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 خالصه مديريتي:
معيار  اين شاخص،. رودهاي اقتصادي به شمار ميهاي مهم اقتصاد در سطح كالن و بخشوري يكي از شاخصبهره

در دستيابي به اهداف  هاآنموفقيت  ميزانتعيين ها و كل اقتصاد و ها، سازماننگاهمناسبي براي ارزيابي عملكرد ب
هاي اقتصادي بخش وري برخي ازگيري و تحليل بهرهبه اندازه ،ضعف نظام آماري به دليلدر اقتصاد ايران  .شده استتعيين

در حالي كه  .هاي توليدي اقتصاد بوده استها معطوف به بخشاز جمله بخش خدمات كمتر توجه شده و بيشتر پژوهش
 . يردگدرصد توليد ناخالص داخلي كشور را در بر مي 52اين بخش حدود 

هاي اقتصادي با وري كل عوامل به تفكيك بخشگيري بهرهشود كه اندازهبا توجه به اين توضيحات، مشخص مي
وري بانك مركزي ايران، امكان محاسبه بهره SNA٩٣ در حال حاضر، با توجه به آمارهاي .تفصيل بيشتر اهميت فراواني دارد

استخراج نفت . 3ماهيگيري، . 2 كشاورزي،. 1: ها عبارتند ازاين بخش. بخش اقتصادي وجود دارد 17 كل عوامل به تفكيك
فروشي و خدمات فروشي، عمدهخرده.8ساختمان، . 7آب، برق و گاز، . 6صنعت، . 5ساير معادن، . 4و گاز و پااليش نفت، 

 مستغالت،. 13هاي مالي، گريواسطه. 12ارتباطات، . 11و انبارداري،  ونقلحمل. 10هتلداري و رستوران، . 9ها، تعميرگاه
بهداشت و مددكاري . 16آموزش، . 15 اداره امور عمومي، دفاع و تأمين اجتماعي،. 14 ،وكاركسبهاي كرايه و فعاليت

 .هاي خدمات عمومي، اجتماعي، شخصي و خانگيساير فعاليت. 17اجتماعي، 
 :استبه شرح زير  گفته، اهداف كلي اين پژوهشد پيشبا توجه به موار

 گيري قانون برنامه پنجم توسعه كشور در زمينه اندازه 79نمودن ماده مقدمات الزم براي اجرايي فراهم كردن
 وري،هاي بهرهشاخص

 گيريافزايش دقت اندازه	هاي اقتصادي،وري و تفكيك بيشتر آن در سطح بخشهاي بهرهشاخص 
 مقايسه با برخي مناطق و يا كشورهاي موفق،وري ايران و هاي بهرهشاخص تر عملكردارزيابي دقيق	

 وري،گيري و تحليل بهرههاي سياستي براي بهبود نظام آماري كشور در زمينه اندازهارائه توصيه	

 توليد وري كل عواملهاي سياستي براي تسريع رشد بهرهارائه توصيه.	
در فصل اول، مباني نظري فصل سازماندهي كرده است.  11محقق طرح حاضر را در  ،جهت نيل به اهداف فوق

محقق در اين فصل . بدين منظور، شده استوري و عوامل مؤثر بر آن ارائه هاي عمومي بهرهگيري شاخصهاي اندازهروش
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 ه است.وري را مطرح نمودگيري و سنجش بهرهبراي اندازه هاها و خروجيديوگيري وراندازهچگونگي 
 اقتصادي وري در كشورهاي سازمان همكاري و توسعههاي بهرهگيري شاخصهاي اندازهچارچوب در فصل دوم،

)OECD(  .يابي در فاصله دو سرشماري صعودي براي درون يكنواي 1از روش اسپاليندر اين پژوهش بيان شده است
روزرساني برآورد سري زماني در ادامه، نتايج بازنگري و به. شده استاستفاده  1385و  1375عمومي نفوس و مسكن 

