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 بخش صنعت و معدن کشور شاخص های بهره وری رشد وضعیت
 

نیروی کار و )رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی و یا ارزش افزوده در هریک از بخش های اقتصادی از طریق دو منبع، یکی افزایش نهاده ها 

به دلیل رقابت . حاصل می شود( یفیت نیروی انسانی و مدیریتماشین آالت تولید و تجهیزات نیرو، بهبود ک)و دیگری بهبود ساختارها ( سرمایه

فشرده ای که در سطح جهان برای کسب سهم بیشتری از تجارت جهانی وجود دارد، تمامی کشورها خصوصا کشورهای توسعه یافته و در حال گذار 

به عبارت روشن تر ، . از طریق بهبود ساختارها تامین کنندحتی االمکان  کنند تا رشد تولید ناخالص داخلی و یا ارزش افزوده بخش ها راتالش می

ن به جای اینکه تعداد نیروی انسانی خود را افزایش دهند تالش می کنند تا با اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت تخصصی، سطح مهارت شاغال

در عصر حاضر  بنابراین.فن آوری های نوین مجهز کنند را افزایش دهند و یا بجای ایجاد ظرفیت های جدید، ظرفیت های موجود را به آخرین

وری با استفاده بهینه از ارتقای بهره. وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آیددستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره

بررسی عملکرد کشورهایی که در چند . می را ایفا می نمایدعوامل تولید حاصل می گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقش مه

ریق دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره مند شده اند، بیانگر این واقعیت است که بخش عمده ای از رشد اقتصادی اکثر این کشورها از ط

ان می دهد که استراتژی توسعه ملی و رشد اقتصادی، حاصل در ایران نیز برنامه های مستندات برنامه توسعه کشور نش.وری حاصل شده استبهره

اما در حال حاضر با توجه به مشکالت موجود در تامین سرمایه و نیز ایجاد فرصت . افزایش دو نهاده اصلی میزان سرمایه گذاری و اشتغال بوده است

ا گرفته که یکی از این رویکردها، توسعه اقتصادی از طریق بهبود های شغلی، توجه به رویکردهای دیگر توسعه مدنظر برنامه ریزان کالن اقتصاد فر

وری کل عوامل در کشور و همچنین تعیین سهم آن در بر این اساس محاسبه رشد بهره. است( TFP)وری کل عوامل ساختارها یعنی افزایش بهره

ه، تعیین سهم دو عامل نیروی انسانی و موجودی سرمایه در رشد به عالو. رشد اقتصادی جهت برنامه ریزی های آتی از اهمیت زیادی برخوردار است

سامانه ملی اندازه لذا بر اساس شاخص های اندازه گیری شده در . وری کل عوامل ضروری استبهره    اقتصادی کشور و مقایسه آن با سهم رشد 

وری وری نیروی کار و متوسط بهرهعوامل، متوسط بهرهوری کل ، رشد شاخص های متوسط بهره(irpmc.ir)وری ایران گیری شاخص های بهره

و در مقایسه با آمار منتشر شده توسط سازمان شده محاسبه  معدن و صنعتبخش در ( 38تورم زدایی شده نسبت به سال )سرمایه به نرخ ثابت 

ارقام ارزش افزوده و موجودی سرمایه ر اساس که ب( 5838بر پایه سال  5838تا سال  5831گزارش شاخص های بهره وری از سال )ملی بهره وری 

 .، نمایش داده شده استسبه شدهامح مرکز آمار اطالعاتبانک مرکزی و 

ن به دست آمده الزم به ذکر است شاخص های اندازه گیری شده در بخش صنعت سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری بر اساس میانگی

شاخص های اندازه گیری شده در بخش معدن سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری بر  محاسبه وگاه اقتصادی بن 551از شاخص های 

دازه گیری اختالف ایجاد شده در شاخص های ان.محاسبه شده استگاه اقتصادی بزرگ کشور بن 31از شاخص های  اساس میانگین به دست آمده

باشد به صورتی که سازمان ملی می تواند ناشی از رویکرد محاسباتی وص در بخش معدن و سازمان ملی بهره وری به خص( IRPMC)سامانه شده 

