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ي اقتصادي كشور به ها بخش توليد  عوامل يور گيري بهره اندازه
  )DEA (ها دادهروش تحليل پوششي  

    عزت اله عباسيان 
  سينا همدان بوعلي دانشگاه استاديار

  نادر مهرگان 
   همدان دانشگاه بوعلي سينااستاديار

 18/1/86 :     تاريخ تصويب24/10/84:تاريخ دريافت

 چكيده
ي اقتصادي و براساس مقـادير  ها بخش، از طريق مقايسه نسبي ها داده يپوشش روش تحليل

در اين روش به كمـك    . پردازد  وري مي   هاي آنها به برآورد مقادير كارايي و بهره          و ستانده  ها داده
ي مـورد   هـا  بخششود كه تمام      در نظر گرفته مي   “ مرز كارائي ”ي ارائه شده، مرزي به نام       ها داده

  . شوند  بهينه مقايسه ميبررسي، با اين مرز
ي مختلـف اقتـصادي   هـا  بخـش  وري  بهـره هاي مربوط بـه ارزش افـزوده،    با استفاده از آمار   

وري اقتـصادي كـشور بـا     اگر چه در مجموع روند بهرهدهد كه  نتايج نشان مي .شود  ميمحاسبه  
ا توجه بـه  ي اقتصادي بها فعاليتروند خفيفي افزايش يافته است ليكن عملكرد كلي بسياري از         

در ايـن زمينـه   . باشـد  اند قابل توجيه نمـي  منابع مادي و انساني قابل توجهي كه در اختيار داشته  
هـاي شـاغل، از مـشكالت          و خيل عظـيم نيـرو      ها فعاليت گسترگي دامنه    دليل بهبخش خدمات   
رشد مداوم و پويايي بخش خدمات، مشخـصه عمـدة نظامهـاي اقتـصادي      . برد  بيشتري رنج مي  

توجهي به مـسائل و مـشكالت ايـن           بنابراين بي . باشد  و توسعه يافته در دنياي معاصر مي      موفق  
هاي رشـد و توسـعة         بسياري از فرصت   كه اينعالوه بر   وري نسبي      نظير پايين بودن بهره    بخش  

ساز بسياري از مشكالت و مسائل اجتمـاعي، سياسـي    تواند زمينه  نمايد مي   اقتصادي را سلب مي   
  . ينده باشدو فرهنگي در آ

  JEL : .D24, C14, C43بندي  طبقه
  .  DEA-وري  اجزاء بهره–وري عوامل توليد  ه  بهر– ها بخشوري  ه بهر :كليد واژه
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  مقدمه -1
  اهداف كمي برنامه چهارم، بايد بخش شايان توجهي از رشـد             6بر اساس ماده    

 توليد تـأمين    وري كل عوامل    اقتصادي طي دوره برنامه چهارم از محل ارتقاي بهره        
هاي اجرايي ملـي و اسـتاني        براي تسهيل تحقق اين هدف تمامي دستگاه      . شود  مي

وري كـل عوامـل در رشـد       اند در تدوين اسناد ملي، استاني و ويژه سهم بهره           مكلف
  .اقتصادي را منظور كرده و الزامات آن را مشخص نمايند

صاد كـشور از يـك      اند به منظور تحول اقت      هاي اجرايي موظف   همچنين دستگاه 
اقتصاد نهاده محور به اقتـصادي سـتانده محـور، ضـمن شناسـايي موانـع افـزايش                 

ي مربوط به بخـش خـود را درجهـت رفـع ايـن              ها سياستوري عوامل توليد،      بهره
  :موانع و در چارچوب محورهاي ذيل تهيه نمايند

  . يري باشدگ نسبت ستانده به نهاده در هر بخش و زيربخش قابل محاسبه و اندازه -
 . ي ستانده به نهاده مشخص گرددها شاخصهاي هر بخش و زير بخش با  گذاري هدف -
 . ها متمركز شود ها و نهاده  و عمليات بر ارزيابي ستاندهها فعاليتنظام نظارتي  -
  . ها ارزيابي شوند مديران و مسئولين بر اساس ستانده -

شـود پـايين بـودن     حظـه مـي  بدين ترتيب همـانطور كـه در اسـناد برنامـه مال          
هاي و مسائل و مشكالت اصلي اقتصاد كـشور           وري و ارتقاي آن يكي از دغدغه        بهره
  .باشد مي

است وري در كشور اين       سئوال اساسي قابل طرح براي مشكل پايين بودن بهره        
كه كدام بخش ويا زير بخش اقتصاد كشور بـيش از همـه از مـشكل پـايين بـودن               

  .برد وري رنج مي بهره
را  فرضـيه اين   ها چون نظريه دوگانگي اقتصادي آرتور لوئيس         و تئوري     نظريه
  . وري پايين برخوردار است كند كه بخش سنتي و كشاورزي از بهره زنده مي

 هـا  داده پوشـشي روش تحليـل  در راستاي آزمون فرضيه مذكور بـا اسـتفاده از       
 .موديمي اقتصادي كشور نها بخشوري  گيري بهره ام به اندازهاقد
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وري بـه منظـور ايجـاد درك مـشترك            بدين جهت در قسمت اول مفهوم بهـره       
عنـوان يكـي از      را به   ها دادهپوششي  روش تحليل   توضيح داده شده است و سپس       

وري   در قـسمت بعـد بهـره      . معرفي نمـوديم  وري    گيري بهر   ي مناسب اندازه  ها روش
 .ستگيري شده ا وري اندازه ي اقتصادي و اجزاء بهرهها بخش
 

  آنمرتبط باوري و مفاهيم  تعريف بهره -2
 بـه  و بـوده  مطـرح  اجتمـاعي  و اقتـصادي  هـاي  نظـام  كليـه در وري ه بهر مفهوم

 مـان  سـاز  ،1950 سـال  در ليكن است گرفته قرار استفاده مورد مختلفي هاي شيوه
تعريف وري را بدين شرح        رسمي بهره  طور به (OECD) اقتصادي همكاريتوسعه و   
م مقـدار يـا ارزش محـصول بـر          يوري حاصل كسري است كه از تقس        ه  بهر”كرد كه   

تـوان از     آيد و بـر ايـن اسـاس مـي            مي دست بهمقدار يا ارزش يكي از عوامل توليد        
 تكامل  تدريج بهاين مفهوم   . “وري سرمايه، مواد اوليه و نيروي كار صحبت كرد          بهره

  .ديافته و مفاهيم كارائي و اثر بخشي را نيز شامل گردي
وري جزئـي     وري عمدتاً در برگيرندة مفهـوم بهـره         اگر چه تعاريف نخستين بهره    

وري عبـارت اسـت از نـسبت          عوامل توليد بود، لـيكن از ديـدگاه سيـستمي، بهـره           
 هـا  خروجـي كـه   . هـاي آن   ي يك سيـستم بـه مجمـوع ورودي        ها خروجيمجموع  

(outputs)  د افــراد توانــد شــامل حجـم و مقــدار محــصول توليـد شــده، تعــدا   مـي
نيـز در   ) inputs(هـا     التحصيل شده و امثالهم بوده و مخرج كسر يعنـي نهـاده               فارغ

