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Abstract
Tehran as the most important province of Iran accounts for 26% of GDP, on
average. This paper aims to answer this question: What is the most important
component of changes in labor productivity in Tehran compared to the rest
of country? To answer this question, two symmetric industry by industry
input-output tables provided by Research Center of the Parliament in 2006
and Statistical Center of Iran in 2011 are used to compute two-region table
of Tehran and rest of country at constant price by applying FLQ-RAS method. Then, according to Ditzenbacher et al(2000) study, the changes in labor
productivity are decomposed into five factors including: “Value added coefficient”, “Direct labor requirement”, “Structural change”, “Interregional
trade” and “Final demand”. The results show that the effect of change in the
number of employees in Tehran is positive, while in the rest of country, this
effect has moderated the labor productivity. In addition, the effect of the
change in the component of final demand in Tehran is close to zero, while in
rest of country, it increases the labor productivity. Furthermore, the other
factors under study in Tehran and the rest of country have increased the labor productivity.
Keywords: Labor productivity, Structural decomposition, Two-region inputoutput model, Tehran province.
JEL Classification: F02, F16, J01, O4, O10
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چکیده
استان تهران به طور متوسط ،سهمی معادل  26درصد از تولید ناخالص داخلی
کشور را شامل میشود و از مهمتررن اسرتانهرا انرران بره شرمار مریرود؛
بنابران  ،مقاله حاضر درصدد پاسخ به ان پرسش است که مهرمتررن مللهره
تغییرات بهرهور نیرو کار در استان تهران در مقانسه با سرانر اسرتانهرا
کشور کدام است؟ به همی منظور ،از دو جدول داده ر سرتانده متقرارن و بره
قیمت ثابت فعالیت در فعالیت سال  1385مرکز پژوهشها مجلر و سرال
 1390مرکز آمار انران برا محاسبه جدول دو منطقه ا استان تهران و سانر
مناطق به روش  ،FLQ-RASاستهاده شده است .سپ برر اسرا چرارچو
مطالعره دنازنبراخر و همکراران ( ،)2000تغییرررات بهررهور نیررو کرار برره
تغییرات پنج عامرل «ارزش افرزوده»« ،نیررو کرار»« ،تغییررات سراختار »،
«تجارت بی منطقه ا » و «تقاضا نهانی» تجزنه شرده اسرت .نترانج نشران
 .1شناسه دنجیتال (10.22051/edp.2019.25203.1198 :)DOI
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میدهد ،اثر تغییر تعداد نیرو کار در تهران مثبت بوده ،درحالیکره در سرانر
مناطق ،ان اثر بهرهور نیرو کار را تعدنل کرده است .همچنی  ،اثر تغییرر
ترکیب تقاضا نهانی در استان تهران ،قرنب به صهر بوده ،اما در سانر مناطق،
بهرهور نیرو کار را افزانش داده است .اثرات سانر عوامل مرورد بررسری در
استان تهران و سانر مناطق ،موجب افزانش بهرهور نیرو کار شدهاند.
واژگان کلیدی :بهرهور نیرو کار ،تجزنه ساختار  ،مدل داده ر ستانده دو
منطقها  ،استان تهران

طبقهبندی F02, F16, J01, O10, O4 :JEL

 .1مقدمه
با پانان گرفت جنگ جهانی دوم ،موضوعات رشد و توسعه در دو قلمرو متهاوت شکل نوننی بره
خود گرفت؛ در نک قلمرو ،اروپا آسیب دنده از جنگ قرار داشت که در پی بازساز و نوساز
خود بود و قلمرو دنگر ،جوامع عقب افتاده استعمار زده و تازه استقالل نافته بودند که بررا پرر
کردن شکاف موجود با کشورها توسعهنافته صنعتی ،در پی پاسرخ سرلالهرانی ماننرد از کجرا
شروع و چه باند کرد؟ بر چه چیزها تکیه باند کرد؟ بودند .ازآنجانیکره بهررهور برا افرزانش
توان رقابتپذنر  ،تحول نهاد را رقم میزند و فرانند توسرعه و پیشررفت کشرورها را تسرهیل
میکند ،همواره بهعنوان نکی از استراتژ ها برنامهرنز توسعه بهمنظور افزانش پیشرفتها
بی المللی و ملی مورد تأکید نظرنهپردازان توسعه بروده ،و رشرد و پیشررفت کشرورهانی ماننرد
1
سنگاپور ،هنگکنگ و کره جنوبی ،گواه ان مدعا است.
انران بهعنوان نکی از کشورها درحالتوسعه ،همواره تالش نموده اسرت برا برنامرهرنرز ،
سطح رفاه اجتماعی را باال ببرد .در ان میان ،از برنامه چهارم توسعه بعد از انقرال اسرالمی بره
ان سو ،افزانش بهرهور  ،همواره مورد تأکید برنامهرنزان و سیاستگرذاران توسرعها در انرران
بوده است .بهعنوان مثال ،در برنامه ششم توسعه بهطور متوسط ،افزانش سراالنه بهررهور کرل
عوامل تولید و نیرو کار  2/8و  3/9درصد تعیی شرده اسرت .2برنامرههرا توسرعه عرالوه برر
راهبرد کاهش شکاف با کشورها توسعه نافته ،راهبرد کاهش عدم تعادل و توازن منطقرها در
سطح کشور را نیز دنبال کردهاند؛ بهطور که از دهه پنجاه به ان سو ،آمانش سررزمی و تروازن
منطقها وارد ادبیات برنامهرنز کشور شد.
 .1شانان توجه است ،بهرهور نیرو کار انران در سال  1970از کشورها سنگاپور و ژاپر براالتر بروده اسرت؛ در
حالی که در سال  2015بهرهور نیرو کار سنگاپور بیش از دو برابر انران بوده است (سرازمان بهررهور آسریانی،
.)2017
 .2باالترن رشد بهرهور نیرو کار در حوزه بخشی ،مربوط به بخش ارتباطات میباشد.
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از ان رو ،توجه به ساختار اقتصاد مناطق بهعنوان بخشی از ساختار کالن اقتصاد  ،از اهمیت قابل

