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 چکيده

وري از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها به  امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره 

ري به طور صريح و ضمني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته و مصاديق بهره.رود شمار مي

 درصد از رشد اقتصادي ساالنه از طريق ٣/٣١به طوري که در برنامه  مزبور پيش بيني شده است که  است،

 اهميت وري از با توجه به تاکيد در برنامه، شناسايي و رفع موانع افزايش بهره. وري تامين گردد ارتقاي بهره

وري و  در بررسي حاضر پس از ارائه کلياتي در ارتباط با مفاهيم و تعاريف بهره. باشد بسزايي برخوردار مي

وري در رشد اقتصادي برخي کشورهاي منتخب، مورد بررسي قرار گرفته و  هاي آن، نقش بهره شاخص

وري کل عوامل  صادي کشور، بهرههاي توسعه اقت وري در برنامه اي اجمالي به جايگاه بهره سپس ضمن اشاره

در خاتمه ضمن . برآورد گرديده است) ١٣٥٥-٨٢(وري نيروي کار و سرمايه در ايران طي دوره  توليد و بهره

 .وري، راهکارهايي در جهت افزايش آن ارائه گرديده است اشاره به برخي از مهمترين موانع افزايش بهره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤

 

  تعاليسمهاب
 

 ١٥/٤/٤١٣٨                                                                                        بررسيها و سياستهاي اقتصادي اداره

 ٨٤س٣٣لفا         مركزي جمهوري اسالمي ايران                                                                              بانك

 

 

 

 :مهمقد

وري بعنـوان يکـي از        يافته و يـا در حـال توسـعه بـه اهميـت بهـره                امروزه در همه کشورهاي توسعه     

المللـي تاکيـد دارنـد، زيـرا در دنيـاي             هاي بين   ضرورتهاي توسعه اقتصادي و کسب برتري رقابتي در عرصه        

وري بـاالتر   ح بهـره هاي جهاني ابعاد ديگر به خود گرفته و تالش بـراي نيـل بـه سـط     کنوني رقابت در صحنه 

به اين ترتيب اغلـب کـشورهاي در حـال توسـعه بـه          . دهد  ها را تشکيل مي     هاي اصلي اين رقابت     يکي از پايه  

توجهي   گذاريهاي قابل    بکارگيري فنون و روشهاي بهبود آن، سرمايه       وري و تعميم    ظور اشاعه نگرش بهره   من

 همچنين در بين کشورهايي کـه در چنـد دهـه اخيـر بـه                .را در اين زمينه انجام داده و يا در حال انجام دارند           

، بطوريکـه شـايد بتـوان        است اي يافته   وري طيف گسترده    اند نيز بهره    هاي سريع اقتصادي نايل آمده      پيشرفت

وري و اشـاعه آن در کليـه    گفت که پايه توسعه اقتصادي و تکنولوژيکي آنها براساس توجه بـه مقولـه بهـره     

  اجتماعي و سياسـي جوامـع      ،هاي اصلي اقتصادي    وري بر پديده     ارتقاء بهره  .باشد و طبقات جامعه مي   سطوح  

 مانند کاهش سطح تورم، افزايش سـطح رفـاه عمـومي، افـزايش سـطح اشـتغال و افـزايش تـوان                       ،تاثير دارد 

لـه حـاکم نبـودن      وري بـداليل مختلـف از جم        بهـره در کشورما اهميت و توجـه بـه مقولـه           . رقابت اقتصادي 

وري در جامعه، مورد غفلت واقع گرديده است و عليرغم برخـي اقـدامات                ت به بهره  گرش درس فرهنگ و ن  

وري و برخي تاکيدات در برنامه سوم توسعه در ارتبـاط بـا ارتقـاء                 انجام شده مانند تاسيس سازمان ملي بهره      

اساسـي و   هاي  بايـد قـدم   فاصـله زيـادي بـاقي مانـده اسـت و            وري، هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلـوب           بهره

تـر برنامـه چهـارم توسـعه بـه       رسـد نگـرش دقيـق    به نظر مي با اين وصف،  . برداشته شود در اين زمينه    موثري  

 .تواند گام مثبتي در اين زمينه باشد وري مي مقوله بهره



 ٥

دهـد، در پـنج فـصل تنظـيم           وري را در ايران مورد بررسي قرارمي         وضعيت بهره   که گزارش حاضر  

هـاي    وري و انواع شـاخص      ين گزارش به مفاهيم و تعاريف، اهميت و جايگاه بهره         گرديده است فصل اول ا    

وري را در رشد اقتصادي در برخي کـشورهاي   فصل دوم گزارش نقش بهره. پردازد وري در اقتصاد مي   بهره

اي اجمـالي بـه      در فـصل سـوم ضـمن اشـاره        . دهـد   منتخب مانند ژاپن، کره و سنگاپور مورد بررسي قرار مي         

هـاي توسـعه    وري در برنامـه   به جايگاه بهـره ،وري و وظايف آن  وري آسيايي، سازمان ملي بهره      ن بهره سازما

 وري  وري کـل عوامـل توليـد و بهـره           فصل چهارم گـزارش بهـره     . گردد  بويژه برنامه چهارم توسعه اشاره مي     

 و  .نمايـد   ليد بررسي مي  از طريق برآورد مدل تابع تو     ) ١٣٥٥-٨٢(کار و سرمايه در ايران را طي دوره         نيروي  

 .وري اختصاص دارد گيري از گزارش و ارائه راهکارهايي جهت افزايش بهره باالخره فصل پنجم به نتيجه
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 فصل اول

 کليات

 

 وري مفاهيم و تعاريف بهره -١-١

و  اسـتفاده از عوامـل توليـد      رابطـه بـين   آيـد کـه       وري يکي از مفاهيم مهم در اقتصاد به شـمار مـي             بهره 

.   تعريف شده اسـت     productivity دلاعوري م   در زبان فارسي واژه بهره    . دهد  را نشان مي  شده     توليد محصول

 تعـاريف مختلفـي مطـرح گرديـده اسـت، بعنـوان مثـال سـازمان                 وري   بـراي بهـره    المللي  از سوي سازمانهاي بين   

دغام چهارعامل اصـلي توليـد      محصوالت مختلف با ا   ": کند  وري را اينگونه بيان مي      بهره١ (ILO)المللي کار     بين

رابطه بازدهي توليد با يکي از اين عوامل . کار و سازماندهي  سرمايه،  زمين،  : شوند، اين چهارعامل عبارتند از        مي

وري را درجه اسـتفاده مـوثر از هـر            بهره٢ EPAوري اروپا     آژانس بهره . باشد  وري مي    ميزان بهره  ،کننده  مشخص

گونـه تعريـف      وري را ايـن      بهـره  OECD٣ازمان همکـاري اقتـصادي و توسـعه         سـ . داند  يک از عوامل توليد مي    

عوامـل توليـد ممکـن اسـت سـرمايه،          . باشد   مي  به يکي از عوامل توليد     نسبت ستانده  ،وري مساوي   بهره ":کند  مي

 و   Efficiencyتوان ترکيبـي از کـارايي         وري را مي     بطور کلي بهره    ".کار، موادخام، انرژي و مواد ديگر باشد      

بـا اسـتفاده مفيـد از منـابع         انجام دادن کار است و       صحيحکارايي به مفهوم    .  دانست Effectivenessاثربخشي  

 صـحيح اثربخـشي بـه مفهـوم کـار     . ها حداکثر محصول برداشت شـود   ارتباط دارد، يعني اين که از حداقل نهاده       

 کـرد ولـي ايـن محـصول کيفيـت           هـا محـصول بيـشتري توليـد         ممکن است با مصرف کمتر نهاده     يعني   .باشد  مي

 اما چون محصول فاقـد کيفيـت        ،در اين حالت کارايي واقع شده     . کننده را نداشته باشد     مطلوب موردنظر مصرف  

تحقـق  بـه ايـن ترتيـب       . لـب نمايـد   کننده را ج    تواند رضايت مصرف     نمي  از اين رو اثربخش نبوده و      ،  الزم است 

وري  بـه بيـان ديگـر در مقولـه بهـره     . وري نخواهد شد زايش بهره به تنهايي موجب اف    هرکدام کارايي و اثربخشي  

در ايـن  . شود بايد کار درست و مفيدي باشد، ثانياً اين کار بـه بهتـرين نحـو انجـام شـود                     اوالً کاري که انجام مي    

 .وري محقق شده است توان اطمينان حاصل کرد بهره صورت با تحقق اين دو شرط مي

ها به توليـد بيـشتري دسـت          نهادهاز    سطح معيني  توان با استفاده    يند توليد مي  آوري در فر    با افزايش بهره   

وري   مـين جهـت دو مفهـوم بهـره         ه   بـه  ، عامل نيروي کار و عامل سـرمايه هـستند         ،هاي مهم توليد    نهادهاز  . يافت

_____________________________________________________________________ 
١ - International Labor Organization. 
٢ - Europe Productivity Agency. 
٣ - Organization of Economic Cooperation and Development. 
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همچنـين  . دهد يوري سرمايه در حقيقت استفاده بهينه از عوامل نيروي کار و سرمايه را نشان م         نيروي کار و بهره   

وري کـل   رشـد بهـره  . دهـد   استفاده بهينه از ترکيـب عوامـل مـذکور را نـشان مـي              )TFP(١وري کل عوامل    بهره

کننـده رشـد اقتـصادي در سـطح کـالن       هاي توليد، يکـي از منـابع مهـم تـامين      عالوه بر رشد کمي نهاده    ،عوامل

 .دهد ا نشان ميباشد و در واقع به نوعي مديريت استفاده از منابع توليد ر مي

_____________________________________________________________________ 
١ - Toral Factor Productivity. 
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 وري اهميت و جايگاه بهره -١-٢

واسـطه کمرنـگ شـدن مرزهـاي اقتـصادي ابعـاد             هجهـاني بـ    عرصه توليد و تجـارت       امروزه رقابت در   

اگرچه بهبود  . دهد  وري پايه اصلي اين رقابت را تشکيل مي          و کوشش در جهت بهبود و ارتقاء بهره        هديگري يافت 

، لـيکن بهبـود   گيـرد بايد مورد تاکيد و توجه قرار        قالنيت اقتصادي همواره مي   وري براساس اصل ع     و ارتقاء بهره  

 کـه   حرکت به يک ابزار محـرک نيـاز دارد        اين  ، از اين رو     وري مستلزم به فعل در آوردن توان بالقوه است          بهره

 وري سـبب پيـشرفت و       ارتقـاء بهـره   .  در صحنه داخلي و بازارهـاي خـارجي اسـت          "رقابت"ترين محرک     مناسب

وري   شود و اکثر کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهـره                   يافتگي مي   توسعه

بررسـي عملکـرد    . انـد   گـذاريهاي زيـادي انجـام داده        و تعميم بکـارگيري فنـون و روشـهاي ارتقـاء آن، سـرمايه             

  کشورها   است که اکثر اين    اکي از آن  اند، ح   ابل توجهي داشته  کشورهايي که طي چنددهه اخير رشد اقتصادي ق       

 .اند وري بدست آورده رشد را از طريق افزايش بهره

 ي و خدمات و قابليت دسترسي به منابع       هادر اين رابطه شايان ذکر است که ميان نيازهاي بشري به کاال            

