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الف

مقدمه
ــه کــرده اســت؛ تورم هــای  ــی را تجرب اقتصــاد مــا در دهــه گذشــته شــرایطی ســخت و بحران
شــدید، رکــود عمیــق و در ســال هایی تــورم رکــودی بحــران بــزرگ اقتصــاد ایــران بــوده کــه در 
کنــار بحران هــای سیاســی، اجتماعــی و زیســت محیطی کشــور را در شــرایط خطیــری قــرار داده 
اســت. پــس از روی کار آمــدن دولــت یازدهــم و تغییــر در برخــی جهت گیری هایــی سیاســتی، 
اقتصــاد از وضعیــت بحــران عمیــق خــارج شــد امــا شــواهد نشــان می دهــد بخش هــای تولیــدی 
ــه رو هســتند. شــناخت  ــا چالش هــای عمــده ای روب در کشــور به ویــژه بخــش صنعــت هنــوز ب
ــاد از  ــروج اقتص ــرای خ ــن ب ــای ممک ــایی راه حل ه ــد و شناس ــوزه تولی ــی ح ــای اصل چالش ه
وضعیــت بحرانــی موضوعــی اســت کــه در حــال حاضــر بــرای اقتصــاد ایــران اهمیــت اساســی 
دارد. در همیــن راســتا موسســه راهبردهــای بازنشســتگی صبــا در ســال 1395 پــروژه پژوهشــی 
ــای  ــه صندوق ه ــته ب ــی وابس ــای صنعت ــود در  بنگاه ه ــی رک ــوان »مسئله شناس ــا عن ب

بازنشســتگی و راهکارهــای خــروج از آن« را در دســتور خــود کار قــرار داد. 

بــرای انجــام ایــن پژوهــش روش تحقیــق کیفــی اتخــاذ شــد. دلیــل اصلــی اســتفاده از این 
روش، ضــرورت دســتیابی بــه نظــرات مدیــران، کارآفرینــان، سیاســت گذاران و صاحب نظــران 
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اقتصــادی در زمینــة علــل بــروز رکــود، دامنــه و میــزان تاثیــر آن بــر بنگاه هــای صنعتــی و در 
عیــن حــال راهکارهــا و اقدامــات ضــروری بــرای خــروج از آن بــود. بــرای دســتیابی بــه ایــن 
هــدف پژوهشــگر بیــش از 70 گــزارش ارائــه شــده در حــوزه خــروج از رکــود را مطالعــه کــرده 
و بــا مدیــران 30 شــرکت زیرمجموعــه صندوق هــای بازنشســتگی گفت وگــوی عمیــق انجــام 
داده اســت. عــالوه بــر ایــن، محقــق طــی گفت وگوهایــی بــا صاحب نظــران اقتصادی، مســائل 

مســکوت مانــده در گزارش هــای موجــود را نیــز بررســی کــرده اســت.
آنچــه در ادامــه می آیــد خالصــه ای از ایــن طــرح پژوهشــی اســت. در گــزارش پیــش رو 
تــالش شــده تــا بــه طــور خالصــه و بــا اســتفاده از اشــکال و نمودارهــا، مطالــب مطرح شــده 
در پژوهــش اصلــی بازنویســی شــود. ایــن گــزارش در 5  بخــش تنظیم شــده اســت. در بخش 
نخســت مســئله رکــود تورمــی از منظــر مکاتــب مختلــف اقتصــادی بررســی شــده و ســپس 
بــا مطالعــه وضعیــت متغیرهــای کالن اقتصــادی در کشــور و رونــد رشــد و تــورم دوره هــای 
مختلــف در اقتصــاد، وضعیــت رکــود تورمــی در ایــران تشــریح شــده اســت. در بخــش دوم 
مکانیســم اثرگــذاری تحریم هــای اقتصــادی بــر تشــدید رکــود تورمــی در کشــور توضیــح 
ــران شــرکت های  داده شــده اســت. در بخــش ســوم نظــرات کارشناســان اقتصــادی و مدی
زیرمجموعــه صندوق هــای بازنشســتگی دربــاره ریشــه رکــود تورمــی در کشــور و راه کارهــای 
پیشــنهادی بــرای خــروج از ایــن وضعیــت گــردآوری شــده اســت. بخــش چهــارم بــه تحلیل 
سیاســت های دولــت یازدهــم بــرای خــروج از رکــود اختصــاص دارد کــه بــرای ایــن منظــور 
ــده اســت.  ــز ش ــود تمرک ــی از رک ــروج غیرتورم ــتی خ ــی بســته سیاس ــل و ارزیاب ــر تحلی ب
درنهایــت، در بخــش پنجــم نظــرات کارشناســان جمع بنــدی شــده و اقدامــات اساســی بــرای 

