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 پيشگفتار

وري بـه عنـوان يکـي از          يافته و يا درحال توسـعه بـه اهميـت موضـوع بهـره               امروزه در همه کشورهاي توسعه    

براين اساس به منظـور اشـاعه   . المللي تاکيد دارند    هاي بين   هاي توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه          ضرورت

بررسي عملکرد کشورهايي کـه طـي چنـد         . هاي زيادي صورت گرفته است      گذاري  ري و ارتقاي آن، سرمايه    و  فرهنگ بهره 

اي از رشـد   اند، بيانگر اين واقعيت است که اکثر ايـن کـشورها سـهم عمـده           دهه اخير رشد اقتصادي قابل توجهي داشته      

 .اند وري بدست آورده اقتصادي خود را از طريق افزايش بهره

وري به طور صريح در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار گرفته                  مصاديق بهره 

، "پذيري اقتصادي   رقابت"،  "درخصوص بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي     "هاي کلي اين برنامه       به عالوه سياست  . است

در . گيرند وري در ارتباط قرار مي     ي با مقوله بهره   هر يک به نوع   " توسعه مبتني بر دانايي   "و  " تعامل فعال با اقتصاد جهاني    "

 درصد از رشد اقتصادي کشور از محل        ٣/٣١بيني شده است و مقرر گرديده که           درصد پيش  ٨اين برنامه، رشد اقتصادي     

وري به منظـور شناسـايي، آگـاهي از عملکـرد آنهـا و          هاي بهره   لذا بررسي عملکرد شاخص   . وري تامين گردد    ارتقاي بهره 

 .، از اهميت بسزائي برخوردار است"موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران"وري در جهت رفع  ش براي افزايش بهرهتال

وري عوامـل     هاي بهره   وري کل عوامل توليد و شاخص       گزارش حاضر در قالب سه فصل به بررسي وضعيت بهره         

در ايـن مطالعـه     . پـردازد    مـي  ١٣٦٨-٨٥هـاي     هاي اقتـصادي ايـران طـي سـال          توليد در کل اقتصاد و به تفکيک بخش       

. هاي مزبور بررسي شده اسـت  هاي اقتصادي ايران محاسبه و روند آنها طي سال  وري در اقتصاد و بخش      هاي بهره   شاخص

وري آسيايي مورد     وري در ايران با کشورهاي عضو سازمان بهره         هاي بهره   در بخش ديگري از اين مطالعه عملکرد شاخص       

 . گرفته استمقايسه قرار

 . محقق دايره امور اجتماعي بررسي و تهيه شده استپروين وليزادهاين پژوهش توسط سرکار خانم 
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 چکيده

 درصد از رشد اقتصادي ٣/٣١وري تاکيد شده و مقرر گرديده که         در قانون برنامه چهارم توسعه، بر رشد بهره        

وري در رشد پايدار اقتـصادي و تاکيـد           با توجه به جايگاه مهم بهره      .وري حاصل گردد   کشور از طريق ارتقاي بهره    

وري در راستاي شناخت تنگناهـاي   ي بهرهها وند شاخص، بررسي و تحليل روري   بر رشد بهره   برنامه چهارم توسعه  

هدف ايـن مطالعـه نيـز بررسـي         . توليد و علل پايين بودن توليد بالقوه در کشور از اهميت بسزايي برخوردار است             

هاي اقتصادي به منظور شناسايي، آگاهي از عملکرد آنها و تالش  در اقتصاد و بخشوري  هاي بهره عملکرد شاخص

 در ايـن    روش تحقيـق   .باشـد  مـي " اقتصاد ايران  موانع و تنگناهاي توليد در    " وري در جهت رفع      بهره براي افزايش 

سنجي اسـتفاده  ليد در اقتـصاد نيـز از روش اقتـصاد   وري کل عوامل تو  بوده و در محاسبه بهرهاي مطالعه کتابخانه 

 . شده است

 از يـک رونـد نزولـي        ١٣٦٨-٨٥ي دوره   وري کل عوامـل توليـد طـ         دهد که بهره    نتايج اين مطالعه نشان مي     

وري در خصوص تـامين       مقايسه عملکرد و اهداف بهره    . برخوردار بوده و نقش چنداني در رشد توليد نداشته است         

رشد اقتصادي در دو سال اول برنامه چهارم توسعه نيز بيانگر عدم تحقق اهداف برنامه مزبور، درخـصوص تـامين                    

وري کل عوامـل      همچنين مقايسه رشد شاخص بهره    . باشد  وري مي    رشد بهره  از محل ) درصد٣/٣١( رشد اقتصادي 

ترين بخش از نظـر اسـتفاده بهينـه از            دهد که بخش آب، برق و گاز موفق         هاي اقتصادي نشان مي     توليد در بخش  

 .منابع توليد بوده است

وري کل    وري سرمايه، بهره    وري نيروي کار، بهره     موانع و تنگناهاي توليد، رشد اقتصادي، بهره      : کليديکلمات  

 .عوامل توليد
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 يباسمه تعال
 
 

 ٦/٦/١٣٨٧                                                                                                                    ي اقتصاديها ست ايها و سياداره بررس

 ٨٧س١٦                                                                                الف ران                                 ي اي اسالمي جمهورينك مركزبا

 

 مقدمه

، چـه در    تـر    فـزون  يور  بـه بهـره    ياتياز ح ي ن ،ديتولت عوامل مختلف    يمحدود امروزه با توجه به   جهان   

 در  يشرفت دارد و کارشناسـان و صـاحبنظران اقتـصاد         يـ  در حـال پ    يهاکـشور  شرفته و چـه در    ي پ يکشورها

 "ککـالر " .نـد ا دادهد قرار   ي را مورد تاک   يور ش بهره يت موضوع افزا  يکسان اهم ي ي نحو به" مختلف عمال  يها ظامن

 و  ينراستا" .داند ي م کاي آمر يشتر اقتصاد ي ب يور م بهره يکا را ثمره مستق   يدم آمر  مر ي باال يسطح زندگ  ١)١٩٣٨(

شتر و سـاعات کـار کمتـر بـا          يـ  دستمزد ب  يعنيجهان،   زحمتکشان   يايکنند که رو   ي عنوان م  ٢)١٩٨٢( "گلدنر

 .٣باشد ير ميپذ  تحققيور ش بهرهيافزا

 ٥٠ حـدود    ي صـنعت  ير کـشورها  يـ خدهد که در دهه ا      ي کشورها نشان م   ي منابع رشد اقتصاد   يبررس

ر يـ  نظ  در حال توسعه موفق    يدر کشورها و  اند     بدست آورده  يور   بهره يق ارتقا يد خود را از طر    يدرصد رشد تول  

 يور   سهم بهره  ن کشور يکه در ا  يبطور.  داشته است  ين رشد اقتصاد  ي در تام  يسهم قابل توجه   يور   بهره ،يمالز

  در برنامـه دوم     و  درصـد  ١٣حـدود   ) ١٩٧١-٩٠(نامـه اول    د بر يـ لن رشد تو  يدر تام  ٤)TFP( ديکل عوامل تول  

 درصد  ٥/٤٢به  ) ٢٠٠١-٢٠١٠( شده که در برنامه سوم       يزير   و برنامه   بوده  درصد ٥/٢٥حدود  ) ١٩٩١-٢٠٠٠(

 مطـرح   ه رشـد   محرکـ  يروي به عنوان ن   ي انسان يرويت ن يفي ک ي به اهداف فوق ارتقا    يابي دست يبرا .ابديش  يافزا

 .٥بوده است

برنامه سـوم    در.  مورد توجه قرار گرفت    ٣٥ اولين بار در برنامه دوم و در قالب تبصره           وري وع بهره موض 

 يبرنامـه چهـارم توسـعه اقتـصاد     در .نظر گرفته نـشد    وري در  هدف مشخصي براي بهره   توسعه اقتصادي ايران    

. آن در نظر گرفته شـد      ي ارتقا ي برا يني مع يد و اهداف کم   ي گرد  معطوف  توجه خاص  يور  کشور به مقوله بهره   

______________________________________________________________________ 
١- Clark  
٢- Steiner & Goldner  

 www.negineyazd.blogfa.com -وري گرفته از مقاله سخني چند از بهره بر-٣
٤- Total Factor Productivity 

 .١٣٨٤ريزي کشور، سال   سازمان مديريت و برنامه- و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه اقتصادي١٣٨٣ گزارش اقتصادي سال -٥



 ٢

 ١ و ٥/٣ ،  ٥/٢ب  يه به ترت  ي کار و سرما   يروي ن ،دي کل عوامل تول   يور  ن برنامه، متوسط نرخ رشد ساالنه بهره      يدر ا 

براسـاس  . ده اسـت  ين گرد يي درصد تع  ٣/٣١ يد از رشد اقتصاد   ي کل عوامل تول   يور   سهم بهره  همچنين ،درصد

، ين اسـناد ملـ    ي کـه در تـدو     انـد   دهيـ گرد مکلف   ي و استان  ي مل يي اجرا يها   دستگاه ين قانون، تمام  يا) ٥(ماده  

 نيـي را تع هـر بخـش     د  يـ د در رشد تول   ي کل عوامل تول   يور   بهره يسهم ارتقا ) يفرابخش(ژه  ي و و  ي، استان يبخش

 کـل عوامـل   يور  که سهم بهـره يند، به طوري تحقق آنها را مشخص نماي الزم برايکرده و الزامات و راهکارها  

 . درصد برسد٣/٣١ حداقل به ،يد ناخالص داخليتولدر رشد د يتول

 ي بوده و نقش چندان    پايين ،ري اخ يها   دهه يد ط ي کل عوامل تول   يور   رشد بهره   متوسط نکهي با توجه به ا          

آگـاهي از    ،يي به منظور شناسا   يور   بهره يها  عملکرد شاخص  ي لذا بررس  ، نداشته است  ين رشد اقتصاد  يدر تام 

 از اهميـت  ،"موانع و تنگناهاي توليد در اقتصاد ايران  "وري در جهت رفع    ش براي افزايش بهره   تال و عملکرد آنها 

 .بسزائي برخوردار است

ات يـ ادب  بـر  يمـرور  ف،يم و تعـار   يمفـاه شـامل   فـصل اول     که ،ه شده است  يدر سه فصل ته   ن گزارش   يا 

 يهـا   عملکـرد شـاخص     بـه  صل دوم ف .است يور  بهره يها عوامل موثر بر شاخص     و يور  بهره يها شاخص ،يتجرب

ران بـا   يـ  در ا  يور  بهـره  يهـا   شاخص  فصل سوم عملکرد   در پرداخته و  ي اقتصاد يها  در اقتصاد و بخش    يور بهره

 .سه قرار گرفته استي مورد مقايياي آسيور ان بهره عضو سازميهاکشور
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 فصل اول

 يور بهرهات يکل

 مقدمه

 ،ي سطح زنـدگ   يجهت ارتقا  ک ضرورت، يش آن به عنوان     يه افزا کست   ا ي جامع و کل   ي مفهوم يور بهره

از  .شـود  يجهـان محـسوب مـ      يها همه کشور  ي برا ي اساس يها مطرح و هدف    ش انسان يآرامش و آسا   شتر،يرفاه ب 

ش سـطح   ي کـاهش تـورم، افـزا      افزايش توليد،   جامعه مانند  ي اقتصاد يها  بر شاخص  ،يور ش بهره يگر افزا ي د يسو

حال توسـعه بـا       در يژه کشورها ي از کشورها بو   ياري بس ني بنابرا .گذارد  ير م يز تاث ي کشورها ن  ي رقابت  توان  و اشتغال

 بـه رشـد و توسـعه    يابيجـه دسـت  ي و در نتيور  به دنبال ارتقاء و گسترش بهـره      ،گسترده يها  يگذار  هيانجام سرما 

 . شود ي ارائه ميور هره بيها م و شاخصي، مفاهفي درخصوص تعارياتين فصل کليدر ا.  هستندياقتصاد

 يور م بهرهيف و مفاهي تعار-١-١

 ٢"تـره يل" ١٨٨٣در سـال     .به کار برده شـد     ١"يوزنيک" توسط ١٧٦٦ سال در ن بار ي نخست يور  بهره واژه 

ف کـرده   يـ تعر نگونـه ي را ا  وري  بهره زين ٣" کار يالملل  نيسازمان ب " .ف کرد يتعرد  ي تول ييقدرت و توانا    را يور  بهره

رابطـه  . شـوند   يد م يتول) يه، کار و سازمانده   ين، سرما يزم (يالت مختلف با ادغام چهار عامل اصل      محصو" :است

  ".باشد ي ميور زان بهرهيکننده م ب با عامل چهارم، مشخصين عوامل در ترکي سه عامل از ايبازده

مرکـز  " .د اسـت  يـ ک از عوامل تول   ي درجه استفاده موثر از هر     يور   بهره ،٤" اروپا يور  آژانس بهره " دياز د 

د بـه   يـ ر عوامـل تول   ي و سـا   ي انـسان  يرويـ ، ن يکيزي حداکثر استفاده از منابع ف      را يور  بهره،  ٥"ژاپن يور   بهره يمل

د، گـسترش بازارهـا،   يـ نـه تول ي بـه کـاهش هز  يور  که بهبود بهرهي به طور،ف کرده است  يتعر ي علم يها  روش

 .شود يمجر  همه آحاد ملت، منيش اشتغال و باال رفتن سطح زندگيافزا

ن کـشور را    يـ  در ا  يور  ش بهـره  ي افزا ينهضت مل ) ١٩٥٥(س  ي از زمان تاس   " ژاپن يور   بهره يمرکز مل " 

ان يـ  در م  يور  بهـره نتـايج   ع عادالنه   ي توز ت و يري کار و مد   يروين ن ي ب ي، همکار ش اشتغال ي؛ افزا تحت سه اصل  

 .کنندگان مورد هدف قرار داده است  کار و مصرفيرويت، نيريمد
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 . ان کرده اسـت   يب  رفتار و نگرش افراد    ي را توسعه عادت بهساز    يور بهره،  ١" سنگاپور وري  بهرهان  سازم"

ن وجه  يبه بهتر   را که به عهده گرفته است      يتواند کار  يچگونه م   که بينديشدبه اين موضوع    د  ي هرکس با  يعني

  .ددهانجام 

 يرويـ  اسـت از تعـداد ن  يرا تابعيز .ستي مجرد قابل حصول ني به صورتيور بهرهد توجه داشت که    يبا

هـا و سـطح      يگـذار  هي منطقه، حجم سرما   يياي و جغراف  ياقتصاد ،يميط اقل يشرا ،ي انسان يرويت ن يفيک ،يانسان

 از  يافتي در يها ارزش ها، ها و پاداش   سطح دستمزد  ،ط کار يمحتاثر از    م زينزش  ين سطح انگ  يزش افراد که ا   يانگ

  .باشد ي مي شخصشرفتيپ زان رشد ويکار انجام شده و م

  .اسـت  دهيـ ز ارائـه گرد  ي ن يگري د يها في تعر ،يالملل ني ب ينهادها  و ها ف مختلف سازمان  يدر کنار تعار  

 :ف عبارت است ازين تعاريا

 .يديات تولينه عمليان بازده به هزينسبت م :٢"گلياست"

سه يـ ه مقا يـ ست که با سـال پا     د به واحد منبع مصرف شده ا      ين بازده تول  ي به مفهوم نسبت ب    يور  بهره :٣"ماندل"

 .شود يم

 . باشد يم منابع مصرف شده ير به دست آمده در مقدار محصول در ازايي تغيور بهره :٤"سيويد"

 ياثربخـش . اسـت  يبخـش  اثر  و يي شامل دو مولفه کارا    يور بهره،  "راني ا يور  بهره يمرکز مل " فيطبق تعر 

 نحـوه   ييسـنجد و کـارا      ي تحقق اهداف را م    ي واقع چگونگ  باشد و در    ين شده م  ييل به اهداف تع   يزان ن يدرجه و م  

 مربوط بـه  يي مرتبط با عملکرد و کارايدر واقع اثربخش. دهد ي به اهداف را نشان ميابي دستياستفاده از منابع برا   

ک بنگـاه ممکـن اسـت بـه         يتوان گفت که      ي م يي و کارا  يور   تفاوت بهره  يدر بررس . ح از منابع است   ياستفاده صح 

ـ يد دست ي به کار گرفته شده به حداکثر تول يها   با استفاده از نهاده    يعني کارا باشد،    ينلحاظ ف  ط ي در شـرا يابد ول

اس يـ  از مق  ي ناشـ  يها   خود را با استفاده از صرفه      يور  تواند بهره   يک بنگاه م  يرا  ي کل قرار نداشته باشد، ز     يور  بهره

 يور   کـه بهـره    ير است، هنگـام   يپذ  امکان در بلندمدت    ،ديلاس تو ير مق يينکه تغ ين با توجه به ا    يبنابرا. ش دهد يافزا

بـر   تغيري زمان که ميرات تکنولوژييرد، عامل تغيگ يسه قرار مي و مقايابي در طول زمان مورد ارز   توليد کل عوامل 

 کـه   دگاه را يـ ن د يا) ٢٠٠٠( "الو" و) ١٩٩٩( "بارو "ن رابطه يدر ا . باشد  يرگذار م يز تاث ي ن يور  ش بهره ي در افزا  است،

 .کنند يان مي است، بيرات تکنولوژييدهنده نرخ رشد تغ  کل عوامل نشانيور بهره

______________________________________________________________________ 
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 سـازمان "رد به خصوص مطالعـات      يگ ي انجام م  يور  که در مورد بهره    يان ذکر است در اغلب مطالعات     يشا

 مـوزون رشـد     تفاضل ميانگين (کل عوامل توليد با استفاده از مدل روش مانده سولو            يور  بهره ،١"ييايآس يور بهره

 ، مشابه اغلب مطالعـات     کل عوامل توليد   يور ز بهره ين گزارش ن  يا در. شود  محاسبه مي ) عوامل توليد از رشد توليد    

 .ده استي محاسبه گردتفاضل ميانگين موزون رشد عوامل توليد از رشد توليدبه صورت 

 يور  بهرهيات تجربي بر ادبيمرور -٢-١

 و  يک عامـل مهـم در رشـد و توسـعه اقتـصاد            يـ  به عنوان    يور هره موضوع ب  ،امروزه در اکثر کشورها    

 طالعـات م ،يور  بهـره  يارتقاو به منظور     برخوردار است    يگاه مهم ي از جا  ،يها و اهداف اقتصاد    دن به آرمان  يرس

 کـالن   يهـا  شـاخص   بـا  يور و ارتباط بهره   يور عوامل موثر بر رشد بهره     ييدرخصوص سنجش و شناسا    ياديز

 يو در موارد  پرداخته   يور بهره يها  شاخص يريگ  به اندازه  ن مطالعات صرفاً  ي از ا  يبرخ .شود ي م  انجام ياقتصاد

 بـا   يور  ارتبـاط بهـره    يبه بررس ن مطالعات   ي از ا  يگريبخش د  .ل قرار گرفته است   ي مورد تحل  يور ز روند بهره  ين

ن قـسمت بـه     يـ در ا  .ره دارنـد   اشـا  . ...  و ي خارج يگذار سرمايهرشد صادرات،    ع درآمد، ير توز ي نظ ييها شاخص

 و  يريگ  که به اندازه   ي مطالعات نيهمچن کالن و    يها  با شاخص  يور مطالعات انجام شده درخصوص ارتباط بهره     

 و يبخـش مطالعـات خـارج     مطالعـات انجـام شـده در دو   .رددگ ي اشاره م  اختصاص دارد  يور ل روند بهره  يتحل

 . گردد ي ارائه ميمطالعات داخل

 ي خارج مطالعات-١-٢-١

بـسياري از    کـه دهـد    ي نـشان مـ    ير مقاالت و مطالعات انجام شده در حوزه مباحث اقتـصاد          ب يمرور 

 بـه   ، در اقتـصاد   يور ت بحـث بهـره    يح اهم ي ضمن تشر  مساله،ن  يا.  اختصاص دارد  يور مطالعات به موضوع بهره   

 يور بهـره  ي ارتقـا  برايد  ي مف يه راهکارها ي جهت ارا  يپردازان اقتصاد  هي صاحبنظران و نظر   يتالش و توجه جد   

 .  از مطالعات انجام شده اشاره خواهد شدي به برخ به اختصارن بخشيمنظور در ان ي ابه. اشاره دارد

 ٢" و وانگ  يل " است که توسط   يا  مطالعه "نيع چ ي صنا يها خش بر رشد ب   ي خارج يگذار هيمار سر يتاث"    

ق يـ از طر  (FDI) ي خـارج  يگـذار  هيماداد کـه سـر    ن مطالعه نـشان     يجه ا ينت. انجام شده است   ٢٠٠٣در سال   

 .ر مثبت دارديد تاثي کل عوامل توليور  بر بهره،يشرفت در فناوريل پيتسه

______________________________________________________________________ 
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) ٢٠٠١ (١"تروز و پانـاس   يب " توسط  است که    يگريمطالعه د " وناني ر کشو ي صنعت يها  بخش براثر تورم   "

 يطور  به . دارد ير منف يد تاث ي کل عوامل تول   يور هدهد که تورم بر بهر      يه نشان م  عن مطال يجه ا ينت .انجام شده است  

 بـا   يمتـ يو کـسب اطالعـات ق     شده   ي واقع يها متيها از ق   متيتورم موجب انحراف ق    ،دمني فر هيکه براساس نظر  

   .گردد يم يور  بهرهيها و تنزل دستاوردييکارا منجر به کاهشت يکه در نهاشود  ي مواجه ممشکل

 يور بهـره  ل عوامل مـوثر بـر     يه و تحل  ي و تجز  يريگ اندازه"  به يا العهمط در) ١٩٩٦( ٢"نگيتارلوگ س " 

امل ک يبردار هن مطالعه بهريدر ا .پرداخت "١٩٧٣-٩٤ هند در طول دوره ي گروه صنعت١٠ د دريکل عوامل تول

د، يـ اس تول يـ  از مق  ي ناشـ  يهـا  ييجـو  فهد، استفاده از صر   ينه در منابع تول   يص به ي، تخص يدي تول يها تيفاز ظر 

ق و  يـ ش در مخـارج تحق    يافزا  باشد، يد خارج ي رقابت شد  يکه بتواند جوابگو   تر  مدرن يها يتفاده از تکنولوژ  اس

عنـوان   يور  بهـره  يهـا  گذار بر شاخص  ري، از عوامل تاث   ن کشور به خاور دور    ي ا يش صادرات صنعت  يتوسعه و افزا  

 در يور  عوامل موثر بر رشد بهرهگرياز د ١٩٩٠ دهه يها  دولت در سالي اقتصاد يها استير س ييتغ .شده است 

 .باشد ين کشور ميا

ـ   "تحت عنـوان      را يا هعمطال "چن و تانگ  " يها دانشمند به نام    دو ١٩٩٠در سال         ن صـادرات و    يرابطـه ب

 يور  بهـره   بـر رشـد     نه تنها   که صادرات  دادن دو نفر نشان     يه ا عج مطال ينتا. انجام دادند " وانيع تا ي در صنا  يور هبهر

 .وري کشورهاي طرف تجاري نيز اثر مثبت گذاشته است  بلکه بر رشد بهره،ر مثبت داشتهين کشور تاثيع ايصنا

 کـه   اي نکتـه  . بـرد  ي پـ  ي اقتصاد  در رشد  يور ت بهره ياهم به   توان ياز مجموع مطالعات مورد اشاره م      

 . د آن استين موي چ ژاپن وري نظيي کشورهاي در رشد اقتصاديور  بهرهيامروزه سهم باال

  يمطالعات داخل -٢-٢-١    

هـاي    بخـش   در يور  بهـره  يهـا  زان شـاخص  يـ  محاسـبه م   ، کشور  اقتصاد  در ي از موضوعات اساس   يکي

 جهـت محاسـبه و      ييها  از مطالعات انجام شده به ارائه مدل       يارين اساس بس  يا بر. است  کل اقتصاد  اقتصادي و 

ن قـسمت  يـ در ا.  انجام شده استيور وزه اثرات بهرهز در حي ن يچه مطالعات  اگر . اختصاص دارد  يور  بهره برآورد

 .گردد ي از مطالعات اشاره ميبه برخ
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د را مـورد    ي کل عوامل تول   يور  و بهره  ني اقتصاد نو  يها  مولفه ني رابطه ب  يا  در مقاله  )١٣٨٤( ١يخالص

 ني اقتـصاد نـو    ياه  مولفه ريتاث ،دي کل عوامل تول   يور ه ضمن محاسبه بهره   عن مطال يدر ا  .داده است   قرار يبررس

رات يي مانند تورم و تغ    ييهارير متغ يو سا  درجه باز بودن اقتصاد    ،ي خارج يگذار هيما سر ،ق و توسعه  ير تحق ينظ(

 .فته است قرار گري مورد بررسيجمع  هميها کيد با استفاده از تکني کل عوامل توليور  بر رشد بهره)يساختار

  دوره يدرجـه بـاز بـودن اقتـصاد طـ          ق و توسـعه و    يـ  تحق کـه  دهـد  يق نشان مـ   ين تحق ي حاصل از ا   يها افتهي

 .داشـته اسـت   ي اثر منفـ يرات ساختاريير مثبت و تورم و تغيد تاثي کل عوامل توليور  بر رشد بهره  ١٣٣٨-٨٢

 يارتقـا  ن اثـر را بـر     يشتريـ  ب  خـود   سـهم  هر کدام به  ق و توسعه و درجه باز بودن اقتصاد         ين عامل تحق  يهمچن

ش صـادرات  يافـزا  ،ق و توسـعه   يـ ن است کـه بهبـود تحق      يا به مفهوم  ني و ا  اند داشته دي عوامل تول  کل يور بهره

اقتـصاد  (  بـر دانـش    ي اقتـصاد مبتنـ    يد در راستا  ي جد ي با فناور  يا هي سرما يکاالها و خدمات و واردات کاالها     

 . داردياديت زي در اقتصاد کشور اهم عوامل توليد کليور  بهرهيبه منظور ارتقا )نينو

 ي کـار را طـ     يرويـ  ن يور ع درآمـد بـر رشـد بهـره        يـ اثر رشد توز   ٢" وخوشکار يابونور" ١٣٨٤ در سال 