يش تقاضـا و     افـزايش جمعيـت موجبـات افـزا        سو    از يک . وجود دارد محدوديت  رود    که در توليد آنها بکار مي     

شود و از سوي ديگر پيشرفت استانداردهاي زندگي بـر گـستره نيازهـاي مـصرفي در سـطح وسـيعي            مصرف مي 

بهمين دليل در اکثر کشورهاي در حال توسعه اهميت ارتقاء . باشند  درحاليکه منابع موجود محدود مي   ،افزايد  مي

کشورما نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با توجه          . شود  وري بعنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه مطرح مي          بهره

باشـند، وجـود نـرخ     کننـده مـي    که عمدتاً جمعيت مـصرف    )  جمعيتجوان بودن   (به ترکيب سني جمعيت ايران      

کاري و بيکاري پنهان، عـدم اسـتفاده از ظرفيـت کامـل واحـدهاي توليـدي، عـدم وجـود                       بيکاري نسبتاً باال، کم   

 و ارتقـاء آن در همـه        وري  بهبـود بهـره    توجـه بـه      ،موارد ديگر بخشهاي اقتصادي و    ساختارهاي مناسب در اکثر     

  .گردد ناپذير مطرح مي  بعنوان يک ضرورت اجتناب،ساز توسعه و پيشرفت اقتصادي سطوح بعنوان زمينه
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 وري و انواع آن هاي بهره شاخص -١-٣

وري به معني متوسط       به بيان ديگر بهره    .هاست  ها به داده    وري در مفهوم کلي به معناي نسبت ستاده         بهره 

ها افزايش يابـد،      هاست، بطوريکه اگر متوسط توليد به ازاي هر واحد ازنهاده           حد از کل نهاده   اتوليد به ازاي هر و    

اي کـه در       با توجـه بـه نـوع نهـاده         . باشد   مي  بهره وري  کاهش  وري و عکس آن به معناي         به مفهوم افزايش بهره   

 .وري را تعريف کرد هاي بهره شاخصتوان انواع  رود مي ار ميفرآيند توليد به ک

وري   هـاي بهـره     شـاخص وري جزيـي و       هاي بهره   وري به دو دسته شاخص      بطور کلي ، شاخص هاي بهره      

است وري جزيي ارتباط ستاده با يک نهاده مورد توجه قرار             هاي بهره   در شاخص . شوند  کل عوامل توليد تقسيم مي    

 .گيرد ها مورد بررسي قرار مي  ارتباط ستاده با کل نهاده، وري کل عوامل توليد هاي بهره صدر حاليکه در شاخ

 وري عوامل توليد هاي جزيي بهره شاخص -١-٣-١

آيـد و بـه منظـور خـارج           ها از تقسيم ارزش افزوده بر يک مقدار نهاده معـين بدسـت مـي                اين شاخص    

وري   هـاي بهـره     شـاخص . ت سال پايه مورد استفاده قرار گيـرد       ساختن تورم الزم است ارزش افزوده به قيمت ثاب        

 :باشند به شرح زير مي" جزيي عمدتا

 وري نيروي کار شاخص بهره -١-٣-١-١

تـوان از نـسبت ارزش        وري نيروي کار در سطح يـک بخـش از اقتـصاد مـي               گيري بهره   براي اندازه  

 ات در مـورد  اطـالع از تعـداد شـاغالن، اطالعـ       در صورتيکه عالوه بـر    . افزوده به تعداد شاغلين استفاده کرد     

 مي توان در مخرج کـسر شـاخص بـه           ،ساعات کار انجام شده يا ساعات کار پرداخت شده نيز موجود باشد           

 اسـتفاده    ساعت کار مصرف شده    - مذکور به عنوان مثال نفر     جاي تعداد شاغالن از هر يک از اين اطالعات        

 .آيد  دقت بيشتري بدست ميوري نيروي کار با کرد و در نتيجه بهره

ترين مقياسي است که در مورد يک اقتصاد، صنعت و يا يک واحد توليدي                وري نيروي کار رايج     بهره 

زيـاد هزينـه نيـروي کـار در ارزش بـسياري از             " وان بـه سـهم نـسبتا      تـ   از داليـل ايـن امـر مـي         . شود  بکار برده مي  

موجود مربـوط   هاده نيروي کار در مقايسه با آمار و اطالعات          ها و نيز موجود بودن اطالعات مربوط به ن          فرآورده

 .اشاره نمودهاي ديگر مانند سرمايه  نهادهبه 

 آمـوزش،  وري نيروي کار به داليل مختلفي نظير تغيير سطح کيفـي نيـروي کـار بواسـطه             تغييرات بهره  

ل لـ شناسـايي علـت يـا ع    . دباشـ   مـي ... ص در کار، تغيير شرايط کار، مهارت در مديريت و           کسب تجربه و تخص   



 ١٠

وري  توان روند تغييـر بهـره      زيرا از اين طريق مي     ،باشد  وري نيروي کار از اهميت خاصي برخوردار مي         تغيير بهره 

 .نيروي کار را در جهت دلخواه تغيير داد

 وري سرمايه شاخص بهره -١-٣-١-٢

رزش افـزوده بـه موجـودي       وري سـرمايه در يـک بخـش از اقتـصاد، از نـسبت ا                گيري بهره   براي اندازه  

در محاسـبه ايـن شـاخص ابتـدا ارزش افـزوده و ارزش موجـودي       " معموال. شود سرمايه در آن بخش استفاده مي   

هـاي ثابـت سـال پايـه تبـديل و سـپس از تقـسيم ارزش افـزوده بـر                       هاي جاري بـه قيمـت        از قيمت  ،سرمايه ثابت 

اي که بعضي از کـشورهاي در    مشکل عمده . گردد  وري سرمايه به قيمت ثابت حاصل مي        موجودي سرمايه، بهره  

موسـسات  " باشـد و معمـوال      حال توسعه در اين خصوص دارند، فقـدان آمـار مربـوط بـه موجـودي سـرمايه مـي                   

روشـي کـه    . نماينـد   هاي خاص و بکارگيري مدلهاي مختلف به محاسبه آن اقدام مـي             تحقيقاتي از طريق تعريف   

با استفاده از اين روش مـي تـوان         .باشد   مي PIM ١گردد روش   للي توصيه مي  الم  اي و بين    توسط سازمانهاي منطقه  

وري سـرمايه را محاسـبه        ارزش موجودي سرمايه ثابت را محاسبه و سپس بـا اسـتفاده از آن شـاخص هـاي بهـره                   

گذاريهاي انجام شده در طـي يـک دوره منهـاي              مجموع سرمايه  شاملموجودي سرمايه در مفهوم عام آن       . نمود

 براي محاسبه موجـودي سـرمايه روش        PIMروش   .باشد  گذاريهاي انجام شده در آن دوره مي        هک سرماي استهال

 مختص کشورهايي اسـت کـه بطـور نـسبي داراي امکانـات              اين روش .باشد  پيشنهادي توسط سازمان ملل متحد مي     

اي  کـاالي سـرمايه   بـراين اصـل اسـتوار اسـت کـه اسـتهالک يـک        روش مزبـور . باشند تر مي آماري بهتر و پيشرفته  

اي محاسبه شود که جمع ارزش حال استهالک ساليانه براي سـالهاي عمـر مفيـد کاالهـاي                    مشخص بايستي به گونه   

 بايـد ابتـدا تـشکيل سـرمايه ثابـت      PIMبراي اعمال روش  .اي باشد اي برابر با ارزش خريد کاالهاي سرمايه    سرمايه

بـديهي اسـت هـر قـدر        . اي تفکيـک نمـود      اع کاالهـاي سـرمايه    ناخالص در يک دوره نسبتاً طوالني را برحسب انو        

تـر   تـر باشـد، بـرآورد اسـتهالک دقيـق      بينانـه  و برآورد عمر مفيد کاالها واقع  تر    تفصيلياي    تفکيک کاالهاي سرمايه  

  ٢.خواهد بود

را تـشکيل  هـاي مختلـف اقتـصادي     بخشاي که موجودي سرمايه کشور و يا    در عمل کاالهاي سرمايه    

 .آالت و ساختمان تقسيم شده است  به دو گروه ماشيندهد مي

_____________________________________________________________________ 
١ - Perpetual Inventory Method. 

 و توسط اداره حسابهاي اقتصادي بانک PIMرفته است به شيوه  الزم به ذکر است آمار موجودي سرمايه که در اين تحقيق مورد استفاده قرار گ- ٢

 .مرکزي محاسبه شده است



 ١١

پيشرفت فني، تغيير ميزان اشتغال نيروي کار،       :تواند به داليل مختلفي نظير      وري سرمايه مي    تغييرات بهره  

 .صورت گيرد... آالت جديد و با کارايي باالتر و پيشرفت فني از طريق معرفي ماشين

 TFPوري کل عوامل  شاخص بهره -١-٣-٢

هـا    به مفهوم نـسبت سـتاده بـه داده        ) نيروي کار و سرمايه به صورت توام      (وري کل عوامل    شاخص بهره  

شاخص مزبور بيـانگر برآينـد      .  و در واقع بيانگر متوسط توليد به ازاي هر واحد از کل منابع توليد است               .باشد  مي

 در سطح ملي و يا ارزش افزوده در          رشد توليد ناخالص داخلي    .باشد    وري نيروي کار و سرمايه مي       تحوالت بهره 

 :گيرد هريک از بخشهاي اقتصادي از طريق دو منبع انجام مي

 )نيروي کار و سرمايه(ها  افزايش نهاده– ١ 

 ...)آالت و تجهيزات، بهبود کيفيت نيروي کار و مديريت و ماشين( بهبود ساختارها– ٢ 

اي که بين کشورها براي کسب سهم بيشتري از          شايان ذکر است در موقعيت کنوني بواسطه رقابت فشرده         

االمکـان    کنند تا رشد توليد ناخالص داخلي يا ارزش افزوده بخشها را حتي            تجارت جهاني وجود دارد، آنها سعي مي      

به بيان ديگر به جاي اينکه تعـداد نيـروي انـساني را افـزايش دهنـد تـالش                   . از طريق بهبود ساختارها تامين نمايند     

هاي آموزشي کوتاه مدت تخصصي، سطح مهارت شاغلين را افزايش دهند و يا اينکـه بـه     با اجراي برنامه  کنند تا     مي

هاي نوين مجهز نماينـد و   کنند که ظرفيتهاي موجود را به آخرين فناوري     هاي جديد، سعي مي     جاي ايجاد ظرفيت  

 ١.ود را افزايش دهندپذيري خ به اين ترتيب محصوالتي با کيفيت بهتر توليد نموده و توان رقابت

  :آيد به دست ميفرمول زير  از TFPوري کل عوامل  بهرهنرخ رشد 

KP̂AkηLP̂ALηPF̂T += 

 :که در آن

PF̂Tتوليد  وري کل عوامل  رشد بهره 

LP̂Aوري نيروي کار  رشد بهره 

KP̂A وري سرمايه رشد بهره 

 Lη نيروي کار کشش توليدي نهاده

  kηکشش توليدي نهاده سرمايه 

 .باشد مي

_____________________________________________________________________ 
 ناخالص داخلـي ايـن کـشور، حـاکي از     ليدوري کل عوامل در رشد تو بررسي سهم رشد بهره. باشد  نمونه مالزي مثال خوبي در اين زمينه مي   - ١