توجها برخوردار است؛ زنرا توانمند  ،پتانسیل ،محدودنت و نیازهرا منراطق از نکردنگر متهراوت
بوده و آنها از حیث سطح توسعه نافتگی نیز همگ نیستند .به عبارت دنگر ،عدم تطرابق کامرل
موقعیت و اهداف کالن ملی با اهداف منطقه ا و همچنی متهاوت بودن مسائل مناطق با نکردنگر،
اهمیت برنامه رنز مناطق را نمانان میسازد .نظر به اننکه بهرهور با افزانش توان رقابتپذنر ،
تحوالت نهاد مناطق را رقم میزند ،مستلزم برنامهرنز متناسب برا ونژگریهرا هرر منطقره
است؛ زنرا افزانش بهرهور در سطح ملی بدون توجه به ان مهم ،امکانپذنر نخواهد بود.
هدف از نگارش مقاله حاضر ،پاسخ به انر پرسرش اسرت ،کره مهرمتررن مللهره تغییررات
بهرهور نیرو کار در استان تهران در مقانسه با سانر استانها کشور کدام است؟ بره همری
منظور ،مقاله در پنج بخش ساماندهی شده است .چارچو نظر و مدل تحقیق ،بره ترتیرب در
بخشها اول و دوم ارائه شدهاند .پانهها آمار و تجزنه و تحلیل نترانج ،بخرشهرا سروم و
چهارم را شامل میشوند ،و بخش پنجم نیز به جمعبنرد و ارائره پیشرنهادات ،اختصرا داده
شده است.
 .2چارچوب نظری
مههوم بهره ور در عی سادگی دارا پیچیدگی بروده و هنروز در میران اقتصراددانان ،علمرا
جامعهشناسی و مدنرنت ،اتهاقنظر درباره آن ،حاصل نشده است .بهطورکلی ،مههوم بهررهور
برا دستیابی به زندگی بهتر درگذران زندگی ،انجاد آسانش در قبرال اسرتهاده از کرار ،نیررو
فکر و ابزار بوده و پیشینها به میزان حیات انسان هوشمند در کره خاکی دارد .آژان بهرهور
اروپا ( ،1)EPAبهرهور را درجه استهاده ملثر از هرنک از عوامل تولید میداند .بره اعتقراد انر
آژان  ،بهره ور پیش از هر چیز ،نک دندگاه فکرر اسرت و هردف آن ،بهبرود مسرتمر وضرع
موجود است .بنابران  ،میتوان گهت بهره ور برآنند اثربخشی و کرارآنی مریباشرد .اثربخشری،
انجام کارها درست است و کارآنی انجام درستکارها؛ بنابران  ،بهرهور انجام درستکارهرا
درست است (جهانگرد.)1393 ،
بیان کالسیکی منبع رشد و سنجش بهرهور که به حسابدار رشد مشرهور اسرت ،توسرط
سولو 2در سال ( )1957معرفی شد .به باور سولو ،نرخ رشد با ثبات تولید سرانه ،بستگی به نررخ
رشد پیشرفت فنی (بهرهور عوامل تولید) و نررخ رشرد جمعیرت دارد .در مردل نئوکالسریکی،
فرض میشود که فناور برونزا میباشرد .بنرابران  ،بردون هری محردودنتی در هرجرانی قابرل
دستر است .مدل مزبور بر «شکاف اشیاء» نعنی تهاوت در سررمانه فیزنکری و انسرانی ،بررا
تبیی تهاوت درآمد سرانه کشورها تأکید میکند.
1. European Productivity Agency
2. Solow
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منکیو )1995( 1بر ان باور است که بسیار از تهاوتها سطح زندگی را میتوان از طرنق
تهاوت در مقدار سرمانه فیزنکی و انسانی توضیح داد .در مقابل ،رومر )1993( 2تأکیرد دارد کره
«شکاف اندهها» نعنی تهاوت بهرهور که ناشی از شکاف فناور است ،منشأ اصلی اخرتالف در
استانداردها زندگی میباشد .شانان توجه است مطالعه استرلی و لون  )2001( 3نظرنه رومر را
حمانت کرده و آنها بران باورند که بهرهور عوامل تولید ،بیش از انباشرت عوامرل ،مریتوانرد
بخش عمدها از تهاوت درآمد و رشد را در میان کشورها (مناطق) توضیح دهد (برانان و هوارد،
.)1393
4
پارنته و پرسکات ( )2000نیز تهاوت در درآمدها جهانی را بره شرکاف بهررهور نسربت
میدهند .آنها در پژوهش خود شواهد ارائه میدهند که طبق آن ،شکاف بهررهور  ،ناشری از
تهاوت در ذخیره دانش قابل دستر برا کشورها در حال توسعه نمیباشد ،لک مروانعی بره
شکل محدودنتها تحمیلی جامعه وجود دارند که در بسیار از کشرورها در حرال توسرعه،
مانع اتخاذ روشها بهتر تولید بهوسیله بنگاهها مریشروند .همچنری آنهرا در سرال ()2005
نتیجهگیر نمودند ،تغییرات در نهادها نک کشور که منجرر بره افرزانش شردند در کرارآنی
استهاده از منابع تولید شود ،رشد معجزهآسا را در پی خواهد داشت (برانان و هوارد.)1393 ،
رودرنک ، )2003( 5عوامل بنیراد تعیری کننرده رشرد اقتصراد را در سره مللهره کلری
جغرافیا ،نکپارچگی اقتصاد و نهادها طبقهبند میکند .همچنی  ،و بر ان باور است مقردار
نیرو کار ،سرمانه ،منابع طبیعی و بهرهور عوامل ،ازجملره عرواملی مریباشرند کره برا ترأثیر
پذنرفت از عوامل بنیاد  ،رشد اقتصاد کشورها (مناطق) را تحت تأثیر قرار میدهند.
در ادبیات جدند اقتصاد منطقها  ،اثرات سررنز بی منطقرها  ،اشراره بره انجراد نیروهرانی
برونزا و مثبت مانند افزانش تقاضا برا کاالهرا و خردمات تولیرد در منراطق مجراور دارد کره
فرانند توسعه و رشد را تسرنع و تسهیل مینمانند و افزانش بهرهور را موجب میشود .به براور
میردال ،اثرات سررنز نک منطقه در حال رشد ،سبب افزانش تقاضرا بررا محصروالت تولیرد
مناطق مجاور میشود .به بیان دنگر ،نیازهرا حاصرل از رشرد نرک منطقره ،سربب براز شردن
بازارها جدند در مناطق همجوار شده که نتیجه آن ،افزانش درآمد ان مناطق خواهد بود .بره
ان ترتیب ،به تدرنج آثار رشد نک منطقه به مناطق مجاور نیز سررنز خواهد شد (حسری زاده
و شرنهی.)1392 ،
عدم تطابق کامل مناطق با نکدنگر ،شناخت وجوه مختلر نرابرابر هرا میران منراطق را
الزامآور می کند که اولی مرحله در برنامهرنز منطقها به شمار میرود تا با شرناخت اهرداف
1. Mankiw
2. Romer
3. Easterly & Levine
4. Parente & Prescott
5. Rodrik
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توسعه ا مناطق ،متناسب با امکانات ،پتانسیلها و محدودنتهرا ،بهررهبرردار از منرابع تولیرد
بهینه و کارا صورت پذنرد .نکی از کانونها مهم شکاف میان مناطق ،بهررهور عوامرل تولیرد
است؛ زنرا سطح توسعه نافتگی مناطق همگ نبوده و کارآنی عوامل تولید و عوامل ملثر برر آن
نیز متهاوت است (کهنسال و حیات غیبی.)1394 ،
افزانش بهرهور به دلیل به کارگیر بیشتر عوامل تولید و استهاده بهینه از منرابع موجرود،
موجب رشد اقتصاد مناطق [کشورها] میشود .باگواتی )1993( 1خاطر نشران مریسرازد کره
عملکرد ضعی هند قبل از دهه  ،1980بیانگر کمبود پ اندازها نیست ،بلکه فقدان بهرهور را
منعک میسازد و بهرهور را متاثر از چارچو سیاستی و ساختار انگیزشی میداند.
ازان رو ،شناخت عوامل ملثر رشد مناطق ،عوامل تأثیرگذار بر ان عوامل (رشد اقتصراد )،
از اهمیت ونژها برخوردار است .در راستا مطالب باال ،در مقاله حاضر ،در پری پاسرخ بره انر
سلال هستیم که تغییر در عوامل «ارزشافزوده»« ،نیرو کار»« ،تغییرات ساختار »« ،تجرارت
بی منطقها » و «تقاضا نهانی» ،چگونه بر رشد بهرهور نیرو کار اسرتان تهرران 2و سرانر
مناطق 3طی دوره  1385-1390اثر میگذارد.
 .1-2مروری بر مطالعات تجربی
عموماً تحلیلگران اقتصاد تمانل دارند ترا تغییرر در متغیرهرا کرالن اقتصراد را بره عوامرل
انجادکننده ان تغییرات تجزنه کنند .بهعنوان مثال ،میتوان تغییرات در ستانده ناخرالص را بره
دو عامل تغییرات تکنولوژ و تقاضا نهانی تجزنره کررد .برهطرورکلی ،دو رهیافرت بررا انر
منظور وجود دارد :نخست ،اقتصادسنجی و دوم ،الگو داده ر ستانده .رونکرد تجزنره سراختار
در الگو داده ر ستانده به دلیل امکان تحلیل همزمان عوامل عرضه و تقاضا نسبت بره رونکررد
اقتصادسنجی در ان حوزه برتر دارد .ان رونکرد را میتوان برا توضیح تغییرات متغیرهرانی
مانند ستانده ،ارزشافزوده ،بهرهور نیرو کار ،حجم واردات ،ستانده خدمات و صنانع بره کرار
برد که بهونژه در سالها اخیر در تجزنه و تحلیل تغییررات در بهررهور نیررو کرار ،کراربرد
وسیعی پیدا کرده است.
4
انر روش ،ابترردا توسررط دنازنبراخر و همکرراران ( )2000برررا تجزنره تغییرررات در رشررد
بهرهور نیرو کار در شش کشور اروپا غربی طی دوره 1985رر  1975مرورد اسرتهاده قررار
گرفت .آنها با استهاده از روش تجزنه ضربی ،5رشد بهرهور کل را به ضر شش عامل تجزنره
1. Bhagwati

