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 .1مقدمه
فقدان يک نظام سنجش بهره وری در سطح كشور بر پايه روشهای معتبر و سازگار با مفاهيم پايه حسابهای ملي در كشور،
عليرغم تالشهای صورت گرفته در اين زمينه ،همواره احساس ميشود.
در راستای اجرايي شدن پروژه اجرای چرخه مديريت بهبود بهرهوری در  ۱۰بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب و هبد گبااری
رشد  ۸تا  ۱۰درصدی بهرهوری نيروی كبار در ايبن پبروژه ،وجبود دسبتورالعملي جهبت محاسببه شباخص بهبره وری در
بنگاههای توليدی بيش از پيش ضروری به نظر مي رسد .اين دستورالعمل در تالش است ،تا با بهرهگيبری از رويكردهبای
مورداستفاده در حسابهای ملي ،نسبت به ارايه دستورالعمل معتبر مبتني بر صورتهای مالي تفصيلي بنگاههای توليدی ،اقدام
نمايد.
 .1.1مروری بر ادبیات بهرهوری
بهرهوری را مي توان مجموع اثربخشي و كارايي بنگاه در ايجاد ستانده با بكارگيری نهادههای موجود تعريف نمود .بر اساس
تعريف ماكور ،بهره وری در بنگاه ،بيانگر رابطه بين مقدار ستانده بنگباه و مقبدار نهباده مبورد اسبتفاده آن در فراينبد توليبد
ميباشد.
اگرچه شاخصهای كالن بهرهوری ميتواند ابزار تحليلي مناسبي برای بررسي عملكرد بهرهوری كل اقتصاد و بخبشهبای
اقتصادی ارايه كند ،با وجود اين در اختيار داشتن تصويری كمي از تحوالت بهرهوری در سطح بنگاه ،ميتواند امكان بررسي
بهتر و دقيقتر عملكرد بنگاه را فراهم سازد .بنابراين در اختيار داشتن دادههای استاندارد و با كيفيبت ،ارزش بسبياری ببرای
مطالعات در زمينه عملكرد بنگاه و بهويژه بهرهوری دارد.
مبنای محاسبه شاخصهای بهره وری در اين دستورالعمل ،استفاده از صورتهای مالي بنگاهها به منظور محاسببه سبتانده،
ارزش افزوده و نهادهها بر اساس اطالعات مندرج در صورتهای مالي ميباشد.
.1.1كاربردهای سنجش بهرهوری بنگاهها
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سنجههای بهرهوری در سطح بنگاه ،امكان نظارت بر عملكرد يک بنگاه و مقايسه آن با برخي معيارها را فراهم ميكنبد .در
واقع ،در اين صورت است ميتوان با رويكردی آسي شناسانه به عملكرد بنگاه نگريست و زمينههای مورد نياز برای بهبود و
اصالح عملكرد بهرهوری بنگاه را شناسايي نمود.
به طور كلي ،سنجههای بهرهوری بنگاهها به دو شكل مورد استفاده قرار ميگيرند .ابتدا به صورت سطح بهرهوری ،كه نشان
ميدهند منابع يک بنگاه تا چه ميزان كارا و اثربخش مورد استفاده قرار گرفتهاند .مقايسه سطوح بهرهوری ميبايست بين دو
بنگاه مشابه (نظير دو بنگاه موجود در يک صنعت) انجام پايرد.
شكل ديگر ،استفاده از شاخصهای بهرهوری است كه بيانگر رشد بهرهوری به منظور بررسي تغييرات شاخصهای بهرهوری
يک بنگاه در طي زمان است .رشد بهرهوری نشاندهنده پويايي و ظرفيت يبک بنگباه در دسبتيابي ببه سبطوح بباالتری از
بهرهوری در سالهای آينده است.
يكي از كاربردهای شاخصهای بهرهوری در بنگاهها ،مقايسه عملكرد بنگاهها ميباشد .به منظور اطالع از وضعيت عملكبرد
يک بنگاه ميتوان شاخصهای بهرهوری آن را مورد مقايسه قرار داد .اين مقايسه ميتواند مقايسبه رونبد تغييبرات در طبي
زمان باشد يا به صورت مقايسه يک بنگاه با بنگاهي كه در يک صنعت معين در بهترين وضعيت قرار دارد ،انجام پايرد.
كاربرد ديگر شاخصهای بهرهوری ،هدايت و تغيير رفتار كاركنان يک بنگاه ميباشد .شاخصهای بهرهوری اطالعباتي را از
وضعيت فعلي و وضعيت مطلوب بنگاه فراهم ميسازند كه اين اطالعات ميتواند ببه منظبور هبدايت و ايجباد انگيبزه ببين
كاركنان مورد استفاده قرار گيرد.