 .ارائه شده است 1388-75بخش در دوره  17اشتغال به تفكيك 
در . شده است ، بررسيصاد ايران و مسائل مرتبط با آنوري در اقتهاي بهرهگيري شاخصهاي اندازهچارچوبفصل سوم در 

وري در ايران و وري توسط نهادهاي رسمي توليدكننده آمارهاي بهرهگيري بهرههاي متداول اندازهروشمحقق اين فصل، 
هاي وري در اقتصاد ايران را مرور نموده و در نهايت، روش مناسب براي محاسبه شاخصگيري و سنجش بهرهمشكالت اندازه

 .است كردهوري جزئي و كلي عوامل توليد در ايران معرفي بهره
اختصاص يافته است.  ،وري در اقتصاد ايرانهاي بهرهگيري و تحليل شاخصتهيه بانك اطالعاتي براي اندازه هفصل چهارم ب 

براي  .وري در اقتصاد ايران تهيه شده استهاي بهرهگيري و تحليل شاخصاندازه منظوربهبانك اطالعاتي  يك در اين فصل،
سپس برآوردهاي موجودي ي اقتصادي ايران بازنگري شده هااين منظور ابتدا برآورد آمارهاي جمعيت شاغل در بخش

هاي تحقيق و توسعه دولتي در اند. در نهايت سري، زماني آمار هزينههاي اقتصادي ايران بازنگري شدهسرمايه در بخش
 هاي اقتصادي ايران تشكيل شده است.بخش

 .است را تحليل نموده 2011-1996ر فصل پنجم تحوالت اقتصاد جهاني و تأثيرات آن بر اقتصاد ايران در دوره دمحقق 
ركود  -2بحران مالي جنوب شرقي آسيا،  -1: ترين تحوالت جهاني در اين دوره عبارتند ازمهم وي بيان كرده است كه
افزون  .2008بحران نظام مالي اقتصاد آمريكا در سال  -4سپتامبر،  11حادثه تروريستي  -3، 2000اقتصاد جهاني در سال 
كه  دهدمينشان  نتايج اين بخش .تحليل شده استوري اقتصاد ايران هاي اقتصاد جهاني بر بهرهبراين، تأثيرات بحران

ر و وري نيروي كاارتباط نزديكي بين متغيرهاي رشد بهره و اقتصاد ايران همبستگي مثبتي با تحوالت اقتصاد جهاني دارد
ي كه در طوربهو رشد توليد ناخالص داخلي از سوي ديگر در سطح جهاني وجود دارد؛  وري انرژي از يك سورشد بهره

كشور ضمن اين كه . يابدكار و انرژي افزايش و در شرايط ركودي كاهش مي وري نيرويرشد بهره شرايط رونق اقتصادي،
تري در مقايسه با متوسط اين شاخص در وري نيروي كار از جايگاه پايينوري انرژي و بهرههاي بهرهايران از نظر شاخص

 هايوري انرژي ايران در سالبررسي روند شاخص بهره. سطح جهاني و منطقه خاورميانه و شمال آفريقا برخوردار است
دهد كه اين شاخص روند نوساني و نزولي داشته كه دليل اصلي آن كاهش قيمت نسبي انرژي نيز نشان مي 1996 -2009

																																																													
1  Spline 
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 .است
در . است اختصاص يافتههاي اقتصادي ايران بررسي وضعيت سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در بخش فصل ششم به

گيري سرمايه داخلي و براي اندازه منابعبه عنوان شاخصي از پيشرفت فناوري از  GDPدر  R&Dهاي سهم هزينهاين راستا، 
ها نشان بررسي. شده استاستفاده  عاليدرصد شاغالن داراي آموزشو  هاي تحصيل شاغالنمتوسط سالانساني از دو شاخص 

بر اين . دارندهاي اقتصادي ايران روندي صعودي ، سطح سرمايه انساني در تمامي بخش1375 -88هاي كه در سال دهدمي
مالي، بهداشت و ارتباطات از سرمايه انساني باالتري برخوردارند و بخش كشاورزي، گري واسطه هاي آموزش،اساس، بخش

