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 مقدمه  .1

های مقایسه  ها و شاخص اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، دادهبا جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای 

المللی اقدام به های معتبر بین بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. برهمین اساس برخی سازمان

 نمایند.  ی بین کشوری می ا های مقایسه گردآوری و انتشار آمارها و شاخص

های اقتصادی  در تصمیم گیری ، تواند نقشی به سزاء ها می شاخص اطالع از آخرین وضعیت کشورمان در این

مر ثمر باشد. لذا در جهت انتشار مستمر و فراگیر ثگذاران و فعالین تجاری و دیگر ذینفعان م داشته، و برای سرمایه

هایی  ارشگز با انتشارتا  دانسته وظیفه خودها در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت  اینگونه آمارها و شاخص

شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن  بهضمن کمک  ،های یاد شده از آمارها و شاخص

اقتصادی را به اینگونه نیازها تسهیل نماید. در همین راستا، معاونت طرح و برنامه با هدف شناسایی و باز نشر 

» دن و تجارت، تهیه سلسله گزارش های های مهم اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، مع اقالم آماری و شاخص

را در دستور کار خود قرار داده است. این گزارش ها که بصورت ادواری منتشر « المللی های بین آمارها و شاخص

المللی بوده و فارغ از هر گونه تحلیل تخصصی،  های اطالعاتی معتبر بین شامل آمار و اقالم پایگاه می گردد،

رود که این آمارها بصورت نقادانه مورد بحث، بررسی و  توصیفی ارائه می شود. انتظار می صرفاً در قالب آمارهای

برداری  ها از طریق پورتال وزارتخانه نیز قابل بهره قرار گیرد. ضمنا این گزارشهای تخصصی )کارشناسانه( تحلیل

 می باشد.

های مرتبط با فضای کسب کار را فراهم  گذاری ها زمینه بهبود تصمیمات و سیاست امید است این سری گزارش 

به دفتر آمار و  هاو ساختار آنها  در زمینه موضوعات گزارشرا توانند نظرات خود  سازد. همکاران محترم می

 ها ارائه نمایند. فرآوری داده
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 1وري شاخص بهرهمعرفي  .2
 

پیشرفت استانداردهای زندگی در  میزان مصرف کاال و خدمات در یک جامعه، همواره تحت تاثیر افزایش جمعیت و 

داری  معنیی  ، فاصلهکاالها و خدمات و منابع در دسترس برای تولید تقاضایمعموال بین در این بین  آن جامعه است.

باید  یک سوبرای کاهش این شکاف از  بوده وحدود م انسانی، فیزیکی و طبیعی منابع موجود در واقعوجود دارد. 

وری را افزایش داد. بهره وری در مفهوم کامل شامل اثر بخشی و کارایی  از طرف دیگر بهره و نمودمصارف را تعدیل 

 شود. از اثر بخشی غفلت می شده وگیری  کارایی اندازهمیزان  ، البته در اکثر موارداست

انرژی و ....که ستانده به عوامل تولید کار، سرمایه، فناوری، افزوده یا  وری عبارت است از نسبت ارزش شاخص بهره  

ارزش افزوده یا وری تک عامله نسبت  شود. شاخص بهره بندی می در سه نوع تک عامله و کل عوامل تولید طبقه

ارزش افزوده یا ستانده را به یکی از عوامل تولید اندازه می گیرد در حالیکه شاخص بهره وری چند عامله، نسبت 

 کند. ارزیابی و پایش میرا  TFP2) وری کل ) هستانده به ترکیبی از عوامل تولید و شاخص بهر

وری بین کشورهای  با هدف فرآهم نمودن امکان مقایسه سطح رشد اقتصادی و بهره 3سازمان بهره وری آسیایی  

 نماید. هر ساله نتایج مطالعات خود را منتشر می در مقایسه با سایر کشورها،آسیایی 

 92گردد،  آسیا محاسبه میاز قاره کشور  92وری نیروی کار برای  بهرههای رشد اقتصادی و  شاخص در این مطالعه 

 باشند. از کشورهای آسیایی غیر عضو مینیز  کشور 2وری آسیایی و  کشور از این کشورها عضو سازمان بهره