وري کل عوامل يعني بهبـود سـاختارها تـامين       اين کشور از طريق رشد بهره      د از رشد اقتصادي   ص در ٥/٢٥) ١٩٩١-٢٠٠٠(اين است که طي دوره      

 .شده است

 



 ١٢

 فصل دوم

 وري در رشد اقتصادي برخي کشورهاي منتخب وري و نقش بهره سازمانهاي بهرهبررسي 

 

 

کتب و متون اقتصادي جايگـاه    وري به عنوان يک اصطالح اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم در               بهره 

 از کنفرانـسها و     اريياي يافـت و در بـس        خود را باز نمود و بويژه پس از پايان جنگ مزبور ابعـاد بـسيار گـسترده                

وري در     بتدريج مراکز ملـي و موسـسات مطالعـات بهـره           ، بطوريکه المللي مورد بحث قرار گرفت      هاي بين   کميته

از اتحاديـه    تـوان   المللـي دارنـد مـي       وري که جنبه بين     ترين مراکز بهره  از جمله مهم  . سراسر جهان تاسيس گرديد   

وري آسـيايي   بهرهسازمان  و OECDوري اروپايي وابسته به  آژانس بهره, هاي امريکايي  وري کشور   مراکز بهره 

, گيـرد  مورد بررسـي قـرار مـي    وري در چند کشور آسيايي در فصل حاضر از آنجا که وضعيت بهره    . اشاره نمود 

, وري در کشورهاي مالزي     گردد و سپس وضعيت بهره      وري آسيايي مي    اي اجمالي به سازمان بهره      ذا ابتدا اشاره  ل

 .گيرد کره و سنگاپور مورد بررسي قرار مي, ژاپن

 APO١وري آسيايي  سازمان بهره -٢-١

اي سـطح    ميالدي در پي تصميم چند کشور براي ارتقـ         ١٩٦١وري آسيايي در ماه مي سال         سازمان بهره  

وري و تسريع در روند توسعه اقتصادي و باال بردن سطح زندگي مردم از طريق کـشورهاي منطقـه تاسـيس                       بهره

غيرانتفاعي و , غيرسياسي, دولتي اي بين وري آسيايي بر طبق اساسنامه آن يک سازمان منطقه سازمان بهره. گرديد

سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي در منطقه آسيا        وري آسيايي     هدف اساسي سازمان بهره   . باشد  غير تبعيضي مي  

,  از طريـق گـسترش و انتـشار مهارتهـا          APOسازمان  . باشد  وري در منطقه مي     و اقيانوسيه از طريق باال بردن بهره      

وري در بخشهاي مختلف و همچنين از طريق تبليغ در جهت افـزايش آگـاهي                 تکنيکها و تجارب مربوط به بهره     

 . در تحقق اهداف خويش داردوري سعي نسبت به بهره

 :اش بصورت زير مطرح گرديده است هدف از تاسيس اين سازمان در اساسنامه

 اجتماعي کـشورهاي عـضو و بهبـود         – مشارکت در توسعه اقتصادي      ،وري آسيايي   هدف سازمان بهره   

ر بـين  وري تحـت روحيـه همکـاري متقابـل د         کيفيت زنـدگي بـراي مـردم آن کـشورها از طريـق ارتقـاي بهـره                

 .باشد  مي اين سازمانکشورهاي عضو

_____________________________________________________________________ 
١ - Asian Productivity Organization. 



 ١٣

عضويت سازمان مزبور بـراي تمـامي دولتهـاي آسـيايي و اقيانوسـيه کـه عـضو کميـسيون اقتـصادي و                        

 اقيانوسـيه    و دولتهـاي خـارج از منطقـه آسـيا        . باشـد   اجتماعي آسيا و اقيانوسيه در سـازمان ملـل هـستند آزاد مـي             

 .سازمان ملحق شوندتوانند بعنوان اعضاي پيوسته به اين  مي

اولـين امـضاء کننـدگان توافـق نامـه در سـال       .  عـضو دارد   ٢٠وري آسيايي در حال حاضر        سازمان بهره  

هنـگ کنـگ در   " بعـدا . ودنـد فيليپين و تايلند ب   , پاکستان, نپال, جمهوري کره , ژاپن, هند,  جمهوري چين  ١٩٦١

, ١٩٦٩سـنگاپور در سـال       , ١٩٦٨زي در سـال     انـدون , ١٩٦٦سريالنکادر سـال    , ١٩٦٥ايران در سال    , ١٩٦٣سال  

ويتنـام در سـال     , ١٩٩٢مغولستان در سـال     , ١٩٨٤فيجي در سال    , ١٩٨٣مالزي در سال    , ١٩٨٢بنگالدش در سال    

 . به اين سازمان پيوستند٢٠٠٤و کامبوج در سال ٢٠٠٢الئوس در سال , ١٩٩٦

 : شود زير تقسيم ميوري آسيايي به طور گسترده به انواع  هاي سازمان بهره فعاليت

وري با شناسايي نيازهـاي    و مطالعات تحقيقي و بنيادي از جمله مطالعه در زمينه مسايل بهره          ها   بررسي - 

 .کشورهاي عضو

 کارگاهها و اجالسهاي مطالعاتي,  کنفرانسها- 

  خدمات کارشناسي و فني- 

 هاي آموزشي و مطالعاتي  دوره-  

  بازديدهاي مطالعاتي-

 وري سازمانهاي ملي بهره اي چندجانبه بين همکاريه-

وري خود منـصوب   اي ملي را بعنوان سازمان ملي بهره        موسسه APOشايان ذکر است هر کشور عضو       

وري را    ت حرکـت بهـره    وري نمايندگان دولتي و قانوني هستند که مسئوليت هداي          سازمانهاي ملي بهره  . نمايد  مي

وري آسـيايي همکـاري       نوان نمايندگان قانوني با دبيرخانه سازمان بهره      آنها بع .  برعهده دارند  در کشورهاي خود  

وري آسـيايي   هـر سـاله سـازمان بهـره    . کننـد   اجـرا مـي  را که کشورهايشان ميزبان آنهاسـت،   هايي    نموده و پروژه  

اي هـ  ريزي راهبردي و تعريف برنامه جاري و نيـز برنامـه   وري را جهت برنامه هاي ملي بهره اجالس سران سازمان 

شايان ذکـر اسـت     . نمايد  را برگزار مي  هاي سال گذشته      و نيز بررسي و ارزيابي پروژه     تفصيلي براي دو سال آتي      

 و  حق عضويت ساالنه براساس توليد ناخالص داخلي کشورها       ري آسيايي   و  مهمترين منابع درآمدي سازمان بهره    

 .باشد ، مي سازمانها و موسسات همکارهاي نقدي از جانب دولتها و مساعدتهاي خارجي از جانب کمک هزينه

 



 ١٤

 وري آسيايي کشورهاي عضو سازمان بهرهبرخي  وري در رشد اقتصادي نقش بهره -٢-٢

گيري از تجارب کـشورهاي مـشابه بـوده و     وري يک کشور همواره بايد ناظر بر بهره حرکت ملي بهره   

وري ايـن کـشورها وجـود دارد مـدنظر            رهنکات مثبت، قوتها، ضعفها و فرصتهايي را که در بستر حرکت ملي به            

وري   وري در ايران نيز نگرشي اجمالي بـه وضـعيت بهـره             به اين ترتيب در ارتباط با بررسي مقوله بهره        . قرار دهد 

طـي دو دهـه گذشـته تعـدادي از کـشورهاي آسـياي جنـوب شـرقي و                     .رسـد   در ساير کشورها مفيد به نظر مي      

دهد که اين کـشورها   بررسيهاي به عمل آمده نشان مي. اند برخوردار بوده اقيانوسيه از رشد اقتصادي چشمگيري      

گذاريهاي جديد، بلکه از طريق بهبود ساختارهاي         سهم قابل توجهي از رشد اقتصادي خود را نه از طريق سرمايه           

 .آالت بدست آورده اند مديريتي، نيروي انساني، تجهيزات و ماشين

  مالزي-٢-٢-١

وري سهم قابل توجهي در تامين رشد اقتصادي          ک کشور درحال توسعه موفق، بهره     در مالزي بعنوان ي    

  در تـامين رشـد اقتـصادي در برنامـه  اول مـالزي        TFPوري کـل عوامـل        داشته اسـت، بطـوري کـه سـهم بهـره          

 درصد و در برنامه جامع سـوم        ٥/٢٥ حدود   )١٩٩١-٢٠٠٠( درصد ، در برنامه دوم       ١٣ بطور متوسط    )١٩٨١-٩٠(

 ١/٣٦ه فوق به ترتيـب  دسهم نيروي کار در سه دوره ياد ش  .  درصد باشد  ٥/٤٢شود     پيش بيني مي   )٢٠٠١-٢٠١٠(

 . درصد پيش بيني شده است٦/٣٦ و ٢/٥٠، ٩/٥٠ درصد و سهم سرمايه ٩/٢٠ و ٣/٢٤، 

ري و اد دانش محوري تعريف و بر توفيق حرکت براساس بهرهصچشم انداز توسعه اقتصادي مالزي برمبناي اقت     

 .درجهت حرکت در اين مسير، کيفيت نيروي انساني بعنوان نيروي محرکه مطرح گرديده است. تاکيد شده است

. همه در اين زمينه نقـش تعيـين کننـده دارنـد           ... زي ،ايجاد انگيزه الزم و      دوان آموزش ، توانايي، دانش    

وري و    ورش متخصصين در زمينـه بهـره      هاي مديريتي، پر    همچنين تغييرات در سيستمهاو فرايندها، توسعه سيستم      

وري وگـزارش   المللـي در زمينـه ارتقـاء بهـره     کيفيت در بخشهاي مختلف، تقويت روابط و همکـاري هـاي بـين        

 .آيد وري در مالزي به شمار مي وري از مهمترين ابزارهاي حرکت بهره پيشرفت و مشکالت ارتقاء بهره

 ژاپن -٢-٢-٢

. وري در اين کشور آغاز شـد         و همزمان با تاسيس مرکز بهره      ١٩٩٥سال  وري در ژاپن در       حرکت بهره  

ايـن  . وري  در مـدنظر قـرار گرفـت          وري در اين کشور سه اصل در مسير حرکت بهـره            هنگام آغاز حرکت بهره   

 :اصول عبارتند از



 ١٥

تـرين حـدممکن و در      انتقال کارگران مازاد به ساير بخشها براي کنترل سـطح بيکـاري در پـايين              ) الف 

 .وري هايت افزايش اشتغال ناشي از رشد بهرهن

 .وري توسط مديريت و کارگران مطالعه و بحث و مذاکره روشهاي عملي بهبود بهره) ب 

 .وري توزيع نتايج حاصل از بهبود بهره) ج 

به طـوري کـه     . باشد    وري مهمترين منبع رشداقتصادي در اين کشور مي         دهد که بهره    بررسيها نشان مي   

 و سهم آن از رشـد اقتـصادي طـي           ٧٨/١،  )١٩٨٠-٢٠٠٠(وري کل عوامل توليد در طي دوره          شد بهره ميانگين ر 

