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 يو اطالعات يعلم يبانبه عنوان پشت يران

آنان را محاسبه نمود، اتاق  يبهره ور ي،

گسترده در  يها يتگذشته جشنواره و فعال

  يدها در بخش تول يارانه يفاز اول قانون هدفمندساز

با ارسال  يتها آغاز گشت و در نها ينامه نگار

پس  يبهره ور يشاخص ها ييراتتغ يپروژه بررس

توان به آن اشاره نمود آن است كه  يكه م

 يها يربخشاز ز يدر برخ يژهموضوع به و

 ينتوان به آنها اشاره نمود شامل چن ي

كمبود   ي،مختلف اقتصاد يها يربخشدر ز

و  ينهپر هز ي،در ارتباط با بهره ور يا يه

و  يدولت يدر سطح دستگاه ها و سازمانها

 يريتمد مركزشده توسط  يه، راهكار ارا)

خود را آغاز  يتفعال 1385در كشور از سال 

در  يانسان يروياز ن يادز يو بدون صرف انرژ

سازمان با متوسط  يروند عملكرد يسهمقا

از سال  يبنگاه اقتصاد 1060از  يشب يبهره ور

 ينتا ا يدهداده سبب گرد يگاهپا ينشده و اطالعات موجود در ا

و به پشتوانه  يردمورد استفاده قرار گ يبهره ور

 هايبخش ينرا در ب يبهره ور يخص ها

در قالب مركز مشاوره خود تاكنون پروژه 

بهبود بهره  معاجرا نموده است كه از جمله آن  پروژه اندازه گيري و تجزيه و تحليل و تهيه طرح جا

IMIDRO( و در بخشهاي مختلف صنعت

 يدرشركتها ي، پروژه توسعه مفهوم بهره ور

 يآموزش ها يهارا ينو همچن  يبهره ور

همانطور كه  .تا امروز بوده است يسمركز از بدو تاس

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

يرانا يبهره ور يريتمركز مد يبهره ور يدوره موفق از جشنواره مل

ي،و اقتصاد يمال يرا استخراج و شاخص ها يبنگاه اقتصاد

گذشته جشنواره و فعال يسابقه موفق در دوره ها ينبا توجه به ا يرانا كشاورزي

فاز اول قانون هدفمندساز ياجرا ياثربخش ي، جهت بررسيرانا يبهره ور

نامه نگار 91كه از اواخر خرداد ماه سال  مركز ارسال نمود ين

پروژه بررس همان سالآذر ماه  18 يخآن در تار ييدو تا يبه اتاق بازرگان

  ..يدبر آغاز گرد يانرژ يعها در صنا

  يرانا يبهره ور

كه م يدر كشور نكته ا يبهره ور يتبر گذشته نه چندان دور در وضع

موضوع به و يننداشته كه ا يدر سطح كل اقتصاد كشور رشد مناسب و قابل قبول

يم يدر سطح مل يناكام ينا يرا كه برا يليدال ينمهمتر. 

در ز يبهره ور يريتمد ينهدر زم يياجرا ينددر فرآ يهعدم وجود وحدت رو

يهپا يماهها به مف نسازما يتوجه يب يزو ن  ييسازمان ها،  عدم  آشنا

در سطح دستگاه ها و سازمانها يبهره ور يشاخص ها يرياطالعات و اندازه گ يجمع آور

، راهكار ارا)www.irpmc.ir( يبهره ور يشاخص ها يلو تحل يرياندازه گ

در كشور از سال  يرشد بهره ور يالزم برا يها يرساختز يناز مهم تر 

و بدون صرف انرژ يعسر يرياندازه گ ينهكشور در زم يازبه ن ييسامانه به منظور پاسخگو

مقا يقمناسب از طر يها يلو تحل يهبوده و امكان انجام تجز

يبهره ور يتاكنون شاخص ها.را فراهم آورده است يبرق يعملكرد سازمان ها

شده و اطالعات موجود در ا يريسامانه اندازه گ يندر ا يبخش اقتصاد

بهره ور يجشنواره مل ادوار گذشته يدر برگزار يو اطالعات ي

خص هاشا ينمهمتر يانگينرشد م يتكه وضع ي،داده هر ساله سالنامه آمار بهره ور

در قالب مركز مشاوره خود تاكنون پروژه  يبهره ور يريتمركز مد ينهمچن. يدنما يدهد را منتشر م

اجرا نموده است كه از جمله آن  پروژه اندازه گيري و تجزيه و تحليل و تهيه طرح جا

IMIDRO(شركت زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران 

، پروژه توسعه مفهوم بهره ور1386در سال ... از جمله فوالد، سيمان، آلومينيوم، زغال سنگ ، سنگ آهن، مس و 

بهره ور يريتپروژه استقرار چرخه مد يو اجرا ياسالم البنقمستضعفان ا

مركز از بدو تاس ينا يها يتاز جمله فعال يرانيمختلف ا  يدر شركت ها

يمد خالصه گزارش  
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  پيشگفتار

دوره موفق از جشنواره مل چهار ياز برگزار پس

بنگاه اقتصاد 1060جشنواره، اطالعات 

كشاورزيو معادن و  يعصنا ي،بازرگان

بهره ور يريتسطح كشور مركز مد

ينا يرا برا يپروژه ا يشنهادپ

به اتاق بازرگان يشنهاديپروپزال پ

ها در صنا يارانه ياز هدفمند ساز

بهره ور يريتمركز مد معرفي

بر گذشته نه چندان دور در وضع ياجمال يمرور با

در سطح كل اقتصاد كشور رشد مناسب و قابل قبول يبهره ور يارتقا

. قابل انكار است يرغ ياقتصاد

عدم وجود وحدت رو: باشد يم يموارد

سازمان ها،  عدم  آشنا در اطالعات مناسب

جمع آور يندبودن فرآ يطوالن

اندازه گ يسامانه مل. يخصوص

 يكيبه عنوان  يرانا يبهره ور

سامانه به منظور پاسخگو ينا. نمود

بوده و امكان انجام تجز يتفعال السازمان ها، در ح

عملكرد سازمان ها يزصنعت و ن

بخش اقتصاد 50در قالب  1382

يعلم يبانسامانه به عنوان پشت

داده هر ساله سالنامه آمار بهره ور يگاهپا ينا

دهد را منتشر م ينشان م يمختلف اقتصاد

اجرا نموده است كه از جمله آن  پروژه اندازه گيري و تجزيه و تحليل و تهيه طرح جا يرا در سطح مل يموفق يها

شركت زير مجموعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران  24وري در 

از جمله فوالد، سيمان، آلومينيوم، زغال سنگ ، سنگ آهن، مس و 

مستضعفان ا يادتحت پوشش بن

در شركت ها يبهره ور يكاربرد
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جهت  يرانا يو معادن و كشاورز يعصنا 

 .را انتخاب نمود يرانا يبهره ور يريتمركز مد

بررسي متغير هاي كليدي اقتصاد كالن كشور حاكي از آن است كه با وجود ظرفيت هاي باالي اقتصاد و تالش مسئوالن و فعاالن 

برنامه .در اين عرصه، همچنان شكافي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار كشور و آنچه كه در عمل تحقق مي يابد وجود دارد