همکاری شده و آوری  وری آسیایی جمع ها و برآوردهایی که توسط سازمان بهره وری بر اساس داده گیری بهره اندازه

 .پذیرد صورت می Keioو دانشگاه   Apoبین 

 

 
                                                           
1
 Productivity 

2
 Total Factor Productivity 

3
 Aَpo 
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 4112 در گزارشAPOشورهاي مورد مطالعه توسط ك .1 جدول

 اقتصاد هاي مرجع كشورهاي آسيایي غيرعضو كشورهاي آسيایي عضو ردیف

 استراليا چين بنگالدش 1

 اتحاديه اروپا نئيوبر كامبوج 4

 تركيه ميانمار تايوان )جمهوري چين( 3

 آمريكا بحرين فيجي 2

  كويت هنگ كنگ 5

  عمان هندوستان 6

  قطر اندونزي 7

  عربستان ايران 8

  امارات ژاپن 9

   كره جنوبي 11

   الئوس 11

   مالزي 14

   مغولستان 13

   نپال 12

   پاكستان 15

   فيليپين 16

   سنگاپور 17

   سريالنكا 18

   تايلند 19

   ويتنام 41

 

الزم به ذکر است آمار های مندرج در جداول این گزارش بر اساس اطالعات موجود از کشورهای جدول فوق بوده و 

ممکن است برخی از این کشورها به دلیل عدم وجود اطالعات در جداول ذکر نشده باشند.  لذا فهرست نام کشور ها 

 .نخواهد بوددر جداول یکسان 
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 و اجزاي آن بهره وريشاخص  .4 جدول

 توضيحات نحوه اندازه گيري زیر شاخص عنوان شاخص

 شاخص بهره وري كار

 كارگر(-)نفر
Per-Worker Measure 
of Labor Productivity 

سطوح بهره وري 

 نيروي كار

 كارگر( -)نفر

توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 نفركارگرهر ثابت پايه به ازاء 
( ppp4111)-  4114سال مرجع 

 دالر -داخلي به نفر كارگرتوليد ناخالص نسبت 

  

رشد بهره وري 

 نيروي كار

ميانگين نرخ رشد ساالنه توليد 

ناخالص داخلي به قيمت ثابت 

 پايه به ازاء نفركارگر
( ppp4111) 

 
 

 شاخص بهره وري كار

 ساعت( -)نفر
Per-Hour Measure of 

Labor Productivity 

سطح بهره وري 

 نيروي كار

 ساعت(-)نفر

توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 هرنفرارزش ثابت پايه به ازاء 

 ساعت
( ppp4111)-  4114سال مرجع 

با توجه به تمايل ساعت كار بيشتر در كشورهاي 

توسعه يافته آسيايي در مقايسه كشوري مانند 

بهره وري نيروي كار بر اساس نفر  آمريكا محاسبه

ي جبران برا مي تواند با انحراف همراه باشد. كارگر

اين عدم شفافيت، در داده هاي جمع آوري شده از 

كشور آسيايي كل ساعات نيروي كارنيزدر نظر  18

گرفته شده است. اگرچه كيفيت برآوردها ممكن 

است به طور قابل مالحظه اي بين كشورها متفاوت 

 باشد.

 

 

رشد بهره وري 

 نيروي كار

 ساعت(-)نفر

ميانگين نرخ رشد ساالنه توليد 

ناخالص داخلي به قيمت ثابت 

 ساعت هر نفر ارزش پايه به ازاء 

( ppp4111) 

 شاخص بهره وري سرمايه
Capital productivity 

   

سطح بهره وري 

 سرمايه
 

اين شاخص به ميزان توليد ناخالص داخلي به ازاء 

هر واحد سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف 

 دارداشاره 

 توليد بهره وري كليه عوامل
Total Factor 
Productivity 

و  ستاندهرشد 

نيروي كار، مشاركت 

سرمايه و بهره وري 

 توليد عوامل كل

 