 کـه رشـد     دادن مطالعـه نـشان      يـ ج ا ينتـا  . قـرار دادنـد    ي مورد بررس   کشور يها  در استان  ١٣٧٩-٨٠ يها سال

بـه عبـارت     .ستک پنجم شده اسـت    ي رشد سهم ب   شيستک اول و افزا   ي باعث کاهش رشد سهم چهار ب      يور بهره

 . را کاهش نداده استي نابرابري ولگرچه موجب کاهش فقر شدها يور بهره  ازيناش شدرش يافزا رگيد

نقش سـالمت و بهداشـت      "انجام شده است     )١٣٨٤( ٣"ي و حجاز  ينيام "که توسط  يگريمطالعه د  در   

ر يـ  عالوه بر متغ   ،پژوهشن  يدر ا  . قرار گرفته است   يسرمورد بر  "رانيکار در اقتصاد ا    يروي ن يور بهره يدر ارتقا 

ه سـرانه و سـطح      يزان سـرما  يـ ر م يـ  نظ يگـر ي د يهـا ري، از متغ  )يد بـه زنـدگ    يـ ام( بهداشـت  سطح سـالمت و   

ن مطالعه  يجه ا ينت . است  قرار گرفته   استفاده مورد  کار يروي ن يور رات بهره يين تغ يي تب ي برا ي واقع يها دستمزد

بـر رشـد     ي واقعـ  يهاه سـرانه و دسـتمزد     يش سطح سـرما   ي سطح بهداشت و سالمت، افزا     يکه ارتقا  دادنشان  

 . داشته استر مثبت ي کار تاثيروي نيور بهره
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 اسـت کـه     يا هعـ عنـوان مطال  " راني ا ي اقتصاد يها د در بخش  ي عوامل تول  يور ل روند بهره  ي و تحل  يريگ اندازه"        

ک يـ ه بـه تفک   ي کار و سرما   يوري ن يور   ن مطالعه بهره  يدر ا  .انجام شده است  ) ١٣٨٥( ١"درپوري و ح  يليرجليم"توسط  

 روش  . قـرار گرفتـه اسـت      ي و مورد بررسـ    يريگ   اندازه ، کشور ي سه برنامه توسعه اقتصاد    ي و ط  ي اقتصاد يها  بخش

بـر  ) ١٣٧٦هـاي ثابـت سـال         به قيمـت  (وري نيروي کار و سرمايه عبارت است از نسبت ارزش افزوده              محاسبه بهره 

 يهـا   بخـش  ،دهد که در برنامه اول توسـعه        ين مطالعه نشان م   يج ا ي نتا .همقادير استفاده شده از نيروي کار و سرماي       

در برنامـه دوم توسـعه،      . باشـند  يه برخوردار م  ي کار و سرما   يروي ن يور  ن رشد بهره  يشترينفت و گاز و ساختمان از ب      

ن يشتريـ ه مربوط به بخش ارتباطـات بـوده و بخـش ارتباطـات ب             ي کار و سرما   يروي ن يور  زان رشد بهره  ين م يشتريب

 يور  ن کـاهش بهـره    يشتريـ در برنامه سوم توسعه، ب    . د داشته است  ينه از عوامل تول   ينه استفاده به  يرا در زم   عملکرد

 آنهـا اظهـار   .بخـش سـاختمان اتفـاق افتـاده اسـت       و ارتباطـات و يز در بخش حمل و نقل و انباردار       ي کار ن  يروين

، ي صـنعت  يجاد واحدها ي در ا  ي و اقتصاد  ي، مال يه فن ي توج  بازار، ي در مراحل بررس   يداشتند که عدم مطالعه و بررس     

ک بخـش، عـدم     يـ ن در   ش تعـداد شـاغال    ي آنها، افزا  ي شدن زمان اجرا   ي و طوالن  ي عمران يها  دن پروژه يبه ثمر نرس  

 .باشد ي مي اقتصاديها  در بخشيور ل کاهش بهرهين دالي اطالعات و ارتباطات از جمله مهمترياستفاده از فناور

د در  يـ  کـل عوامـل تول     يور   بهـره  ،يشاخص عـدد   با استفاده از روش      يا   در مقاله  ١٣٨٥در سال    ٢"نژاد  يورخا"     

 متوسـط رشـد     . نمـوده اسـت    ي و بررسـ   يريـ گ   انـدازه  ١٣٧٥-٨٤ ي دوره زمان  ي را برا  ي اقتصاد يها  اقتصاد و بخش  

ن يج ا ي نتا همچنين.  شده است   درصد برآورد  ٦/٠وري کل عوامل توليد در اين مطالعه طي دوره مزبور             شاخص بهره 

 يور  بخش نبوده و شاخص بهـره       تينظر رضا   در دوره مورد   يور   بهره يها  دهد که تحوالت شاخص     ي نشان م  يبررس

ط مرتبط بـا    ير شرا ي و سا  ي اقتصاد يها  تيط فعال يعدم ثبات مح  . کند  يت نم ي تبع يران از روند مشخص   يدر اقتصاد ا  

 .باشد يد در کشور مي کل عوامل توليور نوسانات شاخص بهره از جمله علل ،ها تين فعاليعملکرد ا

سهم  با استفاده از روش مانده سولو محاسبه و  رادي کل عوامل توليور بهره ٣"آذرمند" يگريدر مطالعه د     

  دوره طـي دهـد کـه       ين مطالعـه نـشان مـ      يـ ج ا ينتـا . يد ناخالص داخلي تعيين نموده است     آن را از رشد تول    

 درصـد  ١، ) درصـد ٨/٣(ميانگين رشد توليد ناخالص داخلـي     از دي کل عوامل تول   يور  بهره سهم   ،١٣٦٠-٨٠
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هاي اقتصادي ايران، دفتر مطالعات اقتصادي       وري عوامل توليد در بخش      گيري و تحليل روند بهره       افشين، اندازه  پور، فاطمه، حيدر  جليلي، مير -١

 .١٣٨٥ سال مجلس شوراي اسالمي،
، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي     ١هاي اقتصادي ايران، شماره  صاد ايران، فصلنامه حساب وري اقت   هاي بهره   نژاد، ابوالفضل، شاخص   خاوري -٢

 .١٣٨٥ ايران، سال
وري و   نخستين همايش ملـي بهـره  بررسي روند تغييرات آن در ايران، مجموعه مقاالت وري کل عوامل توليد و     سنجش بهره  حميد، آذرمند، -٣

 .١٣٨٤ سال توسعه، تبريز،



 ٩

طي همين دوره سهم رشد عوامل توليد، نظير سرمايه انساني و سرمايه فيزيکـي از رشـد توليـد                   . بوده است 

دهـد، رونـد    همچنـين نتـايج محاسـبات نـشان مـي     .  درصد بوده اسـت ٦/١ و ٢/١ناخالص داخلي به ترتيب   

 .وري کل عوامل توليد طي دو دهه اخير، نوسانات زيادي داشته است هرهب

با اسـتفاده از    (د را   يه و کل عوامل تول    ي کار، سرما  يروي ن يور   بهره يا  در مطالعه ) ١٣٨٥( ١"زادهيمقدم و ول  "      

د ي کل عوامل تول   يور  ج مطالعه آنها نشان داد بهره     ينتا. اند   نموده يدر اقتصاد محاسبه و بررس    ) روش مانده سولو  

ن يهمچنـ .  داشـته اسـت  ي برخوردار بوده و روند کاهـش    يادياز نوسانات ز  ) ١٣٥٥-٨٢ (ي دوره مورد بررس   يط

شتر از  يـ ه اسـتفاده ب   يـ ران نشان داد که اقتصاد کـشور بـر پا         ي در اقتصاد ا   يور   بهره يها  رات و روند شاخص   ييتغ

 .رفته استگ شکل ،دي تولعوامل

  است کـه   يا  مطالعه ن عنوا "راني ا  ياقتصاد يها   بخش به تفکيک  يور  بهره وندرل  يتحل  و يريگ اندازه"

، ١٣٧٠-٨٢  دوره يدهـد کـه طـ       ين مطالعـه نـشان مـ      يج ا ي نتا . انجام شده است   ١٣٨٤ در سال    ٢ينيتوسط ام 

ن رشـد  يبخـش ارتباطـات بـاالتر    درصد بوده و ٠٤/٠وري کل عوامل توليد در اقتصاد    متوسط رشد ساالنه بهره   

  کـار و   يرويـ  ن يور  ن کاهش بهـره   يشتري ب ي، رستوران و هتلدار   يه و بخش بازرگان   ي کار و سرما   يروي ن يور بهره

 کـشور   ي اقتصاد يها  ن بخش يد در ب  ي کل عوامل تول   يور  سه عملکرد بهره  ين مقا يهمچن. ه را داشته است   يسرما

ن بخـش از نظـر   يتـر  فيع ضـ ي، رسـتوران و هتلـدار  ين و بخش بازرگانيز نشان داد که بخش ارتباطات بهتر   ين

د و عملکرد نامطلوب کشور     ي کل عوامل تول   يور  زان بهره ين بودن م  ييپا. د بوده است  يمنابع تول  نه از ياستفاده به 

 و  يريگ  اندازهبه   زي ن يگريدمقاله   در   ٣ينيام .باشد  ين مطالعه م  ي ا يها  افتهيگر  ي از د  ،نه از منابع  يدر استفاده به  

پرداختـه  انداز آن در برنامـه سـوم توسـعه            ران و چشم  ي ا يرنفتي غ يها   در بخش  يرو  ل عوامل موثر بر بهره    يتحل

 يرويـ  نيور ه، عوامل موثر بـر بهـره  ي سرمايد به ازايد سرانه و تابع تول يتابع تول  نين مطالعه با تخم   يدر ا . است

 يرويـ  ن يور   بهره ل عوامل موثر بر   ي در تحل  . قرار گرفته است   يمورد بررس  ينفت ري غ يها  ه در بخش  يکار و سرما  

الت آمـوزش   ي تحص يد بالقوه و درصد شاغالن دارا     ي تول ،د بالفعل يه سرانه، تول  ي سرما يرهايه از متغ  يکار و سرما  

وري نيـروي کـار، سـرمايه و          براساس نتايج اين مطالعه، متوسـط رشـد سـاليانه بهـره           .  استفاده شده است   يعال

همچنـين  .  درصـد بـوده اسـت      ٨/٠ و   -٤/١،  ٥/٣يـب    بـه ترت   ١٣٤٥-٧٥وري کل عوامل توليد طـي دوره          بهره
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 .١٣٨٥، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سال ٤٩وري در اقتصاد ايران، مجله روند، شماره  ناهيد، پروين وليزاده، بررسي بهره مقدم تبريزي، -١
سازمان مديريت ، ٩٣، شماره   ايران، مجله برنامه و بودجه    اقتصادي  هاي    وري به تفکيک بخش     گيري و تحليل روند بهره       اندازه  عليرضا، ،اميني -٢

 .١٣٨٤سال يزي کشور،ر و برنامه
 نامه سـوم توسـعه،    تصاد ايران و چشم انداز آن در بر       هاي غير نفتي اق    وري در بخش    گيري و تحليل عوامل موثر بر بهره         اندازه ، عليرضا، اميني -٣

 .١٣٧٩سال ريزي کشور، ريت و برنامه، سازمان مدي٥٥ و ٥٤نامه و بودجه شماره مجله بر



 ١٠

 اثـر مثبـت و شـکاف        يالت عال ي تحص يه سرانه و درصد شاغالن دارا     ي که سرما  دادن مطالعه نشان    ي ا هاي  يافته

 طي همـين  نيهمچن. داشته است کار يروي نيور  بر بهرهي اثر منف) بالقوهتوليد  توليد بالفعل از اختالف( ديتول

بـوده   يمنفـ  دي شکاف تول   تاثير مثبت و وري سرمايه    بر بهره  ، کار متخصص  يروي ن يربرد شاخص کا   تاثير ،دوره

 ،انـد    برخوردار بوده  دي تول عوامل در استفاده از     يي باال يور  بهرهز   ا يدي تول يها  بخشن مطالعه نشان داد     يا. است

  .تر بوده است کمآنت يا موفقي ا موفق نبودهيد ينه از عوامل توليکن بخش خدمات در استفاده بهيل

 ،منتـشر شـده اسـت       کـشور  ريـزي   برنامـه سازمان مـديريت و      وسطت ١٣٨٣١  که در سال   يدر گزارش 

 کـشور   ي برنامـه سـوم توسـعه اقتـصاد        يد طـ  يـ ه و کـل عوامـل تول      ي سـرما  ، کـار  يروي ن يور   بهره يها  شاخص

 برنامـه سـوم     يد طـ  يـ  کل عوامل تول   يور  ن گزارش متوسط رشد بهره    يدر ا . استده  يل گرد ي و تحل  يريگ  اندازه

ن يـ ج ا يبراسـاس نتـا   . ده اسـت  ي درصد برآورد گرد   ٩/١٤ حدود   ي درصد و سهم آن از رشد اقتصاد       ٨/٠،  توسعه

 .باشد ي مريز به شرح ،د در اقتصاد کشوري کل عوامل توليور ش بهرهين موانع افزاي مهمتر،مطالعه

 .ات ناظر بر بازار کارن و مقرريل ناکارآمد بودن قواني بازار کار به دليريناپذ انعطاف -

 .يور ن دستمزدها و بهرهينبود ارتباط ب -

 کـار در    يرويزه ن ين بودن انگ  يي و پا  ي و خصوص  ي دولت يها تي از فعال  ي کار مازاد در برخ    يرويوجود ن  -

 .يت و کارآموزيخالق  ،ينوآور  دتر، فقدان ابداع،يشتر و مفيکار ب

 .شدن دوره اتمام آنها يمه تمام و طوالني ني عمرانيها اد طرحيتعداد ز -

 .ها  بنگاهين بودن توان رقابتييپا -

 .ياد با سطح جهاني و وجود فاصله زين بودن سطح دانش فنييپا -

 . آنهايابيران وعدم ارزيح انتخاب مديوه ناصحيران و شي مدين بودن دانش تخصصييپا -

 يور  بهرهيها شاخص -٣-١

 يهـا    دو دسـته شـاخص     شـامل  يور   بهره يها  شاخص ٢"راني ا وري  بهره يسازمان مل " اساس گزارش بر 

ک نهاده مـورد  ي ارتباط ستانده با ي جزئيور  بهرهيها در شاخص. باشند يمد ي عوامل تولي و کلي جزئ يور  بهره

هـا مـورد      د، ارتباط ستانده با کل نهاده     ي کل عوامل تول   يور   بهره يها  که در شاخص  يدر حال . رديگ  يتوجه قرار م  

 .رديگ ي قرار ميبررس
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 .١٣٨٤ ريزي کشور، سال سازمان مديريت و برنامه ظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه، و ن١٣٨٣ گزارش اقتصادي سال -١
هاي اقتصادي و اجتماعي  ها و زيربخش وري کل عوامل توليد در بخش سرمايه و بهره  نيروي کار ووري بهرههاي  گيري شاخص  راهنماي اندازه-٢

 .١٣٨٣ سال هران،وري ايران، ت و فرهنگي کشور، سازمان ملي بهره



 ١١

وري جزئي عوامل توليـد، ارزش افـزوده بـر مقـدار يـک نهـاده معـين تقـسيم                   هاي بهره   براي محاسبه شاخص   

ه مورد  ي ثابت سال پا   يها  متي خارج کردن اثر تورم الزم است ارزش افزوده به ق          يان ذکر است برا   يشا. ١شود  مي

نـه  يرات هز ييح تغ يعوامل، در توض  مت  يد همراه با ق   ي عوامل تول  ي جزئ يور   بهره يها  شاخص. ردياستفاده قرار گ  

هــا در نــشان دادن  ن شــاخصيــگــر، ايبــه عبــارت د. خــاص دارنــد تيــد اهميــه در واحــد توليکــار و ســرما

ن يـ بـر ا . د هـستند يـ گـردد، مف  يد حاصل مي در واحد تول   ،ک از عوامل  يام در هر  ي که به مرور ا    ييها  ييجو  صرفه

  .سرمايه کار و يروي نوري بهرهشاخص  :د عبارتند ازي عوامل تولوري بهره هاي شاخصاساس 

  کاريروي نيور  شاخص بهره-الف

 ثابت بـر تعـداد شـاغالن حاصـل          يها  متيم ارزش افزوده به ق    ي از تقس   در مفهوم کلي،   ن شاخص يا 

ا يـ اعت کار پرداخـت شـده       س-ا نفر يماه کار شاغالن    - نفر آمارکه عالوه بر تعداد شاغالن،      يدر صورت . شود  يم

 هـا آمارن  يک از ا  ي تعداد شاغالن از هر    يبه جا ،  توان در مخرج کسر شاخص      ي م ،ز موجود باشد  يانجام شده ن  

 .شود در اين صورت نتايج بهتري حاصل مي .استفاده نمود

 هي سرمايور اخص بهرهش -ب

. شـود   ي مـ  محاسـبه  )مـت ثابـت   يبه ق ( هي سرما يم ارزش افزوده بر ارزش موجود     ين شاخص از تقس   يا 

ه يـ  ثابـت سـال پا     يهـا   مـت ي ق بهه  ي سرما ي ابتدا ارزش افزوده و ارزش موجود      ،ن شاخص يه ا معموالً در محاسب  

 . ديآ  ميبدسته ي سرمايور ه، بهرهي سرمايم ارزش افزوده بر موجوديل و پس از تقسيتبد

 وري بهره يريگ  اندازهيها روش -٤-١  

 کـه  ، رديـ گ يرد اسـتفاده قـرار مـ     مو ي گوناگون يها  روش ،  ديکل عوامل تول   يور  بهره يريگ   اندازه ي برا

 يبـستگ  ،  از جهـت محاسـبه    ي به اطالعات مورد ن    يسطح دسترس ن  يهمچن نوع استفاده و     ،  انتخاب آنها به هدف   

 يپارامترريغ يها  شامل روش  ،دي کل عوامل تول   يور   بهره يريگ   اندازه يها  روش ،  ي کل يبند  ميک تقس يدر  . دارد

 .باشد ي ميو پارامتر

 يپارامترر يغروش   - ١-٤-١

کل عوامل   يور   اقدام به برآورد شاخص بهره     ،  ديح از تابع تول   ي بدون استفاده صر   ير پارامتر يغ در روش  

کـل   يور   برآورد بهره  يپارامتر ريغ يها   از جمله روش   ي رشد و شاخص عدد    يروش حسابدار . ندينما  يمتوليد  

 .باشند يمد يعوامل تول
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هـا و اجتنـاب از        اي بخـش    ي به دليل ارتباط زنجيـره     ئوري جز   هاي بهره    استفاده از ارزش افزوده به جاي ستانده در شاخص         رسد   به نظر مي   -١

 .باشد احتساب مضاعف مي



 ١٢

  رشديروش حسابدار -لفا

  کـار و   يرويـ عمدتاً ن ( مختلف   يها   به صورت حاصل رشد داده     ستانده ، رشد  رشد يارروش حسابد در   

ن يانگيـ  برابـر بـا م     ،  ديـ نرخ رشد تول   ،  ن روش يدر ا . شود  يد در نظر گرفته م    ي کل عوامل تول   يور  و بهره ) هيسرما

 همـان   ط بـه  مربـو کشش محـصول     ،   متناظر با هر داده    يها   وزن بوده و  مختلف   يها   رشد داده  يها   نرخ ،موزون

 .ر استين روش به صورت زي ايتابعفرم . شود يم محسوب ، داده

dt
dLnA

dt
dLnKS

dt
dLnLS

dt
dLnQ

KL ++= 

  يهـا    و نـسبت   ديـ از تول ه  ي سـرما   کـار و   يرويـ ب سـهم ن   يـ بـه ترت   SK و   SLدر رابطه بـاال     
dt

dLnL ،

dt
dLnK و

dt
dLnAباشد ي مدي کل عوامل توليور و بهرهه ي کار، سرمايروي نب رشد نهادهيبه ترت. 

 يروش شاخص عدد -ب

 ي بـر شـاخص مقـدار   ، سـتانده يا مقـدار ي يشاخص کم م  ي از تقس  يور  بهره،  يدر روش شاخص عدد   

                                                                                  .شود  ي محاصل ، داده
t

t
t I

QA = 

 .باشد ي داده مي شاخص مقدارtIو  ستانده ي شاخص مقدارtQ ، يور  شاخص بهرهtA در عبارت باال

 ي مختلف که بطور منظم آمارهـا      ي در کشورها  يدکننده آمار ي تول ياکثر واحدها   در ان ذکر است  يشا

 .شود يم استفاده بور مزکنند، از روش يم هي را تهيور هبهر

 ي پارامتر روش -٢-٤-١

ن صـورت   يبـد . گردد  ي م محاسبهد  ي کل عوامل تول   يور   بهره ،دي تابع تول  ني تخم ن روش با استفاده از    يدر ا  

و  CES ،داگالس-کاب، فينتتواند لئو ين فرم مي ا.شود يد در نظر گرفته مي تابع تولي برايني معيفرم تبع ، که ابتدا

 ديـ  تول بـرآورد و براسـاس تـابع   يسنجد به روش اقتـصاد يسپس تابع تول. باشديا به طور کلي خطي و يا غير خطي  

 .گردد ي ممحاسبهد ي کل عوامل توليور تاً بهرهيو نهامشخص ه ي کار و سرمايروي نيدي توليها کشش  ، برآورد شده

),(به عنوان نمونه فرض کنيد،      LtKtAtFyt  Kt و   yt  ،At  ،Lt تابع توليد کالن باشد که در آن         =

، نيروي کار شاغل و ميزان انباشت سـرمايه   )يا متغير مقياس  (وري کل عوامل توليد       به ترتيب سطح توليد، بهره    

 .دهد  نيز تکنولوژي به کار رفته در توليد را نشان ميF. به کار گرفته شده در توليد باشد

 : نسبت به زمان، ديفرانسيل بگيريماگر از رابطه فوق
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 .شود رابطه باال به صورت زير نوشته مي) r(و سرمايه) w(با جايگذاري قيمت نيروي کار

KLtyA ˆˆˆˆ βα −−=⇒  tKtLAtLytwLttKytrKtAty ˆˆˆˆ)/(ˆ)/(ˆˆ βα ++=++= 

tKt،Lt،tکه در رابطه باال ˆˆˆ,ˆ ΑΥ،وري کل عوامل  نيروي کار، بهره به ترتيب رشد موجودي سرمايه

αβ .باشد رشد توليد مي توليد و  .هستندو سرمايه  کار يرويد نسبت به نيب کشش توليبه ترتهم و

 آنهـا خواهـد   ييه برابر با بازده نهـا ي کار و سرمايروي به ني باشد، پرداختيها رقابت حال اگر بازار نهاده   

د ين اگر بازده تول   يهمچن. د خواهد بود  يه از تول  ي کار و سرما   يرويب سهم ن  يبه ترت  β و αن صورت   يدر ا . بود

αβم ي دار ، اس ثابت باشدينسبت به مق  :ن صورتيدر ا. ١=−

 

  .ه سرانه استي کار و جمله دوم نرخ رشد سرمايروي نيور که در آن جمله اول، نرخ رشد بهره

 کار  يروي ن يها ن کشش ييد و تع  ين تابع تول  يتفاده از تخم   که با اس   ي اکثر مطالعات   در ان ذکر است  يشا

 ثابـت نـسبت بـه       يد فـرض بـازده    ين تابع تول  يگردد در تخم    مي محاسبه دي کل عوامل تول   وري  بهره ،هيسرما و

 ثابـت نـسبت بـه       ي فـرض بـازده    ،  ن روش يز با استفاده از همـ     ين مطالعه ن  يدر ا . شود  مي اس در آنها لحاظ   يمق

 . د لحاظ شده استيبع تولن تاياس در تخميمق

 ديه و کل عوامل تولي کار، سرمايروي نيور عوامل موثر بر بهره -٥-١

 ييت بـسزا  ياز اهم  آن   يارتقا به منظور  يور   بهره يها  رات شاخص ييتغموثر بر    علل و عوامل     ييشناسا 

ه و کـل عوامـل      ير، سـرما   کا يروي ن يور  گذار بر بهره    رين عوامل تاث  ي به مهمتر   ن قسمت يدر ا  .باشد  يبرخوردار م 

 .گردد يد اشاره ميتول

)ˆˆ()ˆˆ(ˆ tLtKtLtYA −−−= α



 ١٤

    کاريروي نيور  عوامل موثر بر بهره-١-٥-١

امروزه  .د دارمثبتر ي کار تاثيروي نيور بهرهش يافزا بر تخصص در کار و مهارت ، آموزش، کسب تجربه

مدت  وتاهک ي آموزشياه  برنامهي شاغل، با اجراي انسانيرويش تعداد ني افزايکنند به جا ي ميکشورها سع اکثر

 : کار عبارت است ازيروي نيور ر عوامل موثر بر رشد بهرهيسا .ش دهندين را افزا، سطح مهارت شاغاليتخصص

 يش سـهم کاالهـا    يا افـزا  يـ د  يـ ک تول يـ بر بودن تکن   هيسرما(سرانه  ه  يسرماش  ي افزا ؛ه سرانه يسرما -١ 

 .ر مثبت دارديتاث کار يروي نيور بهرهبر ) يا هيسرما

 يکـار بـرا    يرويـ  در اسـتفاده از ن     ييجو   موجب صرفه  ،يشرفت فن ي که پ  يدر صورت ؛  يشرفت فن يپ -٢

 .ابدي يش مي کار افزايروي نيور بهره، د هر واحد از محصول باشديتول

 شيافـزا  کار    انجام بهتر  ي کار برا  يرويزه ن ي، انگ ي واقع يش دستمزدها ي با افزا  ؛ي واقع ي دستمزدها -٣

 .١شود يت و دقت فرد ميرفتن تالش، جدموجب باال   وابدي مي

 هي سرمايور عوامل موثر بر بهره -٢-٥-١

 :ه عبارت است ازي سرمايور  عوامل موثر بر رشد بهره

 يور  بهـره بـر   ،  د بـالقوه  يـ د بالفعـل از تول    ي فاصله تول  کاهش؛   موجود يها  تيزان استفاده از ظرف   ي م -١