خــروج از رکــود در ســطوح مختلــف دســته بندی شــده اســت.
امیــد اســت مطالعــه ایــن گــزارش هــم از منظــر شــناخت مشــکالت اصلــی بنگاه هــای 
ــای  ــر راه حل ه ــم ازمنظ ــوری( و ه ــتگی کش ــدوق بازنشس ــژه صن ــور )به وی ــادی کش اقتص
پیشــنهادی بــرای خــروج از وضعیــت موجــود بــرای کارشناســان و مدیــران مفیــد واقع شــود.
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1- ماهیت رکود تورمی 
مکاتــب مختلــف اقتصــادی دربــاره ریشــه یابی پدیــده رکــود تورمــی و ارائــه راه حــل بــرای 
ــا  ــن نگرش ه ــاوت در ای ــد. تف ــه داده ان ــی ارائ ــات مختلف ــت نظری ــن وضعی ــروج از ای خ
بیشــتر مربــوط بــه شــرایط اقتصــادی و محیطــی ای اســت کــه اقتصاددانــان بــا آن روبــه رو 
ــه در  ــی ک ــه زمینه های ــه ب ــا توج ــد ب ــه ای را بای ــر نظری ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــد. ب بوده ان
آن شــکل گرفتــه و رشــد کــرده اســت بررســی کــرد و درنهایــت بــا توجــه بــه شــرایطی 
ــی و  ــود تورم ــاد رک ــل ایج ــا از  عل ــن تبیین ه ــرار دارد، بهتری ــا در آن ق ــاد م ــه اقتص ک
ــدا  ــن منظــور در ابت ــرای ای ــه کــرد. ب ــرای خــروج از آن را ارائ متناســب ترین راهکارهــا ب
نــگاه 9 مکتــب مهــم اقتصــادی را بــه پدیــده رکــود تورمــی بــه صــورت اجمالــی مــرور 
ــف  ــای مختل ــی دوره ه ــران ط ــورم را در ای ــود و ت ــت رک ــش دوم وضعی ــرده و در بخ ک

ــم.    ــی می کنی برس

1-1- رکود تورمی از دیدگاه مکاتب اقتصادی 

ــد، برخــی  ــاره رکــود تورمــی دارن ــات اقتصــادی متفــاوت دیدگاه هــای مختلفــی درب نظری
نظریــات بــا تأکیــد بــر ادوار تجــاری در هــر اقتصــادی، پدیــده رکــود را معضلــی موقتــی 
در اقتصــاد می داننــد و معتقدنــد بــا مکانیســم های خوداصــالح در اقتصــاد  مشــکل رکــود 
برطــرف خواهــد شــد. از طرفــی گــروه دیگــر معتقدنــد رکــود در یــک اقتصــاد می توانــد 
ــه کار  ــا آن ب ــه ب ــات مقابل ــت هایی را در جه ــال سیاس ــور فع ــد به ط ــد و بای ــی باش دائم
ــورم را ناشــی  ــز نظــرات متفاوتــی وجــود دارد. برخــی ت ــورم نی ــده ت ــرد. در تحلیــل پدی ب
از دخالــت دولــت در اقتصــاد می داننــد و گروهــی دیگــر بــر مشــکالت ســمت عرضــه و 
هزینه هــای تولیــد تأکیــد می کننــد. در جــدول 1 ایــن نظریــات و راه حل هــای آنهــا ارائــه 

شــده اســت. 
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جدول 1- رکود تورمی از دیدگاه مکاتب اقتصادی

سیاست پیشنهادیدالیل وقوع رکود تورمیمکتب یا نظریه

کالسیک
تورم: فشار تقاضا به علت افزایش مخارج دولت

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

به شرایط تعادلی بازمی گردد

تورم

تورم: ناشی از عوامل اجتماعی و سیاسی 

)اتحادیه های کارگری(

رکود: نارسایی تقاضای موثر

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

را اداره کند.

