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  قدمهم

شود این است که چه مقدار از رشد  اقتصادها مطرح میهاي اساسی که در همه  یکی از سوال

اقتصادي آنها مربوط به رشد عوامل تولید(همانند نیروي کار و سرمایه فیزیکی) و چه مقدار آن به 

خاطر سایر عوامل مانند تغییرات تکنولوژیکی، ارتقاي سرمایه انسانی، افزایش مقیاس تولید و بهبود 

شود.  وري کل عوامل منتسب می ه اجتماعی می باشد که به رشد بهرهکارکرد نهادها و ارتقاي سرمای

کار و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادي بین اقتصاددانان اجماع  هر چند در مورد تأثیر مثبت نیروي

وري کل عوامل  وجود دارد، ولی بیشتر اقتصاددانان رشد اقتصادي باال و مستمر را به رشد سریعتر بهره

  د. دانن وابسته می

هاي کالن دیگر اهمیت  وري در کنار شاخص ریزي کالن کشور ایران، موضوع بهره در برنامه

هجري شمسی، ایران کشوري  1404ایران در افق  انداز جمهوري اسالمی دارد. مطابق سند چشم

و فناوري در سطح منطقه، ترسیم شده است. براي رسیدن  یافته با جایگاه اول اقتصادي، علمی  توسعه

اي تولیدي و داراي فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع هستیم. به  ه این مهم نیازمند جامعهب

هاي کلی و  وري در سیاست منظور دستیابی به اهداف این سند، مصادیق و راهکارهاي ارتقاي بهره

در قانون  قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور به طور صریح و ضمنی مد نظر قرار گرفته است.

مطرح شده است. در این  79وري به طور مشخص در ماده  برنامه پنجم توسعه کشور، موضوع بهره

وري در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان  ماده، تأکید شده است که در راستاي ارتقاي سهم بهره

از (تمام عوامل تولیدوري  گذاري، راهبري، پایش و ارزیابی بهره ریزي، سیاست منظور برنامه برنامه و به

هاي  وري کشور شامل شاخص برنامه جامع بهره  ،)جمله نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و خاك

اقتصادي، اجتماعی و  هاي وري، براي تمامی بخش وري و نظام اجرایی ارتقاي بهره استاندارد بهره
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وري و ارزیابی  بهره هاي تر شاخص گذاري مناسب ، تدوین شود. این رویکرد، ضرورت هدففرهنگی

گذاران  ریزان و سیاست تري را براي برنامه تواند تصویر مناسب تر عملکرد آن را بازگو کرده و می دقیق

به این نکته ظریف توجه شده است که تحقق اهداف رشد  79).در ماده 1391(امینی، فراهم نماید.

تمامی بخشهاي اقتصادي است.در  وري در وري در سطح کالن اقتصاد وابسته به ارتقاي بهره بهره

وري بیشتر به بخشهاي تولیدي معطوف بود، حال آن که هم اکنون  گذشته برنامه هاي ارتقاي بهره

درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به بخش خدمات است. افزون بر این، ارتقاي  50بیش از 

ي نیز کمک می کند، زیرا خدمات وري در بخشهاي تولید وري در بخش خدمات به ارتقاي بهره بهره

ارایه شده توسط فعالیت هاي خدماتی به بنگاه هاي تولیدي به عنوان نهاده واسطه آنها تلقی می شود 

وري در  و هرگونه کاهش در قیمت تمام شده و یا ارتقاي کیفیت این گونه خدمات به بهبود بهره

  هاي تولیدي کمک می کند. بخش

وري را  حتواي علمی الزم براي تدوین برنامه جامع بهبود بهرهگزارش حاضر در نظر دارد م

در اقتصاد ایران می پردازیم و سپس بازرگانی  در این ارتباط، ابتدا به تعیین جایگاه بخش فراهم آورد.

 با تاکید بر برنامه چهارم توسعه تحلیل می کنیم. 1389-1375وري را در دوره  بهره هاي شاخصروند 

 ها مورد بررسی قرار می گیرد. بین استانبازرگانی  وري بخش بهره هاي شاخصهاي  ابريدر ادامه، نابر

در برنامه پنجم توسعه معرفی می شود و در ادامه، بازرگانی   هاي بخش در قسمت بعد، چالش

ایران با کشورهاي عضور بازرگانی  کار بین بخش وري نیروي اي تطبیقی از شاخص بهره مقایسه

وري بین ایران  انجام می دهیم تا شکاف موجود در بهره )OECD(و توسعه اقتصادي سازمان همکاري

انداز  هاي قبل، چشم براساس نتایج بدست آمده از قسمت و کشورهاي توسعه یافته مشخص گردد.

همچنین با توجه به  وري تعیین می گردد. هجري شمسی از منظر بهره 1404در افق بازرگانی   بخش
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پنجم توسعه برآورد می گردد چه بخشی از مسیر در برنامه پنجم توسعه طی خواهد اهداف برنامه 

با توجه به اسناد باالدستی و در راستاي تحقق بخشیدن به اهداف برنامه پنجم توسعه، سیاستهاي  شد.

وري با رویکرد ارتقاي رقابت  در ادامه راهبردهاي بهبود بهره وري معرفی می گردد. کلی ارتقاي بهره

در  ارایه می شود.بازرگانی  وري در بخش تیپ بهبود بهره هاي برنامهذیري تعیین و سپس عناوین پ

وري و ضرورت اصالح آنها در طول سالهاي  عملیاتی بهبود بهره هاي برنامهانتها، به منظور ارزیابی 

وري  لیل بهرهگیري و تح برنامه پنجم توسعه، به بررسی کاستی هاي نظام آماري کشور از منظر اندازه

  می پردازیم و اصالحات الزم در نظام آماري پیشنهاد می شود.بازرگانی  در بخش
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  تعریف بخش بازرگانی و تعیین جایگاه آن در اقتصاد کشور- 1

امروزه بخش بازرگانی به عنوان بخشی مولد و شتاب دهنده روند توسعه اقتصادي هر کشور، 

اي اقتصادي به خود، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا با اختصاص حجم قابل توجهی از فعالیت ه

هاي مختلف اقتصادي در ارزش افزوده کشور طی سال هاي  نماید. با نگاهی اجمالی به سهم بخش می

گذشته، مشاهده می شود که بخش خدمات، تقریبا نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود 

بل توجهی از کل ارزش افزوده کشور را داراست. این اختصاص داده و بخش بازرگانی نیز سهم قا

بخش عمدتا در قالب شبکه زنجیره اي تولید و توزیع، به عنوان تسهیل کننده جریان انتقال کاال و 

  ). 1384کند(مرادي و صفوي،  خدمات از تولیدکننده به مصرف کننده عمل می

عمـده   زیـربخش چهـار   در فکیـک ت بهشود،  که در این مطالعه برآن تأکید می بازرگانی بخش

و هتل و رستوران مورد بررسی قرار می گیرد؛ که در ادامه  ها خدمات تعمیرگاه، فروشی خرده فروشی،

 از عبـارت اسـت   فروشـی  عمـده  تعریـف،  بنابربه تعاریف ارائه شده براي هر یک خواهیم پرداخت. 

و  صنعتی کنندگان مصرف فروشی، خرده مرحله در توزیع شبکه به کاال شکل تغییر و بدون مجدد فروش

 تعریـف  براسـاس  فروشـی  خرده .فروش و توزیع عوامل دیگر و دولتی مؤسسات و ها شرکت تجاري،

 نهـایی  کننـدگان  بـه مصـرف   مسـتعمل  نو و کاالهاي شکل تغییر بدون و مجدد فروش از عبارت است

 مصرف، هاي تعاونی کوچک، و گبزر هاي داران، فروشگاه مغازه شامل فروشی خرده توزیع شبکه توسط

فـروش و نگهـداري و تعمیـر وسـایل     عبارت است از  ها نیز آن. خدمات تعمیرگاه نظایر و گردها دوره

 برگیرنـده  در رسـتوران ؛ و همچنـین  فروشی سوخت خـودرو  نقلیه موتوري و موتور سیکلت و خرده

 اشـتغال  نهـایی  مصـرف  براي آماده و اغذیه نوشابه فروش در زمینه که هایی است کارگاه تمام فعالیت

 جهانگردي تسهیالت و ها اردوگاه ها، ها، مسافرخانه هتل خدمات شامل هتلداري ،در نهایتباشند. داشته
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 وجه صورت پرداخت مقابل در که است الزم با تسهیالت اي کرایه هاي اتاق تدارك نظیر خدماتی نیز و

  ).1391(امینی، بگیرد

 1376بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از ارزش افزوده بخش بازرگانی به قیمت ثابت  

است، سهم بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري در تولید ناخالص داخلی  1389که مربوط به سال 

متوسط درصد بوده است.  32درصد و سهم آن در ارزش افزوده بخش خدمات حدود  17حدود 

درصد بوده  6 حدود 1389- 1375در دوره  1376وده این بخش به قیمت ثابت افز رشد ساالنه ارزش

و به معناي افزایش  درصد) در این دوره است 7/4که بیشتر از متوسط رشد ساالنه کل اقتصاد (

بررسی اطالعات ارزش افزوده بخش بازرگانی نشان می . اهمیت این بخش در اقتصاد ایران می باشد

ه این بخش طی سال هاي برنامه سوم توسعه وضعیت مناسب(شتاب باال) دهد که رشد ارزش افزود

شتاب مذکور بصورت کاهنده است که از دالیل آن  1386-89داشته است؛ حال آنکه طی سال هاي 

می توان به علل داخلی و خارجی اشاره کرد؛ از علل خارجی قابل ارائه، می توان به وجود بحران 

را در  1ه طی سالهاي اخیر تشدید شده است اشاره کرد و علل داخلیاقتصادي جهانی و تحریم ها ک

داخلی و  چند محور می توان مورد بررسی قرار داد: الف)وجود تورم شتابان؛ ب)رشد نازل توریسم

هاي صنعت و  هاي هتل و رستوران از این منظر؛ ج)تنزل رشد تولید در بخش نبود تقاضا براي بخش

عرضه کاال به بخش بازرگانی؛ ج)توسعه فضاي رانتی؛ د)هدایت  کشاورزي به عنوان واحدهاي

  تورمی. هاي سرگردان به سمت بازار سرمایه و مسکن؛ ه)وجود رکود سرمایه

نشان می دهد که با فراز و نشیب  از کل شاغالن کشوربازرگانی  بخش سهم شاغالنبررسی 

چهارم توسعه روند  اهشی و طی برنامهسوم توسعه روند ک زیادي همراه بوده است بطوریکه؛ طی برنامه

روند نزولی بوده است که مبین آن است  1375- 89افزایشی بوده است، ولی درمجموع طی سالهاي 

                                                 
 تالش می شود در ادامه، علل داخلی را در قالب آمار و اطالعات نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم. 1
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بر است که  با مقیاس بزرگتر و سرمایه هاي بازرگانی به سمت فعالیت سوي بخش و که سمت

  دهد. ی را نشان مییافته نیز چنین وضعیت سوي بخش بازرگانی در کشورهاي توسعه و سمت

  بازرگانی در سطح ملی  وري بخش شناخت وضع موجود روند رشد بهره - 2

وري  وري جزئی(شامل بهره بهره هاي شاخصدر این قسمت ابتدا نحوه اندازه گیري 

MFPوري چند عاملی( ) یا بهرهTFPوري کل عوامل( کار و سرمایه) و شاخص بهره نیروي
) معرفی 1

در این  تحلیل شده است. 1389-1375وري طی سالهاي  بهره هاي شاخصمی شود و سپس روند 

 هاي شاخصبجاي خروجی استفاده می شود، زیرا هم اندازه گیري  افزوده ارزشگزارش، از مفهوم 

نظر است و هم اهداف کمی برنامه چهارم توسعه بر این مبنا تعیین شده  وري در سطح بخشی مد بهره

  وري می پردازیم.  بهره هاي شاخصکر شده، به معرفی نحوه محاسبه باتوجه به توضیحات ذ است.