ن هدفمندسازي يارانه ها مي باشد با يادآوري فاصله واقعيت امروز از وضعيت مطلوب و 

چشم انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت هاي اقتصاد ايران، به دنبال اصالح ساختارها بر مبناي جهت گيري هاي 

اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري است، البته 

نرخ بهره وري در خصوص عوامل مختلف چون كار و سرمايه مالي، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و يا در بخش هاي مختلف چون 

منابع تدابير بنابراين بايد براي استفاده بهينه از 

همچنين مي بايست يادآور شد كه فضاي اقتصاد جهان به شدت رقابتي شده و افزايش 

هرچند هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي اصالح ساختار هاي 

مي باشد ولي متاسفانه در روند و بررسي اين طرح تنها بخشي از آن يعني 

در مورد نظام يارانه اي كشور   .تحول در نظام يارانه اي مدنظر قرار گرفته است كه البته مهمترين بخش آن نيز محسوب مي شود

حمايت از مصرف كنندگان و بخش هاي توليدي در 

جهت ارتقا عدالت اجتماعي و كاهش فقر به عنوان يكي از ابزار هاي حمايتي دولت ها در كشور همواره بكار ميرفته كه البته اجراي 

يارانه ها به يكي از مهمترين آثار مخرب پرداخت 

صورت مستقيم در انرژي، كاهش قيمت حامل هاي انرژي و درنتيجه مصرف بي رويه آن در بخش خانگي و عدم اهميت بخش 

همين امر نيز سبب عدم سرمايه . توليد به مصرف انرژي به دليل تاثير ناچيز هزينه ها در قيمت تمام شده محصوالت نهايي بود

با توجه به اشكاالت ايجاد . ور گشته و فرسودگي بخش هاي انرژي بر را در كشور به همراه داشت

شده از پرداخت يارانه ها به صورت يكسان بين همه اقشار جامعه همواره دولت ها در صدد سامان دادن به اين موضوع بودند كه 

اهداف اجراي اين قانون ها در دولت دهم به اجرا درآمد كه يكي از 

 يدستاوردهاطرح  يندر ا. است يبرنامه تحوالت اقتصاد

 يديكل يتحوالت نماگرها يلو تحل يو سپس با بررس

. شود يم يسازمانده يربشرح زمباني طرح 

 يندو فرآ يالتبخش دوم تشك. اشاره دارد

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

 ي،طالعات اتاق بازرگانو م يقاتمركز تحق ،اجرا شده يتهايفعال

مركز مد.ها يارانه يپس از هدفمندساز يبهره ور يشاخص ها

  اهميت مطالعه آثار هدفمندسازي يارانه ها

بررسي متغير هاي كليدي اقتصاد كالن كشور حاكي از آن است كه با وجود ظرفيت هاي باالي اقتصاد و تالش مسئوالن و فعاالن 

در اين عرصه، همچنان شكافي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار كشور و آنچه كه در عمل تحقق مي يابد وجود دارد

ن هدفمندسازي يارانه ها مي باشد با يادآوري فاصله واقعيت امروز از وضعيت مطلوب و تحول اقتصادي كه مهمترين بخش آن قانو

چشم انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت هاي اقتصاد ايران، به دنبال اصالح ساختارها بر مبناي جهت گيري هاي 

اقتصاد ايران پايين بودن بهره وري است، البته  در متن اين برنامه آمده است يكي از مشكالت اصلي

نرخ بهره وري در خصوص عوامل مختلف چون كار و سرمايه مالي، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و يا در بخش هاي مختلف چون 

بنابراين بايد براي استفاده بهينه از .كشاورزي، صنعت و خدمات متفاوت است ولي در كل رشد آن رضايت بخش نيست

همچنين مي بايست يادآور شد كه فضاي اقتصاد جهان به شدت رقابتي شده و افزايش .مناسب انديشيده و در نظر گرفته شود

هرچند هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي اصالح ساختار هاي . رقابت مندي و توان رقابت مستلزم افزايش بهره وري است

مي باشد ولي متاسفانه در روند و بررسي اين طرح تنها بخشي از آن يعني  44هاي اصل  اقتصادي بر مبناي جهت گيري سياست

تحول در نظام يارانه اي مدنظر قرار گرفته است كه البته مهمترين بخش آن نيز محسوب مي شود

حمايت از مصرف كنندگان و بخش هاي توليدي در  مي بايست متذكر شد كه پرداخت يارانه ها در مدت زمان طوالني با هدف

جهت ارتقا عدالت اجتماعي و كاهش فقر به عنوان يكي از ابزار هاي حمايتي دولت ها در كشور همواره بكار ميرفته كه البته اجراي 

يكي از مهمترين آثار مخرب پرداخت . ناصحيح آن سبب بروز برخي از مشكالت در بخش هاي مختلف گرديده بود

صورت مستقيم در انرژي، كاهش قيمت حامل هاي انرژي و درنتيجه مصرف بي رويه آن در بخش خانگي و عدم اهميت بخش 

توليد به مصرف انرژي به دليل تاثير ناچيز هزينه ها در قيمت تمام شده محصوالت نهايي بود

ور گشته و فرسودگي بخش هاي انرژي بر را در كشور به همراه داشتگذاري در بخش هاي انرژي بر كش

شده از پرداخت يارانه ها به صورت يكسان بين همه اقشار جامعه همواره دولت ها در صدد سامان دادن به اين موضوع بودند كه 

ها در دولت دهم به اجرا درآمد كه يكي از قانوني به نام قانون هدفمند سازي يارانه 

  .از طريق آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي بود هاي انرژي

  يچارچوب و رئوس طرح تحول اقتصاد

برنامه تحوالت اقتصاد ينو تدو يهو ضرورت ته يمبان يينتب يطرح تحول اقتصاد

و سپس با بررس شود ياختصار مرور م كشور به هاي يلو پتانس

مباني طرح  يف،توص ينبا ا. گردد يكشور احصا م روي يشپ ياساس 

اشاره دارد يكالن اقتصاد يرهايكشور و عملكرد متغ هاي يتو ظرف ها

يمد خالصه گزارش  
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فعال ينبا توجه به ا بيان گرديد

شاخص ها ييراتتغ يپروژه بررس ياجرا

اهميت مطالعه آثار هدفمندسازي يارانه ها

بررسي متغير هاي كليدي اقتصاد كالن كشور حاكي از آن است كه با وجود ظرفيت هاي باالي اقتصاد و تالش مسئوالن و فعاالن 

در اين عرصه، همچنان شكافي ميان وضعيت مطلوب و مورد انتظار كشور و آنچه كه در عمل تحقق مي يابد وجود دارد

تحول اقتصادي كه مهمترين بخش آن قانو

چشم انداز بيست ساله و با شناخت و اتكا به ظرفيت هاي اقتصاد ايران، به دنبال اصالح ساختارها بر مبناي جهت گيري هاي 

در متن اين برنامه آمده است يكي از مشكالت اصلي. است 44سياست هاي اصل 

نرخ بهره وري در خصوص عوامل مختلف چون كار و سرمايه مالي، سرمايه طبيعي، سرمايه انساني و يا در بخش هاي مختلف چون 

