
 افزايش بهره وري ؛كليد طاليي دولت كليددار در تحقق حماسه اقتصادي

خوشبختانه مردم خوب كشورمان در .حماسه اقتصادي نام نهاده شده است –توسط مقام معظم رهبري سال حماسه سياسي  1392سال 
وقابل انتظار در تحقق حماسه اقتصادي؛حصول به  انتخابات اخير حماسه سياسي را رقم زدند وبدون شك يكي از نتايج واهداف ملموس

يك رشد اقتصادي مستمر است كه ابزاراصلي وشرط الزم براي ايجاد اشتغال هاي مولد؛ كاهش فقر و بيكاري، ، توزيع عادالنه درآمد 
افته با جايگاه اول اقتصادي، ي ساله كشور ، ايران كشوري است توسعه 20انداز  ضمنا از انجاكه در سند چشم.وخصوصا توسعه پايدار است 

انداز از جمله جايگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ايجاد اشتغال براي مردم  علمي و فناوري در منطقه لذارسيدن به اهداف سند چشم
درصد   8مجموع به همين جهت در برنامه چهارم توسعه نرخ رشد اقتصادي ؛در . ؛مستلزم اين است كه نرخ رشدباالي اقتصادي محقق شود

درصد از اين رشد ؛ از طريق  5/2درصد اين رشد براي انباشت سرمايه و نيروي كارو قرار بر اين بود كه  5/5رشد پيش بيني شده بود كه 
 درصد رشد پيدا كرد، در0٫8وري كل عوامل كه در برنامه سوم به طور متوسط ساالنه  وبه عبارتي ديگر ؛بهره  وري تحقق پيدا كند بهره

درصد از كل رشد اقتصادي كشور  3/31كرد ، يعني در مجموع  درصد رشد پيدا مي 5/2برنامه چهارم مي بايد به طور متوسط هر سال بايد 
البته هنوز امار دقيقي از نرخ رشد اقتصادي ونرخ رشد بهره وري واقعي در برنامه چهارم در .وري حاصل ميگرديد را بايد از طريق بهره
در  8ضمنا نرخ رشد اقتصادي در برنامه پنجم توسعه .ي اطالعات پايش نشده حاكي از عدم حصول اهداف برنامه است دسترس نيست ول

صد در نظر گرفته شده است كه مي بايد براي نيل به ان ودر نهايت تحقق اهداف سند چشم انداز ؛راهبردها ي مشخص ومدوني تعريف 
  .شده باشد

  :اصوال هرتوسعه پايداري پايدار دو راهبرد اساسي وجود دارد براي نيل به رشد اقتصادي فوق و

انباشت وتوسعه سرمايه دولتي و نيروي كار وتوسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي وتسهيل وحمايت از سرمايه گذاري خارجي و  -1
راهبرد فوق پرهزينه وپر . ادي فراهم باشدضمنا مي بايد قوانين وسرمايه هاو منابع الزم براي رشد اقتص. اندازها و منابع تجهيز وهدايت پس

مشغله است كه تاثير شديدي از شرايط محيطي دارد وهر تغييراتي در جهت خالف اين جهت گيري به شدت بر ان تاثير گذار است وبه 
به طوريكه هم . يدتوان به رشد اقتصادي مستمر و پايدار رس همين دليل تجربيات جهاني نشان مي دهد كه با تكيه صرف براين راه نمي

درصد ثروت خود را از سرمايه هاي منابع  67درصد ثروت دنيا را به خود اختصاص داده اند،حدود  77اكنون كشورهاي توسعه يافته كه 
درصد ثروت  4٫6درصد را از منابع طبيعي كسب مي كنند اما در كشورهاي نفت خيز كه  17انساني به دست مي آورند و در مقابل تنها 

درصد استولي در كشوري مثل ژاپن كه تنها دو درصد از  44را دارند سهم منابع طبيعي آن ها بيشتر از منابع انساني و به ميزان  جهان
  .درصد از ثروتش به منابع انساني تعلق دارد 80ثروت آن به منابع طبيعي اختصاص دارد 

ار اقتصادي موثر واقع گردد بلكه سرمايه گذاري مجدد را نيز به شدت راهبرد ديگر بهره وري است كه نه تنها مي تواند در رشد پايد – 2
با نگاهي به تجربيات ساير كشور مشاهده مي شود كه در اكثر .كاهش وامكان توسعه سرمايه گذاري پايدار وهمه جانبه را فراهم مينمايد

و عوامل توليد در رشد اقتصادي بسيار بيشتر بوده است و وري عوامل توليد از ذخيره وسرمايه گذاري منابع  فرايندها توليدي ؛ سهم بهره
اصوال با توجه به محدوديت منابع و عوامل توليد و رشد روزافزون نيازها وهمچنين كاهش وابستگي اقتصادي وتوسعه تجارت وافزايش 

