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مفاهیم

وری بهره 

:  بهره وری جزئی
ستانده حاصل از يك واحد نهاده معين در هر زمـان

.ساده ترین نحوی محاسبه نيز بر اساس ارزش افزوده است
بطور مثال بهبود فن آوری. آثار سایر نهادها در اینجا محاسبه میشود که منطقی نیست: مشکل

:بهره وری کل عوامل تولید
حاالت ـا مجموعـه اي از محصوالت برايشاخص ي است كه ثمر بخش ي نسبي يك مجموعه از نهادهها را در توليد يك ي
.دي را در طول زمان نشان ميدهمختلف فناوري محاسبه ميكند و بهبود نسبي عملكرد بخش يا واحـد توليد

.استي بهبود فنـاور و كارايي فني ، مقياس توليدتغييـر در بهره وري كل قابل تجزيه به آثاري چون تغيير در 



وضعموجودبهرهوری
در

کلاقتصاد
و

صنعتومعدن



1990شاخص بهره وری کل عوامل تولید در کل و صنعت و معدن در دهه 

۷0

۸0

90

100

110

1۲0

1۳0

1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399

شاخص کل عوامل تولید

(ساخت)صنعت  استخراج معدن           کل بدون نفت 

1۳90-99رشد دوره 

درصد4/5: معدن
درصد-1/۲۷: صنعت

درصد-0/۸1: کل اقتصاد بدون نفت

برنامه پنجم چهار سال اول برنامه ششم



1۳90شاخص بهره وری نيروی کار در صنعت و معدن و کل اقتصاد در دهه 
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شاخص بهره وری نيروی کار

استخراج معدن           (ساخت)صنعت  کل بدون نفت 

1۳90-99رشد دوره 

درصد-1/14: معدن
درصد-1/59: صنعت

درصد-0/60: کل اقتصاد بدون نفت



1۳90شاخص بهره وری سرمایه در صنعت و معدن و کل اقتصاد در دهه 
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شاخص بهره وری سرمایه

استخراج معدن           (ساخت)صنعت  کل بدون نفت 

1۳90-99رشد دوره 

درصد6: معدن
درصد-1/0۲: صنعت

درصد-1/10: کل اقتصاد بدون نفت



1۳90سهم بهره وری عوامل تولید از رشد اقتصادی در دهه 
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وری کل عوامل تولیدرشد بهره رشد نيروی کار 

رشد موجودی سرمایه رشد اقتصادی

:منابع رشد

)+(موجودی سرمایه 
)+(نيروی کار 

( -)بهره وری کل عوامل تولید 



طیسهبرنامهسوم،چهارموپنجمسهمبهرهوریعواملتولیدازرشداقتصادی
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در رشد اقتصادیو رشد نهاده ها سهم بهره وری 

متوسط رشد بهره کل عوامل تولید متوسط رشد نهاده ها رشد اقتصادی

امهبرندربهره وریسالیانهرشدمتوسط
.استبودهناچیزامامثبتعددیچهارم

توسعهچهارمبرنامهدرعبارتیبه
اندکیسهماقتصادیرشددربهره وری

مپنجبرنامهسالهایدرامااست،داشته
منفیبهره وریرشدمیانگینتوسعه
ادهاستفدلیلبهدیگرعبارتبهبوده،

رشدازبخشیمنابع،ازناکارآمد
دتولیعواملرشدازناشیکهاقتصادی

شمشبرنامهدر.استرفتهدستازبوده،
.دارندمثبتاثردوهرتوسعه



پنجمدرصنعتسهبرنامهسوم،چهارموطیبهرهوریعواملتولیدرشد



اطالعاتارائهشدهتاکنون

چهچیزرانشانمیدهد
و

.چهچیزیرانشاننمیدهد



مقایسهتطبیقیایرانباکشورهاومناطقمنتخب



دالربه ۲019بهره وری نيروی کار در کشورهای منتخب در سال 

:ایران . در نظر گرفته شده است100وضعیت آمریکا 
،امریکادرصد کمتر از 61
،مالزی درصد کمتر از 4

و کرهدرصد کمتر از 1۸
.استترکیهدرصد کمتر از ۲5

.باالتر استچينو جنوب آسیا و عربستان، پاکستاناز 



۲019و ۲000، 19۷0نرخ اشتغال در کشورهای منتخب در سالهای 

را ایران کمترین نرخ اشتغال
داشته است۲019در سال 



۲019و ۲000، 19۷0نرخ اشتغال در کشورهای منتخب در سالهای 

:  انواع سرمایه گذاری 
درصد44ساخت و ساز  

درصد 4فناوری اطالعات  
درصد4تحقیق و توسعه 

درصد۲6تجهيزات حمل و نقل 
درصد ۲۲فناوری اطالعات سرمایه ای غير

: کشوری آسیا۲5متوسط 
درصد ۷/۷فناوری اطالعات  
درصد4/5تحقیق و توسعه 



بطور کلی

آسیاییبهره وریسازمان2021سالگزارشطبقبر
استیافتهکاهشدرصد1.2سرعتباایراندرکارنیرویبهره وریرشد2010-19دورهدر
تنزلسرعتکاهشازحاکیکهاسترسیدهدرصد0.8بهکاهشسرعت(2015-19)دورهدر