 .2استان تهران براسا حسا ها منطقها مرکز آمار ،به طور متوسط طی دوره  1390ر  1385به ترتیرب  26و
 32درصد تولید ناخالص داخلی با و بدون نهت انران را نه اختصا میدهد
 .3در ان مقاله« ،منطقه» مترادف با «استان» و نا «استان» مترادف با «منطقه» مبنا تحلیل قرار میگیرد.
4. Dietzenbacher et al.
5. Multiplicative Decomposition
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کردند .دو عامل از شش عامل فوق ،به تغییر در سطح بهرهور نیرو کار برا هر بخش و هرر
کشور ،دو عامل تغییر در سهم ستانده ر تغییرر در نیازهرا واسرطها و تقاضرا نهرانی ر و دو
عامل آخر هم به اثر تغییر در روابط تجار مرتبط است .براسا ان مطالعه ،سهم عمده رشرد
بهرهور نیرو کار در دوره مذکور را کاهش استهاده از نیرو کار در تولید تشرکیل مریدهرد،
اما کاهش سهم ارزشافزوده در کل نهادهها ،بخشی از ان اثر قو را تعدنل میکنرد .اثرر چهرار
فاکتور دنگر قابل چشمپوشی بوده و عمالً بر بهرهور نیرو کار در دوره مذکور بیاثر بودهاند.
ژاکو  ،)2003(1روش معرفی شده توسط دنازنباخر و همکراران را برا انردکی تغییرر ،بررا
تجزنه عوامل ملثر بر بهرهور نیررو کرار انردونز در دوره  1971-1995اسرتهاده مریکنرد.
تهاوت اصلی روش ژاکو با دنازنباخر و همکاران ،انتخا وزنها در معادالت تجزنره اسرت .و
رشد بهرهور نیرو کار را طی دوره مرذکور بررا سرالهرا قبرل از  1985کره در انردونز
اصالحات ساختار و آزادساز اقتصاد انجام شد ،با سالها بعدازآن مقانسه نمرود .مطالعره
و  ،حاکی از آن است که رشد بهرهور قبرل از آزادسراز اقتصراد  ،بیشرتر بروده و از میران
عوامل موردبررسی ،عامل سهم نیرو کار در تولید ،بیشترن اثر و عامل تغییرر سراختار  ،اثرر
منهی و کمی بر بهرهور نیرو کار داشته است .تحلیل بی بخشی نیز حاکی از آن اسرت کره
بخش خدمات ،کمترن رشد بهرهور را بهونژه در سالهرا قبرل از آزادسراز تجربره کررده،
درحالی که تغییر در ترکیب بی بخشی تقاضا نهانی ،بیشرترن اثرر را برر تغییررات بهررهور
بخش فوق داشته است.
2
در مطالعها نانگ و لهر ( )2008با استهاده از جردول داده ر سرتانده چندمنطقرها ر بره
روش دنازنباخر و همکاران ( )2000ر به بررسی عوامل انجادکننده نابرابر درآمد سررانه میران
ههت منطقه چی طی دوره  1997-1987میپردازند و تغییرات رشد بهرهور نیرو کار را به
 5عامل تجزنه میکنند که ان عوامل ،عبارتند از :تغییر در ضرانب نهادههرا ،نیراز مسرتقیم بره
نیرو کار ،ترکیب تولیدات کل ،تجارت بی منطقرها و تقاضرا نهرانی .کراهش عامرل سرهم
نیرو کار در تولید و پ از آن تغییر در تقاضا نهانی ،بریشتررن اثرر را برر رشرد بهررهور
نیرو کار در مناطق مورد مطالعه داشته است .همچنی  ،تغییر در ساختار نهرادههرا ،بهررهور
نیرو کار را بهبود بخشیده لک  ،در رتبه سوم قرار میگیرد .الزم به ذکر اسرت ،کراهش سرهم
ارزشافزوده در تولید ،بهطور قابل توجهی افزانش بهرهور نیرو کار را تعدنل میکند.
نانگ و لهر ( ،)2010در مطالعه دنگر طی دوره  ،1987-2005رشد بهرهور نیرو کرار
چی را با استهاده از روش ژاکو به شش فاکتور تجزنه میکند .نتانج مطالعه آنهرا شربیه بره
مطالعه قبلی و در سطح مناطق است .به عبارت دنگر ،همچنان ،عامل سهم نیرو کار در تولید،
1. Jacob
2. Yang & Lahr
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بیشترن تأثیر را بر افزانش بهرهور در همه بخشها داشته است؛ درحالی کره تغییرر منهری در
سهم ارزش افزوده در تمام بخشها ،موجب تعدنل اثرات مثبت صررفه جرونی نیررو کرار بررا
اغلب بخشها در سطح ملی می شرود .اثرر دو عامرل تغییرر در تکنولروژ و تغییرر در مبرادالت
تجار  ،بهطور نسبی قابل چشمپوشی است.
تحقیقات انجام شده در زمینه بهرهور نیرو کار در انران را میتروان بره سره گرروه کلری
تقسیم کرد :نخست ،مطالعات انجام شرده برا اسرتهاده از روشهرا ناپرارامتر ماننرد شراخص
بهرهور متوسط نا روش تحلیل پوششی دادهها ) (DEAبه بررسی عوامل ملثر بر بهرهور کرل
عوامل تولید پرداختهاند (امینی1384 ،؛ سبحانی و عزنز محمد لو1387 ،؛ رضرانی و همکراران،
1387؛ بشیر و همکاران)1387 ،؛ دوم ،تحقیقاتی که به روش تخمی تابع تولید و اسرتهاده از
رونکرد اقتصادسنجی انجام شده است (خلیلیان و رحمانی1387 ،؛ رضاقلیزاده و آقانی1396 ،؛
فیضپور و شم آباد )1395 ،؛ سوم ،مطالعاتی که با استهاده از رونکررد داده ر سرتانده بررا
تجزنه و تحلیل عوامل ملثر بر بهرهور کل عوامل تولید ،چه در سطح کل بخشها ملی و نرا
نک بخش خا مانند کشاورز نا صنانع (لطهعلیپور و درخشانی1388 ،؛ عباسیان و مهرگان،
 )1386بهره برده اند .به عنوان مثال ،جهانگرد ( )1380با استهاده از دو جدول سالهرا  1353و
 1367بانک مرکز  ،به بررسی تغییرات بهرهور ناشی از تغییر فناور عوامل اولیه و واسطها
پرداخته است .نتانج ان تحقیق ،نشان میدهد کره طری برازه زمرانی فروق ،برا وجرود افرزانش
نهادهها اولیه ،تولید و شاخص بهرهور ناشی از تغییر عوامل اولیه اقتصراد کراهش نافتره ،امرا
شاخص بهرهور ناشی از تغییر فناور واسرطها افرزانش نافتره اسرت و انر دو ،بره کراهش
شاخص بهرهور کل منجر شدهاند.
از دنگر مطالعات داخلی با رونکرد داده ر ستانده ،میتوان به مطالعره برزازان ( )1390اشراره
نمود .و در مطالعه خود ،به بررسی رشد بهررهور کرل عوامرل تولیرد در سرطح بخرشهرا
اقتصاد طی دوره  1365 -1385با تأکید بر عملکرد برنامه چهارم توسعه پرداختره اسرت .و
بهرهور کل عوامل را به نهادهها نیرو کار ،سرمانه و عوامل واسطه تولیرد تجزنره مریکنرد.
نتانج مطالعه مزبور ،حاکی از همجهت بودن رشد بهرهور کل عوامل و رشرد بهررهور نیررو
کار است.
جهانگرد و همکاران ( )1391در مطالعه ا  ،به تعیی بخشهرا کلیرد از لحرا تحرنرک
بهرهور نیرو کار بی بخشها اقتصاد بر اسا مطالعه زنومینگ )1998( 1مریپردازنرد .در
ان مطالعه ،از جرداول داده ر سرتانده سرالهرا  1378 ،1372 ،1367 ،1363و  1384بانرک
مرکز در قالب  17بخش استهاده شده و بر اسا آنهرا شراخصهرا ضررنب اثرر هزننرها
نیرو کار و ضرنب اثر ستاندها بهرهور نیرو کار ،محاسبه شده است.
1. Xiaoming
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جهانگرد و همکاران ،)2014( 1به بررسی تجزنه تغییرات ساختار در سه کشور نروژ ،کرره
جنوبی و انران میپردازند .آنها با اسرتهاده از جرداول داده ر سرتانده سرالهرا 1991-2005
برا انران و  2000-2005برا نروژ و کره جنوبی و نیز به کارگیر روش دنازنباخر و همکاران
( ،)2000بهره ور نیرو کار را به شش عامل تجزنه میکنند .نتانج مطالعه آنها نشان میدهد
که صرفنظر از سطح توسعهنافتگی کشورها ،ضرنب ارزش افزوده در هر سه کشور ،بیشترن اثر
را بر رو بهرهور نیرو کار داشته ،درحالیکه ضرنب نهاده نیرو کار ،کمتررن اثرگرذار را
بهرهور نیرو کار داشته است.
همان طور که اشاره شد ،در انران مطالعات زناد در ارتبراط برا بهررهور عوامرل تولیرد در
سطح کل کشور در طول زمان انجام پذنرفتره اسرت ،امرا تعرداد بسریار محردود بره مقانسره
بهرهور در بی مناطق نا بخشها اقتصاد در مناطق پرداخته انرد .بررا مثرال ،کهنسرال و
حیات غیبی ( ،)1394به مقانسه اختالف منطقها بهرهور عوامل واسطه در تولید بخشهرا
مختل اقتصاد برا سال  1380و در قالب جداول داده ر ستانده تک منطقها میپردازند.
در راستا مشاهدات فوق ،در مقاله حاضر ،دو هدف اصلی دنبال میشود :نخسرت آنکره بره
تجزنه عوامل ملثر بر بهرهور نیرو کار در سطح منطقرها پرداختره و دوم ،آنکره بررا انر
منظور ،از جدول دو منطقها استهاده مریشرود .جرداول دو منطقرها بررخالف جرداول ترک
منطقها  ،قابلیت در نظر گرفت مبادالت تجار بی منطقها را دارا هستند.
 .3مدل تحقیق
بهرهور بهعنوان نکی بنیانیترن عامل افزانش رقابت و رشرد اقتصراد  ،همرواره مرورد توجره
پژوهشگران قرار گرفته است .نکی از چارچو هرا مهرم در مترون اقتصراد بررا شناسرانی
مللهههانی که بهرهور از آنها تأثیر میپذنرد ،روش تحلیل تجزنه ساختار است که برر پانره
کارها هالی چنر و واتانابه )1958( 2در اقتصاد رواج نافت .نکی از معمولترن کاربردها
تجزنه متغیرها ،انجام محاسبات الزم برا تهسیر تجزنه تغییر ساختار میان دو دوره زمانی در
ستانده است (جهانگرد .)1393 ،دنارنباخر و همکاران )2000( 3در تجزنره تغییررات بهررهور
نیرو کار ،به عوامل تعیی کننده ،از ساختار تجزنره ضرربی بهرره بردنرد .در مقالره حاضرر برا
بهرهگیر از روش آنها ،بهرهور نیرو کار را به اثر پنج عامل «ارزشافزوده»« ،نیرو کرار»،
«تغییرات ساختار »« ،تجارت بی منطقها » و «تقاضا نهانی» تجزنه میشرود .روش مزبرور
به شرح ذنل میباشد:
 :Nتعداد بخشها اقتصاد
1. Jahangard et al.
2. Chenery & Watanabe
3. Dietzenbacher et al.
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 :Cتعداد مناطق
 :Vارزشافزوده کل (اسکالر)
 :lکل نیرو کار (اسکالر)
𝑣𝑣
 :πکل بهرهور نیرو کار(𝑙𝑙( / ) ⁄اسکالر)
1
𝑟𝑟𝑟𝑟
 :Aماترن ضرانب فنی ( )NC×NCبا عناصر 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 که نشان دهنرده نهرادههرا ورود فعالیرت
(بخش)  iاز منطقه  rبرا هر واحد ستانده بخش  Jدر منطقه S
 :Lمعکو ماترن لئونتی (L ≡(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)−1 ،)NC×NC
 :Xبردار ( )NC×1با عناصر 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑋𝑋 نشان دهنده بردار تولید ناخالص بخش  iدر منطقه r
 :fبردارتقاضا نهانی ( )NC×1که شامل مصرف خانوار ،تشکیل سررمانه ناخرالص ،تغییررات در
موجود انبار ،صادرات و واردات میباشد.
𝑟𝑟
𝝀𝝀 :بردار ( )NC×1که هر عنصر آن 𝑖𝑖𝜆𝜆 نشان دهنده سهم هر واحد نیرو کرار در تولیرد بخرش i
در منطقه r
𝑟𝑟
𝜇𝜇 :بردار ( )NC×1با عناصر 𝑖𝑖𝜇𝜇 نشان دهنده سهم ارزشافزوده در هر واحد تولید ناخالص بخرش
 iدر منطقه r
∗𝐴𝐴 :ماترن ( )C×NCکه برا کنرار هرم قررار دادن مجمروع مراترن هرانی ضررانب واسرطها
( )N×NCبرا هر بخش و منطقه ساخته میشود (با فرض معلوم بودن  ،)Cدارنم:
𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑐𝑐
𝑟𝑟𝑟𝑟] ∗ 𝑎𝑎[ (∀𝑟𝑟:
) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =(∑𝑟𝑟=1