كشاورزي، صنعت و خدمات متفاوت است ولي در كل رشد آن رضايت بخش نيست

مناسب انديشيده و در نظر گرفته شود

رقابت مندي و توان رقابت مستلزم افزايش بهره وري است

اقتصادي بر مبناي جهت گيري سياست

تحول در نظام يارانه اي مدنظر قرار گرفته است كه البته مهمترين بخش آن نيز محسوب مي شود

مي بايست متذكر شد كه پرداخت يارانه ها در مدت زمان طوالني با هدف

جهت ارتقا عدالت اجتماعي و كاهش فقر به عنوان يكي از ابزار هاي حمايتي دولت ها در كشور همواره بكار ميرفته كه البته اجراي 

ناصحيح آن سبب بروز برخي از مشكالت در بخش هاي مختلف گرديده بود

صورت مستقيم در انرژي، كاهش قيمت حامل هاي انرژي و درنتيجه مصرف بي رويه آن در بخش خانگي و عدم اهميت بخش 

توليد به مصرف انرژي به دليل تاثير ناچيز هزينه ها در قيمت تمام شده محصوالت نهايي بود

گذاري در بخش هاي انرژي بر كش

شده از پرداخت يارانه ها به صورت يكسان بين همه اقشار جامعه همواره دولت ها در صدد سامان دادن به اين موضوع بودند كه 

قانوني به نام قانون هدفمند سازي يارانه  89سرانجام در سال 

هاي انرژي اصالح مصرف حامل

چارچوب و رئوس طرح تحول اقتصاد ي،مبان

طرح تحول اقتصاد از تدوينهدف 

و پتانس ها يتو ظرف يانقالب اسالم

 هاي شكشور، مشكالت و چال

ها يلپتانس يبه بررساول   بخش
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مطالعه با  يت،در نها. اختصاص دارد يدي

  :قسمتي از بخش سوم كه مربوط به بهره وري است به شرح ذيل مي باشد

 يسردو منبع م يقاقتصاد، از طر يكدر  

در ). يريتو اصالح ساختار مد يدتول آالت

به سطح توسعه  يابيدست يمبنا) يعيو مواهب طب

. شد يآنها توجه م يانموجود م "شكاف عوامل

فراتر  يعامل رسيد ينظر م چراكه به. آورد ي

باعث شد  يناقتصاد نو يسطح علوم و فنون و ورود به فضا

 يههمچون سرما ييها بر شكاف عوامل، شكاف مولفه

ورود . واقع شد يدمورد تاك "شكاف دانش

اقتصاد  در.مورد نظر واقع شد ياصل ولفه

. شود يم ياقتصاد يتوضعباعث بهبود  

كشورها  يقدرجه توف ينو مب شود يثابت بر تعداد شاغالن حاصل م

) TFP( يا "كل عوامل يور بهره"صورت 

رشد  يداريحال پا يناست و در ع يسطح رفاه اجتماع

 يمل يمند رقابت يكشور و ارتقا يك يها

خود را به  يها يتبمانند كه فعال يرقابت باق

 يها  مؤلفه يا عوامل.ها است بنگاه يو درون

عوامل سخت  -1: ها عبارتند از مولفه ينا

 يدتول يندكار رفته در فرآ به يهمواد اول ي،

 يها  مؤلفه يا عوامل.است يريتمد هاي يوه

بنگاه  يتبر فعال ها يرمتغ ينها را ندارند؛ هرچند كه ا

 يو مانع ارتقا يدرا در سطح كالن و خرد مختل نما

از  يشتريسهم ب يافته توسعه يدر كشورها

موجود متوسط سهم  يآمارهاطبق   طور مثال،

كشور در  20نسبت در  يندرصد است؛ حال آنكه هم

در  يدر كشورها يكه رشد اقتصاد شود

 ينا. دهد يم يلتشك يور را رشد بهره يافته

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

يديكل يها تحول نظام يها سوم به برنامه خشب. دهد يقرار م يابي

قسمتي از بخش سوم كه مربوط به بهره وري است به شرح ذيل مي باشدكه 

  يور و اهداف نظام مطلوب بهره

 يناخالص داخل يدتبع آن رشد تول رشد ارزش افزوده و به ي،

آالت ينماش يفيتبهبود ك يا) ثابت هاي ييتعداد شاغالن و انباشت دارا

و مواهب طب يمال يهسرما يزيكي،ف يهسرما( يشترب يديعوامل تول

شكاف عوامل"اختالف درآمد كشورها، به  يهنگام بررس لذا، به. رفت

يم يدپد يررا در تفس يد، گاها مشكالترس ينظر م مولفه اگرچه مناسب به

سطح علوم و فنون و ورود به فضا يشرفتپ. ا باشدسطح توسعه كشوره كننده

بر شكاف عوامل، شكاف مولفه الوهع ي،اقتصاد يدجد يدر فضا كه ينحو به يابد؛

شكاف دانش"معنا  كيباال و در  يبا فناور گذاري يهو سرما  يديتول يندهاي

ولفهعنوان م به ينرا فرآهم آورد و بنابرا يدانتقال تابع تول هاي ينه

 "يور بهره"بر سطح  يرگذاريو دانش است كه با تاث ينوآور

ثابت بر تعداد شاغالن حاصل م هاي يمتافزوده به ق ارزش يماست كه از تقس

صورت  به  ي،عموم يشاخص كه در معنا ينبهبود ا. است ياثربخش 

سطح رفاه اجتماع) 3 ي؛توان رقابت مل) 2 ؛ ها يمتق) 1 يطبهبود شرا

ها توان رقابت بنگاه يارتقا يگفت، در راستا توان يم تر يصورت كل

رقابت باق يدانتوانند در م يكه م يتنها كسان يرا،ز. گذشت 

و درون يرونياز عوامل ب يا امر مستلزم توجه به مجموعه ينو ا 

ا.  كند يم يينها را تع ه بوده و بنگاه آنبنگا يارهستند، كه در اخت

ي،سطح فناور يد،تول يندكار رفته در فرآ به آالت ينو ماش يزات

يوهش يزكار و ن يها روش ها، يستمس يرها، ز عوامل نرم كه شامل افراد، سازمان

ها را ندارند؛ هرچند كه ا بر آن گذاري يرها توان تأث  است، كه بنگاه ها يرشامل آن دسته از متغ

را در سطح كالن و خرد مختل نما يور بهبود بهره تواند يفوق م يها از حوزه 

در كشورها يور حال حاضر، بهره در.كشورها شود يرشد و توسعه اقتصاد

طور مثال، به. دهد يخود اختصاص م در حال توسعه به يبا كشورها

درصد است؛ حال آنكه هم 49برابر با  يافتهكشور توسعه  12در  يكل عوامل از رشد اقتصاد

شود يمشخص م يگر،عبارت د به. باشد يدرصد م 31طور متوسط برابر با 

يافته توسعه ياز رشد كشورها يميبه ن يبمحور است؛ حال آنكه قر
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يابيرا مورد ارز يتحوالت اقتصاد

كه .يابد يخاتمه م يبند جمع يك

  يور نظام بهره "

