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 مقدمه:

هایی تورم رکودی های شدید، رکود عمیق و در سالاقتصاد ما در دهه گذشته شرایطی سخت و بحرانی را تجربه کرده است؛ تورم

محیطی کشور را در شرایط خطیری قرار داده است. های سیاسی، اجتماعی و زیستبحران بزرگ اقتصاد ایران بوده که در کنار بحران

هایی سیاستی، اقتصاد از وضعیت بحران عمیق خارج شد اما شواهد گیریبرخی جهتدر دولت یازدهم و تغییر  پس از روی کار آمدن

های اصلی شناخت چالشهستند.  روای روبههای عمدهویژه بخش صنعت هنوز با چالشدر کشور به یهای تولیددهد بخشنشان می

موضوعی است که در حال حاضر برای اقتصاد ایران  قتصاد از وضعیت بحرانیا های ممکن برای خروجحلشناسایی راهحوزه تولید و 

شناسي لهئمس»پژوهشی با عنوان  پروژه 5931زنشستگی صبا در سال اهمیت اساسی دارد. در همین راستا موسسه راهبردهای با

 کار قرار داد. خود در دستور ا ر «خروج از آن یو راهکارها يبازنشستگ یهاوابسته به صندوق يصنعت یهاركود در  بنگاه

 مدیران،ستفاده از این روش، ضرورت دستیابی به نظرات تحقیق کیفی اتخاذ شد. دلیل اصلی ا برای انجام این پژوهش روش

ن های صنعتی و در عیو میزان تاثیر آن بر بنگاه دی در زمینة علل بروز رکود، دامنهنظران اقتصاگذاران و صاحبکارآفرینان، سیاست

گزارش ارائه شده در حوزه  07بیش از پژوهشگر بود. برای دستیابی به این هدف راهکارها و اقدامات ضروری برای خروج از آن حال 

است. عالوه انجام داده  وگوی عمیقبازنشستگی گفتهای صندوقزیرمجموعه شرکت  97خروج از رکود را مطالعه کرده و با مدیران 

 موجود را نیز بررسی کرده است. هایمسائل مسکوت مانده در گزارش ،نظران اقتصادیایی با صاحبوگوهمحقق طی گفت ،بر این

تفاده از اسبا و  به طور خالصهپژوهشی است. در گزارش پیش رو تالش شده تا طرح ای از این آید خالصهآنچه در ادامه می

بخش تنظیم شده است. در بخش نخست   1 . این گزارش دراصلی بازنویسی شود پژوهششده در مطرحمطالب  اشکال و نمودارها،

مسئله رکود تورمی از منظر مکاتب مختلف اقتصادی بررسی شده و سپس با مطالعه وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی در کشور و 

یسم اثرگذاری وضعیت رکود تورمی در ایران تشریح شده است. در بخش دوم مکان ،های مختلف در اقتصاددورهرشد و تورم  روند

تورمی در کشور توضیح داده شده است. در بخش سوم نظرات کارشناسان اقتصادی و مدیران  های اقتصادی بر تشدید رکودتحریم

کارهای پیشنهادی برای خروج از این تورمی در کشور و راه بازنشستگی درباره ریشه رکودهای صندوقهای زیرمجموعه شرکت

های دولت یازدهم برای خروج از رکود اختصاص دارد که برای این خش چهارم به تحلیل سیاستوضعیت گردآوری شده است. ب

ت کارشناسان ادر بخش پنجم نظر ،منظور بر تحلیل و ارزیابی بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود تمرکز شده است. درنهایت

 بندی شده است.تهبندی شده و اقدامات اساسی برای خروج از رکود در سطوح مختلف دسجمع

صندوق بازنشستگی ویژه های اقتصادی کشور )بهامید است مطالعه این گزارش هم از منظر شناخت مشکالت اصلی بنگاه

 های پیشنهادی برای خروج از وضعیت موجود برای کارشناسان و مدیران مفید واقع شود.حلو هم ازمنظر راه کشوری(
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 ماهیت ركود تورمي  -1

حل برای خروج از این وضعیت نظریات مختلفی ارائه یابی پدیده رکود تورمی و ارائه راهف اقتصادی درباره ریشهمکاتب مختل

اند. به عبارت رو بودهای است که اقتصاددانان با آن روبهها بیشتر مربوط به شرایط اقتصادی و محیطیاند. تفاوت در این نگرشداده

هایی که در آن شکل گرفته و رشد کرده است بررسی کرد و درنهایت با توجه به شرایطی ه به زمینهای را باید با توجدیگر هر نظریه

د. برای ارها برای خروج از آن را ارائه کرترین راهکها از  علل ایجاد رکود تورمی و متناسبکه اقتصاد ما در آن قرار دارد، بهترین تبیین

مرور کرده و در بخش دوم وضعیت رکود و  یادی را به پدیده رکود تورمی به صورت اجمالمکتب مهم اقتص 3این منظور در ابتدا نگاه 

 کنیم.   های مختلف برسی میتورم را در ایران طی دوره

 ركود تورمي از دیدگاه مکاتب اقتصادی  -1-1

ی در هر اقتصادی، ادوار تجاربر  مختلفی درباره رکود تورمی دارند، برخی نظریات با تأکید هاینظریات اقتصادی متفاوت دیدگاه

های خوداصالح در اقتصاد  مشکل رکود برطرف خواهد شد. از دانند و معتقدند با مکانیسمپدیده رکود را معضلی موقتی در اقتصاد می

له با آن به کار هایی را در جهات مقابطور فعال سیاستتواند دائمی باشد و باید بهطرفی گروه دیگر معتقدند رکود در یک اقتصاد می

دانند و گروهی دیگر بر برد. در تحلیل پدیده تورم نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی تورم را ناشی از دخالت دولت در اقتصاد می

 های آنها ارائه شده است. حلاین نظریات و راه 5کنند. در جدول های تولید تأکید میمشکالت سمت عرضه و هزینه

 رمي از دیدگاه مکاتب اقتصادیركود تو -1جدول 

 سیاست پیشنهادی دالیل وقوع ركود تورمي مکتب یا نظریه

 كالسیک
 به علت افزایش مخارج دولت تقاضاتورم: فشار 

 رکود: سیر طبیعی اقتصاد و ناشی از ادورا تجاری
دولت هیچ دخالتی نکند. اقتصاد به شرایط تعادلی 

 گرددبازمی

 تورم
 های کارگری(اجتماعی و سیاسی )اتحادیهتورم: ناشی از عوامل 

 رکود: نارسایی تقاضای موثر

های دولت با افزایش تقاضا رکود را تنظیم کند، با سیاست
درآمدی تورم را تنظیم کند.  با سیاست ارزی موازنه 

 ها را اداره کند.پرداخت

 پولي
تورم: مداخله دولت برای مقابله با رکود موقتی و افزایش عرضه 

 پول
کاهش کسری بودجه، کاهش نقش دولت در اقتصاد، 

 استقالل بانک مرکزی

 تورم و رکود: موقتی و زودگذر و سیر طبیعی اقتصاد هستند نئوكالسیک
افزایش موجدی سرمایه که در نتیجه ان اشتغال افزایش 

 یابدمی

 نئوكینزی
های شود و ناشی از سیاستتورم: تورم از سمت عرضه ایجاد می

فزایش هزینه عوامل تولید است که رکود را نیز ایجاد دولت و ا
 کند.می

 گردداقتصاد خودتنظیم است و به تعادل بازمی

های جدید و كینزین

 پولگرایان
انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزد باعث تورم، افزایش 

 شودهای تولید و رکود میهزینه
 

  مقامات پولیگرایانه های مصلحتمداخله های جدیدكالسیک

  رشد پول اعتباری مازاد بر رشد محصول اتریشي

  های خاص و پرنفوذتمرکز بازار در اختیار گروه اثبات تفاضلي
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 تحلیل متغیرهای كلیدی در اقتصاد ایران -2-1

ر متغیرهای کلیدی در برای درک اینکه ماهیت رکود تورمی در ایران با کدامیک از نظریات اقتصادی انطباق بیشتری دارد باید رفتا

تحلیل شده  رفتار این متغیرها در اقتصاد کشور حاسبات اقتصادسنجیبا استفاده از م عک این موضوبرای دراقتصاد ایران را شناخت. 