𝐴𝐴 𝑇𝑇 :ماترنسی ضرانب تجار واسرطها ( ،)NC×NCکره نشران دهنرده سرهم هرر منطقره در
مجموع نهادههاست .برا هر نهاده ،هر بخش و هر منطقه،
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎

𝑟𝑟𝑟𝑟

) 𝑟𝑟𝑟𝑟] ∗𝑎𝑎[(𝑡𝑡 𝐴𝐴 𝑖𝑖𝑖𝑖 )= ( 𝑖𝑖𝑖𝑖⁄
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑟𝑟𝑟𝑟] 𝐴𝐴 𝑡𝑡[𝑟𝑟∑ برابر با نک می باشد.
** توجه داشته باشید 𝑖𝑖𝑖𝑖
دارنم l=𝝀𝝀′ x ، ൌ𝜇𝜇′ 𝑥𝑥 :و  ،ൌൌ(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴)−1 ൌدر نتیجه خواهیم داشت:
′

𝐿𝐿𝐿𝐿 𝜇𝜇 ൌو  ൌ𝝀𝝀’Lf؛ تغییرات بهرهور را میتوان به شرح ذنل نوشت:
)

𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0
𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓1

×

𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓1
𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0

()

𝜆𝜆′1 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

÷

𝜇𝜇1′ 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

=

𝑙𝑙1

𝑙𝑙0 𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0
𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0
′
′
𝜆𝜆0 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1 𝜇𝜇0 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1
𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓1
𝜆𝜆′0 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

×

()

𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0

÷

()

𝜆𝜆′1 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

𝑣𝑣1

=

𝑣𝑣0
𝜇𝜇1′ 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1
𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

𝜋𝜋1
𝜋𝜋0

(=

اگر  *( L =(𝐼𝐼 − 𝐴𝐴∗ ∗ 𝑇𝑇 𝐴𝐴 )−1ضر درانها را نشان میدهد) ،میتوانیم تغییرات بهرهور
را به شرح ذنل بنونسیم:
 .1مقدار محصوالتی که بخش  jدر منطقه  sبه ازا هر واحد تولید خود بره عنروان نهراده از بخرش  iدر منطقره r

تقاضا میکند.
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(=)1.1(×)1.2(×)1.3(×)1.4(×)1.5
′