و اهداف نظام مطلوب بهره يتاهم

ي،اقتصاد هاي يهاساس نظر بر

تعداد شاغالن و انباشت دارا(ها  نهاده يشافزا: است

عوامل تول از يبرخوردار ي،اقتصاد سنت

رفت يشمار م به يباالتر اقتصاد

مولفه اگرچه مناسب به يناز ا يريگ بهره

كننده يينتع يزيكي،ف هاي يياز دارا

يابد؛ يشتريب يتمساله اهم ينتا ا

يندهايفرآ يبر شدت دانش ي،انسان

ينهزم يد،مولفه به تابع تول ينا

نوآور يد،تول يعامل اصل يننو

است كه از تقس يشاخص يور بهره

 و يمنابع، كارآمد يريتدر مد

بهبود شرا ساز ينهزم شود، يخوانده م

صورت كل به. كند يم ينتضم يزرا ن

 يور بهبود بهره يراز مس يدبا

  سامان دهند يشترب يور بهره

هستند، كه در اخت ها يرآندسته از متغ يدرون

يزاتكه شامل نوع محصول، تجه

عوامل نرم كه شامل افراد، سازمان - 2 باشد؛ يم

شامل آن دسته از متغ يرامونيپ

 يكهر هاي چالش.يرگذارندتاث

رشد و توسعه اقتصاد يتاو نها يمل يمند رقابت

با كشورها يسهرا در مقا يرشد اقتصاد

كل عوامل از رشد اقتصاد يور بهره

طور متوسط برابر با  حال توسعه به

محور است؛ حال آنكه قر نهاده يشترتوسعه ب حال
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دو  يدبا  خود بودند، يخواستار حفظ سطح رشد فعل

 يبا توجه به سهم باال يران،اقتصاد ا در.

و  يكشور از نظر اقتصاد يالزم است درآمد ارز

توان  يشتنوع افزا يناساس، ضرورت دارد كه صادرات كشور متنوع شود و الزمه ا

 ي،و دانش فن يكل عوامل كه در بهبود فناور

و  يدموكراس  يت،امن  موزش و مهارت و تجربه كاركنان،

در . به آن جلب شود يدكه توجه همگان با

و مشكالت ما  يلمشترك تمام مسا حل و راه

انداز  سند آمده كه در چشم يندر ا. توجه قرار گرفته است

مهم ضرورت دارد كه  ينتحقق ا يبرا. شود

مناسب حركت از وضع  اهبردفاصله دارد، سپس مشخص شود كه ر

ر بر جاي گذارد از سوي ديگر به اعتقاد اكثر صاحب نظران اقتصادي، اجراي صحيح اين قانون مي تواند آثار مثبتي بر اقتصاد كشو

اين آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در كوتاه مدت مي تواند سبب افزايش قيمت تمام شده و كاهش حاشيه سود و در مورد 

برخي از صنايع انرژي بر، سبب حذف سود بنگاه هاي اقتصادي گردد و از طرف ديگر آزادسازي قيمت انرژي بر ديگر فاكتور هاي 

از راهكارهاي مطرح شده جهت جلوگيري از اين آثار 

افزايش  - 1مخرب، تزريق درآمد ناشي از اجراي اين قانون در بخش هاي مختلف توليد به صورت بسته هاي حمايتي در سه حوزه 

بنابراين ضروري است كه با استفاده از شاخص 

كه ناشي از هاي مناسب و ضعيت بخش هاي مختلف اقتصادي را در سال هاي اخير به تصوير كشيده و تغييرات اين شاخص ها را  

بي ترديد بررسي آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها  از جنبه هاي مختلف مي تواند مورد بررسي قرار گيرد كه البته در اين 

پروژه با توجه به اين كه از اهداف اصلي اجراي قانون همانطور كه در متن طرح تحول اقتصادي نيز مشاهده شد افزايش بهره وري 

اين پروژه آثار اقتصادي اجراي اين قانون مورد بررسي قرار مي گيرد و لذا اين موضوع كه  اجراي اين 

قانون تاكنون  تا چه ميزان و در چه صنايعي سبب افزايش بهره وري شده است، و رقابت پذيري در كداميك از صنايع تحت تاثير 

يك از صنايع منتخب به چه ميزان  از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 

                                                           
٢

ستاد تحول اقتصادی    

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

خواستار حفظ سطح رشد فعل يافته توسعه يوجود نداشت و كشورها يور كه اگر مولفه بهره

.است يامكانات و منابع كار دشوار يتمحدود يطامر در شرا

الزم است درآمد ارز ي،جهان ينفت در بازارها يمتكشور و نوسان ق يارز

اساس، ضرورت دارد كه صادرات كشور متنوع شود و الزمه ا ينبر ا. از ثبات برخوردار شود

كل عوامل كه در بهبود فناور يور شاخص بهره يارتقا يقمهم تنها از طر ينا. است

موزش و مهارت و تجربه كاركنان،آ  يي،كارا يشافزا  يي،گرا منافع حاصل از تخصص

كه توجه همگان با يا مساله يم؛روبرو هست يما با مساله مهم بنابراين.است يابي

و راه كند ياست كه تمام مشكالتمان را حل م يديكل يعني يم

توجه قرار گرفته است موردساله  20انداز  در سند چشم يخوب مساله به

شود يلتبد) محور يور بهره(محور  اقتصاد دانش يكمحور به 

فاصله دارد، سپس مشخص شود كه ر يزانو با وضع مطلوب چه م يست

  ٢".شود ينتدو يدموجود به وضع مطلوب چگونه با

به اعتقاد اكثر صاحب نظران اقتصادي، اجراي صحيح اين قانون مي تواند آثار مثبتي بر اقتصاد كشو

اين آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در كوتاه مدت مي تواند سبب افزايش قيمت تمام شده و كاهش حاشيه سود و در مورد 

برخي از صنايع انرژي بر، سبب حذف سود بنگاه هاي اقتصادي گردد و از طرف ديگر آزادسازي قيمت انرژي بر ديگر فاكتور هاي 

از راهكارهاي مطرح شده جهت جلوگيري از اين آثار . ذار بوده و قيمت مواد اوليه و دستمزد ها را نيز افزايش مي دهد

مخرب، تزريق درآمد ناشي از اجراي اين قانون در بخش هاي مختلف توليد به صورت بسته هاي حمايتي در سه حوزه 

بنابراين ضروري است كه با استفاده از شاخص . ه افزايش بهره وري بيان گرديدكمك ب -3اقدامات جبراني 

هاي مناسب و ضعيت بخش هاي مختلف اقتصادي را در سال هاي اخير به تصوير كشيده و تغييرات اين شاخص ها را  

  .اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي باشد مورد بررسي قرار گيرد

بي ترديد بررسي آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها  از جنبه هاي مختلف مي تواند مورد بررسي قرار گيرد كه البته در اين 

پروژه با توجه به اين كه از اهداف اصلي اجراي قانون همانطور كه در متن طرح تحول اقتصادي نيز مشاهده شد افزايش بهره وري 

اين پروژه آثار اقتصادي اجراي اين قانون مورد بررسي قرار مي گيرد و لذا اين موضوع كه  اجراي اين 

قانون تاكنون  تا چه ميزان و در چه صنايعي سبب افزايش بهره وري شده است، و رقابت پذيري در كداميك از صنايع تحت تاثير 

يك از صنايع منتخب به چه ميزان  از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها  اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار گرفته است، و هر

  . آسيب پذيرفته اند، پرسش هاي اصلي اين پروژه مي باشد
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كه اگر مولفه بهره عناستبدان م

امر در شرا ينو ا كردند يم ينهبرابر هز

ارز يدر درآمدها يصادرات نفت

از ثبات برخوردار شود ياسيس

است يراناقتصاد ا پذيري رقابت

منافع حاصل از تخصص  برتر، يريتفنون مد  ي،نوآور

يابيدست بلقا  يابد، يتبلور م... 