 )١جدول .(باشد  درصد مي٥/٦٨ ، )١٩٨٠-٢٠٠١(دوره 

  توليد ناخالص داخلي درژاپن رشدازوري  بهرهسهم )  ١(جدول

            سال

 عنوان

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

وري از رشد  سهم بهره

 )درصد(اقتصادي
٥/٦٨ ٩/٨٦ ٦/٥٨ ٧/٦٠ ٢/٥٧ 

Source: Total factor productivity Growth, survey Reports, Asian productivity  organization 
Tokyo, ٢٠٠٤ 

شـود و   وري عنوان مـي  در اين کشور تحقيق وتوسعه و آموزش نيروي انساني مهم ترين منبع رشد بهره        

 و  ١٩٩٣ درصـد در سـال       ٨٥/٢(سهم هزينه تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي اندک بـوده             با وجودي که    

 .وري داشته است ولي تأثير بسيار زيادي بر رشد بهره) ٢٠٠٢ درصد در سال ٣٥/٣

 

 سهم مخارج تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي در ژاپن: ٢جدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ سال

توسـعه از    و تحقيـق  مخارج سهم

 )درصد (داخلي ناخالص توليد
٣٥/٣ ٣٠/٣ ١٧/٣ ١٥/٣ ١٥/٣ ٠٢/٣ ٩٣/٢ ٨٨/٢ ٧٧/٢ ٨٥/٢ 

 )٢٠٠٤(وري آسيايي  سازمان ملي بهره: ماخذ

 کرهجمهوري  -٢-٢-٣

وري که   کره از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده است، به ط           جمهوري طي چهار دهه اخير کشور     

 بـه    رتبه خود را از گروه کـشورهاي فقيـر         ،توانست بر اثر رشد اقتصادي باال       اين کشور  )  ١٩٦٥-١٩٩٠(سالهاي  طي  

در اين  . برساند) مالزي، فيليپين، سنگاپور  هنگ کنگ، چين، اندونزي،     (وسط  گروه کشورهاي بادرآمد باالي مت    

وري  بهره,  مل و در کنار اين دو عا  شود   رشد محسوب مي   ترين منابع    مادي از مهم    کشور سرمايه انساني و سرمايه    



 ١٦

وري از رشـد   نيز از سهم بسيار بااليي در تامين رشد اقتصادي برخـوردار بـوده اسـت بـه طـوري کـه سـهم بهـره                  

 .باشد  درصد مي٢٦/٢٥، )١٩٨٠-٢٠٠١(اقتصادي اين کشور  طي دوره 

  کره  جمهوريوري از رشد اقتصادي سهم بهره : ٣جدول 

 ١٩٩٨-٢٠٠١ ١٩٩٥-٩٩ ١٩٩٠-٩٤ ١٩٨٥-٨٩ ١٩٨٠-٨٤ سال

 ٢٦/٢٥ ٨٥/٣٩ ٢٠/٢٢ ٣٢/٢٩ ٤٥/١١ )درصد (وري از رشد اقتصادي سهم بهره

Source :  "Total Factor Productivity Growth" Survey Report ,Asian productivity 
organication.Tokyo,٢٠٠٤ 

 : عبارت است TFPکننده رشد  در اين کشور مهمترين عوامل تعيين 

 گذاري خارجي جذب سرمايه -١

 توسعه صادرات -٢

 افزايش مخارج صرف شده براي تحقيق و توسعه -٣

 وري باالتر تجديد ساختاراقتصاد، براي قادر ساختن انتقال منابع به سمت بخشهايي با بهره -٤

  بوده است    اخير دراين کشور مثبت    دهد با وجود اينکه تراز تجاري در سالهاي         نتايج مطالعات نشان مي   

مخــارج تحقيــق و توســعه بــا وجــود در حاليکــه وري نداشــته  ولــي افــزايش صــادرات تــاثيري بــر افــزايش بهــره

. وري و رشـد اقتـصادي ايـن کـشور داشـته اسـت               برخورداري از رشد اندک، تاثير بسيار زيـادي بـر رشـد بهـره             

 .وري در اين کشور مثبت بوده است  بررشد بهرهديده آموزشهمچنين تاثير افزايش تعداد نيروي کار ماهر و 

 



 ١٧

 کرهجمهوري وري در  هاي تاثيرگذار بر بهره برخي شاخص) ٤(جدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ سال

 ٢٦١٧ ٢٤٢٠ ٤٩٩٩ ٤١٩٨ ٤٧٤٠ ٤٤٤٩ ٤٦٧٠ ٣٥٥٢ ٢٤٧١ ١٣٤٠ )ميليون دالر( کره  جمهوريميزان خروج سرمايه مستقيم از

 ٢٣٩٢ ٣٥٢٨ ٩٢٨٣ ٩٣٣٣ ٥٤١٢ ٢٨٤٤ ٢٣٢٥ ١٧٧٦ ٨٠٩ ٥٨٨ )ميليون دالر( کره  جمهوريگذاري مستقيم خارجي در  سرمايهميزان

 ٠٤/١٥٦ ٩٢/١٥٦ ٣٧/١٤٢ ٥٩/١٦٧ ٤٤/١١٥ ١٢/١١١ ٩٠/٩٢ ٣٣/٩١ ١٢/٨٠ ٦٢/٧٥ ) نفر١٠٠٠از هر (ميزان کارکنان ماهر

 ٩٠/٢ ٩٦/٢ ٦٥/٢ ٤٦/٢ ٥٢/٢ ٦٩/٢ ٧٩/٢ ٧١/٢ ٥٨/٢ ٣٠/٢ )درصد (GDP سهم مخارج تحقيق و توسعه از 

)٢٠٠٤(وري آسيايي  سازمان ملي بهره: ماخذ 



 ١٨

  سنگاپور-٢-٢-٤

وري    رشـد بهـره    اين کشور . تاکنون عملکرد چشمگيري داشته است    ) ١٩٦٥(اقتصاد سنگاپور از تاريخ      

 .داند ده مي را منبع عمده توانايي رقابت و رشد اقتصادي براي آينTFP کل عوامل توليد يعني

 :روند  به شمار ميTFPدر اين کشور پنج عامل اصلي، تعيين کننده رشد 

  آموزش ضمن خدمت نيروي کار يعني توسعه نيروي انساني– ١

 وري باالتر  اقتصاد، براي قادر ساختن انتقال منابع به بخشهايي با بهره(Restructuring)بازسازي  – ٢

 .دهد اي را تحت تاثير قرار مي هاي سرمايه وري بالقوه داده کشور، که بهرهاي اقتصاد اين   ساختار سرمايه– ٣

 پيشرفت فني که منعکس کننده ابتکار، استفاده از تکنولوژي، رفتارهـاي کـاري و سـاير پيـشرفتهاي کيفـي،        – ٤

 .باشد طي زمان مي

 . ظرفيت استفاده از منابع را بدنبال داردافزايش افزايش تقاضا که – ٥

اند که به علت      وري داشته    کشور آموزش ضمن خدمت و پيشرفت فني تاثير مثبتي در رشد بهره            در اين  

همچنـين  . بهبود سيستم آموزشي و باال رفتن کيفيـت نيـروي کـار، سـرمايه و تکنولـوژي صـورت گرفتـه اسـت                      

زات، در آالت و تجهيـ  گـذاري در ماشـين      سـرمايه  ، زيـرا  در اين کشور منفي بـوده اسـت         عامل سرمايه مشارکت  

اين حالت منفي در ساختار مجدد اقتصادي ، به علت رشد           . مقايسه با ساختمان و کار، رشد کندتري داشته است        

سـال  به علت پايين آمـدن فعاليـت اقتـصادي در     (وري کمتر و نيز کاهش تقاضا   سريع اشتغال در بخشهاي با بهره     

 . وجود داشته است)١٩٨٥در سال  و کسادي ١٩٨٢

اين حرکت با . آغاز شد" گذاري اقتصاد سرمايه" در آستانه ١٩٨١وري در سنگاپور از  رهحرکت ملي به 

، که براي ساختار سازي مجدد اقتصاد در جهـت تمرکـز سـرمايه،              ١٩٨٠برنامه توسعه اقتصادي دولت براي دهه       

وري بـراي   ههمچنـين حرکـت بهـر   . مهارت بيشتر و ارزش افزوده باالتر توليد صنعتي و خدمات بود، تکميل شد            

وري و نيز براي بسط همکاري بين        برقراري فضاي آماده براي تغيير، معرفي، توسعه و پخش روشهاي ارتقاء بهره           

 .تر به وجود آمد وري باال نيروي کار و مديريت، به منظور نيل به بهره

پور در با وارد شـدن سـنگا  .  ابعاد جديدي پيدا کرده است   )١٩٩٥-٢٠٠٠(وري براي دوره      حرکت بهره  

شـايان  .  باالتر مورد نياز بوده اسـت TFP، ستاده باالتر در مقابل هر داده و يا   ١٩٩٦گروه کشورهاي پيشرفته در     

ذکر است در حال حاضر اقتصاد اين کشور از مرحله اتکا به عوامل کار و سرمايه فراتر رفته و به مرحلـه ابتکـار                        

سرمايه به عنـوان منـابع اصـلي رشـد و اقتـصاد و توانـايي                توان به افزايش کار و        يعني ديگر نمي  . رسيده است 



 ١٩

بنابراين تاکيـد اصـلي در جهـت    . رقابت، متکي بود، بلکه بهترين استفاده ازمنابع کار و سرمايه مورد لزوم است   

 .، تغيير و استمرار را در بر داردوري يت، به عنوان پايه حرکت بهرهو کيف ابتکار  باشد و  ابتکار و کيفيت مي

  کشورهاي ياد شده با يکديگرهاي شاخصبرخي   مقايسه-٢-٢-٥

 در )١٩٨٠-٢٠٠٠(وري را بـراي دوره زمـاني   رشد توليد ناخالص داخلي و رشد بهره    ) ٦(و  ) ٥(جداول   

 از رشـد  )١٩٨٠-٢٠٠٠( زمـاني  ايـن کـشورها طـي دوره      . دهـد     به آنها اشاره شـد  نـشان مـي         " کشورهايي که قبال  

 از باالترين رشـد اقتـصادي       کرهجمهوري  ي برخوردار بودند و در بين کشورهاي فوق         وري مثبت   اقتصادي و بهره  

ر بوده   برخوردا  درصد ٨٢/١ يعني   ١٩٨٠-٢٠٠٠وري طي دوره      ميانگين نرخ رشد بهره   باالترين  و  )  درصد ٢٢/٧(

 .است

 )١٩٨٠-٢٠٠٠(ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي طي دوره ) ٥(جدول 

 )درصد(

 سال کرهجمهوري  ژاپن زيمال سنگاپو ر

١٩٨٠-٨٤ ٥١/٦ ٢٢/٤ ٨٧/٦ ٩١/٧ 

١٩٨٥-٨٩ ٣٩/٩ ٦٤/٤ ٢٠/٤ ٠٣/٦ 

١٩٩٠-٩٤ ٧٧/٧ ٠٢/١ ٣١/٩ ٧٤/٧ 

١٩٩٥-٩٩ ١٨/٥ ٨٧/٠ ١٢/٥ ٧٠/٦ 

١٩٨٠-٢٠٠٠ ٢٢/٧ ٦٠/٢ ٤٨/٦ ١٢/٧ 

Source: "Total Factor Productivity Growth", Survey Report, Asian Productivity Organization, 
Tokyo, ٢٠٠٤. 
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 )١٩٨٠-٢٠٠٠(وري طي دوره  نرخ رشد بهره) ٦(جدول 