نيـروي انـساني،    ) تعـداد (برگيرندة كليه عوامل توليد نظير مواد اوليه، ساعات كـار           
پول رايـج     هاي ارزش مالي يا واحد       برحسب معيار  كه اينباشد و يا    ... آالت و   ماشين
  .دگيري شو ها اندازه كشور

اي اسـت كـه نحـوه         وري مقدار توليد يا ستانده نيست بلكه، اندازه         بنابراين بهره 
 به نحوي كه بيـشترين       در راستاي اهداف بنگاه،    گيري عوامل توليد    كار بهتركيب و   

بـر ايـن اسـاس      . دهـد    حاصل شـود را ارايـه مـي        هزينهنتايج و بازدهي با كمترين      
هـاي بـسياري را       توانـد نهـاده      است و مي    نسبت ستانده به نهاده    صورت بهوري    بهره
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توانـد    هـا، مـي     هاي متعدد و مؤثر، در هر كدام از اين نـسبت            اين نهاده . شامل شود 
، موجودي و ظرفيـت   مواد اوليهمتضمن كيفيت، گستردگي عمليات، ميزان مصرف     

 انجـام   ،امـا كـارايي   . باشد.. . اي، ميزان مهارت نيروي كار و       توليد تجهيزات سرمايه  
بـوده و   و زمـان    ها    يعني تمركز بر هزينه   . باشد  تر آنچه تاكنون صورت گرفته مي     به
هـاي مـورد        ها از طريق حداقل كردن نهاده       هايي براي كاهش هزينه      راهكار دنبال به

و يـا حـداكثر نمـودن       ) كـاال يـا خـدمت     (نياز براي توليد مقدار مشخصي محصول       
 1.باشـد  ها و عوامل توليد مي ه شخصي از نهادمميزان محصول قابل حصول از سطح       

معناي انتخاب بهترين روش و حركـت در جهـت صـحيح و              مفهوم اثربخشي نيز به   
، تغييـر خـصوصيات اقتـصادي         هاي ايجاد درآمد، بازار     باشد و به فرصت      مي مطلوب

 چگـونگي انجـام كـار       دنبـال  بـه اثر بخشي   . 2نگرد  هاي موجود مي    محصوالت و بازار  
بـر اسـاس فلـسفه وجـودي سـازمان،           اسـت كـه      قق اهدافي تحنيست بلكه در پي     

 طـور  بـه اي كاال و خـدمات را         ممكن است مؤسسه  . بهترين نتايج اقتصادي را دارند    
تواند به بقـاء   ترين موسسه مي  كارآمدكه اينكارا توليد كند اما اثر بخش نباشد و يا    

 اثربخـشي  ،قيتليكن بنيان و اساس موف. خود ادامه دهد حتي اگر اثر بخش نباشد   
. يـابي بـه موفقيـت اسـت         است در حاليكه كارايي اولين شرط بقـاء پـس از دسـت            

هاي درست خواهد بود و       بنابراين كارايي انجام درست كارها و اثر بخشي انجام كار         
به ديگـر   . وري تركيبي از كارايي و اثر بخشي است و هر دو مقوله را در بردارد                بهره

ي يك سازمان را نـسبت  ها فعاليتابي بازده و نتايج وري، سنجش و ارزي    سخن بهره 
 .خواهد داشت به اهداف و حجم منابع مصروفه در پي

  

  
  

  
 

نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي، دانشگاه عالمه  وري شركت هواپيمايي هما، پايان  در بهرهIT رضوان، مهدي، نقش -1
  1382طباطبائي، تهران، 

هاي بازرگاني،   پژوهش، موسسه مطالعات و) تجربي–علمي (وري  گيري كارايي و بهره  امامي ميبدي، علي، اصول اندازه-2
  1380تهران، 
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  1(DEA) ها داده  پوششي روش تحليل -3

وري وجـود دارد كـه روش تحليـل     گيـري بهـره     ي مختلفي براي انـدازه    ها روش
رد اسـتفاده  كنـد مـو   وري را معـين مـي      اجـزاء بهـره    كه اين دليل به ها داده پوششي

در اين روش با اسـتفاده از مجموعـه اطالعـات مربـوط بـه               . گيرد  بيشتري قرار مي  
هـاي مـؤثر و مـورد اسـتفاده در            محصوالت نهايي و همچنين كلية عوامل و نهـاده        

فرآيند توليد بر اساس عملكرد بنگاههاي نمونه، يك حد استاندارد توليد، بـرآورد و              
 نـسبي موسـسات مـورد بررسـي در          ، كارايي ريزي خطي   ي برنامه ها روشبه كمك   

نسبت به  در اين روش كه از مباني تئوريك بهتري         . شود  مقايسه با آن سنجيده مي    
 2وري كل عوامل توليد از طريق توابـع مـسافت           باشد، بهره   دار مي    برخور روش قبلي 

، بـه تفكيـك اجـزاي آن يعنـي كـارايي            3عوامل توليـد و شـاخص مـالم كوئيـست         
از . گـردد   محاسـبه و بـرآورد مـي       ،ارائي مديريتي و كـارائي مقيـاس      تكنولوژيكي، ك 

هـاي    ه  هـاي ايـن روش، عـدم محـدوديت در اسـتفاده از محـصوالت و نهـاد                   مزيت
اگر چه اين روش بارها     . باشد  مورد بررسي مي    گوناگون و متنوع سازمان يا مؤسسه     

وابسته به آمار   توسط پژوهشگران مورد استفاده قرار گرفته، اين روش نيز به شدت            
يي كه نظـام جـامع      ها فعاليتو اطالعات مربوط به فعاليت مورد بررسي است و در           

  .كاربرد چنداني نخواهد داشت آماري منسجم و كاملي ندارند
  

  ي اصلي اقتصاد كشورها بخش در وري نيروي كار   بهره- 4
  صادياقتـ  عمـده  يهـا  بخش   در كار نيروي وري بهره به مربوط مقادير محاسبه

 دست به بخش آن در فعال پرسنل تعداد به افزوده ارزش نسبت اساس بر كه كشور
 مـنعكس  را بررسـي  مـورد  يهـا  سال طي كشور اقتصادي تحوالت از بخشي آمده،
 بـوده  افزايش حال در ثابتي  نسبتاً روند با نسبت اين كشاورزي بخش در. نمايد مي
 تغييـرات  كـار،  نيروي به مربوط هاي بحران و كشاورزي بخش در توليد مشكالت و
  
 

1-  Data Envelopment Analysis Method. 
2- Distance Functions. 
3- Malmquist Index. 
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 ارزش رشـد . اسـت  نگذاشـته  جـاي  بـر  شاخص اين كلي روند در اي مالحظه قابل
 موجـب  آن، در شـاغل  انـساني  هـاي  نيرو تعديل همزمان و كشاورزي بخش افزوده

 از اســتفاده. باشــد افــزايش بــه رو مرتبــاً كــار نيــروي وري بهــره ميــزان گرديــده
 هاي نيرو سازي آزاد به همچنان مكانيزه و جديد ياه روش و كشاورزي آالت ماشين
 مـازاد  كه، گردد مي موجب ناچار به فرآيند اين. انجاميد خواهد عرصه اين در فعال
 كـاهش  بخـش  اين در شده ايجاد اشتغال سهم و يابد افزايش كار  به آماده هاي نيرو
 كـشاورزي  زودهافـ  ارزش و توليدات افزايش يا و ثبات به چنانچه تحوالت اين. يابد