عنوان يك ضرورت تاريخي و رسالت نسل  لذا در همه جوامع بهره وري به.سطح رفاه اجتماعي ؛ بايد از منابع موجود استفاده بهينه نمود 
وري، باعث كاهش درآمد و كاهش سطح زندگي شده وموجب اصلي توسعه  اسميت معتقد است كاهش بهره آدام. فعلي قلمداد مي شود

در  وري را سيمون كوزنتس نقش بهره. گردد وري را موجب مي باشدوكاهش سطح زندگي نيز به نوبه خود سطح پايين بهره نيافتگي مي
رشد اقتصادي بسيار موثر مي داند چنانچه در تعريف شش خصوصيت جريان رشد كه تقريبا در كليه كشورهاي پيشرفته معاصر وجود 

  .عنوان يكي از دو متغير كلي اقتصادي نام برده است وري به دارد از نرخ باالي افزايش بهره
در  50در رقابت پذيري در عرصه تجارت جهاني را دارند عمدتا بيشتر از  به عنوان مثال در كشورهاي توسعه يافته كه رتبه هاي اول را

صد رشد توليد ناخالص داخلي آن از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شود و در كشوري مثل ژاپن كه رتبه هفدهم را در عرصه 



. از محل بهره وري عوامل توليد تامين مي شوددرصد از رشد توليد ناخالص داخلي آن  53رقابت پذيري اقتصاد دنيا كسب كرده حدود 
سهم بهره وري عوامل توليد كشور ايران از رشد توليد ناخالص داخلي بسيار پايين تر ) APO(بر اساس گزارش سازمان بهره وري آسيايي

از رشد ) TFP(عوامل توليداز نرم كشورهاي توسعه يافته است كه البته در برنامه چهارم قرار شده بود اين رقم يعني سهم بهره وري 
درصدي  8درصدي بهره وري را در رشد  30درصد برسد وراهبرد برنامه پنچم توسعه سهم 31به حدود ) GDP(توليد ناخالص داخلي

  .اقتصاد ي ترسيم نموده است

  :اما بهره وري چيست وچگونه حاصل مي گردد -3

  وري و كارآيي تعريف بهره
استفاده بهينه از «است كه به معناي قدرت توليد، بارور و مولد بودن است ، ويا عبارت است از  Productivityوري، ترجمه لغت  بهره

هاي توليد، از بين بردن ضايعات،  و مديريت علمي، كاهش هزينه) نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيالت، انرژي، مواد(منابع توليدي 
در تمام تعاريف صورت گرفته براي بهره وري ؛نكات » و غيره، جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه اقتصاديگسترش بازارها 

منطقي بودن -4علمي بودن بهروري -3نقش بارز فرهنگ وباورها -2فرايند بودن بهره وري -1:اين نكات عبارتند از .مشتركي وجود دارد
  ايجاد ارزش افزوده براي جامعه ومردم– 6توسعه پايدار وافزايش سطح رفاه جامعه است هدفدار بودن بهر هوري كه همان – 5فرايند ها

  :بايدها ونبايد ها در تحقق بهره وري

سه نكته راهبردي هر تفكر وبرنامه ريزي براي ارتقا ئ بهر هوري ؛ عبارتند از راهبردي بودن بهره وري ولزوم توجه همه جانبه به ان  -1
  .؛ فرابخش بودن بهر هوري و لزوم سنجش مستمر بهر هوري براي اسيب شناسي وكنترل ان در برنامه هاي توسعه

تلقي كرد، زيرامي بايد احكام ومواد برنامه هاي توسعه ؛ ” وري برنامه توسعه بهره“را بايد ” برنامه توسعه كشور“به عقيده صاحب نظران ؛ 
هايي در  از منظر مباني قانوني احكام و سياست. وري گردد افزايش و ارتقاي بهره تغييرات و بهبودهايي را تدوين وپيگيري كنند كه منجربه

در سند چشم انداز بيست ساله، دست يابي به جايگاه اول اقتصادي، . وري در اسناد برنامه اي كشور تبيين شده است رابطه با ارتقاي بهره
و سرمايه اجتماعي در توليد ملي هدف گذاري شده است وهمچنين در  متكي بر سهم برتر منابع انساني  علمي و فناوري در سطح منطقه

در نظر گرفته شده ..) …انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و (وري عوامل توليد  ه هاي كلي نظام مدلهاي انگيزشي براي رشد بهر سياست
قانون برنامه دوم » 35«هد كه در تبصره ضمناسير تاريخي مديريت راهبرد ي بهره وري در برنامه هاي توسعه كشورنشان مي د.است

در قانون . وري هزينه كنند هاي ارتقاي بهره هاي اجرايي مخير شدند تا يك درصد از اعتبارات جاري خود را براي فعاليت توسعه، دستگاه
هاي كمي در رابطه با  شاخصبرخي . وري پرداخته شده است به سياستهايي از موضوع بهره) 62(و ) 9(، )1(برنامه سوم توسعه و در مواد 