پولی
تورم: مداخله دولت برای مقابله با رکود موقتی و افزایش 

عرضه پول

کاهش کسری بودجه، کاهش 
نقش دولت در اقتصاد، استقالل 

بانک مرکزی

نئوکالسیک
تورم و رکود: موقتی و زودگذر و سیر طبیعی اقتصاد 

هستند

افزایش موجدی سرمایه که 
در نتیجه ان اشتغال افزایش 

می یابد

نئوکینزی

تورم: تورم از سمت عرضه ایجاد می شود و ناشی از 
سیاست های دولت و افزایش هزینه عوامل تولید است 

که رکود را نیز ایجاد می کند.

اقتصاد خودتنظیم است و به 
تعادل بازمی گردد

کینزین های جدید و 
پولگرایان

انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزد باعث تورم، 
افزایش هزینه های تولید و رکود می شود

مداخله های مصلحت گرایانه مقامات پولیکالسیک های جدید
رشد پول اعتباری مازاد بر رشد محصولاتریشی

تمرکز بازار در اختیار گروه های خاص و پرنفوذاثبات تفاضلی
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1-2- تحلیل متغیرهای کلیدی در اقتصاد ایران

ــات اقتصــادی  ــا کدامیــک از نظری ــران ب ــرای درک اینکــه ماهیــت رکــود تورمــی در ای ب
انطبــاق بیشــتری دارد بایــد رفتــار متغیرهــای کلیــدی در اقتصــاد ایــران را شــناخت. بــرای 
درک ایــن موضــوع بــا اســتفاده از محاســبات اقتصادســنجی رفتــار ایــن متغیرهــا در اقتصاد 

کشــور تحلیــل شــده اســت. بــر اســاس ایــن تحلیــل: 
نــرخ بیــکاری، نــرخ ســود و شــاخص قیمــت مصرف کننــده شــدیدا مانــا هســتند:  ●

ــته و  ــداوم داش ــود آن ت ــده، رک ــی ش ــوک های دائم ــار ش ــران گرفت ــاد ای اقتص
ممکــن اســت تــداوم نیــز داشــته باشــد. 

ــا هســتند: نرخ هــای کلیــدی  ● ــرخ بیــکاری و شــاخص قیمــت ناپای ــرخ ســود، ن ن
هیــچ تمایلــی بــه بازگشــت بــه یــک نقطــه مرجــع مشــخص ندارنــد. 

ــا  ● ــت ی ــران خودتثبی ــاد ای ــد اقتص ــان می ده ــا نش ــن متغیره ــودن ای ــا ب ناپای
خودتنظیــم نیســت. 

نــرخ بیــکاری، شــاخص قیمــت مصرف کننــده و نــرخ ســود هــم انباشــته هســتند:  ●
نرخ هــای کلیــدی نمی تواننــد خیلــی از یکدیگــر منحــرف شــوند.

ایــن ســه متغیــر ماننــد ســه فــرد نامتعــادل در خیابــان هســتند کــه بــا یــک طنــاب 
ــاد از هــم  ــد زی ــد امــا نمی توانن ــد، هرکــدام مســیر خــود را می رون ــه هــم گــره خورده ان ب

منحــرف شــوند. 
در نتیجه: 

بانک مرکزی )با ابزار نرخ سود( می تواند تورم و بیکاری را برای مدت موقت در یک مسیر 
کمی کنترل کند اما نمی تواند به صورت دائمی و به طور هم زمان این دو نرخ را کنترل کند.