 بر تعداد شاغالن بخش 1376به قیمت ثابت سال  افزوده ارزشکار از تقسیم  وري نیروي بهره

از نتایج حسابهاي ملی ساالنه بانک  افزوده ارزشگفتنی است، آمارهاي  بدست می آید.بازرگانی 

) استخراج 1391از مطالعه امینی(بازرگانی  آمارهاي اشتغال بخشمرکزي جمهوري اسالمی ایران و 

  شده است.

به ارزش خدمات سرمایه به قیمت ثابت سال  افزوده ارزشوري سرمایه بر مبناي نسبت  بهره

سرمایه از تفاضل کل جبران خدمات کارکنان از  خدمات است، ارزش گفتنی .2آید بدست می 1376

) نیز از OECDآید. گفتنی است، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي( ناخالص بدست می افزوده ارزش

   کند. وري سرمایه استفاده می مفهوم ارزش خدمات سرمایه در محاسبه بهره

                                                 
1 Multi-factor Productivity 

براي به روز کردن ) اخذ شده است.1391از مطالعه امینی و همکاران (بازرگانی   بخشبرآوردهاي ارزش خدمات سرمایه و آمارهاي اشتغال - 2

و  1388و  1383،  1379از نتایج طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی مرکز آمار ایران در سالهاي  1389-1387محاسبات براي دوره 

 ناسی استفاده شده است.برآوردهاي کارش
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گیري  دیویژیا اندازه عوامل با استفاده از تقریب ترنکوئیست شاخص کل وري در نهایت، رشد ساالنه بهره

  شده است که فرمول آن بصورت زیر است:.

)1()1()1(  tLnLtLnLttLnKtLnKttLnYtLnYtTFPG 

  

 سهم متوسط دهنده نشان ترتیب، به  و t عوامل، کل وري بهره رشد نرخ TFPG آن در که

در ادامه بحث، به تحلیل . است t-1 وt  دوره در کار و سرمایه نهیهز کل از کار نیروي و سرمایه نهیهز

  وري پرداخته می شود. بهرههاي  روند شاخص

ارایه شده  1389-1375) براي دوره 1وري در جدول( بهره هاي شاخصگیري  نتایج اندازه

(بر  1375کار در سال  وري نیروي ) مالحظه می شود، شاخص بهره1طوري که از جدول( همان است.

ه که با متوسط رشد میلیون ریال به ازاي هر شاغل بود 8/20 ) حدود1376مبناي قیمتهاي ثابت سال 

وري  روند رشد بهره افزایش یافته است. 1389میلیون ریال در سال  26 درصد به 6/1 ساالنه

اي سریعتر بوده  کار در برنامه سوم توسعه در مقایسه با برنامه چهارم توسعه بطور قابل مالحظه نیروي

مده ناشی از استفاده بیشتر از بطور عدر برنامه سوم توسعه، کار  نیروي وري بهره تررشد سریع است.

گفتنی است، در این دوره، ارزش افزوده هاي بیکار تولید و ارتقاي سرمایه انسانی بوده است. ظرفیت

درصد رشد داشته  8بخشهاي تولیدي اقتصاد(یعنی صنعت، معدن و کشاورزي) بطور متوسط ساالنه 

  درصد بوده است.  6است، در حالی که رقم مشابه در دوره برنامه چهارم توسعه 

 به حدوددرصدي 8/1با متوسط رشد ساالنه  1375در سال  4/1 وري سرمایه از شاخص بهره

وري سرمایه بخش بازرگانی طی  ارتقا یافته است. شایان ذکر است، بررسی بهره 1389در سال  9/1

تر از  مناسب برنامه هاي سوم و چهارم توسعه نشان می دهد که عملکرد برنامه سوم توسعه به مراتب
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وري سرمایه بخش بازرگانی طی برنامه سوم و چهارم  برنامه چهارم توسعه بوده است؛ بطوریکه، بهره

است، کاهش ظرفیتهاي  ذکر است. الزم به درصد رشد داشته 1/0و  2/5ترتیب بطور متوسط ساالنه  به

بازرگانی طی دوره  بخش سرمایه وري فناوري در افزایش بهره  انسانی و تحوالت ارتقاي سرمایهبیکار، 

  مؤثر بوده است.  89-1375

کار و  وري جزئی نیروي بهره هاي شاخصوري کل عوامل که برآیند تغییرات  شاخص بهره

 100و مبین کارایی هر فعالیت در استفاده بهینه از منابع تولید است، از عدد  دهد میسرمایه را نشان 

 6/1 ارتقاء یافته و متوسط رشد ساالنه آن طی دوره 1389در سال  6/125 به عدد 1375در سال 

وري تامین شده  از محل بهبود بهره افزوده ارزشدرصد رشد  7/26 درصد بوده است و نزدیک به

  است.

وري کل  ، در برنامه سوم توسعه رشد بهره) مالحظه می شود1همان طوري که از نمودار(

در دوره برنامه  یشتر از برنامه چهارم توسعه بوده است.بمراتب ب و سریعتر بودهبخش بازرگانی  عوامل

وري بدست  از طریق بهبود بهرهبازرگانی  بخش افزوده ارزشدرصد رشد  2/45 سوم توسعه، حدود

درصد از رشد ارزش افزوده  5/8 وري برنامه چهارم توسعه بهبود بهره طیآمده است، در حالی که 

آید آن است که رشد سریعتر  جه مهمی که از اینجا بدست مینتیبخش بازرگانی را تأمین کرده است. 

  وري کل عوامل تولید است. منوط به رشد سریعتر بهره افزوده ارزش

عوامل توسط چه عواملی تبیین  کل وري شود آن است که رشد بهره سوال مهمی که مطرح می

 .دهد میوري را نشان  ) آمارهاي الزم براي تحلیل دالیل عمده منابع رشد بهره2جدول( می شود؟

انسانی(شامل درصد شاغالن داراي  سرمایه هاي شاخص) مشخص است، 2همانطورکه از جدول(

   اند. روندي افزایشی داشته 1388-1375آموزش عالی و متوسط سالهاي تحصیل شاغالن) در دوره 
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در ابتداي دوره درصد  03/0 ازافزوده بخش بازرگانی  ارزشتحقیق و توسعه دولتی از  هاي هزینههم س

. در در انتهاي دوره افزایش یافته و مبین ارتقاي سطح دانش فنی از منبع داخلی استدرصد  1/0 به

تحقیق و توسعه از  هاي هزینه )سهم بسیار پایین1مورد این شاخص باید به چند نکته مهم توجه کرد: 

پژوهشی و  خش و عدم تناسب بین اعتباراتنوآوري در این ب فناوري و افزوده(نبود اعتقاد به ارزش

انحراف منابع تحقیق و توسعه - 3)نوسانات باالي این شاخص طی دوره مذکور 2تعداد پژوهشگران)؛ 

  شود.  جاري صرف می بازرگانی بطوري که، بخشی از اعتبارات پژوهشی این بخش در امور در بخش

بازرگانی نشان می دهد  خشسهم شاغالن بخش عمومی از کل شاغالن بهمچنین، بررسی 

بازرگانی  مبین افزایش کارایی استفاده از منابع در بخشکه طی دوره مذکور روند نزولی بوده است که 

رشد به نسبت باالي ارزش افزوده بخشهاي تولیدي اقتصاد نیز که تقاضا براي توزیع کاال توسط است.

استفاده از منابع و کاهش ظرفیتهاي بیکار بخش بازرگانی را نشان می دهد، حاکی از افزایش کارایی 

  است. 

دو شاخص تأثیر گذار که تاحد زیادي بر عملکرد بهره وري بخش بازرگانی موثرند عبارتند 

هاي تولیدي؛ گفتنی است، هرچقدر چرخه تولید  از: کل حجم تجارت و مجموع ارزش افزوده بخش

در کشور رونق بیشتري داشته باشد، هاي تولیدي(ارزش افزوده) و حجم تجارت خارجی  بخش در

میزان تقاضا براي بخش بازرگانی بیشتر شده که از سوي دیگر منتج به عرضه بیشتر و ارتقاي کارایی 

) 2استفاده از منابع در بخش بازرگانی خواهد شد. بررسی اطالعات آماري ارائه شده در جدول(

ه کل حجم تجارت بطور متوسط درخصوص حجم تجارت نشان می دهد که طی برنامه سوم توسع

 6/3درصد رشد داشته است که این روند در برنامه چهارم دچار افت محسوسی شده و به 7/9سالیانه 

درصد تقلیل یافته است که یکی از دالیل افت رشد بهره وري بخش بازرگانی طی برنامه چهارم 

دیگر، بررسی روند رشد مجموع ارزش توسعه را می توان از این منظر مورد ارزیابی قرار داد. از منظر 
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افزوده بخش هاي تولیدي طی برنامه سوم توسعه نشان می دهد که این متغیر بطور متوسط ساالنه 

درصد کاهش یافته است و یکی از 4درصد رشد داشته است، ولی طی برنامه چهارم توسعه به 9/8

   وري بخش بازرگانی است. دالیل مهم تبیین کننده کاهش رشد بهره

درنهایت، شاخص تعداد ورودي گردشگر به کشور که مبین میزان تقاضا براي خدمات بازرگانی و 

رستوران و هتلداري است طی برنامه سوم و چهارم توسعه نشان می دهد که تعداد گردشگران وارد 

 درصد رشد داشته اند که عملکرد برنامه چهارم6/4و  1/7شده، طی برنامه سوم و چهارم به ترتیب 

توسعه از این منظر نیز همانند سایر شاخص هاي تأثیرگذار بر بهره وري نامناسب و نسبت به برنامه 

  قبلی ضعیف تر شده است.