 .1روش شناسی محاسبه بهره وری
.1.1محاسبه ستانده بنگاهها
اولين و مهمترين گام محاسبه سنجههای بهرهوری بنگاهها ،محاسبه ستانده بنگاه ميباشد .ستانده يک بنگاه را ميتوان ببه
صورت كمّيت (تعداد ،وزن يا حجم) محصول توليد شده بيان نمود ،مانند وزن فوالد ،تعداد خودرو ،حجم محصول پتروشيمي،
تعداد خدمات ارايه شده به مشتريان يا نظاير آن .در اين روش امكان مقايسه ستانده دو بنگاه با محصول متفاوت وجود ندارد.
عالوه بر آن نميتوان ستاندههای غيرهمگن يک بنگاه را با هم جمع كرد .ببه عببارت ديگبر ،چنانچبه يبک بنگباه انبواع
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محصوالت پتروشيمي با ارزش متفاوت توليد كند ،تجميع مقدار محصوالت ناهمگن آن به عنوان ستانده كبل بنگباه قاببل
دفاع نيست .بنابراين ،به منظور محاسبه ستانده بنگاهها از روش محاسبه ارزش ستانده استفاده ميشود.
يكي از رايجترين شاخصهای ستانده يک بنگاه ،ارزش افزوده است ،كه نشاندهنده ارزش ايجاد شده جديد توسط بنگاه ،در
فرايند توليد كاال يا ارايه خدمت ميباشد .ارزشافزوده تفاضل بين ارزش ستانده و هزينههای واسبطهای ،ببه منظبور توليبد
محصول مورد نياز است .در واقع ،ارزش افزوده عمدتاً با تركي كار كاركنان شاغل در بنگاه و موجودی سرمايه فيزيكي ،به-
دست ميآيد.
ارزش افزوده به دو روش محاسبه ميشود كه اين دو روش عبارتند از روش توليد (تفاضل) و روش درآمد (جمع اجز)ا.
در روش تفاضل ،ارزش افزوده برابر با تفاضل بين ارزش ستانده ناخالص (شامل فبروش ،تغييبر در موجبودی انببار و سباير
ستاندههای عملياتي) و هزينههای واسطه شامل مواد خام ،انرژی ،تبداركات و خبدمات خريبداری شبده از بيبرون از بنگباه
ميباشد.
در روش جمع اجزا ،ارزش افزوده برابر است با جبران خدمت كاركنان ،بهره ،استهالك و سود.
ایجاد ارزشافزوده

توزیع ارزشافزوده
سود
جبران خدمت كاركنان

ارزشافزوده

استهالك
بهره

فروش

خالص ساير مالياتهای بر توليد
۱
(ماليات منهای يارانه)
هزينههای واسطه

جدول  .1اجزای تولید و ارزش افزوده بنگاه
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الزم است بنگاههايي كه رقم ساير ماليات و يارانه بر توليد آنها قابل توجه است ،اين قلم را محاسبه نمايند .نحوه اضافه كردن اين قلم در اين قسمت بستگي به چگونگي
تقويم ستانده دارد .در اينجا فرض شده است كه ستانده به قيمت پايه ) (Basic Priceتقويم ميشود.
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.1.1روشهای محاسبه ارزش افزوده از صورتهای مالی
همانطور كه اشاره شد ارزش افزوده بنگاهها را ميتوان با دو روش توليد (تفاضبل) و درآمبد(جمع) محاسببه كبرد .در روش
توليد الزم است نخست ارزش ستانده و مصار واسطه استخراج گردد .در مرحله بعبد ،ببا كسبر مصبار واسبطه از ارزش
ستانده ،ارزش افزوده بهدست خواهد آمد .در روش درآمد ،پرداختي به عوامل توليد مبنای محاسبه ارزش افزوده قرار ميگيرد.
از آنجا كه همه اين اقالم از صورتهای مالي و بهطور مشخص از صورت سود و زيان بنگاهها استخراج ميگردد ،اقالم
ماكور مورد استفاده ،در جدول شماره  ۲فهرست شده است.
.1.1.1

روش تولید (تفاضل)

در اين روش الزم است كه در گام اول ،ارزش ستانده و مصار واسطه از صورتهای مالي بنگاهها استخراج شده و سبپس
از يكديگر كسر گردد .اهم اقالم مربوط به ارزش ستانده در جدول شماره  ۲آمده است:
ردیف

ستانده

مصارف واسطه

۱

درآمد حاصل از فروش كاالها و خدمات توليد شده
ارزش فروش منهای ارزش خريد كاالهای بدون تغيير شكل
(در بنگاههای بازرگاني)

هزينه مواد اوليه
هزينه انرژی

۳

درآمد اجاره

هزينه خدمات

۴

هزينه ساخت و ساز و تعميرات به حساب خود در بنگاه
ارزش تغيير در موجودی انبار كاالهای ساخته شده و در
جريان ساخت

هزينه حق العمل

۲

۵
۶

هزينه اجاره
كارمزد مبادالت مالي

جدول  .1اقالم اصلی ستانده و مصارف واسطه

.1.2روش درآمد (جمع)
در روش درآمد ،محاسبه ارزش افزوده از طريق جمع خالص پرداختي به عوامل توليبد انجبام مبيشبود .در يبک چبارچوب
عملياتي ،ارزش افزوده با روش درآمد عبارتست از( :استهالك  +جبران خدمات پرداختبي  +سبود ويبژه  +انتقباالت جباری
پرداختي  +سود سهام پرداختي  +بهره پرداختي  +مطالبات مشكوك الوصول) – (سود سهام دريافتي  +بهره دريافتي  +سود
فروش دارايي  +درآمد اجاره زمين  +انتقاالت جاری دريافتي).
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جدول شماره  ، ۴اقالم حساب سود و زيان يک بنگاه نمونه و اقالم حسابهای ملي متناظر با آن را برای محاسبه ارزش افزود
با دو روش توليد و درآمد نشان ميدهد.

