايش انگيزه نيروي كار در افز .2

 ،ارتقاي دانش فني از طريق افزايش سرمايه تحقيق و توسعه .3

 ،توسعه كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات .4

 ،گذاري هاي سرمايه تخصيص بهتر منابع در طرح .5

 ،اي كاهش سن متوسط تجهيزات و امكانات سرمايه .6

 ،اهش فاصله بين توليد بالفعل و توليد بالقوهك .7

 اي، هاي واسطه  و بهبود در كيفيت نهادهاي هاي واسطه استفاده بهينه از انرژي و نهاده .8

 ،ي نوين مديريتيها روشكارگيري ه ب .9

 ،1هاي اقتصادي كاهش نرخ تورم به منظور تخصيص بهينه منابع بين بخش .10

 و 2هايي نظير افزايش درجه باز بودن اقتصاد اهگسترش شرايط رقابت پذيري اقتصاد از ر .11

 .سازي خصوصي

                                                 
 (٢٠٠١) Bitors & Panas؛ )1383دي (به خالصي . ك.ر براي اطالع بيشتر .1
 (٢٠٠٠) Miller & Upadhyay؛ )1383دي (به خالصي . ك.ر براي اطالع بيشتر .2
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 هاي آماري داده. 5

وري جزئي و كلي عوامل توليد به آمارهاي جمعيت شاغل،  هاي بهره براي محاسبه شاخص

هاي اقتصادي نياز  موجودي سرمايه، ارزش افزوده و سهم نيروي كار از توليد به تفكيك بخش

 بانك مركزي از سوي 1376هاي ثابت سال  ه بر حسب قيمتآمارهاي ارزش افزود. است

آمارهاي جمعيت شاغل از مطالعه اميني، . جمهوري اسالمي ايران محاسبه و منتشر شده است

 از مطالعه اميني و 1376 و آمارهاي موجودي سرمايه به قيمت ثابت سال 1نشاط و اصالحچي

ني و نشاط موجودي سرمايه براي شايان ذكر است، در مطالعه امي. ده استشنشاط اخذ 

اي و  اي و حرفه ت مالي، پولي و بيمهمؤسساهاي بازرگاني، رستوران و هتلداري، خدمات  بخش زير

تخصصي و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي محاسبه نشده، زيرا آمارهاي 

 ي سرمايهعالوه بر اين، موجود. گذاري به تفكيك مذكور تاكنون محاسبه نشده است سرمايه

هايي موجودي  بايست با تكنيك بنابراين، مي. به تفكيك صنعت و معدن نيز محاسبه نشده است

 به) گانه هاي سه شامل زيربخش(سرمايه بخش صنعت و معدن و بخش ساير خدمات 

 كه از فروض نسبتاً كمتر محدودكننده ها روشيكي از اين . هاي آنها تفكيك شود زيربخش

 و با توجه استن است كه فرض كنيم تابع توليد كل بخش همگن از درجه اول كند اي استفاده مي

به اين فرض توليد سرانه تابعي از سرمايه سرانه خواهد بود و تابع معكوس آن سرمايه سرانه 

 2اكنون تابع معكوس مذكور را با استفاده از روش حداكثر درستنمايي. استتابعي از توليد سرانه 

در .  است3پارامتر متغير با زمان"ابل توجه است، مدل استفاده شده از نوع ق. كنيم برآورد مي

ها نيز صادق است و با  كنيم تابع معكوس برآورد شده براي زيربخش مرحله بعد، فرض مي

هاي مختلف، مقادير سرمايه سرانه را برآورد  ها در سال جايگذاري مقادير توليد سرانه زيربخش

 4.شود زده مي ه تخمينر اشتغال هر زيربخش، ميزان موجودي سرماينموده و سپس از ضرب آن د

                                                 
 ).1384مرداد (به اميني . ك.ربراي اطالع از جزئيات بيشتر . 1

٢. Maximum Likelihood 
٣. Time – Varing Coefficient Model 

 ).1380(به اميني . ك.ر براي اطالع بيشتر .4
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 و با موجودي سرمايه ،ها را جمع بخش براي آزمون دقت برآوردها، مجموع موجودي سرمايه زير

دهد كه خطاي برآورد براي بخش ساير   آمده نشان ميبه دستنتايج . كنيم كل بخش مقايسه مي

است  درصد 1 درصد و در بخش صنعت و معدن كمتر از 6/2ها كمتر از  خدمات در تمامي سال

در مرحله بعد، ميزان اختالف برآورد موجودي سرمايه . ستكه حاكي از قابل قبول بودن برآوردها

ها با كل بخش برابر  ها بين آنها توزيع شده است تا مجموع زيربخش با توجه به سهم زيربخش

 استفاده 1375از ماتريس حسابداري اجتماعي سال براي محاسبه سهم نيروي كار از توليد . شود

با توجه به اينكه، آمارهاي جبران خدمات كاركنان بخش حمل و نقل و انبارداري و . شده است

و انبارداري و ارتباطات وجود ندارد،   هاي حمل و نقل  به تفكيك زيربخش1375ارتباطات در سال 

 قابل توجه 1.شود  استفاده مي1379 براي اين بخش از ماتريس حسابداري اجتماعي سال بنابراين،