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

مــرور وضعیــت رشــد اقتصــادی در ایــران طــی دوره هــای مختلــف نشــان می دهــد اقتصــاد 
ــورم  ــود و ت ــده رک ــوده و پدی ــددی ب ــانات متع ــاهد نوس ــته ش ــرن گذش ــم ق ــران در نی ای
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معضــل جدیــدی بــرای اقتصــاد ایــران نیســت، هرچنــد ایــن مشــکل در ســال های اخیــر 
ــورم در دوره هــای  ــد رشــد اقتصــادی و ت ــر شــده اســت. در جــدول 2 رون بســیار عمیق ت

ــف به طــور خالصــه تشــریح شــده اســت.  مختل

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

توضیحاتدوره

1338-1355

تولید ناخالص داخلی ایران از 208 هزار میلیارد به 1238 هزار میلیارد ریال )به قیمت های ثابت 
سال 1383( رسید؛ اندازه اقتصاد ایران طی 17 سال، 6 برابر شد. تورم نیز در این دوره پایین بوده 

است و رقم متوسط آن به 3.1 درصد می رسد.

1356-1368
کاهش 30 درصدی تولید طی سال های 1355 تا 1360؛ افزایش تولید در سال های 61 و 62،؛ 

روند نزولی تولید تا سال 67، متوسط تورم 17 درصدی

1369-1380

رشد اقتصادی حدود 14 و 12 درصد طی سال های 1369 و 1370 به دلیل استفاده از 
ظرفیت های خالی اقتصاد در دوران پس ازجنگ؛ از سال 1370 تا 1374 اجرای برنامه تعدیل، 
کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؛ 1377 کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی، 

متوسط تورم 19.8 درصدی

1381-1384

اصالح ساختار اقتصادی مبتنی بر رویکرد »توسعه اقتصاد رقابتی«، تدوین نظام جامع رفاه و 
تأمین اجتماعی، تأسیس حساب ذخیره ارزی و تالش برای تنظیم وضعیت مالی دولت، بهبود 

روابط بین الملل، رشد اقتصادی 5.9 درصدی و رشد تشکیل سرمایه ثابت 9.9 درصدی، متوسط 
تورم 14 درصدی

1385-1390

افزایش درآمدهای نفتی، افزایش واردات، افزایش وابستگی اقتصاد به خارج، تنش در روابط 
بین الملل،

رشد اقتصادی 4.4 درصدی و تشکیل سرمایه ثابت 5.4 درصدی؛ آغاز روند رکود اقتصادی، 
متوسط تورم 15.8 درصدی

1391-1392

اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، کسری شدید در اجرای این سیاست، آغاز تحریم های 
هسته ای، تعمیق رکود اقتصادی و افزایش تورم. ثبت رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی، متوسط 

تورم 32.5 درصدی

1392-1395
تغییر دولت، تالش برای رفع تنش های بین المللی و رفع تحریم ها، اعمال بسته سیاستی خروج 

غیرتورمی از رکود



مسئله شناسی رکود در بنگاه های صنعتی وابسته به صندوق های بازنشستگی و راهکارهای خروج از آن  / 5

نکتــه مهــم در جــدول  شــماره 2 مقایســه دو دوره 1381 تــا 1384 و 1385 تــا 1390 
ــش از  ــران پی ــاد ای ــود در اقتص ــه رک ــد ک ــان می ده ــن دو دوره نش ــه ای ــت. مقایس اس
ــا  ــادی تنه ــم اقتص ــروز داده و تحری ــود را ب ــانه های خ ــز نش ــادی نی ــای اقتص تحریم ه
ــژاد و نیلــی )1391(  ــر اســاس مطالعــات خاوری ن ــوده اســت. ب ــد ب تشــدیدکنندۀ ایــن رون
اثــر کاهشــی کل تحریــم بــر رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 91 و 92 بــه ترتیــب 
ــر ایــن اســاس در صورتــی کــه تحریم هــای تجــاری و  ــوده اســت. ب 6.4 و 2.2 درصــد ب
نفتــی بــر اقتصــاد کشــور تحمیــل نمی شــد، رشــد اقتصــادی کشــور در دو ســال مذکــور 

ــید.  ــد می رس ــه 0.4- و 0.3 درص ــب ب به ترتی
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2- اعمال تحریم های اقتصادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران
ــد رکــود اقتصــادی پیــش از اعمــال تحریم هــا در اقتصــاد ایــران آغــاز شــده  اگرچــه رون
بــود امــا اعمــال تحریم هــای نفتــی و بانکــی بــه ایــن رونــد شــدت و عمــق بیشــتری داد. 
اثرگــذاری تحریم هــا بــر اقتصــاد ایــران را از چنــد مجــرا می تــوان پیگیــری کــرد کــه در 