  

  1389- 1375در سالهاي  بازرگانی بخش) TFPوري کل عوامل( کار و سرمایه و بهره وري نیروي : روند شاخص هاي بهره1نمودار 
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  1376بر مبناي قیمت ثابت  1389-1375بازرگانی در  وري بخش بهرههاي  روند شاخص-)1جدول(

 سال
بهره وري کار(میلیون  

 ریال به نفر)

بهره وري 

 سرمایه

شاخص 

بهره وري 

 نیروي کار

شاخص 

بهره وري 

 سرمایه

شاخص 

بهره وري 

 کل عوامل

ارزش افزوده 

بخش صنعت 

به قیمت ثابت 

(میلیارد 1376

 ریال)

1375 20.8 1.4 100 100 100 40069 
1376 21.2 1.5 101.9 100.6 101.0 41583 
1377 21.8 1.4 104.7 99.6 101.2 43724 
1378 21.3 1.4 102.6 98.8 100.0 44178 
1379 21.8 1.4 104.7 98.7 100.4 46899 
1380 23.0 1.4 110.6 98.9 102.2 50947 
1381 23.7 1.7 113.9 115.0 113.4 55520 
1382 24.6 1.7 118.2 118.4 117.0 61289 
1383 25.0 1.8 120.2 127.4 122.7 68826 
1384 25.6 1.9 123.4 129.6 125.3 75097 
1385 25.8 1.8 124.2 127.5 124.6 78002 
1386 26.8 1.9 128.8 129.7 127.8 82041 
1387 25.5 1.8 122.7 126.1 123.1 81779 
1388 24.7 2.0 118.9 135.2 125.8 84842 
1389 26.0 1.9 125.2 128.6 125.6 90656 

متوسط رشد ساالنه 

در برنامه سوم 

 توسعه(درصد)

3.2 5.2 3.2 5.2 4.2 9.3 

متوسط رشد ساالنه 

در برنامه چهارم 

 توسعه(درصد)

0.7 0.1 0.7 0.1 0.4 4.7 

متوسط رشد ساالنه 

 در کل دوره(درصد)
1.6 1.8 1.6 1.8 1.6 6.0 
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  1375- 1388بازرگانی طی دوره  هاي سرمایه انسانی، پیشرفت فناوري و کارایی در بخش شاخص – 2جدول 

  سال

متوسط سال هاي 

تحصیل 

  شاغالن*

سهم شاغالن  داراي 

آموزش عالی از کل 

  اشتغال(درصد)*

هاي تحقیق و  هزینهنسبت 

توسعه دولتی به 

  افزوده (درصد)* ارزش

سهم شاغالن بخش 

عمومی از کل 

  اشتغال(درصد)*

کل حجم تجارت به قیمت 

  1376ثابت سال

  (میلیارد ریال)

مجموع ارزش افزوده بخش هاي 

به قیمت ثابت  1تولیدي

  (میلیارد ریال)1376سال

  بین المللی،گردشگري 

ورودي ها به  تعداد

  کشور

1375  6,50 3,1 0,03 3,63 101378 80910 573000 

1376 6,67 3,5 0,03 3,62 95735 85514 764000 

1377 6,74 4,0 0,03 3,51 101232 88450 1008000 

1378 6,93 4,5 0,02 3,42 100037 88383 1321000 

1379 7,00 5,0 0,04 3,40 104526 94484 1342000 

1380 7,15 5,4 0,02 3,29 111399 99363 1402000 

1381 7,34 5,8 0,04 3,29 128772 11652 1585000 

1382 7,43 6,1 0,05 3,20 150275 121968 1546000 

1383 7,61 6,1 0,06 3,19 160569 129792 1659000 

                                                 
 ؛ صنعت و معدن است.کشاورزيشامل  بخش هاي تولیدي 1
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  سال

متوسط سال هاي 

تحصیل 

  شاغالن*

سهم شاغالن  داراي 

آموزش عالی از کل 

  اشتغال(درصد)*

هاي تحقیق و  هزینهنسبت 

توسعه دولتی به 

  افزوده (درصد)* ارزش

سهم شاغالن بخش 

عمومی از کل 

  اشتغال(درصد)*

کل حجم تجارت به قیمت 

  1376ثابت سال

  (میلیارد ریال)

مجموع ارزش افزوده بخش هاي 

به قیمت ثابت  1تولیدي

  (میلیارد ریال)1376سال

  بین المللی،گردشگري 

ورودي ها به  تعداد

  کشور

1384 7,69 6,3 0,08 3,09 166309 144821 1889000 

1385 7,86 6,8 0,02 3,09 178826 156981 2735000 

1386 7,85 6,6 0,03 3,08 180646 161959 2219000 

1387 7,79 7,2 0,05 3,02 188388 156896 2034000 

1388 7,95 7,7 0,10 3,37 191624 169682 2260480 

  متوسط رشد ساالنه

 در برنامه سوم توسعه(درصد)
1,90 4,73 14,87 1,89-  9,73 8,92 7,08 

  متوسط رشد ساالنه

 توسعه(درصد)در برنامه چهارم 
0,83 5,14 5,74 2,19 3,61 4,04 4,59 

  متوسط رشد ساالنه

 در کل دوره(درصد)

1,56 7,25 9,70 0,57-  5,02 5,86 11,13 

  .WDI2012؛ بانک مرکزي ج.ا.ا؛ )1391ماخذ:*امینی و همکاران(
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و  افزوده ارزشدر ادامه بحث، به ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد 

) مقایسه اي از اهداف و عملکرد برنامه چهارم توسعه را از منظر رشد تولید و 3جدول( وري می پردازیم. بهره

وري نیروي کار که  بهرهد، شو ) مالحظه می3جدول(در  طورکه همان .دهد مینشان بازرگانی  وري بخش بهره

درصد رشد  7/0درصد افزایش می یافت در عمل  7/5اي می بایست بطور متوسط ساالنه  طبق هدف برنامه

وري سرمایه طی  درصد از اهداف تحقق یافته است. بررسی اهداف معین شده رشد بهره 28/12یافته است و 

درصد از  25/6که بخش بازرگانی توانسته است دهد  برنامه چهارم توسعه و عملکرد محقق شده، نشان می

  اهداف معین شده را محقق نماید.

 3/3 بایست بطور متوسط ساالنه وري کل عوامل که طبق برنامه می شاخص بهرهالزم به ذکر است،  

درصد از اهداف معین شده در این حوزه  1/12درصد رشد داشته است و  4/0؛ تنها درصد افزایش می یافت

بازرگانی قابل  وري بخش توان بیان داشت که شکاف میان اهداف و عملکرد بهره است. درمجموع می محقق شده

هاي  وري سرمایه و وجود ظرفیت هاي بیکار در بخش مالحظه است که از دالیل آن می توان به پایین بودن بهره

صد از اهداف معین شده براي در 7/42داري اشاره کرد. درنهایت،  فروشی و رستوران و هتل فروشی، خرده عمده

ارزش افزوده بخش بازرگانی محقق شده است که از دالیل آن می توان به نامناسب بودن وضعیت رشد 

  وري این بخش اشاره کرد. بهره

  در برنامه چهارم توسعه(درصد) بخش بازرگانی وري مقایسه اهداف و عملکرد رشد تولید و بهره-)3جدول(

  عنوان
وري  بهرهمتوسط رشد 

  کار نیروي

وري  متوسط رشد بهره

  سرمایه

وري  متوسط رشد بهره

  کل عوامل

متوسط رشد 

  افزوده ارزش

  11,0  3,3  1,6  5,7  هدف برنامه چهارم توسعه

  4,7  0,4  0,1  0,7  عملکرد برنامه چهارم توسعه
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  42,72  12,1 6,25 12,28  درصد تحقق هدف برنامه

  .برنامه چهارم توسعه و عملکردها از محاسبات تحقیق حاضر اهداف برنامه اي از مستندات ماخذ:
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  ها وري بین استان هاي بهره شناخت نابرابري- 3

در این مطالعه به منظور  وري می پردازیم. هاي منطقه اي بهره در این قسمت از بحث به بررسی نابرابري

در  یو بازرگـان  یصـنف  يواحدهاوري در سطوح استانی از نتایج طرح آمارگیري از   محاسبه شاخص هاي بهره

بازرگانی، رستوران   وري بخش بهره هاي تفاوت، در این قسمت تصویري از بهره برده شده است. لذا 1388سال 

  گردد.ارایه می  1388 ها در سال استانو هتلداري 

هاي موجود در سرمایه  تواند در اثر نابرابري کار بین مناطق می وري نیروي هاي اقتصادي، تفاوت بهره مطابق نظریه

ي اجتماعی باشد. با توجـه بـه اینکـه    ها زیرساختفیزیکی سرانه، سرمایه انسانی، فناوري و سرمایه اجتماعی یا 

شده و بـه دنبـال    گذاري انجام ست، بدین روي، میزان سرمایهگذاري متفاوت ا ها براي سرمایه هاي استان جذابیت

هـا در راسـتاي اسـتراتژي     ها تفاوت زیادي با یکـدیگر دارد. معمـوالً دولـت    آن، انباشت سرمایه سرانه در استان

ها(بویژه زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطـات بـه    زیرساختکنند، با ایجاد  توسعه متوازن اقتصادي سعی می

تفـاوت   نیافتـه،  ها در مناطق محـروم و توسـعه   دادن یارانه و اعطاي معافیت ، توسعه تجارت الکترونیکی)منظور 

و گسـترش   گذاري را بین مناطق کاهش دهند. افزون بر این، با توسعه آموزش عمومی و عـالی  جذابیت سرمایه

 دانشرصدد کاهش شکاف سطح هاي محروم د در استان آموزشهاي حرفه اي و کاربردي ویژه کارکنان و مدیران

کار متخصص) در ایـن   هاي جدید(یعنی نیروي مردم مناطق محروم هستند تا زیرساخت علمی استفاده از فناوري

وري در داخـل و خـارج نیـز در     موجود بهبـود بهـره   5اطالع رسانی و ترویج بهترین تجارب مناطق فراهم شود.

کنند با کنترل جرم و جنایت و ناامنی  ها سعی می ایت، دولتدر نهکاهش تفاوتهاي منطقه اي حائز اهمیت است.

                                                 
5 .Best Practice 
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هاي مولد در این مناطق فراهم  در مناطق ناامن کشور، زیرساخت اجتماعی الزم را براي استقرار و توسعه فعالیت

  کنند. 

کل نفرساعت کار شـاغالن  ) به 1383(به قیمت ثابت افزوده ارزشصورت نسبت  کار به وري نیروي بهره

برآورد ارائه شده در گزارش تحلیلـی نتـایج    .آمارهاي کل نفر ساعت کار شاغالن ازشده است ش تعریفهر بخ

بدسـت آمـده   وري  براي اندازه گیري و تحلیل شاخصهاي بهـره  یو بازرگان یصنف يواحدهاطرح آمارگیري از 

بازرگـانی بانـک    بخـش ) CPIمصـرف کننـده(  ها با استفاده از شاخص قیمت  استان افزوده ارزشآمارهاي  است.