 از. داشـت  خواهـد  دنبال به نيز آينده در را وري بهره فزايند روند تداوم گردد منجر
 از ناشـي  كـه  آن از بـيش  كـشاورزي  كار نيروي وري بهره شاخص بودن باال رو اين

 بـوده  انساني نيروي كاهش و تعديل تأثير تحت باشد توليد افزايش و كارائي ارتقاء
 و هـا  تـالش  بنـابراين . گـردد  نمـي  محـسوب  توجهي ابلق پيشرفت و تحول و است
 تر مناسب استفاده طريق از توليد افزايش راستاي در بايد بخش اين آتي هاي برنامه

 هـاي  هزينـه  كـاهش  و آالت ماشـين  و كـار  نيـروي  آب، زمـين،  چون هايي نهاد از
  )1نمودار  ( .باشد توليد  يندهافز

  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  1345-79 هاي سال طي كشاورزي بخش در كار نيروي وري بهره روند  -1 نمودار
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 افـزايش  تـدريج  بـه  كار، نيروي وري بهره شاخص نيز، معدن و صنعت بخش در
 تحميلـي  جنـگ  يهـا  سـال  برخـي  و 58 و 57 يهـا  سال استثناي به. است يافته

 در ايـن . است نگرديده متوقف صنعت در انساني نيروي وري بهره رشد روبه وضعيت
 بررسـي  مورد يها سال در مرتب طور به بخش اين شاغالن تعداد كه است شرايطي

 انساني، نيروي وري ه بهر شاخص ارتقاء كشاورزي بخش خالف بر. است داشته رشد
 تعـديل  و اسـت  بوده صنعتي يها فعاليت افزوده ارزش و توليد افزايش تأثير تحت

 و آرام رونـد  ،همـه  ايـن  بـا . اسـت  داده روي كمتر بخش اين در شاغل، پرسنل در
 هـاي  پتانـسيل  و امكانات به توجه با نيز بخش اين در وري بهره افزايش نامحسوس

 و نبـوده  كـافي  مـستمر  و پايـدار  رشـد  يـك  بـه  يـابي  دسـت  بـراي  كـشور  موجود
 آن متخـصص  هـاي  نيـرو  و بخـش  ايـن  در گرفته صورت عظيم هاي گذاري سرمايه

 ديگـر  بـه  بخـشيدن  تحـرك  و كـشور  اقتـصادي  توسـعة  هـاي  زمينـه  اند نتوانسته
 از اسـتفاده  مجمـوع  در ولـي . آورد فـراهم  شايـسته  طـور  به را اقتصادي يها بخش
 وري بهـره  و كارايي ارتقاء راستاي در زيادي حدود تا بخش اين در موجود هاي نيرو
  )2نمودار ( .است بوده

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  1345-79 هاي سال طي صنعت بخش در كار نيروي وري بهره روند  -2نمودار
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سال

. وري نيروي كار با نوسانات شديدتري همراه بـوده اسـت            در بخش خدمات بهره   
وري نيروي كار رشد قابـل تـوجهي داشـته و از               مقدار بهره  1355 تا سال    كه اينبا  

 برابـر شـده    3 سـال تقريبـا      10 رسيده و طـي      4/1 به حدود    1345 در سال    55/0
بـا  . ه شدت افت داشته است اين شاخص ب   1369 تا سال    1356است ليكن از سال     

 در اين مدت روند و سـهم ارزش افـزوده بخـش خـدمات در حـال                  كه اينتوجه به   
كاهش بوده و همزمان روند و سهم اشتغال آن در حال افزايش بوده است، شاخص               

كـه بخـش     در حقيقـت بـا وجـودي      . وري نيروي كار افت شديدي داشته است        بهره
ي انقـالب و جنـگ   ها سالاني فعال كشور طي گيري نيروهاي انس كار بهخدمات در  

وري نيـروي كـار       سزايي داشته است ليكن اين فرآيند به قرباني شدن بهره          نقش به 
  )3نمودار . (در اين بخش منجر شده است

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  1345-79 هاي سالوري نيروي كار در بخش خدمات طي   روند بهره-3نمودار  
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سـاله    هـاي پـنج     ي اجـراي برنامـه    ها سالروي كار در    وري ني   افزايش مجدد بهره  
توسعه نيز روند آرامي را پيموده است و تا دست يابي دوباره به مقادير قابل قبـول                 

بـا ايـن    . شـود   و مناسب اين شاخص در اقتصاد كشور فاصلة بسياري احساس مـي           
 بـه   5/0 وري نيروي كار بخش خـدمات از         بهره 1379 تا   1369ي  ها سالهمه طي   

 رسيده اسـت كـه بيـانگر بهبـود وضـعيت ايـن شـاخص در ايـن دوره                    7/0ود  حد
ي اصلي اقتصاد كـشور طـي       ها بخشوري نيروي كار در       ي بهره ها شاخص. باشد  مي
وري   انـد لـيكن بهـره        همگي كم و بيش در حال افزايش بـوده         1369-79ي  ها سال

متوسـط   رسـيده كـه از       27/1 به   92/0نيروي كار بخش كشاورزي در اين دهه از         
در بخش صنعت نيـز     .  درصد برخوردار بوده است    8/3اي در حدود      نرخ رشد ساالنه  

 در سـال  97/0 بـه  1369 در سـال  9/0وري نيـروي انـساني از    مقدار شاخص بهره  
.  درصد رشد داشته اسـت     7/0 متوسط ساالنه    طور به افزايش يافته است كه      1379

 69/0 بـه  54/0مين مدت از    وري نيروي كار بخش خدمات در ه        در عين حال بهره   
بر اين اساس   . باشد  تر مي    پائين ها بخشوري ساير     رسيده است كه به مراتب از بهره      

 در  2002وري آسـيايي در سـال         نتايج حاصل از بررسي و گـزارش سـازمان بهـره          
وري نيروي كـار در بخـش خـدمات كـشور مطـابق بـا                 تر بودن بهره    خصوص پائين 

   .باشد ايران نيز قابل قبول مي. ا. بانك مركزي جآمارهاي منتشر شده از سوي 
  

  ي اصلي اقتصاد كشورها بخش در وري سرمايه  بهره-5
 خـدمات  و كاالهـا  توليد در مؤثر هاي ه نهاد مهمترين جمله از نيز سرمايه نهادة

 ذخـاير  ميـزان  به توليد افزوده ارزش نسبت از كه سرمايه عامل وري بهره. باشد مي
 كـارائي  و عامـل  ايـن  از اسـتفاده  نحـوة  آيـد،  مي دست به بخش رد موجود سرمايه
  .دهد مي قرار بررسي مورد را آنرا عملكرد
  كاهنده روندي انقالب از قبل يها سال در كشاورزي بخش در سرمايه وري بهره

 افـزايش  تـدريج  بـه  جنـگ  دوران و انقالب اوليه يها سال در ليكن است پيموده  را
 نوسـانات  كـه  اين به توجه با. است داشته پايدار نسبتاً روندي ،بعد به آن از و يافته
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آشاورزي  صنعت خدمات