است، در محاسبه سهم نيروي كار از توليد فرض شده است نيمي از درآمد مختلط مربوط به 

هاي  نتايج محاسبات به عمل آمده درخصوص سهم نيروي كار از توليد در بخش. استعامل كار 

 .رائه شده استمختلف در جدول زير ا
 

 1375 حسابداري اجتماعي در سال  سهم نيروي كار از توليد براساس ماتريس

 بخش
سهم نيروي كار از 

 )درصد(توليد 
 5/47 كشاورزي

 2/5 نفت و گاز

 1/38 صنعت 

 1/38 معدن 

 7/15 آب و برق 

 1/57 ساختمان 

 8/46  *حمل و نقل و انبارداري

 6/47  *ارتباطات

 4/42 ، رستوران و هتلداري بازرگاني

 6/7 اي و تخصصي   ت مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهمؤسساخدمات 

 5/66 خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي 

 37 كل اقتصاد 

 . آمده استبه دست 1379ها از ماتريس حسابداري اجتماعي سال   ارقام اين بخش*

                                                 
 ).1381خرداد (به بانويي . ك.ر براي اطالع بيشتر .1
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 رمايه در ـروي كار و سـزئي نيـ جوري رهـهاي به ري شاخصـگي اندازه. 6

 هاي اقتصادي بخش

وري جزئي نيروي كار و سرمايه از  هاي بهره گيري شاخص در اين مطالعه براي اندازه .1

بر مقادير استفاده شده از نيروي كار و ) 1376به قيمت ثابت سال (هاي ارزش افزوده  نسبت

وري نيروي كار را به تفكيك   نتايج محاسبات بهره1جدول . كنيم سرمايه استفاده مي

 در ابتداي دوره، باالترين 1.دهد  نشان مي1382-1370هاي اقتصادي در دوره  بخش

 393821وري نيروي كار مربوط به بخش نفت و گاز است كه به ازاي هر نفر حدود  بهره

وري نيروي كار به بخش ارتباطات  ترين بهره هزار ريال ارزش افزوده ايجاد شده و پايين

 هزار ريال ارزش افزوده ايجاد شده 7858ختصاص داشته كه به ازاي هر نفر شاغل حدود ا

وري بخش نفت و گاز به دليل وفور ماده اوليه معدني و ارزاني آن و  باال بودن بهره. است

 18710وري نيروي كار در سطح كل اقتصاد حدود   بهرهاستسرمايه بر بودن تكنيك توليد 

هاي نفت و گاز،  وري نيروي كار در بخش  و بهرهاستر نفر شاغل هزار ريال به ازاي ه

اي و تخصصي، معدن، بازرگاني، رستوران و  ت مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهمؤسسا

 . هتلداري و حمل و نقل و انبارداري بيشتر از حد متوسط كل كشور بوده است

هاي منحرف شده  ثير قيمتأوري نيروي كار تحت ت قابل توجه است، ارقام مطلق بهره

هاي اقتصادي  وري بخش  و دقيقاً مبين مقادير واقعي بهرهاستكاالها و خدمات و عوامل توليد 

 .نيست

 درصد 4/14وري نيروي كار در بخش ارتباطات با   رشد بهرهين، بيشتر1382-1370در دوره 

رستوران و هتلداري با وري مربوط به بخش بازرگاني،  در سال رخ داده و بيشترين كاهش بهره

 صنعت، آب  هاي كشاورزي،  عالوه بر بخش ارتباطات، بخش ره،در اين دو.  درصد بوده است3/3

                                                 
وري بـه تفكيـك       هـاي بهـره     هاي آماري و نتايج محاسـبه شـاخص          براي اطالع بيشتر از جزئيات داده      .1

 ).1385فروردين (به اميني . ك.ربيشتر  هاي   و تحليل1382-1370هاي  سال
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وري  و برق، حمل و نقل انبارداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي رشد مثبت بهره

هاي معدن،  ، بخشكه عالوه بر بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري اند، در حالي را تجربه كرده

اي و تخصصي با پديده  بيمه، مستغالت و حرفه ت مالي، پولي، مؤسسانفت و گاز، ساختمان و 

وري نيروي كار در سطح كل  متوسط نرخ رشد ساالنه بهره. اند وري مواجه بوده كاهش بهره

 كاهش  واسطهه  و پايين بودن اين رشد باست درصد بوده است كه رقم نازلي 9/0اقتصاد 

 .استهاي ذكر شده  وري در بخش بهره

 335410با ( مربوط به بخش نفت و گاز 1382وري نيروي كار در سال  باالترين ميزان بهره

 هزار ريال به ازاي هر 8063با (ترين آن به بخش ساختمان  و پايين) هزار ريال به ازاي هر شاغل

رتباطات با عملكرد بسيار نكته قابل توجه، آن است كه بخش ا. اختصاص داشته است) شاغل

خوب خود، عقب ماندگي گذشته را تا حد زيادي جبران كرده و بيشترين موفقيت را از نظر بهبود 