ــه آن اشــاره می شــود: ــه به طــور خالصــه ب ادام

گروه نفت

کاهش حجم صادرات نفت از 
2 میلیون بشکه در روز به 1 

میلیون بشکه

کاهش ارزش افزوده بخش 
نفت به میزان 37.4 درصد 

کاهش رشد اقتصادی کل 
کشور

گروه صنعت و معدن

کاهش 
درآمدهای ارزی

کاهش واردات مواد 
اولیه و واسطه ای 

صنعت 

کاهش ارزش افزوده 
بخش صنعت

کاهش رشد 
اقتصادی

افزایش نرخ ارز 
افزایش قیمت مواد 

اولیه و کاالهای وارداتی 
واسطه ای  صنعت

افزایش قیمت کاالهای 
افزایش تورم تولیدی صنعتی  

بازار ارز

افزایش 7 برابری نقدینگی 
در سال های قبل+ تحریم 
بانک مرکزی+ کاهش 

درآمدهای ارزی

افزایش نرخ ارز+ 
شکاف 95 درصدی 
نرخ ارز رسمی و بازار 

افزایش قیمت 
کاالهای مصرفی و 
واسطه ای وارداتی

افزایش تورم
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بخش بازرگانی و خدمات

تحریم مبادالت 
بانکی+ افزایش 

نرخ ارز

کاهش 
واردات 

رکود فعالیت های 
مرتبط با توزیع 

کاالها

کاهش ارزش افزوده 
بخش بازرگانی، 

رستوران و هتلداری

کاهش 
رشد 

اقتصادی

تقاضای کل بخش عمومی 

کاهش 
درآمدهای 

نفتی 

کاهش 
درآمدهای 

دولت

کاهش 
مخارج دولت 

)1.1درصد(

کاهش اعتبارت عمرانی 
)از 25 درصد بودجه عمومی 
در سال 1390 به 14 درصد 

در سال 1391(

کاهش 
رشد 

اقتصادی

تقاضای کل بخش خصوصی

کاهش مصرف خصوصیکاهش درآمد ملیرشد منفی اقتصادی

کاهش مصرف خصوصیکاهش قدرت خریدافزایش قیمت ها

کاهش تشکیل سرمایه ثابت

نوسانات ارزی+ بحران 
ارزی+ افزایش تورم

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

کاهش تشکیل 
سرمایه ثابت

کاهش رشد 
اقتصادی
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سیاست های پولی
افزایش افزایش نقدینگی

تورم 
کاهش نرخ رشد 
پایه پولی از سال 
1388+ سیاست 

هدفمندی 
بارانه ها+ 
تحریم ها

افزایش 
نیاز 

بنگاه ها 
به 

نقدینگی

اعطای 
وام با 

نرخ های 
باال

افزایش 
مطالبات 
بانکها از 

بخش دولتی 
و غیر دولتی 

افزایش 
بدهی 
بانک ها 
به بانک 
مرکزی

افزایش 
پایه پولی 

ــادل 26.9 و 16.7  ــب مع ــزی، به ترتی ــک مرک ــه بان ــا ب ــی بانک ه ــال های 90 و 91، بده در س
ــد در  ــادل 9.2 درص ــهمی مع ــی س ــل به تنهای ــن عام ــه ای ــوری ک ــت به ط ــش یاف ــد افزای درص
رشــد پایــه پولــی در ســال 91 را بــه خــود اختصــاص داد. به عــالوه در ســال 91 تنگنــای مالــی 
دولــت منجــر بــه رشــد 162.9 درصــدی در خالــص بدهــی بخــش دولتــی بــه بانــک مرکــزی 
گردیــد کــه ســهمی معــادل 15.6 درصــد در رشــد 27.6 درصــدی پایــه پولی در ســال 91 داشــت.