يمدار يور بهره يميايواقع ما ك

مساله به ينا. شود يمحسوب م

محور به  اقتصاد نهاده يكاز  يدبا يرانا

يستوضع موجود چ يمابتدا بدان

موجود به وضع مطلوب چگونه با

به اعتقاد اكثر صاحب نظران اقتصادي، اجراي صحيح اين قانون مي تواند آثار مثبتي بر اقتصاد كشو

اين آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در كوتاه مدت مي تواند سبب افزايش قيمت تمام شده و كاهش حاشيه سود و در مورد 

برخي از صنايع انرژي بر، سبب حذف سود بنگاه هاي اقتصادي گردد و از طرف ديگر آزادسازي قيمت انرژي بر ديگر فاكتور هاي 

ذار بوده و قيمت مواد اوليه و دستمزد ها را نيز افزايش مي دهدتوليد اثرگ

مخرب، تزريق درآمد ناشي از اجراي اين قانون در بخش هاي مختلف توليد به صورت بسته هاي حمايتي در سه حوزه 

اقدامات جبراني  - 2قيمت محصوالت 

هاي مناسب و ضعيت بخش هاي مختلف اقتصادي را در سال هاي اخير به تصوير كشيده و تغييرات اين شاخص ها را  

اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها مي باشد مورد بررسي قرار گيرد

  رح سوال اصلي ط 

بي ترديد بررسي آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها  از جنبه هاي مختلف مي تواند مورد بررسي قرار گيرد كه البته در اين 

پروژه با توجه به اين كه از اهداف اصلي اجراي قانون همانطور كه در متن طرح تحول اقتصادي نيز مشاهده شد افزايش بهره وري 

اين پروژه آثار اقتصادي اجراي اين قانون مورد بررسي قرار مي گيرد و لذا اين موضوع كه  اجراي اين از همين رو در . مي باشد

قانون تاكنون  تا چه ميزان و در چه صنايعي سبب افزايش بهره وري شده است، و رقابت پذيري در كداميك از صنايع تحت تاثير 

اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار گرفته است، و هر

آسيب پذيرفته اند، پرسش هاي اصلي اين پروژه مي باشد
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صنعت كه از صنايع انرژي بر محسوب مي شدند بر مبناي ميزان سهم انرژي در قيمت تمام 

ميانگين بنگاه هاي  قيمت تمام شده

 رتبه 90 89

15.63 26.28 1 

5.02 7.09 2 

3.68 6.55 3 

5.3 6.25 4 

3.85 5.95 5 

3.98 5.84 6 

3.55 5.65 7 

2.81 5.13 8 

2.27 3.64 9 

3.75 3.62 10 

1.46 2.08 11 

1.46 1.92 12 

0.72 1.3 13 

0.6 0.85 14 

 

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

صنعت كه از صنايع انرژي بر محسوب مي شدند بر مبناي ميزان سهم انرژي در قيمت تمام  14براي پاسخگويي به اين سواالت 

  :رد بررسي قرار گرفتند كه به شرح زير مي باشددر اين پروژه مو

قيمت تمام شدهبر اساس درصد هزينه انرژي در كه در اين پروژه  گروه هاي مورد مطالعه

رتبه بندي شده اند اقتصادي هر صنعت  

سال/ عنوان   

 مقدار ميانگين گروه سيمان، آهك و گچ

 مقدار ميانگين گروه توليدات پتروشيمي

 مقدار ميانگين گروه كاشي و سراميك

 مقدار ميانگين گروه فلزات اساسي

 مقدار ميانگين گروه كاني هاي غير فلزي

 

 

 مقدار ميانگين گروه قند و شكر

 مقدار ميانگين گروه محصوالت كاغذي

 مقدار ميانگين گروه محصوالت شيميايي

 مقدار ميانگين گروه پالستيك

 مقدار ميانگين گروه تاير سازي

 صنايع غذايي

 مقدار ميانگين گروه محصوالت لبني

يمد خالصه گزارش  
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براي پاسخگويي به اين سواالت 

در اين پروژه مو 90شده در سال 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

گروه هاي مورد مطالعه اسامي

مقدار ميانگين گروه سيمان، آهك و گچ

مقدار ميانگين گروه توليدات پتروشيمي

مقدار ميانگين گروه كاشي و سراميك

مقدار ميانگين گروه فلزات اساسي

مقدار ميانگين گروه كاني هاي غير فلزي

 مقدار ميانگين گروه معادن

 مقدار ميانگين گروه فوالد

مقدار ميانگين گروه قند و شكر

مقدار ميانگين گروه محصوالت كاغذي

مقدار ميانگين گروه محصوالت شيميايي

مقدار ميانگين گروه پالستيك

مقدار ميانگين گروه تاير سازي

صنايع غذاييمقدار ميانگين گروه 

مقدار ميانگين گروه محصوالت لبني
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تاثيري كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مدت زمان كوتاه و به صورت عمومي بر روي صنايع مختلف داشته است كاهش 

هزينه هاي مصرف انرژي به صورت نقدي و با توجه به محدود بودن شرايط پرداخت 

بنگاه هاي اقتصادي و حجم نقدينگي آنها، شركت ها مجاب شده اند با انجام اقدام هاي سريع از هدر رفت انرژي جلوگيري به عمل 

ه هاي پايين، اقداماتي را انجام داده اند كه منجر به 

با اين وجود ميزان افزايش هزينه هاي انرژي بيشتر از ميزان كاهش مصرف در 

يع مورد بررسي از بنگاه هاي اقتصادي بوده است به گونه اي كه ميزان درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده تمامي صنا

افزايش داشته است كه جدول زير رتبه هر يك از صنايع را در 

جدول رتبه بندي ميزان افزايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده صنايع مورد بررسي

درصد سهم انرژي در قيمت 

 90تمام شده در سال 
 ميزان افزايش

25.5813.68 

8.073.47 

6.163.47 

6.163.06 

6.012.82 

5.022.5 

4.062.4 

6.252.04 

4.331.67 

2.521.25 

1.970.93 

1.410.91 

1.760.69 

1.050.49 

الزم به ذكر است كه اعداد و ارقامي كه در اين جدول و نيز ساير جداول آورده شده است مربوط به متوسط شاخص هاي 

اندازه گيري شده در شركت هاي منتخب مي باشد كه اطالعات آنها در پايگاه اطالعاتي مركز مديريت بهره وري 

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

تاثيري كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مدت زمان كوتاه و به صورت عمومي بر روي صنايع مختلف داشته است كاهش 

هزينه هاي مصرف انرژي به صورت نقدي و با توجه به محدود بودن شرايط پرداخت به دليل لزوم پرداخت 

بنگاه هاي اقتصادي و حجم نقدينگي آنها، شركت ها مجاب شده اند با انجام اقدام هاي سريع از هدر رفت انرژي جلوگيري به عمل 

ه هاي پايين، اقداماتي را انجام داده اند كه منجر به همچنين شركت ها از طريق اجرا نمودن پروژه هاي كوتاه مدت و با هزين