همان طوري كه پيشتر توضيح داده شد، به دليل . وري نيروي كار داشته است شاخص بهره

وري   مطلق بهرههاي دستوري و منحرف شده برخي از كاالها، خدمات و عوامل توليد، ارقام قيمت

باشد ولي تغييرات آن طي يك دوره زماني معين نداشته نيروي كار ممكن است دقت الزم 

هاي اقتصادي را بر   عملكرد بخشتوان ميبر اين اساس . تواند از اعتبار بيشتري برخوردار باشد مي

 :بندي نمود كه به ترتيب عبارتند از   رتبه1382-1370وري در دوره  حسب رشد بهره

 خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و .5 كشاورزي .4 صنعت .3 آب و برق .2ارتباطات  .1

 . حمل و نقل و انبارداري.6خانگي 

وري را تجربه كرده و بدين خاطر  هاي اقتصادي كاهش بهره شايان ذكر است، ساير بخش

 .اند بندي فوق ارائه نشده در رتبه

ت عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي وري در بخش خدما قابل توجه است، افزايش بهره

 يعني اين بخش قسمتي از ،عمدتاً به واسطه كاهش اشتغال در بخش عمومي كشور رخ داده

 .نيروي كار مازاد خود را تعديل كرده است
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وري سرمايه است كه نتايج محاسبات آن براي دوره  وري جزئي، بهره دومين شاخص بهره

در ابتداي دوره، متوسط توليد به ازاي هر واحد . ه است نمايش داده شد2 در جدول 1370-1382

تر از يك است كه در  اين رقم بزرگ هاي كشاورزي و نفت و گاز  است و در بخش28/0سرمايه 

ها منابع طبيعي و معدني نقش مهم در توليد دارند و اين مسئله دليل باال بودن  تمامي اين بخش

  هاي معدن، صنعت، ساختمان، الوه بر اين، در بخشع. ستها وري سرمايه در اين فعاليت بهره

وري سرمايه  بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي بهره

 . بيشتر از متوسط كل كشور است

وري سرمايه در بخش ارتباطات رخ داده و يشترين  ، بيشترين رشد بهره1382-1370در دوره 

 همان.  نيز در بخش بازرگاني، رستوران و هتلداري اتفاق افتاده استوري سرمايه كاهش بهره

وري نيروي كار نيز در بخش ارتباطات تجربه  كه پيشتر مالحظه گرديد بيشترين رشد بهره طوري

 بهينه از عوامل توليد داشته ة استفادة بنابراين، اين بخش بهترين عملكرد را در زمين؛شده است

هاي آب و برق، ساختمان، حمل و نقل و  الوه بر بخش ارتباطات، بخشدر دوره مذكور، ع. است

وري مثبت  اي و تخصصي نيز رشد بهره ت مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهمؤسساانبارداري و 

 . اند وري سرمايه مواجه بوده هاي ديگر با كاهش بهره  و بخش را در زمينه عامل سرمايه داشته

 درصد 5/0كل اقتصاد در دوره مذكور به طور متوسط ساالنه وري سرمايه در سطح  بهره

هاي كشاورزي،  وري سرمايه در بخش واسطه كاهش بهرهه كاهش يافته است كه اين كاهش ب

نفت و گاز، معدن، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 

هاي اقتصادي را  ترين بخش توان موفق ميوري سرمايه  بر اساس شاخص رشد بهره. خانگي است

 : بندي نمود به صورت زير رتبه

اي و  مستغالت و حرفهبيمه، ت مالي، پولي، مؤسسا .4 آب و برق .3 ساختمان .2 ارتباطات .1

 . حمل و نقل و انبارداري.5تخصصي 
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اهش وري سرمايه در دوره مورد بررسي ك هاي اقتصادي بهره قابل توجه است، در ساير بخش

  . استبندي فوق ارائه نشده يافته و به همين دليل در رتبه

 

 هاي اقتصادي  وري كل عوامل در بخش  بهره گيري شاخص اندازه.  7

د كه شو  شاخص ديويژيا محاسبه مي وري كل عوامل با استفاده از روش در اين مطالعه، بهره

به دو ) 5(جاي رابطه  از اين رابطه بهاستفاده . ه شده استئارا) 3(فرمول محاسباتي آن در رابطه 

 و ديگري ،هاي مختلف  آمارهاي ساالنه سهم نيروي كار از توليد در سالنبوددليل است؛ يكي 

با توجه به . وري در برنامه چهارم توسعه استفاده از اين روش در تعيين اهداف كمي رشد بهره

 با اهداف كمي 1382-1370 در دوره وري هاي بهره گيري شاخص اينكه قصد مقايسه نتايج اندازه

 . رسد  استفاده از روش شاخص ديويژيا ضروري به نظر مياز اين رو،برنامه چهارم توسعه را داريم، 

عمل آمده با استفاده از اين روش با روش مانده سولو كه در  عالوه بر اين، نتايج محاسبات به

وري كل عوامل  ه نتايج محاسبات بهر. ي داردبسياري از مطالعات مورد استفاده قرار گرفته هماهنگ

وري كل عوامل در سطح كل اقتصاد  بهره.  ارائه شده است3 در جدول 1382-1370براي دوره 

كار و ( بوده است، يعني به طور متوسط به ازاي هر واحد از منابع توليد 1/0در ابتداي دوره حدود 