𝜋𝜋1
𝜋𝜋0

() 1

) )1.1( = (𝜇𝜇𝜇𝜇1′ 𝐿𝐿𝐿𝐿1𝑓𝑓𝑓𝑓1
0 1 1

𝐴𝐴 −1

∗

𝜆𝜆′0 𝐿𝐿1 𝑓𝑓1

) 𝑓𝑓 𝐿𝐿 )1.2( = (𝜆𝜆′
1 1 1

𝜇𝜇0′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇1𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓1

′

𝑓𝑓1
]) 0 ∗𝑇𝑇1
𝐴𝐴()1.3( = (𝜇𝜇′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗ ∗𝑇𝑇 𝐴𝐴)]−1 𝑓𝑓 × 𝜆𝜆𝜆𝜆0′ [𝐼𝐼−
)
𝑓𝑓 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗ ∗𝑇𝑇 𝐴𝐴 )]−1

)

1

1

1

0

𝜆𝜆′0 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗0 ∗𝑇𝑇0𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓1
𝜆𝜆′0 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗0 ∗𝑇𝑇1𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓1

×

1

1

0

0

𝜇𝜇0′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗0 ∗𝑇𝑇1𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓1
𝜇𝜇0′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗0 ∗𝑇𝑇0𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓1

)

𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0
𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓1

×

= ()1.4

𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓1
𝜇𝜇0′ 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0

( = ()1.5

الزم به ذکر است ،زنرنون «صهر» برا سال  1385و «نک» برا سال  1390میباشد.
معادله ( ،)1.1نشان دهنده اثر تغییرر سرهم ارزشافرزوده هرر واحرد تولیرد ،1معادلره ()1.2
بیانکننده تغییرات سهم نیرو کار ،2معادله ( )1.3اثر تغییر در ساختار بری بخشری اسرت کره
می تواند ناشی از تغییرات تکنولوژ  ،جانگزننی عوامل و نا تغییر در ترکیب تولید درون بخشری
باشد ،معادله ( )1.4اثر تغییر ساختار تجار نسبت به کاالها و خدمات (نهادهها ) واسرطها و
معادله ( )1.5اثر تغییر در ترکیب تقاضا نهانی را نشان میدهد.
نظر به اننکه روش ها متعدد برا تجزنه تغییر ساختار ارائه شده و ممک است میزان
تهاوتها در نتانج زناد باشد ،به همی منظور ،روش دوم که در آن وزنهرا در مقانسره برا روش
اول معکو هستند ،ارائه شده است.
(= )2.1(×)2.2(×)2.3(×)2.4(×)2.5
′

𝜋𝜋1
𝜋𝜋0

() 2

) )2.1( = (𝜇𝜇𝜇𝜇1′ 𝐿𝐿𝐿𝐿0𝑓𝑓𝑓𝑓0
0 0 0

𝐴𝐴 −1

∗

𝜆𝜆′0 𝐿𝐿0 𝑓𝑓0

) 𝑓𝑓 𝐿𝐿 )2.2( = (𝜆𝜆′
1 0 0

𝜇𝜇1′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇0𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓0

′

𝑓𝑓0
]) 0 ∗𝑇𝑇0
𝐴𝐴()2.3( = (𝜇𝜇′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗ ∗𝑇𝑇 𝐴𝐴)]−1 𝑓𝑓 × 𝜆𝜆𝜆𝜆1′ [𝐼𝐼−
)
𝑓𝑓 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗ ∗𝑇𝑇 𝐴𝐴 )]−1

)

0

0

1

1

𝜆𝜆′1 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇0𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓0
𝜆𝜆′1 [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇1𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓0

×

0

0

1

0

𝜇𝜇1′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇1𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓0
𝜇𝜇1′ [𝐼𝐼−(𝐴𝐴∗1 ∗𝑇𝑇0𝐴𝐴 )]−1 𝑓𝑓0
′

= ()2.4

′

) )2.5( = (𝜇𝜇𝜇𝜇1′ 𝐿𝐿𝐿𝐿1𝑓𝑓𝑓𝑓1 × 𝜆𝜆𝜆𝜆1′ 𝐿𝐿𝐿𝐿1𝑓𝑓𝑓𝑓0
1 1 1

1 1 0

تهسیر معادالت ( )2.1تا ( )2.5نیز همانند معادالت ( )1.1تا ( )1.5میباشد .معادالت براال را
میتوان برا هر منطقه و هر بخش نیز تعمیم داد .به همی منظور ،بردارهرا  λو  μرا قطرر
کرده و صورت و مخرج هر کسر در بردار ( )1×NCپیشضر میشود.

 . 1منظور از تغییرات سهم ارزش افزوده ،تغییرات میزان ارزش افزوده به ازا هر واحد ستانده است.
 .2منظور از تغییرات سهم نیرو کار ،تغییرات تعداد نیرو کار به ازا هر واحد ستانده است.
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 .4پایههای آماری
نظر به اننکه سنجش تغییرات بهرهور  ،نیازمند رونکرد تحلیل انستا مقانسها میباشد  ،بره
همی منظور ،باند جدول سال  1385را موزون و نرا جردول سرال  1390تعردنل شرود .مرکرز
پژوهشها مجل شورا اسالمی ،جدول سال  1385را به قیمت ثابت 2سال  1390محاسربه
نموده است .بنابران جدول مزبور ،مبنا محاسبه جدول دو منطقها سال  1385قررار گرفتره
است .برا سال  1390نیز از جدول متقارن فعالیت در فعالیت مرکز آمار انرران اسرتهاده شرده
است.
3
جدول دو منطقها تهران و سانر منراطق بره روش  FLQمحاسربه و بررا سرازگار برا
آمارها رسمی حسا ها منطقها مرکز آمار انران با روش  RASتراز شدهاند.4
الزم به ذکر است برا استخراج دلترا کره در فراننرد محاسربه جردول دو منطقرها مرورد
استهاده قرار میگیرد ،برا اسرتهاده از شراخص ضرمنی بانرک مرکرز  5بررا دوره  1386-88و
شاخص ضمنی مرکز آمار انران برا دوره  ،1391-93آمارها سرتانده ،ارزشافرزوده و هزننره
واسطه حسا ها منطقها مرکز آمار انران بررا سرالهرا مزبرور بره قیمرت ثابرت تعردنل
6
شدهاند.
آمارها اشتغال برا هر دو منطقه و طی دو سال مورد بررسی ،از نتانج سرشمار عمومی
نهو و مسک سالها  1385و  1390استخراج شده است .نهانتاً بررا سرادگی محاسربات،
1