با اين وجود ميزان افزايش هزينه هاي انرژي بيشتر از ميزان كاهش مصرف در . صرفه جويي هاي جزيي در مصرف انرژي شده است

بنگاه هاي اقتصادي بوده است به گونه اي كه ميزان درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده تمامي صنا

افزايش داشته است كه جدول زير رتبه هر يك از صنايع را در ) قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

 :افزايش اين سهم نشان مي دهد

جدول رتبه بندي ميزان افزايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده صنايع مورد بررسي

نام صنعت

درصد سهم انرژي در 

قيمت تمام شده در سال 

88 

درصد سهم انرژي در قيمت 

تمام شده در سال 

 25.58 11.9 گروه سيمان، آهك و گچ

 8.07 4.6 گروه توليدات پتروشيمي

 6.16 2.69 گروه كاشي و سراميك

 6.16 3.1 فلزيگروه كاني هاي غير 

 6.01 3.19 گروه معادن

 5.02 2.52 گروه قند و شكر

 4.06 1.66 گروه محصوالت كاغذي

 6.25 4.21 گروه فلزات اساسي

 4.33 2.66 گروه فوالد

 2.52 1.27 گروه محصوالت شيميايي

 1.97 1.04 گروه پالستيك

 1.41 0.5 گروه صنايع غذايي

 1.76 1.07 گروه تاير سازي

 1.05 0.56 گروه محصوالت لبني

الزم به ذكر است كه اعداد و ارقامي كه در اين جدول و نيز ساير جداول آورده شده است مربوط به متوسط شاخص هاي 

اندازه گيري شده در شركت هاي منتخب مي باشد كه اطالعات آنها در پايگاه اطالعاتي مركز مديريت بهره وري 

يمد خالصه گزارش  
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  نتايج تحليل

تاثيري كه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در مدت زمان كوتاه و به صورت عمومي بر روي صنايع مختلف داشته است كاهش 

به دليل لزوم پرداخت . مصرف انرژي بوده است

بنگاه هاي اقتصادي و حجم نقدينگي آنها، شركت ها مجاب شده اند با انجام اقدام هاي سريع از هدر رفت انرژي جلوگيري به عمل 

همچنين شركت ها از طريق اجرا نمودن پروژه هاي كوتاه مدت و با هزين. آورند

صرفه جويي هاي جزيي در مصرف انرژي شده است

بنگاه هاي اقتصادي بوده است به گونه اي كه ميزان درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده تمامي صنا

قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها( 1390تا  1388سال 

افزايش اين سهم نشان مي دهد

 جدول رتبه بندي ميزان افزايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده صنايع مورد بررسي

  يكجدول شماره 

 نام صنعت رتبه

گروه سيمان، آهك و گچ 1

گروه توليدات پتروشيمي 2

گروه كاشي و سراميك 3

گروه كاني هاي غير  4

گروه معادن 5

گروه قند و شكر 6

گروه محصوالت كاغذي 7

گروه فلزات اساسي 8

گروه فوالد 9

گروه محصوالت شيميايي 10

گروه پالستيك 11

گروه صنايع غذايي 12

گروه تاير سازي 13

گروه محصوالت لبني 14

الزم به ذكر است كه اعداد و ارقامي كه در اين جدول و نيز ساير جداول آورده شده است مربوط به متوسط شاخص هاي  -نكته 

اندازه گيري شده در شركت هاي منتخب مي باشد كه اطالعات آنها در پايگاه اطالعاتي مركز مديريت بهره وري 
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موجود مي باشد و ممكن است وضعيت شركتي از يكي صنايع مورد بررسي در شرايطي متفاوت از آن چيزي 

درصدي در قيمت گاز  400در قيمت هر كيلو وات برق مصرفي و نيز افزايش حدود 

درصد بوده است و محصوالت  13ايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده براي صنعت سيمان در حدود 

درصد سهم هزينه هاي انرژي در قيمت تمام شده آن 

مختلف افزايش پيدا كرده است و درصد سهم هزينه هاي انرژي نيز در قيمت تمام شده 

صنايع نيز رشد داشته است لذا ضروري است بنگاه هاي اقتصادي ميزان ارزش افزوده ايجاد شده به ازاي يك ريال هزينه انرژي 

براساس جدول مربوط به رتبه بندي ميزان تغييرات 

كاهش پيدا كرده  90تا سال  88شاخص بهره وري انرژي در صنايع مورد بررسي مقدار اين شاخص براي تمامي صنايع از سال 

 رشد  90بهره وري انرژي 

10.83-17.95 

98.52-20.44 

525.29-30.47 

181.63-30.88 

15.7-31.23 

18.21-34.52 

18.46-50.11 

5.71-55.98 

7.49-60.07 

25.46-62.56 

6.77-63.62 

32.59-66.78 

10.28-82.40 

17.14-83.34 

بر مبناي اين جدول بهره وري انرژي در صنايع غذايي و قند و شكر كمترين ميزان كاهش را داشته اند و گروه هاي كاشي و  

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

موجود مي باشد و ممكن است وضعيت شركتي از يكي صنايع مورد بررسي در شرايطي متفاوت از آن چيزي 

  . باشد كه در ارتباط با آن صنعت ارايه شده است

در قيمت هر كيلو وات برق مصرفي و نيز افزايش حدود % 140بر اين اساس پس از افزايش حدود 

ايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده براي صنعت سيمان در حدود 

درصد سهم هزينه هاي انرژي در قيمت تمام شده آن  0.5لبني كمترين افزايش را داشته است و تنها به طور متوسط در حدود 

مختلف افزايش پيدا كرده است و درصد سهم هزينه هاي انرژي نيز در قيمت تمام شده  از آنجاييكه هزينه هاي انرژي در صنايع

صنايع نيز رشد داشته است لذا ضروري است بنگاه هاي اقتصادي ميزان ارزش افزوده ايجاد شده به ازاي يك ريال هزينه انرژي 

براساس جدول مربوط به رتبه بندي ميزان تغييرات . مصرفي خود را افزايش داده باشند تا افزايش هزينه هاي انرژي جبران شود

شاخص بهره وري انرژي در صنايع مورد بررسي مقدار اين شاخص براي تمامي صنايع از سال 

بهره وري انرژي  88بهره وري انرژي  نام صنعت

 10.83 13.2 گروه قند و شكر 

 98.52 123.83 گروه صنايع غذايي 

 525.29 755.45 گروه توليدات پتروشيمي 

 181.63 262.78 گروه فلزات اساسي 

22.83 15.7 

 27.81 18.21 

 18.46 37 گروه تاير سازي 

 5.71 12.97 گروه سيمان، آهك و گچ 

 7.49 18.76 گروه كاني هاي غير فلزي 

 25.46 68.01 گروه محصوالت لبني 

18.61 6.77 

 32.59 98.09 گروه محصوالت شيميايي 

 10.28 58.42 گروه كاشي و سراميك 

 17.14 102.89 گروه محصوالت كاغذي 

بر مبناي اين جدول بهره وري انرژي در صنايع غذايي و قند و شكر كمترين ميزان كاهش را داشته اند و گروه هاي كاشي و  

  .شاخص معياري است سراميك و محصوالت كاغذي بيشترين افت را داشته اند

يمد خالصه گزارش  
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)ir.irpmc.www ( موجود مي باشد و ممكن است وضعيت شركتي از يكي صنايع مورد بررسي در شرايطي متفاوت از آن چيزي