وري كل عوامل در بخش نفت و گاز  ه بهر.   ميليارد ريال توليد شده است1/0، حدود )سرمايه

هاي نفت و گاز،  به طور كلي، در بخش. بيشترين و در بخش آب و برق كمترين مقدار است

وري كل عوامل بيشتر از متوسط  كشاورزي، معدن، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري بهره

اساس مقادير شاخص بر. تر از ميانگين كشور بوده استها كم كل اقتصاد و در ساير بخش

 : بندي نمود زير رتبه صورت توان به هاي اقتصادي را مي ، بخش1370وري كل عوامل در سال  بهره

ت مؤسسا .6 صنعت .5 كشاورزي .4 بازرگاني، رستوران و هتلداري .3 معدن .2 نفت و گاز .1

  ساختمان.8 حمل و نقل انبارداري .7اي و تخصصي  مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفه

 . آب و برق .11 ارتباطات .10 خدمات عمومي، اجتماعي  شخصي و خانگي .9
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هاي نفت و گاز و معدن به دليل باال بودن ارزش  وري كل عوامل در بخش باال بودن بهره

هاي  ها ممكن است به دليل قيمت بودن ارزش افزوده اين بخش هاست و باال افزوده اين بخش

 . اي باشد كه جنبه معدني دارد اسطههاي و منحرف شده نهاده

 04/0وري كل عوامل در سطح كشور به طور متوسط ساالنه  ، بهره1382-1370در دوره 

وري كل عوامل در  درصد افزايش يافته است كه رشد بسيار نازل آن به دليل كاهش بهره

 ،موميداري و خدمات ع، بازرگاني، رستوران و هتلهاي كشاورزي، نفت و گاز، معدن خشب

وري كل عوامل به ترتيب در  در اين دوره، بيشترين رشد بهره. شخصي و خانگي است اجتماعي،

اي و تخصصي،   حرفه وت مالي، پولي، بيمه، مستغالتمؤسساهاي ارتباطات، آب و برق،  بخش

 رشد توليد تأمينوري در  ساختمان و حمل و نقل و انبارداري و صنعت رخ داده است و سهم بهره

  وت مالي، پولي، مستغالتمؤسسا درصد، 66 درصد، آب و برق7/84ترتيب در ارتباطات  به

 درصد و حمل و نقل و 4/10 درصد، صنعت 4/72 درصد، ساختمان 3/57اي و تخصصي  حرفه

باال بودن سهم . وري منفي بوده است ها رشد بهره  درصد بوده و در بقيه بخش9/12انبارداري 

كند كه آمارهاي  رشد توليد بخش ساختمان اين فرضيه را مطرح مي تأمينوري در  رشد بهره

 بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دچار خطاي كم برآورد از سويگذاري منتشر شده  سرمايه

طور متوسط ساالنه ه  ب1382-1370 اين بخش در دوره  است كه در نتيجه آن موجودي سرمايه

 9/3طور متوسط ساالنه حدود ه افزوده اين بخش بكه ارزش   درصد كاهش يافته، در حالي4/3

 .درصد افزايش يافته است

هاي اقتصادي  بندي بخش ، رتبه1382وري كل عوامل در سال  ه بر اساس شاخص بهر

 : صورت زير است به

اي و تخصصي              ت مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهمؤسسا .3 معدن .2 نفت و گاز .1

 حمل و نقل .9 ارتباطات .8 ساختمان .7 بازرگاني، رستوران و هتلداري .6 صنعت .5 كشاورزي .4

 .آب و برق. 11 خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي .10و انبارداري 
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 ،ت مالي، پولي، بيمهمؤسساگردد كه بخش  بندي فوق مشخص مي با مالحظه نتايج رتبه

شترين موفقيت و بخش بازرگاني، رستوران و اي و تخصصي با سه پله صعود بي مستغالت و حرفه

بخش . اند هتلداري با سه پله سقوط بدترين وضعيت را از نظر استفاده بهينه از منابع داشته

ارتباطات با دو پله صعود جاي بخش ساختمان و بخش اخير نيز با يك پله صعود جاي بخش 

 . ي نكرده استها تغيير حمل و نقل و انبارداري را گرفته و رتبه ساير بخش

وري كار و سرمايه است  ه وري كل عوامل برآيند تغييرات بهر با توجه به اينكه، شاخص بهره

بندي   رتبهدر نتيجهدهد،  و عملكرد بخش را به صورت كلي در استفاده بهينه از منابع نشان مي

 . ت داردكار و سرمايه ارجحي وري نيروي هاي بهره ها براساس اين شاخص نسبت به شاخص بخش

هايي بيشترين تالش را در  ال پاسخ داد كه چه بخشؤتوان به اين س  مي3با مالحظه جدول 

وري كل عوامل  اند؟ بر اساس ارقام متوسط نرخ رشد ساالنه بهره برداري از منابع داشته بهبود بهره

اي و   حرفه وت مالي، پولي، بيمه، مستغالتمؤسساهاي ارتباطات، آب و برق،  به ترتيب بخش