اقالم حسابهای تجاری

اقالم حسابهای ملی

خالص درآمد فروش

ستانده

بهای تمام شده كاالی فروخته شده

بهای تمام شده كاالی فروخته شده

حقوق و دستمزد

جبران خدمات (بخشي از ارزش افزوده)

مواد مصرفي

مصار واسطه

استهالك

بخشي از ارزش افزوده

ساير هزينههای توليدی

مصار واسطه

هزينههای اداری ،توزيع و فروش

هزينههای اداری ،توزيع و فروش

حقوق و دستمزد

جبران خدمات (بخشي از ارزش افزوده)

ملزومات و مواد مصرفي

مصار واسطه

خدمات قراردادی

مصار واسطه

استهالك

بخشي از ارزش افزوده

ساير هزينههای اداری ،توزيع و فروش

مصار واسطه

ساير درآمدها و هزينههای غير عملياتي

ساير درآمدها و هزينههای غير عملياتي

بهره دريافتني و پرداختني

درآمد يا هزينه مالكيت (بخشي از ارزش افزوده)

سود سهام دريافتني و پرداختني

درآمد يا هزينه مالكيت (بخشي از ارزش افزوده)

درآمد اجاره ساختمان و تجهيزات

ستانده ثانويه

درآمد اجاره زمين

درآمد مالكيت (بخشي از ارزش افزوده)
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مبادله با دولت يا ارگانهای دولتي

انتقاالت جاری (بخشي از ارزش افزوده)

سود و زيان فروش دارايي مالي و غير مالي

تجديد ارزيابي ترازنامه (بخشي از ارزش افزوده)

مطالبات مشكوكالوصول

بخشي از ارزش افزوده

جدول  . 2اقالم حساب های ملی و اقالم متناظر در حساب های تجاری

 .2محاسبه عملی ارزش افزوده از صورت های مالی
همانطور كه پيشتر ذكر گرديد ،از صورتهای مالي بنگاه ،بهمنظور محاسبه سنجههای بهرهوری استفاده ميشود .اقالمي
مانند خالص درآمد فروش و ساير درآمدهای عملياتي ،بهای تمام شده كاالی فروخته شده ،هزينههای توزيع و فروش،
هزينههای اداری ،هزينه های مالي ،ساير خالص درآمدهای غيرعملياتي ،سود ويژه ،تعداد كاركنان ،دارايي ثابت مشهود و
نامشهود و هزينههای انرژی از صورتهای مالي بنگاهها برحس اجزای تفصيلي آن از صورتهای مالي استخراج شده و در
محاسبه ارزش ستانده ،ارزش افزوده و شاخصهای بهرهوری مورد استفاده قرار گرفته است .در جدول  ۴مهمترين اقالم
موجود در صورت سود و زيان بنگاه ها و يادداشت های مرتبط با آن و چگونگي استفاده از اين اقالم جهت محاسبه ارزش
افزوده به تفصيل شرح داده شده است.
مرجع استخراج

ردیف

اقالم اطالعاتی

۱

فروش خالص

صورت سودو زيان

۲

تغييرات موجودی انبار محصول
ساخته شده طي دوره

ترازنامه يادداشت مرتبط با
موجودی مواد و كاال

۳

تغييرات موجودی انبار كاالی
در جريان ساخت

ترازنامه يادداشت مرتبط با
موجودی مواد و كاال

۴

تغييرات موجودی كاالی اماني

صورت سود و زيان يادداشت

روش تولید

روش درآمد

(تفریق)

(جمع)

ستانده
به ستانده اضافه ميشود
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تغييرات مثبت به معنای
افزایش ستانده و تغييرات
منفي به معنای كاهش
ستانده ميباشد
تغييرات مثبت به معنای
افزایش ستانده و تغييرات
منفي به معنای كاهش
ستانده ميباشد
تغييرات مثبت به معنای

دريافتي

۵

مصار داخلي و كاالی نمونه

۶

درآمد حاصل از فروش ضايعات

مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته

كاهش ستانده و تغييرات
منفي به معنای افزایش
ستانده ميباشد
به ستانده اضافه ميشود

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی

به ستانده اضافه ميشود

فروش رفته

۷

۸

درآمد حاصل از فروش كاالی
نيم ساخته

درآمد حاصل از فروش
محصول بدون تغيير شكل

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی

به ستانده اضافه ميشود

فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی

به ستانده اضافه ميشود

فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت

۹
فروش كاالها و خدمات فرعي

مرتبط با ساير درآمدهای
عملياتي يا ساير درآمدهای

به ستانده اضافه ميشود

غيرعملياتي
بهای تمام شده كاالی تولید شده
صورت سود و زيان يادداشت
۱

دستمزد مستقيم

۲

دستمزد سربار

۳

مواد مستقيم

مرتبط با بهای تمام شده كاالی

جزئي از ارزش افزوده

فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی

جزئي از ارزش افزوده

فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت

به هزينههای واسطه اضافه

مرتبط با بهای تمام شده كاالی

ميشود
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فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
۴

مواد غيرمستقيم

۵

هزينههای تعميرات و نگهداری

۶

هزينه های بسته بندی

۷

هزينه های آب و برق

۸

هزينههای سوخت مصرفي

مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته

۹

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

هزينههای بيمه (شامل سهم

صورت سود و زيان يادداشت

كارمزد حق بيمه به

كارفرما از بيمه های پرسنلي

مرتبط با بهای تمام شده كاالی

هزينههای واسطه اضافه

نميباشد)

فروش رفته

ميشود.