 )درصد(

 سال کرهجمهوري  ژاپن مالزي سنگاپور

١٩٨٠ -١٠/١٠ ١٨/٣ ٨/٣ ٦٩/١ 
١٩٨١ ٤١/١ ١٨/٣ -٠٠/١ -١٦/٠ 
١٩٨٢ ٢٢/٢ ١٨/٣ -٠٠/١ -٤٩/٢ 
١٩٨٣ ٧٧/٥ ١٨/٣ -٧٠/٠ -٧٣/٠ 
١٩٨٤ ٤٣/٤ ١٨/٣ ٦٠/٢ ٢٢/٠ 
١٩٨٥ ٩٦/١ ٨٢/٢ -١٠/٥ -٢٧/٦ 
١٩٨٦ ٦٠/٤ ٨٢/٢ -٣٠/٣ ٣٨/٠ 
١٩٨٧ ٦٨/٤ ٨٢/٢ -١٠/١ ٠١/٤ 
١٩٨٨ ٥٩/٣ ٨٢/٢ ٩٠/٥ ٢٩/٥ 
١٩٨٩ -٠٦/١ ٨٢/٢ ٦٠/٤ ٨٣/٢ 
١٩٩٠ ١١/١ ٦/٠ ٢٠/٣ ٠٦/١ 
١٩٩١ ٦٨/٣ ٦/٠ ٩٠/٣ ٢٨/٤ 
١٩٩٢ ٣٧/٠ ٦/٠ ٩٠/٢ -٩٢/٠ 
١٩٩٣ ٥٦/٠ ٦/٠ ٤٠/٣ ٩١/٤ 
١٩٩٤ ٩١/٢ ٦/٠ ٤٠/٣ ٣٣/٢ 
١٩٩٥ ٦٨/٣ ٧٥/٠ ٣٠/٢ ١١/٣ 
١٩٩٦ ٩٠/٣ ٧٥/٠ ٥٠/٢ -٦٠/١ 
١٩٩٧ ٧٢/٢ ٧٥/٠ ٦٠/٢ ٣٠/٠ 
 ١٩٩٨ -٤٧/٨ ٧٥/٠ ــ ــ
 ١٩٩٩ ٥٠/٨ ٧٥/٠ ٦٠/٢ ــ
 ٢٠٠٠ ٠٥/٣ ٧٥/٠ ٩٠/٣ ــ

 

 )١٩٨٠-٢٠٠٠(وري طي دوره  ميانگين رشد بهره) ٧(جدو ل شماره 

 )درصد(

 سال کرهجمهوري  ژاپن مالزي سنگاپو ر

١٩٨٠-٨٤ ٧٥/٠ ١٨/٣ ٧٤/٠ -٢٩/٠ 
١٩٨٥-٨٩ ٧٥/٢ ٨٢/٢ ٢٠/٠ ٢٥/١ 
١٩٩٠-٩٤ ٧٣/١ ٦/٠ ٣٦/٣ ٣٣/٢ 
١٩٩٥-٩٩ ٠٧/٢ ٧٥/٠ ٣٢/٠ -٤١/٠ 
١٩٨٠-٢٠٠٠ ٨٢/١ ٧٨/١ ٢٩/١ ٧٨/٠ 

Source: "Total Factor Productivity Growth", Survey Report, Asian Productivity Organization, 
Tokyo, ٢٠٠٤. 



 ٢١

 فصل سوم

  اقتصادي کشورهاي توسعه وري در برنامه اه بهرهجايگ

 

 NIPO١وري  سازمان ملي بهره -٣-١

وري داشته باشد به عضويت  ، ايران بدون اينکه سازمان ملي بهره) شمسي١٣٤٤ ( ميالدي ١٩٦٥در سال   

 ايـران در   جمهـوري اسـالمي  بـا پيـروزي انقـالب اسـالمي عـضويت     .  درآمد(APO)وري آسيايي سازمان بهره 

 جمهـوري    مجلس شـوراي اسـالمي عـضويت       ١٣٦٧در سال   " مجددا. به خود گرفت  زمان مزبور حالت تعليق     سا

اين . دار گرديد اي آن را عهده  دبيرخانهرداد و وزارت صنايع سنگين مسئوليت    ايران را مورد تصويب قرا     اسالمي

اندازي کرد و در آبان   تجهيز و راهرا" وري ملي ايران  بهره" بطور عملي تشکيالت ١٣٧٢تخانه از اوايل سال روزا

وري ملي ايران آغاز به فعاليت نمود و با ادغام وزارت صـنايع                اين تشکيالت تحت عنوان سازمان بهره      ١٣٧٢ماه  

وري ملـي ايـران بـر         هـره سـازمان ب  . سنگين و وزارت صنايع، مسئوليت دبيرخانه به وزارت صنايع واگذار گرديد          

ع و بـه سـازمان امـور اداري و اسـتخدامي کـشور ملحـق                ي از وزارت صنايع منتـز     ايعالي ادار شور٢اساس مصوبه   

 .گرديد

 :باشد  وري به شرح زير مي ترين وظايف سازمان ملي بهره عمده

 وري به کشور  انتقال تجارب ساير کشورها در حرکت بهره-

 وري و توصيه راههاي ارتقاي آن در کشور  ترويج فرهنگ بهره-

 وري در کشور ه بهر تسهيل حرکت -

 وري اي، مطالعاتي و پژوهشي مرتبط با بهره  ارائه خدمات مشاوره-

 وري هاي بهره المللي در زمينه اي و بين  گسترش همکاريهاي ملي، منطقه-

 .وري اي در زمينه بهره وري و نيز توسعه خدمات مشاوره  ساماندهي نهادهاي تخصصي بهره-

ريـزي   اکنـون زيرمجموعـه سـازمان مـديريت و برنامـه      ي که هـم   ور   شايان ذکر است سازمان ملي بهره     

وري،  هاي دوم، سوم و چهـارم توسـعه بـا ارائـه برخـي راهکارهـاي مختلـف بهـره         باشد در طول برنامه کشور مي 

 .دار بوده است وري در کشور را عهده هدايت حرکت بهره

 

_____________________________________________________________________ 
١ - National Iranian  Productivity Organization.  

 . شورايعالي اداري١٤/٢/١٣٧٧ مورخ ٩٥٠/١٢١/١ مصوبه شماره - ٢



 ٢٢

  کشوره اقتصاديهاي پنج ساله دوم و سوم توسع وري در برنامه جايگاه بهره -٣-٢

وري در  وري ايـران تاسـيس گرديـد مقولـه بهـره             سازمان ملي بهره   ١٣٧٢پس از آنکه در آبان ماه سال         

 . قانون برنامه دوم براي اولين بار در برنامه توسعه پنج ساله به شرح زير مطرح گرديد٣٥قالب تبصره 

  :٣٥تبصره 

ستمها و روشهاي کار، اسـتفاده از تکنولوژيهـاي         وري نظام اداري، بهبود سي      افزايش بهره جهت   –الف   

پيشرفته و افزايش مهارتهاي مديران کشور دستگاههاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود                  

ميزان ايـن اعتبـارات همـه سـاله توسـط دولـت در اليحـه بودجـه                  . وري اختصاص دهند    مديريت و افزايش بهره   

 .بيني خواهدشد پيش

گيـري    سازمان برنامه و بودجـه بـا همکـاري دسـتگاههاي ذيـربط مکلـف اسـت شـاخص انـدازه                   –ب   

 به صـورت   ١٣٧٤بيني شده در برنامه دوم را حداکثر تا نيمه اول سال              وري فعاليتهاي بخشها و طرحهاي پيش       بهره

ورد محاسبه قرار گرفته در طول سالهاي برنامه اين شاخصها بايد م. استاندارد در سطح کشور تهيه و تدوين نمايد   

و به گونه اي تنظيم شده باشند که عملکرد اجراي برنامه پنجساله دوم با آنهـا مـورد ارزيـابي و تجزيـه و تحليـل                          

 .قرار گيرد

 بـرخالف    برنامـه  هرچند در قـانون ايـن     .  برنامه پنج ساله سوم توسعه به اجرا گذارده شد         ١٣٧٩در سال    

 ١اي  وري وجود نداشت، معهـذا هيـات وزيـران براسـاس مـصوبه              مستقيم به بهره  برنامه دوم، تبصره اي در ارتباط       

وري بـا    ها، تحليل عوامل، برنامه ريـزي و اجـراي چرخـه بهـره              دستگاههاي اجرايي را مکلف به طراحي شاخص      

 .وري نمود هماهنگي سازمان ملي بهره

 ١٣٥٥-٨١د ايـران طـي دوره   وري در اقتصا  هرچند در فصل بعدي اين گزارش برآوردي از ميزان بهره          

وري در سالهاي مختلف از طريق تخمين تابع توليد و استفاده ازمدل مربوطه               صورت گرفته است و تغييرات بهره     

گردد که بـه طـور کلـي تغييـرات و             ليکن در اين بخش از گزارش به اين مسئله اشاره مي          . برآورد گرديده است  

باشد که اقتصاد کشور عمدتاً بر پايـه        از انقالب نمايانگر اين مي    وري در طي سالهاي پس        هاي بهره   روند شاخص 

 کـارايي در حـد بهينـه        ،استفاده از منابع شکل گرفته است و در زمينه مديريت استفاده از نيروي انساني و سرمايه               

وري در اين سالها مويـد ايـن مـي باشـد کـه مـشکالت و نقـاط               روند نزولي شاخصهاي بهره   . وجود نداشته است  

مـستعد بـه ويـژه    جـوان  به عنوان مثال وجود تعـداد زيـاد جمعيـت    . عف جدي در اين راستا وجود داشته است    ض

_____________________________________________________________________ 
 .هيأت وزيران ٣/٣/١٣٧٩ مورخ ٨٠٧٠ مصوبه شماره - ١



 ٢٣

تواند از نقاط قوت يک کشور به لحاط سرمايه انـساني باشـد کـه در صـورت      جوانان داراي تحصيالت عالي مي  

وري کـل     وي کـار و بهـره     وري نيـر    تـوان شـاخص بهـره       هاي انساني مـي     استفاده صحيح و متناسب از اين سرمايه      

 .عوامل را افزايش داد

  کشوروري در برنامه چهارم توسعه اقتصادي بهره -٣-٣

براسـاس اهـداف درنظـر گرفتـه        . وري توجه خاص گرديده است      در برنامه چهارم توسعه به مقوله بهره       

 درصـد از محـل   ٥/٢بيني گرديده است کـه    درصد پيش٨ متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادي       ،شده در اين برنامه   

 ٥/٢بايـد سـاالنه       وري کل عوامل مـي      يعني بهره . وري و بقيه از محل رشد توليد حاصل خواهد گرديد           رشد بهره 