تعداد جه ديگر اين كه در اقتصاد ايران نكته قابل تو	.اندماهيگيري و ساختمان كمترين سرمايه انساني را تجربه نموده
توجهي در دوره ياد شده را تجربه هاي تحصيل كمتري برخوردار بودند، رشد قابلهايي كه از متوسط سالشاغالن بخش

گري مالي و نظير آموزش، بهداشت، واسطه(باالتر بوده است  هاآنهايي كه سطح سرمايه انساني كردند و در مقابل، بخش
 .رشد چندان بااليي از نظر سطح تحصيالت نداشتند) تارتباطا

شده گيري و تحليل اندازه 1375 -86وري در سطح كالن و بخشي در دوره هاي عمومي بهرهشاخص در فصل هفتم،
در سطح كالن اقتصاد به دليل رشد  وري نيروي كاردر اين دوره، شاخص بهرهنتايج اين فصل حاكي از آن است كه  .است

وري هاي جزئي از روند صعودي برخوردار بوده؛ اما در اين دوره، بهرهسرمايه سرانه و سطح سرمايه انساني و فناوري با نوسان
 استدرصد كاهش يافته 8/0طور متوسط ساالنه سرمايه به

هاي كار استان وري نيرويستاني، شاخص بهرههاي آماري اشناسي و توصيف دادهدر فصل هشتم، پس از آسيبمحقق 
وري نيروي در اين خصوص، بهره. نموده استگيري و تحليل را اندازه 1385هاي اقتصادي در سال كشور به تفكيك بخش
هاي تهران، بر اين اساس، استان. شده استگيري و تحليل استان اندازه 30گانه به تفكيك  17هاي كار كل اقتصاد و بخش

وري نيروي كار را داشته و باالتر زستان، بوشهر، مركزي، هرمزگان، كرمان، اصفهان، قزوين و يزد به ترتيب بيشترين بهرهخو
هاي كردستان، آذربايجان غربي، سيستان و بلوچستان، اردبيل و خراسان جنوبي از متوسط كل كشور قرار دارند و استان

ها وري بسيار باالي فعاليت استخراج نفت و گاز، ارزيابي عملكرد استانتوجه به بهرهبا . وري نيروي كار را دارندكمترين بهره
 صورت گرفته است.در استفاده بهينه از نيروي كار بر مبناي توليد ناخالص غيرنفتي 

. استقرار داده مورد بررسي  OECDسازمان  گيري از تجربه كشورهايبا بهره را نظام آماري كشور فصل نهم،در محقق 
و  نمودهرا ارائه  OECDوري در كشورهاي عضو هاي محاسبه بهرهپايگاه آماري دادهو متغيرها  شناسي،، روشدر اين فصل

داده ) را مورد بررسي قرار ژاپنو  انگلستان، اياالت متحده آمريكا(وري در كشورهاي منتخب منابع آماري محاسبه بهره
 .است
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يافته از جمله كشورهاي عضو و توسعه توسعهدرحالوري نيروي كار ايران با كشورهاي منتخب بهره در فصل دهم،
OECD( وري آسياييو كشورهاي عضو سازمان بهره) منطقه جنوب غرب آسيا(انداز ، كشورهاي حوزه سند چشمAPO (

وري نيروي كار ايران در دهد كه هم سطح بهرهنشان مي ي اين فصلهايافته شده است.مقايسه  1996 -2009 براي دوره
وري پايين است و هم نرخ رشد بهره APOو برخي كشورهاي جنوب غرب آسيا و  OECDمقايسه با كشورهاي منتخب 

 .وري ايران با اين كشورها بيشتر شده استاي كه شكاف بهرهگونهايران پايين بوده، به

هاي اقتصادي و نحوه محاسبه آن وري چه در سطح كل اقتصاد، بخشمختلف مبحث بهرههاي اين طرح به بررسي جنبه
هاي نقاط ضعف و در كشور پرداخته است. به همين جهت نتايج تحقيق بسيار گسترده است و محقق آن را در ذيل سرفصل

و با ذكر يك مورد مختصر  اري بسيدر ذيل نتايج تحقيق به صورت آورده است. وري و محاسبه آن،قوت جهت افزايش بهره
بيشتر به طرح انجام شده مراجعه به نتايج يافتن دست توانند جهت عالقمندان مي هاي ارائه شده است.سرفصلهر تحت 
 نمايند.