 استفاده ةتخصصي، ساختمان، حمل و نقل و انبارداري و صنعت بيشترين موفقيت را در زمين

ت مالي، پولي، بيمه، مؤسساهاي ساختمان، ارتباطات، آب و برق و  اند و بخش بهينه از منابع داشته

 يارتقااي از رشد توليد خود را از طريق  اي و تخصصي بخش قابل مالحظه  حرفه ومستغالت

 . اند  آوردهبه دستوري كل عوامل  بهره

در دوره مورد در سطح كل اقتصاد وري كل عوامل  طور كه پيشتر مطرح گرديد بهره همان

هاي مربوط به سرمايه انساني و دانش  بررسي تقريباً رشدي نداشته است، در حالي كه شاخص

هاي تحصيل شاغالن از  لعنوان مثال، متوسط سا به. دهند فني بهبودهاي چشمگيري را نشان مي

 سال و موجودي سرمايه تحقيق 4/69 سال به 2/65 سال، اميد به زندگي از 83/7 سال به 37/5

 ميليارد ريال افزايش 2/29007 ميليارد ريال به 4/17261 از 1376و توسعه به قيمت ثابت سال 

عالوه بر اين، تعداد . )1384ريزي كشور،  دفتر اقتصاد كالن سازمان مديريت و برنامه(يافته است 

 و سهم 1382 نفر در سال 560 به 1371 نفر در سال 242ن در يك ميليون نفر از امحقق

 درصد در سال 53/0 به 1370 درصد در سال 29/0 از GDPهاي تحقيق و توسعه از  هزينه
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1382) WDIدرصد به عدد 6/5و نسبت شاغالن داراي تحصيالت عالي نيز از عدد ) ٢٠٠٣ 

وري را  بنابراين، علت پايين بودن بهره). مركز آمار ايران(صد افزايش يافته است  در3/12

 .جو نمود و برداري از منابع جست بايست در عدم مديريت تخصيص و بهره مي

 انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار، پايين بودن انگيزه نيروي كار و نبودعبارت ديگر،  به

وري كمك كرده  ه و مسائلي نظير آن به پايين بودن رشد بهرههاي تحقيق و توسع كارايي هزينه

 پايين بودن كارايي ،وري كمك كرده است يكي ديگر از مسائلي كه به پايين بودن بهره. است

 و نظارت بر عملكرد 1383اساس گزارش اقتصادي سال  عنوان مثال، بر به. هاست گذاري سرمايه

ميانگين وزني مدت ) 1384ريزي كشور،  يريت و برنامهسازمان مد(پنج ساله برنامه سوم توسعه 

 سال 3/9برداري رسيده، برابر   به بهره1383نظارت شده كه در سال ) طرح( پروژه 1190اجراي 

ميانگين وزني .  سال كاهش داشته است9/1است كه نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 

، مسكن و شهرسازي ) سال8/15(راه و ترابري هاي  هاي خاتمه يافته وزارتخانه  طرحمدت اجراي 

بيش از ميانگين مدت اجراي كل )  سال6/9هر يك (ي فناور، نيرو و علوم، تحقيقات و ) سال12(

 1383هاي جديد در سال   طرحزمان در نظر گرفته شده براي اجراي . هاي خاتمه يافته است  طرح

 سال 8/7ها   طرحي شده براي اتمام كل بين  سال و ميانگين وزني مدت پيش3/4به طور متوسط 

 . است

 

وري در ايران با برخي از كشورهاي آسيايي  مقايسه وضعيت رشد بهره. 8

 منتخب

وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل را در ايران با  هاي بهره در اين قسمت وضعيت رشد شاخص

د آنها اطالعات آماري  كه در مورAPO(1(وري آسيايي  برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره

 و كشورهاي در نظر است 2002-1993هاي  دوره مورد بررسي سال. كنيم وجود دارد مقايسه مي

 . بنگالدش، چين، هند، ژاپن، جمهوري كره، مالزي و سنگاپور: گرفته شده عبارتند از

                                                 
١. Asian Productivity Organization (APO) 
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در اين دوره، شاخص . دهد وري دركشورهاي مذكور را نشان مي وضعيت رشد بهره 5جدول 

وري نيروي كار در تمامي كشورها داراي رشدي مثبت بوده كه كمترين رشد مربوط به ايران  هرهب

تعلق داشته )  درصد5با (و بيشترين آن به كشورهاي كره و چين )  درصد رشد ساالنه7/0با (

وري نيروي كار در مقايسه با ساير كشورهاي در نظر  بنابراين، در ايران كمترين رشد بهره. است

رغم جمعيت بسيار به نكته قابل توجه آن است كه در كشور چين . ته شده اتفاق افتاده استگرف

وري سرمايه در  شاخص بهره. وري نيروي كار با سرعت بسيار بااليي افزايش يافته است زياد، بهره

تمامي كشورها، به استثناي ژاپن و هند، كاهش يافته و بيشترين كاهش در كشور بنگالدش و 

وري سرمايه نيز  بنابراين، از حيث شاخص بهره. ن افزايش در كشور هند تجربه شده استبيشتري