باشد كه در ارتباط با آن صنعت ارايه شده است

بر اين اساس پس از افزايش حدود 

ايش درصد سهم هزينه انرژي در قيمت تمام شده براي صنعت سيمان در حدود مصرفي ميزان افز

لبني كمترين افزايش را داشته است و تنها به طور متوسط در حدود 

  . تغيير داشته است

از آنجاييكه هزينه هاي انرژي در صنايع

صنايع نيز رشد داشته است لذا ضروري است بنگاه هاي اقتصادي ميزان ارزش افزوده ايجاد شده به ازاي يك ريال هزينه انرژي 

مصرفي خود را افزايش داده باشند تا افزايش هزينه هاي انرژي جبران شود

شاخص بهره وري انرژي در صنايع مورد بررسي مقدار اين شاخص براي تمامي صنايع از سال 

  .است

  جدول شماره دو

نام صنعت رتبه

گروه قند و شكر  1

گروه صنايع غذايي  2

گروه توليدات پتروشيمي  3

گروه فلزات اساسي  4

 گروه فوالد  5

 گروه پالستيك  6

گروه تاير سازي  7

گروه سيمان، آهك و گچ  8

گروه كاني هاي غير فلزي  9

گروه محصوالت لبني  10

 گروه معادن  11

گروه محصوالت شيميايي  12

گروه كاشي و سراميك  13

گروه محصوالت كاغذي  14

  

بر مبناي اين جدول بهره وري انرژي در صنايع غذايي و قند و شكر كمترين ميزان كاهش را داشته اند و گروه هاي كاشي و  

شاخص معياري است سراميك و محصوالت كاغذي بيشترين افت را داشته اند
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به منظور اعالم نظر در ارتباط با وضعيت كلي هر صنعت روند رشد شاخص بهره وري كل عوامل صنايع مورد بررسي قرار گرفته 

با كاهش مواجه شده اند صنايعي مي باشند كه تحت 

اين . (افزايش هزينه هاي خود به ويژه هزينه انرژي بهره وري آنها كاهش پيدا كرده است

در اين بين گروه تاير سازي عليرغم اينكه افزايش سهم انرژي در قيمت تمام شده براي اين 

. ورت گرفته در اين صنعت افت شاخص صورت گرفته است

همچنين براين اساس افزايش هزينه هاي انرژي در گروه هاي قند و شكر و صنايع غذايي و محصوالت لبني تاثير كمتري بر روي 

قيمت تمام شده بهره وري آنها داشته به علت اينكه به طور كلي مصرف انرژي به نسبت ساير صنايع مورد بررسي سهم كمتري در 

   لذا در كوتاه مدت تاثير كمتري بر روي شاخص 

بهره وري انرژي آنها داشته است اما به دليل اينكه محصوالت گروه صنايع غذايي و قند و شكر و محصوالت لبني بايد در دسترس و 

بازار مصرف باشد لذا با توجه به افزايش هزينه هاي حمل و نقل و در دراز مدت اين صنايع با كاهش بيشتر شاخص هاي 

سال گذشته يكي از مهمترين مزيت هاي رقابتي در كشور و براي اكثر صنايع داخلي 

صنعتي در كشور بدون توجه به هزينه هاي حمل و نقل در كشور صورت پذيرفته 

است و يكي از نتايج آن تجمع صنايع تزديك شهرهاي بزرگ و بدون توجه به نحوه تامين مواد اوليه و يا بازارهاي موجود در كشور 

ا و محصوالت لبني به علت وابستگي به حمل 

همچنين گروه . و نقل به منظور تهيه مواد اوليه و عرضه محصوالت خود در دراز مدت با تغيير و تحوالت زيادي مواجه خواهند بود

اما به دليل هايي كه به رنگ زرد مشخص شده اند، گروه هايي هستند كه تحت تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده اند 

اينكه برخي از شركت هاي حاضر در اين دسته از گروه ها با عملكرد خاص خود در شرايط متمايزي از ساير شركت هاي همگروه 

بررسي كلي در بين گروه ها شرايط نرمالي را نشان مي 

وه ها تفاوت بين شركت هاي حاضر در آنها بيشتر از ساير گروه ها مي باشد و شركت هايي كه آسيب بيشتري 

ديده باشند و شركت هايي كه با اتخاذ سياست هاي انقباضي باقي مانده اند و شركت هاي با وضعيت بهتر در اين گروه ها به چشم 

در قيمت محصوالت خود و همچنين ايجاد آمادگي بيشتر براي افزايش قيمت حامل هاي 

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

به منظور اعالم نظر در ارتباط با وضعيت كلي هر صنعت روند رشد شاخص بهره وري كل عوامل صنايع مورد بررسي قرار گرفته 

با كاهش مواجه شده اند صنايعي مي باشند كه تحت  90تا  88برمبناي اين شاخص صنايعي كه مقدار شاخص آنها از سال 

افزايش هزينه هاي خود به ويژه هزينه انرژي بهره وري آنها كاهش پيدا كرده است تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و

در اين بين گروه تاير سازي عليرغم اينكه افزايش سهم انرژي در قيمت تمام شده براي اين .) گروه ها با رنگ قرمز مشخص شده اند

ورت گرفته در اين صنعت افت شاخص صورت گرفته استصنعت چندان زياد نبوده اما به دليل قيمت گذاري هاي نامناسب ص

همچنين براين اساس افزايش هزينه هاي انرژي در گروه هاي قند و شكر و صنايع غذايي و محصوالت لبني تاثير كمتري بر روي 

بهره وري آنها داشته به علت اينكه به طور كلي مصرف انرژي به نسبت ساير صنايع مورد بررسي سهم كمتري در 

لذا در كوتاه مدت تاثير كمتري بر روي شاخص .داشته و بيشتر، هزينه هاي ديگري در بهره وري اين صنايع تاثيرگذار بوده اند

بهره وري انرژي آنها داشته است اما به دليل اينكه محصوالت گروه صنايع غذايي و قند و شكر و محصوالت لبني بايد در دسترس و 

بازار مصرف باشد لذا با توجه به افزايش هزينه هاي حمل و نقل و در دراز مدت اين صنايع با كاهش بيشتر شاخص هاي 

سال گذشته يكي از مهمترين مزيت هاي رقابتي در كشور و براي اكثر صنايع داخلي  40در طول . 