ازاء توليد ناخالص داخلي به ميزان اين شاخص به 

اشاره داشته و  ارزش داده هاز تركيب ا هر واحد

تصوير كامل تري از كارايي بهره وري يك كشور را 

 نشان مي دهد
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 عرفي مرجعم .3
 

تهیه و منتشر میشود. کلیه جداول این  سیاییآسازمان بهره وری توسط  آمارهای مورد استفاده در این گزارش، 

عات از الو دسترسی به اط شدهاستخراج    www.apo-tokyo.org گزارش از سایت این سازمان به آدرس

 .پذیراستطریق مراجعه به سایت برای عموم امکان 

به روز شده اطالعات و  9202منتشر شده در سال  گزارشالزم به ذکر است اطالعات گزارش حاضر بر اساس آخرین 

 .نشان می دهد 9202کشورها را در  سال  وضعیت وبوده  9202سپتامبر 
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 وري بهرهدر شاخص  ایران جایگاه .4

 

 9222نیروی کار در طول سالهای بهره وری ، بهره وری سرمایه و تولید تغییرات بهره وری کل عواملدر این گزارش 

مقدار مربوط به در جداول  شده است. ارائه (APOبرای برخی از کشورهای آسیایی )عضو و غیر عضو 9202تا 

د، نسبت به این سال نشان داده عو تغییرات سالهای بدر نظر گرفته شده  0معادل  9222سال بهره وری ،  شاخص

به دلیل مقایسه شاخص بهره وری هر کشور با روند گذشته آن و ارتباط این شاخص با تولید ناخالص  شده است.

ی رتبه بند و داخلی آن کشور به عنوان پایه محاسبه شاخص بهره وری، امکان قیاس این اطالعات با سایر کشورها

 ضمنا اطالعات مربوط به برخی از کشورها در بعضی از شاخص ها محاسبه نشده است.. واهد داشتآنهاوجود نخ

( وضعیت ایران در این شاخص تا سال 2بر اساس اطالعات مربوط به بهره وری کل عوامل تولید )جدول شماره 

 روند نزولی شده است.این  9202و  9209و در سال روند رو به رشدی داشته  9200

نیز همانند  به نفر کارگر و به نفر ساعت کار ایران شاخص بهره وری نیروی 2و 2جدول شماره مطابق همچنین 

،  روند رو به رشدی را  تا سال 9222نسبت سال به  9202تا  9222طی سالهای  وری کل عوامل تولید شاخص بهره

نسبت به  . باالترین افزایشهده می شودمشا 9202روند کاهشی بهره وری تا سال آن سپری کرده و پس از  9200

 می باشد. 9202سال  مربوطو کمترین آن  9200مربوط به سال  ،9222سال 

( می توان به این نکته اشاره کرد که روند نزولی این شاخص طی دوره 6وری سرمایه )جدول شماره  در خصوص بهره

و در سال  بودهمطلوب کشور در حوزه بهره وری سرمایه نچندان گویای وضعیت  9202مورد بررسی بجز در سال 

 بازگشته است. 9222وضعیت کشور به رقمی نزدیک به سال  9202
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  APOآمار شاخص هاي بهره وري در كشورهاي آسيایي عضو و غير عضو   .5
 

 APOبهره وري كل عوامل توليدكشورهاي آسيايي عضو و غير عضو .3 جدول

 (4111=1)شاخص -4113لغايت 4118از سال 

 

  

2002سال  2002سال كشور  2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 1469 1465 1459 1421 1436 1421 مغولستان

 1461 1457 1452 1451 1425 1421 چين

 1426 1439 1435 1435 1446 1444 هند

 1421 1435 1431 1447 1446 1448 كامبوج

 1436 1433 1445 1447 1441 1445 تايلند

 1432 1431 1448 1443 1419 1417 سريالنكا

 1447 1441 1415 1416 1411 1413 فيليپين

 1445 1442 1445 1443 1417 1417 كره جنوبي

 1445 1441 1418 1419 1441 1441 پاكستان

 1442 1442 1442 1441 1415 1419 هنگ كنگ

 1443 1441 1419 1417 1412 1413 اندونزي

 1419 1417 1417 1415 1415 1415 ويتنام

 1416 1415 1417 1415 1415 1411 سنگاپور

 1416 1415 1413 1414 1411 1415 مالزي

 1415 1411 1419 1417 1412 1417 فيجي

 1414 1417 1448 1447 1441 1441 ايران

 1419 1418 1416 1416 1414 1415 ژاپن

 1492 1492 1493 1494 1491 1491 بنگالدش
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 APO( كشورهاي آسيايي عضو و غير عضوكارگروري نيروي كار)به نفربهره  .2 جدول