 بـوده،  خـدمات  و صنعت يها بخش از كمتر مراتب به بخش اين سرمايه موجودي
 تـأثير  تحـت  افزوده، ارزش تحوالت از تبعيت به كشاورزي بخش سرمايه وري بهره
  )4نمودار  (.است گرفته قرار

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-79 هاي سال طي كشور اقتصاد  اصليبخشهاي سرمايه ريو بهره روند -4 نمودار
1345  

  
. شـود  مـي  مالحظـه  كمتـري  تحـوالت  آن يهـا  بخـش  زيـر  و صنعت بخش در
 نـرخ  بـا  و نهـاده  افـزايش  به رو 60 دهة اوليه يها سال از صنعت سرمايه وري بهره

 در اي مالحظـه  قابـل  كاهش 70دهة آغاز با ليكن. است يافته رشد كوچكي مثبت
 رسـيده  پايـدار  حالـت  يـك  بـه  بعد يها سال در و داده روي مذكور شاخص سطح
 يهـا  شـوك  تـأثير  تحـت  صـنعت،  يها گروه زير از يكي عنوان به نفت بخش. است
  50 دهـة  يهـا  سـال  طي آن سرمايه وري ه بهر و است داشته شديد نوسانات نفتي،

 بررسـي  هاوليـ  يهـا  سـال  سـطح  بـه  هرگز نيز ها بعد و است يافته كاهش شدت به
 زيـر  در سـرمايه  وري بهـره  مجـدداً  نيـز  1372 سال از كه اين ضمن. است نرسيده
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 بخـش  ايـن  نوسـانات  شده گفته كه همانطور. است نهاده كاهش به رو نفت بخش
 محـصوالت  و گاز و نفت جهاني هاي قيمت و المللي بين تحوالت تأثير تحت بيشتر

 تحـوالت  شـاهد  سـرمايه  وري بهـره  ،سـاختمان  بخش زير در. باشد مي پتروشيمي
 دو در بخـش  ايـن  سـرمايه  وري بهـره  شـاخص  پيوسته كاهش. است بوده بيشتري
 توجـه  قابل) 1366-72 (جنگ پايان و) 1355-60 (انقالب يها سال زماني مقطع

 بـا  كـه  تـوجهي  قابـل  پيشين و پسين ارتباطات دليل به ساختمان بخش. باشد مي
 كنـد،  مـي  ايجـاد  كـه  شـغلي  فرصـتهاي  يـزان م و دارد اقتصادي يها فعاليت ساير

 آرام رشـد  بـا  بررسـي  مورد دورة در صنعت بخش مجموع در. دارد اي ويژه اهميت
 دنبال نامحسوسي صورت به وري بهره ارتقاء و بوده مواجه  سرمايه وري بهره شاخص

  )4نمودار  (.است شده
 نداشـته  اي مالحظه قابل تحوالت سرمايه وري بهره زمينه در نيز خدمات بخش

 سـاير  گـروه  بـا  مقايـسه  در ارتباطات و ونقل حمل بخش زير خصوص اين در. است
 وري بهـره . اسـت  نبوده همراه اي ويژه نوسانات با و داشته ثابتي نسبتاً روند خدمات
 به است، بوده كاهش به رو بررسي دوره طول در نيز خدمات ساير گروه در سرمايه
 كـه  ايـن  به توجه با. است يافته تنزل دوره ابتداي درصد 50 از كمتر به كه اي گونه
 رسـد  مي نظر به ،بوده رشد به رو انقالب، از پس يها سال در خدمات افزوده ارزش

 كـه  اسـت  درحالي اين. باشد توجه قابل بسيار خدمات بخش در سرمايه موجودي
 كـار  لعام وري بهره كه آنجا از و شوند مي محسوب كاربر ييها فعاليت ذاتاً خدمات

 بخـش  گـسترش  و توسـعه  بـه  اسـت  ضـروري  ،كاهش يافته  خدمات بخش در نيز
 .گـردد  بيـشتري  توجـه  آن وري بهـره  و كـارائي  ارتقـاء  و عملكرد بهبود و خدمات

  )4نمودار (
 

  )DEA (ها داده  پوششيروش تحليل   بهها بخشوري  گيري بهره اندازه -6
ي اقتصادي مورد   ها بخش ، از طريق مقايسه نسبي    ها داده پوششيروش تحليل   

هاي آنهـا بـه بـرآورد مقـادير كـارايي و               و ستانده  ها دادهبررسي و بر اساس مقادير      
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، بـه   هـا  دادهها به      بدين صورت كه نسبت ارزش موزون ستانده       ؛پردازد  وري مي   بهره
ريزي خطي، با يافتن اوزان بهينه هر عامل مؤثر در عملكرد،              برنامه هاي مدلكمك  

هاي معيني حداكثر مقادير قابل       ه  در حقيقت با استفاده از نهاد     . رسد  يبه حداكثر م  
توان بـا ثابـت در نظـر گـرفتن سـطح              البته مي . گردد  حصول محصول محاسبه مي   

. محصول و حداقل نمودن استفاده از عوامل توليد نيز به نتايج مشابهي دست يافت             
در نظـر   “ مـرز كـارائي   ”ي ارائه شده، مـرزي بـه نـام          ها دادهدر اين روش به كمك      

ي مورد بررسي، با اين مرز بهينه مقايسه        ها بخش ها و   شود كه تمام واحد     گرفته مي 
وري     ه  ي بهر ها شاخصدر اين روش به كمك توابع مسافت عوامل توليد و           . شوند  مي

وري به تفكيك اجـزاي       كوئيست، تغييرات بهره    كل عوامل توليد مانند شاخص مالم     
  .گيرد ولوژيكي، مديريتي و مقياس مورد ارزيابي قرار ميآن يعني كارايي تكن

گيـري   وري در طـول زمـان انـدازه      در اين روش تغييرات بهره     كه اينبا توجه به    
 تغييرات محاسـبه    ،گردند  شود و مقادير هر سال با سال ماقبل خود مقايسه مي            مي

و اجزاي آن   وري    در ضمن ميزان شاخص بهره    . باشد  شده از سال دوم قابل ارايه مي      
سازي عوامـل توليـد، چنانچـه كمتـر از يـك باشـد، بيـانگر         بر مبناي روش حداقل   

وري در دوره مورد      وري و اگر بيشتر از يك باشد داللت بر كاهش بهره            افزايش بهره 
 محـصول   سـازي  حـداكثر نتـايج، معكـوس روش      تفـسير   نظر خواهد داشت، يعني     

  1.باشد مي
هـا   و خروجـي  ورودي  تعيـين  اسناد وتوايمح تحليل طريقاز   مطالعهايندر 

 شـيوه  بـه     DEAPافـزار  بـا اسـتفاده از نـرم        و عملكـردي  پارامترهايبراساس اهم   
سـازي عوامـل      حـداقل  مبنـاي گيري كارايي بـر       اندازهبه   DEA  خطي ريزي  برنامه
 ندهگير تصميمتوليد واحد    عوامل   سازي حداقل مبنايبر  . پرداخته شده است  ،  توليد
، توليـد  مقداري هم   منحني خود و ماندن روي      توليد ضمن حفظ سطح      دارد سعي