شايان ذكر است، كاهش . وضعيت ايران نسبت به كشورهاي مورد مطالعه چندان مناسب نيست

 استبر   سرمايههاي يفناوروري سرمايه در برخي از كشورها به دليل گرايش بيشتر به سمت  بهره

وري نيروي كار   ولي افزايش زياد بهره،شود وري نهايي سرمايه مي ب كاهش بهرهكه اين امر موج

وري نيروي  وري سرمايه با رشد بسيار نازل بهره در اقتصاد ايران، كاهش بهره. را به همراه دارد

اي  كار همراه بوده است كه بيانگر تخصيص نابهينه منابع و استفاده نادرست از امكانات سرمايه

 بهينه ة استفادةوري كل عوامل كه بيانگر عملكرد كلي اقتصاد در زمين  شاخص بهره.تاسموجود 

 ولي اين رشد در ايران نزديك ،از منابع توليد است در تمامي كشورها روندي صعودي داشته است

).  درصد8/1( رشد اقتصادي بسيار پايين است تأمينوري در  به صفر است و نقش رشد بهره

وري كل عوامل در كشورهاي هند، كره، مالزي، سنگاپور، بنگالدش، چين و  هبيشترين رشد بهر

 رشد تأمينوري در  در بين كشورهاي مورد بررسي، سهم رشد بهره. ژاپن اتفاق افتاده است

 . ترين سطح قرار دارد اقتصادي در ايران در پايين

رين وضعيت قرار دارد و از بنابراين، اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاي مطالعه شده، در بدت

آورد كه اين امر مبين اشكاالت ساختاري در  منابع در اختيار خود استفاده مطلوبي به عمل نمي

 . ستمديريت تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها
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 وري در برنامه چهارم توسعه بهره.  9

يي ملي و استاني مكلفند در هاي اجرا قانون برنامه چهارم توسعه، تمامي دستگاه) 5(براساس ماده 

وري كل عوامل توليد در رشد توليد   بهرهيارتقاتدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم 

مربوط را تعيين كرده و الزامات و راهكارهاي الزم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك 

 اهداف تعيين شده براي 4جدول . ور محور در نظر بگيرند اقتصاد نهاده محور به يك اقتصاد بهره

ي نيروي كار، سرمايه و كل عوامل را در برنامه چهارم توسعه به همراه عملكرد دوره ور رشد بهره

 1.دهد  نشان مي1370-1382

جز آب و برق و ارتباطات، ه ها، ب وري نيروي كار، در تمامي بخش در مورد رشد شاخص بهره

بنابراين، . است 1382-1370عه بيشتر از عملكرد دوره اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توس

وري نيروي كار در برنامه چهارم توسعه الزم است  براي تحقق اهداف تعيين شده براي بهره

وري نيروي كار   بهرهيارتقاي جديدي در جهت ها سياستهاي اقتصادي  تقريباً در تمامي بخش

 .دشوطور صحيح اجرا ه اتخاذ و ب

هاي كشاورزي، نفت و گاز، معدن، صنعت،  وري سرمايه در بخش خص بهرهدر مورد رشد شا

بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل و انبارداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و 

در  و است 1382-1370خانگي، اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه بيشتر از عملكرد دوره 

ها به اتخاذ   شده در برنامه چهارم توسعه دراين بخش براي تحقق اهداف تعييننتيجه

 . نياز استها سياستوري سرمايه و اجراي صحيح اين   بهرهيارتقاي جديد ها سياست

وري نيروي كار و  وري كل عوامل برابر ميانگين وزني رشد بهره با توجه به اينكه رشد بهره

وري نيروي كار و سرمايه اتخاذ   بهرهيقاارتي مناسب براي ها سياست اگر در نتيجهسرمايه است، 

وري كل عوامل تحقق خواهد  شده و به طور صحيح اجرا شوند، اهداف تعيين شده براي بهره

                                                 
هـاي    وري بـه تفكيـك بخـش         براي اطالع از جزئيات بيشتر درخصوص تعيين اهداف كمي رشد بهـره            .1

 ). 1383مرداد (به اميني . ك.راقتصادي در برنامه چهارم توسعه 
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وري كل عوامل و نقش آن در  هاي اقتصادي در رشد بهره با توجه به عملكرد گذشته بخش. يافت

ت مؤسسا و برق، ارتباطات و هاي ساختمان، آب توان مطرح نمود كه بخش  رشد توليد ميتأمين

توانند اهداف تعيين شده براي رشد  اي و تخصصي به آساني مي مالي، پولي، مستغالت و حرفه

هاي بسيار  هاي اقتصادي به تالش وري كل عوامل خود را تحقق بخشند ولي بقيه بخش بهره

 يرتقااي مناسب ها سياستي گذشته و اجرا صحيح ها سياستوسيع و تغييرات اساسي در 

 .وري نيازمند هستند بهره

د كه عبارتند شو وري مطرح مي هاي كلي در زمينه ارتقاي بهره گيري در خاتمه برخي از جهت