.استایراندرکارنیرویبهره روی
.استبودهدرصد2.8ایراندرکارنیرویبهره وریرشد1990-2010دورهدرکهاستحالیدراین

کاهشبا(گزارشدربررسیموردکشور25)آسیاییکشورهیچاخیرسال10دراینکهضمن
.نبودندمواجهکارنیرویبهره وری

دالرهزار23ایراندرساعتهرازایبهکارنیرویبهره وریسطح2019سالدرمقایسهمقامدر
کهاینجاستجالب.استبودهدالرهزار38کرهودالرهزار26مالزیدالر،هزار42ترکیهدرآمریکا،

،51.9ترتیببهکارگرهراساسبرشاخصاین.بودمالزیازباالترایران2014تا2008سالهایدر
.استبودهآمریکادالرهزار76.1و84.7،56.9



رشد بهره وری سرمایه

: ایران
درصد1/۲: ۲010تا ۲005دوره 
درصد-۳/۳: ۲015تا ۲010دوره 
درصد-1/۳: ۲019تا ۲015دوره 

سال اخير رشد مثبت داشته 5ترکیه در 
است



رشد بهره وری کل عوامل تولید

:  ایران
منفی1/4:  1990تا 19۷0رشد در دوره 
مثبت۲/۲: ۲010تا 1990رشد در دوره 
منفی۲/4: ۲019تا ۲010رشد در دوره 

.کور آخر برونئی است. کشور یک به اخر هستیم



رشد بهره وری کل عوامل تولید

: ایران
وضع کمی ۲019تا ۲015در دوره های 
.شده است۲015تا ۲010بهتر از دوره 

:  شاخص بهره وری کل عوامل تولید
0/94ایران 
0/9۷ترکیه 
1/۲۳مالزی 

1/5پاکستان 
1/96کره جنوبی 

۲/0۲هند 



۲019تا ۲010منابع رشد اقتصادی طی 

: ایران
درصد-۲/4بهره وری کل عوامل تولید  

درصدIT :1/9سرمایه غير 
درصد0/5: نيروی کار و کیفیت

0/1: رشد اقتصادی



۲019تا ۲010منابع رشد اقتصادی طی 

: ایران
درصد-۲/۳بهره وری کل عوامل تولید  

درصد۲/1: سرمایه 
درصد0/۳: نيروی کار و کیفیت

0/1: رشد ستانده
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ایران: بلندمدتدروریبهرههایشاخص
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ترکیه: شاخص های بهره وری در بلندمدت
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بهره وری در برنامه های توسعه

ـ قانون برنامه ششم4ماده
همچنينوتولیدعواملکلبهره وریارتقایمحلازاقتصاد(%۸)درصدهشترشدازدرصدواحد(۲/۸)دهمهشتودوحداقلتأمينجهت
بااجرائیدستگاههایکلیهبرنامه،اجرائیسالهایطول در(%۲1/4)درصدچهاردهمویکوبیستساالنهمتوسطميزانبهسرمایه گذاری رشد

:می باشددولتعهدهبراجراءمسؤولیت.آورندبه عملرازیراقداماتدولتباهماهنگی

قانون برنامه ششم5ماده 
بهره وریتمدیریچرخهنمودناجرائیضمن،اقتصاددربهر ه وریرشددادنقرارمحور برایمکلفندمسلحنيروهایواجرائیدستگاههایـالف
فراهمانایر بهره وریملیسازمانهماهنگیباخودتولیتتحتواحدهایدرچرخهایننمودنعملیاتیبرایراالزمتمهیداتخود،مجموعهدر

برنامه،ون قاناجراینخستماهششدرمکلفنداجرائیدستگاههای.نمایندارائهایرانبهره وریملیسازمانبهراآنساالنهگزارشونموده
ملیسازماندتأییبهرامربوطهحوزه هایدرغيردولتیفعالیت هایتشویقوتسهیلطریقازبهره وریارتقایبرایخودعملیاتیبرنامه های

.برساندهیأت وزیرانتصویببهرامذکور اقداماتمجموعهیکسالمدتظرفحداکثرنيزسازماناینورساندهبهره وری
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۲01۲-۲0۲1در کشور طی دوره ( میلیون دالر)سرمایه گذاری مستقیم خارجی روند 

0

1000

۲000

۳000

4000

5000

6000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



25

1400تا 1۳۸0کشور طی دوره داخلی در روند سرمایه گذاری 
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:چالشها

تحریم های بین المللی
فضای کسب و کار کشور

عدم ثبات اقتصاد کالن
ضعف در روابط خارجی
مشکل حکمرانی خوب

عدم سرمایه گذاری خارجی و داخلی
بخش خصوصی ضعیف

رقابت پذیری پایین اقتصاد
نظام مالی ناکارآمد

اجتماعینظام تامین 



چهبایدکرد؟
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:راهکارههایبهبودبهرهوری

فضای کسب و کار کشوربهبود
(ینرخ تورم پایین و ثبات در نرح ارز حقیق) ایجاد ثبات در اقتصاد کشور 

بهبود در روابط خارجی
اصالح نظام حکمرانی

جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی
تقویت بخش خصوصی

اصالح نظام بانکی کشور و مالیاتی 