  
 

 هاي وري، موسسه مطالعات و پژوهش گيري كارايي و بهره امامي ميبدي،علي، اصول اندازه -1

  .1380تهران،  بازرگاني،
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به كارايي فنـي    س پس از محا   واقعدر   . دهد كاهش را   توليد استفاده از عوامل     ميزان
با كمك شاخص مالم كوئيست و با استفاده از مـدل رياضـي              ي مختلف، ها سالدر  

  .اقدام شده استي كل عوامل توليد طي زمان ور بهرهي شاخص گير اندازهزير به 
  مجموعـه عوامـل      Ft  ديـ تول يست با استفاده از تكنولوژ    يدر شاخص مالم كوئ   

   يعني. دي نمايم فيتعر  را Yt محصول ي بردارهاهيكل   Xt ديتول
  } )Yt ، Xt( { =Ft                

 محــصول ديــتول عوامــل ممكــن ي شــامل مجموعــه بردارهــاي تكنولــوژيعنــي
ست يـ  شـاخص مـالم كوئ     ديـ تولس توابـع مـسافت عوامـل         براسا نيبنابرا. باشد يم
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 تحـوالت تكنولـوژي را در       wT0 كـل و     فنـي  تغييرات كـارايي     tE0كه در آن    
 بـه  tE0كـه البتـه  . دهد  نشان ميW و  Tو دوره   دبين مرزي توليدخصوص تابع 

 تجزيـه  مقيـاس  و تغييرات كارايي     مديريت دو نسبت تغييرات كارايي      بضر حاصل
  . شود مي

شود   آنها محاسبه مي   هندسي ميانگينضرب دو نسبت داخل كروشه كه        حاصل
 را محاسـبه   W و  T دوره طـي  مـرزي  توليـد  تكنولوژي با انتقـال تـابع   پيشرفت

  . نمايد مي
)x,y( tt

wd
0

  t  مقادير و  w بنگاه با تكنولوژي دوره توليد  : 
)x,y( tt

td
0

  t  مقادير و  t بنگاه با تكنولوژي دوره توليد : 
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)x,y( ww
wd

0
   w دوره مقاديرو    w بنگاه با تكنولوژي دوره توليد : 

)x,y( ww
td

0
  w دوره مقادير و  t بنگاه با تكنولوژي دوره توليد : 

)x,y,x,y( ttwwm
0

  )TFP  (توليدي كل عوامل ور بهرهتغييرات  : 
ها چنانچه مقدار هـر يـك از          نهاده سازي حداقلا فرض   بشاخص مالم كوئيست    

ر مقـدار آن     زمان داللت دارد و اگ     طي عملكرد از يك باشد بر بهبود       كمتراجزا آن   
  .  زمان مي باشدطي عملكرد كاهشبزرگتر از يك باشد نشان دهنده 

اي تلفيقي و به    ه ياد شده باال با استفاده از داده         تگيري توابع مساف   مدل اندازه 
فـرض  با  وري كل عوامل توليد      منظور محاسبه بهره    به ها داده پوششيروش تحليل   

 محاسبه و نسبت به تجزيـه        نهاده يساز حداقلبازدهي متغيير نسبت به مقياس و       
آورده شـده   ) 1(ي كل عوامل اقدام شده اسـت كـه خالصـه آن در جـدول                ور بهره
   .است

ي هـا  بخـش هاي مربوط به ارزش افزوده، نيروي كار و سرمايه           با استفاده از آمار   
 مقـادير مربـوط بـه       1345 -1379ي  ها سال طي    به قيمت ثابت   مختلف اقتصادي 

با عنايت بـه    . ، محاسبه گرديده است   )1(وري مطابق جدول      بهرهتحوالت كارايي و    
 عوامل توليد حاصـل شـده اسـت،      سازي حداقل نتايج مذكور بر اساس روش       كه اين

هر چه مقادير ارائه شده در جدول، كوچكتر از واحد باشد به مفهوم افزايش بيشتر               
  .در شاخص مربوطه خواهد بود و بر عكس

مل توليـد در بخـش كـشاورزي مثبـت بـوده و طـي               وري كل عوا    تغييرات بهره 
ي مورد بررسي، در مجموع با روند نامحسوسي افزايش يافته است كه بخش             ها سال

يكـي از   .  از تغييرات تكنولوژيكي صورت گرفته در اين بخش اسـت          ناشيعمده آن   
ي فني و تكنولوژيكي است كه فرآيند توليد بخش         ها پيشرفتداليل اصلي اين امر،     

وري افـزايش     در حقيقت عامل اصلي ارتقاي بهـره      . ي را متأثر ساخته است    كشاورز
 ر تكنولوژي توليد كشاورزي به مـرو      كه اينسرمايه سرانه در اين بخش بوده است و         

مقادير مربوط به تحوالت كـارايي مـديريتي و مقياسـي           . بر شده است    زمان سرمايه 
ي هـا  سـال ني است كه طي     اين بدان مع  . باشند  بيانگر يك روند خفيف كاهنده مي     
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كوچك بـودن اراضـي و      .  مقياس بهينه صورت نگرفته است     ، توليد در  مورد بررسي 
ي زير كشت كشاورزان كه خود مانعي جهت استفاده بهينه از تجهيـزات و              ها زمين

باشـد، از     ها مـي    آالت جديد و به تناسب، كاهش بسياري از هزينه          امكانات و ماشين  
  يهـا  سـال  طي كه اينورزي كشور است كه با وجود       جمله مسائل اصلي بخش كشا    

  
 يها بخش در آن اجزاي و توليد عوامل كل وري بهره تغييراتمتوسط  -1 جدول

  1345-79 يها سال طي كشور اقتصادي
  

  

ف
ردي

 

  بخش
تغييرات 

كارايي فني

تغييرات كارايي

  تكنولوژيكي

تغييرات كارايي

  مديريتي

تغييرات 

كارايي مقياس

وري تغييرات بهره

  كل عوامل

  992/0  003/1  003/1  986/0  007/1  كشاورزي  1
  974/0  1  1  974/0  1 نفت و گاز  2
  006/1  007/1  024/1  975/0  032/1  صنعت  3
  005/1  056/1  1  951/0  056/1  آب و برق  4
  959/0  979/0  1  979/0  979/0  ساختمان  5
  039/1  005/1  066/1  97/0  071/1 حمل و نقل  6

ساير   7

  خدمات
041/1  967/0  041/1  1  007/1  

  997/0  007/1  019/1  972/0  026/1  ميانگين
  

 هـا  دادههـا روش تحليـل پوشـشي     سازي نهاده مقادير محاسبه شده مربوط به نتايج حداقل   *
 .باشد مي

  

گذشته همواره مطرح بوده است هنوز راهكار مشخصي براي آن ارائـه نگرديـده     
هـاي    شاورزي بخـشي از آثـار پيـشرفت       در حقيقت مقياس نامناسب توليد ك     . است

بـه لحـاظ مـديريتي نيـز مـا در ايـن بخـش شـاهد                . دار نموده است    فني را خدشه  
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 متوسط در اين مدت رونـد       طور بهايم و كارايي مديريتي نيز        عملكرد مناسبي نبوده  
  .نزولي را پيموده است