 (4111=1شاخص   ) -  4113لغايت 4118از سال  

                                                                                                                                       

2002سال  2002سال كشور  2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 3443 3411 4481 4458 4432 4415 چين

 3412 4495 4478 4467 4426 4446 ميانمار

 4413 1491 1474 1428 1424 1439 مغولستان

 1498 1482 1471 1465 1428 1439 هندوستان

 1484 1473 1465 1457 1429 1423 الئوس

 1481 1471 1461 1451 1427 1425 كامبوج

 1477 1471 1465 1458 1453 1426 ويتنام

 1471 1465 1453 1425 1436 1431 سريالنكا

 1458 1454 1425 1438 1432 1431 اندونزي

 1422 1424 1423 1421 1437 1422 تركيه

 1422 1424 1421 1439 1434 1431 كره جنوبي

 1421 1437 1449 1449 1441 1442 تايلند

 1421 1439 1421 1438 1449 1431 هنگ كنگ

 1436 1431 1419 1441 1416 1418 فيليپين

 1435 1434 1448 1442 1441 1418 بنگالدش
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 APOبهره وري نيروي كار)به نفركارگر( كشورهاي آسيايي عضو و غير عضو. 2جدول ادامه

 (4111=1شاخص   ) -  4113لغايت 4118از سال  

                                                                                                                                          

2002سال  2002سال كشور  2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 1433 1421 1451 1426 1435 1432 ايران

 1434 1431 1448 1446 1448 1433 مالزي

 1431 1431 1447 1417 1418 1417 بوتان

 1446 1442 1442 1441 1411 1414 سنگاپور

 1419 1417 1415 1416 1417 1418 پاكستان

 1416 1413 1414 1411 1419 1417 نپال

 1415 1411 1411 1419 1417 1419 فيجي

 1415 1414 1411 1419 1419 1417 استراليا

 1414 1411 1419 1411 1415 1419 ژاپن

 1419 1418 1417 1411 1411 1411 عربستان

 1495 1495 1492 1483 1474 1469 قطر

 1488 1491 1494 1491 1482 1489 برونئي

 1477 1481 1478 1475 1483 1491 كويت

 1477 1472 1473 1472 1481 1491 امارات

 1474 1468 1467 1469 1471 1471 بحرين
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  APOكشورهاي آسيايي عضو و غير عضودر ساعت( نفر بهره وري نيروي كار)به  .5 جدول

    (4111=1)شاخص   - 4113لغايت 4118سال  از 

2002سال  2002سال كشور 2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 3413 4494 4474 4426 4435 4417 چين

 1497 1482 1471 1465 1429 1439 هندوستان

 1479 1474 1467 1458 1454 1427 ويتنام

 1471 1461 1453 1425 1421 1439 كامبوج

 1468 1463 1464 1457 1426 1423 كره جنوبي

 1462 1456 1451 1424 1435 1431 سريالنكا

 1454 1428 1429 1425 1421 1427 تركيه

 1429 1422 1438 1434 1447 1442 اندونزي

 1427 1439 1449 1431 1443 1449 تايلند

 1425 1423 1424 1437 1434 1433 هنگ كنگ

 1437 1435 1431 1448 1449 1432 مالزي

 1437 1422 1455 1451 1438 1435 ايران

 1437 1449 1419 1444 1418 1419 فيليپين

 1431 1448 1449 1445 1416 1417 سنگاپور

 1445 1441 1418 1419 1441 1441 پاكستان

 1444 1419 1416 1412 1412 1411 استراليا

 1418 1416 1415 1415 1411 1414 ژاپن

 1415 1414 1419 1415 1413 1411 بنگالدش



` 

13 
 

 