بحران بانکی

هدفمندی 
رکود اقتصادییارانه ها+ تحریم

افزایش بدهی دولت به 
بانک مرکزی + عدم وصول 
انجماد مطالبات از بخش غیر دولتی

دارایی های 
بانک ها و 

نقدشوندگی 
پایین دارایی ها نرخ نامناسب 

سود بانکی
تمایل به ورود به 
بازارهای پررونق 

)مسکن(

رکود در بازار مسکن در 
سال های بعد 
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3- عوامل ایجاد رکود تورمی از منظر کارشناسان و فعاالن اقتصادی
همان طــور کــه در بخش هــای قبــل تأکیــد شــد تحریم هــای اقتصــادی اگرچــه از 
مجــاری مختلــف باعــث تشــدید رکــود تورمــی در اقتصــاد ایــران شــد، امــا شــواهد نشــان 
ــه  ــی ده ــال های ابتدای ــران در س ــاد ای ــا اقتص ــال تحریم ه ــدون اعم ــی ب ــد حت می ده
ــا  ــار تحریم ه ــد در کن ــن رو بای ــد. از ای ــه رو می ش ــاال روب ــورم ب ــی و ت ــد منف ــا رش 90 ب
عوامــل دیگــر موثــر بــر رونــد اقتصــادی کشــور را بررســی کــرد. جــدول شــماره 3 دیــدگاه 
ــی را  ــود تورم ــه ریشــه یابی رک ــف در زمین ــای مختل ــا رویکرده ــان اقتصــادی ب کارشناس
نشــان می دهــد. عالوه برایــن، نظــرات مدیــران بنگاه هــای صنعتــی منتخــب وابســته بــه 
ــه رو هســتند و  ــا آن روب ــی کــه ب ــن چالش های ــاره مهم تری صندوق هــای بازنشســتگی درب
بــه رکــود در ایــن بنگاه هــا دامــن زده، گــردآوری شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن 

ــه شــده اســت.  ــر ارائ ــران به صــورت تفصیلی ت ــن مدی بخــش نظــرات ای

3-1- رکود تورمی از منظر کارشناسان اقتصادی 

جدول 3- عوامل ایجاد رکود تورمی از منظر کارشناسان اقتصادی

وجه اثرگذاریتوضیحعنوان

عوامل ساختاری 
و تاریخی

افزایش تقاضا← تورمسیاست های انبساطی پولی و مالی

عدم تطابق عرضه و تنگناهای ساختاری بخش عرضه
تقاضا←رکود

ناکارایی ساختار و سیاست های دولتی، فساد و کاهش بهره وریعوامل نهادی
پایین بودن 

بهره وری←تنگنای 
عرضه←رکود تورمی

تحریم در کنار وابستگی اقتصاد ایران به نفتتحریم ها
مشکالت عرضه و افزایش 

قیمت کاالها ←رکود 
تورمی
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وجه اثرگذاریتوضیحعنوان

سیاست های 
دولت های نهم 

و دهم

افزایش شدید حجم نقدینگی، رشد بی رویه بخش خدمات در 
مقابل فعالیت های تولیدی، افزایش هزینه های تولید ناشی از 

اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها و نوسانات شدید نرخ 
ارز در پی اتخاذ سیاست خارجی نامناسب

رشد تقاضا + کاهش 
عرضه← رکود تورمی

عکس العمل سریع هزینه های تولید نسبت به تورم و تعدیل نوسانات هزینه
نسبی بیش از حد تناسب هزینه ها

کاهش عرضه←رکود 
تورمی

افزایش قیمت 
نهاده های وارداتی

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

انتظارات تورمی
افزایش قیمت از سمت 

عرضه

افزایش قیمت 
حامل های انرژی

افزایش هزینه های تولید + پرداخت نشدن سهم 30درصدی 
تولید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی

افزایش قیمت از سمت 
عرضه

حضور گسترده 
بخش نامولد

کاهش مازاد پس انداز 
و سرمایه گذاری
باال رفتن هزینه 

فرصت فعالیت های 
مولد

سهم کمتر فعالیت های 
مولد از کیک اقتصاد

سود پایین فعالیت های مولد

عدم امکان افزایش دستمزد 
متناسب با تورم در بخش مولد 

ناتوانی در پرداخت سود 
تسهیالت

کاهش فعالیت در بخش 
مولد اقتصاد )رکود از سمت 

عرضه(

محدودیت 
دسترسی به 
منابع بانکی

استفاده فراوان فعالیت های نامولد از منابع بانکی
جوالن بیش از حد بانک های خصوصی در فعالیت های نامولد

