
ها و راهکارهاتوسعه، چالشوری در برنامهبهره

پویان مهدیان
وری مسئول سنجش و تحلیل بهره

وری ایرانسازمان ملی بهره

۱۴۰۱شانزدهم شهریور 
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بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای سطح رفاه آنها

وری؟چرا بهره

:مزایا

3

باال رفتن قدرت انعطاف و توان مقاومت کشور

افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی 

ی، اقتصادی، اجتماعی، سیاس)های حیات جمعی افزایش پایداری سیستم در همه عرصه

(فرهنگی و محیط زیستی



گسترش فقر و فالکت

وری؟چرا بهره

:هزینه غفلت

4

آور به دنیای خارجوابستگی ذلت

افتادگی نسبت به رقبای خارجییابی عقبشدت

به خطر افتادن بقا و امنیت ملی
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اسناد باالدستی

:۳ماده 

قانون برنامه ششم توسعه5و 3مواد 

وری کل عوامل تولیددرصدی بهره۲.۸رشد ساالنه  متوسط 

استقرار چرخه بهره وری در دستگاهای اجرایی: بند الف 

ایری و تکلیف دولت به اندازه گیری کارایی و بهرره وری دسرتگاه های اجر: بند ب
ارائه گزارش به دولت

1401بودجه 18تبصره « و»بند 

:۵ماده 

های اجراییوری و اعتبارات دستگاهعملیاتی ارتقای بهرهبرنامه 

های دولتی و وری و اعتبارات مورد نیاز شرکتبرنامه عملیاتی ارتقای بهره

هاوری آنبهرهارزیابی 

۱:

۲:
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وریوضعیت بهره

۱۴۰۰-۱۳۹۰وری کل عوامل تولید شاخص ساالنه بهره

۸۵
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۱۰۵

۱۱۰
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۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

وری کل عوامل تولید کل اقتصادبهره
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وریوضعیت بهره

۱۴۰۰-۱۳۹۰سهم عوامل از رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه 
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۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰

وری کل عوامل تولید کل اقتصادرشد بهره رشد نیروی کار  رشد سرمایه رشد تولید ناخالص داخلی
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وریوضعیت بهره
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برنامه پنجم

۱۳۹۰-۱۳۹۵

برنامه ششم

۱۳۹۶-۱۴۰۰

۱۳۹۰-۱۴۰۰

وری کل عوامل تولید کل اقتصادرشد بهره رشد نیروی کار  رشد سرمایه رشد تولید ناخالص داخلی

۱۴۰۰-۱۳۹۰سهم عوامل از رشد تولید ناخالص داخلی در برنامه پنجم و ششم توسعه و 



9

وریوضعیت بهره

۲۰۱۹-۲۰۱۰سهم عوامل از رشد تولید ناخالص داخلی درکشورهای آسیایی 
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وریوضعیت بهره

وری جهش در موجودی سرمایه فیزیکی و انسانی، سقوط بهره•

همسویی زیاد رشد اقتصادی با درآمد نفت و نوسانات زیاد شاخص بهره وری•

نقطه شروع کجاست؟•
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وریعوامل تعیین کننده بهره

کننده بودن متغیرهای غیر از عوامل مرسومتعیین❖

وری های بهرهمتفاوت بودن پیشران❖

دهد؟افزوده بیشتر سوق میها را به سمت تولید با ارزشنظام اقتصادی کشور، انگیزه❖

های تولیدی وجود دارد؟همکاری در فعالیت❖

نیازهای تولید و همکاریتوجه به پیش❖
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پیشنیازهایارتقایبهرهوری

ارتباط  نظام اجرایی با مسائل اساسی کشور❖

مدت و روزمرهنگاه بلندمدت نه فقط کوتاه❖

گیری و اجراحاکم بودن علم در تصمیم❖

همکاری و تعاون بین دستگاه های اجرایی❖



با تشکر از توجه شما