 ).ابدي ي م افزايشهي سرمايور  بهره، دي تولافزايش ه ويابا ثابت بودن مقدارسرم(  داردمثبتر يتاثه يسرما

متوسط سرمايه انساني به ازاي هـر واحـد          ؛هي هر واحد سرما   ي کار استفاده شده به ازا     يروي متوسط ن  -٢

 ،  د کاربرتر باشد  يک تول يهرچقدر تکن به عنوان مثال،    . وري سرمايه تاثير مثبت دارد      سرمايه و پيشرفت فني بر بهره     

نسبت
K
L      ديـ ک تول يـ شتر خواهـد شـد و بـرعکس هرچقـدر تکن          يـ ه ب ي سـرما  يور   بزرگتر خواهد بود و بهـره، 

 .باشد  مي هي سرمايي نهاي بازده بودني نزولکمتر خواهد شد که دليل آن ، هي سرمايور برتر باشد بهره هيسرما

 در صـورت اسـتفاده بهتـر از         ؛هيا هـر واحـد سـرم      ي اسـتفاده شـده بـه ازا       يانسان   هي متوسط سرما  -٣

 و  ي، فنـ  ي از دانـش علمـ     يبـه واسـطه برخـوردار     (  متخـصص  ي انـسان  يرويـ زات توسـط ن   يآالت و تجه    نيماش

 .ابدي يش ميد افزايزان توليم ، )يتخصص

 يشتريـ  ب ييکه کـارا   ،  دتريزات جد يآالت و تجه    نيشود ماش   ي باعث م  يشرفت فن يپ؛  يشرفت فن ي پ -٤

 . داشته باشنديشتريد بيتول ، هي هر واحد سرمايتوانند به ازا يها با استفاده از آنها م  بنگاهد شوند ويتول ، دارند

______________________________________________________________________ 
، سازمان مديريت و ٩٣ه و بودجه شماره هاي اقتصادي ايران، مجله برنام وري به تفکيک بخش گيري و تحليل روند بهره عليرضا، اندازه  اميني،-١

 .١٣٨٤سال  ريزي کشور، برنامه



 ١٥

 يص منـابع مـال  يه، تخصي استفاده از سرماينه واقعيش هزيبا افزا؛ هي استفاده از سرماينه واقعي هز -٥

کنـار  ،   کمتـر  يتـصاد ه اق يـ  توج ي دارا يهـا   رد و طرح  يگ  ي صورت م  ي به شکل بهتر   يگذار  هي سرما يها  در طرح 

کـار  ينـه فرصـت ب    ي هز ،  يا  هي اسـتفاده از امکانـات سـرما       ينه واقع يش هز ي با افزا  ،  نيعالوه بر ا  . شوند  مي گذاشته

حـداکثر اسـتفاده را      ،يا  هيکند از امکانات سـرما      ي م ي و کارفرما سع   شدهشتر  يآالت ب   نيزات و ماش  يماندن تجه 

 .دياها استفاده نمن شکل از آنيداشته و به بهتر

 دي کل عوامل توليور  عوامل موثر بر بهره-٣-٥-١

و  کـار    يرويـ  ن يور  ن موزون رشد بهره   يانگيد برابر با م   ي کل عوامل تول   يور  نکه رشد بهره  يبا توجه به ا   

 اسـتفاده   ص بهتر منابع و   يه، تخص ي کار و سرما   يروي ن يفي که بهبود سطح ک    يجه عوامل يدر نت  ،  باشد  يه م يسرما

در . کنـد  يد کمـک مـ  يـ  کـل عوامـل تول  يور  بهـره يبه ارتقا ، و امکانات موجود را به همراه داردنه از منابع    يبه

 يور  کننده رشد بهـره    عي تسر يفاكتورهان  يل به عنوان مهمتر   يز عوامل ذ  ي ن ١"يياي آس يور  سازمان بهره "گزارش  

 .ده استيد ذکر گرديعوامل تولکل 

جـه  ي و در نت   يق انتقـال فنـاور    يـ از طر ( يخارج يگذار  هي شاخص سرما  ؛يجرخا يگذار  هيسرما -الف

م ي مـستق يگـذار  هيسرما ، ريدر چند دهه اخ   .  دارد ر مثبت يد تاث يکل عوامل تول   يور   بر رشد بهره   )ديش تول يافزا

ه يـ نظر.  برخـوردار بـوده اسـت      يشتريـ ت ب يـ از اولو  ،  يد دانـش فنـ    يـ نسبت بـه خر    ،  ي در انتقال فناور   يخارج

 و  ي خـارج  يهـا   يگـذار   هي بر گسترش سرما   يليدل ،  کند  ي م تاکيدها    هي آزاد سرما  حرکت برز که   ي ن يساز يجهان

 ياري در بـس   ي خارج يگذار  هيرش سرما يت جذب و پذ   يظرفش  يافزا. باشد  ينه م ين زم ين در ا  ي نو يانتقال فناور 

ش حجـم   ي افـزا   در ،  ي مـشترک خـارج    يگـذار   هيل آنها بـه سـرما     يتمان  يهمچن در حال توسعه و      ياز کشورها 

 .ده استبو موثر يم خارجي مستقيها يگذار هيماسر

شـده و بهبـود         ي بـه فنـاور    يابي در دسـت   يريپـذ  ق و توسعه سبب رقابت    ي تحق ؛ق و توسعه  يتحق -ب

 کـه در    ييان ذکر است کـشورها    يشا. گردد  يد م ي کل عوامل تول   يور   در بلندمدت باعث رشد بهره     ،  يريپذ  رقابت

ق و توسـعه در آنهـا در        يـ  هـستند کـه سـرانه تحق       ييقرار دارند کشورها   ي اقتصاد يريپذ   از رقابت  ييسطح باال 

 .باشد يگر باالتر مي ديسه با کشورهايمقا

______________________________________________________________________ 
  APO ٢٠٠٤ گزارش -١



 ١٦

 و  ي واردات بـر رشـد اقتـصاد       ينيگزي، توسعه صـادرات و جـا      ياست باز تجار  ي س ؛يتجار استي س -ج

  ، ش داده و وارداتي افـزا  کاالهـا را يريپـذ   قـدرت رقابـت    ،  صـادرات . ر مثبت دارد  يد تاث ي کل عوامل تول   يور  بهره

 ي ورود تکنولـوژ   ي برا ي راه )باشند  ين م ي نو يالت و ابزارآالت که دربردارنده تکنولوژ     آ  نيبخصوص واردات ماش  (

 .باشد  ميي به اقتصاد داخليخارج

 آنها  ييتوانا،  الت و آموزش افراد شاغل    يزان تحص يش م يبا افزا  ؛ کار يرويالت ن يزان تحص ي آموزش و م   -د

 .گردد ي ميکي تکنييش کاراين امر باعث افزايافته و ايش يافزا ، دي مدرن در توليده از فناوردر استفا

د و يـ ش تولير افزابران يزان تخصص و دانش مديم ؛)X- Efficiency(ت يرينش مدا و ديي کارا-هـ

 .ر مثبت داردي تاثيور بهره

 مـوثر   هي کـار و سـرما     يرويـ د، ن يـ تول کل عوامل    وري  بهره بر   ي عوامل متعدد  ،  ديهمچنانکه مالحظه گرد  

 حاکم بر اقتـصاد کـشور و موانـع          يساختارط  ي ضمن شناخت شرا   ، الزم است  وري  بهره  ارتقاي ين برا يبنابرا. است

 ي به اهداف رشد توسعه اقتـصاد      يابيدست. دي را بهبود بخش   وري  بهره يها  شاخص ،  دي مف ي با ارائه راهکارها   ،  موجود

 . ر رشد و توسعه رهنمون باشديتواند ما را در مس ي نبرده و نمييه به جاار" ن شاخص عماليبدون توجه به ا



 ١٧

 فصل دوم

 رانيا در اقتصاد وري بهرهل يتحل

 مقدمه

ن يـ  ايايـ گو اند،  داشتهي قابل توجهير رشد اقتصاد  ي چند دهه اخ   يه ط  ک ييکشورها  عملکرد يبررس

 .اند  به دست آوردهوري بهرهش يق افزايد را از طر خويرشد اقتصادبخشي از ن کشورها يت است که اکثر ا يواقع

 ه و يـ  و بـا تجز    يريـ گ  را انـدازه   وري  بهره يها مدام شاخص   باالتر، وري  بهرهدن به سطح    ي رس ين اساس برا  يبر ا 

 ي تحـت عنـوان    نکـه سـازمان   ي، بدون ا  ١٣٤٤ در سال    زيران ن يا .کنند  مي يزير برنامهن  آ  بهبود يل آنها برا  يتحل

ران در  يـ ت ا ي عضو ،  ي انقالب اسالم  يروزيبا پ  . درآمد يياي آس وري  بهرهت سازمان   يه باشد به عضو    داشت وري  بهره

ب يسازمان مورد تصو ران دريت اي عضو ١٣٦٧در سال   " مجددا .ق درآمد ي به حالت تعل   يياي آس وري  بهرهسازمان  

ل سال  ين وزارتخانه از اوا   يا. رخانه آن را بر عهده گرفت     يت دب ي مسئول ،ن سابق يع سنگ يقرار گرفت و وزارت صنا    

 تحـت   ١٣٧٢ نمود، کـه در آبـان مـاه          يانداز ز و راه  يرا تجه  "رانيا ي مل وري  بهره" التي تشک ي بطور عمل  ١٣٧١

 .ت خود را آغاز کردي فعال"راني ايمل وري بهرهسازمان " عنوان

 "رانيـ  ا يل م وري  بهره" التيتشک ،ي ادار ي عال ي شورا ١٤/٢/١٣٧٧ مورخ ٩٥٠/١٢١/١براساس مصوبه   

 يگاه فرابخش ي و با توجه به جا     ديملحق گرد  کشور ي و استخدام  ي امور ادار  منتزع و به سازمان   ع  ياز وزارت صنا  

سـازمان  " ،  ٩/٥/١٣٨٤خ  يران در تـار   يئت وز ي ه براساس مصوبه  .ر نام داد  ييران تغ ي ا وري  بهره يآن به سازمان مل   

سـازمان مـديريت و      تـابع    ي بـه شـکل موسـسه دولتـ        "راني ا وري  بهره يمرکز مل " منحل و    "راني ا وري بهره يمل

 .درآمد شور کريزي برنامه

  کشوري توسعه اقتصاديها برنامه در وري بهرهگاه يجا -١-٢

 ن يـ  ا ٣٥ در قالب تبصره      کشور و  ي برنامه دوم توسعه اقتصاد     قانون ن بار در  ي اول يبرا وري  بهره مقوله      

 :ر استي شرح ز دو بند به شامل کهدي گردمطرحقانون 

شرفته و يـ  پي کار، اسـتفاده از تکنولـوژ  يها ها و روش ستمي بهبود س ،  ي نظام ادار  وري  بهرهش  ي جهت افزا  - الف

ت و يري از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مـد     يد بخش ي با يي اجرا يها دستگاه ران کشور، يش مهارت مد  يافزا

 .شود  ميينيب شيحه بودجه پير همه ساله توسط دولت در الن اعتبايزان ايم . اختصاص دهندوري بهرهش يافزا



 ١٨

 شـاخص   ربط مکلـف اسـت    يـ  ذ يهـا   دسـتگاه  ي بـا همکـار     کـشور  ريزي  برنامهسازمان مديريت و     -ب

 ،  نامـه  بر يهـا   در طول سال   .دين نما يه و تدو  ي ته  را  کشور يها ها و طرح     بخش يها تي فعال وري  بهره يريگ اندازه

 برنامـه پـنج     يـي م شده باشند که عملکـرد اجرا      ي تنظ يا اسبه قرار گرفته و به گونه     ورد مح د م يها با  ن شاخص يا

   .رديل قرار گي و تحليابي با آنها مورد ارز،ساله دوم

ن ي لذا ا،ه بود مسئول نوشته نشديها هن تبصره توسط دستگاي اييمل اجراعنکه دستوراليبا توجه به ا 

 .نداشت وري بهره در رشد يريتاثماده 

 اما ،  وجود نداشتوري بهره در مورد يمشخصه برنامه سوم توسعه بر خالف برنامه دوم، تبصر انون   ق در

 ي را مکلـف بـه طراحـ   يـي  اجرايهـا   دسـتگاه ٣/٣/١٣٧٩مـورخ   ٨٠٧٠ران براساس مـصوبه شـماره    يت وز ئيه

 .  نمودوري بهره ي سازمان ملي با هماهنگوري بهره چرخه ي و اجرايزير برنامهل عوامل، ي تحل، ها شاخص

ر قابل ي تاث،  آني اجرايل عدم لحاظ اعتبار الزم برايدهد که به دل  ميز نشاني ن٨٠٧٠ مصوبه عملکرد

 .  نداشته استيور ه  بر رشد بهريا مالحظه

 ،  ن برنامه يدر ا  .ده است ي گرد  معطوف  توجه خاص  وري  بهره به مقوله    )٥ماده   (در برنامه چهارم توسعه   

 :شدن ييتعر ي زالزامات ، دي کل عوامل تولوري بهره ي مربوط به ارتقاي کميها  و شاخصبه منظور تحقق اهداف

ژه يـ  و و  ي، اسـتان  يبخش ،ين اسناد مل  ي مکلفند در تدو   ي و استان  ي مل يي اجرا يها  دستگاه ميتما -الف

هـا را    تحقـق آن   ي الزم برا  يهاکار ن کرده و الزامات و راه     ييعد مربوطه را ت   يل عوامل تول  ک وري  بهره يسهم ارتقا 

 کـه سـهم     ي بـه طـور    ،ن کننـد  يـي محـور تع  ور  ک اقتصاد بهـره   يمحور به    ک اقتصاد نهاده  يشور از   ک تحول   يبرا

 .صد برسد در٣/٣١ به يد ناخالص داخليد در رشد تولي کل عوامل تولوري بهره

ـ  ، ستانده به نهاده مـشخص گـردد       يهاربخش با شاخص  ي هر بخش و ز     يگذار  هدف -١  کـه   يطـور   ه ب

 ٥/٢ و ١ ،٥/٣ ري مقـاد  اقلدح به ترتيب به   ديه و کل عوامل تول    ي کار، سرما  يروي ن يوررشد ساالنه بهره  متوسط  

 . برسددرصد

 يروي ن وري  بهرهد و اهداف    ي کل عوامل تول   وري  بهرهد و اهداف    ي کل عوامل تول   وري  بهرهسهم رشد    -٢

 و  ي علم يها کشور و انجمن   يي اجرا يها گاه دست ي کشور براساس همکار   يها ربخشيها و ز   ه بخش يسرما وکار  

  .رددگ  مينيي تع کشورريزي سازمان مديريت و برنامهبوطه و توافق  مريصنف
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  يـي  اجرا هاي  دستگاه عملکرد   ي مکلف است نسبت به بررس      کشور ريزي  برنامهسازمان مديريت و     -ب 

 برنامـه   يص منـابع مـال    ي نمـوده و تخـص      اقدام يي اجرا يها ه دستگا يبند  و رتبه  وري  بهره يها نه شاخص يدر زم 

د و  يـ  عوامـل تول    کـل  وري  بهـره  ي مربوط به ارتقـا    ي را با توجه به برآوردها     ي سنوات يها هارم توسعه و بودجه   چ

ن را يولئ و مـس رانيات و عملکـرد مـد  يها، عمل  تي فعال يزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارت        ين م يهمچن

 .نديز نما متمرکوري بهره يابياساس ارزبر

ي  ارتقـا  يدر راستا   و ير دولت ي و غ  ي دولت يخدمات ،  ي، کشاورز ي صنعت يهاق واحد يبه منظور تشو   -ج

 به دولـت اجـازه      ،  برنامه در   وري  بهره يدات و خدمات و تحقق راهبردها     يت تول يفيک يکرد ارتقا ي با رو  وري  بهره

 ي و توسـط سـازمان ملـ       ي طراحـ  ،ي سـازمان  يل تعـا  يهـا  را با استفاده از الگو     وري  بهره يزه مل يشود جا   مي داده

 .١ديور در سطوح مختلف اهدا نما  بهرهيهابه واحد چهارم برنامه هاي سال يران طي اوري بهره

 ي اقتصاديها  در بخشيور  بهرههاي شاخص  عملکرد-٢-٢

  لحـاظ کـاربري يـا      بـه  (تکنولـوژي توليـد    ،  ديـ  عوامل تول  يور  ده سطح بهره  نکن نيين عامل تع  يمهمتر 

 مختلـف   يهـا   ه بخش ي سرما يسهم اشتغال و موجود    بررسي. باشد  ي م ي اقتصاد يها   در بخش  )بر بودن   سرمايه

ه را ي از سـرما   يبرتر بوده و سهم بـاالتر       هيها سرما    از بخش  يد در برخ  ي تول يکه تکنولوژ  دهد  ي نشان م  ياقتصاد

 با توجـه بـه   ،  مختلفيها  وده بخش ن سهم ارزش افز   يمچنه .ستا   سه با اشتغال به خود اختصاص داده      يدر مقا 

رغـم   علـي هـا      از بخـش   يدهـد کـه برخـ       يک از آنها، نشان م    يشده توسط هر   د به کار گرفته   يزان عوامل تول  يم

به  ن امر ي ا .اند   داشته اقتصادجاد ارزش افزوده کل     ي در ا  يد، نقش کمتر  ي از عوامل تول   يشتري سهم ب  يريکارگ به

در ايـن مطالعـه شـاخص        .باشـد   ي مـ  ي اقتـصاد  يها در بخش  ديامل تول  عو يور  ل متفاوت بودن سطح بهره    يدل

بـه  ) ١٣٧٦به قيمت ثابت سـال  (هاي اقتصادي، از تقسيم ارزش افزوده       وري نيروي کار و سرمايه در بخش        بهره

). ٥ و   ٢جـداول (هـاي اقتـصادي محاسـبه گرديـده اسـت           ترتيب بر نيروي کار شاغل و موجودي سرمايه بخش        

کـه در ايـن گـزارش مـورد         )هاي اقتـصادي    به تفکيک بخش  (وري کل عوامل توليد        بهره همچنين آمار شاخص  

 ).٨ جدول(باشد   مي٢بررسي و تحليل قرار گرفته است براساس نتايج مطالعه انجام گرفته در بانک مرکزي

قيمـت ثابـت    (وري، اطالعات مربوط بـه ارزش افـزوده           هاي بهره   شايان ذکر است در محاسبه شاخص     

هـاي    هاي ملي ايران در زمان تهيه گزارش، که توسـط اداره حـساب              ازآخرين ارقام رسمي حساب   ) ١٣٧٦سال  
______________________________________________________________________ 

  com.razip.www   سايت-١٣٨٣شد اقتصادي،  ر رناني، قاسم، برگرفته از مقاله تعامل برنامه چهارم توسعه با-١
کزي جمهـوري اسـالمي     ، بانک مر  ١اقتصادي ايران، شماره    هاي   وري اقتصاد ايران، فصلنامه حساب      بهره هاي  خاوري نژاد، ابوالفضل، شاخص    - ٢

 .١٣٨٥ ايران، سال
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به قيمت ثابت سـال     (سري زماني موجودي سرمايه نيز      . اقتصادي بانک مرکزي انتشار يافته استفاده شده است       

ماخـذ ارقـام    . باشـد   هـاي اقتـصادي بانـک مرکـزي مـي           ماخوذ از محاسبات انجام شده در اداره حساب       ) ١٣٧٦

د و شـاخص    وري عوامـل توليـ     هـره عملکـرد ب   ادامـه،     در .باشـد   ريزي مـي     نيز سازمان مديريت و برنامه     ١اشتغال

 .گيرد هاي اقتصادي مورد بررسي و مقايسه قرار مي ک بخشوري کل عوامل توليد به تفکي بهره

 بخش کشاورزی -١-٢-٢

 ي را طـ نوسانی" بايشی و تقريروند افزا ، ١٣٦٨-٨٥ دوره يط ،کشاورزیدر بخش     نيروي کار  وري  بهره 

دهـد    مـي و تغييرات ارزش افزوده اين بخش نـشان   نيروي کاروري بهرهمقايسه نوسانات ). ١نمودار( استکرده  

 )١(  نمـودار درهمانگونـه کـه   .  نيروي کار و ارزش افزوده وجـود دارد    وري  بهرهکه ارتباط نزديکي بين نوسانات      

نـسبت  بـاال بـودن شـاخص     .کاهـشی داشـته اسـت    روند ، در اين بخش ز  يه ن يوری سرما  رهبه ،دشو  مي مالحظه

 و  يپراکنـدگ  ،  ييايـ جغرافمناسـب   ع  يـ عـدم توز  به دليـل    آالت   نيکار ماش يت ب يرفظ ،  ٢ديتول  به هينده سرما يفزا

 و  ياورزنهـا وزارت کـش    آ ي که مجر  ي عمران يها  بودن مدت اتمام پروژه    ي طوالن ،  ي زراع يهاکوچک بودن واحد  

 . باشد  مين بخشي در اسرمايه وري بهره از جمله علل کاهش ،باشد  مييجهاد سازندگ
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 بر اساس پيش بينـي هـاي برنامـه جهـارم            ١٣٨٤-٨٥ موجود بود آمارهاي اشتغال سالهاي       ١٣٨٣ نظر به اينکه سري زماني اشتغال تا سال          -١
  .  د گرديدتوسعه در خصوص رشد اشتغال برآور

وري سـرمايه   تر بهـره  دهنده سطح پايين  که مقادير باالتر اين شاخص نشانوري سرمايه است  نسبت فزاينده سرمايه به توليد مقياسي از بهره      -٢
 .شود گذاري در يک دوره به تغيير توليد در دوره بعد حاصل مي اين نسبت از سرمايه. باشد در يک اقتصاد مي

 
 

نمودار  ۱- بهره وري نيروي کار وسر مايه در بخش کشاورزي  

۰,۷

۰,۸

۰,۹

۱

۱,۱

۱,۲

۱,۳

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۸,۰

۹,۰

۱۰,۰

۱۱,۰

۱۲,۰

۱۳,۰

۱۴,۰

۱۵,۰
(ميليون ريال/ نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار
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هاي مورد بررسـي ايـن شـاخص     دهد که در اغلب سال   مي  کل عوامل توليد نيز نشان     وري  بهرهنمودار  

 و کوچـک  يل خشکساليه دل ب يگذار  هي سرما يسک باال ي، ر يميط خاص اقل  يشرا. رده است  ک روند نزولي را طي   

 .باشد  مين بخشيد در اي کل عوامل توليور  از جمله عوامل موثر بر کاهش بهرهيبودن اراض

 

 

 

 

 

 

 بخش نفت و گاز -٢-٢-٢

  داشـته اسـت    يشيـ  و افزا  ي روند نوسان  ١٣٦٨-٨٥ دوره   ي کار در بخش نفت و گاز ط       يروي ن وري  بهره

 کـه  ي بـه طـور  ، ر نوسانات ارزش افـزوده بـوده  ين بخش تحت تاثيا کار در يروي نوري  بهرهنوسانات   .)٤نمودار(

ن يـ  کـار ا   يرويـ سـهم ن  ( سان بوده است   در نو  ،درصد ٧-٢٨ن  ي دوره مزبور ب   ين بخش ط  يسهم ارزش افزوده ا   

افزايش شاخص فزاينده سـرمايه     ل  يبه دل ز  ي ن سرمايه وري  بهره .)است درصد   ١در حدود    دوره مزبور    يطبخش  

 . داشته استيآرام"  نسبتايهشروند کا به توليد

نمودار۲- رشد بهره وري نيروي کار و ارزش افزوده بخش کشاورزي      

-۹

-۴

۱

۶

۱۱

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

بهره وري نيروي کار ارزش افزوده

نمودار۳- شاخص بهره وري کل عوامل توليد  - بخش کشاورزي 

۹۵

۹۷

۹۹

۱۰۱

۱۰۳

۱۰۵

۱۰۷

۱۰۹

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴
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رونـد کاهـشي داشـته       ١٣٧٥-٨٤در بخش نفت و گاز طـي دوره           کل عوامل توليد   وري  بهرهشاخص  

 وري  بهـره  کـاهش     همزمـان بـا    و ( نيروي کـار   وري  بهرهرغم افزايش    علياين امر مويد اين نکته است که        . است

غلبـه    نيروي کار  وري  بهره سرمايه بر افزايش     وري  بهره کاهش   ،  بخشبري اين     به دليل ماهيت سرمايه    ،)سرمايه

کنـد بـودن رونـد اجـراي         .مواجه بوده اسـت   کاهش  با   کل عوامل توليد     وري  بهره، روند شاخص    "نموده و نهايتا  

 . اين بخش موثر بوده استوري بهرههاي توسعه بخش نفت و گاز نيز در کاهش  طرح

 

نمودار ۴- بهره وری نيروی کار و سرمايه در بخش نفت و گاز

۰,۵

۰,۶

۰,۷

۰,۸

۰,۹

۱

۱,۱

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۳۰۰

۳۲۰

۳۴۰

۳۶۰

۳۸۰

۴۰۰

۴۲۰

۴۴۰

۴۶۰

۴۸۰

۵۰۰
(ميليون ريال/ نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار

نمودار ۵ - رشد بهره وري نيروي کار و ارزش افزوده بخش نفت و گاز  

-۲۰,۰

-۱۵,۰

-۱۰,۰

-۵,۰

۰,۰

۵,۰

۱۰,۰

۱۵,۰

۲۰,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

بهره وري نيروي کار ارزش افزوده
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 معدنبخش  -٣-٢-٢

ن ناشی از   آشی داشته و نوسانات     يروی کار در بخش معدن روند افزا      يوری ن  بهره ١٣٦٨-٨٥طی دوره   

 ١٣٧٦ای  هـ  روی کار در سال   يوری ن  ر بهره يکاهش چشمگ . )٧نمودار( باشد ن بخش می  يا نوسانات ارزش افزوده  

 ٣٥رشـد  (شـاغل   رروی کـا يـ ش نيل افـزا يـ ز بـه دل ين ١٣٨٢در سال   ناشی از کاهش ارزش افزوده و      ،١٣٧٩ و