صنعتي در كشور بدون توجه به هزينه هاي حمل و نقل در كشور صورت پذيرفته  قيمت پايين انرژي بوده است و بنابراين آمايش

است و يكي از نتايج آن تجمع صنايع تزديك شهرهاي بزرگ و بدون توجه به نحوه تامين مواد اوليه و يا بازارهاي موجود در كشور 

ا و محصوالت لبني به علت وابستگي به حمل گروه هاي صنايع غذايي، آشاميدني ه. براي عرضه محصوالت توليدي خود بوده است

و نقل به منظور تهيه مواد اوليه و عرضه محصوالت خود در دراز مدت با تغيير و تحوالت زيادي مواجه خواهند بود

هايي كه به رنگ زرد مشخص شده اند، گروه هايي هستند كه تحت تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده اند 

اينكه برخي از شركت هاي حاضر در اين دسته از گروه ها با عملكرد خاص خود در شرايط متمايزي از ساير شركت هاي همگروه 

بررسي كلي در بين گروه ها شرايط نرمالي را نشان مي . خود قرار گرفته بودند اين گروه ها، با رنگ زرد از سايرين جدا شده است

وه ها تفاوت بين شركت هاي حاضر در آنها بيشتر از ساير گروه ها مي باشد و شركت هايي كه آسيب بيشتري 

ديده باشند و شركت هايي كه با اتخاذ سياست هاي انقباضي باقي مانده اند و شركت هاي با وضعيت بهتر در اين گروه ها به چشم 

در قيمت محصوالت خود و همچنين ايجاد آمادگي بيشتر براي افزايش قيمت حامل هاي ساير گروه ها نيز به علت افزايش نسبي 

  .مواجه نشده اند 90تا  88انرژي با افت شاخص بهره وري در طي سال هاي 
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به منظور اعالم نظر در ارتباط با وضعيت كلي هر صنعت روند رشد شاخص بهره وري كل عوامل صنايع مورد بررسي قرار گرفته 

برمبناي اين شاخص صنايعي كه مقدار شاخص آنها از سال . است

تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و

گروه ها با رنگ قرمز مشخص شده اند

صنعت چندان زياد نبوده اما به دليل قيمت گذاري هاي نامناسب ص

همچنين براين اساس افزايش هزينه هاي انرژي در گروه هاي قند و شكر و صنايع غذايي و محصوالت لبني تاثير كمتري بر روي 

بهره وري آنها داشته به علت اينكه به طور كلي مصرف انرژي به نسبت ساير صنايع مورد بررسي سهم كمتري در 

داشته و بيشتر، هزينه هاي ديگري در بهره وري اين صنايع تاثيرگذار بوده اند

بهره وري انرژي آنها داشته است اما به دليل اينكه محصوالت گروه صنايع غذايي و قند و شكر و محصوالت لبني بايد در دسترس و 

بازار مصرف باشد لذا با توجه به افزايش هزينه هاي حمل و نقل و در دراز مدت اين صنايع با كاهش بيشتر شاخص هاي در نزديكي 

. بهره وري مواجه خواهند شد

قيمت پايين انرژي بوده است و بنابراين آمايش

است و يكي از نتايج آن تجمع صنايع تزديك شهرهاي بزرگ و بدون توجه به نحوه تامين مواد اوليه و يا بازارهاي موجود در كشور 

براي عرضه محصوالت توليدي خود بوده است

و نقل به منظور تهيه مواد اوليه و عرضه محصوالت خود در دراز مدت با تغيير و تحوالت زيادي مواجه خواهند بود

هايي كه به رنگ زرد مشخص شده اند، گروه هايي هستند كه تحت تاثير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بوده اند 

اينكه برخي از شركت هاي حاضر در اين دسته از گروه ها با عملكرد خاص خود در شرايط متمايزي از ساير شركت هاي همگروه 

خود قرار گرفته بودند اين گروه ها، با رنگ زرد از سايرين جدا شده است

وه ها تفاوت بين شركت هاي حاضر در آنها بيشتر از ساير گروه ها مي باشد و شركت هايي كه آسيب بيشتري دهد اما در اين گر

ديده باشند و شركت هايي كه با اتخاذ سياست هاي انقباضي باقي مانده اند و شركت هاي با وضعيت بهتر در اين گروه ها به چشم 

  .مي خورد

ساير گروه ها نيز به علت افزايش نسبي 

انرژي با افت شاخص بهره وري در طي سال هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



منتخب عيصنا در  ها ارانهي يهدفمندساز

 

 11 صفحه 

 

 

 87 88 89 90 

 86 79 78 65 

 104 122 94 79 

 80 72 73 75 

100 165 90 144 310 

 337 256 157 222 

 76 75 109 123 

550 566 695 668 919 

 79 76 71 58 

127 141 92 75 84 

 42 61 71 115 

 758 730 732 1436 

177 70 88 169 182 

261 201 351 339 385 

149 151 96 112 131 

از منظر ديگر با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي در كشور، توليد محصوالت 

با تكنولوژي جديد تر از مصرف انرژي كمتري برخوردار مي باشند و همچنين محصوالتي كه انرژي هاي نوين مصرف   

 .مي نمايند توجيه يافته و ظرفيت بالقوه اي در توليد اين محصوالت در كشور ايجاد شده است

هدفمندساز از پس يور بهره يها شاخص راتييتغ بررسي يتيري

  روند تغييرات درصد رشد بهره وري كل عوامل

 86 85 84 83 82 سال

 74 71 60 80 100 ميانگين گروه كاشي و سراميك

 92 88 124 83 100 درصد رشد ميانگين گروه تايرسازي

 70 74 77 79 100 درصد رشد ميانگين گروه كاني غير فلزي

100 121 117 141 100 درصد رشد ميانگين گروه پتروشيمي

 90 77 116 132 100 رشد ميانگين گروه شيميايي

 90 100       درصد رشد ميانگين گروه پالستيك

550 318 465 139 100 درصد رشد ميانگين گروه محصوالت لبني

 76 90 83 86 100 درصد رشد ميانگين گروه سيمان

127 122 107 131 100 ميانگين گروه محصوالت كاغذي

 73 74 79 78 100 درصد رشد ميانگين گروه قند و شكر

 81 86 97 91 100 درصد رشد ميانگين گروه صنايع غذايي

177 292 237 245 100 درصد رشد ميانگين گروه فلزات اساسي

261 228 551 167 100 درصد رشد ميانگين گروه معادن

149 85 60 148 100 درصد رشد ميانگين گروه فوالد

از منظر ديگر با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي در كشور، توليد محصوالت 

با تكنولوژي جديد تر از مصرف انرژي كمتري برخوردار مي باشند و همچنين محصوالتي كه انرژي هاي نوين مصرف   

مي نمايند توجيه يافته و ظرفيت بالقوه اي در توليد اين محصوالت در كشور ايجاد شده است
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روند تغييرات درصد رشد بهره وري كل عوامل -3جدول شماره 

سال/ نام گروه

ميانگين گروه كاشي و سراميكدرصد رشد 

درصد رشد ميانگين گروه تايرسازي

درصد رشد ميانگين گروه كاني غير فلزي

درصد رشد ميانگين گروه پتروشيمي

رشد ميانگين گروه شيمياييدرصد 

درصد رشد ميانگين گروه پالستيك

درصد رشد ميانگين گروه محصوالت لبني

درصد رشد ميانگين گروه سيمان

ميانگين گروه محصوالت كاغذيدرصد رشد 

درصد رشد ميانگين گروه قند و شكر

درصد رشد ميانگين گروه صنايع غذايي

درصد رشد ميانگين گروه فلزات اساسي

درصد رشد ميانگين گروه معادن

درصد رشد ميانگين گروه فوالد

  

از منظر ديگر با توجه به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و افزايش شديد قيمت حامل هاي انرژي در كشور، توليد محصوالت 

با تكنولوژي جديد تر از مصرف انرژي كمتري برخوردار مي باشند و همچنين محصوالتي كه انرژي هاي نوين مصرف   جديد كه 

مي نمايند توجيه يافته و ظرفيت بالقوه اي در توليد اين محصوالت در كشور ايجاد شده است

 