 : است. بر اساس این تحلیل

 شده،ئمی های دااقتصاد ایران گرفتار شوکشدیدا مانا هستند:  کنندهنرخ بیکاری، نرخ سود و شاخص قیمت مصرف 

 داشته باشد. نیز ت تداوم داشته و ممکن اسرکود آن تداوم 

  :هیچ تمایلی به بازگشت به یک نقطه مرجع های کلیدی نرخنرخ سود، نرخ بیکاری و شاخص قیمت ناپایا هستند

 . مشخص ندارند

 اقتصاد ایران خودتثبیت یا خودتنظیم نیستدهد ناپایا بودن این متغیرها نشان می . 

 توانند خیلی از یکدیگر نمی های کلیدینرخ و نرخ سود هم انباشته هستند: کنندهیکاری، شاخص قیمت مصرفنرخ ب

 .ف شوندمنحر

روند اما اند، هرکدام مسیر خود را مینامتعادل در خیابان هستند که با یک طناب به هم گره خورده فرداین سه متغیر مانند سه 

  در نتیجه: وند.توانند زیاد از هم منحرف شنمی

كنترل كند اما  يكم یرمس یکمدت موقت در  یرا برا یکاریتورم و ب تواندي)با ابزار نرخ سود( م یبانک مركز

 دو نرخ را كنترل كند این زمانهم طورو به يبه صورت دائم تواندينم

 روند رشد اقتصادی و تورم در دوره های مختلف در ایران  -3-1

دهد اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته شاهد نوسانات های مختلف نشان میصادی در ایران طی دورهمرور وضعیت رشد اقت

تر شده های اخیر بسیار عمیقمتعددی بوده و پدیده رکود و تورم معضل جدیدی برای اقتصاد ایران نیست، هرچند این مشکل در سال

 شده است.  ه تشریحخالصطور تلف بهمخهای روند رشد اقتصادی و تورم در دوره 2است. در جدول 

 ایران اقتصادروند رشد اقتصادی و تورم در دوره های مختلف  -2جدول 

 توضیحات دوره

5991-5911 
 6سال،  50 یط یراناندازه اقتصاد اید؛ ( رس5919ثابت سال  هاییمت)به ق یالر یلیاردهزار م 5291به  یلیاردهزار م 271از  یرانا یناخالص داخل یدتول

 رسد.درصد می 9.5تورم نیز در این دوره پایین بوده است و رقم متوسط آن به شد. برابر 

 درصدی 50، متوسط تورم 60سال  ولید تات یروند نزول؛ ،62و  65 یهادر سال یدتول یشافزا؛ 5967تا  5911های تولید طی سال یدرصد 97کاهش  5916-5961

5963-5917 
تا  5907های خالی اقتصاد در دوران پس ازجنگ؛ از سال به دلیل استفاده از ظرفیت 5907و  5963 یهاسال یط درصد 52و  51حدود  یرشد اقتصاد

 درصدی 53.1، متوسط تورم کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی 5900اجرای برنامه تعدیل، کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؛  5901

5915-5911 
ه و تأمین اجتماعی، تأسیس حساب ذخیره ارزی و تالش برای ا، تدوین نظام جامع رف«یتوسعه اقتصاد رقابت»یکرد بر رو یتنمب یاصالح ساختار اقتصاد

 یدرصد 51، متوسط تورم درصدی 3.3درصدی و رشد تشکیل سرمایه ثابت  1.3رشد اقتصادی ، المللتنظیم وضعیت مالی دولت، بهبود روابط بین

5911-5937 
 الملل،ینابط برواقتصاد به خارج، تنش در  یوابستگ یشواردات، افزا یشافزا ی،نفت یادرآمده یشافزا

 درصدی 51.1درصدی؛ آغاز روند رکود اقتصادی، متوسط تورم  1.1درصدی و تشکیل سرمایه ثابت  1.1رشد اقتصادی 

5935-5932 
ای، تعمیق رکود اقتصادی و افزایش تورم. ثبت رشد های هستهحریمها، کسری شدید در اجرای این سیاست، آغاز تاجرای سیاست هدفمندی یارانه

 درصدی 92.1، متوسط تورم درصدی 6.1اقتصادی منفی 

 تی خروج غیرتورمی از رکودها، اعمال بسته سیاسو رفع تحریمالمللی های بینتغییر دولت، تالش برای رفع تنش 5932-5931
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 دهد کهنشان میدوره  است. مقایسه این دو 5937تا  5911و  5911تا  5915وره مقایسه دو د 2شماره  نکته مهم در جدول 

این روند بوده  ۀهای خود را بروز داده و تحریم اقتصادی تنها تشدیدکنندهای اقتصادی نیز نشانهپیش از تحریمایران رکود در اقتصاد 

 یببه ترت 32و  35در سال  یناخالص داخل یدبر رشد تول یماثر کاهشی کل تحر (5935نژاد و نیلی )خاوریبر اساس مطالعات است. 

 یرشد اقتصاد شد،ینم یلبر اقتصاد کشور تحم یو نفت یتجار هاییمکه تحر یاساس در صورت یندرصد بوده است. بر ا 2/2و  1/6

 . رسیدمیدرصد  9/7و  -1/7 به یبترتکشور در دو سال مذکور به

 أثیر آن بر اقتصاد ایرانهای اقتصادی و تاعمال تحریم -2

های نفتی و بانکی به این روند ها در اقتصاد ایران آغاز شده بود اما اعمال تحریماگرچه روند رکود اقتصادی پیش از اعمال تحریم

صه به آن طور خالتوان پیگیری کرد که در ادامه بهها بر اقتصاد ایران را از چند مجرا میشدت و عمق بیشتری داد. اثرگذاری تحریم

 شود:اشاره می

 گروه نفت

 

 روه صنعت و معدن گ 

 

 بازار ارز 

 

 

میلیون 2کاهش حجم صادرات نفت از 
میلیون بشکه5بشکه در روز به 

کاهش ارزش افزوده بخش نفت به 
درصد 90.1میزان 

کاهش رشد اقتصادی کل کشور

کاهش درآمدهای ارزی
کاهش واردات مواد اولیه و 

واسطه ای صنعت 
کاهش ارزش افزوده بخش 

صنعت
کاهش رشد اقتصادی

افزایش قیمت مواد اولیه و کاالهای افزایش نرخ ارز 
وارداتی واسطه ای صنعت

افزیش قیمت کاالهای 
تولیدی صنعتی 

افزایش تورم 

برابری نقدینگی در 0افزایش 
تحریم بانک + سال های قبل

کاهش درآمدهای ارزی+ مرکزی

31شکاف + افزایش نرخ ارز
درصدی نرخ ارز رسمی و 

بازار 

افزایش قیمت کاالهای 
مصرفی و واسطه ای 

وارداتی
افزایش تورم
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 بخش بازرگاني و خدمات

 

 تقاضای كل بخش عمومي 

 

 تقاضای كل بخش خصوصي

 

 

 كاهش تشکیل سرمایه ثابت

 

 های پوليسیاست

 

 

+  تحریم مبادالت بانکی
کاهش واردات افزایش نرخ ارز

رکود فعالیت های 
مرتبط با توزیع کاالها

ارزش افزوده بخش کاهش
بازرگانی، رستوران و هتلداری

کاهش رشد 
اقتصادی

کاهش درآمدهای 
نفتی 

کاهش درآمدهای 
دولت

کاهش مخارج 
(درصد5.5)دولت 

درصد 21از )کاهش اعتبارت عمرانی 
51به 5937بودجه عمومی در سال 
5935درصد در سال 

کاهش رشد 
اقتصادی 

کاهش مصرف خصوصی کاهش درآمد ملی رشد منفی اقتصادی 

کاهش مصرف خصوصی کاهش قدرت خرید افزایش قیمت ها

+  بحران ارزی+ نوسانات ارزی
افزایش تورم

حرکت پس اندازها به سمت 
(ارز و طال)بازارهای موازی 

کاهش رشد اقتصادکاهش تشکیل سرمایه ثابت

کاهش نرخ رشد 
پایه پولی از سال 

سیاست + 5911
+  هدفمندی بارانه ها

تحریم ها

افزایش نیاز 
بنگاه ها به 
نقدینگی

اعطای 
وام با 

نرخ های 
باال

مطالبات افزایش
بانکها از بخش 
دولتی و غیر 

دولتی 

افزایش 

 نقدینگی

ک افزایش بدهی بان

 ها به بانک مرکزی

ه افزایش پای

 پولی 

 افزایش تورم 
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عامل  ینكه ا یطوربه یافت یشدرصد افزا 7/12و  0/22معادل  یبترتبه ی،ها به بانک مركز، بدهي بانک01و  09 هایدر سال