پس از كسر كارمزد بيمه
به ارزش افزوده اضافه
ميشود.

صورت سود و زيان يادداشت
۱۰

استهالك

مرتبط با بهای تمام شده كاالی

جزئي از ارزش افزوده

فروش رفته

۱۱

برونسپاری خدمات
(خدمات قراردادی)

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
صورت سود و زيان يادداشت

۱۲

ساير هزينههای توليد

مرتبط با بهای تمام شده كاالی
فروش رفته
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به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

هزینههای اداری ،عمومی و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
۱

حقوق و دستمزد

۲

پاداشها

۳

تبليغات

۴

حمل و نقل ،تخليه و انبارداری

۵

اجاره محل(ساختمان)

۶

حق العمل فروش

۷

حق الزحمههای قراردادی

۸

هزينههای تعميرات و نگهداری

۹

استهالك

مرتبط با هزينههای اداری،

جزئي از ارزش افزوده

عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای اداری،

جزئي از ارزش افزوده

عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينه های اداری،
عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای اداری،
عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای اداری،
عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای اداری،
عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينه های اداری،
عمومي و فروش
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينه های اداری،
عمومي و فروش

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای اداری،
عمومي و فروش
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جزئي از ارزش افزوده

۱۰

ساير هزينههای اداری ،عمومي

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينه های اداری،

و فروش

به هزينههای واسطه اضافه
ميشود

عمومي و فروش
سایر درآمد و هزینههای عملیاتی

۱

هزينههای جاب نشده در
توليد

صورت سود و زيان يادداشت

۲

به ارزش افزوده اضافه
ميشود.

مرتبط با ساير اقالم عملياتي
هزینههای مالی

۱

۲

بهره پرداختي بابت تسهيالت

صورت سود و زيان يادداشت

دريافتني از بانكهای داخلي

مرتبط با هزينههای مالي

بهره پرداختي بابت تسهيالت

صورت سود و زيان يادداشت

دريافتني از بانكهای خارجي

مرتبط با هزينههای مالي

۳

ساير بهره های پرداختني

۴

ساير (جريمه ديركرد و )...

۵

كارمزد معامالت بانكي

جزئي از ارزش افزوده

جزئي از ارزش افزوده

صورت سود و زيان يادداشت
جزئي از ارزش افزوده

مرتبط با هزينههای مالي
صورت سود و زيان يادداشت

جزئي از ارزش افزوده

مرتبط با هزينههای مالي
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با هزينههای مالي

به هزينههای واسطه اضافه
مي شود

سایر درآمدهای غیرعملیاتی
صورت سود و زيان يادداشت
۱

اجاره زمين

۲

اجاره ساختمان و ماشينآالت

۳

كارمزد تقسيط انشعابات

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با ساير درآمدهای

به ستانده اضافه ميشود

غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با ساير درآمدهای
2

در صورتي كه اين قلم ،در صورت مالي درج شده باشد.
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به ارزش افزوده اضافه
ميشود

غيرعملياتي

۴

۵

سود حاصل از سپردههای
سرمايه گااری

سود (هزينه) تسعير داراييها و
بدهيهای ارزی

صورت سود و زيان يادداشت
در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

۶

سود فروش دارايي ثابت

۷

دريافت كمک از دولت

۸

درآمد حاصل از سود سهام

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي

۹

خالص سود حاصل از نگهداشت
و فروش سهام

صورت سود و زيان يادداشت
در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

۱۰

فروش لوازم اسقاطي

۱۱

مطالبات مشكوك الوصول

۱

اجاره ساختمان و ماشين آالت

در روش توزيع از ارزش
افزوده كسر ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت

به ارزش افزوده اضافه
ميشود

مرتبط با ساير درآمدهای
غيرعملياتي
سایر هزینههای غیرعملیاتی
صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با ساير هزينههای
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به هزينههای واسطه اضافه

شود.

غيرعملياتي
صورت سود و زيان يادداشت
۲

پرداخت بهره مالكانه

۳

كمک به دولت

۴

حق عضويت

مرتبط با ساير هزينههای
غيرعملياتي

به ارزش افزوده اضافه
ميشود

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با ساير هزينه های
غيرعملياتي

به ارزش افزوده اضافه
ميشود

صورت سود و زيان يادداشت
مرتبط با ساير هزينه های
غيرعملياتي

۵

جريمه پرداختني به دولت

صورت سود و زيان يادداشت

(هزينه زيست محيطي ،جريمه

مرتبط با ساير هزينههای

تعزيرات و ) ...