 .1به طور کلی ،به سه دلیل جدول به قیمت ثابت مورد استهاده قررار مریگیرنرد؛ نخسرت ،امکران تعبیرر و تهسریر
ضرانب فنی براسا کمیت .دوم ،استهاده از جداول به عنوان جزئی از نظام آمار شراخص قیمرت و مقردار؛ سروم،
استهاده از جداول در قالب رونکرد انستا مقانسها در تحلیل هرا سراختار اقتصراد  ،منرابع حسرابدار رشرد،
تغییرات بهره ور و غیره.
 .2مرکز پژوهش ها مجل شورا اسالمی انران براسا جردول داده -سرتانده آمرار سرال  1380مرکرز آمرار
انران ،جدول بههنگام شده سال  1385را استخراج کرده و ان جدول براسا قیمت ثابت سال  1390است.
 .3برا محاسبه دلتا در معادله  FLQاز روش عرضه محور گش استهاده شده است که بر ان اسا  ،دلتا بررا هرر
دو منطقه  0/4برا هر دو سال بهدست آمد .برا کسب اطالعات بیشرتر بره برزازان و همکراران ( )1386مراجعره
شود.
 .4برا کسب اطالعات بیشتر در خصو روش فوق ،به بانوئی و همکاران ( )1396مراجعه کنید.
 .5نظر به اننکه مراجع آمار کشور ،شاخص قیمت استان ها کشور را در سطح بخش اقتصراد اقتصراد تولیرد
نمی کنند به همی منظور تنها امکان تعدنل آمارهرا مزبرور اسرتهاده از شراخص ضرمنی «ملری» بانرک مرکرز
جمهور اسالمی انران  /مرکز آمار انران میباشد که بر پانره قیمرت هرا سرال ( )1390اسرت .دلیرل اسرتهاده از
شاخص ضمنی بانک مرکز طی دوره  1388-1386عدم محاسبه ان شاخص توسط مرکز آمرار طری دوره مرورد
بررسی میباشد.
 .6در فرانند محاسبات استخراج جداول دو منطقها به روش سهم مکانی فلگ متغیر دلتا میبانرد محاسربه شرود.
در ان مقاله ،برا استخراج دلتا جدول سال  1385از آمارها ارزش افزوده ،هزننه واسطه و سرتانده بره قیمرت
ثابت سالها  1386 -و برا سال  1390از آمارها سال  1391-1393استهاده شده است.
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جداول منطقها و آمارها اشتغال در قالب سه بخرش کشراورز  ،صرنعت و خردمات تجمیرع
شدهاند.
 .5تجزیه و تحلیل نتایج
نظر به اننکه طی دوره مورد مطالعه ،مللهههانی نظیر تغییرات قیمرت و میرزان صرادرات نهرت،
شدت نافت تحرنمها بی المللی و اجرانی شدن برنامه هدفمند نارانرههرا ،سراختار اقتصراد
کشور را تحت تأثیر قرار داده است ،در ان بخش ،ابتدا به صورت اجمالی شرانط اقتصراد انرران
در سالها  1385و  1390ارائه میشود.
اقتصاد انران در سال  1385دومی سال از اجرا برنامه چهارم توسعه را با وجرود ترداوم و
تشدند تحرنم ها بی المللی پشت سرنهاد و بهرغرم حجرم وسریع واردات ،رشرد قیمرت نهرت
موجب افزانش ذخانر خارجی کشور گردند .براسا آمارها بانک مرکز  ،در ان سرال تولیرد
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال  1390از رشد معادل  5/3درصرد برخروردار بروده کره در
مقانسه با سال قبل از آن ./2 ،درصد افزانش را نشان می دهد و تولید ناخالص داخلی بدون نهت
با نرخ رشد  6/3درصد در مقانسه با سال قبل از آن ،قرنب به  ./9درصد کاهش را تجربه کرده
است.
قابل توجه است باالترن نرخ رشد در میان سه گروه فعالیت اصلی در سال مزبور ،مربوط به
گروه کشاورز با  7/7درصد رشد مری باشرد .همچنری  ،براسرا آمرار بانرک مرکرز و طررح
آمارگیر از نیرو کار مرکز آمار انران ،موجود سرمانه و نیرو کار که از عوامل اصلی تولیرد
بهشمار میروند ،در سال  1385نسبت بره سرال قبرل از آن ،بره ترتیرب 3/75 ،و  1/08درصرد
افزانش نافتهاند .بخش خدمات به طرور متوسرط  75/7درصرد از کرل موجرود سررمانه و 45
درصد از کل نیرو کار (عوامل تولید) را در سال مزبور به خود اختصا داده است.
اقتصاد انران در سال  1390که در اولی سال از اجرا برنامه پنج ساله پنجم توسرعه برود،
نسبت به سالها ماقبل خود شرانط ونژه ا را تجربه نمود .باالترن قیمت نهت خام ،1تشردند
تحرنمها بی المللی و برنامه هدفمند نارانهها 2مهمتررن رونردادها انر سرال مریباشرد.
براسا آمارها بانک مرکز در سال مزبور ،تولید ناخالص داخلی به قیمت پانره برا نهرت 3/1
درصد و بدون نهت  4/4درصد رشد نافت .ان در حرالی اسرت کره نسربت بره سرال  1389بره
 .1میانگی تولید نهت خام جهان در سال  1390نسبت به سال قبل  1/3درصد افزانش نافتره اسرت .همچنری بره
طور متوسط ،میانگی بها سبد نهتی اوپک از  77/45دالر در سال  1389به  107/44دالر در سال  1390رسرید
(گزارش خالصه تحوالت اقتصاد کشور سال  1390بانک مرکز جمهور اسالمی انران).
 .2برنامه هدفمند نارانهها در نیمه دوم سال  1389اجرانی گردند و اثررات آن در سرال  1390در اقتصراد کشرور
نمانان گشت.
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ترتیب 2/66 ،و  1/5درصد با کاهش مواجه شده است .همچنی  ،موجود سرمانه در ان سرال
به طور متوسط  4/65درصد نسبت به سال قبل رشد داشته ،اما نیرو کار در همان سال قرنب
به نک درصد کاهش نافته است .الزم به ذکر است ،در سال  1390باالترن نرخ رشد موجرود
سرمانه ،مربوط به بخش کشاورز ( 7/86درصد) بوده ،در حالی که شاغالن بخش مزبور در ان
سال ،حدود  4درصد تعدنل شده است.
همانطور که پیشتر از نظر گذشت ،ان مقاله در پی پاسخ به ان سلال است ،که مهمترن
منابع تغییرات بهرهور در استان تهران و سانر مناطق انران طی دوره  1390-1385چیسرت؟
به همی منظور ،از روش تجزنه بهرهور دنازنباخر و همکاران ( )2000استهاده شرده و منرابع
تغییر بهرهور به پنج عامل تجزنه و نتانج آن ،در ادامه ارائه شده است.
جدول  .1نرخ رشد اشتغال ،ارزشافزوده و بهرهوری نیروی کار
در سطح مناطق و کل کشور طی دوره ( 1385-1390درصد)

منطقه /شاخص

اشتغال

ارزشافزوده

تهران

(2)18/29

9/91

34/5

سانر مناطق

5/29

30/27

23/7

کل کشور

0/34

25/22

25

مأخذ :محاسبات تحقیق

بهرهور

1

ستون سوم جدول شرماره ( )1تغییررات بهررهور طری دوره  1385-1390در سرطح کرل
کشور ،استان تهران و سانر مناطق کشور را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشرود ،نررخ
رشد بهرهور نیرو کار در هر دو منطقه همانند سطح ملی مثبت میباشد .قابلتوجه است نرخ
رشد بهرهور استان تهران طی دوره مزبور  34/5درصد بوده که بیشتر از سرانر منراطق و کرل
کشور است.
3
اگر میزان بهرهور نسبت ارزشافزوده به تعداد شاغالن تعرنر شرود ،تغییررات بهررهور
ناشی از تغییرات اشتغال و نا ارزشافزوده خواهد بود .به عبارتی ،افزانش بهررهور را مریتروان
ناشی از کاهش اشتغال و نا افزانش ارزشافزوده برشمرد و بر همری اسرا  ،بررسری تغییررات
(نرخ رشد) اشتغال استان تهران طی دوره موردمطالعه ،نشان میدهرد ،تعرداد شراغالن کراهش
 .1بهرهور میزان ارزش افزوده به ازا نک واحد نیرو کار را نشان میدهد .به بیان دنگر ،نسبت ارزش افزوده بره
تعداد شاغالن است.
 .2به منزله منهی بودن اعداد /ارقام است.
 .3منظور از شاغل ،تمام افراد  10ساله و بیشتر که در طول ههته مرجع طبق تعرن کار ،حداقل نرک سراعت کرار
کرده و نا بنا به دالنلی به طور موقت ،کار را ترک باشند .ترک موقت کار در ههته مرجرع برا داشرت پیونرد رسرمی
شغلی ،برا مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار برا خود اشتغاالن ،به عنوان اشتغال محسو میشود.
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نافته ،درحالیکه ارزشافزوده رشد مثبت را تجربه کرده است .به بیان دنگر ،تغییرات اشرتغال و
ارزشافزوده استان تهران ،هر دو افزانش بهرهور نیرو کار ان استان را تقونت کرده است.
تغییرات تعداد نیرو کار و میزان ارزشافزوده در سانر مناطق نیز طی دوره مورد بررسی ،به
ترتیب  5/3درصد و  30/3درصد بوده ،درحالیکه نرخ رشد بهرهور نیرو کار طی دوره مزبور،
قرنب به  24درصد است .همانطور که مالحظه شد ،منابع اصلی افزانش نرخ بهررهور نیررو
کار در دو منطقه متهاوت است؛ در تهران ،کاهش تعداد نیرو کار و در سرانر منراطق ،افرزانش
میزان ارزشافزوده ،عوامل اصلی 1افزانش بهرهور طی دوره مورد بررسی میباشند.
جدول  .2منابع رشد بهرهوری نیروی کار برحسب مناطق (استان تهران و سایر مناطق کشور)
سانر مناطق
تهران
فاکتور
عوامل
0/901
1/037
1-1
تغییر سهم ارزشافزوده
0/909
1/037
1-2
در تولید
2
0/905
1/037
متوسط
1/266
1/293
2-1
تغییر سهم نیرو کار
1/211
1/290
2-2
در تولید
1/238
1/292
متوسط
1/045
1/005
3-1
تغییرات ساختار
1/070
1/002
3-2
3
اقتصاد
1/057
1/003
متوسط
1/002
1/004
4-1
تغییر تجارت بی
1/003
1/004
4-2
منطقها
1/003
1/004
متوسط
1/035
0/992
5-1
1/048
0/997
5-2
تغییر تقاضا نهانی
1/042
0/995
متوسط
1/238
1/343
کل
مأخذ :محاسبات تحقیق