از طريق )  درصد٥/٥(رشد اقتصادي را تامين نمايد و مابقي رشد اقتصادي از  درصد  ٣/٣١درصد افزايش يابد تا     

  به ترتيب  وري نيروي کار و سرمايه      اين برنامه نرخ رشد بهره    در  . گذاري و توليد بدست خواهد آمد       رشد سرمايه 

 . درصد تعيين گرديده است١ و ٥/٣

شايان ذکر است قـانون برنامـه چهـارم توسـعه بـصورتي تـدوين گرديـده اسـت کـه از طريـق اجـراي                           

د سـريع   در زمينـه بـسترسازي بـراي رشـ        .  دانايي محور بود   ي، بتوان شاهد رشد پايدار اقتصاد     يتحوالت ساختار 

 :پردازد  وري مي  به شرح زير به مقوله بهره٥ماده ) موضوع فصل اول قانون برنامه(اقتصادي 

 ٥ماده 

عوامـل توليـد منـدرج در       وري کـل      به منظور تحقق اهداف و شاخصهاي کمي مربوط به ارتقاي بهـره            

 ١:بخش هفتم اين قانون 

 در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه         اند  تمامي دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مکلف      : الف« 

ي راکارهاي الزم بـ  وري کل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين کرده و الزامات و راه           سهم ارتقاي بهره  

ور محور با توجه بـه محورهـاي    محور به يک اقتصاد بهره تحقق آنها را براي تحول کشور از يک اقتصادي نهاده     

وري کل عوامل در رشد توليـد ناخـالص داخلـي حـداقل بـه سـي و         به طوري که سهم بهره،زير مشخص نمايند  

 :برسد ) ٣/٣١(يک و سه دهم درصد 

هاي هر بخش و زيربخش با شاخصهاي ستانده به نهاده مشخص گردد به طـوري کـه    گذاري   هدف -١ 

 درصـد   ٥/٢ و   ١،  ٥/٣ير حـداقل    وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامـل توليـد بـه مقـاد               متوسط رشد ساالنه بهره   

 .برسد

_____________________________________________________________________ 
 .ارائه گرديده است) ٨( اين اهداف و شاخصها در قالب جدول شماره - ١



 ٢٤

 و زيربخـشهاي    ر، سـرمايه بخـشها    وري نيـروي کـا      وري کل عوامل و اهـداف بهـره          سهم رشد بهره   -٢ 

هـاي اجرايـي کـشور و انجمنهـاي علمـي و صـنفي مربوطـه و توافـق سـازمان                       کشور براساس همکاري دسـتگاه    

 .گردد ريزي کشور تعيين مي مديريت و برنامه

هاي اجرايـي     ريزي کشور مکلف است نسبت به بررسي عملکرد دستگاه          مديريت و برنامه  سازمان  : ب   

هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامـه چهـارم       بندي دستگاه   وري و رتبه    در زمينه شاخصهاي بهره   

 توليـد و همچنـين      وري کـل عوامـل      هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقاي بهره            توسعه و بودجه  

ميزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملکرد مديران و مسئولين را براساس ارزيابي 

 .وري متمرکز نمايد بهره

به منظور تشويق واحدهاي صنعتي، کشاورزي، خدمات دولتي و غيردولتـي و در راسـتاي ارتقـاي                 : ج   

وري در برنامه، به دولت اجـازه         يفيت توليدات و خدمات و تحقق راهبردهاي بهره       وري با رويکرد ارتقاي ک      بهره

وري را بـا اسـتفاده از الگوهـاي تعـالي سـازماني طراحـي و توسـط سـازمان ملـي                        شود جايزه ملـي بهـره       داده مي 

 .ور در سطوح مختلف اهدا نمايد وري ايران طي سالهاي برنامه چهارم به واحدهاي بهره بهره

وري در    نامه اجرايي اين ماده متـضمن چگـونگي تـدوين شاخـصهاي مـوثر در سـنجش بهـره                    ينآي: د   

 ».رسد ريزي کشور به تصويب هيئت وزيران مي هاي اجرايي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه دستگاه

 



 ٢٥

  توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي در برنامه چهارم توسعه-٨جدول شماره 
 ١٣٨١ قيمتهاي ثابت –ميليارد ريال           

١٣٨٨  

١٣٨٣ 
منابع  محل از

 توليد

 )سرمايه و کار(

 رشد

 )درصد(

ارتقاي  محل از

وري  بهره

 عوامل

 رشد

 )درصد(
 جمع

متوسط  رشد

)٪( 

 ٥/٦ ٧/١٦٣٥٩٥ ٢/٢ ٣/١٦٤٩٢ ٣/٤ ٤/١٤٧١٠٣ ٤/١١٩٤٠٥ ارزش افزوده بخش کشاورزي

 ٠/٣ ٦/٢٦٥١٨٨ ٣/٠ ٢/٣٤٢٤ ٨/٢ ٤/٢٦١٧٦٤ ٢/٢٢٨٢١٠ گازارزش افزوده بخش نفت و 

 ٣/١١ ٦/٣٣٨٨٢٢ ٩/٣ ١/٥٥٦٨٨ ٣/٧ ٥/٢٨٣١٣٤ ٥/١٩٨٦١١ ارزش افزوده بخش صنايع و معادن

 ٢/١١ ٦/٢٣٩٤٧٢ ٤/٤ ٠/٤٣٥٦٥ ٩/٦ ٦/١٩٥٩٠٧ ٢/١٤٠٦١٠ صنعت

 ٢/١١ ٨/٩٢٣٦ ٤/٤ ٤/١٦٨٠ ٩/٦ ٤/٧٥٥٦ ٥/٥٤٢٣ معدن

 ٩/١١ ٨/٨٠٣٦٣ ٨/٢ ٢/٩٤٩٦ ١/٩ ٦/٧٠٨٦٧ ٧/٤٥٧٩٨ ساختمان

 ٥/٧ ٤/٩٧٤٩ ٢/٢ ٥/٩٤٦ ٤/٥ ٩/٨٨٠٢ ١/٦٧٧٩ آب و برق

 ٠/٩ ٣/٧٧٦٦٨٣ ٨/٢ ٢/٩٥٠٤٧ ٢/٦ ١/٦٨١٦٣٦ ٨/٥٠٤٧٩٠ ارزش افزوده بخش خدمات

 ٠/١١ ٩/١٣٦٠٤٩ ٣/٤ ٠/٢٤٣٥٩ ٧/٦ ٩/١١١٦٩٠ ٠/٨٠٧٣٩ حمل و نقل، انبارداري

 ٠/١٨ ٤/٢٦٣٦٧ ٩/٧ ٥/٧٦٩٢ ١/١٠ ٩/١٨٦٧٤ ٤/١١٥٢٥ ارتباطات

 ٠/١١ ٠/٢٥٦٢٦٨ ٣/٣ ٨/٣٦٢٩٥ ٦/٧ ٢/٢١٩٩٧٢ ٦/١٥٢٢٦٠ بازرگاني، رستوران و هتلداري

 ٤/٣ ٦/١٣٧٧٨٣ ١/١ ٤/٧٤٤٧ ٢/٢ ٢/١٣٠٣٣٦ ٧/١١٦٨٤٢ خدمات عمومي و اجتماعي

 ٠/٩ ٤/٢٢٠٢١٤ ٠/٢ ٥/١٩٢٥٢ ٠/٧ ٩/٢٠٠٩٦١ ١/١٤٣٤٢٣ خدمات مالي و پولي و مستغالت

 ٠/٨ ٢/١٥٤٤٢٩٠ ٥/٢ ٧/١٧٠٦٥١ ٥/٥ ٥/١٣٧٣٦٣٨ ٠/١٠٥١٠١٨ توليد ناخالص داخلي
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي: ماخذ

 



 ٢٦

 فصل چهارم

 

 )١٣٥٥-٨٢( کار و سرمايه در ايران طي دوره  نيرويوري وري کل عوامل توليد و بهره بررسي بهره

 مقدمه

وري کل عوامل توليد در ابتدا به بـرآورد تـابع             به بهره به منظور محاس  تحقيق و بررسي    در اين بخش از     

. گـردد   شود و با استفاده از اين تابع کشش نيروي کار و سـرمايه مـشخص مـي                  داگالس پرداخته مي  -توليد کاب 

 .وري کل عوامل توليد محاسبه گرديده است بهرهرشد سپس با استفاده از اين ضرايب، 

 برآورد مدل تابع توليد  -٤-١

 و  GDP  ،Lدهد، در اين جدول متغيرهاي         غيرمقيد را نشان مي    VAR، آزمون   )ضميمه (١اره  جدول شم 

K          د کـه بـه     نباش  موجودي سرمايه مي  ميزان  ، نيروي کار شاغل و      ١٣٧٦ به ترتيب توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت

کاهش درآمـدهاي نفتـي و   کننده   به ترتيب بيانD٦٩ و  D٦٥د و متغيرهاي موهومي     نشو   لگاريتمي تعريف مي    شکل

با اسـتفاده از بـرآورد ايـن        . باشد  شروع اثرگذاري تصميمات مربوط به دوره بازسازي برمتغيرهاي کالن اقتصادي مي          

، )LR(راسـتنمايي  هاي بهينه بـر اسـاس آمارهـاي نـسبت            آن تعداد وقفه    طي آيد که    بدست مي  ٢مدل جدول شماره    

FPE    و آکائيک )AIC(   و شوارتز)SC ( ن کوئين   و حنا)HQ ( همچنان که از جدول مشهود است      . آيد  بدست مي

 ٤بنابراين در جدول شـماره      . دهد   نشان مي  ٥ بهينه را     نها آماره آکائيک تعداد وقفه    تباشد و      مي ٢هاي بهينه     تعداد وقفه 

 .گيرد  مقيد يا همان مدل تصحيح خطا با تعداد دو وقفه مورد برآورد قرار ميVARمدل 

ــاس   ــر اس ــدل ب ــودم ــرداري  گر روش خ ــيوني ب ــدت  ) VAR(رس ــط بلندم ــرفتن رواب ــر گ ــا در نظ  ب

)Co integration ( جدول شماره)١مدل(مدت  و پوياييهاي کوتاه) ٤ ECM (گردد برآورد مي. 