وري سرمایه از تقسیم  شاخص بهره اند. تبدیل شده 1383هاي کشور به قیمت ثابت  به تفکیک استانمرکزي ج.ا.ا 

بـر مبنـاي هزینـه ضـمنی      ارزش خدمات سرمایه نیز بر ارزش خدمات سرمایه بدست آمده است. افزوده ارزش

 یو بازرگـان  یصـنف  يواحـدها ی نتایج طرح آمـارگیري از  برآورد ارائه شده در گزارش تحلیلاز  اجاره کارگاه و

وري کـل عوامـل بـه روش     شـاخص بهـره   بدست آمده است.وري  براي اندازه گیري و تحلیل شاخصهاي بهره

وري کـل عوامـل    کار و سرمایه و بهره وري نیروي در ادامه بحث، شاخص هاي بهره دیویژیا محاسبه شده است.

این نکته را نیز باید اضـافه نمـود    گیرد. مورد مقایسه قرار می 1388تانها در سال بخش بازرگانی اس) TFPتولید(

که اطالعات آماري بخش بازرگانی استان البرز موجود نیست و در استان تهران ادغام شـده اسـت، لـذا در ایـن     

  بخش بطور مجزا مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.

وري جزئی،  هاي بهره این ویژگی مهم است که عالوه بر شاخصتحلیل ارایه شده در این قسمت داراي 

وري کل عوامل نیز توجه شده است که تصویر درستی از کارایی استفاده بهینه از منابع در بخش  به شاخص بهره

وري کل عوامل برآیندي از  عبارت دیگر، شاخص بهره دهد. به را نشان می ، رستوران و هتلداريبازرگانی
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دهد در مجموع چقدر از  ري کار و سرمایه است، یعنی میانگین وزنی از آن دو است و نشان میو شاخص بهره

  منابع موجود استفاده بهینه شده است.

 هزار 33به استان تهران با حدود  بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري کار وري نیروي باالترین بهره 

ریال به ازاي نفرساعت کار  هزار 10استان همدان با حدود  ریال به ازاي نفرساعت کار شاغالن و کمترین آن به

هاي خوزستان، فارس، قزوین، کردستان،  کار استان وري نیروي است، بهره ذکر به   شاغالن تعلق دارد. الزم

در سال  استانیهرمزگان و یزد باالتر از میانگین مازندران، خراسان شمالی، کرمانشاه،  کهگیلویه و بویراحمد، 

  است. 1388

 آورده شده است.افزوده بر ارزش خدمات سرمایه بدست  وري سرمایه از تقسیم ارزش شاخص بهره

 0/.98،حدود 1388متوسط بهره وري سرمایه بخش بازرگانی، رستوران و هتلداري استان هاي کشور در سال 

حدود بطور میانگین مات سرمایه ریال ارزش خد 1که در سطح ملی به ازاي هر می باشد  بیانگر آناست و 

به استان بوشهر و کمترین آن  91/1وري سرمایه با عدد  افزوده ایجاد شده است. باالترین بهره ریال ارزش 98/0

  تعلق دارد. 5/0به استان یزد با 

وري کار و سرمایه ضرورتا بیانگر کارایی  وري جزئی مانند بهره هاي بهره با توجه به این که شاخص 

اده از هر عامل تولید نیستند، لذا براي ارزیابی درست در خصوص چگونگی استفاده از منابع تولید، باید استف

وري کل عوامل تولید بیانگر متوسط  وري کل عوامل تولید را مبنا قرار دهیم. شاخص بهره شاخص بهره

شده به روش دیویژیا محاسبه  افزوده ایجاد شده به ازاي هر واحد نهاده ترکیبی(کار و سرمایه) است که ارزش

  .است
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) 55/1 (بازنجان کمترین آن به استان ) و18/6 (بابوشهروري کل عوامل مربوط به استان  باالترین بهره

وري باالتر استان بوشهر بطور عمده بدلیل دسترسی به دریاها و گستردگی تجارت خارجی است  بهره تعلق دارد.

ها بیانگر آن  وري کل عوامل بین استان موجود در بهره هاي ه است. تفاوتکه به کاهش ظرفیتهاي بیکار منجر شد

 هاي تفاوتبه کاهش  توان میهاي دیگر  است که از طریق شناسایی تجارب موفق استانی و ترویج آن بین استان

د و بر رشد ها عادالنه توزیع شو وري بین استان ها کمک نمود تا مواهب حاصل از بهبود بهره وري بین استان بهره

  وري در سطح ملی افزود. بهره

  1383 برحسب قیمت ثابت 1388 به تفکیک استانی در سالنی، رستوران و هتلداري بازرگابخش وري در  هاي بهره . شاخص4جدول 

  نام استان  ردیف

  کار وري نیروي بهره

هزار ریال به ازاي نفرساعت (

  )کار شاغالن

 وري سرمایه بهره
(هزار ریال تولیدوري کل عوامل  بهره

 به ازاي هر واحد نهاده ترکیبی)

 2,76 0,87 16,15 آذربایجان شرقی 1

 1,92 0,60 12,37 آذربایجان غربی 2

 3,05 0,94 13,91 اردبیل 3

 3,02 0,74 13,34 اصفهان 4

 2,37 0,68 16,02 ایالم 5

 6,18 1,91 13,46 بوشهر 6

 5,26 1,41 32,98 تهران 7

 2,39 0,86 12,94 وبختیاريچهارمحال  8

 3,73 1,15 13,02 خراسان جنوبی 9

 2,07 0,71 15,19 خراسان رضوي 10

 3,66 1,11 20,49 خراسان شمالی 11

 4,43 1,30 18,87 خوزستان 12

 1,55 0,50 13,79 زنجان 13

 1,99 0,66 14,19 سمنان 14

 2,80 1,00 16,12 سیستان و بلوچستان 15

 4,24 1,24 22,74 فارس 16

 3,39 1,03 17,60 قزوین 17

 2,51 0,71 12,15 قم 18

 5,06 1,45 19,69 کردستان 19

 3,08 0,97 15,51 کرمان 20

 2,97 0,91 17,64 کرمانشاه 21
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  نام استان  ردیف

  کار وري نیروي بهره

هزار ریال به ازاي نفرساعت (

  )کار شاغالن

 وري سرمایه بهره
(هزار ریال تولیدوري کل عوامل  بهره

 به ازاي هر واحد نهاده ترکیبی)

 3,37 1,08 22,00 کهگیلویه و بویراحمد 22

 2,70 0,83 14,81 گلستان 23

 2,16 0,74 13,10 گیالن 24

 1,71 0,60 10,94 لرستان 25

 3,54 0,99 16,97 مازندران 26

 3,86 1,12 10,96 مرکزي 27

 4,48 1,23 18,14 هرمزگان 28

 2,11 0,63 10,02 همدان 29

 4,85 1,33 22,58  یزد 30

 1,55(زنجان) 0,50(زنجان) 10,02(همدان)  حداقل استانی

 6,18(بوشهر) 1,91(بوشهر) 32,98(تهران)  حداکثر استانی

 3,24 0,98 16,26 میانگین استانها
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   شناسایی چالش هاي بخش بازرگانی در برنامه پنجم توسعه- 4

  را بصورت زیر برشمرد:بازرگانی   هاي بخش مهمترین چالش توان میاساس نتایج مطالعات انجام شده  بر

  کاهش حجم تجارت و تولیدبر المللی و اثرات آن  هاي بین تحریمبحران مالی جهانی و  

  قابل توجه تقاضاي توریسم داخلی و خارجی ناشی از عوامل اقتصادي، اجتماعی و سیاسیکاهش  

 و ارز مسکن طال،هاي سرگردان به سمت بازار  هدایت سرمایه  

 هاي کشاورزي و صنعت که بصورت غیرمستقیم بر تضعیف خدمات  کاهش نرخ رشد تولید بخش

  بازرگانی نقش دارند

 اغالن پایین بودن سطح سرمایه انسانی ش  

 پایین بودن سطح مهارتهاي تخصصی مدیران واحدهاي صنفی و بازرگانی  

 عدم توسعه بکارگیري تجارت الکترونیکی و فناوریهاي نوین  

  سهم باالي واحدهاي صنفی کوچک و سهم پایین فروشگاه هاي زنجیره اي و تعاونی هاي مصرف در

  ارزش افزوده بخش بازرگانی

 دم توسعه شرکتهاي پخش کاالنامناسب بودن شبکه توزیع و ع  

 عدم توسعه شرکتهاي مدیریت صادرات و شرکتهاي تخصصی صادرات  

 گذاري  هاي وارداتی، نبود سرمایه بودن تعرفه عدم توسعه فضاي رقابتی بواسطه عوامل متعدد مانند باال

   ؛دولتی و شبه دولتی و ... هاي غیر هاي نابرابر اقتصادي بین بنگاه خارجی، فرصت

  مدیریت واردات و کم توجهی به رعایت استانداردهاي الزم در مورد کاالهاي وارداتیضعف  
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  مهارت کم خریداران بدلیل ضعف زیرساخت اطالعاتی در کشور(نبود اطالعات کافی از کیفیت و

  قیمت کاالها)

 (قیمت شکنی در تجارت)کم توجهی به اجراي کامل قوانین ضد دامپینگ 

 ضعف مدیریت هاي بیکار تولید محصوالت بدالیل متعدد مانند وجود ظرفیتشده  باال بودن قیمت تمام ،

  و ...

  هاي ذیل: ها از جنبه شرایط محیطی نامناسب براي بنگاه

  (... بواسطه نابسامانی بازار ارز، باال بودن تورم و بیکاري و )عدم ثبات اقتصاد کالن 

 بی ثباتی سیاستها  

  مالی و مشکالت دسترسی به  نبودن بازار در اثر عوامل متعدد مانند پیشرفته وکار کسبفضاي نامناسب

  منابع مالی، بوروکراسی ناکارآمد دولت و ...

 کارکرد نامطلوب نهادها و سطح پایین سرمایه اجتماعی  

 ضعف قوانین کار و تجارت 

 کم بودن میزان آزادي اقتصادي  

  ها زیرساختعرضه ناکافی  

 بین المللی براي جذب گسترده سرمایه گذاري مستقیم خارجی فراهم نبودن شرایط  

  هاي برنامهي آماري الزم براي تدوین و ارزیابی ها زیرساختایجاد کم توجهی دولت به تامین مالی 

  ؛وري ارتقاي بهره
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 مقررات محدود وري مانند عدم ارتباط دستمزدها با بهره(کارایی پایین بازار کار از جنبه هاي مختلف ،

کار، ضعف اخالق کار، ارتباط ناصحیح و نابرابر بین  باالي تعدیل نیروي هاي هزینهنده بازار کار، کن

  ؛)... مدیریت و کارکنان، نامشخص بودن سیستم هاي انگیزشی، پایین بودن ظرفیتهاي عملیاتی

 ؛و مراکز تحقیقاتی و دانشگاههابازرگانی   عدم ارتباط سیستماتیک بین فعاالن بخش 

انداز و  حوزه سند چشم منتخب  ایران با کشورهاي  بازرگانی  وري بخش  مقایسه تطبیقی بهره-5

  )OECD( کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

هجري شمسی می بایست کشوري توسعه یافته و داراي  1404انداز، ایران در افق  اساس سند چشم بر

نابراین، تعیین جایگاه ایران در منطقه آسیاي جنوب غربی(حوزه سند ب جایگاه اول اقتصادي در منطقه باشد.