 سـال در    ٥٠ سـال بـه      ٢٥برداري از     اصالح قانون معدن و افزايش دوران بهره       .باشد ن بخش می  ي در ا  )درصدي

ن آشی و پس از يافزاروند  ١٣٨٠ز تا سال يه نيوری سرما بهره .ن اين بخش موثر بوده است افزايش تعداد شاغال  

د از جملـه    يـ ه بـه تول   ينـده سـرما   ي فزا  نسبت  شاخص شافزايه و   يزان حجم سرما  يش م يافزا .روند کاهشی دارد  

 .باشد مین بخش يه در اي سرماوری بهرهل کاهش يدال

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ۶- شاخص بهره وری کل عوامل توليد بخش نفت و گاز 

۸۰

۸۵

۹۰

۹۵

۱۰۰

۱۰۵

۱۱۰

۱۱۵

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴

نمودار  ۷- بهره وری نيروی کار وسرمايه بخش معدن 

۰,۱۲

۰,۱۴

۰,۱۶

۰,۱۸

۰,۲

۰,۲۲

۰,۲۴

۰,۲۶

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
۲۵,۰

۳۰,۰

۳۵,۰

۴۰,۰

۴۵,۰

۵۰,۰

۵۵,۰
(ميليون ريال/نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار
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ن يه در ا  ي سرما وري  بهرهاهش  تحت تاثير ک  " تادعمد در بخش معدن     ي کل عوامل تول   وري  بهرهشاخص  

 نيروي کـار     اندک ج معادن و سهم   خراتپايين بودن سطح تکنولوژي اس    . د داشته است  ي شد يروند کاهش  ،  بخش

 کـل   وري  بهـره   در اين بخش از ديگر عوامل مـوثر بـر کـاهش            )به دليل جذب سنتي نيروي کار     ( کرده تحصيل

 . باشد  مي معدن بخش درعوامل توليد

 

 

 

 

 

 

 بخش صنعت  -٤-٢-٢

 يهـا   سـال يطـ .  داشـته اسـت  ي و کـم نوسـان   يشيـ  کـار رونـد افزا     يروي ن يور  در بخش صنعت بهره   

ل يـ  و تکم  يلـ ي پـس از جنـگ تحم      يکار در دوران بازساز   ي ب يها  تي ظرف يري و همزمان با به کارگ     ١٣٦٨- ٧٠

 يور  هـا رونـد بهـره      ر سـال  يدر سا .  است داشتهش  ين بخش افزا  ي کار در ا   يروي ن وري  بهره ،  مه تمام ي ن يها  طرح

نيز در اين بخش   سرمايهوري هبهر .بوده استر نوسانات ارزش افزوده  ي تحت تاث  "در اين بخش عمدتا     کار يروين

  .روند نوساني و افزايشي دارد

نمودار ۸- رشد بهره وري نيروي کار و ارزش افزوده بخش معدن  

-۱۷,۰

-۱۲,۰

-۷,۰

-۲,۰

۳,۰

۸,۰

۱۳,۰

۱۸,۰

۲۳,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

بهره وري نيروي کار ارزش افزوده

نمودار ۹- شاخص بهره وري کل عوامل توليد بخش معدن 

۹۸

۱۰۳

۱۰۸

۱۱۳

۱۱۸

۱۲۳

۱۲۸

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴



 ٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       کـار و   يرويـ  ن وري  بهـره ش  ي افـزا  بـه دليـل   د در بخـش صـنعت       يـ عوامـل تول   کـل  وري  بهرهاخص  ش

 ،يديـ  تول يپراکنـده بـودن واحـدها      ن بخش، ي ا يساختار دولت   با اين وجود،   .داشته است  يشيروند افزا  سرمايه

ت کارآمـد بخـش     يـ  فعال ي بـرا  ي و قـانون   ي نهـاد  يها فراهم نبـودن بـستر     ،  ي صنعت يهات ناکارآمد واحد  يريمد

 آن ي کارآمد ه مانع ک هاي اين بخش است    ويژگين  يهمتر از م  ... و    توليد مت عوامل يش مداوم ق  يافزا ،  يخصوص

 . مواجه گرددبا رشد بيشترين بخش ي در اوري بهره ،التن مشکيارود با رفع   ميانتظار .باشد مي

 

 

نمودار ۱۰- بهره وری نيروی کار وسرمايه در بخش صنعت  

۰,۲۵

۰,۳

۰,۳۵

۰,۴

۰,۴۵

۰,۵

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۱۰,۰

۱۲,۰

۱۴,۰

۱۶,۰

۱۸,۰

۲۰,۰

۲۲,۰

۲۴,۰

۲۶,۰
(ميليون ريال/ نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار

نمودار۱۱- رشد بهره وري نيروي کار و ارزش افزوده بخش صنعت     

-۱۰,۰

-۵,۰

۰,۰

۵,۰

۱۰,۰

۱۵,۰

۲۰,۰

۲۵,۰

۳۰,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

بهره وري نيروي کار ارزش افزوده



 ٢٦

نمودار ۱۲- شاخص بهره وري کل عوامل توليد- بخش صنعت

۹۰

۹۵

۱۰۰

۱۰۵

۱۱۰

۱۱۵

۱۲۰

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

  برق و گاز، آب  بخش-٥-٢-٢

ماليمـي   يشيـ  رونـد افزا   " برق و گـاز    ،  آب"  در بخش  سرمايه کار و    يروي ن وري  بهره ١٣٦٨-٨٥ دوره   يط

  با شاخص نسبت فزاينـده نيـروي کـار         کار نيروي   وري  بهرهرشد    روند مقايسه همچنين   .)١٣-نمودار( استداشته  

 نيروي کار تحـت تـاثير نوسـانات شـاخص           وري  بهره نوسانات    که دهد  مي ين بخش نشان  در ا  ١)ILOR( به توليد 

 .)١٤-دارنمو( مواجه بوده است کاهش با  نيروي کاروري بهره ، يش اين شاخصبا افزابطوري که  ، استبوده مزبور

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________ 

وري   تـر بهـره    دهنده سطح پـايين    وري نيروي کار است که مقادير باالتر اين شاخص نشان            نيروي کار به توليد، مقياسي از بهره        نسبت فزاينده   -١
 .شود اين نسبت از تغيير نيروي کار در يک دوره به تغيير توليد در همان دوره حاصل مي. باشد نيروي کار، در يک اقتصاد مي

 

نمودار ۱۳- بهره وري نيروي کار وسرمايه در  بخش آب ، برق و گاز  

۰,۰۱۲

۰,۰۱۷

۰,۰۲۲

۰,۰۲۷

۰,۰۳۲

۰,۰۳۷

۰,۰۴۲

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۱۲,۰

۱۴,۰

۱۶,۰

۱۸,۰

۲۰,۰

۲۲,۰

۲۴,۰

۲۶,۰

۲۸,۰

۳۰,۰

۳۲,۰
(ميليون ريال/ نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار



 ٢٧

 

 

 

 

 

 

ش يافـزا  ليـ بـه دل   ١٣٦٨-٨٥طي دوره    " برق و گاز   ،آب" در بخش   کل عوامل توليد   وري  بهرهشاخص  

 .استداشته  يشي روند افزاسرمايه کار و يروي نوري بهرههمزمان 

 

 

 

 

 

 

 بخش ساختمان -٦-٢-٢

و پس از افت شديد طـي        يشيافزا روند ١٣٦٨-٧٢ دوره   يدر بخش ساختمان ط     کار يروي ن يور  بهره

 يور  کاهش بهره .  است همي را طي کرد    نسبتاً آرا  يکاهش روند ١٣٨٠-٨٥، مجدداً در دوره     ١٣٧٢-٧٤هاي    سال

 .باشـد  ين بخـش مـ  يـ  کار شاغل در ايرويش نيل افزا ير به دل  ي اخ يها  سال ي کار در بخش ساختمان ط     يروين

ش حجم ي به بعد و با افزا١٣٨١از سال   وماليم ي روند صعود ١٣٨١ز تا سال    ين بخش ن  ير ا ده  ي سرما وري  بهره

 .داشته است ي آرامي روند کاهش، ن بخشي در اسرمايه

 

 نمودار ۱۴- رشد بهره وري نيروي کار و شاخص فزاينده نيروي کار به توليد    

-۶۰,۰

-۴۰,۰

-۲۰,۰

۰,۰

۲۰,۰

۴۰,۰

۶۰,۰

۸۰,۰

۱۰۰,۰

۱۲۰,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

-۱۰,۰

-۵,۰

۰,۰

۵,۰

۱۰,۰

۱۵,۰

۲۰,۰

۲۵,۰

شاخص نسبت فزاينده نيروي کار به توليد بهره وری نيروي  کار

نمودار ۱۵- شاخص بهره وري کل عوامل توليد بخش آب ، برق و گاز 

۹۵

۱۰۵

۱۱۵

۱۲۵

۱۳۵

۱۴۵

۱۵۵

۱۶۵

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۸ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴



 ٢٨

 

. 

 

 

 

 

 و  ينوسـان " بـا يتقر  رونـد  ١٣٧٥-٨٤ دوره   در  کل عوامل توليـد    وري  بهره، شاخص   ر بخش ساختمان  د

ش ي کار بر افـزا    يروي ن يور   و با غلبه کاهش بهره     بخش ساختمان  يت کاربر يل ماه ي به دل  . داشته است  يکاهش

 .  استشتهدا يد روند نزولي کل عوامل توليور تاً شاخص بهرهي نها، هي سرمايور بهره

 

 

 

 

 

 

  و ارتباطاتي انباردار ونقل بخش حمل و -٧-٢-٢

 رونـد   " و ارتباطـات   ي انبـاردار  حمـل و نقـل و     " کـار در بخـش       يروي ن يور  بهره ١٣٦٨-٧٥ دوره   يط

در ) ١٣٧٩بـه اسـتثناي سـال       (،  ١٣٧٦-٨٣هـاي     و پس از يک روند کاهشي طي سال        داشته   يمي مال يشيافزا

 شـاخص   و نيـروي کـار      وري  بهـره مقايسه رونـد رشـد      . شي ماليمي داشته است    روند افزاي  ١٣٨٤-٨٥هاي    سال

 نيـروي کـار تحـت تـاثير         وري  بهـره کـه رشـد       دهـد   مي نشان نسبت فزاينده نيروي کار به توليد در اين بخش        

نمودار ۱۶- بهره وري نيروي کار و سرمايه در بخش ساختمان 

۰,۴

۰,۹

۱,۴

۱,۹

۲,۴

۲,۹

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۵,۵۰

۶,۰۰

۶,۵۰

۷,۰۰

۷,۵۰

۸,۰۰

۸,۵۰

۹,۰۰

۹,۵۰

۱۰,۰۰
(ميليون ريال / نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار

نمودار  ۱۷- شاخص بهره وري کل عوامل توليد بخش ساختمان

٨۵

٩٠

٩۵

١٠٠

١٠۵

١١٠

١١۵

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴



 ٢٩

  شـاخص نـسبت    نزولـي  روند   با سرمايه   وري  بهره روند صعودي    به طوري که   .نوسانات شاخص مزبور بوده است    

 ).ضميمه ٧جدول ( باشد  مي مرتبطمايه به توليدفزاينده سر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طــي دوره "نقــل انبــارداري و ارتباطــات حمــل و" در بخــش  کــل عوامــل توليــدوري بهــرهشــاخص 

هاي مرتبط بـا امـور        وجود انحصارات دولتي در برخي از بخش       . داشته است  ي نوسان  و ي روند کاهش  ،١٣٧٥-٨٤

 ناوگـان   ي فرسودگ ،   در بخش ارتباطات   )IT( تکنولوژي اطالعات زان استفاده از    يمن بودن   ييپا مخابراتي کشور، 

عـدم   ايجـاد زيرسـاختارهاي الزم و     د در   ي جد يها  يگذار  هي عدم سرما  غير ماهر،   کار يرويحمل و نقل، تراکم ن    

 قـل، حمل و ن  "د بخش   ي کل عوامل تول   يور  در کاهش شاخص بهره   تجهيز ناوگان حمل و نقل به امکانات جديد         

 . موثر بوده است" و ارتباطاتيانباردار

نمودار ۱۸- بهره وري نيروي کار وسرمايه بخش  حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات       

۰,۰۸

۰,۰۹

۰,۱

۰,۱۱

۰,۱۲

۰,۱۳

۰,۱۴

۰,۱۵

۰,۱۶

۰,۱۷

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

۱۸,۰

۱۹,۰

۲۰,۰

۲۱,۰

۲۲,۰

۲۳,۰

۲۴,۰

۲۵,۰
(ميليون ريال / نفر)

بهره وری سرمايه بهره وری نيروي  کار

نمودار ۱۹- رشد بهره وري نيروي کار و شاخص فزاينده نيروي کار به توليد

-۸,۰

-۶,۰

-۴,۰

-۲,۰

۰,۰

۲,۰

۴,۰

۶,۰

۸,۰

۱۰,۰

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸

(درصد)

۰,۰

۵۰,۰

۱۰۰,۰

۱۵۰,۰

۲۰۰,۰

۲۵۰,۰

بهره وری نيروي  کار شاخص نسبت فزاينده نيروي کار به توليد



 ٣٠

 

 

 

 

 

هاي مختلـف     سرمايه و کل عوامل توليد در بخش       ،   نيروي کار  وري  بهره روند    توان گفت   مي مجموع در 

 وري بهـره از رونـد   اي بين بخشي  مقايسه، تر موضوع براي تحليل دقيق  . اقتصادي، عملکرد مطلوبي نداشته است    

 . ل عوامل توليد ارائه خواهد شدنيروي کار، سرمايه و ک

 ي اقتصاديها  در بخشوري بهره هاي شاخصسه عملکرد يمقا -٣-٢

  نيروي کاروري بهره  -

 ١٣٨٥در سـال    دهـد کـه      ي نشان مـ   ي اقتصاد يها  کار در بخش   يروي ن يور هاي بهره   شاخصسه  يمقا

وري  تـرين شـاخص بهـره      پايينبخش ساختمان    و) ٢/١٧٦(وري نيروي کار      بخش صنعت باالترين شاخص بهره    

هـاي    و در بخـش ١٣٦٨اين شاخص در سـال  (هاي ديگر داشته است   را در مقايسه با بخش     )٧/٨٠(نيروي کار   

 يرويـ  ن يرو  بهـره شاخص  ن بودن   ييل پا ين دل يتر  عمده ).بوده است ٦/٧١ و   ٤/٨٣صنعت و ساختمان به ترتيب      

 کـار   يرويـ نده ن ي فزا  نسبت ا باال بودن شاخص   يش و   ن بخ ي ا ياربرککار در بخش ساختمان، باال بودن شاخص        

 .)٢١نمودار (باشد ين بخش ميدر ا ديبه تول

 

 

 

 

 

 

نمودار ۲۰- شاخص بهره وري کل عوامل توليد بخش حمل ونقل وانبارداري و ارتباطات     

۸۸

۹۰

۹۲

۹۴

۹۶

۹۸

۱۰۰

۱۰۲

۱۰۴

۱۰۶

۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴

(درصد)

نمودار۲۱- متوسط شاخص نسبت فزاينده نيروي کار به توليد(ILOR) طي دوره۱۳۶۸-۸۴

۳۱,۱ ۱۳,۴ ۸,۲

۱۸۰۴,۴

۲۵,۶ ۵۲ ۴۶,۵

-۱۲۹,۸

-۳۵۰

۱۵۰

۶۵۰

۱۱۵۰

۱۶۵۰

کشاورزي نفت وگاز صنعت معدن ساختمان آب ،برق  وگاز حمل ونقل،انبارداري
وارتباطات

کل اقتصاد

(درصد)



 ٣١

  سرمايهوري بهره -

 بخـش   ١٣٨٥در سال    ،دهد  ينشان م  کشور   ي اقتصاد يها  ه در بخش  ي سرما يور  بهره شاخص سهيمقا

تـرين شـاخص      کـشاورزي پـايين    و گـاز و      نفـت هاي    وري سرمايه و بخش      برق و گاز باالترين شاخص بهره      آب،

 .هاي ديگر داشته است وري سرمايه را در مقايسه با بخش بهره

 بـا   دهد که بخـش سـاختمان       ي نشان م  ي اقتصاد يها  ه در بخش  ي سرما يور  بهرهشاخص   رشد   يبررس

 .اسـت بـه خـود اختـصاص داده        گـر   ي د يها  سه با بخش  يه را در مقا   ي سرما يور  ن رشد بهره  يشتري ب درصد، ٢/٨

در دوره مذکور عـالوه بـر بخـش         .  اتفاق افتاده است   يدر بخش کشاورز   هم   هي سرما يور  ن کاهش بهره  يشتريب

 و ارتباطـات،    يانبـاردار  و گاز، حمل و نقل و      برق   ،   آب يها  ه در بخش  ي سرما يور   بهره  شاخص ساختمان، رشد 

. انـد  دهشـ ه مواجـه  يا سـرم يور  و نفت و گاز با کاهش بهـره ي کشاورزيها مثبت بوده و بخش   ،   معدن  و صنعت

 . نموديبند ر رتبهي را به صورت زي اقتصاديها توان بخش يه مي سرمايور  بهره شاخصبراساس متوسط رشد

  و ارتباطـات   ي انباردار  و حمل و نقل   -٣)  درصد ١/٦(  آب و برق و گاز     -٢ ) درصد ٢/٨( ساختمان -١

  .) درصد٤/١(معدن  -٥ ) درصد٧/١( صنعت -٤ ) درصد٨/١(

هاي اقتصادي با شاخص فزاينده سرمايه به توليـد نيـز نـشان               وري سرمايه در بخش      رشد بهره  مقايسه

 ضمن اينکه با  . استها روند کاهشي داشته      در کليه بخش   وري سرمايه    بهره ،  دهد که با افزايش اين شاخص       مي

رشد منفي ري سرمايه و بهره) ها  برخي ساليبه استثنا ( نيزرشد منفي شاخص نسبت فزاينده سرمايه به توليد

 ).دهد  ميها را نشان ضميمه اين روند٧جدول ( داشته است

  کل عوامل توليدوري بهرهشاخص  -

  دورهيدهـد کـه طـ     مـي  نـشان ي اقتـصاد  يهـا  د در بخـش   ي کل عوامل تول   وري  بهرهسه شاخص   يمقا

خـوردار   بر وري  بهـره زان رشـد    ين م ين و بخش نفت و گاز از کمتر       يباالتراز  بخش آب و برق و گاز        ١٣٧٥١-٨٤

 دوره  يدهـد کـه طـ       ي نشان مـ   هم ي اقتصاد يها   بخش دي تول  رشد از يور   بهره سه سهم ين مقا يهمچن .اند بوده

 کـشاورزي   ش درصد، بخـ   ٢٥  درصد، صنعت  ٢/٨٠   برق و گاز   ،   آب   بخش ي از رشد اقتصاد   يور   سهم بهره  فوق،

 .  بوده استيمنف  ،يور  از رشد بهرهها ر بخشي و سهم سا است درصد بوده٥/٠ بخش معدن  درصد و٥/٩

______________________________________________________________________ 
 ١٣٧٥-٨٤وري کل عوامل توليد، با توجه به اطالعات کسب شده، سري زمـاني بـراي دوره                زم براي محاسبه بهره    به علت نياز به آمارهاي ال      - ١

 .موجود است
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د از رشـد  يـ  کـل عوامـل تول  يور سهم بهره) ١٣٨٤ ( اقتصادي کشور   توسعه  چهارم در سال اول برنامه   

درصـد   ٨/٢٦ و   ٦/٤٧،  ١/٥٥ب  يـ  به ترت  يو کشاورز  برق و گاز، حمل و نقل و انبارداري و ارتباطات            ،  بخش آب 

 .  بوده استيها منف ر بخشي ساياقتصادرشد   ازيور هم بهرهاين سال س در. استبوده 

 آن برنامـه     در  شـده  ينـ يب  شي بـا ارقـام پـ       چهارم توسعه   در سال اول برنامه    يور  سه عملکرد بهره  يمقا

د در بخش   ين رشد تول  يد درخصوص تام  ي کل عوامل تول   يور  دهد که عملکرد بهره     ي نشان م  )مهي ضم ١ جدول(

. ک بـوده اسـت    يـ  به هدف برنامه نزد    يز تا حدود  ي ن ير بخش کشاورز   برق و گاز باالتر از اهداف برنامه و د         ،  آب

                  . بوده استيها متک ها به رشد نهاده ر بخشي ساين سال رشد اقتصادي هميط

                           ي اقتصاديها د بخشيرشد تولوري از   سهم بهره-١جدول                                   )درصد(
 

 ساختمان صنعت معدن نفت و گاز يکشاورز
آب، برق و 

 گاز
حمل و نقل، انبارداري  

 و ارتباطات

 ي ط يور  متوسط رشد بهره  
 ١٣٧٥-٨٤دوره 

٢/١ ٦/٥ -٥/١ ١/٢ ٠٤/٠ -٢/٢ ٤/٠- 

ــره  ــهم به ــد يور س  از رش
 ١٣٧٥-٨٤ دوره يد طيتول

٢/١٩ ٢/٨٠ -١/٤٥ ٠/٢٥ ٥/٠ -١/٢٨٧ ٥/٩- 

ــره  ــهم به ــد يور س  از رش
 ١٣٨٤د در سال يلتو

٦/٤٧ ٣/٥٥ -٢/٧٨ -٦/٨ -٠/٣٠ -٧/٤١١ ٨/٢٦ 

 محاسبات تحقيق: ماخذ 

 نيروي کار و سرمايه در اقتصاد يور  بهرهيها عملکرد شاخص -٤-٢

 کـار و    يرويـ واحـد ن    هـر  يد بـه ازا   يـ زان تول يـ انگر متوسط م  يد ب ي عوامل تول  يور   بهره يها  شاخص 

بر ) ١٣٧٦مت ثابت يبه ق(م ارزش افزوده يق تقسي کار از طريروي نيرو ن مطالعه بهرهيدر ا. باشد  ميهيسرما

 )١٣٧٦مـت سـال     يبـه ق   (هي سـرما  يز از نسبت ارزش افزوده بر موجود      يه ن ي سرما يور   بهره  و تعداد شاغالن 

 .محاسبه شده است

 بـه طـور متوسـط       ١٣٦٨-٨٥ دوره   ين شـاخص طـ    يدهد که ا    ي نشان م   کار يروي ن يور   بهره يبررس 

نفر در سـال    /اليون ر يلي م ٨/٢١ به   ١٣٦٨نفر در سال    /اليون ر يلي م ٣/١٦ش داشته و از     ي درصد افزا  ٨/١ساالنه  

 درصـد افـزايش   ٢/١طي دوره فوق به طور متوسط سـاالنه      ز  ي ن سرمايه وري  بهرهن  ي همچن .ده است ي رس ١٣٨٥

  .داشته است
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 : عبارت است ازوره مورد مطالعه طي دهي کار و سرمايروي نوري بهره موثر برن عوامل يمهمتر

ر ي کار تـاث   يروي ن يور  بر رشد بهره   )ه سرانه يسرما( بر هي سرما هاي آوري فنشتر به سمت    يش ب يراگ -١

 ٨/٨٥ بـه    ١٣٦٨نفـر در سـال      /اليـ ون ر يـ لي  م  ٨/٧٧از   ذکر است که سرمايه سـرانه        شايان .مثبت داشته است  

 . افته استيش ي افزا١٣٨٥نفر در سال /اليون ريليم

 کـار بـر     يرويـ ، آموزش و مهارت ن    ي سطح بهداشت و سالمت    ي به شکل ارتقا   يه انسان ي سرما بهبود -٢

 سهم دهد که ينشان م) ٢جدول (  مزبور يها   شاخص يبررس. ر مثبت داشته است   ي کار تاث  يروي ن يور  رشد بهره 

 درصـد در سـال      ٧/٤ و   ٦/٦ بـه    ٢٠٠٠ درصـد در سـال       ٤/٤ و   ٦/٥ب از   يـ  بهداشت و آموزش به ترت     يها  نهيهز

 .افته استيش ي افزا٢٠٠٤

 

                                  يد ناخالص داخلي از تولي و بهداشتي آموزشيها نهي سهم هز-٢جدول                )درصد(

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩١ 
 ي آموزشـ  يهـا   نهيهز  سهم  
 ٨/٤ ٧/٤ ٨/٤ ٠/٥ ٤/٤ ٣/٤ ١/٤ يد ناخالص داخلياز تول
 بهداشـت  يهـا  نهيهز سهم  
 - ٦/٦ ٧/٦ ٠/٦ ٠/٦ ٦/٥ - يد ناخالص داخلياز تول
 WDI ٢٠٠٧: ماخذ

ن بـودن   يين عوامل موثر بـر پـا      يد از جمله مهمتر   يه به تول  ينده سرما ي فزا  نسبت باال بودن شاخص   -٣ 

 .باشد يه در اقتصاد کشور مي سرمايور شاخص بهره

نمودار ۲۲- بهره وری نيروی کار و سرمايه در اقتصاد   

۰,۲۰۰۰۰۰

۰,۲۱۰۰۰۰

۰,۲۲۰۰۰۰

۰,۲۳۰۰۰۰

۰,۲۴۰۰۰۰

۰,۲۵۰۰۰۰

۰,۲۶۰۰۰۰

۰,۲۷۰۰۰۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(ميليون ريال / نفر)

۱۶,۰

۱۷,۰

۱۸,۰

۱۹,۰

۲۰,۰

۲۱,۰

۲۲,۰

۲۳,۰

بهره وری سرمايه بهره وری نيروی کار
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 وري سرمايه  و رشد بهرهديه به توليمانده سري فزا نسبت شاخص– ٣جدول 

 ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ سال
 ٤/٩ ٧/٣ ١/٨ ٠/٥٧ ٥/٢١ ٦/٨ ٢/٢ ٩/١ ٤/٤ )١(ديه به تولينده سرماينسبت فزا
 -٦/٠ ٣/٣ ٦/١ -٢/١ -٣/١ ٠/٠ ١/٧ ٩/١٤ ٧/٤ )درصد(هي سرمايور  رشد بهره

 ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨ ١٣٧٧ سال
 ٩/٥ ٧/٦ ٣/٧ ٠/٥ ٤/٤ ١/٩ ٠/٦ ٠/١٨ ٠/١٠ ديه به تولينده سرماينسبت فزا
 -٠/١ -٣/٠ -١/١ ٨/٠ ١/٢ -٤/١ ١/١ -١/٢ -٦/٠ )درصد(هي سرمايور  رشد بهره

 .باشد يران مي اي اسالمي جمهورين ارقام بانک مرکزيماخذ ا -١         

ه و نـسبت    ي سـرما  يور  ن رشد بهـره   ي ب ي ارتباط محسوس  شود،  مي مالحظههمانطور که از جدول فوق      

ه ي سرما يور   بهره کاهشن شاخص   يش ا يها افزا   سال اغلب که در    يبه طور . د وجود دارد  يه به تول  ينده سرما يفزا

 . را به دنبال داشته است

 بـودن   نييتمام از جمله علل پـا      مهي ن يها   و وجود طرح   ي عمران يها  ن دوره اتمام طرح   دو ب ي طوالن -٤

 زمـاني ن  يانگيـ  م ١ريـزي کـشور     سازمان مديريت و برنامـه    گزارش  براساس  . باشد  يه در کشور م   ي سرما يور  بهره

هاي برنامـه سـوم توسـعه         بود، که طي سال    سال   ٦/٨ برنامه دوم توسعه     درافته  ي خاتمه   يها   پروژه يمدت اجرا 

 )٤جدول . ( رسيده است١٣٨٣ در سال ٣/٩روند افزايشي داشته و به 

و )  درصـد  ٨/١٠ (يـي  اجرا يهـا    از دسـتگاه   ي، ضعف بعض  ) درصد ١/٤٨(عدم پرداخت کامل اعتبارات     

هـا در     پروژه در اتمام    رين علل تاخ  ي از جمله مهمتر   ،  ) درصد ٦/٥( ها   پروژه يمانکاران در اجرا  ي از پ  ي برخ يناتوان

 . بوده است١٣٨٣سال 

 افتهي  خاتمهيها  پروژهي مدت اجرازمانين يانگي م– ٤جدول 

 عنوان
متوسط برنامه 
 دوم توسعه

١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 

 خاتمـه   ي هـا   پـروژه  ي مـدت اجـرا    زمانين  يانگيم
 ٣/٩ ٢/١١ ٥/٨ ٤/٨ ١/١٠ ٦/٨ )سال(افتهي

 ٦٢ ٧/٦١ ٨/٥٦ ٧/٥٩ ٠/٧٦ ٥٥ )درصد(تحقق اهداف سال
 . کشورريزي برنامهسازمان مديريت و  -وسعه و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم ت١٣٨٣ سال يگزارش اقتصاد: ماخذ 

 در اقتصاد دي کل عوامل توليور شاخص بهرهعملکرد  -٥-٢

نـه از منـابع نـشان       يت اقتصاد کشور را از نظـر اسـتفاده به         يد وضع ي کل عوامل تول   يور   شاخص بهره 

ن يـ در ا . دست آورد  به   ين رشد اقتصاد  ي را در تام   يور   بهره يتوان نقش ارتقا    ين شاخص م  يبراساس ا . دهد  يم

______________________________________________________________________ 
 .١٣٨٤ کشور، سال ريزي برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه و نظارت بر عملکرد پنج ساله ١٣٨٣گزارش اقتصادي سال  -١



 ٣٥

د و يبراساس برآورد تابع تول. ده استيد براساس روش مانده سولو محاسبه گردي کل عوامل تول يور  گزارش بهره 

 و  ٥٨/٠ب  يـ ران بـه ترت   يدر اقتصاد ا  ) βوα(ه  ي کار و سرما   يروي سهم ن  ،  اسي ثابت نسبت به مق    يبا فرض بازده  

 .ده استير محاسبه گرديق رابطه زيد از طري کل عوامل توليور  بوده و بهره٤٢/٠١

K̂β_L̂α_ŷÂ =  

 دي کل عوامل توليور رشد بهره Âدر رابطه باال 

α :کاريرويکشش ن  

β :هيکشش سرما 

L̂ :کاريرويرشد ن  

K̂: هي سرمايرشد موجود 

ŷ :باشد يم) ١٣٧٦مت ثابت يقبه  (يد ناخالص داخليرشد تول. 

 و همزمان بـا کـاهش     ١٣٦٨-٧٠ يها   سال ي ط دهد،  وري کل عوامل توليد نشان مي       بررسي روند بهره  

ش ي افـزا   نيـز  ديـ  کل عوامل تول   يور  ه، بهره ي کار و سرما   يروي ن يور  ش بهره يزاد و اف  ي بالاستفاده تول  يها  تيظرف

 ي رشـد اقتـصاد     باعث کاهش   نرخ ارز که   يساز  کسانياست  ي س ي و همزمان با اجرا    ١٣٧٢در سال   . افته است ي

اجـه  مو کـاهش     با  کل عوامل توليد هم    وري  بهره" کاهش داشته و نهايتا    نيز ه  ي کار و سرما   يروي ن يور   بهره ،  شد

. ش ادامه داشته اسـت    يکم و ب  ) ١٣٧٤ (يت اقتصاد ياست تثب ي س ي تا قبل از اجرا    يکاهش ن روند يا.  است بوده

ز يـ د نيـ  کـل عوامـل تول  يور ه، بهرهيو سرما  کاريروي نيور ش بهرهيهمزمان با افزا    و ١٣٧٤-٧٥ يها   سال يط

 ١٣٧٧د آن در سال     ي و تشد  ١٣٧٦مت نفت در سال     ي و همزمان با کاهش ق     ١٣٧٦سال   در. افته است يش  يافزا

 کـل   وري  بهـره جـه کـاهش     ينت  و در  ياقتـصاد  کاهش رشد  دي موجب تشد  ١٣٧٨ سال   ي شوک نفت  يو از طرف  

 ي همزمان با کاهش رشد اقتصاد     ١٣٨٣ و   ١٣٨٠ يها   سال يط. ده است يگرد  مزبور يها  سال يد ط يعوامل تول 

-٨٥ يها  ساليط .برخوردار بوده است  يرشد منف ز  از  يد ن ي کل عوامل تول   يور  ه، بهره ي سرما يور  کاهش بهره  و

 .درصد ثابت بوده است ٨/٠ سطح د دري کل عوامل تولوري بهره رشد ١٣٨٤

______________________________________________________________________ 
 ،  ، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمي ايـران          ٤٩وري در اقثصاد ايران، مجله روند شـماره            بررسي بهره  ،  روين مقدم تبريزي، ناهيد و وليزاده، پ      -١

 .١٣٨٥سال
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دهد که ارتباط محـسوسي بـين        مي نشان وري کل عوامل توليد نيز      بررسي روند رشد اقتصادي و بهره     

شـد   ر وري کـل عوامـل توليـد         بـا رشـد بهـره      انوري کل عوامل توليد وجود دارد و همزم         رشد اقتصادي و بهره   

 . اقتصادي نيز افزايش يافته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار  ۲۴- رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل توليد 

-۲,۰

۰,۰

۲,۰

۴,۰

۶,۰

۸,۰

۱۰,۰

۱۲,۰

۱۴,۰

۱۶,۰

۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵

(درصد)

بهره وری کل عوامل توليد رشد اقتصادی

نمودار ۲۳- رشد بهره وري نيروي کار،سرمايه و کل عوامل توليد

-۲,۵

-۰,۵

۱,۵

۳,۵

۵,۵

۷,۵

۹,۵

۱۱,۵

۱۳,۵

۱۳۶۸ ۱۳۷۰ ۱۳۷۲ ۱۳۷۴ ۱۳۷۶ ۱۳۷۸ ۱۳۸۰ ۱۳۸۲ ۱۳۸۴

(درصد)

بهره وري نيروي کار بهر ه وري سرمايه بهره وري کل عوامل توليد



 ٣٧

 يبند معج

د در اقتـصاد و     يـ ه و کـل عوامـل تول      يسـرما   کـار،  يرويـ  ن وري  بهـره  هـاي   شاخص  روند ن فصل ي در ا 

دهـد کـه     مـي   نشان ين بررس يج ا ينتا به طور کلي  . و تحليل قرار گرفته است     ي مورد بررس  ي اقتصاد يها بخش

 .د نداشـته اسـت    يـ رشـد تول    در ينامطلوب بوده و نقـش چنـدان      ،  د در اقتصاد  ي کل عوامل تول   وري  بهرهعملکرد  

بخـش آب و     دهـد   مي  کشور نشان  ي اقتصاد يها در بخش کل عوامل توليد     وري  بهره مقايسه شاخص ن  يهمچن

 داشـته و    ١٣٧٥-٨٤را طـي دوره     وري کـل عوامـل توليـد           درصد باالترين ميزان رشـد بهـره       ٦/٥برق و گاز با     

هـاي بعـدي بودنـد و رشـد       درصد در رتبه٠٤/٠ و ٤/٠، ١/٢هاي صنعت، کشاورزي و معدن به ترتيب با           بخش

 .هاي اقتصادي منفي بوده است وري در بقيه بخش شاخص بهره

                                     



 ٣٨

 فصل سوم

 يياي آسيور  عضو سازمان بهرهين با کشورهاراي در ايور  بهرههاي شاخصسه عملکرد يمقا

 

  مقدمه

 بـا    و يياي آسـ  يها از کشور  ي توسط تعداد  يالدي م ١٩٦١در سال    APO) (يياي آس وري  بهرهسازمان  

سـازمان    عـضو در   يامـروزه تعـداد کـشورها      .ل شـد  ي عضو تشک  يکشورها  در وري  بهره يهدف کمک به ارتقا   

 APOا بـا  يـ  دني صـنعت  يکـشورها   در ي متعدد وري  بهره يها مانباشد و ساز   يم ١رکشو ٢٠ ييايآس وري  بهره

 ، تبادل اطالعـات  ،  مشترکي آموزش يها  طرح يت، اجرا ي به صورت عضو   کشورها ي نحوه همکار  . دارند يهمکار

 ي از تجـارب کـشورها     يريـ گ  بهره نکهينظر به ا   .باشد  مي ها  در طرح  ي مال يها اعزام و تبادل کارشناس و کمک     

 ي راهنما،باشند يبا آنها مواجه م يور  بهرهيدر بستر حرکت ملن کشورها ياه ک ييها  و فرصتها ضعفمشابه و 

  کـار در   يرويـ  ن يور  بهـره بخش ابتدا   ن  ي در ا  .شود  ي م يکشورها تلق  گري در د  يور   بهره ي حرکت مل  ي برا يخوب

د يـ  كل عوامل تول   يور  بهرهسپس   و   يياي آس يور   عضو سازمان بهره   ي کشورها  در ي اقتصاد يها اقتصاد و بخش  

ل نبـود   يـ ان ذکـر اسـت بـه دل       يشـا . رديـ گ  ي قرار مـ   يسه و بررس  ي مورد مقا  ، منتخب عضو  ي كشورها يدر برخ 

 يکـشورها   در يور  بهـره   عملکـرد  ي بررسـ  ن گـزارش  يـ ا  هدف  .است مورد مطالعه متفاوت     يها   سال ،  اطالعات

 .باشد يممنتخب 

  کاريروي نيور بهرهعملکرد  مقايسه -١-٣

 يياي آسـ  وري  بهره عضو سازمان    يهاسه با کشور  يدر مقا  ران و يدر ا   کار يروي ن وري  بهرهملکرد   ع ي بررس

، ي کـشاورز  يها در بخش   کار يروي ن وري  بهرهران از لحاظ رشد     ي رتبه ا  ٢٠٠٠-٢٠٠٥ دوره   يط ،  دهد  مي نشان

 كـار   يرويـ  ن وري  بهره ن رشد يدوره باالتر ن  ي هم يط . پنجم بوده است   ودوم   ب دهم، يبه ترت خدمات   صنعت و 

 .باشد  مينيپيليفو مغولستان  ، ي مالزيب مربوط به كشورهايخدمات به ترت  و صنعت ،ي كشاورز يها در بخش 

ن ي مهمتـر ،  در بخـش صـنعت   کاريروي نوري بهرهن سازمان، رشد ي عضو اي در اغلب کشورها   طي همين دوره  

  کار بخش صنعتيروي نوري بهره که سهم يا نهبه گو .کل اقتصاد بوده است در  کاريروي نوري بهرهمنبع رشد 

______________________________________________________________________ 
تان، ، نپـال، پاکـس      ، مـالزي    کنگ، هند، اندونزي، ايران، ژاپن، جمهوري کره       جي، هنگ   بنگالدش، جمهوري چين، في   : اين کشورها عبارتند از    ١-

 .ايلند، کامبوج، مغولستان، ويتنام و الئوس تفيليپين، سنگاپور، سريالنکا،
 



 ٣٩

ب ي و ژاپن به ترتيلند، مالزين، تاي کره، چيکشورها در  کار کل اقتصاديروي نيور  از رشد بهرهدر همين دوره

 . درصد بوده است٥/٤٦ و ٥٠، ٠/٦٣، ٦/٤٩، ٤/٦٥

 يور رهبه براساس متوسط رشد يياي آسيور  بهرهسازمان  عضوي کشورهايبند  رتبه-٥ جدول

 )١( )٢٠٠٠-٢٠٠٥ ( کار يروي ن                                    )    درصد(           
 خدمات صنعت يکشاورز

 متوسط رشد کشورمتوسط رشد کشورمتوسط رشد کشور
 0/6 فيليپين  0/10 مغولستان 8/5 مالزي

 8/5 هندوستان  9/9 ايران 7/4 کامبوج
 6/4 اندونزي  7/6 کره 6/4 کره

 1/3 بنگالدش  5/5 مالزي 0/4 ويتنام
 5/2 ايران  8/4 اندونزي 6/2 اندونزي

 2/2 مالزي  3/4 ژاپن 5/2چينجمهوري 
 9/1 ويتنام  8/3چينجمهوري  4/2 سريالنکا

 7/1 فيجي  7/3 فيجي 3/2 تايلند
 2/1 سريالنکا  5/3 بنگالدش 8/1 هندوستان

 1/1 سنگاپور  5/3 ويتنام 5/1 ايران
 0/1چينجمهوري   6/2 تايلند 1/1 ژاپن

 0/1 کره  4/2 فيليپين 5/0 فيليپين
 9/0 مغولستان  1/1 سنگاپور 0/0 فيجي

 9/0 ژاپن  9/0 کامبوج -3/0 مغولستان
 2/0 تايلند  -2/1 هندوستان -3/0 بنگالدش

 -1/6 کامبوج  -7/1 سريالنکا  -9/10 پورسنگا
 9/5 چين  9/8 چين 0/5 چين
 0/2 امريکا  3/5 امريکا 5/2 امريکا

  APO ٢٠٠٨گزارش : ماخذ   
 .سه آورده شده استي مقاي برا و چينکايآمر کشور -١  

 

 نشان )٦جدول  (يياي آسيور  عضو سازمان بهرهي کشورهادر کل اقتصاد کار يروي نيور عملکرد بهره

 ژاپن در و کشور اولرتبه در  کار  يروي ن يور   از نظر عملکرد بهره    چين ي کشور جمهور  ٢٠٠٥سال   دهد، در   يم

. انـد    سوم تا پـنجم را بـه خـود اختـصاص داده            يها  ب رتبه يران به ترت  ي، کره و ا   سنگاپور يرتبه دوم و کشورها   

دهد که  ينشان م وري نيروي کار رشد بهره) ٢٠٠٨(وري آسيايي  شايان ذکر است براساس گزارش سازمان بهره  

 متوسـط   .اسـت  داشـته  مزبـور    يسه با کشورها  ي در مقا   را  کار يروي ن يور  زان رشد بهره  ين م ين باالتر ير چ کشو

 درصـد در دوره     ١/٨ بـه    ١٩٩٥-٢٠٠٠ دوره   يطـ در   درصـد    ١/٧ ازن کـشور    يـ در ا  کـار    يروي ن يور  رشد بهره 

ز بـاالتر بـوده     يـ کـا ن  ي کار در کـشور آمر     يروي ن يور   از رشد بهره   ن رقم ياکه   ،افته است يش  ي افزا ٢٠٠٠-٢٠٠٥



 ٤٠

 و  ٣/٢ب  يـ  بـه ترت   ٢٠٠٠-٢٠٠٥ و   ١٩٩٥-٢٠٠٠ يها  کا و دوره  يمر کار در کشور آ    يروي ن يور  رشد بهره (. است

      .) درصد بوده است٨/١
   

 )١٩٩٥ -٢٠٠٥( کار يروي نيور  بهره عملکرد کشورها براساسيبند رتبه -٦ جدول
)نفر/دالر(   

٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 کشور
 وري بهره

 روي کارني
 کشور 

 وري بهره
 نيروي کار

 کشور 
 وري بهره

 نيروي کار
 ٦٧٧٢٦ ي چينجمهور ٥٢٧٥٣ چين يجمهور ٤٤٨٠٩ ژاپن

 ٦٣٠٦٤ ژاپن ٥١٥٤٧ ژاپن ٣٨٤٦٨چين يجمهور
 ٥٥٥١١ سنگاپور ٤٥٩٩٣ سنگاپور ٣٦٣٩٣ سنگاپور

 ٤٦٧٧١ کره ٣٥٨٨٢ کره ٢٧٦٤٣ کره
 ٢٧٦٦٥ رانيا ٢٢٤٧٠ رانيا ١٩٤٤٤ رانيا

 ٢٧٤٣٨ يمالز ٢١١٤٢ يمالز ١٨٧٨٧ يمالز
 ١٥٧٧٢ لنديتا ١٢٤٠٥ لنديتا ١١٧٣١ يجيف
 ١٥٢٧٤ يجيف ١٢١٧٥ يجيف ١١٤٤٦ لنديتا
 ١٤٣١٠ نيپيليف ١٠٩٩٦ نيپيليف ٩٠٣١ نيپيليف

 ١١٨١١ النکايسر ٩٤٤٨ النکايسر ٨٠٢٨ النکايسر
 ٨٩٢٧ ياندونز ٦٩٥٧ پاکستان ٦٦٥١ ياندونز

 ٨٥٤٣ پاکستان ٦٦٦٨ ياندونز ٦٢٩٦ پاکستان
 ٨٤٥٨ هندوستان ٦١٣٣ هندوستان ٤٨٦٠ هندوستان
 ٦٥٥٦ بنگالدش ٥٢٠٠ بنگالدش ٤٠٥٢ بنگالدش
 ٦٠١٢ ويتنام ٤٣٢٩ مغولستان ٣٦١٧ مغولستان

 ٥٩٨٧ مغولستان ٤٢٠٩ ويتنام ٣١٥٤ ويتنام
 ٤٨٧١ کامبوج ٣٧٢٧ کامبوج ٣١٢٨ نپال

 ٤٦١٣ الئوس ٣٦٦٥ نپال ٢٨٨٧ کامبوج
 ٤٤٤٣ نپال ٣٠٦٩ الئوس ١٧١٨ وسالئ

 ١١٨٠٩ چين ٦٨٦٩ چين ٤٦٣٠ چين
 ٨٦٢٣٨ کايآمر ٧٠١٦٢ کايآمر ٥٧٦١٢ )١ (کايآمر

 APO ٢٠٠٨ گزارش: ماخذ  
 . براي مقايسه آورده شده است و چينكشور امريكا -١  

   

 دي کل عوامل توليور  بهرهمقايسه عملکرد -٢-٣

 )٧جـدول   ( يياي آس وري  بهره منتخب عضو سازمان     ي کشورها يبرخ  در يور  ت رشد بهره  يوضع ي بررس 

مثبـت     مـورد مطالعـه      ي کـشورها  يتمامدر  د  ي کل عوامل تول   يور   بهره ١٩٨٠-٢٠٠٠ دوره   يدهد که ط    ينشان م 

 يور ق رشد بهـره   ياد شده از طر   ي ي کشورها ي از رشد محصول ناخالص داخل     يا  ن دوره بخش عمده   يبوده و در هم   

در اکثر   ،  رانيد در ا  ي کل عوامل تول   وري  بهره رشد   ،ن گزارش يساس محاسبات انجام شده در ا      برا .محقق شده است  



 ٤١

 سـهم   ووري بهـره  رشـد  تين جهـت وضـع  يـ  از ا.ها منفي بوده و سهم چنداني در رشد توليد نداشـته اسـت    سال

 .باشد ي منتخب چندان مطلوب نمير کشورهايسه با سايران در مقاي اي در رشد اقتصاديور بهره

 ١٩٨٠-٢٠٠٠ دوره يد طي کل عوامل توليور رشد بهره -٧ جدول

 يمالز سنگاپور کره يجمهور ژاپن 
 ٤٨/٦ ١٢/٧ ٢٢/٧ ٦/٢ يرشد اقتصاد
 ٢٩/١ ٧٨/٠ ٨٢/١ ٧٨/١ يور رشد بهره

 ٩/٢٥ ٩/١٠ ٣/٢٥ ٥/٦٨ ي از رشد اقتصاديور سهم بهره
  APO ٢٠٠٤گزارش : ماخذ    

 ن کـشورها  يـ  در ا  دهـد کـه     ينشان م ز  ين مورد مطالعه    ير اکثر کشورها   د يور  ابع رشد بهره   من يبررس 

ق رشـد   يـ  اغلب کشورها از طر    ي داشته و رشد اقتصاد    يروند کاهش در آنها   ه  ي کار و سرما   يروي ن يها  رشد نهاده 

TFP  ن رشد   ين منابع تام  ي به مهمتر  ين اساس نگاه  يا بر. ده است ي حاصل گردTFP   در  مزبـور    يدر کـشورها

 وري  بهـره ن منـابع رشـد      ي مهمتر  به در ادامه  . برخوردار است  ييت باال ي باال از اهم   يق رشد اقتصاد   تحق يراستا

 .خواهد شداشاره  ، مورد بررسي) آسياييوري بهرهسازمان ( برخي از کشورهاي عضو

 يمالز -١

 ٠٧/٥ بـه    ١٩٨١  در سـال    درصـد  ٧/١٣ه از   ي رشـد سـرما    ١٩٨١-٢٠٠٠ دوره   ي و ط  يدر کشور مالز   

ن حـال   يـ بـا ا  .  کار ثابت بوده است    يرويرشد ن اين در حالي است که      .  است افتهي کاهش   ٢٠٠٠ سال    در درصد

 ٢٠٠٠ درصد در سـال      ٩/٣ به   ١٩٨١ درصد در سال     -٠/١ از   يور  ش رشد بهره  ين کشور توانسته است با افزا     يا

 ٣/٣٤ ،١٩٨١-٢٠٠٠ دوره   يطـ  ن کـشور  يدر ا . ش دهد ي درصد افزا  ٦/٨ درصد به    ٩/٦ خود را از     يرشد اقتصاد 

شرفت يـ  درصـد پ   ٩/١٣ه،  ي درصد به سـاختار سـرما      ١/١٥ مربوط به آموزش و پرورش،       يور   از رشد بهره   درصد

 .١ درصد مربوط به شدت تقاضا بوده است٥/٣٥ و يرات ساختاريي درصد تغ٢/١، يفن

 سنگاپور -٢

 ٧٨/٠  سـاالنه  ط به طـور متوسـ     در کشور سنگاپور   ١٩٨٠-٢٠٠٠ دوره   يد ط ي کل عوامل تول   يور  بهره 

ن يـ  ا يور  ر رشـد بهـره    دن عامل مـوثر     ي کار مهمتر  يرويالت و مهارت ن   يزان تحص يم. افته است يش  يدرصد افزا 

 درصد در دوره ٤/٣٧به  ١٩٧٠-٧٥ دوره ي درصد ط١٠ کار ماهر از يروي که سهم نيبه طور. کشور بوده است

ش يافـزا .  اسـت  مواجـه بـوده   ش  يافـزا  بـا    زيـ  کار ماهر ن   يرويافته و متعاقب آن دستمزد ن     يش  ي افزا ١٩٩٦-٩٨

______________________________________________________________________ 
  APO ٢٠٠٤ گزارش:   ماخذ-١
 



 ٤٢

گـر عوامـل مـوثر بـر رشـد          ي از د  ي خـارج  يگذار هي و سرما  يد ناخالص داخل  يق و توسعه از تول    ي تحق يها  نهيهز

 .ن کشور بوده استي در اوري بهره

                                   کار برحسب مهارت در سنگاپور يرويع نيتوز -٨جدول                                        )درصد(

 ١٩٩٦-٩٨ ١٩٨١-٨٥ ١٩٧٠-٧٥ 

 ٤/٣٧ ٠/١٧ ٠/١٠ ماهر

 ١/٢٧ ٧/٣٥ ٤/٤٢ مه ماهرين

 ٥/٣٥ ٢/٤٧ ٥/٤٧ فاقد مهارت
  APO ٢٠٠٤گزارش : ماخذ

                                      در سنگاپورع دستمزدها برحسب مهارتيتوز -٩جدول                                       )درصد(

 ١٩٩٦-٩٨ ١٩٨١-٨٥ ١٩٧٠-٧٥ 

 ٥/٦٢ ٤٠ ٣/٢٧ ماهر

 ٢/١٧ ٣/٢٧ ٣/٣٩ مه ماهرين

 ٣/٢٠ ٧/٣٢ ٤/٣٣ فاقد مهارت
  APO ٢٠٠٤گزارش : ماخذ

 
 کرهجمهوري  -٣

ه بـه   ي کار و سرما   يروي درصد و رشد ن    ٦/٦ ي متوسط رشد اقتصاد   ١٩٨٠-٨٥ دوره   ي ط ن کشور يادر   

افتـه و بـه   يه کاهش ي کار و سرمايروي رشد ن١٩٩٥-٩٩ دوره ي طيول.  درصد بوده است   ٢٣/١١ و   ٨/١ب  يترت

 دوره  يدهد که طـ     يز نشان م  ين کشور ن  يد در ا  ي ساختار تول  ي بررس .ده است ي درصد رس  ٣/٨ و   ٠١/٠ب به   يترت