غيرعملياتي

به ارزش افزوده اضافه
ميشود

به ارزش افزوده اضافه
ميشود

سود قبل از كسر مالیات
۱

سود قبل از كسر ماليات

صورت سود و زيان

جزئي از ارزش افزوده

جدول  . ۴استخراج ارزش افزوده از صورت های مالی بنگاه

بر اساس جدول فوق ،در ستون اول هر يک از قلم های اطالعات مالي موجود در صورتهای مالي بنگاه (عمدتا صورت
سود وزيان) معرفي شده و در ستون دوم محل استخراج آن مشخص شده است .در ستون سوم اقالمي كه برای محاسبه
ارزش افزوده از روش توليد (تفريق) بايد مورد استفاده قرار گيرند مشخص شده اند .در ستون چهارم نيز اقالم مالي كه در
روش توزيع (جمع) بايد به ارزش افزوده اضافه شوند (يا از آن كسر شوند) معين شده اند.
الزم به ذكر است كه مكن است در صورت مالي بنگاه خاصي ،برخي از اين اقالم اطالعاتي وجود نداشته باشند و يا عنوان
آنها متفاوت باشد و همچنين ممكن است برخي اقالم ديگر اطالعاتي در صورت های مالي بنگاه مورد نظر وجود داشته
باشند كه در اين دستورالعمل مورد اشاره قرار نگرفته است .در اين موارد الزم است با توجه به ماهيت اقالم اطالعاتي ماكور
و بر اساس روش شناسي توصيه شده اين دستورالعمل اين موارد تعيين تكليف شود.
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 .۴تعدیل قیمت های جاری به ثابت
سنجههای بهره وری ناظر به اندازهگيری بهرهوری نيروی كار و بهرهوری چند عاملي كار و مصار واسطه اسبت .در روش
مورد استفاده در اين دستورالعمل سعي شده است مشكل استفاده از ارقام جاری در محاسبات رفع گردد .در شرايط تبورمي و
با افزايش اسمي رقم ارزش افزوده ،عدد شاخص افزايش مي يابد كه در آن صورت ،رشد شاخص واقعاً گويای رشد بهرهوری
نخواهد بود .برای حل اين مشكل الزم است كه رقم صورت كسر با استفاده از يک شاخص قيمت مناس تعديل شود .يكي
از گزينه های شاخص قيمت برای تعديل رقم ماكور ،شاخص قيمت توليدكننده با كد  ISICمتناظر اسبت .امبا ايبن گزينبه
دارای يک اشكال مهم است .شاخصهای قيمت در هر سطحي از كدهای  ISICبيانگر تغييرات قيمتبي تعبداد زيبادی از
محصوالت در يک صنعت خاص هستند .در نتيجه لزوماً نمي توان تغييرات قيمتي محصوالت يک بنگاه خاص را با كدهای
متناظر فعاليتي آن يكسان و حتي هماهنگ دانست .به عبارت ديگر ،شاخص قيمت توليدكننده مبيتوانبد مبنعكس كننبده
تغييرات قيمتي يک صنعت خاص باشد و نه يک بنگاه خاص .به منظور حل اين مشبكل ،در ايبن دسبتورالعمل ،محاسببات
مربوط به سنجههای بهرهوری ،از اطالعات هر بنگاه به منظور محاسبه شاخص قيمت خاص همان بنگاه استفاده مي شود.
از آنجا كه در مورد سنجه های بهرهوری ،عالوه بر شاخص بهرهوری نيروی كار ،شاخص بهرهوری چند عاملي شامل عوامل
كار و مصار واسطه را نيز اندازهگيری ميكند ،الزم است كه در صورت كسر ،به جای ارزش افزوده از ارزش ستانده استفاده
شود .در نهايت ،پس از تعديل رقم ارزش ستانده و مصار واسطه با شاخص قيمت بدست آمده ،شاخص بهرهوری نيروی
كار و شاخص بهرهوری چند عاملي مبتني بر كار و مصار واسطه محاسبه ميگردد.
مراحل محاسبه شاخص های قيمت و سپس تبديل قيمتهای جاری به ثابت به شرح زير است:

 -۱استخراج و ورود اطالعات مربوط به تعداد كاالی به فروش رفته از انواع محصوالت ساخته شده توسط هر يک از بنگاه
های توليدی برای سال مورد نظر.
 -۲استخراج و ورود اطالعات مربوط به ارزش فروش هريک از انواع محصوالت توليدی بنگاه ها برای سال مورد نظر.
 -۳محاسبه قيمت واحد هريک از انواع كاالی فروش رفته بنگاه ها برای سال مورد نظر.
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 -۴محاسبه شاخص قيمت السپيرز با استفاده از تقسيم حاصلضرب قيمت كاال در سال مورد نظر در مقدار فروش آن در
سال قبل (پايه) روی حاصلضرب قيمت كاال در سال قبل (پايه) در مقدار فروش آن در سال قبل كه در رابطه مقابل نشان
داده شده است i .عبارت از نوع كاالی توليدی بنگاه است.
n

P Q

0
i

1

i

i 1
n

P Q

0
i

=L

0

i

i 1

 .5شاخصهای بهرهوری
 .5.1شاخصهای بهرهوری تک عاملی:
 .۵.۱.۱شاخصهای بهرهوری بر مبنای ستانده ناخالص :شاخصهای بهرهوری شامل شاخصهای تک عباملي و
چند عاملي است .از آنجا كبه در اين دستورالعمل دو نهاده مصر واسطه و نيروی كار مورد توجه قرار گرفته
است ،بنابراين دو شاخص بهرهوری تک عاملي قابل محاسبه خواهد بود :شاخص بهرهوری مصر واسبطه،
شاخص بهرهوری نيروی كار  .شاخص بهرهوری چند عاملي نيز نسبت شاخص ستانده به شباخص تركيببي
مصر واسطه و نيروی كار ميباشد.
 .5.1.1شاخصهای بهرهوری بر مبنای ارزش افزوده :از آنجا كه در محاسبه شاخصهای بهرهوری ببر مبنبای
ارزش افزوده ،دو نهاده نيروی كار و موجودی سرمايه مورد توجه قرار ميگيرد ،بنابراين با توجه ببه در نظبر
نگرفتن نهاده سرمايه در اين دستورالعمل صرفا شاخص بهرهوری نيروی كار قابل محاسبه خواهد بود:
 .5.1.2شاخص بهرهوری نیروی كار:

اين شاخص به دو روش زير محاسبه مي گردد كه روش دوم نسبت به روش اول برتری دارد.