جدول شماره ( )2نتانج حاصل از تجزنه بهرهور نیرو کار در پرنج عامرل مرورد بررسری
ارائه شده است .بررسی آمار ناد شده حاکی از آن است «سهم نهاده نیرو کار در تولید» در هر
4

 . 1قابل توجه است ،منظور از عوامل اصلی ،عامل توضیح دهنده بخش عمده تغییرات است.
 .2الزم به ذکر است ،اعداد ردن متوسط مبنا تحلیل قرار گرفتهاند.
 . 3نکی از عوامل ملثر در تغییرات ساختار  ،تغییرات تکنولوژ است .افزانش تولید کاال و خدمات و بهبود کیهیرت
آنها از طرنق به کارگیر تکنولوژ اطالعات ،اتوماسیون ،توسعه تکنولوژ نرا بره عبرارتی ،کراربرد روشهرا ترازه
عوامل مهم و تأثیرگذار در افزانش بهرهور و تغییرات ساختار است.
 .4پنج عامل مورد بررسی ،عبارتند از «تغییر سهم ارزش افزوده در تولید»« ،تغییرر سرهم نیررو کرار در تولیرد»،
«تغییرات ساختار اقتصاد»« ،تغییر تجارت بی منطقها » و «تغییر تقاضا نهانی».
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دو منطقه تهران و سانر مناطق ،بیشترن اثرر را برر افرزانش بهررهور در هرر دو منطقره دارد،
درحالی که تغییرات در «تجارت بی منطقها » (عامل 4ام) در تهران تنها  0/4درصد و در سانر
مناطق نیز تنها  0/3درصد افزانش داشته و بنرابران  ،عامرل فروق الرذکر ،کمتررن ترأثیر را برر
تغییرات بهرهور در هر دو منطقه طی دوره مورد بررسی داشته است .شانان توجره اسرت کره
تغییرات دو عامل «سهم ارزشافزوده در تولید» و «تقاضا نهرانی» در سرطح اسرتان تهرران و
سانر مناطق ،کامالً متهاوت است .بهبیاندنگر ،اثررات تغییرر «سرهم ارزشافرزوده در تولیرد» در
استان تهران بر بهرهور نیرو کار ،فزاننده بوده ،درحالیکه در سانر مناطق ،اثرات آن کاهنرده
است .همچنی  ،تغییر «تقاضا نهانی» در سانر مناطق موجرب افرزانش بهررهور نیررو کرار
شده ،لک در استان تهران بهرهور نیرو کار را تعدنل نموده است.
جدول  .3منابع رشد بهرهوری نیروی کار برحسب بخشها و مناطق
تهران

عامل /سطح
تغییر سهم ارزشافزوده در
تولید
تغییر سهم نیرو کار در
تولید
تغییرات ساختار اقتصاد
تغییر تجارت بی منطقه-
ا
تغییر تقاضا نهانی
کل

کشاورز

صنعت و
معدن

1-1

1/061

1/108

متوسط

1/061

1/108

2-2

0/966

1-2
2-1

1/061
0/966

متوسط

0/966

3-2

1/000

3-1

1/108
1/358
1/358
1/358

1/000

1/000

متوسط

1/000

1/000

4-2

1/000

4-1

1/000

متوسط

1/000

5-2

1/000

5-1

متوسط

1/000
1/000
1/024

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/505
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سانر مناطق

خدمات

کشاورز

صنعت و
معدن

1/017

0/924

0/856

1/017

0/924

0/856

1/017
1/272
1/272
1/272
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/293