ري و بـردا  در بخش نفت و گاز عمالً شاهد تحوالت قابل توجهي در مقياس بهره   
لـيكن كمـابيش    . ايـم   هـا نبـوده     توليد و همچنين نحوه ادارة امور و مديريت فرآيند        

وري عمــدتاً مرهــون  وري مثبــت بــوده اســت و ايــن افــزايش بهــره تحــوالت بهــره
پيشرفتهاي علمي و فني صورت گرفته در مراحل مختلف يعني كشف، استخراج و             

هاي پااليش و پتروشيمي      آيندهاي استحصال شده از فر      ه  توليد محصوالت و فرآورد   
  .بوده است

وري كل     متوسط با روند كاهندة بهره     طور بهبخش صنعت در دورة مورد بررسي       
اين در حاليست كه تغييرات كارائي تكنولوژيكي در        . عوامل توليد مواجه بوده است    

ي فني به خوبي استفاده نموده      ها پيشرفتحد قابل توجهي مثبت بوده و صنعت از         
 مقـدار ايـن شـاخص       مديريتي با مشكل مواجه شده و     كارايي  يكن به لحاظ    ل. است

همين طور تغييرات صورت گرفتـه در كـارايي مقيـاس           .  بوده است  در حال كاهش  
 نبوده و روند كاهنـده تحـوالت كـارايي مقيـاس و مـديريتي، تغييـرات                 همسونيز  

ي را طي كرده    وري روندي كاهش    تكنولوژيكي را نيز متأثر ساخته و در مجموع بهره        
  .است

وري كل در دوره مـورد بررسـي     در بخش آب و برق نيز كاهش نامحسوس بهره      
ئـي اسـت كـه         برق كاال  كه اينباتوجه به   .  كارائي مقياس بوده است    افتتحت تأثير   

هـاي   ذاتاً با انحصار طبيعي همراه است و افزايش مقياس توليـد در كـاهش هزينـه          
ي گذشـته ايـن مـسأله       ها سالرسد در     نظر مي  د به اي دار   مرتبط با آن اهميت ويژه    

هـاي دولـت در آبرسـاني و          البته با توجه به اولويت    . چندان مورد توجه نبوده است    
هـا و منـاطق محـروم مـسلماً اهـداف             ويژه روستا  رساني به كلية نقاط كشور به       برق

ي اخيـر  اه سالبا اين وجود طي    . نظر قرار گرفته است       تري در اين زمينه مد      متعالي
هاي افزايش مشاركت بخش خـصوصي در           دولت سعي نموده با فراهم آوردن زمينه      

امور مختلف مربوط به آب و برق، نسبت به اقتصادي نمودن آنهـا اقـدام نمايـد تـا                   
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هـاي    وري و اصـالح فرآينـد       بهره   عالوه بر كاهش مشكالت موجود در بخش، بهبود       
  .شودتوليد و توزيع نيز ممكن 

ن با توجه به اهميتي كـه در ايجـاد اشـتغال و ارتبـاط بـا سـاير                   بخش ساختما 
وري آن به خوبي      ي اقتصادي دارد عملكرد قابل قبولي داشته و ارتقاء بهره         ها بخش

يكي از نكات قابل توجه در اين خصوص وضعيت مناسب كـارايي            . باشد  مشهود مي 
قتـصادي،  اسـتفاده مناسـب از مقيـاس بهينـه و ا          . باشـد   مقياس در اين بخش مـي     

نتيجـه  بخـشي از آن  كارگيري تحوالت فني در بخش ساختمان، كـه        همزمان با به  
باشد عملكرد مناسبي از اين بخش        هاي قابل توجه در اين بخش مي       گذاري  سرمايه

هـاي    هـا و ديگـر متغيـر        ليكن با عنايت به رونـد تـصاعدي قيمـت         . ارائه داده است  
نتايج عملكردي آن چنـدان آسـان        تفسير   ،سياسي و اجتماعي حاكم بر اين بخش      

  .باشد مند اطالعات بيشتر و مطالعات دقيقتري مي نبوده و نياز
نقل و ارتباطات نيز طي دوره مورد بررسي           و   وري در بخش حمل     تغييرات بهره 

ي فنـي قابـل     ها پيشرفتاگر چه بهبود تكنولوژيكي و      . در مجموع منفي بوده است    
ات، اين بخش را تا حـدود زيـادي تحـت تـأثير      ونقل و ارتباط    توجه در عرصه حمل   

تـرين    ، ايـن بخـش يكـي از نامناسـب         يقرار داده است ليكن، از نقطه نظر مـديريت        
اگر چه از مقياس بهينه نيـز بـه خـوبي اسـتفاده نـشده               . عملكردها را داشته است   

گيـري عوامـل و       كار  به گيران اين بخش در راستاي استفاده و        ليكن عملكرد تصميم  
 نبـوده و در     ،اي كـه بيـشترين عايـدي را حاصـل نمايـد             هاي توليد بـه گونـه      نهاده

ها و امكانات بالقوه حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات كشور به              حقيقت از پتانسيل  
اين در شرايطي است كه در عرصة جهاني، رشد و          . برداري نشده است    درستي بهره 

ونقـل    زير بخش حمل  . وده است تحوالت فني، خصوصاً در امور ارتباطات كم نظير ب        
شـود، نقـش      ي خدماتي را شامل مي    ها فعاليتو ارتباطات كه سهم قابل توجهي از        

ي مـورد   هـا  سـال وري بخش خدمات كـشور طـي          قابل توجهي در روند نزولي بهره     
  .بررسي داشته است



  86بهار  / 78شمارة / مجله تحقيقات اقتصادي        170
 

اگـر چـه    . دار نبـوده اسـت      وري در ساير خدمات نيز از روند مطلوبي برخور          بهره
امور بـانكي و      هتلداري، مستغالت،   ي بازرگاني، ها فعاليتيف وسيعي از     ط ،خدمات

ي هـا  تفـاوت گيرد كـه      اي و بسياري از خدمات عمومي و اجتماعي را در برمي            بيمه
 از نقطـه نظـر كـارائي فنـي و           هـا  فعاليتقابل توجهي دارند، ليكن در مجموع اين        

عدم دقت نظر كافي در اسـتفاده       . اند   عملكرد پويايي نداشته   ،وري عوامل توليد    بهره
 بـه ناكـارائي آنهـا منجـر شـده و            ها فعاليتاز منابع انساني و مادي موجود در اين         

با توجه به جايگاه ويژه بخـش خـدمات در          . وري را منفي نموده است      تغييرات بهره 
دنياي مدرن و سهم قابل توجه آن در ايجاد اشتغال و همچنين در توليد ناخـالص                

البته . باشد  كننده مي  وري در اين بخش نگران       تداوم روند كنوني بهره    داخلي كشور، 
الـذكر، سـاختار بيمـار اقتـصاد كـشور اسـت كـه                بخشي از داليل بروز شرايط فوق     

ي توليـدي كـشور در ايجـاد اشـتغال مولـد،            ها بخش ناتواني   دليل بهعنوان مثال    به
 كه قـبالً بـدان اشـاره    بري پائين ياتي نظير سرمايه  خصوص بهبخش خدمات با توجه     