 ورينقاط ضعف و قوت اقتصاد ايران از منظر بهره -1
 شناسايي نقاط ضعف 

	نقاط ضعف نظام آماري براي سنجش بهره وري) الف

  و ) مركز آمار ايران و بانك مركزي(كشور نبود ارزيابي دقيق از كيفيت آمارهاي توليدشده توسط دو نهاد آماري رسمي
 .هاآننبود تقسيم كار بين 

 شناسايي نقاط قوت 
	نقاط قوت آماري براي سنجش بهره وري) الف

 تسريزي و نظارت راهبردي ريابرنامه نزديك بودن نتايج برآوردهاي موجودي سرمايه دو نهاد بانك مركزي و معاونت 
 همجمهوري در سطح كالن اقتصاد به 

	نقاط قوت اقتصادي و اجتماعي براي ارتقاي بهره وري) ب

 هجري  1404ايران در افق  انداز جمهوري اسالميوري بر اساس سند چشمداشتن راهبرد بلندمدت براي ارتقاي بهره
و فناوري در سطح منطقه و تأكيد بر مصاديق به جايگاه اول اقتصادي، علمي  با توجه به ضرورت دستيابي ايران(شمسي 

قانون برنامه پنجم  79د ماده يو تاك) ارتقاي سهم دانش و فناوري، سرمايه انساني و اجتماعي در توليد در اين سند
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 ادين رشد اقتصيوري در تامش سهم بهرهيوري و افزان برنامه جامع بهبود بهرهيتوسعه بر تدو

 وريها و تهديدهاي اقتصاد ايران از منظر بهرهشناسايي فرصت -2

 هاشناسايي فرصت 
	آماري هاي موجود براي سنجش بهره وري از لحاظفرصت) الف

 برنامه پنجم توسعه در  54موضوع ماده ( وريهاي بهرهگيري شاخصشدن اندازهوجود الزامات قانوني براي اجرايي
 )وري توسط مركز آمار ايرانهاي بهرهگيري شاخصبراي اندازهخصوص توليد آمارهاي الزم 

 وري از بعد اقتصادي و اجتماعيفرصت هاي موجود براي ارتقاي بهره) ب
 ها ها و انگيزه ايجادشده در بنگاهاجراي طرح هدفمندسازي يارانه دليلبهوري انرژي وجود پتانسيل براي ارتقاي بهره

	يبراي استفاده بهينه از انرژ

 شناسايي تهديدها 
	وري از لحاظ آماريتهديدها براي سنجش بهره) الف

 هاي محدوديت به دليلريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري اختصاص نيافتن بودجه كافي توسط معاونت برنامه
 وريهاي آمارگيري سنجش و ارزيابي بهرهالمللي براي اجراي طرحهاي بينمالي دولت در شرايط تحريم

 وري از بعد اقتصادي و اجتماعيتهديدها براي ارتقاي بهره) ب
 اي عدم توافق بر سر موضوع فناوري هسته به دليلهاي اقتصادي از سوي برخي از كشورهاي جهان امكان تشديد تحريم

	:و تأثيرات آن بر
 محدودكردن انتقال دانش فني به ايران) الف

 وري ايران منجر خواهد شدكه به كاهش رشد بهرهكاهش صادرات ايران به كشورهاي مورد نظر ) ب

با توجه به سهم دو سومي واردات كاالهاي ( يافتهويژه كشورهاي توسعهكاهش واردات ايران از كشورهاي مختلف به) ج
 )ورياي از كل واردات و تأثير منفي محدود شدن واردات بر بهرهاي و سرمايهواسطه

 