انداز) و تعیین فاصله آن با کشورهاي توسعه یافته براي تحقق بخشیدن به هدف تعیین شده در سند  چشم

ایران با بازرگانی   کار بخش وري نیروي در این راستا، به مقایسه تطبیقی شاخص بهره انداز ضروري است. چشم

گفتنی پردازیم. انداز می ) و حوزه سند چشمOECDرهاي منتخب عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه(کشو

وري بخش بازرگانی کشورها در دسترس نمی  است، آمارهاي الزم براي مقایسه تطبیقی سایر شاخصهاي بهره

  باشد.

) به PPPدرت خرید(بر حسب برابري قبازرگانی  بخش افزوده ارزشکار از تقسیم  وري نیروي بهره 

این شاخص بیانگر آن است که بطور متوسط به ازاي هر  بر تعداد شاغالن بدست آمده است. 2005قیمت ثابت 

معیار مناسب براي  OECDگفتنی است، براساس توصیه  ایجاد شده است. افزوده ارزشنفر شاغل چه مقدار 

خرید است و به همین خاطر از آمارهاي مقایسه تطبیقی اقتصاد کشورها، تولید بر حسب برابري قدرت 

بر مبناي  کشورها تولیدناخالص داخلیآمارهاي  بر حسب برابري قدرت خرید استفاده شده است. افزوده ارزش
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PPP  از سایت  2005بر حسب دالر به قیمت ثابت سال وWDI  و آمار اشتغال از سایتOECD  استخراج شده

با توجه به نبود آمار ارزش افزوده بخش اخذ شده است. ILOاست و تنها در مورد کشور ترکیه از سایت 

کشورها بر حسب برابري  افزوده بخش بازرگانی ارزشبراي بدست آوردن ، WDIبازرگانی کشورها در سایت 

دناخالص داخلی بر حسب دالر به قیمت هر کشور از تولیبازرگانی   بخش افزوده ارزشقدرت خرید، ابتدا سهم 

حسب برابري قدرت خرید به  محاسبه و سپس نتیجه در تولید ناخالص داخلی بر OECDاز سایت  2000ثابت 

در مورد کشورهاي حوزه سند چشم انداز، سهم ارزش افزوده بخش .6ضرب شده است 2005قیمت ثابت 

  شده در سایت سازمان ملل متحد محاسبه شده است. بازرگانی از تولید ناخالص داخلی از آمارهاي ارایه

از تولید ناخالص بازرگانی  وري به ارایه تصویري از سهم بخش قبل از تحلیل مقایسه تطبیقی بهره

از بازرگانی   می پردازیم.در دوره مورد بررسی، سهم بخشOECD داخلی ایران و مقایسه با کشورهاي منتخب

ارتقاء یافته  2010درصد در سال  8/16 به 1996درصد در سال  1/14 تولید ناخالص داخلی ایران از

داخلی ایران و  بازرگانی از تولید ناخالص سهم بخشبررسی و مقایسه . (حسابهاي ملی بانک مرکزي ج.ا.ا)است

سهم بخش  2009می دهد که تفاوت محسوسی وجود ندارد؛ بطوریکه، در سال نشان  OECDکشورهاي منتخب 

اي نظیر آمریکا و  کشورهاي توسعه یافتهو  OECD متوسط کشورهاي منتتخبباالتر از  GDPبازرگانی ایران از 

دهد که سمت و سوي اقتصاد ایران به سمت بخش خدمات هدایت شده است، ولی  و نوید آن را می نروژ است

آید که آیا صرف افزایش سهم کافی است یا خیر؟ پاسخ به این سوال را می توان در  وال اساسی پیش مییک س

  جستجو کرد. OECDکار بخش بازرگانی ایران و مقایسه آن با کشورهاي  وري نیروي بررسی بهره

  

                                                 
وري نیروي کار محاسبه شده کشورها بر حسب دالر به قیمت ثابت و برابري قدرت خرید قابل مالحظه است، ولی  تفاوت سطوح مطلق شاخص بهره- 6

 یار یکسان است.وري بر اساس دو مع متوسط نرخ رشد ساالنه بهره
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   OECDداخلی ایران و کشورهاي منتخب  بازرگانی از تولید ناخالص سهم بخش -)5دول(ج

  (درصد)2010-1996دوره طی 

 2010 2009 2004 1999 1996 کشور

 ---  14,23 15,46 14,79 13,75 آمریکا

 ---  15,90 16,94 18,27 18,78 ژاپن

 ---  11,84 12,40 13,95 13,86 کره جنوبی

 ---  11,13 8,91 8,23 7,46 نروژ

 ---  16,97 17,20 17,83 17,80 ایتالیا

 ---  17,81 19,15 18,00 17,09 مکزیک

 15,46 15,08 16,62 16,61 17,52 ترکیه

 16,8 16,6 14,7 14,5 14,1 ایران

 --- OECD 15,18 15,38 15,24 14,71متوسط 

  

(بر مبناي  2009در  OECDداخلی ایران با کشورهاي منتخب عضو  ناخالص از تولیدبازرگانی   : مقایسه سهم بخش2نمودار 

PPP  2005به قیمت ثابت(  
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را براي ایران و کشورهاي بازرگانی  بخش کار وري نیروي ) نتایج محاسبات شاخص بهره6جدول(

گردد،  ) مالحظه می6همانطور که در جدول( .دهد مینشان  2009-1996سالهاي  طی OECDمنتخب عضو 

هزار دالر به ازاي هر شاغل بوده است که در انتهاي دوره به 32وري نیروي کار ایران در ابتداي دوره  بهره

درصد رشد داشته است. مقایسه  1/1هزار دالر به ازاي هر شاغل رسیده است و بطور متوسط ساالنه 37

ی ایران با کشورهاي آمریکا، ژاپن و ایتالیا نشان می دهد که تفاوت قابل کار بخش بازرگان وري نیروي بهره

وري نیروي کار کشور ایتالیا را  درصد بهره34وري نیروي کار ایران حدود  اي وجود دارد؛ بطوریکه، بهره مالحظه

مناسب تري وري نیروي کار بخش بازرگانی ایران جایگاه  تشکیل می دهد. درنهایت باید اشاره داشت که بهره

توان از آن به عنوان یک معیار جامع براي مقایسه  نسبت به کشورهاي کره جنوبی و ترکیه دارد ولی نمی

در ادامه به وري سرمایه توجهی نمی کند. بازرگانی کشورها استفاده نمود زیرا به عامل بهره وري بخش بهره

تا  می پردازیم OECDشورهاي منتخب عضو ایران با ک بازرگانیکل عوامل بخش وري  بهرهمقایسه نرخ رشد 

.دوره انتخاب شده بتوانیم عملکرد بخش بازرگانی ایران را در استفاده بهینه از منابع ارزیابی و مقایسه نماییم
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می باشد تا تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی نباشد و شرایط اقتصادها  2007-1996براي مقایسه تطبیقی سالهاي 

با ایران تفاوت  OECDجه است، اگرچه نحوه محاسبه نهاده کار و سرمایه در کشورهاي نرمال باشد.قابل تو

  ، ولی می توان نرخهاي رشد را مورد مقایسه قرار داد.7دارد

  

  

(هزار  2009- 1996طی دوره  OECDکار بخش بازرگانی ایران با کشورهاي منتخب  وري نیروي بهرهمقایسه  -)6جدول(

  )2005به قیمت ثابت  PPPدالر به ازاي هر شاغل بر حسب 

 2009 2008 2004 1999 1996 کشور
  متوسط رشد ساالنه 

 2009- 1996در 

 2,10 55 56 57 49 42 آمریکا

-0,39 38 40 40 39 40 ژاپن  

 2,74 27 26 22 20 19 کره جنوبی

 3,91 56 55 46 39 34 نروژ

-0,52 57 59 60 63 61 ایتالیا  

 0,00 21 24 24 24 21 مکزیک

 ---  ---  31 29 ---  ---  ترکیه

 1,12 37 39 37 33 32 ایران

  

                                                 
شود، در حالی که  براي اندازه گیري نهاده کار از نفر ساعت کار شاغالن و براي نهاده سرمایه از ارزش خدمات سرمایه استفاده می OECDدر کشورهاي - 7

دمات سرمایه در ایران متفاوت براي ایران بترتیب از تعداد شاغالن و تقریب ارزش خدمات سرمایه استفاده شده است.گفتنی است، روش برآورد ارزش خ

با هم قابل مقایسه نیستند ولی انتظار می رود  OECDاست.بنابراین، سطوح مطلق نهاده هاي کار و سرمایه در ایران و  کشورهاي  OECDبا کشورهاي 

  نرخهاي رشد آنها تا حد زیادي قابلیت قیاس داشته باشد.
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                 2009در  OECDکشورهاي منتخب عضو ایران با بخش بازرگانی  کار وري نیروي : مقایسه سطح بهره3نمودار 

  )2005به قیمت ثابت  PPPبر حسب  (هزار دالر به ازاي هر شاغل

  

 

  2007- 1996در دوره  OECDایران با کشورهاي منتخب  بازرگانیکل عوامل بخش وري  بهرهمقایسه شاخصهاي رشد  -)7جدول(

 کشور

متوسط رشد 

ساالنه  ارزش 

 افزوده(درصد)

متوسط 

رشد ساالنه 

نهاده  

نیروي 

 کار(درصد)

متوسط رشد 

ساالنه  نهاده 

 سرمایه(درصد)

متوسط رشد 

ساالنه 

وري کل  بهره

(درصد)عوامل  

سهم هزینه 

نیروي کار در 

کل هزینه 

 عوامل(درصد)

سهم بهره وري 

در تامین رشد 

 اقتصادي(درصد)

 آمریکا
4.1 4.5 0.9 2.6 85.5 64.5 

 آلمان
1.9 2.2 -0.1 1.7 85.4 87.1 
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 کره جنوبی
2.6 4.5 -1.2 3.3 89.5 125.5 

 نروژ
6.3 3.1 0.7 5.3 84.9 84.2 

 فرانسه
2.0 2.3 0.6 1.2 86.0 58.1 

 سوئد
4.8 4.3 0.8 3.3 83.9 69.7 

 هلند
4.2 2.9 0.6 3.2 82.7 76.0 

 ایران
6.7 4.3 4.2 2.3 37.2 33.6 

  و محاسبات تحقیق حاضر OECDماخذ:سایت 

 .است 2006-1996*آمارهاي مربوط به کشورهاي فرانسه و کره جنوبی مربوط به دوره 

) مالحظه می شود ایران و نروژ بترتیب بیشترین رشد ارزش افزوده بخش 7همان طوري که از جدول (

وري کل  درصد رشد ارزش افزوده خود را از طریق ارتقاي بهره 84بازرگانی را داشته اند، ولی نروژ بیش از 

د را از طریق ارتقاي درصد رشد ارزش افزوده خو 34عوامل بدست آورده است، حال آن که ایران کمتر از 

وري در تامین رشد ارزش افزوده کشورهاي منتخب  وري بدست آورده است.متوسط سهم رشد بهره بهره

OECD  درصد است که نسبت به رقم مشابه براي ایران بمراتب باالتر است.گفتنی است، سهم  1/80حدود

بازرگانی کشور کره جنوبی، بدلیل  وري در تامین رشد ارزش افزوده بخش درصدي رشد بهره 100باالتر از 
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وري کل عوامل از رشد ارزش افزوده  کاهش نیروي کار شاغل در این بخش است که باعث شده است رشد بهره

  بیشتر شود.