داري، مطابق انتظارات تئوريک بوده و کششهاي        در اين برآورد کليه ضرايب به لحاظ عالمت و معني         

دهنـد کـه    در واقع اين ضرايب نشان مي   . گردند   درصد برآورد مي   ٤٢/٠ و   ٥٨/٠ نيروي کار و سرمايه به ترتيب     

 درصـد رشـد اقتـصادي       ٤٢/٠ و   ٥٨/٠به ازاء يک درصد افزايش در نيروي کار و سرمايه به ترتيـب بـه ميـزان                  

 وري نيـروي     به عبارت بهتر ضرايب به دست آمده براي نيروي کار و سرمايه ميزان بهره              .خواهد يافت افزايش  

يعني درصد تغيير در رشد اقتصادي را به ازاء يک درصد تغيير در نيروي کار يـا                 . دهد  کار و سرمايه را نشان مي     

دهـد    سرمايه و نيروي کار را نشان مي      , آزمون همپارچگي ميان توليد   ) ٤(جدول شماره   . سرمايه نشان مي دهد   

_____________________________________________________________________ 
١  - Error Correction Meckanism. 
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ن سه متغيـر تاييـد گرديـده و نـشان داده            براساس نتايج به دست آمده در اين جدول رابطه بلندمدت ميان اي           

در .  درصـد وجـود دارد     ٥٨/٠شود که ميان توليد و نيروي کار يک رابطه بلندمدت براساس ضريبي معادل                مي

از نکات جالب اين مدل تاييد      . گردد   درصد برآورد مي   ٤٢/٠حالي که اين ضريب براي سرمايه و توليد حدود          

د به طوري که مجموع ضرايب به دست آمده براي نيروي کار و سـرمايه               باش  قابل توجه تابع کاب داگالس مي     

 .باشد مجموعاً برابر يک مي

اين مقادير نشان مي دهند که اتکاء توليد در کشور ما بيش از آن که بر سرمايه استوار باشد بـر نيـروي                    

درصـد   ٤٢/٠يه تنهـا    باشد ضريب سرما    ميدرصد   ٥٨/٠در حالي که ضريب نيروي کار       . کار متمرکز بوده است   

به عبارت ديگر در فرايند توليد اهميت نيروي کار براي کارفرما بـيش از سـرمايه اسـت لـذا                    . گردد  برآورد مي 

اين بـدان   . باشد  پذيرد نيز بيش از هزينه اجاره سرمايه در بازار مي           اي که بر نيروي کار صورت مي        ميزان هزينه 

يش توليد موردنظر باشد تمرکز بيشتر بر بازار کـار نتـايج قابـل              مفهوم است چنانچه هدف رشد اقتصادي و افزا       

 .توجهي در بر خواهد داشت

مـدل  (گـذارد   هاي کوتـاه مـدت مـدل جوهانـسن را بـه نمـايش مـي                 ، پويايي ٤معناداري جدول شماره     

VECM رابطـه   ) -٢/٢حـدود   (همچنان که معناداري ضرايب جزء پسماند معادله بلندمدت نشان مـي دهـد              ) ١

 .گردد يت از سوي نيروي کار و سرمايه به سمت توليد تاييد ميعل

 درصـد از تغييـرات      ٤٧/٠ نشان داده مي شود که در کوتـاه مـدت حـدود              ٤ همچنين در جدول شماره    

بنابراين براي ايجاد تغيير در رشد      . توليد به واسطه تغييراتي است که در سطوح گذشته آن صورت پذيرفته است            

مدت اولين نکته حائز اهميت توجه به ظرفيتهاي خالي و ظرفيت سازيهايي است که در دوره                اقتصادي در کوتاه    

 .گذشته ايجاد شده است

 )١٣٥٥-١٣٨٢(وري نيروي کار و سرمايه در ايران طي سالهاي    بهره-٤-٢

هـاي ثابـت      بـر اسـاس قيمـت     (وري نيروي کار از تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه              ميزان بهره 

بـه ازاي هـر نفـر شـاغل        توليـد    نمايانگر ميزان متوسط     شاغلين محاسبه شده است و در واقع      بر تعداد   ) ١٣٧٦ال  س

بـر اسـاس قيمـت ثابـت سـال          (وري سرمايه نيز از تقسيم توليد ناخالص داخلي به قيمت پايـه               ميزان بهره . باشد  مي

 .باشد  توليد بر اساس هر واحد سرمايه ميتقسيم بر موجودي سرمايه به دست آمده است که بيانگر ميزان) ١٣٧٦

در .   آورده شده اسـت     ٩وري نيروي کار و سرمايه در جدول          نتايج حاصل از محاسبات مربوط به بهره      

دهـد،   وري کل عوامل توليد را نشان مـي  وري نيروي کار، سرمايه و بهره  روند رشد بهره٣ و ٢ضمن نمودارهاي  

_____________________________________________________________________ 
١ -Vector error correction Model 



 ٢٨

 افزايشي بوده اما درطـي  سـال         ١٣٥٥وري نيروي کار در سال        بهره. ود است همچنان که از جدول مزبور نيز مشه      

 تـا  ١٣٥٨بعد از سال .  بدليل وقوع اعتصابات و همزمان با پيروزي انقالب اسالمي کاهش يافته است          )١٣٥٦-٥٧(

ها   بههبدليل بحرانهاي سياسي و جنگ، اعزام بخشي از شاغلين به ج          ) ١٣٦١-١٣٦٢( به استثناء سالهاي     ١٣٦٧سال  

هـاي     بـدليل اسـتفاده از ظرفيـت       )١٣٦٩-٧٠(در سالهاي   سپس  وري نيروي کار کمابيش کاهش يافت و          نيز بهره 

آالت و برطرف شدن نسبي مشکالت واحدهاي توليدي در زمينه تامين مواد اوليه و قطعات يـدکي                   بيکار ماشين 

ر سالهاي اخير نيز تاحدودي براثر پيشرفت وري نيروي کار د     روند افزايشي رشد بهره   . آالت افزايش يافت    ماشين

 .باشد مي...) فناوري اطالعات، الکترونيکي کردن بانکها (هاي جديد نظير  فني و بکارگيري تکنولوژي

اي  بـه اســتثناي برخــي سـالها از رونــد کاهنــده  ) ١٣٥٥-٨٢(در طــي دوره نيــز وري سـرمايه   رشـد بهــره 

 .برخوردار بوده است

 :توان موارد زير دانست  وري سرمايه در اين دوره را مي بهرهترين داليل کاهش  عمده

 آالت و عدم جايگزيني  فرسودگي ماشين-

 گذاري  تخصيص غيربهينه منابع سرمايه-

 ها  عدم توجه کافي به توجيهات فني، اقتصادي و مالي در انتخاب پروژه-
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 )١٣٥٥ -١٣٨٢( طي سالهاي وري کل عوامل توليد گيري بهره اندازه -٤-٣

وري کـل     وري کل عوامل توليد ابتدا از طريـق مـدل زيـر بهـره               در اين مطالعه جهت بررسي رشد بهره       

 :برآورد شد )١٣٥٥-٨٢( طي سالهاي  در ايرانعوامل توليد

KP̂.AkηLP̂.ALηPF̂T +=  

کـل   وري  بهـره رشـد   در ايـران     ١٣٥٥دهد در سال      آمده است که نشان مي    ) ٩(نتايج حاصل در جدول     

 بـه شـدت کـاهش يافـت کـه            در کشور    وري  بهرهرشد    )١٣٥٦-٦٠(سپس طي سالهاي    . امل توليد مثبت بود   عو

) ١٣٥٩(وقـوع اعتـصابات و انقـالب و در سـال            ) ١٣٥٦-٥٧(وري در سـالهاي       بهرهرشد  مهمترين داليل کاهش    

مـدهاي نفتـي     و همزمان با خارج شدن از شوک جنگ و افزايش درآ           )١٣٦٠-٦١(در سالهاي   . جنگ بوده است  

 سـپس در طـي سـالهاي      . وري کل عوامل توليد نيز افزايش يافت        بهرهرشد   ،که منجر به بهبود رشد اقتصادي شد      

و ) ١٣٦٣(وري کل عوامل توليد بـه دليـل افـت درآمـدهاي نفتـي بـه خـصوص در سـال                        بهرهرشد   )١٣٦٣-٦٧(

وران بازسازي اقتصادي و تا قبل      پس از پايان جنگ و شروع د      . فرسودگي ناشي از جنگ به شدت کاهش يافت       

اجراي سياست  . وري کل عوامل توليد افزايش يافت        بهره  رشد )١٣٧٢( از اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز      

وري کـل عوامـل        بهـره   رشد سازي نرخ ارز و شکست اين سياست آثار منفي خود را به شکل کاهش در                يکسان

در ايـن سـال     .  ادامه يافت  ١٣٧٤راي سياست تثبيت اقتصادي در سال       توليد نمايان ساخته و اين روند تا قبل از اج         

 بـه   ٩توليد شده و ايـن نتـايج از جـدول شـماره             وري کل عوامل      بهرهرشد  اجراي سياست تثبيت سبب افزايش      

لـيکن اصـرار بـر اجـراي سياسـتهاي          .  نيز تداوم دارد   ١٣٧٥باشد و اين روند براي سال         خوبي قابل حصول مي   

 گرديـد   ١٣٧٦وري کل عوامل توليد در سال          بهره ل اقتصاد به سمت شرايط رکودي سبب کاهش       انقباضي و ني  

 يـک بـار ديگـر بـر شـدت کـاهش در              ١٣٧٨از طرف ديگر شوک نفتـي       . ادامه داشت ) ١٣٧٧سال  تا  (که تقريباً 

 بعـد بـه ويـژه     بـه ١٣٨١از سال  .  ادامه يافت  ١٣٨٠ تا سال    ١٣٧٩وري کل توليد افزود و اين روند به جز سال             بهره

و با اجراي سياستهاي موفق يکسان سازي نرخ ارز و نيز تمهيدات موفق ديگر همچون حـساب                 , ١٣٨٢براي سال   

 .وري کل توليد در اين سالها داشته است  بهره رشدذخيره ارزي آثار مثبت قابل توجهي بر افزايش

نـشان  ) ١٣٥٥-٨٢(ي دوره   وري کـل عوامـل توليـد و رشـد اقتـصادي را طـ                ، روند رشد بهـره    ١نمودار  

وري وجـود     ارتباط محسوسي بين رشـد اقتـصادي و رشـد بهـره           . همچنان که از نمودار نيز مشهود است      . دهد  مي

وري نيز با سرعت بيشتر به روند نزولي خود  دارد به طوري که سالهايي که رشد اقتصادي روند نزولي داشته بهره  

وري نيز از روند صعودي برخوردار بوده ولـي سـرعت              کرده بهره  ادامه داده و سالهايي که رشد اقتصادي صعود       

 .صعود آن کمتر بوده است



 ٣٠

 فصل پنجم

 گيري و ارائه پيشنهادات نتيجه

 

 

وري از مهمترين اهداف اقتـصادي کـشورها در        امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق افزايش بهره         

ک رفـاه جوامـع بـا رشـد اقتـصادي موجـب گرديـده تـا              به طوريکـه ارتبـاط نزديـ      , رود  عصر حاضر به شمار مي    

وري که با استفاده بهينه از عوامل توليـد    ارتقاي بهره . اقتصاددانان در پي شناخت بيشتر منابع رشد اقتصادي باشند        

 و بـر ايـن   گـشايد،  ي را مـي در رسيدن به رشد اقتصادي مستمر و توسعه پايدار افقهـاي جديـد            , گردد  حاصل مي 

تواند رشد اقتصادي تـصريح   وري و راههاي ارتقاي آن مي    رفته شود که توجه جدي به مقوله بهره       اساس بايد پذي  

 .را قابل حصول سازدچهارم توسعه شده در برنامه 

بـه  ). ٥ماده  (وري به طور صريح و ضمني در برنامه چهارم توسعه اقتصادي مدنظر قرار گرفته است                  مصاديق بهره 

, "پذيري اقتـصادي    رقابت", "بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي    "مه در خصوص    عالوه سياستهاي کلي اين برنا    

وري در ارتبـاط قـرار    هر يـک بـه نـوعي بـا مقولـه بهـره       " توسعه مبتني بر دانايي   "و  " تعامل فعال با اقتصاد جهاني    "