دولت منجر  يمال یتنگنا 01عالوه در سال را به خود اختصاص داد. به 01در سال  يپول یهدرصد در رشد پا 2/0معادل  يسهم یيتنهابه

 یهپا یدرصد 2/27رشد  درصد در 2/11معادل  يكه سهم یدگرد یبه بانک مركز يبخش دولت دهيدر خالص ب یدرصد 0/122به رشد 

 داشت. 01در سال  يپول

 بحران بانکي 

   

 
  

هدفمندی یارانه 
تحریم+ ها

رکود اقتصادی

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

عدم وصول مطالبات از بخش + 

غیر دولتی

نرخ نامناسب سود 
بانکی

تمایل به ورود به 
بازارهای پررونق 

(مسکن)

رکود در بازار مسکن در 
سال های بعد 

انجماد دارایی های 

 ها و نقدشوندگیبانک

هاپایین دارایی  
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 عوامل ایجاد ركود تورمي از منظر كارشناسان و فعاالن اقتصادی -3

های اقتصادی اگرچه از مجاری مختلف باعث تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران تحریم های قبل تأکید شدطور که در بخشهمان

رو با رشد منفی و تورم باال روبه 37های ابتدایی دهه ها اقتصاد ایران در سالدهد حتی بدون اعمال تحریمان میشواهد نشاما  ،شد

ن سادیدگاه کارشنا 9را بررسی کرد. جدول شماره کشور  عوامل دیگر موثر بر روند اقتصادی هاشد. از این رو باید در کنار تحریممی

 یصنعت یهابنگاه یرانمدنظرات  ،براینعالوهدهد. یابی رکود تورمی را نشان میمینه ریشهاقتصادی با رویکردهای مختلف در ز

، ها دامن زدهه رکود در این بنگاهرو هستند و بهایی که با آن روبهی درباره مهمترین چالشبازنشستگ هایصندوقمنتخب وابسته به 

 تر ارائه شده است. صورت تفصیلیمدیران بهگردآوری شده است. با توجه به اهمیت این بخش نظرات این 

 ركود تورمي از منظر كارشناسان اقتصادی  -1-3

 اقتصادی عوامل ایجاد ركود تورمي از منظر كارشناسان -3جدول 

 وجه اثرگذاری توضیح عنوان

عوامل ساختاری و 

 تاریخي

 تورم ←افزایش تقاضا های انبساطی پولی و مالیسیاست

 رکود←عدم تطابق عرضه و تقاضا ی بخش عرضهتنگناهای ساختار

 وریفساد و کاهش بهره ی،دولت هاییاستساختار و س ییناکارا عوامل نهادی
تنگنای ←وریپایین بودن بهره

 رکود تورمی←عرضه

 تحریم در کنار وابستگی اقتصاد ایران به نفت هاتحریم
مشکالت عرضه و افزایش قیمت 

 رکود تورمی←کاالها 

های ای دولتهسیاست

 نهم و دهم

 یشافزا یدی،تول هاییتبخش خدمات در مقابل فعال رویهیرشد ب ینگی،حجم نقد یدشد یشافزا
نرخ ارز در  یدو نوسانات شد هایارانه ینامناسب قانون هدفمند یاز اجرا یناش یدتول هایینههز

 نامناسب یخارج یاستاتخاذ س یپ

رکود  ←رشد تقاضا + کاهش عرضه
 تورمی

 رکود تورمی←کاهش عرضه هاو تعدیل نسبی بیش از حد تناسب هزینهنسبت به تورم  یدتول هایینههزالعمل سریع عکس نوسانات هزینه

 یمتق یشافزا

 يواردات یهانهاده

های تولید: افزایش نرخ ارز)  از مسیر افزایش قیمت مواد اولیه و کاالهای افزایش هزینه
 تورم . انتظارات تورمیای وارداتی(+ افزایش واسطه

 افزایش قیمت از سمت عرضه

 یمتق یشافزا

 یانرژ یهاحامل

درصدی تولید از محل افزایش قیمت 97های تولید + پرداخت نشدن سهم افزایش هزینه
 های انرژیحامل

 افزایش قیمت از سمت عرضه

حضور گسترده بخش 

 نامولد

 گذاریانداز و سرمایهکاهش مازاد پس
 های مولدن هزینه فرصت فعالیتباال رفت

 های مولد از کیک اقتصادسهم کمتر فعالیت
 

کاهش فعالیت در بخش مولد اقتصاد 
 )رکود از سمت عرضه(

محدودیت دسترسي به 

 منابع بانکي

 ینامولد از منابع بانک هاییتاستفاده فراوان فعال
 نامولد هاییتدر فعال یخصوص یهااز حد بانک یشجوالن ب

در  یهسرما ینتأم یها برانگاهبمشکل 
 )رکود عرضه(گردش 

 یبرق یواردات كاالها

 (يقاچاق و رسم)

قید از صنایع در یک دوره + تغییر دفعی سیاست و واردات گسترده در دوران رونق حمایت بی
 نفتی

 کاهش تقاضا برای تولید داخل

 ت رقابتی پایین تولید داخلقدر پیشرفته سهم پایین تولید و صادارت کاالها با فناوری توسعه و یقضعف تحق

 های مولدسود پایین فعالیت
یش دستمزد متناسب با تورم در عدم امکان افزا

 بخش مولد 
 ناتوانی در پرداخت سود تسهیالت
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  يبازنشستگ هایمنتخب وابسته به صندوق يصنعت یهابنگاه یرانركود از منظر مد يه شناسئلمس -2-3

 ضر اقتصاد کشور از یک رابطه در حال حا یدی:تول یهاپروانه برنامهيبا صدور ب ید،تول یاسصرفه مق یتعدم رعا

طوری که بخشی از درآمدهای دالری صرف پرداخت به مردم، بخشی دیگر صرف پرداخت به هکند، بمیهزینه تبعیت -دالر

برای مدیریت کشور شده است. های مختلف ز آن صرف پرداخت به وزارتخانهبخشی ا های مختلف ونندگان در قالب یارانهتولیدک

جامعه، در جهت عکس آن گام ستعدادهای بالقوه به جای بالفعل کردن ا وهایی قرار گرفته است این دالرها در اختیار دولت

های تولید و راحتی در اختیار آنها قرار گرفته است. این روند باعث شده که بخشزیرا این درآمدها بدون زحمت و بهاند، برداشته

 .گیری کشور در اولویت ثانویه قرار گیرندگذاری و تصمیمصنعت در سیاست

 توسعه اقتصادی در جمهوری اسالمی هیچ : گذاری و الگوهای توسعهیستم قانونوجود تعارضات ایدئولوژیک در س

. است جهتجایگاهی ندارد، زیرا دستیابی به توسعه مستلزم تجمع سرمایه بوده و تجمع سرمایه از لحاظ تفکر دینی با تکافر هم

د. این تفکر هستن مخالف آن با نظرانصاحب از بسیاری که کندمی قدرت ایجاد مفهوم یک به سرمایه تجمع دیگر، سوی از

 و گریواسطه رو،فرهنگ مردم نیز با تولید عجین نشده و ازاین د.شوباعث عقب ماندن توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی می

 ت.ر بودن معنا پیدا کرده استاج مساوی بودن ثروتمند و شده هنجار سوداگری

 در  :ان استاندارد و نظارت بر كاالهای وارداتي و صادراتيهای گمركي بدون منطق تولیدی و فقدتغییر تعرفه

پذیر ر وضعیت فعلی که صنعت بسیار آسیبهای گمرکی به خصوص دبسیاری از مواقع تغییرات بدون منطق صنعتی در تعرفه

شود رقیب میاست باعث لطمه به تولیدکنندگان داخلی چه از طریق ایجاد مشکل در واردات مواد اولیه و چه ورود کاالهای 

 . (با افزایش شدید هزینه تولید مواجه بودند هابنگاهدرصدی تعرفه کاشی و سرامیک در شرایطی که این  577)مثال: کاهش 

 در صدور مجوز  یرانرتبه ا 2751در سال  یدی:تول یهاپروانه برنامهيبا صدور ب ید،تول یاسصرفه مق یتعدم رعا