کار  وري نیروي از تولید ناخالص داخلی و سطح بهرهبازرگانی  در ادامه بحث به مقایسه سهم بخش

در مورد کشورهاي منطقه آسیاي  پردازیم. انداز می منتخب حوزه سند چشمایران با کشورهاي بازرگانی  بخش

 جنوب غربی آمارهاي محدودي وجود دارد و براي همین در انتخاب سالها و کشورهاي منتخب با محدودیت

از تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهاي بازرگانی   ) به مقایسه سهم بخش8مواجه هستیم.جدول ( زیادي

در اقتصاد کشورهاي منطقه بازرگانی  انداز می پردازد که شاخصی از اهمیت بخش چشم وزه سندمنتخب ح

، در کشورهاي ایران، ترکیه بازرگانی شود، بخش می ) مالحظه8همانطورکه از جدول ( غربی است. آسیاي جنوب

ر است و رقباي انداز برخوردا و پاکستان از اهمیت بیشتري نسبت به سایر کشورهاي حوزه سند چشم مصر

وري به این  پاکستان هستند و در مقایسه هاي تطبیقی سطح بهره، مصر و کشور ترکیه سهاصلی ایران در منطقه 

  شود. کشورها توجه ویژه می

  

  

  انداز  بازرگانی از تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهاي منتخب حوزه سند چشم مقایسه سهم بخش-)8جدول(

  )2005به قیمت ثابت  PPPهزار دالر به ازاي هر شاغل بر حسب (

 2009 2008 2007 2002 1999 1996 کشور

 6,1 6,1 5,7 7,5 7,3 5,9 آذربایجان

 16,6 16,5 16,7 15,5 14,5 14,1 ایران

 16,1 16,6 16,3 17,0 17,0 18,1 پاکستان
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 15,1 15,9 16,4 15,6 16,6 17,5 ترکیه

 5,9 5,8 5,7 5,5 5,2 4,2 عربستان

 13,0 13,4 13,5 12,9 13,8 13,8 قزاقستان

 14,8 14,8 14,3 15,3 15,3 14,7 مصر

 12,51 12,73 12,66 12,76 12,81 12,61 متوسط منطقه

  

  (درصد)2009انداز در سال  بازرگانی از تولید ناخالص داخلی ایران با کشورهاي منتخب حوزه سند چشم  مقایسه سهم بخش :4نمودار 

  

ایران با کشورهاي منتخب حوزه سند بازرگانی  کار بخش وري نیروي ) به مقایسه بهره9جدول(

 ،د، در طول دوره مورد برررسیهمان طوري که مالحظه می شو می پردازد. 2008-1996انداز در دوره  چشم

 ایران نسبت به متوسط منطقه آسیاي جنوب غربی بیشتر است. در سالبازرگانی   کار بخش وري نیروي بهره

در رده دوم از نظر شاخص امارات  انداز، بعد از کشور منتخب حوزه سند چشم هشتبین در ایران  2000

وري نیروي کار ایران و امارات قابل مالحظه است  شکاف بهرهقرار دارد؛ شایان ذکر است،  کار وري نیروي بهره
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توان به باال بودن حجم تجارت  وري نیروي کار بخش بازرگانی کشور امارات، می که از دالیل باالتر بودن بهره

این کشور(بویژه صادرات مجدد به کشورهاي منطقه بویژه ایران)، باال بودن سطح توریسم و باال بودن کیفیت 

ه خدمات در بخش بازرگانی این کشور اشاره کرد. درنهایت باید اشاره داشت که کشور امارات جزو ارائ

کار بخش  وري نیروي رقابت پذیري(نوآوري محور) قرار دارد که نتایج بهره 3کشورهایی است که در مرحله

  بازرگانی نیز این جایگاه را تصدیق می کند.

  انداز بخش بازرگانی ایران با کشورهاي منتخب حوزه چشم کار وري نیروي مقایسه بهره -)9جدول( 

  )2005به قیمت ثابت  PPP(هزار دالر به ازاي هر شاغل بر حسب  

 2008 2007 2005 2000 1995 کشور

 6,34 5,39 4,13 2,33 ---  جمهوري آذربایجان

 38,72 40,07 37,61 33,32 ---  ایران

 8,96 9,07 9,59 8,94 9,09 پاکستان

 30,63 31,40 28,39 27,77 ---  ترکیه

 20,10 19,59 ---  19,76 ---  عربستان

 17,59 18,29 15,51 ---  ---  قزاقستان

 21,21 20,34 18,82 19,65 ---  مصر

 ---  ---  94 86 82  امارات

 20,51 20,59 19,01 18,63 --- کار کشورهاي منتخب وري نیروي متوسط بهره

 

(هزار دالر به  2008در سال انداز کشورهاي منتخب حوزه سند چشمکار بخش بازرگانی ایران با  وري نیروي مقایسه سطح بهره :5نمودار 

  )2005به قیمت ثابت  PPPازاي هر شاغل بر حسب 
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   بازرگانی  وري بخش انداز بهره تعیین چشم- 6

در مقایسه با کشورهاي کار ایران  وري نیروي با توجه به تحلیلهاي قسمت قبل مشخص شد سطح بهره

حوزه سند چشم انداز جایگاه مناسبی را دارد، بطوریکه تنها کشوري در منطقه که جایگاه مناسبتري نسبت به 

توسعه یافته باالتر است.  وري نیروي کار آن از تمامی کشورهاي ایران دارد کشور امارات است که سطح بهره

نیز نشان می دهد که  OECDوري نیروي کار بخش بازرگانی ایران با کشورهاي عضو  گفتنی است، مقایسه بهره

شکاف قابل مالحظه اي با اکثر کشورها وجود ندارد و از جایگاه برخی از کشورها همچون: کره جنوبی و 

کشورهاي منتخب بخش بازرگانی کار  وري نیروي ین بهرهشایان ذکر است، میانگمکزیک نیز مناسب تر است. 

اگر  هزار دالر بوده است. 37هزار دالر به ازاي هر شاغل و براي ایران  42حدود  2008در سال  OECDعضو 

وري  افزایش یابد، میانگین بهره 2009- 1996کار کشورهاي توسعه یافته همانند دوره  وري نیروي متوسط بهره

هزار دالر به ازاي هر شاغل  51) به حدود 2025انداز (سال  اي توسعه یافته در افق چشمکار کشوره نیروي

درصد افزایش یابد تا به 2حدود  ایران باید بطور متوسط ساالنهبازرگانی  وري کار بخش خواهد رسید و بهره

به اي تحقق آن دور از دسترس نیست، ولی بردرصد)  1/1رقم مذکور برسد که در مقایسه با عملکرد گذشته(

  وري و اجراي دقیق آن نیاز است. تدوین برنامه جامع بهبود بهره
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بازرگانی در برنامه پنجم  تولید بخش وري و رشد  بهره هاي  کمی شاخص مروري بر اهداف -7

  توسعه

وري در برنامه پنجم توسعه خواهیم  در این قسمت مروري بر اهداف کمی تعیین شده براي رشد بهره

) قانون برنامه پنجم توسعه، 79وري ایران در رابطه با ماده ( در دستورالعمل ابالغی سازمان ملی بهره داشت.

بررسی اهداف تعیین شده طی  ).10اقتصادي تعیین شده است(جدول  هاي بخشوري  اهداف کمی رشد بهره

ست که وزارت صنعت، برنامه پنجم توسعه و عملکرد بخش بازرگانی طی برنامه چهارم توسعه حاکی از آن ا

معدن و تجارت باید سیاست هاي زیرساختی و موثري را در این حوزه به اجرا بگذارد؛ بطوریکه، متوسط رشد 

وري نیروي کار، سرمایه، کل عوامل و ارزش افزوده بخش بازرگانی طی برنامه چهارم توسعه به  ساالنه بهره

) 10العات آماري فوق با اطالعات ارائه شده در جدول(درصد است که مقایسه اط 7/4و  4/0، 1/0، 7/0ترتیب 

وري نیروي کار  مبین آن است که اختالف فاحشی وجود دارد. یکی از بزرگترین مشکالت بخش بازرگانی، بهره

در  که این بخش براي دستیابی به مزیت رقابتی پایدار نیازمند منابع انسانی داراي دانش و مهارت استاست و 

 نظام مند بطورمنابع انسانی  حرفه اي ارتقاء دانش و مهارتزم است برنامه ریزي مناسب براي این ارتباط ال

با توجه به پتانسیلهاي موجود براي رشد بهره وري(مانند امکان .توانمند شوند انجام شود تا کارکنان این بخش

اي نوین، فروشگاه هاي حذف تحریم هاي بین المللی، عدم توسعه بکارگیري تجارت الکترونیکی و فناوریه

بزرگ زنجیره اي و تعاونی هاي مصرف، شرکتهاي مدیریت صادرات و شرکتهاي تخصصی صادرات و 

شرکتهاي پخش کاال) فرصت بالقوه براي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه وجود دارد که براي تحقق آن نیاز به 

  وري بخش بازرگانی است. تدوین برنامه جامع بهبود بهره
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درصد 7/4ذکر است، ارزش افزوده بخش بازرگانی طی برنامه چهارم توسعه بطور متوسط ساالنه  شایان

درصد) نیازمند تالش جدي 4/8رشد داشته است که با توجه به هدف کمی تعیین شده در برنامه پنجم توسعه(

رشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه سیاست گذاري و اجرایی این بخش است. درنهایت، سهم 

درصد بوده است که براساس اهداف کمی تعیین 5/8وري در تأمین رشد افزوده طی برنامه چهارم توسعه  بهره

درصد) نیازمند تالش بسیار زیاد و موثر است و به نظر می رسد با توجه به 7/28شده در برنامه پنجم توسعه(

  تجربه موفق برنامه سوم توسعه، دور از دسترس نیست.