0/924
0/906
0/906
0/906

0/856
1/716
1/716
1/716

خدمات
0/974
0/974
0/974
1/168
1/168
1/168

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
0/837

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/469

1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
1/138

نتانج جدول شماره ( )2را میتوان برا سه بخش اصلی کشاورز  ،صنعت و خدمات در هرر
دو منطقه گسترش داد که بران اسا  ،نتانج حاصله در جردول شرماره ( )3سرازماندهی شرده
است ،نتانج ان جدول ،همراستا با نتانج جدول شماره ( )2است .بر اسا نترانج جردول فروق،
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«تغییرات ساختار اقتصاد» ،تغییر در «تجارت بی منطقها » و «تقاضا نهانی» ،ترأثیر برر
افزانش بهرهور در سطح بخشها اقتصاد نداشته است و عامل «تغییر سهم نیرو کرار در
تولید» باالترن تأثیر را بر افزانش بهرهور نیرو کار در بخشها صنعت و معردن و خردمات
هر دو منطقه دارد ،در حالیکه تأثیر عامل مزبور در بخش کشاورز هر دو منطقه مورد مطالعه،
کاهنده بوده است.
بخش صنعت در استان تهران برا  34/5درصرد و در سرانر منراطق برا  63/6درصرد کراهش
استهاده از نیرو کار ،بیشترن تأثیر را در میان دو بخش دنگرر از انر عامرل پذنرفتره اسرت؛
نعنی بخش صنعت در ان دوره زمانی ،مکانیزهتر شده نا استهاده از سرمانه بهجا نیررو کرار
افزانش نافته است .بررسی آمار موجود سرمانه و تعداد شراغالن کرل کشرور طری دوره مرورد
مطالعه ،نتانج بهدست آمده در سطح مناطق را تأنید میکند .تغییرات نسبت موجرود سررمانه
به نیرو کار در سال  1390نسبت به سال  1385برا سه بخش کشاورز  ،صنعت و معردن و
خدمات ،به ترتیب ( )28/98( ،)28/94و ( )23/36درصد میباشد که نشاندهنده افزانش بیشتر
موجود سرمانه نسبت به نیرو کار نا همان جانگزننی سرمانه به جا نیرو کرار در سرطح
کل کشور است.
همچنی  ،نسبت موجود کل سرمانه به کل شاغالن کشور نیز طی دوره  1385-1390بره
طور متوسط ( )25/71درصد رشد نافته است 1.شانان ذکر است کره تنهرا بخشری از تغییررات
نسبت موجود سرمانه به نیرو کار را میتوان به عامل جانگزن شدن سرمانه به جا نیرو
کار نسبت داد و بخش دنگرر از آن ،متراثر از عوامرل دنگرر ماننرد تغییرر در ترکیرب فعالیرت
بنگاهها اقتصاد و تغییرات تکنولوژ است.
بخش خدمات استان تهران در مقانسه با سانر مناطق ،از عامل «تغییر سهم نیررو کرار در
تولید» بیشتر متأثر شده است .استهاده از خدمات الکترونیکری هماننرد بانکردار الکترونیکری،
خدمات شهر الکترونیک و استهاده روزافرزون از فنراور اطالعرات در انر بخرش ،بهررهور
نیرو کار را افزانش داده است .نتانج پرژوهش جهرانگرد و همکراران ( )1397بررا سرالهرا
 1380-1390نیز نشان میدهد که بخش خدمات ملسسات مالی و پولی و ارتباطات نسربت بره
سانر بخشها اقتصاد  ،بیشترن نقش را در بهبود بهرهور کل اقتصاد داشته است .برر انر
اسا  ،پیشرفت ارتباطات موجب ارتقا بهرهور بخش خدمات و زنربخشهرا آن شرده کره
نتیجه آن ،افزانش متوسط بهرهور کل اقتصاد است.
 .1الزم به ذکر است ،نسبت موجود سرمانه به نیرو کار سه بخرش کشراورز  ،صرنعت و معردن و خردمات در
سالها  1385و  1390به شرح ذنل میباشد:
 سال  :1385کشاورز ( ،)0/167صنعت و معدن ( ،)0/498خدمات ( )1/167و متوسط کل اقتصاد (.)0/775 سال  :1390کشاورز ( ،)0/215صنعت و معدن ( ،)0/643خدمات ( )1/440و متوسط کل اقتصاد (.)0/974آمار موجود سرمانه به قیمت ثابت از تارنما بانک مرکز استخراج شده است.
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اثرات عامل «سهم ارزشافزوده در تولید» در سطح هر سره بخرش مرورد بررسری در اسرتان
تهران و سانر مناطق منطقه ،تصونر متهاوتتر نشان مریدهرد .بره بیران دنگرر ،اثررات عامرل
فوقالذکر در هر سه بخش اقتصاد ر کشاورز  ،صرنعت و معردن و خردمات ر اسرتان تهرران،
مثبت و افزانشی بوده ،درحالیکه اثر عامل مزبور بر بهرهور نیرو کار در هر سه بخرش سرانر
مناطق ،منهی و کاهشی است و بیشترن اثر منهی مربروط بره بخرش صرنعت برا  14/4درصرد
کاهش میباشد.
جدول  .4منابع رشد بهرهوری نیروی کار برحسب بخشهای اقتصادی در کل کشور
صنعت و معدن خدمات
کشاورز
عامل /سطح
0/989
0/877
0/930
1-1
0/991
0/877
0/932
1-2
تغییر سهم ارزشافزوده در تولید
0/990
0/882
متوسط 0/931
1/191
1/620
0/907
2-1
1/194
1/620
0/907
2-2
تغییر سهم نیرو کار در تولید
1/192
1/620
متوسط 0/907
1/000
1/017
0/996
3-1
0/995
1/022
0/998
3-2
تغییرات ساختار اقتصاد
0/998
1/020
متوسط 0/996
1/004
1/001
1/003
4-1
1/008
1/002
1/002
4-2
تغییر تجارت بی منطقها
1/006
1/002
متوسط 1/003
0/973
1/021
0/994
5-1
0/969
1/020
0/991
5-2
تغییر تقاضا نهانی
0/971
1/020
متوسط 0/993
1/150
1/502
0/837
کل
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در جدول شماره ( ،)4میزان تأثیرپذنر بهرهور نیرو کار بخشها کشاورز  ،صنعت و
معدن و خدمات از پنج عامل موردبحث در سطح ملی نشران داده شرده اسرت .همرانطرور کره
مالحظه میشود ،اثرات عامل «سهم ارزشافزوده در تولیرد» برر رو بهررهور نیررو کرار در
سطح هر سه بخش فوقالذکر کاهنده ،درحالیکه اثرات «تجرارت بری منطقرها » در هرر سره
بخش ر ولو ناچیز ر فزاننده میباشد .بررسی تغییرات تعداد شاغالن در بخرش صرنعت و معردن
طی دوره مورد بررسی 7/5 ،درصد تعدنل را نشان میدهد؛ در حالیکه بخشهرا کشراورز و
خدمات ،به ترتیب  5/8و  3/33درصد را تجربه کردهاند .همچنی  ،نتانج اثرات «سهم نیررو
کار در تولید» نیز ملند تغییرات مزبور است.
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 .6جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی
همان طور که پیش تر از نظر گذشت ،تغییرات بخشی از ارزشافزوده ،متاثر از تعداد نیررو کرار
است .به عبارت دنگر ،اشتغال عالوه بر اننکره از منظرر تعرداد ،بهرره ور نیررو کرار را تغییرر
میدهد ،ساختار اشتغال نیز ر شاغالن دارا تحصیالت عالی ،مراهر ،مردنرنت ،فرهنرگ شرغلی،
نظام پاداشدهی ر بهرهور نیرو کار را دستخوش تغییر میکند.
ازان رو ،افزانش بهرهور نیرو کار استان تهران ر جدول شرماره ( )1ر طری دوره -1385
 1390که بخش عمده آن حاصل از تغییرات تعداد نیرو کار بوده اسرت را مریتروان ناشری از
جانگزن شدن سرمانه به جا نیرو کار در فرآننرد تولیرد ،تغییرر سراختار و افرزانش سررمانه
انسانی ذکر کرد .بررسی تغییرات شاغالن دارا تحصیالت عالی طی دوره مرورد بررسری ،ملنرد
1
افزانش سرمانه انسانی نیرو کار است.
افزانش سرهم بهررهور در رشرد اقتصراد و ارتقرا انر شراخص ،همرواره مرورد توجره
سیاستگذاران و برنامهرنزان بوده ،2لک کم تروجهی بره سراختار منراطق برهعنروان بخشری از
ساختار اقتصاد کالن کشور ،تحقق ان مهم را با چالش مواجه کررده اسرت .از انر رو ،برا توجره
نافتهها تحقیق و تجربه قرنب به سه ربع قرن برنامهرنز در کشور ،بررا افرزانش بهررهور
نیرو کار ،پیشنهادها سیاستی به شرح ذنل ارائه میشود:
 سیاستگذار و برنامهرنز اشتغال متناسب با پتانسیلها ،توانمند ها و مأمورنتهراهر منطقه؛
 حمانت از استقرار و توسعه بنگاهها اقتصاد دانش محور در سانر مناطق کشور؛ بازبینی و انعطاف پذنر نمودن قانون کار کشور متناسب با شرانط مناطق مختل کشور؛ انجاد شبکه سراسر کامپیوتر اطالعات بازار کار به منظور افزانش سرعت جابهجرانینیرو کار و کاهش عدم انطباق شغل و مهارت عامل کار (در سطح مناطق و ملی)؛
 . 1براسا نتانج سرشرمار عمرومی نهرو و مسرک مرکرز آمرار در سرالهرا  1385و  ،1390شراغالن دارا
تحصیالت عالی در هر سطح (کل کشور ،استان تهران و سانر مناطق) و سه بخرش مرورد بررسری طری دوره مرورد
بررسی ،رشد نافته است که تغییرات مزبور ،به ترتیب سه بخش کشاورز  ،صنعت و معدن و خدمات به شررح ذنرل
میباشد:
 کل کشور :کشاورز ( )280درصد ،صنعت و معدن ( )34/5درصد ،خدمات ( )22/5درصد و متوسط کلاقتصاد ( )28/7درصد.
 استان تهران :کشاورز ( )61درصد ،صنعت و معدن ( )1درصد ،خدمات ( )2/9درصد و متوسط کل اقتصاد( )2/9درصد.
 سانر مناطق :کشاورز ( )307درصد ،صنعت و معدن ( )54درصد ،خدمات ( )31درصد و متوسط کل اقتصاد( )40درصد.
 .2برنامهها پنجساله توسعه کشور ،به عنوان مثال ،طی دوره برنامه ششم توسعه متوسط رشد ساالنه بهرهور
کل عوامل تولید  2/8درصد در نظرگرفته شده است.
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 بهبود فضرا کسرب و کرار ،آمراده سراز بسرترها الزم خصوصری سراز و افرزانشمشارکت نخبگان در تمامی مناطق کشور (تقونت نقش اصالحات سراختار اقتصراد در
افزانش بهرهور نیرو کار)؛
 حمانت از توسعه مبادالت بی منطقها و بی المللی در تمرامی حروزههرا متناسرب برانقش و مأمورنت هر منطقه در سطح ملی؛
 حمانت مالی ،تسهیل شکلگیر و استقرار واحدها صرنعتی در سرانر منراطق کشرورمتناسب با پتانسیلها هر منطقه.
منابع
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