 : از

 1،مد و استفاده مناسب از آن در فرآيند توليداانباشت سرمايه انساني كار .1

ر كار  انگيزه نيروي كار ديارتقاوري به منظور  ايجاد ارتباط بين دستمزدها و بهره .2

 اي،  اده بهينه از امكانات سرمايهبيشتر و مفيدتر، ابداع، نوآوري، خالقيت و استف

ايجاد بانك اطالعاتي سراسري بازار كار به منظور كاهش عدم انطباق شغل و مهارت  .3

 ،نيروي كار

يي آن اهاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي و ارتقاي كار افزايش سهم هزينه .4

 ايران با سطح فناورانةدادن به نرخ پيشرفت فني و كاستن از فاصله  سرعت جهتدر 

   ،جهاني

 انتقال دانش فني جديد و جهتگذاري مستقيم خارجي در  افزايش جذب سرمايه .5

 ،ي نوين مديريتها روش

 ،هاي جديد يفناوركيد بر جذب أت اي فرسوده با نوسازي تجهيزات وامكانات سرمايه .6

 ،اطالعات و ارتباطاتي فناور) كاربرد(توسعه  .7

                                                 
بـه  . ك.رم نيروي انساني متخصص در كـل اشـتغال و توليـد    هاي افزايش سه براي اطالع از سياست. 1

 ).1383آذر (اميني 
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 1،هاي دانش محور حمايت از استقرار و توسعه شركت .8

 اب مديران و ارزيابي عملكرد آنها، دانش مديريتي و بهبود شيوه انتخيارتقا .9

 هاي موجود، كاهش فاصله توليد بالفعل و توليد بالقوه از طريق استفاده بهينه از ظرفيت .10

  ،بازار كار پذيري در ايجاد انعطاف .11

هاي  گذاري رمايهسبهينه منابع با اولويت دادن به  تخصيصو گذاري سرمايه ييا كاريارتقا .12

 ،وري باال مولد با بهره

 گذاري، هاي سرمايه مردمي در نظارت بر اجراي طرح  مشاركت مردم يا نهادهاييارتقا  .13

 سازي، سرعت دادن به روند خصوصي .14

  ،ل توليدهاي كاالها، خدمات و عوام كاهش انحراف موجود در قيمت .15

  هم پيوندي فعال با اقتصاد جهاني،تعامل و .16

 نحصارات و گسترش رقابت در اقتصاد،كاهش ا .17

 2.هاي مولد برداري از ظرفيت افزايش ميزان بهره .18

 

 هاگيري و پيشنهاد نتيجه.  10

هاي  وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل براي بخش هاي بهره در اين مطالعه شاخص

، ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل  ، معدن، صنعت، آب و برقگاز كشاورزي، نفت و

اي و  و نقل و انبارداري، ارتباطات، خدمات مؤسسات مالي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفه

 محاسبه شده 1382-1370تخصصي و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي در دوره 

هاي نفت و گاز، معدن،  وري نيروي كار در بخش ره آن است كه بهدهنده عملكردها نشان. است

ساختمان، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات مؤسسات مالي، پولي، بيمه، مستغالت و 

                                                 
 ).1384آذر (ريزي كشور  به سازمان مديريت و برنامه. ك.ع بيشتر ربراي اطال. 1
 ).1384(ريزي كشور  به سازمان مديريت و برنامه. ك. ربراي اطالع بيشتر. 2
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ها روندي صعودي داشته و بيشترين  اي و تخصصي روندي نزولي داشته ولي در ساير بخش حرفه

طور ه  كار در سطح كل اقتصاد بوري نيروي بهره. رشد متعلق به بخش ارتباطات بوده است

وري در    كاهش بهرهةواسطه ه رشد نازل آن بك درصد افزايش يافته 9/0متوسط ساالنه 

هاي كشاورزي، نفت و گاز،  وري سرمايه در اين دوره در بخش بهره. استهاي مذكور  بخش

انگي معدن، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خ

وري سرمايه در كل  ها روند آن صعودي بوده است و بهره روندي نزولي داشته و در بقيه بخش

 تنزل ةواسطه  درصد كاهش يافته است كه اين كاهش ب5/0 متوسط ساالنه به طوراقتصاد 

 .استهاي ذكر شده  وري سرمايه در بخش بهره

هاي كشاورزي،   در بخشاستمايه وري نيروي كار و سر ه وري كل عوامل كه برآيند بهر بهره

شخصي و خانگي  نفت و گاز، معدن، بازرگاني، رستوران و هتلداري و خدمات عمومي، اجتماعي،

وري كل  باالترين رشد بهره. ها روندي صعودي داشته است روندي نزولي داشته و در بقيه بخش

، رستوران و هتلداري عوامل مربوط به بخش ارتباطات و بيشترين كاهش نيز در بخش بازرگاني

ي، ورافنهاي مربوط به سرمايه انساني و  رغم بهبودهاي اساسي در شاخص به. اتفاق افتاده است

هاي  وري در برخي از بخش ثير كاهش بهرهأوري كل عوامل در سطح كل اقتصاد تحت ت بهره

طلوب كشور  درصد در سال داشته كه بيانگر عملكرد نام04/0اقتصادي رشد بسيار نازلي در حد 

به عبارت ديگر، عدم استفاده صحيح از نيروهاي متخصص و . استدر استفاده بهينه از منابع 