د يـ م تول  و سه  شده کاستهع و معادن    ي و صنا  ي کشاورز يها  د و اشتغال بخش   يج از سهم تول   ي به تدر  ١٩٨٠-٩٩

 .  استداشتهش يو اشتغال بخش خدمات افزا

  کره کشور ه دري کار و سرمايروي رشد ن-١٠جدول 

 رشد اشتغال هيرشد سرما ديرشد تول دوره    

٧٦/١ ٢٣/١١ ٦٢/٦ ١٩٨٠-٨٥ 

٥٩/٣ ٥١/١١ ٣٧/٩ ١٩٨٥-٩٠ 

٢٥/٢ ٠٥/١٢ ٠٤/٨ ١٩٩٠-٩٥ 

٠١/٠ ٣/٨ ١٨/٥ ١٩٩٥-٩٩ 
  APO ٢٠٠٤گزارش : ماخذ



 ٤٣

                            در کرهي اقتصاديها د و اشتغال بخشي سهم تول-١١جدول                                )صددر(

١٩٩٥-٩٩  ١٩٩٠-٩٥  ١٩٨٥-٩٠  ١٩٨٠-٨٥                        

 اشتغال توليد  اشتغال توليد  اشتغال توليد  اشتغال توليد
 ٢٩/١٢ ٠٤/٦  ١١/١٤ ٨٩/٧  ٩٩/١٨ ٤٥/١١  ٥٨/٢٥ ٦٩/١٥ کشاورزي

 ٦٠/١٦ ٢٥/٣٣  ٦٦/٢٢ ٥٣/٣٢  ٨٢/٢٢ ٨٤/٣٤  ٥٣/٢٠ ٠٥/٣٤ و معادن صنايع 
 ١٢/٧١ ٧٢/٦٠  ٢٣/٦٣ ٥٨/٥٩  ١٩/٥٨ ٧١/٥٣  ٨٩/٥٣ ٢٦/٥٠ خدمات

  APO ٢٠٠٤گزارش : ماخذ

شـوند و در      يمحـسوب مـ    ن کشور ي ا ياقتصاد ن منابع رشد  يتر   از مهم  يه ماد يسرما و   يه انسان يسرما 

 کـه  يبطـور .  برخوردار بوده استين رشد اقتصادي در تامييار بااليز از سهم بسي نيور  ن دو عامل، بهره   يکنار ا 

 درصـد در دوره     ٣/٢٥  درصـد بـه    ٥/١١ از   ١٩٨٠-٨٤ دوره   ين کـشور طـ    يـ  ا ي از رشد اقتصاد   يور  هو  سهم بهر 

 .ه استافتيش ي افزا١٩٩٨-٢٠٠١

 : است از عبارتدر کره يور کننده رشد بهره نييعوامل تع ريسا 

 ي خارجيذارگ هي جذب سرما-١ 

  توسعه صادرات-٢ 

 ق و توسعهي تحقيها نهيش هزي افزا-٣ 

  باالتريور  با بهرهييها تقال منابع به سمت بخش قادر ساختن انيد ساختار اقتصاد براي تجد-٤ 

 ژاپن -٤

 همواره  ١٩٨٠-٢٠٠٠ دوره   ين کشور بوده و ط    ي ا ين منبع رشد اقتصاد   ي مهمتر يور  در کشور ژاپن بهره    

ن يـ در ا . ن شده اسـت   يد تام ي کل عوامل تول   يور   بهره يق ارتقا ين کشور از طر   ي ا اقتصادي درصد رشد    ٥٠ از   شيب

 . بوده استيور بع رشد بهرهان مني به عنوان مهمتري انسانيرويعه و آموزش نق و توسيکشور تحق

                      در ژاپنيد ناخالص داخلي از رشد توليور  سهم بهره-١٢جدول                       ) درصد    (

 سال
 عنوان

١٩٨٠-٢٠٠٠ ١٩٩٥-٩٩ ١٩٩٠-٩٤ ١٩٨٥-٨٩ ١٩٨٠-٨٤ 

 ٦٠/٢ ٨٧/٠ ٠٢/١ ٦٤/٤ ٢٢/٤ يرشد اقتصاد
 ٧٨/١ ٧٥/٠ ٦/٠ ٨٢/٢ ١٨/٣ دي کل عوامل تولوري بهرهرشد 

 ٠/٦٩ ٢/٨٦ ٦٤/٥٨ ٧٥/٦٠ ٢٧/٧٥ ي از رشد اقتصاديور سهم بهره
  APO ٢٠٠٤گزارش :   ماخذ    

 



 ٤٤

  منتخبي در کشورهايور ن رشد بهرهي تاميها سه شاخصيمقا -٣-٣

، ي خارجيگذار هيق و توسعه، جذب سرمايتحق يها  شاخصيياي آس يور  براساس گزارش سازمان بهره    

 منتخـب بـوده     ي در کشورها  يور  ن منابع رشد بهره   ي از مهمتر  ي انسان يرويت ن يتوسعه صادرات و آموزش و ترب     

 يها در ادامه شاخصها  ن شاخصيگاه بهتر کشور از نظر عملکرد هر کدام از اين به منظور درک جاي بنابرا.است

 .رديگ يسه قرار ميمورد مقامزبور 

 ي خارجيگذار هي سرما-

 يور   منتخـب عـضو سـازمان بهـره        ي کـشورها  ي در برخـ   ي خـارج  يگذار  هيزان سرما ي م )١٣( جدول   

صـرفاً  ران  يـ  در ا  يد ناخالص داخلـ   ي از تول  ي خارج يگذار  هي سهم سرما  ٢٠٠٥در سال   . دينما  يه م يا را ار  ييايآس

سه حجــم يــمقا.  درصــد بــوده اســت٠٤/٣ و ١٩/١٧ب يــ بــه ترتيدر کــشور ســنگاپور و مــالز درصــد و ٠٢/٠

نـه جـذب    ي صـورت گرفتـه در زم      يهـا   رغم بحث   يدهد که عل    يران نشان م  ي در اقتصاد ا   ي خارج يگذار  هيسرما

براسـاس گـزارش    . باشـد   يار اندک مـ   ي منتخب بس  يبا کشورها سه  ين شاخص در مقا   ي ا ،  ي خارج يگذار  هيسرما

 ،  موفق نبـوده اسـت  ي خارجيگذار هيران نه تنها در جذب سرماياقتصاد ا ١ريزي کشور سازمان مديريت و برنامه 

 از  ي منافع ناشـ    سبب كاهش  زي ن يه داخل ي فرار سرما  )ن و مقررات  يت قوان يعدم شفاف ( از مواقع    ياريبلکه در بس  

 . استشده در اقتصاد يت داخلي و گسترش ظرفيرشد فناور

                     يد ناخالص داخلي از تولي خارجيگذار هيما سهم سر-١٣جدول                              )درصد(  
         ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ 

 ١٧/٠ ١٧/٠ ١٥/٠ ٢٢/٠ ١٥/٠ ١٨/٠ ٠٠١/٠ ژاپن
 ٥٥/٠ ٣٥/١ ٥٨/٠ ٤٣/٠ ٧٣/٠ ٨١/١ ٣٣/٠ کره

 ١٩/١٧ ٨٠/١٣ ٢٠/١١ ١٤/٨ ٢٣/١٨ ٧٧/١٧ ٧٢/١٣ سنگاپور
 ٠٤/٣ ٩/٣ ٣٨/٢ ٣٧/٣ ٦٣/٠ ١٩/٤ ٧٠/٤ يمالز

 ٠٢/٠ ٠٦/٠ ٣٦/٠ ٤٧/٠ ٠٥/٠ ٠٤/٠ ٠٢/٠ رانيا
 ٢٠٠٧ WDI: مأخذ    

 ق و توسعهيتحق -

ق و  يـ  به عنوان شـاخص تحق     يد ناخالص داخل  ي و توسعه از تول     سهم هزينه تحقيق   ،  در اغلب مطالعات   

 در کـشور    ي ناخالص داخلـ   ديق و توسعه از تول    ينه تحق ي سهم هز  ٢٠٠٢در سال   . شود  يتوسعه در نظر گرفته م    

 ي بـرا  طي همين سال  ن رقم در    يه ا کي در حال  ؛ درصد بود  ١٥/٢ درصد و سنگاپور     ٥٣/٢ درصد، کره    ١٢/٣ژاپن  

______________________________________________________________________ 
 .١٣٨٤ سال،   کشورريزي برنامه سازمان مديريت و - سوم توسعهبرنامهساله  و نظارت بر عملکرد چهار١٣٨٣سال گزارش اقتصادي  -١



 ٤٥

کمبـود   عالوه بـر     .باشد  يار اندک م  ي بس سهيمقا مورد   يسه با کشورها  ي که در مقا   ، درصد بوده است   ٣٨/٠ران  يا

باشد، اين  ميامل ديگري که در عدم کارايي اين بخش موثر  ع،  بخش پژوهش و تحقيقات   ي و اعتبار  يمنابع مال 

شوند و فرهنـگ      ي اقتصاد به کار گرفته نم     ي علم يها  مند در عرصه    قات به صورت نظام   ي تحق يها  افتهياست که   

 .نه نشده استيران نهاديگ مي کارگزاران و تصمي اقتصاديقات در رفتارهايج تحقياستفاده از نتا

                    يد ناخالص داخليق و توسعه از تولي تحقنهي سهم هز-١٤ جدول                           )درصد(
 ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٦ 

 - ٦٤/٢ ٥٣/٢ ٥٩/٢ ٣٩/٢ ٢٥/٢ ٤٢/٢ کره
 - ١٥/٣ ١٢/٣ ٠٧/٣ ٩٩/٢ ٩٦/٢ ٧٨/٢ ژاپن

 ٢٥/٢ ١٥/٢ ١٥/٢ ١٣/٢ ٩١/١ ٩٣/١ ٣٨/١ سنگاپور
 - - ٦٩/٠ - ٤٩/٠ - ٢٢/٠ يمالز

 ٦٧/٠ - ٣٨/٠ ٣٨/٠ ٣١/٠ - - )١(رانيا
 ٢٠٠٧ WDI: خذام
ريـزي     و نظارت بر عملکرد چهار ساله برنامه چهارم توسعه سازمان مديريت و برنامـه              ١٣٨٣ گزارش اقتصادي سال     ٢٠٠٠-٢٠٠٣هاي    ماخذ آمارها طي سال   ) ١(

 .باشد کشور مي

 آموزش و پرورش -

الت، يزان تحـص يـ ن کـشورها م يدهد که در ا ي نشان م  يور  امر بهره  فق در  مو يورهاش تجربه ک  يبررس 

 از  ياريامـروزه بـس   .  داشـته اسـت    يير بـسزا  ين کشورها تاث  ي ا يور   در رشد بهره   ي انسان يرويمهارت و آموزش ن   

 خـود   ي انـسان  يرويـ  در ن  يگـذار   هي سرما ي برا ي منظم يها ريزي  برنامه کره    و ر ژاپن يافته نظ ي  توسعه يکشورها

 کـار   يرويـ سـهم ن  ) ١٥(جـدول   . انـد    خـود را بـه شـدت گـسترش داده          يا   و حرفـه   ي فن يها   و آموزش   شتهدا

 را نـشان    يد ناخـالص داخلـ    ي از تول  ي آموزش يها  نهيسهم هز ) ١٧(ت شاغل و جدول     يکرده از کل جمع    ليتحص

الت ي تحـص  يدارا  کـار  يرويـ  سـهم ن   ر سـنگاپو   و  کـره  يکـشورها  گردد در   يگونه که مالحظه م     همان. دهد  يم

 رونـد   يالت عـال  ي تحـص  ي کـار دارا   يرويـ  داشته و سـهم ن     يشه روند کا  ي مورد بررس  يها سال يط  در ييابتدا

 کره   جمهوري  در کشور سنگاپور و    يالت عال ي تحص ي کار دارا  يروي سهم ن  ٢٠٠١در سال   .  داشته است  يشيافزا

 از  يوزشـ م آ يهـا   نهيزان سهم هز  يمسه  يمقا.  درصد بوده است   ٧/١٠ران  ي درصد و در ا    ٩/٢٤ و   ٩/٣٧ب  يبه ترت 

بـه اسـتثناي   (ران يـ پـرورش در ا   آمـوزش و  يدهد که رقم صرف شـده بـرا         يز نشان م  ي ن يد ناخالص داخل  يتول

 ي بـرا ي آموزشـ يهـا  نـه يرغم صـرف هز  يرسد عل ين به نظر ميبنابرا. باشد  مي  مزبور يباالتر از کشورها  ) مالزي

 مزبـور   ي با کشورها   ايران کشور  شاغل در  ي انسان يرويالت ن يت و سطح تحص   يفي هنوز ک  ي انسان يرويآموزش ن 



 ٤٦

ت يـ فيش ک ي مـاهر و افـزا     ي انـسان  يرويـ ت ن يـ  ترب ياصالح نظام آموزش و پرورش در راستا      .  دارد ياديفاصله ز 

 . استموثر   نيروي کاروري بهرهافزايش  در  ، ماهري انسانيرويت ني تربيراستا  دريا  و حرفهي فنيها آموزش

                       ت شاغليالت از کل جمعي تحصي کار دارايرويع نيتوز -١٥جدول                         )درصد(
 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠ 

     ابتدايي
 ــ ــ ــ ٦/٣١ ژاپن

   ٢/١٦ ٤/٢٩ کرهجمهوري 
 ٨/١٩ ٠/٢٥ ٨/٢٤ ٨/٤٧ سنگاپور

     (secondary)ييراهنما
   ٨/٤٨ ٤/٤٥ ژاپن

 ٧/٤٣ ٥/٤٣ ٤/٤٣ ١/٣٨ کرهجمهوري 
 ٠/٢٨ ٣/٢٥ ٥/٣٠ ٣/٣١ سنگاپور

     (tertiary)يعال
 ــ ــ ٦/٣٠ ٢/٢١ ژاپن

 ٩/٢٤ ٠/٢٤ ٢/١٩ ١/١٤ کرهجمهوري 
 ٩/٣٧ ٦/٣٦ ٢/٣٣ ٨/١٩ رپوسنگا

  ٢٠٠٧ WDI : اخذم
 
                                 راني سواد در ات شاغل برحسب سطحيع جمعي توز-١٦جدول                                         )درصد(

 ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٥ ١٣٦٥ 
 ٤/٣١ ٧/٣١ ٦/٢٣ ٤/٢٢ ٦/٢٣ ٠/٢٥ ٦/٢٥ ٢/٢٣ ييابتدا

 ٠/٢٠ ٦/١٩ ٩/١٩ ٨/٢٠ ١/٢٠ ١/١٩ ٢/١٨ ٣/٩ ييراهنما
 ٩/٢٠ ٠/٢١ ٥/٢٦ ٥/٢٦ ٢/٢٥ ٥/٢٠ ٠/١٨ ٤/١٦ يدانشگاه شيمتوسطه و پ

 ٩/١٣ ٧/١٣ ١/١٢ ٣/١٢ ٧/١٠ ٧/١٠ ٦/٩ ٣/٤ يعال

 ٧/١٤ ٠/١٤ ٩/١٧ ٠/١٨ ٤/٢٠ ٧/٢٤ ٦/٢٨ ٨/٤٦ ساير 
 رانيمرکز آمار ا: ماخذ

              يد ناخالص داخلي از تولي آموزشيها هين سهم هز-١٧جدول             )درصد(       

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٠ 
 - - ٧/٣ ٦/٣ ٦/٣ ٦/٣ - ژاپن
 - - ٩/٧ ١/٨ ٩/٧ ٢/٦ ١/٥ يمالز

 - - - - ٧/٣ - ٠١/٣ سنگاپور
 - - ٦/٤ ٢/٤ ٣/٤ - ٨/٣ کره

 ٧/٤ ٧/٤ ٨/٤ ٠/٥ ٤/٤ ٣/٤ ١/٤ رانيا
 ٢٠٠٧ WDI: ماخذ  

 



 ٤٧

 توسعه صادرات -

  بـه خـصوص صـادرات        و توسعه صادارت   شرفتهي پ ي فناور ي دارا ي با کشورها  يش مبادالت تجار  يافزا

 .باشد ي کشور مكي يش درآمدهاي و افزايريپذ  رقابتيارهاي باال از جمله معيفناور با يکاالها

دهد كـه     مي نشان منتخب   يران با کشورها  ي باال در اقتصاد ا    ي با فناور  يت صادرات کاالها  يسه وضع يمقا

 اري منتخـب بـس    يسه بـا کـشورها    ي در مقا  )١٩٩٠-٢٠٠٥ دوره   ي ط يرغم روند صعود   يعل( رانيشاخص در ا  ن  يا

ه  درصـد بـود    ٦/٢ كـشور  ي باال از کل صادرات صنعت     ي با فناور  ي سهم صادرات کاالها   ٢٠٠٤در سال   . ن است ييپا

 . درصد بوده است٤/٥٥ و ٦/٥٦ب ي به ترتي سنگاپور و مالزين شاخص در کشورهايکه ايدر حال. است

              صنعتيصادرات كاالهاي با فناوري باال از كل صادرات سهم -١٨جدول             )درصد(
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٠ 

 ٥/٢٢ ٧/٢٣ ١/٢٤ ٥/٢٤ ٢/٢٦ ٣/٢٨ ٣/٢٦ ٨/٢٣ ژاپن
 ٧/٥٤ ٤/٥٥ ٩/٥٨ ٢/٥٨ ١/٥٨ ٥/٥٩ ٩/٥٨ ٢/٣٨ يمالز

 ٦/٥٦ ٦/٥٦ ٣/٥٦ ٣/٦٠ ٧/٦٠ ٦/٦٢ ٧/٦٠ ٧/٣٩ سنگاپور
 ٣/٣٢ ٨/٣٢ ١/٣٢ ٣/٣١ ٦/٢٩ ٨/٣٤ ٩/٣١ ٨/١٧ کره

   ٦/٢ ٧/١ ٦/٢ ٠/١ ٩/١ ٤٩/٠ - رانيا
 ٢٠٠٧ WDI:   ماخذ

 
 شنهادهاي و پيريگ جهينت

 يکـ ي به عنـوان  يور ت موضوع بهرهيا در حال توسعه به اهميو   افتهي  توسعه يامروزه در همه کشورها    

 بـه ن اسـاس  يـ بر ا. د دارندي تاکيالملل ني بيها  در عرصه  ي رقابت ي و کسب برتر   ي توسعه اقتصاد  يها از ضرورت 

 عملکـرد   يبررسـ . انـد    انجـام داده    را ياديـ  ز يهـا  يگـذار   هي آن، سـرما   ي و ارتقا  يور   بهره فرهنگمنظور اشاعه   

ن يـ که اکثر ا  ت است   ين واقع يانگر ا يباند،     داشته ي قابل توجه  ير رشد اقتصاد  ي چند دهه اخ   ي که ط  ييکشورها

 . اند  بدست آوردهيور ش بهرهيق افزاي خود را از طريرشد اقتصاداي از  سهم عمدهکشورها 

 نتـايج   .باشـد   يران م ي در اقتصاد ا   يور  ن بودن شاخص بهره   يي از پا  ي انجام شده حاک   يها يمطالعات و بررس  

ران يـ  ا ي اقتصاد يها   در اقتصاد و بخش    يور   بهره يها  ل عملکرد شاخص  ي و تحل  يز که به بررس   ي ن مطالعه حاضر 

 ١٣٦٨ -٨٥  دوره يدر اقتـصاد و طـ      ديـ ل عوامل تول   ك وري  بهره شاخص   روند  كه دهد  مي نشان ،  اختصاص دارد 

 .باشد ير مين پژوهش به شرح زي ايها افتهي ريسا .ها منفي بوده است نزولي و در برخي سال



 ٤٨

در   درصـد بـود کـه      ٩/١ و   ٦/١ب  يـ ، بـه ترت   ١٣٨٥ و   ١٣٨٤ يهـا   سال ي کار ط  يروي ن يور  رشد بهره  -

)  درصـد  ٥/٣انه  يمتوسط رشد سال  (تحقق اهداف   عدم    از يحاک ،   توسعه مقايسه با اهداف برنامه چهارم    

 .باشد ي کار ميروي نيور درخصوص رشد بهره

 يور  ه، رشد بهره  ي سرما يور   بهره ي درصد ١ بر رشد    ي برنامه چهارم توسعه مبن    يها  ينيب  شيرغم پ يعل -

 . بوده استي منف)١٣٨٤-٨٥( برنامه دو سال اول يه طيسرما

  دو سـال اول برنامـه چهـارم توسـعه          ي طـ  يد ناخـالص داخلـ    يد از تول  ي کل عوامل تول   يور  سهم بهره  -

 به اهـداف برنامـه چهـارم توسـعه          يابين دست يبنابرا. باشد  ي درصد م  ١٣ و   ١٤ب  يبه ترت ) ١٣٨٤-٨٥(

) يد ناخـالص داخلـ    يـ  آن از تول   ي درصـد  ٣/٣١د و سهم    ي کل عوامل تول   يور   بهره ي درصد ٥/٢رشد  (

 هرچند با توجه به رونـد موجـود، دسـتيابي بـه ايـن               .دباش  ينه م ين زم ي در ا  ي جد يها  ازمند تالش ين

 . رسد  ميهدف نيز غير ممکن به نظر

ه يسـرما (د  يـ  جد يهـا   يگـذار   هيرغم سرما  ي از آن است که عل     يد حاک ي کل عوامل تول   وري  بهره روند   -

 يد متکـ يـ  توليهـا   بـه نهـاده   صـرفاً يح نبوده و رشد اقتـصاد يت استفاده از منابع صح   يري، مد )سرانه

 ي کار شـاغل طـ     يرويه و ن  ي سرما يد، موجود ي کل عوامل تول   يور  متوسط رشد ساالنه بهره   ( .باشد يم

 ). درصد است٩/٣و  ٣/٣ ،  ٠/١ بيبه ترت) ١٣٦٨-٨٥(دوره مزبور 

 بـرق و    ،  آب"د از رشد بخش     ي کل عوامل تول   يور  سهم بهره ) ١٣٨٤( توسعه    چهارم در سال اول برنامه    -

در . درصـد بـود    ٨/٢٦ و   ٦/٤٧،  ٣/٥٥ب  ي به ترت  يو کشاورز  و ارتباطات    ، حمل و نقل و انبارداري     "گاز

 در سـال    يور  سه عملکرد بهره  يمقا. ن رشد نداشته است   ي در تام  ي نقش چندان  وري  بهرهها   ر بخش يسا

 کـل   يور  دهد که عملکـرد بهـره       ي نشان م  ،  در برنامه چهارم توسعه    شده   ينيب  شياول برنامه با ارقام پ    

 باالتر از اهداف برنامه و در بخش        " برق و گاز   ،  آب "د در بخش  ين رشد تول  يوص تام د درخص يعوامل تول 

هـا بـه      ر بخـش  ين سال رشد سـا    ي هم يط. ک بوده است  ي به هدف برنامه نزد    يز تا حدود  ي ن يکشاورز

 . بوده استيها متك رشد نهاده

 : عبارت است ازيور ش بهرهي افزايشنهادها در راستاي پيبرخ

ي ور   موفق در امـر بهـره      يتجارب کشورها  سمت قبلي اين گزارش نيز اشاره گرديد،      همانگونه که در ق   

توسـعه   تحقيـق و توسـعه،   گـذاري خـارجي،   سرمايه نظير( آوري  فنهاي  شاخصافزايش   که دهد  مي نشان



 ٤٩

 .مزبور بوده اسـت     درکشورهاي وري  بهرههاي رشد    از مهمترين مولفه   )...آوري باال و   صادرات کاالهاي با فن   

 . گردد  مي اشارهوري بهره هاي شاخص به برخي از پيشنهادها در راستاي افزايش ،اين قسمت در

الزم  ،مزبورهاي   افزايش سهم هزينه   با ،يد ناخالص داخل  يق و توسعه از تول    ي تحق يها  نهيش سهم هز  ي افزا -

 .گيران نهادينه شود هاي اقتصادي و کارگزاران و تصميم فرهنگ استفاده از نتايج تحقيقات در رفتار ،است

  .گذاري خارجي سرمايهايجاد فضاي مناسب براي جذب  -

ـ  يهـا   ق کاهش دوره اتمـام طـرح      يه از طر  ي سرما يور  ش بهره ي افزا - ل يـ ت دادن بـه تکم    يـ  بـا اولو   ي عمران
 .مه تمامي نيها طرح

ل تـوان  يـ به دلن کرده از کل شاغال ليق باال بردن سهم شاغالن تحصي کار از طر يروي ن يور  ش بهره يافزا -

 .د محصوالت مختلفي مدرن در توليآور  کار ماهر در استفاده از فنيروي نيباال

 وري  بهـره اساس مهارت و ارزش کار انجام شـده در راسـتاي افـزايش               به نيروي کار بر    پرداخت دستمزد  -

 . نيروي کار

 



 ضمايم
 ي               اقتصاديها ک بخشي در برنامه چهارم توسعه به تفکيور بهره -١                                جدول )درصد(

 يکشاورز 
نفت و 
 گاز

صنعت 
 و معدن

آب و 
 برق

 ساختمان
حمل و نقل،

 ي انباردار
 ارتباطات

 موسسات 
 و ي و ماليپول

 ... و يملک

 ي،بازرگان
رستوران و 

 يلدارهت

خدمات 
 ي،عموم
 ... وياجتماع

 کل

 ٢/١٢ ٧/١ ٩/١١ ٨/٧ ٧/٢٣ ٢/١٥ ١/١٢ ٦/١٣ ١/١٧ ٠/٧ ٥/١٣ گذاري رشد سرمايه
 ٠/٧ ٢/٣ ٤/٩ ٤/٧ ٢/١١ ٤/٦ ٧/١١ ٥/٥ ٢/٧ ٨/٢ ٤/٦ رشد موجودي سرمايه