شده از  هائآمار ار طبق بوده است. 557و  551برابر  یببه ترت ینآلمان و چ یکشورها یبرا رتبه ینکه ا یبود، در حال 62 یدتول

هزار  33 گذارییهبا سرما یبردارپروانه بهره 12.962معادل   5937تا سال  5911وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال  یسو

 151که شاهد کاهش  یدر حال کرد،یم یجاددر کشور ا شغل 036.130حدود  یدها باپروانه ینتومان صادر شده است. ا یلیاردم

با  یاقتصاد گیرییمساختار تصم ینکه ا دهدیشده نشان م یانب یت. وضعیمهست یادشده یهاسال یبخش ط اینهزار شغل در 

 یبر ضد فضا کاروکسب یبه بهانه بهبود فضا یدیتول یهاپروانه برنامهیصدور ب یعنیحرکت کند،  تواندینم یماراقتصاد ب ینا

 . عمل کرده است یدوکار و تولکسب

  یهاها، سازمانمثل بانک یاقتصاد هاینهاد یبرخ یبرایمانکاران: و پ یانكارفرما ینو ساختار ب ینبودن قوان یفضع 

جه به با تو یگرد ینشده است. از طرف یف( تعریومپروژه )کنسرس یکموضوع شراکت چند شرکت در  جتماعی،ا ینو تام یاتیمال

 یبزرگ هستند در صورت یانمطالبات معوق خود از کارفرما یافتدر یردرگ یمانکارانالزم همواره پ یکارهاو سازو ینفقدان قوان

از لحاظ در کشور  یمانکاریپ یهبنباعث شده موارد  ینا است. شدهحل  یداخل LC یقاز طر یامشکل در دن این هاستکه سال

و  یدچرخه تولچرا که با ادامه  ؛یدآن به صنعت کشور خواهد رس یاصل یبآس یتکه در نها اشدتوان بکم یو تکنولوژ یدانش فن

و را به انحاء مختلف بپردازد  یمانکارانپ این یادگیری یباال ینههز یستبایصنعت م اوالً یمانکاریپ هایشرکتهنگام مرگ زود

 . یردگیو توسعه صورت نم یقدر حوزه تحق یچندان اریگذیهسرما یمانکاران،پ یداریپاو عدم یتوانکم یلدله ب دوماً
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 از خارج حداقل  یدخاص در سطح شعار مانده است. با خر ایسود عده یلبه دل یسازیبحث بوم :از خارج یدجنگ بر سر خر

 یفیتک هگران در مقابل بهاناست. صنعت یدولت ینهبا هز یسفر خارج شود،یآن بنگاه م یرانکارشناسان و مد یبکه نص یسود

و استاندارد  یسانسشان تحت لتجربه تلخ آوردند که بنگاه یناز ا یفراوان یهااز خارج مثال یدخر یهتوج یبرا یداخل یکاال یینپا

 یبعض. یستاز آنها ن یدحاضر به خر یول کندیم یداز آن خر یداخل یکرده است که کارفرما یداقدام به تول یهمان شرکت خارج

 کارفرمایاند که سفارش را از یرفتهپذ یزن یخارج یاز شرکا ی. بعضانددیگر ثبت کرده هایدر کشور خود را گران شرکتاز صنعت

 بدهند. کندیآنها کار م یسانسکه تحت ل یرانیهمان سفارش را به سازنده ا یون،و پس از کسر حق کمس یرندبگ یرانیا

 که توسعه  ییاست. در تمام کشورها هایدست دولت و شبه دولتسهم اقتصاد در  ینتردر کشور ما بزرگ :بودن اقتصاد يدولت

از فساد و  یریجلوگ یها براانجام گرفته و دولت یبر بخش خصوص یهموضوع با تک یندر آن محقق شده است، ا یاقتصاد

 یاربه نحو بس یراخسال  21 یط سازیخصوصیاند. البته حو مطلوب انجام دادهرا به ن یو نظارت گذارییاستمبارزه با آن نقش س

ها به صورت بخش ینا یتفعال نظارت واگذار شده است و یرقابلو غ یرانت یبه بخش یدولت هایبنگاهو  ستاجرا شده ا ینامطلوب

 اند.دامن زده یشترب یبه انحصار و ناکارآمد دولتیشبه

 یتوسعه صنعت یبرا یه مدون و منسجمبرنام کدامیچاند، هکه سر کار آمده ییهاتاکنون دولت :توسعه یفقدان استراتژ 

. آیندیکار م یمختلف رو هاییقهبا سل یرانبوده و مد تاهکو یرانها و مداست که عمر دولت یلدل ینموضوع به ا یننداشتند. ا

را  یشرفتموضوع توسعه و پ یفرادولت ینهادها سرییککه  دهدینشان م یشرفتهپ یاز کشورها یاریبس یروند توسعه صنعت

 .در اقتصاد ما وجود ندارد یموضوع مهم ینکه چن ینکند، در حال ییرروند تغ ینها ادولت ییراند تا با تغکرده یریتمد

 ها در اقتصادسوداگرانه بانک یتفعال:  

 هئرا در ترازنامه خود ارا یسال سود قابل قبول یاندر پا یدکه با دانندیم یها خود را مانند بنگاه اقتصادبانک یراندر ا 

 یدو با یندآ یبه حساب نم یبنگاه اقتصاد یکعنوان هتنها ب ها،نکبا ی،صنعت یاست که در کشورها یدر حال یندهند. ا

 . کنند ینیآفرروند توسعه نقش یلمنابع توسعه در تسه یرو سا یعصنا یمال ینتأم یقو نظارت دولت از طر یتبا حما

 از  یاریکه در بس یاست، در حال یبه نظام بانک یعصنا وابستگی و آن بودن محورکشور بانک یاز مشکالت اقتصاد یکی

مهم در  یهااز شاخص یکیدارد.  یعصنا یمال یندر تأم یادیز یارنقش بس ی،در کنار نظام بانک یهکشورها، بازار سرما

س گزارش کشور بوده است. براسا یناخالص داخل یدتول به یبه بخش خصوص ییاعطا یالتها، نسبت تسهنقش بانک

 63 یلبرز یبرا درصد، 01 یهترک یدرصد، برا 591معادل  یکره جنوب یبرا 2751نسبت در سال  ینا ی،بانک جهان

 درصد بوده است. 91 یرانا یدرصد و برا 525 یمالز یدرصد، برا

 یافتدرها بهره مرکب است که بانک یدر حال ینبدهکار هستند و ا یدیتول یاز واحدها یاریبس یکنون یطشرا در 

درصد آن  07از  یشاند که بداده ئهارا یالتتومان تسه یلیاردهزار م 117بالغ بر یرقم 5931ها در سال کنند. بانکیم

اقدام  ینها با او بانک تولیدکنندگان را به ورشکستگی کشاندهها استمهال وام ینا ،شده است هایصرف استمهال بده

 اند. داده یشافزا درصد 21را به  یددرصد تول 51خود وام 

 یطورشده است، به یینپا یهابا نرخ یخارج ینانسفا یافتمانع در یمهو ب ینظام بانک یفبرجام، عملکرد ضع یاجرا با 

عامل  یهابانک ی،هستند، اما بانک مرکز یرانیا یهابه شرکت ینانسفا هئحاضر به ارا یخارج یهااز بانک یاریکه بس
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 هاییها و بدهترازنامه بانک یتوضع یرادهند، ز هئارا ینانسفا دریافت یتنامه الزم را براضمان توانندینم هایمهو ب

 ایگونهبه یداخل هاییمهها و ب. بانککندینم هئارا یخاج یهاعقد قرارداد با بانک یآنها، اعتبار الزم را برا ینسنگ

 کار روال عالوهاستفاده کنند. به ارجیخ قیمتارزان هاینسیناها و فااز وام توانندیما نم یهااند که شرکتکرده یتفعال

 .است یفکند و ضع یاربس یداخل یهامشارکت با شرکت یجادو ا یخارج گذارییهجذب سرما در کشور

 65از  یشاست، ب یرمستقیماشتغال غ یجادبخش ا ترینیکشور اصل یدبخش صنعت و تول ینکهرغم ابهینگي: كمبود نقد 

 یالتاز تسه جهیاست، اما از سهم درخور تو یرشد و توسعه اقتصاد یو عامل اصل کندیکشور را پرداخت م یاتدرصد مال

 است.بخش صنعت  یارها در اختبانک ییاعطا یالتدرصد از مانده تسه 25که تنها  یطوربه یست،ها برخوردار نبانک ییاعطا