های بهره وری را با استفاده از اطالعات مالی و اقتصادی کالن و سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران شاخص های بهره وری شاخص

 .های اقتصادی محاسبه می نماید بهره وری را بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه
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 ( تورم زدایی شده) "بخش صنعت"وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری  

 بنگاه اقتصادی 0111براساس اطالعات بیش از 
 

 
 

بخش صنعتتغییرات میانگین شاخص بهره وری نیروی کار   

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  11  31  31  33  511 511  تغییرات بخش صنعت

  521  525  551  551  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  511  511  551  521  551 511  بهره وری آمار سازمان ملی

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

88 89 90 91 92 93 

 روند تغییرات شاخص بهره وری نیروی کار بخش صنعت

 تغییرات بخش صنعت

 آمار سازمان ملی بهره وری

 تغییرات برنامه پنجم توسعه
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 بخش صنعتتغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه 

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  515  588  528  525  33 511  بخش صنعتتغییرات 

  522  553  558  513  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  511  31  33  513  511 511  بهره وری آمار سازمان ملی

 

 

 
 

 

 

بخش صنعتتغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل   

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  511  38  35  513  512 511  تغییرات بخش صنعت

  522  553  558  513  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  511  33  518  551  555 511  بهره وری آمار سازمان ملی
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 روند تغییرات شاخص بهره وری سرمایه بخش صنعت

 تغییرات بخش صنعت

 آمار سازمان ملی بهره وری

 تغییرات برنامه پنجم توسعه
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 روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش صنعت

 تغییرات بخش صنعت

 آمار سازمان ملی بهره وری
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 وضعیت مهمترین شاخص های بهره وری "بخش معدن" )تورم زدایی شده( 

 دیبنگاه اقتصا0001براساس اطالعات بیش از 
 

 
 

 

 

 معدنبخش تغییرات میانگین شاخص بهره وری نیروی کار 

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  511  528  551  551  515 511  معدنتغییرات بخش 

  521  525  551  551  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  511  31  511  511  521 511  بهره وری آمار سازمان ملی
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 روند تغییرات شاخص بهره وری نیروی کار بخش معدن

 

 تغییرات بخش معدن

 آمار سازمان ملی بهره وری

 تغییرات برنامه پنجم توسعه
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 روند تغییرات شاخص بهره وری سرمایه بخش معدن

 تغییرات بخش معدن

 آمار سازمان ملی بهره وری

 تغییرات برنامه پنجم توسعه
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معدنبخش تغییرات میانگین شاخص بهره وری سرمایه    

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  511  513  513  582  552 511  معدنتغییرات بخش 

  522  553  558  513  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  511  585  523  581  551 511  بهره وری آمار سازمان ملی

 

 

 

 
 

 معدنبخش تغییرات میانگین شاخص بهره وری کل عوامل 

  8818  8811  8818  8811  8811  8811  سال/ عنوان 

  553  523  525  521  511 511  معدنتغییرات بخش 

  522  553  558  513  511 511  تغییرات برنامه پنجم توسعه

  522  553  558  513  511 511  یبهره ور آمار سازمان ملی
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 روند تغییرات شاخص بهره وری کل عوامل بخش معدن

 تغییرات بخش معدن

 آمار سازمان ملی بهره وری

 تغییرات برنامه پنجم توسعه
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 (39تا  88)درصد رشد شاخص های بهره وری در هر صنعت 

 (ir.irpmc.www)برگرفته از اطالعات سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری

 شاخص های بهره وری نام صنعت
 سال

11 11 11 18 11 18 

 ماشین آالت و تجهیزات

 52111 3313 52813 25313 35315 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 53113 53315 51211 51113 83311 511 هره وری سرمایهب

 58111 51315 58215 22112 31113 511 ره وری کل عواملبه

بانك ها، موسسات 

 اعتباری 

 55318 55213 51313 3115 3113 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 21315 211 53813 51812 55511 511 هره وری سرمایهب