 ٣/٤ ١/١ ٣/٥ ٥/٢ ٠/٩ ٠/٧ ٢/٧ ٥/٤ ٢/٦ ٠/١ ٩/١ رشد اشتغال
 ٠/٨ ٤/٣ ٠/١١ ٠/٩ ٠/١٨ ٠/١١ ٩/١١ ٥/٧ ٢/١١ ٠/٣ ٥/٦ رشد توليد
 ٠/١ ٢/٠ ٦/١ ٦/١ ٨/٦ ٦/٤ ٢/٠ ٠/٢ ٠/٤ ٢/٠ ١/٠ وري سرمايه رشد بهره
 ٥/٣ ٣/٢ ٧/٥ ٥/٦ ٠/٩ ٠/٤ ٧/٤ ٠/٣ ٠/٥ ٠/٢ ٦/٤ وري نيروي کار رشد بهره
 ٥/٢ ١/١ ٣/٣ ٠/٢ ٩/٧ ٣/٤ ٨/٢ ٢/٢ ٤/٤ ٣/٠ ٢/٢ وري کل عوامل رشد بهره
 ٣/٣١ ٦/٣٣ ٣/٣٠ ٩/٢١ ٧/٤٣ ٠/٣٩ ٤/٢٣ ٠/٢٩ ١/٣٩ ٩/٨ ٥/٣٤ رشدوري کل عوامل در  سهم بهره
 ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري معاونت برنامه - در برنامه چهارم توسعهيور بهره: ماخذ

                  ي          اقتصاديها  کار در بخشيروي نيور  بهره-٢ جدول                                        )نفر/ميليون ريال(
 برنامه دوم توسعه  برنامه اول توسعه 
 ١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٣ ١٣٧٢ ١٣٧١ ١٣٧٠ ١٣٦٩ ١٣٦٨ 

 ٩/١١ ٠/١٣ ٠/١٢ ٠/١٢ ٨/١١ ٩/١١ ٩/١١ ٩/١١ ٩/١٠ ٣/١٠ ٤/٩ کشاورزي
٢/٤١٥٧/٤١٠٨/٣٦٨٤/٤٠٢٦/٣٩٥ ٨/٣٢٨١/٣٨٧٨/٤٧٤٨/٤٥٩٢/٤٧٣٣/٤١٠ نفت و گاز

 ٢/١٤ ٤/١٣ ٢/١٤ ٨/١٣ ٧/١٢ ٢/١٣ ٦/١٣ ٩/١٤ ٨/١٥ ٧/١٣ ٩/١١ صنعت
 ٨/٤٤ ٥/٤١ ٥/٣٧ ٤٢ ٢/٤٥ ٦/٤٤ ٨/٤٣ ٣/٤٤ ٨/٤٥ ٤/٣٨ ٦/٣٠ معدن

 ٧/١٧ ٠/١٨ ٥/١٧ ٧/١٧ ١/١٧ ٣/١٦ ٩/١٤ ٨/١٣ ٥/١٣ ٨/١٢ ٤/١٣ آب، برق و گاز
 ١/٩ ٣/٨ ٦/٨ ٥/٨ ٧/٧ ٦/٨ ٥/٩ ١/٩ ٦/٨ ٤/٧ ١/٦ ساختمان
 ٩/٢٣ ١/٢٣ ٢/٢٣ ١/٢٤ ٦/٢٢ ٥/٢١ ٤/٢٠ ٧/١٨ ٣/١٨ ١/١٩ ٨/١٨  انبارداري و ارتباطاتقل وحمل و ن

 محاسبات تحقيق:  ماخذ
 .هاي مختلف است بري تکنولوژي توليد در بخش دهند درجه سرمايه ترين پيامي که اين ارقام مي  عمده

 ي                     اقتصاديها  کار در بخشيروي نيور بهره -٢ جدول                               ادامه )نفر/اليون ريليم( 

 چهارم توسعه برنامه برنامه سوم توسعه  

  ١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 

 ٥/١٤ ١/١٤ ١/١٣ ٣/١٣ ٩/١٢ ١/١٢ ٥/١٢ کشاورزي
 ٧/٤٥١ ٨/٤٤٢ ٥/٤٤٤ ٨/٤٧٨ ٤/٣٩١ ٢/٣٨٥ ١/٤٤٣ نفت و گاز

 ١/٢٥ ٣/٢٤ ١/٢٤ ٧/٢١ ٩/١٩ ٠/١٨ ٠/١٥ صنعت
 ١/٥٠ ٩/٤٦ ١/٤٥ ٤٠ ٠/٤٨ ٦/٥١ ٨/٤٢ معدن

 ٢/٢٩ ٢/٢٨ ٧/٢٧ ٩/٢٢ ٧/٢١ ١/٢١ ٠/٢٠ آب، برق و گاز
 ٩/٦ ١/٧ ٣/٧ ١/٨ ٧/٨ ٤/٨ ١/٩ ساختمان

         ٦/٢٢ ٢/٢١ ٠/٢١ ٥/٢٢ ٣/٢٣ ٥/٢٣ ٧/٢٣ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

                        



 هاي اقتصادي وري نيروي کار به تفکيک بخش   شاخص بهره-٣جدول                      
                                                                                                           )١٣٧٦=١٠٠( 

 و برق، آب ساختمان صنعت معدننفت و گازيکشاورزتيفعال / سال
 گاز

 و ي و نقل، انباردارحمل
 ارتباطات

٩/٨٠ ١/٧٦ ٦/٧١ ٤/٨٣ ٦/٨١ ٢/٨٩ ٠/٧٨ ١٣٦٨ 
٤/٨٢ ١/٧٣ ٩/٨٥ ٣/٩٦ ٤/١٠٢ ٠/١٠٥ ٣/٨٦ ١٣٦٩ 
٩/٧٨ ٢/٧٧ ١/١٠١ ٩/١١٠ ١/١٢٢ ٧/١٢٨ ٩/٩٠ ١٣٧٠ 
٤/٨٠ ٧/٧٨ ٦/١٠٦ ٦/١٠٤ ٠/١١٨ ٧/١٢٤ ١/٩٩ ١٣٧١ 
٨/٨٧ ١/٨٥ ٤/١١١ ٣/٩٥ ٩/١١٦ ٣/١٢٨ ٩/٩٨ ١٣٧٢ 
٥/٩٢ ١/٩٣ ٢/١٠٠ ٤/٩٢ ٠/١١٩ ٣/١١١ ٢/٩٩ ١٣٧٣ 
٤/٩٧ ٢/٩٧ ٣/٩٠ ٤/٨٩ ٤/١٢٠ ٦/١١٢ ١/٩٨ ١٣٧٤ 
٠/١٠٤ ١/١٠١ ٠/٩٩ ٦/٩٦ ٠/١١٢ ٤/١١١ ٩/٩٩ ١٣٧٥ 
٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٣٧٦ 
٥/٩٩ ٧/١٠٢ ٦/٩٧ ١/٩٤ ٥/١١٠ ١/١٠٩ ٢/١٠٨ ١٣٧٧ 
٩/١٠٢ ١/١٠١ ٥/١٠٦ ٦/٩٩ ٤/١١٩ ٣/١٠٧ ٠/٩٩ ١٣٧٨ 
٣/١٠٢ ٨/١١٣ ٠/١٠٧ ٦/١٠٥ ١/١١٤ ٢/١٢٠ ٤/١٠٤ ١٣٧٩ 
٣/١٠١ ١/١٢٠ ٨/٩٨ ١/١٢٦ ٦/١٣٧ ٥/١٤٠ ٧/١٠٠ ١٣٨٠ 
٣/١٠٠ ٩/١٢٣ ٦/١٠١ ٤/١٣٩ ٠/١٢٨ ١/١٠٦ ٥/١٠٧ ١٣٨١ 
١/٩٧ ٨/١٣٠ ٣/٩٤ ٧/١٥٢ ٨/١٠٦ ٨/١٢٩ ٠/١١١ ١٣٨٢ 
٥/٩٠ ٨/١٥٧ ٦/٨٥ ٥/١٦٩ ٣/١٢٠ ٥/١٢٠ ٣/١٠٩ ١٣٨٣ 
٣/٩١ ٧/١٦٠ ٤/٨٣ ٨/١٧٠ ٢/١٢٥ ١/١٢٠ ٣/١١٧ ١٣٨٤ 
٣/٩٧ ٦/١٦٦ ٧/٨٠ ٢/١٧٦ ٦/١٣٣ ٥/١٢٢ ٥/١٢٠ ١٣٨٥ 

 .محاسبات تحقيق:                ماخذ
 

 ي                اقتصاديها ک بخشيبه تفک دي به تولنيروي کارنده ينسبت فزا  ونيروي کار وري بهرهرشد -٤جدول              )درصد(

 گاز برق و، آب ساختمان معدن صنعت نفت وگاز يکشاورز
  وحمل ونقل

 ارتباطات  ويانباردار

رشد  
وري  بهره

 نيروي کار

اضافي نسبت 
 نيروي کار

 ديبه تول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

نسبت 
اضافي 
 نيروي کار

 ديبه تول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

نسبت 
اضافي 
 نيروي کار

 ديبه تول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

افي اضنسبت 
 نيروي کار

 ديبه تول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

اضافي نسبت 
 به نيروي کار

 ديتول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

اضافي نسبت 
 به نيروي کار

 ديتول

رشد 
وري  بهره

 نيروي کار

نسبت 
اضافي 

 نيروي کار 
 ديبه تول

١٤/٥ ٧/٥ ٨١/٧ ١/٠- ٢٤/٥- ٢/٨- ١٥/٨- ٢/٦ ١٠٩/٩ ١/٠- ١١/١ ١٩/٠- ٤/٤ ٤/٢ ١٣٦٨ 
٤١/٩ ١/٩ ١٠٤/٠ ٤/٠- ٢٣/١ ٢٠/١ ٢/٩- ٢٥/٤ ٣٣/٠ ١٥/٥ ٠/٢ ١٧/٧ ٣/٦ ١٠/٦ ١٣٦٩ 
٢١٥/٥ ٤/٣- ٢٥/٨ ٥/٧ ٤٥/٤ ١٧/٦ ٤/١- ١٩/٣ ١٨/٩ ١٥/١ ١/٣- ٢٢/٧ ٤/٩ ٥/٣ ١٣٧٠ 
١٣/٧ ٢/٠ ٤٦/١ ٢/٠ ٤٠/٢ ٥/٤ ٣٣/٧ ٣/٤- ٣٤٢/٩- ٥/٧- ٢٣٧/٢ ٣/٢- ٩/٩ ٩/١ ١٣٧١ 
٢٢/٦ ٩/١ ٢٤/١ ٨/١ ٥٨/٦ ٤/٥ ٢٨/٥ ٠/٩- ٥٠/٥- ٨/٩- ٠/٩ ٢/٩ ١٠٣/١ ٠/٢- ١٣٧٢ 
٢٢/١ ٥/٤ ٨/٧ ٩/٣ ٣٣/٧- ١٠/٠- ٢٠/٥ ١/٨ ١٤٧/١ ٣/١- ٣/٠- ١٣/٣- ٧٢/٨ ٠/٣ ١٣٧٣ 
٢١/٢ ٥/٣ ٢٣/٩ ٤/٥ ٨٢/٠- ٩/٨- ٢٩/٩ ٢٧٥٤/٦١/٢- ٣/٢- ٠/٥ ١/٢ ١١١/١ ١/١- ١٣٧٤ 
٢٣/٣ ٦/٨ ٢٧/٩ ٤/٠ ٣٤/٩ ٩/٦ ٣٩/١ ٧/٠- ٤١/٣ ٨/٠ ٥/٩ ١/١- ٣٦/٨ ١/٨ ١٣٧٥ 
١١٢/٥ ٣/٨- ٦٧/٥ ١/١- ١٣٩/٥ ١/٠ ٣٢/١- ١٠/٧- ٤٨/٨ ٣/٦ ٢/٥- ١٠/٢- ٧١/٤ ٠/١ ١٣٧٦ 
٥١/٤ ٠/٥- ٣١/٦ ٢/٧ ٧٠/٥ ٢/٤- ٥٧/١- ١٠/٥ ٣٢/٢- ٥/٩- ٧/٠- ٩/١ ١٦/٩ ٨/٢ ١٣٧٧ 
٣١/١ ٣/٥ ٦٩/٣ ١/٥- ٢٩/٨ ٩/٢ ٩/٤ ٨/٠ ١٩/٩ ٥/٨ ١/٧ ١/٧- ١٣/٨- ٨/٥- ١٣٧٨ 
٤٧/١ ٠/٦- ٥٨/٩- ١٢/٦ ١٠٣/٨ ٠/٤ ١٤/٦- ٤/٤- ٣٠/١ ٦/٠ ١/٠- ١٢/٠ ٤٣/٦- ٥/٤ ١٣٧٩ 
٤٩/٧ ٠/٩- ١/٧ ٥/٥ ٣٠٣/٢ ٧/٧- ٢/٢- ٢٠/٦ ٣٥/٥- ١٩/٥ ٠/٥- ١٣/١- ٤٦/٦- ٣/٥- ١٣٨٠ 
٥٥/٢ ١/٠- ٢٨/٥ ٣/١ ٩٦/٣ ٢/٩ ٢٨/١ ٦/٩- ٢/٣ ١٠/٥ ١/٤ ١/٦ ٣١/٠ ٦/٨ ١٣٨١ 
٦٣/٨ ٣/٢- ١٥/٥ ٥/٥ ٣٤٣٧٠/٩ ٧/٣- ٥٧/٧ ١٦/٦- ٢/٣ ٩/٥ ١/٤- ٢٢/٣ ٤١/٣ ٣/٢ ١٣٨٢ 
١٠٩/٠ ٦/٨- ٤٢/٥- ٢٠/٧ ١٦٩/٢- ٩/٢- ٩/٧- ١٢/٦ ٣/٤ ١١/٠ ٨/٤ ٧/٢- ١٢٧/٩ ١/٥- ١٣٨٣ 
٩/٠ ٢٥/٤ ١/٨ ٢٢٢/١ ٢/٦- ١٣/٠ ٤/١ ٣٦/٤ ٠/٨ ٣/٨ ٠/٤- ١٥/٥ ٧/٣ ١٣٨٤  ٣٥/٥ 



 هاي اقتصادي وري سرمايه در بخش  بهره-٥ جدول

 برنامه دوم توسعه برنامه اول توسعه  

  ١٣٧٧١٣٧٨ ١٣٦٨١٣٦٩١٣٧٠١٣٧١١٣٧٢١٣٧٣١٣٧٤١٣٧٥١٣٧٦ 

 ٩٣/٠ ٠٩/١ ٠٣/١ ٠٧/١ ١/١ ١/١ ١٣/١ ٢٠/١ ١٧/١ ٢٣/١)١(٠٥/١ کشاورزي

 ٦٦/٠ ٧٧/٠ ٨٠/٠ ٩٠/٠ ٩٦/٠ ٩٧/٠ ٠٤/١ ٩٩/٠ ٩٩/٠ ٨٧/٠ ٧٣/٠ نفت و گاز

 ٣٩/٠ ٣٩/٠ ٤٤/٠ ٤١/٠ ٣٦/٠ ٣٦/٠ ٣٥/٠ ٣٨/٠ ٤٢/٠ ٣٧/٠ ٢٩/٠ صنعت

 ٢٥/٠ ٢٠/٠ ١٨/٠ ١٨/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٣/٠ ١٤/٠ ١٥/٠ ١٧/٠ ١٥/٠ معدن

 ٨/١ ٤/١ ٣/١ ٣/١ ١/١ ٠/١ ٠/١ ٩/٠ ٨/٠ ٦٧/٠ ٤٩/٠ ساختمان

٠٢٤/٠٠٢٥/٠٠٢٧/٠ ٠٣/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠١٧/٠٠١٨/٠٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠١/٠ آب، برق و گاز

 ١٦/٠ ١٥/٠ ١٦/٠ ١٦/٠ ١٤/٠ ١٣/٠ ١٢/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ١١/٠ ١٠/٠  انبارداري و ارتباطات وحمل و نقل

 محاسبات تحقيق :  ماخذ
 . واحد ارزش افزوده ايجاد شده است٠٥/١ واحد افزايش موجودي سرمايه،  يکبه ازاي هر) ١ (

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي اقتصادي وري سرمايه در بخش  بهره-٥ادامه جدول 
   چهارم توسعه برنامه برنامه سوم توسعه

١٣٨٥ ١٣٨٤ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 

 ٨٥/٠ ٨٥/٠ ٨٣/٠ ٨٦/٠ ٨٥/٠ ٨٣/٠ ٩١/٠ کشاورزي

 ٦٤/٠ ٦٣/٠ ٦٤/٠ ٦٤/٠ ٥٦/٠ ٥٦/٠ ٦٨/٠ نفت و گاز

 ٣٩/٠ ٣٩/٠ ٤٠/٠ ٤٠/٠ ٤١/٠ ٤١/٠ ٤٠/٠ صنعت

 ١٩/٠ ١٨/٠ ١٩/٠ ٢١/٠ ٢٣/٠ ٢٣/٠ ٢٥/٠ معدن

 ٩/١ ٠/٢ ١/٢ ٥/٢ ٧/٢ ٢/٢ ٠/٢ ساختمان

 ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٣/٠ ٠٣١/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ آب، برق و گاز

 ١٣/٠ ١٢٨/٠ ١٣٢/٠ ١٤١/٠ ١٥/٠ ١٥٦/٠ ١٦/٠ حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات
                       



 هاي اقتصادي  وري سرمايه به تفکيک بخش  شاخص بهره-٦جدول 
                                                                                                           )١٣٧٦=١٠٠( 

 ساختمان صنعت معدننفت و گازيکشاورزتيفعال / سال
 و برق، آب

 گاز
 و يحمل و نقل، انباردار

 ارتباطات
١/٦٣ ٢/٦٢ ٩/٣٦ ١/٦٦ ٢/٧٩ ٠/٩١ ٥/١٠٢ ١٣٦٨ 
٣/٦٩ ٧/٦٩ ٥/٥٠ ١/٨٤ ٧/٩٢ ٠/١٠٩ ٦/١١٩ ١٣٦٩ 
٣/٦٧ ٦/٧٢ ٢/٦٠ ٨/٩٤ ٩/٨١ ٥/١٢٣ ٤/١١٣ ١٣٧٠ 
٣/٦٦ ٠/٧٥ ٣/٦٤ ٧/٨٦ ١/٧٨ ٢/١٢٤ ٥/١١٦ ١٣٧١ 
١/٧٦ ٣/٨٠ ٢/٧٥ ٦/٧٩ ١/٧٢ ٩/١٣٠ ٢/١١٠ ١٣٧٢ 
٩/٨٢ ٦/٨٦ ٠/٧٧ ٧/٨١ ٩/٨٥ ٠/١٢١ ٣/١٠٧ ١٣٧٣ 
٥/٩٠ ٠/٩١ ٦/٨٠ ٩/٨٠ ٨/٨٥ ٧/١٢٠ ٢/١٠٧ ١٣٧٤ 
٣/١٠٢ ٥/٩٦ ٣/٩٨ ٦/٩٣ ٦/٩٩ ٠/١١٣ ٣/١٠٤ ١٣٧٥ 
٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٣٧٦ 
٦/٩٦ ١/١٠٦ ٧/١٠٥ ٥/٨٧ ٤/١٠٩ ٣/٩٦ ٣/١٠٦ ١٣٧٧ 
٦/١٠٣ ٥/١٣١ ٤/١٣١ ٩/٨٧ ٣/١٣٣ ٣/٨٣ ٨/٩٠ ١٣٧٨ 
٩/١٠٢ ١/١٢٠ ٧/١٥٢ ٢/٩٠ ٦/١٣٣ ٢/٨٥ ٣/٨٨ ١٣٧٩ 
٠/١٠٠ ٣/١٢٦ ٩/١٦٥ ٩/٩١ ٤/١٢٤ ٧/٧٠ ٦/٨٠ ١٣٨٠ 
٩/٩٣ ٠/١٣٤ ٦/٢٠٢ ٦/٩١ ٩/١٢٥ ٠/٧٢ ١/٨٣ ١٣٨١ 
٦/٩٠ ١/١٤٣ ٨/١٩٠ ٦/٩٠ ٣/١١٥ ٩/٧٩ ٤/٨٣ ١٣٨٢ 
٨/٨٤ ٤/١٥٤ ٦/١٦٠ ٠/٩١ ٦/١٠٤ ٦/٨٠ ٤/٨٠ ١٣٨٣ 
٠/٨٢ ٤/١٦١ ٥/١٤٨ ٩/٨٧ ٣/٩٩ ٤/٧٩ ١/٨٣ ١٣٨٤ 
٢/٨٥ ٩/١٧٠ ٩/١٤٠ ٧/٨٨ ٤/١٠٠ ٨/٧٩ ٢/٨٢ ١٣٨٥ 

 .تحقيقمحاسبات  :ماخذ 

 

 
      ي اقتصادياه ک بخشيبه تفک ديه به تولينده سرماينسبت فزا ه وي سرماوري بهرهرشد  -٧جدول                )درصد(

 برق وگاز، آب ساختمان معدن صنعت گاز نفت و يکشاورز
 يانباردار وحمل ونقل

 ارتباطات و
رشد  

وري  بهره
 هيسرما

ه ينسبت سرما
 ديبه تول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

نسبت 
ه به يسرما
 ديتول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

نسبت 
ه به يسرما
 ديتول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

نسبت 
ه ه بيسرما
 ديتول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

نسبت 
ه به يسرما
 ديتول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

ه ينسبت سرما
 ديبه تول

رشد 
وري  بهره
 هيسرما

نسبت 
ه به يسرما
 ديتول

٥/٩ ٩/٨ ٣٤/٨ ١٢/٢ ٠/٥ ٣٧/١ ٢/٧ ١٧/٠ ٠/٨ ٢٧/٤ ٠/١ ١٩/٨ ٠/٧ ١٦/٧ ١٣٦٩ 
٣٤/٢ ٢/٨- ٤٩/٥ ٤/١ ٠/٤ ١٩/٠ ٣/٦ ١١/٦- ١/١ ١٢/٦ ٠/٣ ١٣/٢ ١/٥ ٥/٢- ١٣٧٠ 
٣١/٤ ١/٥- ١٠١/١ ٣/٣ ٣/١ ٦/٩ ٢٧/٠ ٤/٧- ٣٣/٧- ٨/٦- ١٧٤/٣ ٠/٦ ١/١ ٢/٨ ١٣٧١ 
٤/٩ ١٤/٨ ٣٢/٨ ٧/٠ ١/٦ ١٧/٠ ٣٠/٦ ٧/٧- ٦/٦- ٨/٢- ٠/٨ ٥/٤ ٨/٨ ٥/٤- ١٣٧٢ 
٥/١ ٨/٩ ٥٠/١ ٧/٨ ٠/٩- ٢/٣ ٦/١ ١٩/٢ ٧/٧ ٢/٦ ٠/٦- ٧/٥- ٤/٠ ٢/٦- ١٣٧٣ 
٤/٤ ٩/٣ ٥١/٣ ٥/١ ٠/٦- ٤/٧ ١٦/٠- ٠/١- ٢١٠/٠- ٠/٩- ٤/٢ ٠/٢- ١/٩ ٠/١- ١٣٧٤ 
٢/٤ ١٣/٠ ٤٣/٤ ٦/٠ ٠/٣ ٢٢/٠ ٢/٣ ١٦/١ ٣/٩ ١٥/٧ ٨/٠ ٦/٤- ١/٩ ٢/٧- ١٣٧٥ 
١٧/١ ٢/٣- ٥٠/٢ ٣/٦ ١/٤- ١/٧ ٣/٦- ٠/٤ ٧/١ ٦/٨ ٢/٣- ١١/٥- ٨/٣ ٤/١- ١٣٧٦ 
١٩/٣ ٣/٤- ٤٩/١ ٦/١ ١/٣- ٥/٧ ٥/١ ٩/٤ ٥/٧- ١٢/٥- ٥/٣ ٣/٧- ٠/٧ ٦/٣ ١٣٧٧ 
٥/٠ ٧/٣ ٣١/٩ ٧/٠ ٠/٣ ٢٤/٣ ١/١ ٢١/٩ ٤/٦ ٠/٤ ٢/٣- ١٣/٥- ٠/٨- ١٤/٦- ١٣٧٨ 
١١/٢ ٠/٧- ٣٠/٦ ٥/٨ ٠/٥ ١٦/٢ ٣/٨- ٠/٢ ٣/٠ ٢/٦ ٢/٢ ٢/٣ ٣/٣ ٢/٧- ١٣٧٩ 
١١/٢ ٢/٨- ٣٠/٣ ٥/١ ٠/٨ ٨/٦ ١/٥ ٦/٩- ٢/٧ ١/٩ ١/٢- ١٦/٩- ٤/٢- ٨/٧- ١٣٨٠ 
٢٢/٤ ٦/١- ٢١/٣ ٦/١ ٠/٣ ٢٢/٢ ٦/٤ ١/٢ ٣/١ ٠/٢- ٤/٩ ١/٧ ١/٠ ٣/١ ١٣٨١ 
١٢/٢ ٣/٥- ٢٢/٨ ٦/٨ ١٥٣/٨ ٥/٨- ٧/٨ ٨/٤- ٣/٦ ١/٢- ٠/٧ ١١/٠ ١/٧ ٠/٣ ١٣٨٢ 
١٨/٦ ٦/٤- ١٧/٩ ٧/٩ ١/٩- ١٥/٨- ١٣/٧ ٩/٣- ٣/٠ ٠/٤ ٣/٣ ٠/٨ ٤/٩ ٣/٥- ١٣٨٣ 
١٤/٠ ٣/٢- ٢٣/٥ ٤/٦ ٢/٦ ٧/٥- ١١/٥ ٥/١- ٥/١ ٣/٣- ١٣/٤ ١/٥- ١/٥ ٣/٣ ١٣٨٤ 
.باشد  نسبت فزاينده سرمايه به توليد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مي:ماخذ  



 هاي اقتصادي  وري کل عوامل توليد به تفکيک بخش  شاخص بهره-٨جدول 

   )١٣٧٦=١٠٠(                                                                                                                            )درصد    (
/ سال