. کندیم ینمورد آن را تأم 5تنها  ینظام بانک یالت،تسه یافتدر یصنعت برا یمورد تقاضا 1از هر  یمطابق گزارش بانک مرکز

حال  ینهستند و در ع یشتریرانت و نفوذ ب یکه دارا گیردیصورت م یبه افراد یصندوق توسعه مل یالتتسه هئارا ینهمچن

 .کنندینسبت به بازپرداخت آن اقدام نم

 یداز کاهش شاخص تول یشترب یدیتول یعکاهش شاخص فروش صنا دهدکهیآمارها نشان م :كمبود تقاضا و نبود بازار فروش 

از  بسیاری و بوده روبا مشکل تقاضا روبه یرکود اقتصاد یطدر شرا یداخل یدکه تول دهدمیله نشان ئمس ینآنها بوده است. ا

و هم از طرف  یداخل یمشکل هم از طرف تقاضا ینشده است. ا یرهدر انبار ذخ گذارییهشده، به صورت سرما یدتول یکاالها

 آن، تبعو به یداخل یداتاز تول یخارج یتوجه داشت مشکل کاهش تقاضا بایدبوده است.  یدکنندگانمتوجه تول ی،خارج یتقاضا

 یانتظار داشت با اجرا توانینم رو،ینازا  نبوده است المللیینب هاییماز تحر یمشکالت ناش دلیل به تنها کشور صادرات کاهش

تجارت از نظر ارزش، کاهش  یزانم 2751در سال  یبراساس گزارش سازمان تجارت جهان یرامزبور برطرف شود، ز برجام مشکل

از  یموضوع ناش ینرا تجربه کرده است. ا یدرصد 1/3 یشآن افزا یبوده که رشد حجم یدر حال ینداشته است. ا یدرصد 52

 ییرو، کشورهانیبوده است. ازا چین جمله از توسعهدرحال یهاکشور یبرخ یو تقاضا یجهان یکاالها در بازارها یمتکاهش ق

 یدکنندگانتول یراز شوند،یمواجه م یادیز یبازارها هستند با تنگنا ینخود در ا المللیینکه درصدد گسترش مراودات ب یرانمانند ا

 .یستن یرپذامکان احتیر مسأله به ینکاهش دهند که ا یجهان هاییمتخود را در حد ق یداتتول یمتق یدبا یداخل

 یراخ یهاکشور در سال یعو صنا یداتاز تول یبرخ :بازارها ینو حضور نامناسب در ا الملليینب یعدم شناخت بازارها 

آن کاالها وجود  یهمجوار برا یگسترده در کشورها یکه تقاضا یعرضه آن نداشتند، در حال یبرا یداشتند و بازار یدمازاد تول

 یداستان با تول ینا هاییمرغدار شود،یم یدمازاد تول یرتن ش 5177از  یشب ینه در استان قزوکیمثال درحال یبرا داشته است.

فروش محصوالت  یبرا یاستان بازار مناسب ینکشمش ا یدکنندگانتول و قرار دارند یورشکستگ یردرصد مرغ کشور در مس 11

 یهااز معضالت صادرات است. فروشگاه یعیبزرگ توز یهاشرکت دانفق. کاالهاست ینا نیازمند شدتبه یهخود ندارند، روس

 کنندیخود را طلب م یازمورد ن یاز کاالها یآنها بسته کامل خواهند،یقلم کاال را نم یک ییاروپا یکشورها یرو سا یهبزرگ روس

 انجام شود.  یعیشرکت معتبر توز یکتوسط  یدکه با

 یهابدون برنامه پروانه یدر کشور، اعطا یریتسوءمد یقاز مصاد یکیکه شد  یانب ک:كوچ یدیتول یتعدد واحدها 

و از دارند  پایینی یدتول یتشده ظرف یاندازراه یاز واحدها یاریبسدر نتیجه این امر مختلف بوده است.  یعبه صنا یبرداربهره

 یبزرگ رقابت کنند؛ برا هایکارخانهکشور با  یبترقا یدر فضا توانندینم رو،ین. ازایستندبرخوردار ن یدتول یبرا یاقتصاد یاسمق
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 یاسها در مقکارخانه یناز ا کدامیچدر کشور وجود دارد که ه یکارخانه خودروساز 13و  یکارخانه کاش 517از  یشمثال، ب

 یگوشت یرواحد مرغدا 51.391 دهد،ینشان م یوزارت جهاد کشاورز یشده از سو هئارا یها. گزارشکنندینم یدتول یاقتصاد

 ید. در کنار عدم تولشودیمرغ برآورد م 51.316معادل  هایسرانه مرغدار یدتول یزانآمار، م ینوجود دارد. براساس ا کشوردر 

 ینهبه یصو دولت را دارند که تخص یاز نظام بانک یو اعتبارات مال یالتتسه یافتآنها انتظار در یانها، متولکارگاه ینصرفه ابه

و  هاینهم مصداق دارد. کوچک بودن زم یکشاورز هایینآمار در مورد زم ین. همدهدیقرار م یراد را تحت تأثمنابع در اقتص

عمل کنند که بازده  یسنت یهاروش همانبه  یزوکشاورزان ن یابدامکان ورود ن یبودن آنها موجب شد تا فناور یرمسطحغ

 بماند. یباق ییندر سطح پا یکشاورز هاییتفعال

 همچون عدم وجود  یو خارج یاز عوامل مختلف خرد و کالن، داخل یناش این ریسک ی:گذاریهسرما یسکدن رباال بو

در  یرانا یتموقع ی،جمهور یاستمانند انتخابات ر یاسیس هایییجاکشور با جابه یاقتصاد یرکالن در مس ییراتتغ ین،ثبات قوان

ست. در آنها از نهادها یتو عدم تبع ییاداره دارا -یاجتماع ینمثل تام ییهاکردن ارگانعمل یایره، جزیانهپرتنش خاورم منطقه

 یگری. اتفاق داند از این بخش خارج شوند یا با حداقل ظرفیت کار کننددادهحوزه  یناز فعاالن ا یاریبس ها نتیجه این ریسک

 یهاها در سبدتخم مرغ یمبه قانون تقساست اعتقاد  یعگران شاصنعت یاندر م ی،گذار یهسرما یسککه به خاطر باال بودن ر

 یگذاریهسرمات و مختلف صنعت، امالک و مستغال یهادر حوزه هابنگاه یگذاریهخود باعث سرما ینگوناگون است که ا

خود مسبب بوجود آمدن  یشده است ول هابنگاه یداریکشور باعث پا یفعل یطدر شرا یادیتا حد ز یکردرو ینشده است. ا یخارج

 شود.یتر بازار میشبه گرفتن سهم ب یاقعدم اشتو  کم یعمق کم در تخصص، توان مالبا کوچک،  یهااهبنگ

 یراکشور فرسوده هستند، ز آالتیندرصد ماش 17تا  97، حدود براساس آمار: آالت در بخش صنعتینماش يفرسودگ 

 یینپا یاربس یدر سطح یعصنا یندر ا یت که فناوراس یهیساله دارند. بد 17 یآن قدمت آالتینکشور و ماش یعاز صنا یاریبس

مانند  یغرب یاز کشورها یاریاز دست داده است. بس یخارج یدکنندگانتول یررا با سا و امکان رقابت یدقرار دارد و صرفه تول

 یع. صناکنندیم یضدرصد تعو 1را با نرخ بهره  آالتینبار ماش یکهر دو سال  یکاستراتژ یکاالها یدیتول یعدر صنا یااسپان

 .فروشندمی توسعهدرحال یباال به کشورها هاییمتخود را با ق آالتینز ماشیمزبور ن

 روند ثابت، اشتغال بخش صنعت  ینثابت بوده، اما در دل ا یراشتغال در طول چند سال اخ روند یکاری:مشکالت اشتغال و ب

مرتبط بوده اضافه شده  یداخل یدکه به تول یفروشو عمده یروشفردهخ بخش به نفر هزار 131 و شده کم نفر هزار 151 اندازهبه

که در  دهدینشان م یررسمیاضافه شده است. آمار غ ندیبطبقه یرقابلغ هاییتهزار شغل در بخش فعال 067 یناست. همچن

 یناند. اجربه کردهرا ت یصنعت و خدمات رشد منف یهارشد مثبت بوده است و بخش یدارا یسال گذشته تنها بخش کشاورز