  هاي صنعت، معدن و تجارت در برنامه پنجم توسعه(درصد) افزوده بخش وري و ارزش اف کمی رشد بهرهاهد -)10جدول(

 بخش

وري  بهره

 کار

وري  بهره

 سرمایه

وري کل  بهره

 عوامل

 افزوده ارزش

وري کل عوامل  سهم رشد بهره

  در تامین رشد تولید

  صنعت و معدن

 

5,3 1,0 4,3 11,6 37,0 

 28,7 8,4 2,4 0,2 4,4 هتلداريبازرگانی،رستوران و 

  وري ایران. و نظارت راهبردي رییس جمهوري، سازمان ملی بهره ریزي برنامهماخذ:معاونت 

وري در برنامه پنجم توسعه، با توجه به یافته هاي مطالعه حاضر، سایر اهداف  افزون بر اهداف کمی رشد بهره

 است:در برنامه پنجم توسعه بشرح زیر بازرگانی   بخش

  ؛هاي نوین) (مبتنی بر دانش و فناوريوري باال فعالیتهاي با بهره اولویت دادن به توسعه .1

 ارتقاء سطح دانش و فناوري در تولید خدمات بازرگانی .2

  ؛برنامه پنجم توسعه در ي محروم و برخوردارها وري بین استان کاهش فاصله بهره .3

  بخش افزوده ارزشکار در  وري با هدف افزایش سهم نیروي توزیع عادالنه منافع حاصل از بهبود بهره .4

 بازرگانی.

 ساماندهی شبکه توزیع و مدیریت واردات .5
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  وري بر مبناي اسناد باالدستی تعیین سیاستهاي کلی ارتقاي بهره- 8

ه پنجم توسعه) سیاستهاي کلی ارتقاي انداز و قانون برنام بر مبناي اسناد باالدستی(مانند سند چشم

  بشرح زیر می باشد:بازرگانی  وري بخش بهره

  ؛ها ارتقاي توان رقابت بنگاه .1

  ؛وري بین صاحبان عوامل تولید توزیع عادالنه منافع حاصل از بهره .2

  .وري بین مناطق محروم و برخوردار کاهش فاصله بهره .3

  رویکرد ارتقاي رقابت پذیريوري با  تعیین راهبردهاي ارتقاي بهره- 9

) در پوشش جامع عوامل موثر بر WEFبا توجه به مزیتهاي الگوي رقابت پذیري مجمع جهانی اقتصاد(

وري و ملحوظ کردن عوامل خرد(بنگاهی) و کالن، الگوي رقابت پذیري به عنوان الگوي مناسب براي  بهره

در نظر گرفتن حوزه هایی که وزارت صنعت، معدن و  وري برگزیده شده است. با تدوین راهبرد هاي بهبود بهره

  وري بشرح زیر می باشند: ند بر آن تاثیرگذار باشند، راهبردهاي ارتقاي بهرهتوان میتجارت و نهادهاي تابعه آن 

  بهبود کارکرد نهادها و ارتقاي سرمایه اجتماعی - 1

 ارتقاء سطح بهداشت و آموزش ابتدایی - 2

  حرفه ايبهبود عملکرد آموزش عالی و  - 3

 افزایش کارایی بازار کاال - 4

 افزایش کارایی بازار کار  - 5

 توسعه بازار مالی - 6
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  ها افزایش میزان آمادگی تکنولوژیکی بنگاه - 7

 افزایش اندازه بازار - 8

  وکارها افزایش میزان پیشرفتگی کسب - 9

  افزایش نوآوري - 10

  وري در مناطق محروم رفع موانع ارتقاي بهره - 11
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  وري بخش بازرگانی مبتنی بر راهبردهاي تعیین شده هاي بهبود بهره برنامهتعیین عناوین کلی - 10

تیپ  هاي برنامهپذیري به معرفی  تشکیل دهنده ارکان شاخص رقابت هاي شاخصدر این قسمت با توجه به 

  می پردازیم.بازرگانی   وري در بخش بهبود بهره

  عیبهبود کارکرد نهادها و ارتقاي سرمایه اجتما  مولفه اول:

 افزایش درجه شفافیت و میزان پاسخگویی مقامات ذیربط در وزارت صمت در قبال دعاوي بخش خصوصی  

 افزایش شفافیت در سیاستهاي اقتصادي وزارت صمت  

 کاهش انحراف وجوه عمومی(فساد اداري و اختالس) در وزارت صمت و نهادهاي تابعه  

 نهادهاي تابعه ریشه کنی رشوه و پرداختهاي غیرقانونی در وزارت صمت و  

 استفاده بهینه از منابع مالی در وزارت صمت در راستاي کاهش اتالف منابع  

 افزایش حمایت از سرمایه گذاران توسط نهادهاي ذیربط در وزارت صمت  

  وکار کسبارتقاء خدمات نهادهاي ذیربط در وزارت صمت براي بهبود عملکرد  

 صمت بازنگري در مقررات دولتی دست و پاگیر در وزارت  

 بازنگري در قانون تجارت متناسب با مقتضیات اقتصاد رقابتی  

  در شرکتها وکار کسبارتقاء اخالق  

 وري باالتر در راستاي فرهنگ سازي براي ایجاد تقاضا براي  هاي با بهره برگزاري جشنواره تقدیر از بنگاه

  وري خدمات بهره

  وري مشاوره بهرهساماندهی و ارتقاي کیفیت مراکز ارایه دهنده خدمات 

 بازرگانیوري در فعالیتهاي  استقرار چرخه مدیریت بهره  

  بازرگانی وري در سطح بخش بهره هاي شاخصبهبود نظام آماري سنجش و تحلیل 
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  ارتقاء سطح بهداشت و آموزش ابتداییمولفه دوم:

  کار تغذیه نیروي شناسایی و ریشه کنی بیمارهاي سل و ماالریا، کنترل ایدز و بهبود هاي برنامهاجراي 

  توجه به فعالیتهاي ورزشی کارکنان در کارگاه ها  

 ارتقاء بهداشت محیط کار و بهبود استانداردهاي ایمنی محیط کار  

 ها ریشه کنی بیسوادي کارکنان بنگاه  

  اي بهبود عملکرد آموزش عالی و حرفهمولفه سوم:

 دانشگاه صنایع و معادن و سازمان آموزش  مرکز آموزش بازرگانی، ارتقاء کیفیت آموزش هاي حرفه اي(شامل

  فنی و حرفه اي و سایر مراکز آموزشی مهارتی ذیربط)

 کار از طریق آموزشهاي ضمن خدمت(حین کار) ارتقاي سطح مهارت و تخصص نیروي  

 ارتقاء مهارتهاي تخصصی مدیران  

 ی(رعایت تناسب آموزشها ایجاد ارتباط بیشتر بین نهادهاي متولی تولید در بخشهاي صمت و نهادهاي آموزش

  با نیاز بازار کار و در نظر گرفتن تحوالت آینده صمت)

  افزایش کارایی بازار کاالمولفه چهارم: 

  محلی وافزایش رقابت در بازارهاي داخلی  

 هاي بزرگ بر بازار کاهش درجه تسلط بنگاه  

  ط در وزارت صمتدر نهادهاي ذیرب وکار کسبکاهش تعداد مراحل و زمان مورد نیاز براي شروع  

 کاهش تعرفه هاي وارداتی و سایر موانع غیرتعرفه اي  

  رعایت دقیق کنترلهاي مربوط به استانداردهاي ایمنی و مصرف انرژي، سالم بودن و بسته بندي کاالهاي

  وارداتی
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  فراهم کردن بستر مناسب براي جذبFDI از جمله بازنگري در قوانین و مقررات تجارت  

 ها در بنگاه ترویج مشتري مداري  

 فراهم کردن بستر اطالعاتی مناسب در مورد قیمتها و ویژگیهاي کاالها در راستاي افزایش مهارت خریداران  

 در خصوص واردات مواد اولیه ، کاالهاي  المللی بینها در زمینه مقابله با اثرات تحریم هاي  کمک به بنگاه

  اي واسطه اي و سرمایه

  زار کارافزایش کارایی با مولفه پنجم:

 ها وري در بنگاه استقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره  

 استقرار شایسته ساالري در استخدام یا بکارگماري مدیران ارشد  

 ها رفع موانع اشتغال پاره وقت و مشارکتی در بنگاه  

 ها در راستاي همکاري در روابط بین کارگر و کارفرما افزایش اعتماد بین کارکنان و مدیران بنگاه  

 جاد فرصتهاي برابر براي اشتغال زنان و مردانای  

 کار واجد شرایط ها با مراکز کاریابی در جهت افزایش دقت در انتخاب نیروي تعامل بیشتر بنگاه  

  توسعه بازار مالیمولفه ششم:

  براي عضویت در بازار بورس اوراق بهادار به منظور تامین مالی آسانتر وجوه  شرکتهاي بازرگانیبسترسازي در

 گذاري سرمایه

  ها افزایش میزان آمادگی تکنولوژیکی بنگاهمولفه هفتم:

 ایجاد بستر اطالعاتی مناسب براي کسب اطالع از جدیدترین فناوریها  

 ها در جهت جذب و بکارگیري جدیدترین فناوریهاي قابل دسترس(مانند دور زدن تحریم ها و  کمک به بنگاه

  ارایه کمکهاي فنی و اعتباري)
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 تقال فناوري از طریق افزایش انFDI   

 و فناوریهاي نوین ها به استفاده بیشتر از تجارت الکترونیکی تشویق بنگاه  

 ها به استفاده بیشتر از فناوري اطالعات  تشویق بنگاه  

  افزایش اندازه بازارمولفه هشتم:

 ساماندهی شبکه توزیع به منظور کاهش فاصله بین قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده 

 توسعه خدمات پشتیبانی تجاري در راستاي توسعه صادرات غیر نفتی  

  در زمینه مقابله با تحریم هاي اقتصادي شرکتهاي صادرات و وارداتکمک به  

 توسعه شرکتهاي تخصصی صادرات و واردات و شرکتهاي مدیریت صادرات  

 توسعه خوشه هاي صادراتی 

  وکارها پیشرفته کردن کسبمولفه نهم:

 عرضه کنندگان محلی کاالها و خدمات ارتقاء کیفیت  

  ،اصالح نظام توزیع کاال در راستاي پیشرفته کردن شبکه توزیع با تاکید بر توسعه شرکتهاي پخش کاال

  هاي بزرگ زنجیره اي و تعاونی هاي مصرف فروشگاه

 ها به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر تمایز محصوالت تشویق بنگاه  

 ید در جهت پیشرفته کردن آنهااصالح و بهبود فریندهاي تول  

 هاي پیشرفته بازاریابی(شامل فروش محصول و تامین مواد اولیه) ها به استفاده از ابزارها و شیوه تشویق بنگاه  

 ها به تفویض اختیارات به مدیران میانی تشویق مدیران بنگاه  

  مولفه دهم: افزایش نوآوري

 قیقاتیها و مراکز تح ایجاد فضاي مشوق نوآوري در بنگاه  
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 ها ها با رویکرد افزایش نوآوري در بنگاه برگزاري آموزشهاي کارآفرینی ویژه مدیران بنگاه  

 ها به صرف منابع بیشتر براي تحقیق و توسعه از طریق اطالع رسانی از نتایج و فواید فعالیتهاي  تشویق بنگاه

R&D  

 اه برقراري ارتباط بیشتر بین دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بنگاه  

  اختصاص منابع مالی بیشتر در مراکز تحقیقاتی دولتی و نهادهاي ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به

  وري امر بهبود بهره

 ها هاي نوآور و ترویج تجارب موفق نوآوري در بنگاه برگزاري جشنواره تقدیر از بنگاه  

 وري در مناطق محروم رفع موانع ارتقاي بهرهمولفه یازدهم:

 هاي  وري باال به استان هاي با بهره از فناوریهاي نوین(مانند پورتال) به منظور انتقال تجربیات موفق استان استفاده

 وري پایین با بهره

 ها از طریق انتشار نشریات  وري(بویژه از منظر مدیریتی) بین استان اطالع رسانی تجربیات موفق بهبود بهره

 کاربردي

 هاي محروم و چگونگی استفاده از خدمات  وري در استان فع بهبود بهرهاطالع رسانی گسترده در خصوص منا

 کلینیک ها و مشاوران تخصصی

 وري در مناطق محروم حمایت مالی و تشکیالتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کلینیک هاي بهره 

 محروم حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت از مراکز ارایه دهنده آموزشهاي مهارتی در مناطق 

 وري به منظور بازدید مدیران واحدهاي صنفی و بازرگانی مناطق محروم از مناطق  برگزاري تورهاي بهره

 برخوردار و آشنایی با تجارب موفق

 وري  وري در کشورهاي عضو سازمان بهره برگزاري تورهاي بازدید از تجربیات موفق ارتقاي بهره

  )APOآسیایی(
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بازرگانی ایران و ارایه  وري بخش هاي بهره و ارزیابی عملکرد شاخصارزیابی نظام آماري سنجش -11

  پیشنهادات کاربردي براي بهبود آن

پردازیم. مرکز آمار  می بازرگانی وري در بخش در این قسمت به ارزیابی نظام آماري کشور در خصوص اندازه گیري بهره

د سال یکبار از کارگاه هاي بازرگانی خرده فروشی و در قالب طرح آمارگیري از کارگاه هاي بازرگانی هر چنایران، 

عمده فروشی نمونه گیري می نماید.طرح مذکور براي اولین بار در یک مقیاس نسبتا وسیع در نقاط شهري کشور در 

این طرح در نقاط شهري و روستایی کشور توسط مرکز آمار ایران  1373و  1369اجراء گردید.در سالهاي  1366سال 

طرح مزبور با در نظر گرفتن تغییرات بعمل امده در طبقه بندي بین  1383و  1380، 1377ه است.در سالهاي اجراء شد

) در نقاط شهري و روستایی کشور توسط مرکز آمار ایران به ISIC.REV.3المللی فعالیتهاي اقتصادي ویرایش سوم(

می باشد که در آن اطالعات عملکردي سال  1389اجراء درآمد.باالخره، آخرین اجراي طرح مذکور مربوط به سال 

کارگاه هاي بازرگانی جمع آوري گردید.در آخرین اجراء، از فعالیتهاي عمده فروشی و حق العمل کاري(بجز  1388

و فعالیتهاي خرده فروشی بجز خرده فروشی وسایل نقلیه موتوري و  51وسایل نقلیه موتوري و موتور سیکلت) با کد 

نمونه گیري انجام گردید و نتایج آن منتشر گردید.گفتنی  52یر کاالهاي شخصی و خانگی با کد موتور سیکلت و تعم

  بوده است. 1381است، چارچوب آماري استفاده شده براي نمونه گیري، سرشماري عمومی کارگاهی سال 

  نمی باشد:وري بخش بازرگانی مناسب  طرح مذکور از چند منظر براي اندازه گیري و تحلیل شاخصهاي بهره

  کوچک بودن حجم نمونه و اپتیمم نبودن نتایج در سطح استانی-1

  کوچک بودن حجم نمونه و اپتیمم نبودن نتایج در سطح فعالیتهاي تفصیلی بازرگانی-2

  عدم پوشش کل فعالیتهاي بازرگانی-3

  عدم پوشش تمامی اقالم آماري الزم براي اندازه گیري و تحلیل شاخصهاي بهره وري-4

  یمی بودن چارچوب آماري که بر اساس آن نمونه گیري انجام می شودقد-5
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با توجه به اشکاالت موجود، وزارت بازرگانی سابق طرحی را با عنوان طرح آمارگیري از واحدهاي صنفی و بازرگانی 

از تعریف نمود و پس از اخذ مصوبه قانونی  1389وري را در سال  براي اندازه گیري و تحلیل شاخصهاي بهره

واحدهاي صنفی و بازرگانی را به  1388اجراء نمود و آمارهاي عملکردي سال  1390شورایعالی آمار در اوایل سال  

وري بخش  فعالیت در سطح ملی و استانی منتشر نمود.نتایج این طرح، امکان محاسبه شاخصهاي بهره 34تفکیک 

ر ایران فراهم نمود.اگرچه این طرح داراي مصوبه براي وري را براي اولین بار د بازرگانی و شاخصهاي تحلیلگر بهره

اجراء با دوره تناوب یکساله از شورایعالی آمار است، ولی بدلیل محدودیت بودجه دولت، اجراي آن در سالهاي بعد 

ح وري و تصحیح آنها، اجراي طر متوقف گردید.با توجه به نقش مهم آمار در ارزیابی برنامه هاي عملیاتی بهبود بهره

آمارگیري مذکور در شرایط کنونی بسیار ضروري است ، لذا پیشنهاد می شود معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

  اعتبارات الزم براي اجراي این طرح را در لوایح بودجه سنواتی ملحوظ نماید.

رزش افزوده ا SNA93همچنین به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران پیشنهاد می شود نتایج حسابهاي ملی 

منتشر نشده است  1386بخشهاي اقتصادي را به تفکیک جبران خدمات، مازاد عملیاتی و درآمد مختلط که بعد از سال 

  وري بخش بازرگانی مهیا گردد.  را مجددا به روز نموده و منتشر نماید تا امکان به روز کردن اندازه گیري شاخصهاي بهره
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  بندي گیري و جمع نتیجه

هاي زیادي  هاي اقتصادي نشان می دهد که از نظر عملکرد با یکدیگر تفاوت اقتصادها و بخشبررسی 

هاي آنها را می توان در ساختارهاي مربوط به هر کدام از آنها دانست. از عوامل قابل ذکر  دارند. مهمترین تفاوت

اره داشت. در این گزارش تالش بر آن سرانه و ... اش وري، رفاه، درآمد ها می توان به بهره جهت تبیین این تفاوت

وري بخش بازرگانی با تکیه بر اسناد باالدستی(سند چشم و انداز و برنامه هاي  بود که جایگاه و چشم انداز بهره

  توسعه اقتصادي) مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

 بطور 1375- 89کار طی دوره  وري نیروي بررسی نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص بهره

کار در برنامه سوم توسعه در مقایسه  وري نیروي روند رشد بهرهدرصد رشد داشته است که  6/1متوسط ساالنه 

وري سرمایه نیز طی  گفتنی است، شاخص بهره اي سریعتر بوده است. با برنامه چهارم توسعه بطور قابل مالحظه

نیز  وري کل عوامل شاخص بهرهاست. درنهایت،  درصد رشد داشته 8/1، بطور متوسط ساالنه 1375- 89دوره 

وري  درصد رشد داشته است. بررسی روند عوامل موثر بر ارتقاي بهره 6/1طی دوره مذکور بطور متوسط ساالنه 

هم در بخش بازرگانی اعم از متوسط سالهاي تحصیل، نسبت شاغالن داراي آموزش عالی به کل شاغالن و س

افزوده نشان می دهد که بخش بازرگانی در حوزه دانش و فناوري  ارزشلتی از تحقیق و توسعه دو هاي هزینه

افزوده  ارزشتحقیق و توسعه دولتی از  هاي هزینههم عملکرد به نسبت مناسبی داشته است ، بطوریکه اگرچه س

ري و ، افزایش اندکی داشته است و بازخورد آن را می توان در بهره1375-89بسیار کم است ولی طی دوره 

دهد  سرمایه مشاهده نمود. عملکرد سرمایه انسانی بخش بازرگانی بخصوص متوسط سالهاي تحصیل نشان می

درصد بطور متوسط ساالنه رشد داشته است که مقایسه آن با رشد این شاخص  56/1که طی دوره مذکور تنها 
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مسئولین و متصدیان امر در در سطح کل اقتصاد مناسب و جالب توجه نیست و نیازمند اقدامات جدي از سوي 

  حوزه سیاست گذاري و اجرایی می باشد. 

یکی از مسائلی دیگري که در این گزارش بر آن تأکید شده است و دستاوردهاي آن می تواند نقش 

موثري در شناخت جایگاه و اتخاذ سیاست هاي کاربردي در این حوزه داشته باشد، مقایسه تطبیقی بخش 

نتایج نشان می  است.OECD ورهاي منتخب حوزه سند چشم انداز و کشورهاي منتخببازرگانی ایران با کش

اي  کار بخش بازرگانی ایران با کشورهاي آمریکا، ژاپن و ایتالیا تفاوت قابل مالحظه وري نیروي دهد که بهره

وري نیروي کار کشور ایتالیا را تشکیل می دهد.  درصد بهره34وري نیروي کار ایران حدود  دارد؛ بطوریکه، بهره

نشان می انداز  ایران با کشورهاي منتخب حوزه سند چشمبازرگانی  کار بخش وري نیروي مقایسه بهرههمچنین، 

 کشورهاي حوزه سند چشم انداز مطلوبنسبت به متوسط ، در طول دوره مورد بررسیدهد که جایگاه ایران 

وري نیروي کار قابل مالحظه اي  ن در منطقه، کشور امارات است که شکاف بهرهو تنها رقیب جدي ایرا است

توان به باال بودن حجم تجارت این کشور، باال بودن سطح توریسم و باال بودن کیفیت  دارد و از دالیل آن می

  ارائه خدمات در بخش بازرگانی این کشور اشاره کرد. 

ارم توسعه مایوس کننده است، ولی عملکرد موفق این اگرچه عملکرد بخش بازرگانی در برنامه چه

وري و اجراي  بخش در برنامه سوم توسعه این نوید را می دهد در صورت داشتن برنامه جامع بهبود بهره

وري و تحقق اهداف برنامه پنجم  درست آن، می توان از پتانسیلهاي موجود براي سرعت دادن به رشد بهره

وان مثال، با هدایت منابع داخلی و جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی می توان توسعه استفاده نمود.به عن

وري  نسبت به توسعه فروشگاه هاي بزرگ زنجیره اي اقدام نمود و گام موثري در جهت ارتقاء بهره

برداشت.همچنین با توسعه بکارگیري تجارت الکترونیکی و فناوریهاي نوین در واحدهاي صنفی و بازرگانی و 
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وري باال مانند شرکتهاي پخش کاال، شرکتهاي مدیریت صادرات و شرکتهاي تخصصی  عه فعالیتهاي با بهرهتوس

وري برداشت.در نهایت، با ارتقاء  صادرات، تعاونی هاي مصرف و ... گام هاي دیگري در جهت ارتقاء بهره

ت در واحدهاي صنفی و سطح دانش کاربردي و حرفه اي شاغالن و باال بردن سطح مهارتهاي تخصصی مدیری

  بازرگانی می توان از ظرفیتهاي بیکار موجود استفاده بهینه بعمل آورد.
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