مشکل بنگاه ها برای تأمین 
سرمایه در گردش )رکود 

عرضه(
واردات کاالهای 

رقیب
)قاچاق و رسمی(

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

کاهش تقاضا برای تولید 
داخل

ضعف تحقیق و 
قدرت رقابتی پایین تولید سهم پایین تولید و صادارت کاالها با فناوری پیشرفتهتوسعه

داخل
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3-2- مسئله شناسی رکود از منظر مدیران بنگاه های صنعتی منتخب وابسته به صندوق های 
بازنشستگی 

  :عــدم رعایــت صرفــه مقیــاس تولیــد، بــا صــدور بی برنامــه پروانه هــای تولیــدی

در حــال حاضــر اقتصــاد کشــور از یــک رابطــه دالر- هزینــه تبعیــت می کنــد، به طــوری 
ــرف  ــر ص ــی دیگ ــردم، بخش ــه م ــت ب ــرف پرداخ ــای دالری ص ــی از درآمده ــه بخش ک
پرداخــت بــه تولیدکننــدگان در قالــب یارانه هــای مختلــف و بخشــی از آن صــرف پرداخــت 
بــه وزارتخانه هــای مختلــف بــرای مدیریــت کشــور شــده اســت. ایــن دالرهــا در اختیــار 
دولت هایــی قــرار گرفتــه اســت و بــه جــای بالفعــل کــردن اســتعدادهای بالقــوه جامعــه، 
در جهــت عکــس آن گام برداشــته اند، زیــرا ایــن درآمدهــا بــدون زحمــت و به راحتــی در 
اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت. ایــن رونــد باعــث شــده کــه بخش هــای تولیــد و صنعــت 

ــد. در سیاســت گذاری و تصمیم گیــری کشــور در اولویــت ثانویــه قــرار گیرن
  :ــعه ــای توس ــذاری و الگوه ــتم قانون گ ــک در سیس ــات ایدئولوژی ــود تعارض وج

ــه  ــرا دســتیابی ب ــدارد، زی ــچ جایگاهــی ن توســعه اقتصــادی در جمهــوری اســالمی هی
ــا  ــی ب ــر دین ــاظ تفک ــرمایه از لح ــع س ــوده و تجم ــرمایه ب ــع س ــتلزم تجم ــعه مس توس
ــاد  ــوم ایج ــک مفه ــه ی ــرمایه ب ــع س ــر، تجم ــوی دیگ ــت. از س ــت اس ــر هم جه تکاف
ــر  ــن تفک ــتند. ای ــف هس ــا آن مخال ــران ب ــیاری از صاحب نظ ــه بس ــد ک ــدرت می کن ق
ــردم  ــگ م ــی می شــود. فرهن ــدن توســعه اقتصــادی و توســعه صنعت ــب مان باعــث عق
ــده و  ــار ش ــوداگری هنج ــطه گری و س ــن رو، واس ــده و ازای ــن نش ــد عجی ــا تولی ــز ب نی

ــدا کــرده اســت. ــا پی ــودن معن ــودن مســاوی تاجــر ب ــد ب ثروتمن
  ــتاندارد و ــدان اس ــدی و فق ــق تولی ــدون منط ــی ب ــای گمرک ــر تعرفه ه تغیی

ــدون  ــرات ب ــع تغیی ــیاری از مواق ــی: در بس ــی و صادرات ــای واردات ــر کااله ــارت ب نظ

منطــق صنعتــی در تعرفه هــای گمرکــی بــه خصــوص در وضعیــت فعلــی کــه صنعــت 
بســیار آســیب پذیر اســت باعــث لطمــه بــه تولیدکننــدگان داخلــی چــه از طریــق ایجــاد 
مشــکل در واردات مــواد اولیــه و چــه ورود کاالهــای رقیــب می شــود )مثــال: کاهــش 
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ــا افزایــش  100 درصــدی تعرفــه کاشــی و ســرامیک در شــرایطی کــه ایــن بنگاه هــا ب
شــدید هزینــه تولیــد مواجــه بودنــد(. 