و  بزرگ ی. در شهرهاکشاندیم ینباشد، بخش خدمات، اقتصاد کشور را به نابود یصنعت یدکه اگر تول دهدیموضوع نشان م

 یجادا یخارج گذارانیهبا مشارکت سرما یآور و حتسرسام هایینهبزرگ با هز یو خدمات یمانند اصفهان، مراکز تجار یستیتور

 اند.شده یلتبد یخارج یعرضه کاالها و برندها یبرا یمراکز به بازار ینا شده است. متأسفانه

 دخروج از ركو یابر خروج از تورم  یدبا تاك یكارشناسان در قبال رشد اقتصاد یدگاهد -3-3

 های یکسانی درزمینه عوامل ایجاد رکود تورمی در کشورطور که در مطالب بخش قبل مشخص است کارشناسان دیدگاههمان

طور عمده دو های پیشنهادی کارشناسان نیز متفاوت خواهد بود. بهیابی، سیاستندارند، طبیعی است در نتیجه این اختالف در ریشه
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به پدیده رکود تبدیل شده و باید های پیشنهادی دنبال کرد، نگاهی که معتقد است پدیده رکود تورمی توان در سیاستنگاه را می

که معتقد به حل مسائل سمت عرضه است و سیاست انبساطی در زمان حاضر  مسیاستگذاری کند و دیدگاه دودولت با توجه به رکود 

 دهد. داند. شکل زیر خالصه این نظریات را نشان میزا میرا تورم

 

سی کنیم های پیشنهادی کارشناسان را برای خروج از وضعیت رکود یا رکود تورمی بررتر سیاستصورت جزئیاگر بخواهیم به

 بندی کرد:توان در موراد زیر جمعهای پیشنهادی را میسیاست

 :های انرژیکنترل افزایش قیمت حامل؛ ب: های وارداتینهاده کنترل افزایش قیمتالف:  کاهش تورم فشار هزینه از طریق 

 محدودکردن حضور بخش نامولد 

 های بانکی و نفتیرفع تحریم 

 کنترل واردات رسمی و قاچاق 

 بود تحقیق و توسعهبه 

 های بازار مالیثبات در سیاست 

 تقویت ابزارهای تأمین نالی از بازار سرمایه و نظارت بر این بازار 

 مدتثبات در بازار ارز در کوتاه 

 مدتثبات در نرخ سود در کوتاه 

 های مولدنظارت بر سیستم بانکی و رعایت اولویت تسهیالت به بخش 

 یبانک های معوقتکلیف بدهی تعیین 

 مدت( های انقباضی )کوتاهکاهش سیاست 

 رعایت اقتصاد مقیاس 

 حل مسئله فساد 

 آزادسازی بازارهای مختلف 

 هاسازی دولت و کاهش مالیاتکوچک 

 های پربازده )نفت، گاز، پتروشیمی، گردشگری(دهی به بخشهای عمرانی دولت و اولویتساماندهی پروژه 

دو دیدگاه کلی درباره روند 
سیاست های آتی 

ال های حجم نقدینگی واقعی در س-تورم کاهش یافته است
ی رشد نقدینگی در دوره ها-کاهش یافته است 32تا 37

قبل اثر خود را بر تورم داشته و اثر دنباله دار ندارد

ا تغییر اولویت از کاهش تورم به مقابله ب
سیاست انبساطی پولی و مالی + رکود

باید تورم و رکود -نیز باال بوده است32رشد نقدینگی در سال 
رکود ریشه در بخش عرضه دارد و به تقاضا هم -را با هم دید

سرایت کرده است

عدم اجرای +سیاست های حمایت از تولید
سیاست های تورم زا

 یستمنظارت بر س»چهار راهکار   یانم یندر ا

 یهابه بخش یالتتسه یتاولو یتو رعا يبانک

دولت و  يعمران یهاپروژه ي، سامانده«مولد

پربازده )نفت، گاز،  یهابه بخش دهيیتاولو

 یبازارها یسازآزاد»(، یگردشگر یمي،پتروش

دولت و كاهش  یسازكوچک»و « مختلف

 یشنهادراهکارها پ یگراز د یشب  «هایاتمال

 .اندشده
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 ی ابتدایي هاازدهم در سالیعملکرد دولت  -4

 
از دهد رشد اقتصادی در کشور  هنوز منفی است هرچند آمیز بود اما آمار نشان میهای دولت در مقابله با تورم موفقیتسیاست گرچه

 دهد. تغییرات تولید ناخالص داخلی را به تفکیک اجزا نشان می 1قدرمطلق رشد منفی کاسته شده است. جدول 

 1309به قیمتهای ثابت سال  يداخلناخالص  یدتولرشد   -4جدول 
 (درصد)

 *1304 1303 1302 1301 شرح 

 1.6 1.1 1.1 1.0 گروه كشاورزی

 0.2 1.1 -1.5 -96.1 گروه نفت

 -6.5 1.1 -2.1 -2.9 گروه صنایع و معادن

 -57.1 9.2 52.2 5.1 معدن

 -1.6 1.7 -9.1 -1.5 صنعت

 9.9 1.2 2.1 2.5 برق، گاز و آب

 -50 -7.3 -2.3 -9.2 ساختمان

 -2.9 5.1 2.9 5.1 گروه خدمات

 -6.5 7.1 -7.1 -1.2 بازرگاني ، رستوران و هتلداری

 -6.5 5.6 5.7 1.1 حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات

 5.7 1.0 6.9 -7.0 خدمات موسسات مالي و پولي

 7.1 2.0 2.7 0.1 خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصي

 5.2 7.1 1.6 9.7 خدمات عمومي

 -1.1 -9.0 0.7 7.7 خدمات اجتماعي ، شخصي و خانگي

 -5.6 9.2 -7.9 -0.0 تولید ناخالص داخلي به قیمت پایه

 -9.5 9.7 7.1 7.1 تولید ناخالص داخلي به قیمت پایه بدون نفت

 -0.1 5.6 -7.0 -55.1 تولید )درآمد( ناخالص ملي به قیمت بازار

 -57.5 -7.1 -5.6 -51.6 درآمدملي

 منبع: بانک مرکزی

کاهش تورم و 
کاهش رشد منفی 

اقتصادی 

انضباط پولی

کاهش 
انتظارات 

تورمی

ثبات در بازار 
ارز 

کاهش 
تقاضای سفته 

بازی ارز

بهبود انتظارات 
فعاالن 
اقتصادی

گشایش در 
روابط سیاسی

كار آمدن هدف  یاز زمان رو یازدهمدولت 

 یمخود را كنترل تورم و حل مسئله تحر ياصل

به كاهش  یتكه درنها يقرار داد؛ اقدامات

. یدانجام یاقتصاد يتورم و كاهش رشد منف

را رقم زد  یتموفق ینكه ا يعوامل نیمهمتر

 .رو خالصه شده استدر شکل روبه
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 یلدر تحلهای اخیر مربوط به دو بخش نفت و کشاورزی است. مشخص است بیشترین رشد در سال 1 طور که در جدولهمان

رکود و رونق کشور نباشد،  یطشرا یابیارز یارشده و مع یلطور مجزا تحلدو بخش به ینتر باشد که سهم امناسب یدشا گذارییاستس

اقتصاد داشته باشد  یراز مس یرغبه یریمس تواندیطور بالقوه مها بهزا است و رشد آنمتأثر از عوامل برون یشترردشان بعملک یراز

آب  یطمتأثر از شرا یشترب یزن یاست و بخش کشاورز یاقتصاد یهابخش یربا سا یفیضع یوندهایپ یدارا ینکها یلدل)بخش نفت به

 اقتصاد(. است تا رونق و رکود کل ییو هوا

 بر بسته خروج از ركود یليتحل -1-4

 یشنهادپ یزدر حوزه خروج از رکود ن گذارییاستبسته س 5932خود  در  سال  یاقتصاد یکل هاییاستدر کنار س یازدهمدولت 

که در  ایذاریگیاستخط س ینکهاما با توجه به ا گذردیم اییبسته زمان طوالن ینشدن ا ییو اجرا یشنهادداد. اگرچه از زمان پ

 ینا یباشد. برا یکاربرد یزامروز ن یبرا تواندیبسته م ینا یلدر دولت ادامه دارد، تحل یزن حاضربسته فعال بود در حال  ینا ینتدو