قانون برنامه چهارم نيز ذكرشده است و اگرچه احكام و تكاليفي به صورت ضمني و به صورت صريح در ارتباط ) 5(وري در ماده  رشد بهره
ودن اهرمهاي اجرايي هاي دوم تا چهارم توسعه لحاظ شده بود، اما نتايج اعالم شده نشاندهنده ناكافي ب وري در قانون برنامه با ارتقاي بهره

، رشد اقتصادي )2010آوريل (المللي پول  به نحوي كه براساس گزارش صندوق بين. براي تحقق كامل اهداف برنامه هاي توسعه است
  .ايران كه رابطه مستقيمي با نرخ بهر هوري دارد مطلبق با اهداف برنامه نبوده است

دراين احكام . هاي اجرايي آورده شده است وري دستگاه كامي به منظور ارتقاي بهرهاليحه برنامه پنجم توسعه اح) 70(و ) 69(در مواد 
وري و  وري ايران و سازمان ملي استاندارد ايران با تمركز بر ايجاد ساختار و سازمان كار براي موضوع بهره بهره ايجاد سازمان ملي 

از .. وري توسط حكومت دارد بارتي نگاهي متمركز به مديريت بهرهوبه ع. استانداردسازي در بخش دولتي مد نظر قرار گرفته شده است
انجا كه بهره وري موضوعي است فرابخش وفراگير ومي بايد همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وتجربه كشورهاي توسعه يافته نيز نشان 



ه ؛در گير ان مي شوند ودر اين كشورها وبراي مي دهد كه انها به بهره وري به عنوان يك موضوع ملي مي پردازنندكه همه احاد جامع
وري به عنوان موضوعي چند بعدي وبا  توسعه وافزايش بهر هوري يك مديريت عمومي استقرار يافته است؛ لذا در كشور ما نيز بايد بهره

ازمان دولتي نگريسته شود هاي اداري و رهبري آن توسط يك س توجه به معبارهاي امروز جهاني و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل
معيارهاي جهاني امروز بهرهوري كه متفاوت با معيارهاي چند دهه اخير است عمدتا؛به بهبود سياستگذاري در حوزه ارتقا و توسعه .

وري در سازمانها، افزايش درجه بازبودن اقتصاد به سوي  وري، توسعه فرايند تحقيق و پژوهش در چارچوب مسايل بهره فرهنگ بهره
لذا مي بايددر برنامه ها .پذيري اقتصاد در بازارهاي جهاني توجه داشته ومورد سنجش قرار مي دهند تجارت خارجي و ميزان درجه رقابت

وراهبردهاي اجرايي برنامه توسعه پنچم كشور؛افزايش بهر هوري ؛در قالب يك مديريت عمومي وبا توجه به معيارهاي جهاني وباورها 
امعه به نحوي طراحي وتبيين ومديريت وساماندهي وبومي سازي شود كه همه جامعه به ان تعهد داشته باشند وبه وارزشهاي حاكم بر ج

  .ان عمل نمايند

درصدي بهر ه وري دررشد اقتصادي متناسب و پايدار كشور؛نياز به عزم ملي با تكيه واعتماد به باورها  30براي تحقق اهداف برنامه وسهم 
المي وشناخت واقعي از فرصتها وتحديد ها است واين مهم در شرايط فعلي كشور واراده اي كه در دولت وارزشها ي جامعه اس

جديدمالحظه ميگردد وبا توجه به رويكرد ماهيتي وذاتي نظام سياسي كشور كه مستلزم خودباوري واستفاده بهينه از منابع است ؛دور از 
  .ذار ان افزايش بهر هوري وبالنتيجه تحقق رشد اقتصادي پايدار استدسترس نبوده ونتيجه قابل اندازه گيري وتاثير گ

لذا پيشنهاد مي شود پايش عوامل تاثيرگذار بر بهره وري در هر يك از بخشهاي مرتبط در كشور انجام واهداف كمي وكيفي براي ارتقائ 
ضمنا اين برنامه ها نبايد ارتباطي به تغيير .گرددانها براي سالهاي برنامه مشخص واعالم عمومي گرديده وپيگيري عملياتي ومديريتي 

بديهي است واقعي بودن اين برنامه ها .مديريتها وافراد داشته باشد بلكه بايد يك هدف قابل دسترس براي هر واحد تلقي وباور شود
  .وپرهيز از تعريف اهداف كمي غير متناسب با منابع بسيار ضرورت دارد 

امه هاي راهبردي وزيركليد دار وزارت نيرو ؛رويكرد استفاده بهينه از منابع وافزايش كارايي به عنوان جايگزين ضمنا از انجا كه يكي از برن
توسعه كمي است وايشان حداقل طي دو دهه اخير در اين راهبرد پيشرو بوده وزحمات زيادي را عليرغم ناماليمات براي تحقق بهره وري 

در مقاله بعدي به .. سيار مناسبي براي افزايش بهر وري در وزرات نيرو ايجاد شده است كه انشامتحمل شده اند به نظر ميرسد شرايط ب
  ادامه دارد..…انها پرداخته ميشود

 