در بين . وري پايين منجر شده است هاي تحقيق و توسعه به بهره پايين بودن كارايي هزينه

، هاي ارتباطات اند، به ترتيب بخش وري كل عوامل مثبت را تجربه كرده هايي كه رشد بهره بخش

اي و تخصصي، حمل  الي، پولي، بيمه، مستغالت و حرفهساختمان، آب و برق، خدمات مؤسسات م

 .اند  رشد توليد را داشتهتأمينوري كل عوامل در  و نقل و انبارداري و صنعت باالترين سهم بهره

 كشور آسيايي منتخب عضو 7وري در ايران با  در بخشي از اين مطالعه، وضعيت رشد بهره

 بر اساس نتايج.  مقايسه شده است2002-1993در دوره )  APO(وري آسيايي   بهرهسازمان

وري سرمايه فقط در  وري نيروي كار در ايران اتفاق افتاده و بهره  آمده كمترين رشد بهرهبه دست
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وري كل عوامل در كشور ايران كمترين  شاخص بهره. كشورهاي هند و ژاپن كاهش نيافته است

تقريباً نزديك صفر است كه اين امر بيانگر اين موضوع است كه وضعيت ايران به رشد را داشته و 

 .لحاظ تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها نامطلوب است

 هجري شمسي كه 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  بنابراين، با توجه به سند چشم

مي در منطقه دست يابد، ضرورت بهبود در آن مقرر گرديده ايران به جايگاه اول اقتصادي و عل

، جهتدر اين . دشو مديريت تخصيص منابع و استفاده بهينه از آنها بيش از پيش مشخص مي

اي تدوين شده   و به گونهداشتهوري توجه خاصي مبذول  برنامه چهارم توسعه به افزايش بهره

 .  عوامل حاصل گرددوري كل  بهرهيارتقا درصد رشد اقتصادي از طريق 3/31است كه حدود 

وري در برنامه  هاي بهره در بخش ديگري از مطالعه اهداف تعيين شده براي رشد شاخص

وري نيروي  در مورد شاخص بهره.  مقايسه شده است1382-1370چهارم توسعه با عملكرد دوره 

آب و جز ه هاي اقتصادي، ب كار، تحقق اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه در تمامي بخش

 ة تا در نتيجست صحيح آنهايي جديد و مناسب و اجراها سياستبرق و ارتباطات، مستلزم اتخاذ 

وري سرمايه، در  در مورد شاخص بهره. آن استفاده بهينه از سرمايه انساني كشور صورت گيرد

هاي كشاورزي، نفت و گاز، معدن، صنعت، بازرگاني، رستوران و هتلداري، حمل و نقل و  بخش

ارداري و خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگي نيز براي تحقق اهداف تعيين شده در انب

اي كه هم در عرصه تخصيص  هاي بسيار زيادي نياز است به گونه برنامه چهارم توسعه، به تالش

توجه بيشتر به . اي بايد توجه بيشتري شود بهينه منابع و هم در استفاده بهينه از امكانات سرمايه

تواند به افزايش  ها مي ها و كاهش دوره ساخت طرح ه اقتصادي و اجتماعي در انتخاب طرحتوجي

هاي مناسب براي استفاده بيشتر  عالوه بر اين، فراهم نمودن زمينه. وري سرمايه كمك كند بهره

 .كند وري سرمايه كمك مي هاي بالاستفاده نيز به افزايش بهره از ظرفيت
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 منابع

 فارسي) الف

وري به تفكيك  هاي بهره گيري و تحليل روند شاخص  اندازه).1385فروردين  (اميني، عليرضا

 .ريزي كشور، دفتر اقتصاد كالن هاي اقتصادي ايران، سازمان مديريت و برنامه بخش

 تعيين مقدار بهينه استفاده از كود شيميايي در كشت محصول گندم آبي ).1373 (ني، عليرضاامي

 دانشگاه شهيد بهشتي تهران، ،)پايان نامه كارشناسي ارشد(در هر يك از استانهاي كشور، 

 .دانشكده علوم اقتصادي و سياسي

وري در   بر بهرهمؤثر گيري و تجزيه و تحليل عوامل اندازه). 1379فروردين  (اميني، عليرضا

انداز آن در برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و  هاي غيرنفتي اقتصاد ايران و چشم بخش

 .ريزي كشور، دفتر اقتصاد كالن برنامه

 بر تقاضاي عامل كار و موانع ايجاد اشتغال در اقتصاد مؤثرتحليل عوامل ). 1380 (اميني، عليرضا

 .، واحد علوم و تحقيقات، تهران)صاد دانشگاه آزاد اسالميي اقتانامه دكتر پايان(ايران، 

وري در رشد توليد بخش حمل و  گيري و تحليل نقش رشد بهره اندازه). 1382تير  (اميني، عليرضا

 .وري نقل در برنامه سوم توسعه، وزارت راه و ترابري، كميته پيشبرد بهره

راه و اشتغال در بخش حمل و نقل، وزارت وري و  بررسي رابطه بهره). 1382دي  (اميني، عليرضا

 .وري ترابري، كميته پيشبرد بهره

ريزي  وري در برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه بهره). 1383مرداد  (اميني، عليرضا
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