 .پردازیمیم یاستیبسته س ینا یلبخش به تحل ینمنظور در ا

 یابي وضعیت ركود تورمي ریشه -1-1-4

است که در  «یتجار یهاچرخه یکنئوکالس یهنظر»ی،بروز رکود تورم ییزارش دولت از چراارائه شده در گ یلتحل ینظر یمبنا

 است: هشد یکتفک یکدیگراز  5911-39 یمنسجم نقش چهار عامل در بروز رکود در بازه زمان یآن به شکل

 و صادرات نفت  یدکاهش تول: یهعامل شوک اول .5

واردات، بودجه دولت و اثر بر  یردر سه مس یراندر اقتصاد ا یربه شوک نفتانتشار ض یزممکان : دهنده یتسرا یاعوامل انتشار  .2

 یواردات و تنگناها یتمحدود»، «یندهنسبت به آ یتو عدم قطع یتالطم ارز»شده است که منجر به  یبندعرضه ارز طبقه

 است. هشد «لتکاهش بودجه دو»و  «هابانک یمال ینسب

ها به بنگاه یمال ینتأم یوابستگ»، «بودجه به نفت یوابستگ»، «به واردات یدتول یتگوابس» : بحران یقتعم سازینهعوامل زم .9

 یراندر اقتصاد ا یدیتول هاییتبر شدت کاهش فعال سازینهعنوان عوامل زمبه «"یبه انرژ یدتول یوابستگ»و  «هابانک

 اند.شده ییشناسا

کاهش »و  »گذارییهانداز و سرماکاهش پس»، «هابانک یلما یتنگناها»که شامل  : عوامل انتقال دهنده در طول زمان .1

 شودیم یراندر اقتصاد ا «کل یمصرف و تقاضا

 د،کن یحشده تشر یاد یرا در بازه زمان یعلل وقوع رکود تورم یارائه شده، توانسته است به خوب ینظر یمبنا رسدینظر مبه اگرچه

 ینکه به ا ینقد ینترمهم یگرد یاناست. به ب نکرده یوقوع بحران توجه یاختاربه عوامل س ی،بازه بررسبودن کوتاه  یلاما به دل

 یهاضعف یینو تب یلالزم جهت تحل ینظر هاییتفاقد قابل یتجار یهاچرخه یاست که تئور ینا ست،وارد ا ینظر یمبنا

در اقتصاد  یوقوع بحران فعل یاصل یهمابن ن،یانهادگرا یژهواز اقتصاددانان به یریبخش کث یدهاست که به عق یراناقتصاد ا یساختار

خروج  یاو  یبه کاستن از شدت رکود تورم تواندیدولت تنها م یشنهادیبسته پ یاجرا یط،شرا ینگفت که در بهتر یدکشور است. لذا با



 16      «نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری» صبا موسسه راهبردهای بازنشستگی

 

موضوع در  ینتحقق ا یبرا یدو با یستبسته ممکن ن یکتنها با ارائه  یکنون یطاز شرا یداراما خروج پا یداز بحران کمک نما یموقت

 به برنامه ششم توسعه نموده است. لکه دولت آن را موکو یامر یرد؛مد نظر قرار گ یبلندمدت، اصالحات ساختار

 هماهنگي با اسناد باالدستي -1-2-4

ماهنگی داشته ریزی باید با اسناد بلندمدت همدت است که بر مبنای منطق برنامهای کوتاهبسته سیاستی خروج از رکود برنامه

های اقتصاد مقاومتی های بلندمدت اقتصادی در ایران که هم دولت و هم حاکمیت بر آن تأکید دارند، سیاستباشد. یکی از برنامه

قرار  یو اقدامات اقتصاد یزیربرنامه گذاری،یاستاقدامات ارکان نظام در حوزه س یتمام یمبنا بایستیماست. از این رو این برنامه 

دولت  یشنهادیبه بسته پ ینگاه با. پرداخت یمخواه هایاستس یندولت با ا یشنهادینسبت بسته پ یبخش به بررس ینلذا در ا یرد،گ

 یتماه یلاحتماالً به دل یهاز ابالغ ییتوجه شده، بندها یاز بندها به خوب یبه برخ رسدیبه نظر م ی،خروج از رکود تورم یبرا

در قالب  مهوجود دارد که در ادا یکل هاییاستشائبه تناقض با س یزموارد ن یگرفته شده و در برخ هیدناد یشنهادیمدت بسته پکوتاه

 :دشویبه آنها اشاره م یموارد

 

 كارشناسان از بسته خروج از ركود یابيارز -2-4

ای مطرح شده بر این سند اند. با این همه مهمترین نقدهکارشناسان اقتصادی ارزیابی متفاوتی از بسته پیشنهادی دولت داشته

 توان در موارد زیر خالصه کرد: سیاستی را می

  یامور اقتصاد یستاد هماهنگو جایگزین شدن  ی اقتصاد گیری مان نهاد مهم تصمیبه عنونادیده گرفتن شورای اقتصاد 

  دولت

 ینکشور و همچن یر رشد اقتصادسهم د ینکمترصنایع انتخاب شده  به گواه آمار،ران )در منطق انتخاب صنایع پیش ابهام 

احتماال هدف از محیطی نیز با محدودیت کشور تطابق کمتری دارند؛ و به لحاظ زیست ندرا دار یاسهم از مبادالت واسطه ینکمتر

 انتخاب آنها ارزآوری بوده است(

بي توجهي به شركتهای دانش بنیان با وجود ارزآور بودن •

بي توجهي به اصالح الگوی مصرف در عذا و دارو•

بي توجهي به سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد •

بي توجهي به اصالح سیستم توزیع•

بي توجهي به اصالح ساختار مالي دولت و حذف هزینه ها زائد•

ا ب... بي توجهي افزایش تولید داخلي نهاده ها و كاالهای اساسي •
هدف كاهش وابستگي به كشورهای محدود و خاص

مسکوت ماندن استفاده از ظرفیت هدفمندسازی یارانه ها در جهت•
افزایش تولید، اشتغال و بهره وری

نادیده گرفتن

كاهش مالیات ها و تخفیفات مالیاتي در •
اصالح نظام "مغایرت با سیاست كلي 

درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتي

ت به مشخص نبودن دلیبل انتخاب بخش نف•
عنوان بخش پیشران و مغایرت آن با هدف

كاهش وابستگي اقتصاد به نفت

مغایرت
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 های مرتبط با محدودکردن بخش غیرمولدتنادیده گرفتن سیاس 

 های مالیاتی قبلی. مثال مهم های مالیاتی متعدد و افزایش درآمد مالیاتی با اتکا به پایهمعافیتهای غلط مالیاتی )اتخاذ سیاست

 ی است (خام فروش یقعلناً تشواست که صادرات مواد خام  یبرا یدرصد 25 یاتیمال یتمعاف در این زمینه

  ن هر دو هدف بسیار دشوار استزمابرد همپیش چراکه اولویت قائل نشدن بین خروج از رکود و مقابله با تورم 

 های دولت )کاهش بودجه عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی و کوچک شدن دولت و در گرفتن کاهش هزینهنادیده

 های غیرضرور و سرباز در بودجه دولت(ماندن هزینهحال باقیعین

  سمت بخش مولد های الزم برای نظارت بر سیستم بانکی و هدایت منابع بهسیاستعدم توجه به 

 گرفتن بخش گردشگرینادیده 

 ها و کسری بودجه آنعدم توجه به سیاست هدفمندی یارانه 

 های نفتیها به تحریممحدود دیدن تحریم 

 های بازنشستگیعدم توجه به رابطه مالی دولت با صندوق 

 های انرژیتوجهی به اثرات افزایش قیمت حاملبی 

 دهد که به نسبت کی متناسب با تورم )کاهش تورم زمانی اثر خود را در تولید نشان مینادیده گرفتن موضوع کاهش سود بان

 آن تسهیالت با سود متناسب با تورم دراختیار تولید قرار بگیرد(
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 گیریبندی و نتیجهجمع -1

 د:ارائه کر ی توان به شرح جدول ذیلمورد مطالعه را م هایشرکتبطور کلی عوامل ایجاد کننده یا گسترش رکود در 
 

 های زیرمجموعه صندوق بازنشستگي كشوریمهمترین مشکالت شركت -4جدول

 درگیر هایشركت علت ردیف

1 
خارجی و عدم ها و نتایج آن ازجمله عدم ورود سرمایه گذار تحریم

 المللیاخذ گواهینامه های بین
رکبیر، د اکسین، پتروشیمی امیل های ایرانگردی جهانگردی،توفیق دارو، فوالهت