 58111 521 55111 3518 3312 511 بهره وری کل عوامل

 بیمه

 3212 51318 3313 51113 3315 511 روی کاربهره وری هزینه نی

 58513 51113 58112 51511 58111 511 هره وری سرمایهب

 3113 55512 3213 51313 51518 511 بهره وری کل عوامل

 تولیدات پتروشیمی

 3811 52311 533 51311 52313 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 85813 81112 23111 51311 583 511 هره وری سرمایهب

 51113 22512 21118 53315 58113 511 بهره وری کل عوامل

 گروه تعاونی دام

 - 3518 51213 511 - - بهره وری هزینه نیروی کار

 - 58112 55813 511 - - هره وری سرمایهب

 - 3113 51113 511 - - بهره وری کل عوامل

 محصوالت دارویی

 31 3113 3315 3511 31.2 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 521 52111 51213 51812 3813 511 هره وری سرمایهب

 3112 3313 3311 3215 3112 511 بهره وری کل عوامل

 

 

http://www.irpmc.ir/
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  شاخص های بهره وری نام صنعت
 سال

11 11 11 18 11 18 

 محصوالت فلزی

 33 3312 52512 3115 3515 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 2313 5313 2113 5115 5111 511 سرمایه هره وریب

 3113 3213 51118 3113 1113 511  بهره وری کل عوامل

 تایرسازی

 51313 55513 31 31 3815 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 51811 55112 3312 3818 33 511 هره وری سرمایهب

 51311 55311 3213 3113 3118 511  بهره وری کل عوامل

 رزین و چسب رنگ و

 31 3313 3113 3111 3111 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 51513 55511 51111 51111 3313 511 هره وری سرمایهب

 3115 3113 31 3111 3112 511  بهره وری کل عوامل

شوینده ها و لوازم 

 آرایشی

 3115 51111 3311 52113 3113 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 8513 8213 5313 2113 1811 511 ی سرمایههره ورب

 3318 51218 3111 55315 3113 511  بهره وری کل عوامل

 صنایع غذایی

 3313 3118 51113 3313 52111 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 51813 551 52118 51218 55311 511 هره وری سرمایهب

 3113 518 55111 3313 55313 511  بهره وری کل عوامل

 خودروسازی

 55118 3213 3113 51213 3111 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 3111 1211 18 3112 1312 511 هره وری سرمایهب

 51311 3115 1311 3113 3111 511  بهره وری کل عوامل

 سیمان

 52113 51515 52113 55313 51313 511  بهره وری هزینه نیروی کار

 51311 51115 55315 51115 3111 511 هره وری سرمایهب

 58511 51113 55315 552 51113 511  بهره وری کل عوامل



 سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران

 

www.irpmc.ir 3 صفحه 

 

  

 

 

 
 

 شاخص های بهره وری نام صنعت
 سال

11 11 11 18 11 18 

 محصوالت شیمیایی

 3313 51113 51813 51311 3311 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 21312 211.2 13113 51311 51311 511 هره وری سرمایهب

 52511 51111 53111 51213 51513 511 بهره وری کل عوامل

 محصوالت لبنی

 55211 55311 51111 52313 3211 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 53312 53113 21311 51113 51113 511 هره وری سرمایهب

 52113 52311 51213 58513 3115 511 بهره وری کل عوامل

 طیورشرکتهای تعاونی 

 - 52115 51811 511 - - بهره وری هزینه نیروی کار

 - 3511 55812 511 - - هره وری سرمایهب

 - 55311 511 511 - - بهره وری کل عوامل

 معادن

 52112 52212 51311 52513 51311 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 53113 21811 283 28511 211 511 هره وری سرمایهب

 58113 51111 58813 51513 52311 511 کل عواملبهره وری 

 فوالد

 33 3113 3813 3111 3113 511 بهره وری هزینه نیروی کار

 58113 531 51311 55113 3111 511 هره وری سرمایهب

 33 51313 3111 3311 3111 511 بهره وری کل عوامل

 مخابرات

 18.5 1113 3211 3111 511 - بهره وری هزینه نیروی کار

 35 3115 3218 3318 511 - هره وری سرمایهب

 32 3112 3315 3113 511 - بهره وری کل عوامل