)۱
)۲

ارزش افزوده
تعداد شاغالن
ارزش افزوده
نفر ساعت نيروی كار

در مرحله اول ،الزم است كه بانک اطالعاتي كاملي از كاركنان با طبقهبندیهای مختلف بر حس ويژگيهای
متنوع تهيه شود .برای بنگاه به تفكيک رشته و ميزان تحصيالت ،سابقه كاری ،درجه شغلي و نظاير آن مورد نياز
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خواهد بود .توصيههای استاندارد بر محاسبه شاخصهای بهرهوری بر اساس ساعت كار انجامشده تاكيد دارند ،تا از
اين طريق بتوان سطح دقت محاسبه شاخصهای بهرهوری را افزايش داد .در مرحله بعد الزم است كه
جبرانخدمات هر يک از طبقات ماكور استخراج گردد .اطالعات جبرانخدمات (شامل حقوق و مزايای نقدی و
غيرنقدی و نيز سهميه تامين اجتماعي پرداختي توسط كارفرما به نيابت از كاركنان) به منظور وزندهي به هر يک
از طبقات كاركنان و در نهايت تلفيق آنها ضروری است.
شاخص بهرهوری چند عاملی نیروی كار و مصرف واسطه بر مبنای ارزش ستانده ناخالص

.5.1

در صورتي كه برای محاسبه شاخص بهرهوری چندعاملي از ارزش ستانده استفاده ميكنيم ،الزم است كه عدد شاخص
ستانده بر شاخص تركيبي نيروی كار و مصر واسطه تقسيم شود .اما پيش از آن الزم است كه شاخص تركيبي ماكور
محاسبه شود .بدين منظور از سهم مصر واسطه و نيروی كار از ارزش ستانده استفاده ميگردد .بدين ترتي كه شاخص
ن يروی كار در سهم آن از ارزش ستانده و شاخص مصر واسطه در سهم آن از ارزش ستانده به صورت جداگانه ضرب شده
و سپس با يكديگر جمع ميشوند.

.5.2

شاخصهای عملکرد مالی بنگاه

عالوه بر شاخصهای بهرهوری محاسبه شده ،الزم است شاخصهای عملكرد مالي نيز محاسبه شوند .اگرچه اين
شاخصها را نميتوان شاخصهای بهرهوری به مفهوم مصطلح آن ناميد ،اما اين شاخصها ميتوانند وجوه مختلف عملكرد
بنگاه را از منظر بهرهوری ،سود آوری ،كارايي و رقابت پايری منعكس نمايند .منابع مختلف تعداد فراواني از چنين
شاخصهای عملكردی را معرفي كرده اند اما در اين دستورالعمل صرفا  ۱۴شاخص عملكرد كه در تحليل وضعيت بنگاهها
مورد استفاده فراوان خواهند داشت معرفي شده اند۳.

در اين جا بايد خاطرنشان نمود كه همه اين سنجهها از وزن و اعتبار يكساني برخوردار نيستند .به عنوان نمونه ،سنجههايي
كه از قلم دارايي ثابت در تركي اقالم خود ( مثالً در مخرج كسر) استفاده ميكنند با مشكل بيشگويي شاخص ،در نتيجه
كم برآورد شدن قلم دارايي ثابت ،روبرو هستند .البته اين مشكل با تجديد ارزيابي بهنگام اين نوع از داراييها قابل رقع
ميباشد.

 - 3توصیه می شود بنگاه ها با توجه به ماهیت کسب و کار ،ساختار تولید و اهداف استراتژیک خود ،سنجه های مکملی را که وجوه مختلف
عملکرد کالن بنگاه را نشان می دهد تعریف نمایند.
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در جدول  ۱۴ ،۵سنجه كاربردی مورد اشاره با كاربرد آن ها و نيز نقاط ضعف و قوتشان فهرست شده است .همانگونبه كبه
مالحظه ميشود ،سنجه های حاشيه سود ،نسبت ارزش افزوده به فروش ،سهم سود از ارزش افزوده و بهرهوری دسبتمزد ،از
دقت و كارايي كافي برای كاربردهايي كه برای آنها ذكر شده برخوردار هستند .سنجههايي كه در مخرج كسر آنها از تعداد
كاركنان استفاده شده است ،نظير فروش سرانه كاركنان ،سود سرانه كاركنان ،بهرهوری نيروی كار و جبران خبدمات سبرانه،
در شرايط تورمي رشد بااليي را نشان خواهند داد كه در اين صورت ،مقايسه بين زماني اين سنجهها برای ارزيابي عملكبرد
بنگاه مناس نخواهد بود .با وجود اين ،از اين سنجهها ميتوان به منظور مقايسه بين بنگاههای يبک صبنعت در يبک دوره
مالي مشابه استفاده نمود.