 آهن، آنتی بیوتیک سازیذوب

2 
مشکالت بانکی از جمله باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی و 

 داریها به بنگاهجرایم دیرکرد تسهیالت و ورود بانک
های ایرانگردی و جهانگردی، هواز، ذوب آهن، فوالد اکسین، هتلسازی الوله

 سازه، آنتی بیوتیک سازیایران

3 
های سریع و تنیده و ممانعت آن از اجرای طرح بوروکراسی در هم

 گیریجدید و خالقانه و کند بودن تصمیمای توسعه
سازه، ی، شرکت پگاه، ایرانهای هما، لوازم خانگی پارس، پگاه خوزستان، کفش ملهتل

 خانه سازی، فوالد اکسین

4 
های ها و مجموعهاه بودن دوره عمر مدیران در شرکتکوت

 شفاف بودن مناسبات بین مدیران و سهامدارانباالسری و غیر
های ایرانگردی و جهانگردی، توفیق دارو، م خانگی پارس، پارس الکتریک، هتللواز

 ایران سازه

 های ایرانگردی و جهانگردی، پگاه خوزستانآهن، دخانیات، هتلی آبادان، ذوبپتروشیم نیروی کار مازاد و استخدام می رویه 1

 هتل های هما، کفش ملی، پگاه، ذوب آهن رات دست و پاگیر غیر اقتصادیقوانین و مقر 2

 لوله سازی اهواز، سیمان یاسوج، فوالد اکسین، ذوب آهن رکود در پروژه های عمرانی دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ 7

 فقدان استراتژِ شفاف و دقیق برای توسعه صنعتی هریک از صنایع 8
های ایرانگردی و جهانگردی، پتروشیمی امیرکبیر، سیمان آهن، هتلپتروشیمی آبادان، ذوب

 یاسوج

 پتروشیمی آبادان، چوب و کاغذ )چوکا(، دخانیات، رجا فرسودگی ماشین آالت و عدم توجه به نوسازی 0

 لوازم خانگی پارس، ذوب آهن، خانه سازی وری پایین عوامل تولیدبهره 19

 پتروشیمی آبادان، پگاه خوزستان، هما رباروجود هزینه های اجتماعی و س 11

 ذوب آهن، فوالد اکسین، کفش ملی های نامناسب، واردات بی رویه، دامپینگ و قاچاقوضع تعرفه 12

 فوالد اکسین، پتروشیمی امیرکبیر توجهی به زنجیره تولید و تامین خوراک صنایعبی 13

 والد اکسین، پگاه، پگاه خوزستانف توزیع نامناسب سود در زنجیره تولید و توزیع 14

11 
دخالت مقامات ذی نفوذ استانی ازجمله نمایندگان مجلس در امور 

 هاداخلی شرکت ازجمله استخدام و انتصاب و خرید نهاده
 چوب و کاغذ)چوکا(، دخانیات

 رجا، دخانیات واگذاری، خصوصی سازی و قیمتگذاری ناقص 12

 رجا، ذوب آهن نامناسب بودن توزیع یارانه ها 17

 ذوب آهن، سیمان یاسوج، فوالد اکسین اعطای بی رویه مجوز و باال بودن ظرفیت تولید بیش از حد تقاضا 18

 سیمان یاسوج، لوازم خانگی پارس فقدان تشکل صنفی هماهنگ کننده 10

 سیمان یاسوج تثبیت قیمت محصوالت همراه با افزایش قیمت عوامل تولید 29

 دخانیات، کفش ملی، پارس الکتریک تبدیل دارایی های غیر مولد به مولدعدم امکان  21

 لوازم خانگی پارس نامناسب بودن شبکه توزیع 22

 توفیق دارو عدم بازپرداخت مطالبات دولتی 23

 فوالد اکسین اشتیاق به واردات به دالیل مختلف غیر اقتصادی 24

 چوب و کاغذ)چوکا( ی دولتینادیده گرفته شدن برخی وظایف در ادغام ها 21

 پتروشیمی امیرکبیر گران بودن خوراک در مقایسه با قیمت های بین المللی 22
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دی مبارزه با رکود به نظر می رسد بسته پیشنها بههای اقتصادی مطرح شده است، بنگاهبا توجه به مواردی که از منظر مدیران  

 هایصندوقی زیرمجموعه هابنگاهی را مرتفع نماید. لذا به منظور ارتقاء وضعیت ی صنعتهابنگاهتواند مشکالت اساسی تنهایی نمی

و فراملی به شرح ذیل  برون رفت از شرایط رکودی، انجام اقداماتی در سطوح مختلف بنگاه، صنعت، کالن اقتصادیو  بازنشستگی

  :دشوپیشنهاد می

 

 

 
 
 

ت سطح بنگاه
اقداما

دستورالعمل هایوسازوکارهاتدوین•
نیرویاستخدامومدیرانانتصاب
انسانی

پیاده سازی چرخه بهبود بهره وری•

پیاده سازی سیستم های آماری و •
اطالعاتی شفاف و هوشمند در 

شرکت ها

اصالح نظام بازاریابی و فروش در •
هریک از شرکت ها

تالش برای تبدیل دارایی های •
غیرمولد به مولد

ی و تعریف استانداردهای مدیریت مال•
ا در تبعیت از این استانداردها خصوص

زمینه اهرم های مالی

برنامه ریزی برای کاهش و یا امهال •
مطالبات بانک ها

ورود به حلقه های سودآور در زنجیره •
تولید

ا تالش برای نوسازی ماشین آالت ب•
استفاده از ظرفیت های فاینانس و
جذب سرمایه گذاری های خارجی

ت
صنع

ت در سطح 
اقداما

ای ایجاد و یا توانمندسازی تشکل ه•
ا صنفی و اتحادیه های صنعتی ب

هدف افزایش قدرت چانه زنی، انجام
فعالیت های معطوف به بنگاه های

زیر مجموعه ازجمله تحقیق و 
بازارتوسعه و مطالعات بازار و تسهیم

ایجاد کلینیک های تخصصی •
صنعتی با هدف عارضه یابی در 
مک هریک از بنگاه های صنعتی و ک

به مدیران آنها در جهت رفع 
عارضه های ایجاد شده

تدوین استراتژی توسعه ویژه •
هریک از شاخه های صنعتی و 

تبعیت از آن با استفاده از 
آمایش های سرزمینی

ی
ت در سطح فرامل

اقداما

تالش برای رفع تحریم ها و •
افزایش تعامالت اقتصادی با

سایر کشورها

تالش برای جذب سرمایه •
گذاری های خارجی 

یجوینت شدن با واحد های صنعت•

عضویت در مجامع و سازمان های •
بین المللی 
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 یمقامات استان یراقتصادیغ یهامواجهه با دخالت یآتش برا یرهدا یجادا

 یاجتماع یهاو رفع بحران ییاشتغالزا هاییتبا اولو یصنعت یو توسعه واحدها ینوساز یاعتبار برا تامین

 یو مال یمختلف بانک یهابدهکار از روش یهابنگاه هاییال بدهامه یبرا ییساز و کارها ایجاد

 المللیینب هایینانسو فا یخارج گذارییهدر ورود سرما تسهیل

 یصنعت یهادولت به بنگاه هاییبازپرداخت بده یبرا ینهبه ینظر گرفتن نظام مال در

 دولت یانضباط مال یساز و کار کارآمد برا طراحی

 یکدیگربا  هایرهاز زنج یکهر یتعامالت اعضا یقو تشو یدتول هایرهیبه زنج یژهو توجه

 یاراخت یضو تفو گیرییمو کاهش مراجع تصم یندهانمودن فرا یکیمختلف ازجمله الکترون یهااز روش یو کاهش بوروکراس زداییمقررات

 مرتبط یعصنا یاصالح نظام تعرفه واردات و صادرات با همکار 

 یدتول یرهشده در زنج یجاداز ارزش افزوده ا هایرهاز زنج یکسهم هراصالح نظام سود و  

 یتمام دولت یمهن یطرح ها یسامانده یبرا تالش

 یشرکت ها به بخش خصوص یو واگذار گذارییمتق یندهایفرا اصالح

 در بلندمدت هایمتق یبا هدف حرکت به سمت آزادساز یارانه یو اعطا گذارییمتنظام ق اصالح

ت
اقداما
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