ي توليدي را به سوي خود كشانده است و بـا كـاهش             ها بخشهاي مازاد     شد، نهاده 
وري عوامل توليـد مواجـه        ، خود با روند كاهشي بهره     ها بخشابعاد مشكل در ديگر     

ي خـدماتي ظهـور     هـا  فعاليـت  در حقيقت بسياري از مشاغل كاذب در         .شده است 
  .اند وري را فراهم آورده رايي و كاهش بهرهيافتند كه موجبات بروز عدم كا
 بـا   1345-79ي  هـا  سالوري اقتصادي كشور طي       اگر چه در مجموع روند بهره     

ي هـا  فعاليـت روند خفيفي افزايش يافتـه اسـت لـيكن عملكـرد كلـي بـسياري از                 
انـد   اقتصادي با توجه به منابع مادي و انساني قابل تـوجهي كـه در اختيـار داشـته          

 گـسترگي دامنـه     دليـل  بـه در ايـن زمينـه بخـش خـدمات          . باشد  ميقابل توجيه ن  
رشـد  . بـرد   هاي شاغل، از مشكالت بيشتري رنـج مـي           و خيل عظيم نيرو    ها فعاليت

هـاي اقتـصادي موفـق و        مداوم و پويـايي بخـش خـدمات، مشخـصه عمـدة نظـام             
ين توجهي به مسائل و مشكالت ا       بنابراين بي . باشد  يافته در دنياي معاصر مي     توسعه
هـاي     بـسياري از فرصـت     كـه  اينعالوه بر   وري نسبي      نظير پايين بودن بهره    بخش  
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ساز بسياري از مشكالت و       تواند زمينه   نمايد مي   رشد و توسعة اقتصادي را سلب مي      
 . مسائل اجتماعي، سياسي و فرهنگي در آينده باشد

ت ي اصـلي اقتـصاد كـشور بـا اسـتفاده از اطالعـا             ها بخشوري در     بررسي بهره 
وري   هاي آماري پيش روي، بيانگر وضعيت نامناسـب بهـره          رغم كاستي   موجود علي 

درحقيقـت  . ي اقتـصادي بـوده اسـت     ها بخشدر بخش خدمات در مقايسه با ديگر        
ي مـورد بررسـي از منظـر        هـا  سـال تحوالت صورت گرفته در اقتصاد كـشور طـي          

ان بـا   وري چنـدان مـساعد نبـوده و بخـش خـدمات در ايـن ميـ                  ي بهره ها شاخص
  و ايـن در حـالي اسـت كـه آمـار          . مشكالت و مسائل بيشتري مواجـه بـوده اسـت         

ي اقتـصادي كـشور     هـا  بخش و زير  ها بخشاطالعات مناسب و مطمئني از عملكرد       
، كه اين مسئله فرآيند سنجش و ارزيابي        ها بخش خصوصاً در زير     ،باشد  موجود نمي 

وري   مطالعـه بهـره  ،ايـن همـه  بـا  . وري را به شدت تحت تأثير قرار داده اسـت   بهره
ي آن به خوبي نشان دهنده عـدم دقـت نظـر و             ها بخشبخش خدمات كشور و زير    
 نيز  “ها داده پوششيتحليل  ”يي نظير   ها روشوري بوده و      توجه كافي به مقوله بهره    

وري در    ، بـر رونـد نـامطلوب تحـوالت بهـره          “ي جزئـي  ها شاخص”مانند استفاده از    
  . تأكيد دارند خدماتبخش

  

  ريگي  جمع بندي و نتيجه-7 
 بـدين  . تأكيد دارنـد  خدماتوري در بخش   روند نامطلوب تحوالت بهره    نتايج به 

وري در بخـش   جهت در ذيل عالوه بر  معرفـي برخـي از علـل پـائين بـودن بهـره                 
باشـند،    ي اقتصاد كه تنها خاص كشور ايـران نمـي         ها بخشخدمات نسبت به ديگر     

وري در بخش      بودن بهره   مي در رابطه با توضيح پائين     سعي در ارائه يك ديدگاه عل     
  .نمائيم خدمات اقتصاد ايران مي
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    در سطوح جهانيوري در بخش خدمات بهرهبودن  علل پائين -1-7

  گيري  خطا در معيارهاي اندازههاي بخش خدمات و  گيري بودن ستانده غير قابل اندازه  - الف
س بودنشان، تهيـه آمـار و ارقـام از          ي خدمات به سبب ماهيت ناملمو     ها فعاليت

به اين علت   . باشد  هاي بيشتري برخوردار مي    ها و دشواري   عملكرد آنها از پيچيدگي   
 نيـز   “گيـري اقتـصاد     بخش غير قابل اندازه   ”از بخش خدمات به عنوان      اقتصاددانان  
  .١نام مي برند

  ها بخش تفاوت در اجزاء تشكيل دهنده - ب
ايـن بخـش اصـوالً مـواردي هـستند كـه قابـل              ي گردآوري شده در     ها فعاليت

رسد وجوه   به نظر مي  . اند  ي اقتصادي نبوده  ها بخشبندي و گنجاندن در ساير        طبقه
مراتب بيشتر از تشابهات     ي خدمات به  ها بخشي موجود ميان زير   ها تفاوتافتراق و   

باشد و قرار گرفتن آنها در يك مجموعـه تحـت عنـوان بخـش خـدمات تنهـا                     آنها  
از ايـن رو اسـت      . بندي آنها در دو بخش ديگر بوده اسـت          عدم امكان دسته   لدلي به
بنـديهاي    بـوده و در طبقـه      هـا  بخش از ساير    ي خدمات بسيار بيشتر   ها گروه زير كه

  .شود مختلف اختالفات فاحشي ميان آنها مشاهده مي
   ها بخشمشكالت مربوط به فروش درمقايسه با ساير  -ج

هـاي فيزيكـي      ويژگـي  دليل بهي محصول نهايي    ي صنعت و كشاورز   ها بخشدر  
خاص خود و امكان ارائه در بازار، از طريـق سيـستم عرضـه و تقاضـا بـه سـادگي                     

رسـد و فرآينـد فـروش از سـادگي و شـفافيت مناسـبي                 كننده مي    مصرف دست به
كه در مـورد خـدمات هيچكـدام از ايـن مـوارد صـادق          در حالي . باشد  برخوردار مي 

 كـه  ايـن  بدون   ،كننده خدمت   ، خريدار و مصرف    خدماتياري از   بسدر مورد   . نيست
نمايـد داشـته باشـد مجبـور      بتواند اطالعات درستي از آنچه كه براي آن هزينه مي 

  .ست نسبت به خريد آن اقدام نمايدا

  
 

1- Sichel, Daniel E.(2000), The Productivity Slowdown: is a growing Unmeasurable 
Sector the Culprit?, the Review of Economics and Stastistics, Volume 79, issue 3, 
PP.367 _370. 
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    پايين بودن نرخ سرمايه به نيروي كار در بخش خدمات- د

باشـند   يي كاربر مي ها فعاليتاً  همانگونه كه قبالً نيز اشاره نموديم خدمات عموم       
. ي خدماتي بـا سـرمايه انـدك نيـز مقـدور خواهـد بـود       ها فعاليتاندازي اكثر    و راه 