ردیف

نام شاخص

روش محاسبه

نسبت سود به

سود قبل از كسر
ماليات

تفسیر سنجه

نقاط قوت و ضعف
سنجه

۱

دارايي ثابت

دارايي ثابت

كارايي و اثربخشي

در صورت عدم تجديد ارزيابي

بكارگيری سرمايه

دارايي ثابت ،سنجه بيشگويي

ثابت در سودآوری

خواهد داشت

بنگاه

۲

۳

۴

حاشيه سود

سود قبل از كسر
ماليات
كل درآمدهای

توانايي ايجاد بازده

به علت هم جنس بودن

باال از مقدار معيني از اقالم مندرج ،سنجه قادر به

عملياتي

فروش

ارزيابي دقيق وضعبت ميباشد

نسبت

ارزش افزوده

كارايي بهرهبرداری از

به علت هم جنس بودن اقالم

ارزشافزوده

كل درآمدهای

مواد اوليه و كنترل

مندرج ،سنجه قادر به ارزيابي

به فروش

عملياتي

مناس موجودی انبار

دقيق وضعبت ميباشد

سهم سود از

سود قبل از كسر
ماليات

سهم سود تخصيص

به علت هم جنس بودن اقالم

يافته به

مندرج ،سنجه قادر به ارزيابي

فراهمكنندگان

دقيق وضعبت ميباشد

ارزشافزوده

ارزشافزوده
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سرمايه از
ارزشافزوده بنگاه

۵

نسبت فروش

كل درآمدهای
عملياتي

به دارايي ثابت

دارايي ثابت

فروش سرانه

كل درآمدهای
عملياتي

كارايي و اثربخشي

در صورت عدم تجديد ارزيابي

بكارگيری سرمايه

دارايي ثابت ،سنجه بيشگويي

ثابت و يا بازاريابي

خواهد داشت

مناس
در شرايط تورمي ،رشد اسمي
سنجه باال خواهد بود و در
نتيجه بيشگويي خواهد
۶

كاركان

تعداد كاركنان

سود سرانه

سود قبل از كسر
ماليات

كارايي و اثربخشي

داشت از اين رو برای مقايسه

راهبردهای بازاريابي

بين زماني مناس نبوده اما
برای برای مقايسه بين
بنگاههای صنعت مناس
است
در شرايط تورمي ،رشد اسمي
سنجه باال خواهد بود و در

۷

كاركنان

تعداد كاركنان

بهرهوری

ارزشافزوده

دستمزد

جبران خدمت

كارايي و اثربخشي
نيروی كار در ايجاد
سود

نتيجه بيشگويي خواهد
داشت از اين رو برای مقايسه
بين زماني مناس نبوده اما
برای برای مقايسه بين
بنگاههای صنعت مناس
است

۸

كارايي و اثربخشي

به علت هم جنس بودن اقالم

بنگاه به نسبت دستمزد

مندرج ،سنجه قادر به ارزيابي

پرداختي

دقيق وضعبت ميباشد
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در شرايط تورمي ،رشد اسمي
سنجه باال خواهد بود و در

۹

كارايي و اثربخشي

بهرهوری

ارزشافزوده

نيروی كار

تعداد كاركنان

نيروی كار در ايجاد
ارزشافزوده

نتيجه بيشگويي خواهد
داشت از اين رو برای مقايسه
بين زماني مناس نبوده اما
برای برای مقايسه بين
بنگاههای صنعت مناس
است
در شرايط تورمي ،رشد اسمي
سنجه باال خواهد بود و در
نتيجه بيشگويي خواهد

۱۰

جبران خدمت

جبران خدمت

ميانگين جبران

داشت از اين رو برای مقايسه

سرانه

تعداد كاركنان

خدمت كاركنان

بين زماني مناس نبوده اما
برای برای مقايسه بين
بنگاههای صنعت مناس
است

سهم جبران خدمت

به علت هم جنس بودن اقالم

جبران خدمت

تخصيص يافته به

مندرج ،سنجه قادر به ارزيابي

ارزشافزوده

نيروی كار از

سهم جبران
۱۱

خدمت از
ارزشافزوده

۱۲

۱۳

ارزشافزوده بنگاه

بهرهوری

ارزشافزوده

سرمايه

دارايي ثابت

شدت سرمايه

دقيق وضعبت ميباشد

كارايي و اثربخشي

در صورت عدم تجديد ارزيابي

دارايي های ثابت در

دارايي ثابت ،سنجه بيشگويي

ايجاد ارزشافزوده

خواهد داشت

دارايي ثابت

ميزان سرمايهبر بودن در صورت عدم تجديد ارزيابي

تعداد كاركنان

دارايي ثابت ،سنجه كمگويي

يک بنگاه

19

خواهد داشت

۱۴

بهرهوری

ارزشافزوده

انرژی

هزينههای انرژی

بهرهوری مصر
انرژی در بنگاه

جدول  . 5شاخصهای عملکردی بنگاه
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در شرايط كنترل قيمت
حاملهای انرژی ،سنجه
ببيشگويي خواهد داشت