 APOكشورهاي آسيايي عضو و غير عضو در بهره وري سرمايه .6 جدول

 (4111=1)شاخص  -4113لغايت 4118از سال  

2002سال  2002سال كشور 2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 1451 1454 1451 1438 1433 1422 مغولستان

 1447 1444 1419 1418 1419 1441 پاكستان

 1446 1448 1444 1443 1417 1441 تايلند

 1419 1415 1414 1414 1417 1419 فيليپين

 1415 1411 1418 1412 1411 1413 فيجي

 1412 1412 1416 1413 1499 1412 هنگ كنگ

 1412 1415 1412 1413 1499 1415 مالزي

 1413 1412 1416 1415 1496 1414 سنگاپور

 1411 1415 1416 1417 1412 1415 ايران

 1411 1498 1496 1496 1491 1497 ژاپن

 1498 1499 1411 1411 1411 1411 اندونزي

 1494 1494 1496 1411 1411 1411 هندوستان

 1494 1493 1495 1495 1492 1497 سريالنكا

 1486 1487 1488 1489 1487 1491 كره جنوبي

 1472 1475 1475 1479 1482 1496 كامبوج

 1468 1474 1476 1481 1483 1487 چين

 1467 1469 1471 1473 1475 1478 بنگالدش

 1465 1466 1468 1471 1472 1478 ويتنام
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 APOرشد بهره وري كل عوامل توليد در كشورهاي آسيايي عضو و غير عضو .7 جدول

 4113لغايت 4118از سال  

 

2002سال  2002سال كشور  ردیف 2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 2432 3436 1416- 6461 3427 1419- هند 1

 2431 5481 1442- 2436 1451- 1437 فيليپين 4

 3471 1445 4448 4438 4437- 1439 فيجي 3

 3467 3465 4464 1461 1421- 2411 كامبوج 2

 3436 4436 1414- 1421- 1415- 1451- پاكستان 5

 4469 4419 3492 3439 1418 5412 سريالنكا 6

 4436 2413 11481 3463 3455- 3412 مغولستان 7

 4434 5485 1421- 5491 2445- 1416 تايلند 8

 1499 1485 4476 3457 4496 4461 چين 9

 1477 1434 1416- 2416 3449- 1479- ژاپن 11

 1421 1438 1454 1417 1431- 3443- ويتنام 11

 1445 1479 4444 4418 1459 4414 اندونزي 14

 1413 1449- 1444 5414 1423- 1463 كره جنوبي 13

 1453 1415- 3434 3482 4482- 1415 هنگ كنگ 12

 1422 1411 1414 1428 1418 1449 بنگالدش 15

 1432 1448- 1493 8433 3481- 3499- سنگاپور 16

 1411 1491 1453 1483 2487- 1467 مالزي 17

 2417- 9441- 1485 2451 1418- 1466- ايران 18
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2002سال  2002سال كشور ردیف 2010سال   2011سال  2013سال  2012سال    

 7411 7476 3413 11438 6461 4451 هند 1

 6496 7411 11441 2453 8444 11415 چين 4

 5498 5464 5413 4455 1434 6434 كامبوج 3

 5463 7417 1459- 6438 2466- 1473 تايلند 2

 5423 8413 4438- 3498 1486- 1419- فيليپين 5

 2495 2441 5455 2471 3455 8446 سريالنكا 6

 2412 4498 5473 3436 3492 1452- ويتنام 7

 3475 3499 2431 3484 4432 3467 اندونزي 8

 3441 4441 1421- 1428- 1413 1421- پاكستان 9

 4468 1467- 1481- 1435 1474 4473 نپال 11

 4463 1411 4487 7421 1491 2437 كره جنوبي 11

 4454 1444- 4463 4499 2418- 1491- تركيه 14

 4451 3411 4496 4453 4427 4421 بنگالدش 13

 4432 4452 1453 1413 4488 1431- استراليا 12

 1499 1468- 3447 7431 1486- 2457- سنگاپور 15

 1462 1468 1411- 3471 1482- 1441 ژاپن 16

 1439 4499 4422 1493- 3425- 2441 مالزي 17

 1434 1462 2414 3451 1425- 3456 هنگ كنگ 18

 5418- 7451- 3463 8451 4411 3421 ايران 19