 فعاليت 
 ساختمان صنعت معدننفت و گازکشاورزي

آب، برق و 
 گاز

 حمل و نقل،
 انبارداري و ارتباطات

ساير خدمات

٩/٩٦ ٠/١٠٣ ٤/٩٨ ٩/٩٨ ٨/٩٤ ٤/١٠٤ ٣/١١٢ ٩/١٠٠ ١٣٧٥ 
٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ١٣٧٦ 
١/١٠٠ ٨/٩٧ ٤/١٠٤ ٦/٩٨ ٥/٩٠ ٨/١٠٩ ٤/١٠٢ ٨/١٠٧ ١٣٧٧ 
٥/٩٨ ٣/١٠٣ ٠/١٠٧ ١/١١٠ ٨/٩٢ ١/١٢٨ ٣/٩٣ ٠/٩٧ ١٣٧٨ 
٧/٩٧ ٦/١٠٢ ١/١١٨ ٤/١١٣ ٤/٩٦ ٥/١٢٦ ٠/٩٨ ٤/١٠٠ ١٣٧٩ 
٠/١٠٠ ٦/١٠٠ ٤/١٢٤ ٩/١٠٤ ٧/١٠٣ ٥/١٢٧ ١/٨٢ ٣/٩٥ ١٣٨٠ 
٦/١٠٢ ٧/٩٦ ٠/١٣١ ٧/١١٠ ٩/١٠٩ ٤/١٢٦ ٥/٨٣ ٢/١٠١ ١٣٨١ 
٦/١٠٣ ٠/٩٤ ٨/١٣٨ ٨/٩٩ ٨/١١٢ ١/١١٣ ٧/٩٥ ٧/١٠٣ ١٣٨٢ 
٠/١٠٥ ١/٨٩ ٥/١٥٥ ٥/٨٩ ٥/١١٥ ٢/١٠٨ ٠/٩٤ ٧/١٠١ ١٣٨٣ 
٤/١٠٦ ٥/٩٢ ٠/١٦١ ٤/٨٦ ٨/١١٤ ٨/١٠٤ ٧/٩١ ٢/١٠٤ ١٣٨٤ 

 ، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران١٣٨٥، ١ شماره ، ايرانهاي اقتصادي فصلنامه حساب:  ماخذ 

 

 

 هاي اقتصادي   وري کل عوامل توليد به تفکيک بخش  رشد شاخص بهره-٩ جدول
 )١٣٧٦=١٠٠(                                 )                                                                                           درصد   (

  / سال
 فعاليت

 ساختمان صنعت معدننفت و گازکشاورزي
 آب، برق
 و گاز

 حمل و نقل،
 انبارداري و ارتباطات

ساير خدمات

٢/٣ -٩/٢ ٦/١ ١/١ ٥/٥ -٢/٤ -٠/١١ -٨/٠ ١٣٧٦ 
١/٠ -٢/٢ ٤/٤ -٤/١ -٥/٩ ٨/٩ ٤/٢ ٨/٧ ١٣٧٧ 
٦/١ ٦/٥ ٥/٢ ٦/١١ ٤/٢ ٦/١٦ -٩/٨ -٠/١٠ ١٣٧٨- 
٨/٠ -٦/٠ ٣/١٠ ٠/٣ ٩/٣ -٢/١ ١/٥ ٥/٣ ١٣٧٩- 
٣/٢ -٠/٢ ٤/٥ -٥/٧ ٦/٧ ٨/٠ -٢/١٦ -٠/٥ ١٣٨٠ 
٥/٢ -٩/٣ ٣/٥ ٦/٥ ٠/٦ -٨/٠ ٧/١ ٢/٦ ١٣٨١ 
٠/١ -٨/٢ ٠/٦ -٨/٩ ٦/٢ -٦/١٠ ٦/١٤ ٥/٢ ١٣٨٢ 
٤/١ -٢/٥ ٠/١٢ -٤/١٠ ٤/٢ -٣/٤ -٩/١ -٠/٢ ١٣٨٣ 
٣/١ ٨/٣ ٥/٣ -٥/٣ -٦/٠ -٢/٣ -٤/٢ ٥/٢ ١٣٨٤ 

 راني اي اسالمي جمهوري، بانک مرکز١٣٨٥، ١ران شماره ي اي اقتصاديها ه حسابفصلنام:  ماخذ

 



  در اقتصادديه و کل عوامل تولي کار، سرمايروي نيور بهره -١٠جدول 
 برنامه دوم توسعه  برنامه اول توسعه

 
١٣٧٨ ١٣٧٧ ١٣٧٦ ١٣٧٥ ١٣٧٤ ١٣٧٢١٣٧٣ ١٣٧١ ١٣٦٩١٣٧٠ ١٣٦٨ 

 ٠/١٩ ٢/١٩ ٩/١٨ ٠/١٩ ٦/١٨ ٦/١٨ ٠/١٩ ٠/١٩ ٧/١٨ ٨/١٧ ٣/١٦ )نفر/ميليون ريال(وري نيروي کار  بهره
٢٥٥/٠٢٦٣/٠٢٦١/٠٢٦٠/٠٢٥٤/٠ ٢٥٣/٠٢٥١/٠ ٢٤٠/٠٢٥٧/٠٢٥٧/٠ ٢٠٩/٠ وري سرمايه بهره

 -٤/١ ٦/٠ -٧/٠ ٧/٢ ٦/٠ -٦/١ -٦/٠ ٩/٠ ٢/٦ ١/١٢ ٠/٤ )درصد(وري کل عوامل توليد  رشد بهره
 ٦/١ ٩/٢ ٨/٢ ١/٦ ٩/٢ ٥/٠ ٥/١ ٠/٤ ١/١٢ ١/١٤ ٩/٥ )درصد(نرخ رشد اقتصادي 

 ٩/٧٤ ٠/٧٤ ٤/٧٢ ٤/٧٢ ٢/٧٣ ٤/٧٤ ٩/٧٤ ٠/٧٤ ٨/٧٢ ٣/٧٤ ٨/٧٧ )نفر/ميليون ريال(سرمايه سرانه 
                      

  در اقتصادديه و کل عوامل تولي کار، سرمايروي نيور بهره -١٠ادامه جدول 
 برنامه چهارم توسعه    رنامه سوم توسعهب

 
١٣٨٥ ١٣٨٤  ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ 

 ٨/٢١ ٤/٢١ ١/٢١ ٩/٢٠ ٣/٢٠ ٥/١٩ ٥/١٩ )نفر/ريال  ميليون (وري نيروي کار  بهره

 ٢٥٤/٠ ٢٥٧/٠ ٢٥٨/٠ ٢٦١/٠ ٢٥٩/٠ ٢٥٣/٠ ٢٥٧/٠ وري سرمايه بهره

 ٨/٠ ٨/٠ -١/٠ ٠/٢ ٣/٣ -٤/٠ ٧/١ )درصد(وري کل عوامل توليد  رشد بهره

 ٢/٦ ٧/٥ ٨/٤ ٨/٦ ٦/٧ ٣/٣ ٠/٥ )درصد(نرخ رشد اقتصادي 

 ٨/٨٥ ٢/٨٣ ٧/٨١ ٣/٨٠ ٥/٧٨ ١/٧٧ ٧/٧٥ )نفر/ميليون ريال(سرمايه سرانه 

               .حقيق محاسبات ت١٣٨٣-٨٥هاي  ا و سال.ا.، بانک مرکزي ج١٣٨٥ تابستان ٤٩ مجله روند، سال شانزدهم، شماره ١٣٦٨-٨٢هاي  سال: ماخذ  
 هاي اقتصادي رشد ارزش افزوده بخش -١١                                  جدول  )درصد(

 صنعت معدن نفت کشاورزي 
  برق،آب
 گاز و

 ساختمان
  وحمل ونقل

 انبارداري و ارتباطات
١٠/٣ ٢/٥- ١١/٥ ٣/٥ ١/٧ ٧/١ ٤/٣ ١٣٦٨ 
٩/٣ ٢٤/٢ ١٢/٠ ٢٨/٤ ٢٢/٨ ١٩/٦ ١١/٠ ١٣٦٩ 
١/٤ ٢٩/٠ ٨/٧ ٢١/٦ ١٦/٢ ١٤/٠ ٥/٦ ١٣٧٠ 
٢/٧ ٨/٦ ٥/٤ ٠/٩- ٦/٩ ٠/٠ ١٠/٣ ١٣٧١ 
١٦/٨ ١٠/٢ ١٢/٧ ٥/٣- ٣/٧ ٥/٠ ١/٠ ١٣٧٢ 
١٠/٣ ٧/٨- ١٠/٩ ٣/٣ ٢١/٢ ٥/٩- ٢/١ ١٣٧٣ 
١٠/١ ٦/٠- ٧/٦ ٠/١- ٣/٤- ١/٥ ٣/٧ ١٣٧٤ 
١٥/٥ ١٣/٦ ٧/٩ ١٨/٤ ١٠/٩ ٠/٧ ٣/٣ ١٣٧٥ 
٢/٤ ٥/١- ٦/٠ ١١/٧ ٤/٩- ٥/٣- ١/٠ ١٣٧٦ 
٢/٩ ٥/٩- ٦/٣ ٤/١- ٣/١ ٢/٤ ١٠/٦ ١٣٧٧ 
١٣/٧ ١٢/٦ ٦/٦ ٨/٢ ١٣/٨ ٥/٣- ٧/٣- ١٣٧٨ 
٥/٤ ٧/٦ ٥/٨ ١٠/٩ ٢/٧- ٨/٣ ٣/٥ ١٣٧٩ 
٥/٥ ٤/٩ ٥/٨ ١١/٩ ١٨/٤ ١١/١- ٢/٣- ١٣٨٠ 
٣/٤ ١٧/٩ ٨/٢ ١١/٠ ١٩/٧ ٣/٦ ١١/٤ ١٣٨١ 
٧/٤ ٠/٠ ٨/٦ ١٠/٠ ١٢/٧ ١٣/٤ ٧/١ ١٣٨٢ 
٥/٣ ٤/١- ٩/٥ ١٢/٠ ٨/٨ ٢/٦ ٢/٢ ١٣٨٣ 
٨/٠ ٤/٤ ٦/٤ ٧/١ ١٠/٥ ٠/٦ ٩/٣ ١٣٨٤ 
١٤/٠ ٣/٧ ٨/٤ ٩/٥ ١٣/٤ ٣/٠ ٤/٧ ١٣٨٥ 
 .محاسبه شده براساس آمارهاي بانک مرکزي: ماخذ



 
         هاي اقتصادي  رشد نيروي کار شاغل در بخش -١٢جدول                                           )درصد (

 صنعت معدن نفت کشاورزي 
 آب، برق
 و گاز

 ساختمان
حمل و نقل، انبارداري 

 و ارتباطات

٢/٦ ٠/٤ ١٢/٧ ٤/٥ ٠/٨- ٣٢/٣ ٠/٢ ١٣٦٨ 
٧/٣ ٣/٤ ١٦/٦ ١١/٢ ٢/١- ١/٦ ٠/٤ ١٣٦٩ 
٦/٠ ٩/٧ ٢/٩ ٥/٦ ٢/٦- ٧/٠- ٠/٣ ١٣٧٠ 
٠/٧ ٣/٠ ٣/٤ ٥/٠ ١٠/٧ ٣/٣ ١/١ ١٣٧١ 
٧/١ ٥/٤ ٤/٢ ٤/٠ ٤/٧ ٢/٠ ١/٢ ١٣٧٢ 
٤/٦ ٢/٥ ١/٤ ٦/٦ ١٩/١ ٨/٥ ١/٨ ١٣٧٣ 
٤/٦ ٤/٢ ٣/٠ ٣/٢ ٤/٦- ٠/٣ ٤/٩ ١٣٧٤ 
٨/٢ ٣/٧ ٣/٨ ٩/٧ ١٩/٣ ١/٨ ١/٤ ١٣٧٥ 
٦/٤ ٦/١- ٧/٢ ٧/٩ ٦/٥ ٥/٥ ٠/٨ ١٣٧٦ 
٣/٥ ٣/٦- ٣/٥ ١/٩ ٦/٧- ٦/٢- ٢/١ ١٣٧٧ 
٩/٨ ٣/١ ٨/٣ ٢/٢ ٥/٤ ٣/٧- ١/٣ ١٣٧٨ 
٦/١ ٧/٢ ٦/٠- ٤/٧ ١/٨ ٣/٣- ١/٨- ١٣٧٩ 
٦/٥ ١٣/٦ ٠/٢ ٦/٣- ١/٨- ٢/٣ ١/٣ ١٣٨٠ 
٤/٤ ١٤/٥ ٥/٠ ٠/٥ ٢٨/٥ ١/٩ ٤/٣ ١٣٨١ 
١٠/٩ ٧/٨ ٢/٩ ٠/٥ ٣٥/٢ ٧/٣- ٣/٨ ١٣٨٢ 
١٣/٠ ٥/٦ ٩/٣- ٠/٩ ٣/٤- ١٠/٥ ٣/٧ ١٣٨٣ 
 .ريزي کشور محاسبه شده براساس آمارهاي سازمان مديريت و برنامه: ماخذ

 
 

 يد ناخالص داخليهاي اقتصادي از تول سهم ارزش افزوده بخش -١٣جدول     )درصد(

 صنعت معدن نفت يکشاورز 
 برق، آب

 و گاز
 يانباردار، نقل حمل و ساختمان

 و ارتباطات
٧/١ ٤/٧ ٠/٩ ٨/٧ ٠/٤ ٧/٣ ٢٣/٥ ١٣٦٨ 
٧/٨ ٤/٨ ٠/٨ ١١/٨ ٠/٧ ١٠/٦ ١٩/١ ١٣٦٩ 
٩/٢ ٥/٥ ١/٠ ١٣/١ ٠/٨ ٨/٥ ١٨/٥ ١٣٧٠ 
٨/٣ ٥/٣ ٠/٩ ١٣/٢ ٠/٧ ٩/٠ ١٨/٧ ١٣٧١ 
٧/١ ٥/٢ ٠/٨ ١٠/٦ ٠/٥ ٢١/١ ١٥/٣ ١٣٧٢ 
٦/٢ ٤/٧ ٠/٨ ١٢/١ ٠/٧ ٢٠/٢ ١٥/٥ ١٣٧٣ 
٦/٣ ٤/٣ ٠/٨ ١١/٩ ٠/٦ ١٦/٧ ١٨/٤ ١٣٧٤ 
٧/٣ ٥/٤ ٠/٩ ١٣/٢ ٠/٦ ١٦/٨ ١٥/٦ ١٣٧٥ 
٨/٢ ٤/٥ ١/٠ ١٤/٠ ٠/٥ ١٤/٠ ١٤/٨ ١٣٧٦ 
٨/٠ ٤/٠ ١/٠ ١٣/٣ ٠/٦ ٨/٦ ١٧/٣ ١٣٧٧ 
٧/٤ ٤/١ ١/٠ ١٣/٠ ٠/٦ ١٤/٦ ١٥/١ ١٣٧٨ 
٨/٤ ٣/٩ ١/٥ ١٣/٢ ٠/٥ ١٧/٦ ١٣/٧ ١٣٧٩ 
٨/٥ ٤/٥ ١/٧ ١٣/٤ ٠/٧ ١٥/١ ١٢/٨ ١٣٨٠ 
٧/٣ ٥/٠ ١/٥ ١١/٤ ٠/٦ ٢٢/٩ ١٢/٠ ١٣٨١ 
٧/٧ ٤/٦ ١/٥ ١١/٢ ٠/٦ ٢٢/٩ ١٢/٠ ١٣٨٢ 
٧/٣ ٤/٤ ١/٥ ١١/٣ ٠/٦ ٢٥/٠ ١١/٢ ١٣٨٣ 
٧/٢ ٤/١ ١/٣ ١٠/٧ ٠/٦ ٢٧/٩ ١٠/٢ ١٣٨٤ 
٧/٣ ٤/٣ ١/٢ ١٠/٩ ٠/٨ ٢٦/٥ ١٠/٤ ١٣٨٥ 
 



)درصد(                                         هاي اقتصادي  سهم اشتغال بخش-١٤جدول                                                            

 صنعت معدن نفت کشاورزي 
 برق، آب

 و گاز
 حمل و نقل، انبارداري ساختمان

 و ارتباطات
٥/٨ ١٠/٥ ٠/٩ ١٥/٠ ٠/٢ ٠/٨ ١٣٦٨٢٧/٩ 
٦/٠ ١٠/٤ ١/٠ ١٥/٨ ٠/٢ ٠/٨ ١٣٦٩٢٦/٦ 
٦/١ ١٠/٩ ١/٠ ١٦/٠ ٠/٢ ٠/٧ ١٣٧٠٢٥/٦ 
٦/٠ ١١/٠ ١/٠ ١٦/٥ ٠/٢ ٠/٧ ١٣٧١٢٥/٣ 
٦/٢ ١١/٣ ١/١ ١٦/٧ ٠/٢ ٠/٧ ١٣٧٢٢٥/٠ 
٦/٣ ١١/٣ ١/٠ ١٧/٣ ٠/٣ ٠/٨ ١٣٧٣٢٤/٧ 
٦/٤ ١١/٣ ١/٠ ١٧/٢ ٠/٢ ٠/٧ ١٣٧٤٢٥/٠ 
٦/٦ ١١/٣ ١/٠ ١٨/١ ٠/٣ ٠/٧ ١٣٧٥٢٤/٤ 
٦/٩ ١٠/٣ ١/١ ١٩/٠ ٠/٣ ٠/٧ ١٣٧٦٢٣/٩ 
٦/٩ ٩/٧ ١/١ ١٨/٨ ٠/٣ ٠/٧ ١٣٧٧٢٣/٧ 
٧/٤ ٩/٦ ١/١ ١٨/٦ ٠/٣ ٠/٦ ١٣٧٨٢٣/٣ 
٧/٦ ١٠/١ ١/٠ ١٩/٠ ٠/٣ ٠/٦ ١٣٧٩٢٢/٢ 
٧/٩ ١١/١ ١/٠ ١٧/٣ ٠/٢ ٠/٦ ١٣٨٠٢٢/٠ 
٧/٩ ١٢/٢ ١/٠ ١٦/٧ ٠/٣ ٠/٦ ١٣٨١٢٢/٠ 
٨/٤ ١٢/٧ ١/٠ ١٦/١ ٠/٤ ٠/٥ ١٣٨٢٢١/٩ 
١١/٨ ١٦/٦ ١/١ ٢٠/١ ٠/٥ ٠/٧ ١٣٨٣٢٢/٣ 



 :منابع فارسي

 هاي غيرنفتـي اقتـصاد ايـران و         وري در بخش    گيري و تحليل عوامل موثر بر بهره        اندازه«رضا،  ي، عل يني ام -١

ريـزي    سازمان مديريت و برنامه    ،  ٥٥ و   ٥٤ ، مجله برنامه و بودجه شماره     »انداز آن در برنامه سوم توسعه       چشم

 .١٣٧٩سال  ، کشور

مجموعه مقاالت   ،»وري نيروي کار    اثر رشد توزيع درآمد بر رشد بهره      « ابونوري، اسمعيل، خوشکار، آرش،      -٢

 .١٣٨٤وري و توسعه، تبريز، سال  نخستين همايش ملي بهره

، مجله برنامـه  »هاي اقتصادي ايران وري به تفکيک بخش  گيري و تحليل روند بهره      اندازه«  رضا،ي عل ،  ينيام -٣

 .١٣٨٤ ، سال ريزي کشور سازمان مديريت و برنامه ،٩٣جه شماره و بود

 اقتـصاد  در وري نيروي کار    تحليل و ارزيابي نقش سالمت در ارتقاي بهره       « اميني، عليرضا، زهره حجازي،      -٤

 .١٣٨٤وري و توسعه، تبريز، سال   مجموعه مقاالت نخستين همايش ملي بهره»ايران

ران، شـماره   ي ا ي اقتصاد يها   فصلنامه حساب  ، »وري اقتصاد ايران    هاي بهره   صشاخ« نژاد، ابوالفضل،  ي خاور -٥

 .١٣٨٥ ، سالراني اي اسالمي جمهوري، بانک مرکز١

 .وري ايران  مرکز ملي بهره،»تعامل برنامه چهارم توسعه با رشد اقتصادي«  رناني، قاسم،-٦

هـا و   وري کل عوامل توليـد در بخـش    و بهرهوري نيروي کار، سرمايه هاي بهره گيري شاخص  راهنماي اندازه  -٧

 .١٣٨٣وري ايران، سال  هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، مرکز ملي بهره زيربخش

سـازمان مـديريت و    و نظارت بـر عملکـرد پـنج سـاله برنامـه سـوم توسـعه،             ١٣٨٣ سال   يگزارش اقتصاد  -٨

 .١٣٨٤ريزي کشور، سال  برنامه

، بانـک   ٤٩ مجله روند، شـماره      ،»وري در اقتصاد ايران     بررسي بهره «   پروين، زاده،يلد، و ي، ناه يزي مقدم تبر  -٩

 .١٣٨٥، راني اي اسالمي جمهوريمرکز

هـاي    وري عوامل توليد در بخـش       گيري و تحليل روند بهره      اندازه«،  نيافش درپور،ي، فاطمه، ح  يليرجلي م -١٠
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Abstract 

Productivity growth is emphasized in the 4th FYDP Law. According to this Plan, 31.3 

percent of GDP growth is projected to be financed through enhancement of productivity. 

In light of the major role of productivity in sustainable economic growth as well as the 

emphasis on productivity growth as stipulated in the 4th Plan, review and analysis of 

productivity indices to identify production bottlenecks and potential causes of low pro-

duction in the country are of crucial importance. The present report is based on library 

research, aimed at studying and enhancing performance of productivity indices in the 

economy and different economic sectors to remove «Production Bottlenecks and Obstacles 

in the Iranian Economy». It is of note that, total factor productivity is determined by means 

of econometrics.  

This report reveals the downward trend of total factor productivity during 1989-2007, 

playing a weak role in production growth. Comparison of productivity performance and 

goals concerning economic growth during the first two years of the 4th FYDP is indicative 

of non-realization of the 31.3 percent GDP growth through enhancing productivity as men-

tioned in this Plan. Moreover, comparison of total factor productivity growth in different 

economic sectors reveals outperformance of electricity, gas and water sectors with regard to 

optimal use of production sources.  

Keywords: Production bottlenecks, Economic Growth, Productivity of Labor, Productivity of 
Capital, and Total Factor Productivity (TFP) 



 پژوهشهايي که تاکنون انتشار يافته است
 

 بيني حجم نقدينگي و شاخص قيمتها با روش باکس و جنکينز پيش -١شماره 
  بهاي انرژي در ايران و جهان-٢شماره 
 ١٣٥٣-٧٤ بررسي پس انداز ملي در ايران طي دوره -٣شماره 
  واگذاري سهام شرکتهاي دولتي-٤شماره 
 ١٣٧٥-٩٩بيني درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خام طي دوره   پيش-٥شماره 
  تحوالت اخير در بازار نفت و اثرات آن بر اقتصاد ايران-٦شماره 

  ماليات بر ارزش افزوده-٧ره شما
  شکاف توليد و متغيرهاي موثر بر آن در اقتصاد ايران-٨شماره 
  محاسبه نسبت کفايت سرمايه بانکهاي تجاري و تخصصي درنظام بانکي ايران-٩شماره 
  نکاتي در مورد حساب ذخيره تعهدات ارزي-١٠شماره 
  توسعه و تجربه ايران آزادسازي تجارت خارجي در کشورهاي در حال-١١شماره 
  سازوکار عرضه پول در اقتصاد ايران-١٢شماره 
  مستقيم خارجيگذاري  سرمايه-١٣شماره 
 گذاري و توليد در اقتصاد ايران با تاکيد بر بخشهاي صنعت و معدن و کشاورزي  بررسي تاثير اعتبارات بانکي بر سرمايه-١٤شماره 
 ي در ايران بررسي وضعيت معافيتهاي ماليات-١٥شماره 
 سازي  خصوصي-١٦شماره 
  تسهيالت تکليفي و اثرات آن بر سيستم بانکي کشور -١٧شماره 
  بررسي تاثير حذف يارانه برخي کاالهاي اساسي بر دهکهاي درآمدي به تفکيک خانوارهاي شهري و روستايي-١٨شماره 
  بررسي وضعيت چکهاي بانکي در شبکه بانکي کشور-١٩شماره 
 ررسي وجود حباب قيمتي در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي اخير ب-٢٠شماره 

 P∗بيني تورم  بررسي رابطه تورم و پول در اقتصاد ايران براساس مدل پيش-٢١شماره 
  تجاري کردن کشاورزي در ايران-٢٢شماره 
 اي نفتي و گاز در ايرانه فرآورده,  مکانيسم وصول درآمد حاصل از صادرات نفت-٢٣شماره 
 وري در اقتصاد ايران  بررسي بهره-٢٤شماره 
 هاي حسابداري و مالحظات سياستي  تغيير در ارزش داراييهاي خارجي بانک مرکزي رويه-٢٥شماره 
  نقش بانک مسکن در تامين مالي مسکن-٢٦شماره 
  ابعاد گوناگون فقر در ايران-٢٧شماره 
 ايي تامين مالي مسکن در ايران بازار رهن و نارس-٢٨شماره 
  اندازه دولت در اقتصاد ايران-٢٩شماره 
 هاي فضاي کسب و کار در ايران و جهان اي شاخص  بررسي مقايسه-٣٠شماره 
  تورم، نااطميناني تورم و پراکندگي قيمتهاي نسبي در ايران-٣١شماره 
 مهاي تور  بيني  کاربرد الگوريتم ژنتيک در ترکيب پيش-٣٢ شماره

 المللي هاي بين وري و جايگاه ايران در مقايسهآ هاي کمي نمودن فن  شاخص-٣٣شماره 
 بيني تورم  استخراج پهناهاي نااطميناني پيش-٣٤شماره 
  سازماندهي توليد-٣٥شماره 
 CPI و PPI ،WPIهاي  بررسي ارتباط متقابل شاخص -٣٦شماره 
 اقتصاد ايرانهاي کالن و کيفيت سياستگذاري در   ريسک-٣٧شماره 
 )١٣٧٩-٨٢( در ايران  فقر، رشد اقتصادي و توزيع درآمد-٣٨شماره 
 )١٣٦٨-٨٥(هاي آماري بخش واقعي در اقتصاد ايران   نظم-٣٩شماره 
 وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد  بهره-٤٠شماره 