 .6راهنمای استفاده از فایل Productivity-NIPO
فايل عملياتي موجود در قال نرم افزار اكسل در  ۱۰شيت عملياتي ،شامل  ۴شيت  GO and GVAو  Inputبرای
دوسال  ،يک شيت "شاخص قيمت"  ،يک شيت "مرور شاخص های بهرهوری" و دو شيت راهنمای گام به گام است.
برای هر سال جهت ورود اطالعات مالي ،يک شيت با نام  GO and GVAو يک شيت با نام  Inputوجود دارد.
همچنين فايل عملياتي موجود دارای دو شيت محاسبه شاخصهای بهره وری برای دو سال مالي است كه بخشي از
اطالعات الزم برای اين كار از شيت های  GO and GVAو  Inputوارد مي شود وساير اطالعات در شيت " شاخص
قيمت" وارد مي شود.
كليه خانه هايي كه ورود اطالعات در انها صورت مي گيرد با رنگ سفيد مشخص شده اند و ورود اطالعات به ساير خانه ها
امكان پاير نيست.
در ادامه مراحل ورود اطالعات به فايل  Productivity-NIPOو محاسبه شاخص های بهره وری تشريح ميگردد:
 -1ورود اطالعات مالی بنگاه
 شيت  :GO and GVAاين شيتي است كه محاسبات مربوط به استخراج ارزش افزوده بنگاه با دو روش توليد و درآمددر آن انجام ميشود .در سطرها عناوين مربوط به سرفصلهای صورت سود و زيان بنگاه و در ستونها اقالم حسابداری ملي
درج شده است .روش كار بدين صورت است كه در ستون اول همه ارقام متناظر با سرفصلهای صورت سود و زيان درج
شده و در ستونهای بعدی معادل حسابداری ملي آن تعيين ميشود .در سمت راست در باالی شيت ،بخشي كنترلي وجود
دارد كه نتايج بدست آمده با دو روش توليد و درآمد را با يكديگر مقايسه مي كند .در قسمت باالی اين شيت ورود نام بنگاه،
سال مالي مربوطه و گروه  ISICمتناظر آن الزامي است.
 شيت  :Inputاين شيت حاوی ارقام كلي مربوط به نهادههای اصلي توليد شامل تعداد شاغالن ،ارزش جبران خدمات،ارزش دارايي ثابت بنگاه ،ارزش زمين بنگاه و هزينه انرژی است.

 -1محاسبات شاخص قیمت
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شيت "شاخص قيمت"  :در اين شيت اطالعات كاالهای توليدی بنگاه در سال های مورد نظر در بخش اول بر اساسمقدار و در بخش دوم بر اساس ارزش ريالي در خانه های سفيد رنگ ،وارد مي شوند .در ادامه اطالعات شاخص های قيمت
جهت تعديل قيمتهای جاری به ثابت توسط نرم افزار محاسبه ميگردد.

 - -2مرور شاخص های بهره وری
 شيت"مرور شاخص های بهرهوری"  :اين شيت شامل پنج بخش است كه هر يک بخشي از شاخصهای بهره وریمحاسبه شده را نشان مي دهد.
 بخش : ۱قسمت سبز رنگ شامل اقالمي است كه رقم آنها از فايل يا شيت  GO and GVAو Input
مربوط به آن سال وارد ميشود.
ستانده كل :از شيت های  GO and GVAوارد مي شود.
مصار واسطه كل :از شيت های  GO and GVAوارد مي شود.
ارزش افزوده :از شيت های  GO and GVAوارد مي شود.
جبران خدمات :از شيت  Inputوارد مي شود.
تعداد شاغالن -نفر :از شيت  Inputوارد مي شود.
شاخص قيمت :از شيت "شاخص تعديل قيمت" وارد مي شود.
 بخش  : ۲اطالعات اين قسمت شامل اقالمي است كه رقم آنها بر اساس ارقام قسمت سبز رنگ محاسبه
ميشود.
سه رديف ارزش ستانده ،مصار واسطه و ارزش افزوده به قيمت ثابت از حاصل تقيسيم ارزشهای جاری اقالم
فوق در قسمت سبز رنگ بر شاخص قيمت بدست آمده است.
رديفهای بعدی ارقام شاخص اقالم قبلي به اضافه تعداد شاغالن است كه در آن سال پايه برابر با  ۱۰۰فرض
شده است.
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 بخش  : ۳شامل نتايج محاسبات شاخصهای بهرهوری تک عاملي است  .در اين قسمت سه نوع شاخص
بهرهوری محاسبه شده است:
 .۱شاخص بهرهوری نيروی كار بر اساس ارزش افزوده كه حاصل تقسيم ارزش افزوده به قيمت ثابت به تعداد
كاركنان است.
 .۲شاخص بهرهوری نيروی كار بر اساس ارزش افزوده كه حاصل تقسيم ارزش ستانده به قيمت ثابت به تعداد
كاركنان است.
 .۳شاخص بهرهوری مصار واسطه بر اساس ارزش افزوده كه حاصل تقسيم ارزش ستانده به قيمت ثابت به
تعداد كاركنان است.
 بخش  :۴شامل محاسبات شاخص بهره وری چند عاملي است .با استفاده از ارقام قسمت های پيشين ،سهم جبران
خدمات و مصار واسطه از مجموع اين دو قلم محاسبه شده و در رشد آنها ضرب ميشود تا شاخص تركيبي
بدست آيد.
 بخش  :۵شامل نتايج محاسبات شاخصهای بهرهوری چند عاملي است .بر اساس محاسبات قسمت قهوهای رنگ
دوم ،شاخص بهرهوری چند عاملي محاسبه مي شود.
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