وري   ي سـاده بهـره    هـا  شـاخص افزايش شمار نيروهاي فعال در بخش خـدمات در          
  .كند  معكوس نمود پيدا ميصورت بهنيروي كار 

   فضاي رقابتي ضعيف در بخش خدمات - ه
ط رقابت كامـل شـكل خواهـد گرفـت لـيكن برقـراري شـرايط                كارايي در شراي  

 عـدم   باشـد   هاي بيشتري مواجه مي    ي خدماتي با دشواري   ها فعاليترقابتي در بازار    
سـازي خـدمات و مـشكالت موجـود در ايـن زمينـه و در                  وجود امكانات استاندارد  

ر نتيجه ناهمگني خدمات قابل ارايه، از عمده موارد محدودكننده فـضاي رقابـت د             
هاي كيفي خدمت آنقدر زياد و با اهميـت اسـت كـه     جنبه. باشد  بخش خدمات مي  

  . باشد هاي مشخص ناممكن مي تعريف و ارايه استاندارد
  وجود قوانين محدود كننده و ساختار دولتي در بخش قابل توجهي از خدمات - و

اصوالً حجم قابل توجه قوانين و مقـررات زايـد دولتـي موجبـات ناكـارائي هـر                  
 ماهيـت   دليـل  بـه ي خـدماتي    هـا  فعاليتبسياري از   . عاليتي را فراهم خواهد نمود    ف

شان از منظر اجتمـاعي، از آغـاز در تـصدي و اختيـار           شان و يا اهميت ويژه     عمومي
  .اند  بودهها دولت

  .شود  آشكار ميها بخشوري ساير  وري در بخش خدمات با وقفه در بهره  رشد بهره- ز 
ي هـا  فعاليـت صورت نهاده در     خش خدمات معموال به   درحقيقت چون ستانده ب   

گيرد اثـرات آن بـا وقفـه زمـاني و در               مورد استفاده قرار مي    ها بخشتوليدي ديگر   
كند و بر همين اساس ممكن است آثار و نتايج بخـشي             هاي بعد نمود پيدا مي      دوره

اي هـ  گذاري و يا بهبـود  از تحوالت صورت گرفته در بخش خدمات در زمان سرمايه 
هـاي بعـد آثـار واقعـي و        و در دوره   تـدريج  بهفني به سرعت قابل مالحظه نباشد و        

  .كامل آنها، آن هم در جاي ديگري مانند صنعت ظاهر شود
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در اين قسمت با در ذهن داشتن اين مطلـب كـه مـوارد ذكـر شـده  در مـورد             
باشـند و قـسمتي از عوامـل اصـلي            تـصاد ايـران نيـز صـادق مـي         بخش خدمات اق  

وري نيروي كـار در بخـش    خصوصاً بهره(وري نسبي بخش خدمات      بودن بهره   پائين
توان در آنها جستجو كرد، به ذكر چند مورد ديگر كه ممكن اسـت                  را مي ) خدمات

آنها در اين   به خاطر ماهيت و موقعيت خاص اقتصاد ايران نياز به اشاره جداگانه به              
  .پردازيم فصل باشد مي

   اقتصاد زيرزميني و پولشويي-
يكي از مشكالت اقتصادي كشور پديدة قاچـاق و انجـام مبـادالت غيرقـانوني و        

 وجـود   دليل بههاي واقعي بخش خدمات        و ستانده  ها فعاليتحجم  . غيررسمي است 
گيـري    د و انـدازه   ي زيرزميني و قاچاق، معموالً كمتر از آنچه هست برآور         ها فعاليت

  .شود مي
هـاي مختلـف قـانوني و عـدم           وجـود گريزگـاه    دليـل  بـه متاسفانه در كشور مـا      

ها، سهم   گذاري  هاي الزم در نقل و انتقاالت وجوه و انجام مبادالت و سرمايه            كنترل
ي زيرزميني به شـدت افـزايش يافتـه اسـت و چـون مبـادالت و نقـل و                    ها فعاليت

شـوند،    منـد و اسـتاندارد ثبـت و كنتـرل نمـي             نظـام  صـورت  بـه انتقاالت اقتصادي   
درآمدهاي ناشي از قاچاق، اختالس، سرقت، قمار، رشوه، ربا و بسياري موارد ديگـر    

ي اقتـصادي وارد شـده و وجـوه         هـا  فعاليتبدون هيچ مانع قابل توجهي به چرخة        
ي پولشويي در ابعاد قابـل تـوجهي        ها فعاليتدر حال حاضر    . گردند  مذكور پاك مي  

گيرد و برخي حجم عمليات پولـشويي در كـشور را در حـدود                در كشور صورت مي   
بـرآورد هـا    . (اند كه جاي تامل و توجـه بـسيار دارد            برآورد نموده  GDP درصد   15

 15 بـه    1970 در دهـة     GDP درصـد    6ي پولـشوئي از     هـا  فعاليتنشان از افزايش    
  .1)داشته است1980 دردههGDPدرصد 

  
 

المللي پولشوئي ، حسين حشمتي موالئي، عضو موسسه تحقيقات پولي و مالي بانك مركزي جمهـوري اسـالمي                     سمينار بين  -1
 . 1382 خردادماه ايران،شيراز،
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رآيند تبديل آنها بـه پـول ملـي، نظـارت بـر مـسير               كنترل ارزهاي خارجي و ف    
حركت و چرخة وجوه و منابع پولي در كشور و معامالت بازرگاني، شفافيت و دقت               
در فرآيند ثبت مبادالت و انجام اصـالحات قـانوني از جملـه اقـدامات الزم جهـت                  

  .زميني و غيرقانوني خواهد بود ي زيرها فعاليتتقليل دامنة 
  داردهاي مناسب در بخش خدمات عدم وجود استان-

اي شـدن و وجــود   برقـراري اسـتانداردهاي جهـاني در بخــش خـدمات، حرفـه     
تـدوين  . باشـد   ي خـدماتي از ضـروريات مـي       هـا  فعاليـت اطالعات جزئي در مـورد      

و اقـدامات اخيـر سـازمان تجـارت         ) GATS(نامه عمومي تجارت خـدمات        موافقت
 در   خدمات اجتماعي نيز عموماً    سازي و تجارت    در زمينه خصوصي  ) WTO(جهاني  

باشـد و ايـن سـازمان         راستاي افزايش قابليت مبادله و معامله خدمات گوناگون مي        
 اهداف خود در اين زمينه را در سراسر دنيا به اجرا            2005قصد دارد تا ژانويه سال      

  1.درآورد
الذكر بخش خدمات كشور با مشكالت و مسائل ديگري نيـز             عالوه بر موارد فوق   

آنچـه  . وري آن نيز تاثير گذار بوده است        اجه بوده كه كم و بيش بر تحوالت بهره        مو
. تا اينجا بدان اشاره شد برخي موانع و مشكالت مـشترك در بخـش خـدمات بـود                 

ليكن بسته به نوع فعاليت خدماتي مسائل خاص و موردي نيز وجود دارنـد كـه در     
  . باشند  ميوري آن مؤثر عدم توسعه اين بخش و كاهش نسبي بهره
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