 درصـد از    ٣/٣١بينـي گرديـد کـه         همانگونه که در گزارش اشاره گرديد در برنامه چهارم توسعه پيش          .گيرند  مي

ارتقـاي  بـار   در واقـع در ايـن برنامـه بـراي نخـستين             . وري تأمين گردد    رشد اقتصادي ساالنه از طريق ارتقاء بهره      

 در حاليکـه اغلـب کـشورهاي توسـعه يافتـه      ،گيـرد  وري آنها مورد توجـه قـرار مـي      ها و بهره    همزمان ميزان نهاده  

 .آورند وري کل عوامل به دست مي ارتقاء بهرهسالهاست که بخش مهمي از رشد اقتصادي خود را از طريق 

وري تاکيـد شـده اسـت         با توجه به اينکه در برنامه چهارم توسعه به رشد اقتصادي از طريق ارتقاء بهـره                

، با توجه به ميـزان آمارهـاي   ١٣٨٣وري کل عوامل توليد براي سال   دهد که نرخ رشد بهره      نتيجه مطالعه نشان مي   

)  ميلياردريـال ٣٩٧٣٠٧ و ١٣٩٩٥٠٠(و موجودي سرمايه و ارزش افزوده بـه ترتيـب       ) ر نف ١٨٩٠٦٠٠٠(نيروي کار 

وري کل عوامل توليد و سهم آن از رشد اقتصادي در طول              شود نرخ رشد بهره     بيني مي    درصد بوده که پيش    ٢/٤

 ١.برنامه چهارم توسعه با توجه به روند گذشته مطابق جدول زير باشد

_____________________________________________________________________ 
 بودن يل برآوردوري کل عوامل توليد به دلي ، نتيجه محاسبه نرخ رشد بهره١٣٨٣ براي سال   با توجه به برآوردي بودن آمار موجودي سرمايه- ١

 . منظور نشده است٩براي سال مذکور در جدول 
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 )١٣٨٤-٨٨(وري از رشد اقتصادي طي سالهاي  وري کل عوامل توليد و سهم بهره رشد بهرهبيني نرخ  پيش): ١٠(جدول

 ١٣٨٨ ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ ١٣٨٤ سال

 ٣/٩ ٤/٨ ٨/٧ ٤/٧ ١/٧ نرخ رشد اقتصادي

 ٩/١ ٩/١ ٢/٢ ٢/٢ ٩/٢ ي کل عوامل توليدور نرخ رشد بهره

 ٤/٢٠ ٦/٢٢ ٢/٢٨ ٧/٢٩ ٨/٤٠ وري از رشد اقتصادي سهم بهره

  محاسبات تحقيق–قانون برنامه چهارم توسعه : ماخذ

 ٨/٤٠وري از رشد اقتصادي در طول سال اول برنامـه             همانطور که از جدول نيز مشهود است سهم بهره        

و براي بقيه سالهاي برنامه کمتر از اهداف کمي برنامه برآورد شـده   ) ٣/٣١(درصد و باالتر از ميزان هدف برنامه   

رسد که تحقق اهداف کمي برنامه چهارم توسعه مستلزم انجام اصالحات سـاختاري در                يبنابراين به نظر م   . است

باشـد کـه نيازمنـد انجـام اصـالحات الزم در زمينـه                اي مي   عرضه استفاده بهينه از منابع و به ويژه امکانات سرمايه         

 .باشد مديريت اقتصادي کشور مي

 به بعد حاکي از اين است که اقتصاد         ١٣٥٥ل  وري از سا    هاي بهره   به طور کلي تغييرات و روند شاخص      

هـاي   ن شـاخص ودکشور عمدتاً بر پايه استفاده بيشتر از منابع شکل پذيرفته اسـت و بـا توجـه بـه رونـد نزولـي بـ              

بـديهي  .  زمينـه وجـود دارد      که مشکالت و نقاط ضعف جدي در ايـن         رسد   به نظر مي   ،وري در برخي سالها     بهره

 .تواند از اهميت به سزايي برخوردار باشد اندازه راههاي رفع آن مياست شناسايي اين مشکالت به 
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 :وري برخي از مهمترين موانع افزايش بهره

 :پايين بودن کارايي سرمايه به داليل مختلف از جمله -١

 تمام  طوالني بودن دوره اتمام طرحهاي عمراني و وجود طرحهاي نيمه -

ي آنها کـه نهايتـاً افـزايش هزينـه توليـد و کـاهش               آالت و تجهيزات و عدم جايگزين       فرسودگي ماشين  -

 .کيفيت محصوالت را به دنبال دارد

فنـي و مـالي در انتخـاب        , بواسـطه عـدم توجـه کـافي بـه توجيـه اقتـصادي             , تخصيص غيربهينه سرمايه   -

 .هاي فاقد توجيهات فوق شده است ها که سبب انتخاب و اجراي پروژه پروژه

 هاي توليدي رخي فعاليتهاي بالاستفاده در ب وجود ظرفيت -

 نبـودن قيمـت عوامـل       وجود انحصارات و نيز برخي موانع در جهت ايجاد رقابت سالم از جمله شفاف              -

 ). سياستهاي حمايتي مختلفعمدتاً به دليل اعمال(توليد 

 :وري نيروي کار به داليل مختلف از جمله  بودن بهره پايين -٢

 عدم استفاده مناسب از آن در فرآيند توليد انساني کارآمد و  پايين بودن انباشت سرمايه -

 ناپذيري بازار کار  انعطاف -

 وري دستمزد با بهره و زم بين حقوق فقدان ارتباط ال -

  روند پيشرفت آن در مقايسه با سطح دانش جهاني کند بودنبودن سطح دانش فني و پايين -

 وع شغل و مهارت نيروي کار انطباق بين نناهماهنگي و عدم -

 هاي توليدي  انساني مازاد در برخي فعاليتوجود نيروي -

 .خالقيت و نوآوري, ابداع, کمبود انگيزه در نيروي کار به منظور انجام کار مفيدتر -

 وري عوامل توليد سرمايه و به تبع آن بهره, وري نيروي کار در جهت افزايش بهرهبرخي راهکارها 

  :از طريق انساني کارآمد و استفاده بهينه از آن  انباشت سرمايه -١

در اين ارتباط از نظـام آموزشـي کـشور    , ايجاد ارتباط بين توسعه نظام آموزشي و نيازهاي بازار کار  -

نظـام مزبـور را کـه شـامل سـطوح مختلـف             , رود در راستاي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه کشور          انتظار مي 

 .نياز در کشور متحول سازدبه منظور تأمين نيروي کار ماهر و با کيفيت مورد , گردد آموزش مي

آموزشـهاي فنـي و     , هـاي ضـمن خـدمت       ارتقاء سطح کيفي نيروي کار موجـود از طريـق آمـوزش            -

 الزم در نيـروي کـار از طريـق بوجـود      ايجـاد انگيـزه  و اي الزم به منظور باال بردن سهم شاغالن متخصص        حرفه
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رسد قانون پرداخت مزد و  ن ارتباط به نظر ميدر اي. وري دن ارتباط بين سطح دستمزد و حقوق با سطح بهره      آور

و پـاداش   " کارمزدي"هاي    هاي الزم به استقرار نظام      اي مورد بازنگري قرار گيرد که در زمينه         حقوق بايد به گونه   

 .وري کاهش يابد بيانجامد و موانع قانوني کاهنده بهره" وقت مزدي"هاي فعلي  وري در مقابل نظام مبتني بر بهره

رسد آمـوزش نيـروي انـساني بـا           در اين رابطه به نظر مي     . نطباق بين شغل و مهارت نيروي کار      افزايش ا  -

توانـد در افـزايش      مـي ,  و يا جايگزيني نيروهاي متخصص بـا نيـروي غيرمـرتبط            غيرمرتبط هاي  مهارت

 .وري نيروي کار موثر باشد بهره

نون کار و نيز اصـالح قـوانين و مقرراتـي           پذيري در قوانين مرتبط با بازار کار از جمله قا           ايجاد انعطاف  -

 .تأثيرات منفي بر بازار کار دارندکه به طور غيرمستقيم 

 هاي دولتي تعديل نيروي انساني مازاد فعاليت -

  آشنا نمودن مديران و مسئوالن واحدهاي توليدي با جديدترين تحوالت علمي مرتبط با حيطه فعاليـت                -

 ري باالتر و هاي رسيدن به بهره آنان و نيز شيوه

 :وري سرمايه از طريق گذاري و بهره افزايش کارايي سرمايه -٢

 تمام  کاهش دوره اتمام طرحهاي عمراني از طريق اولويت دادن به تکميل طرحهاي نيمه -

 اي فرسوده نوسازي تجهيزات و امکانات سرمايه -

 ماليفني و , ارتقاء کارايي سرمايه از طريق تخصيص بهينه آن با توجه به توجيهات اقتصادي -

 بـديهي   .  هاي تـشويق رقابـت      سازي و ايجاد زمينه     سرعت دادن به روند خصوصي    , کاهش انحصارات  -٣

 .ي داشته باشدثبتپيوندي فعال با اقتصاد جهاني نيز نقش م تواند در تعامل و هم است اين امر مي

 هاي موجود و کاهش فاصله توليد بالفعل و بالقوه استفاده بيشتر از ظرفيت -٤

از طريـق واقعـي کـردن ايـن     , )هـا  سازي قيمـت  شفاف(هاي عوامل توليد  ناهماهنگي بين قيمت  کاهش   -٥

 ها بوسيله کاهش و حذف انواع سياستهاي حمايتي  قيمت

هـاي       و نيز ايجاد زمينـه     سرمايهگذاري از طريق فعال کردن بازار          مردمي در امر سرمايه     ارتقاء مشارکت  -٦

 يهاي خارج الزم به منظور جذب سرمايه

در خاتمه شايان ذکر است تجربه موفق کشورهاي مختلف بيانگر قدمت و قدرت نهادهاي متـولي امـر                  

  وري در کـشور فعاليـت       وري به عنوان متـولي امـر بهـره          ه  در حال حاضر سازمان ملي بهر     . وري است     ارتقاي بهره 

وري در برنامـه      وجه به اهميـت بهـره     رسد ساختار اجرايي و حيطه وظايف اين سازمان با ت           اما به نظر مي   . نمايد  مي
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انجـام  , وري  هـاي ارتقـاي بهـره       لذا براي ساماندهي فعاليـت    . در شرايط کنوني متناسب با انتظارات نباشد      , چهارم

وري در جهـت سـوق بـه سـمت يـک نهـاد ملـي در زمينـه               اقدامات سازماني جديد و تقويت سازمان ملـي بهـره         

 :بتواند وظايف زير را به بهترين نحو انجام دهد تا اين نهاد , بديا وري ضرورت مي بهره

 .وري باشد دهنده مفاهيم بهره ترويج -

 .وري ايجاد نمايد در کشور ظرفيت تخصصي و علمي بهره -

 .وري را ايفا نمايد کننده حرکت بهره نقش تسهيل -

 .وري باشد ها و نهادهاي گوناگون بهره دهنده فعاليت  و ارتباط واسطه -

 ٣./گذاري کند ري سياستو ه رکت بهربراي ح -
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