  ــای ــه پروانه ه ــدور بی برنام ــا ص ــد، ب ــاس تولی ــه مقی ــت صرف ــدم رعای ع

تولیــدی: در ســال 2015 رتبــه ایــران در صــدور مجــوز تولیــد 62 بــود، در حالــی کــه 

ایــن رتبــه بــرای کشــورهای آلمــان و چیــن بــه ترتیــب برابــر 115 و 110 بــوده اســت. 
ــا  ــه شــده از ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از ســال 1385 ت طبــق آمــار ارائ
ســال 1390  معــادل 42.362 پروانــه بهره بــرداری بــا ســرمایه گذاری 99 هــزار میلیــارد 
ــور  ــغل در کش ــدود 796.897 ش ــد ح ــا بای ــن پروانه ه ــت. ای ــده اس ــادر ش ــان ص توم
ایجــاد می کــرد، در حالــی کــه شــاهد کاهــش 415 هــزار شــغل در ایــن بخــش طــی 
ــن ســاختار  ــه ای ــان شــده نشــان می دهــد ک ــت بی ســال های یادشــده هســتیم. وضعی
تصمیم گیــری اقتصــادی بــا ایــن اقتصــاد بیمــار نمی توانــد حرکــت کنــد، یعنــی صــدور 
بی برنامــه پروانه هــای تولیــدی بــه بهانــه بهبــود فضــای کســب وکار بــر ضــد فضــای 

کســب وکار و تولیــد عمــل کــرده اســت. 
  ضعیــف بــودن قوانیــن و ســاختار بیــن کارفرمایــان و پیمانــکاران: بــرای برخــی 

نهادهــای اقتصــادی مثــل بانک هــا، ســازمان های مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی، 
ــف نشــده اســت.  ــیوم( تعری ــروژه )کنسرس ــک پ ــد شــرکت در ی موضــوع شــراکت چن
از طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه فقــدان قوانیــن و ســازوکارهای الزم همــواره پیمانــکاران 
درگیــر دریافــت مطالبــات معــوق خــود از کارفرمایــان بــزرگ هســتند در صورتــی کــه 
سال هاســت ایــن مشــکل در دنیــا از طریــق LC داخلــی حــل شــده اســت. ایــن مــوارد 
باعــث شــده بنیــه پیمانــکاری در کشــور از لحــاظ دانــش فنــی و تکنولــوژی کم تــوان 
ــه صنعــت کشــور خواهــد رســید؛ چــرا کــه  ــی آن ب باشــد کــه در نهایــت آســیب اصل
ــت  ــکاری اواًل صنع ــرکت های پیمان ــگام ش ــرگ زودهن ــد و م ــه تولی ــه چرخ ــا ادام ب
ــردازد  ــف بپ ــه انحــاء مختل ــکاران را ب ــن پیمان ــری ای ــاالی یادگی ــه ب می بایســت هزین
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ــی در  ــرمایه گذاری چندان ــکاران، س ــداری پیمان ــی و عدم پای ــل کم توان ــه دلی ــًا ب و دوم
ــرد.  ــورت نمی گی ــعه ص ــق و توس ــوزه تحقی ح

  ــده ای ــود ع ــل س ــه دلی ــازی ب ــث بومی س ــارج: بح ــد از خ ــر خری ــر س ــگ ب جن

خــاص در ســطح شــعار مانــده اســت. بــا خریــد از خــارج حداقــل ســودی کــه نصیــب 
ــت.  ــی اس ــه دولت ــا هزین ــی ب ــفر خارج ــود، س ــگاه می ش ــران آن بن ــان و مدی کارشناس
صنعتگــران در مقابــل بهانــه کیفیــت پاییــن کاالی داخلــی بــرای توجیــه خریــد از خــارج 
ــانس و  ــت لیس ــان تح ــه بنگاه ش ــد ک ــخ آوردن ــه تل ــن تجرب ــی از ای ــای فراوان مثال ه
اســتاندارد همــان شــرکت خارجــی اقــدام بــه تولیــد کــرده اســت کــه کارفرمــای داخلــی 
ــران  ــی از صنعتگ ــت. بعض ــا نیس ــد از آنه ــه خری ــر ب ــی حاض ــد ول ــد می کن از آن خری
ــی  ــرکای خارج ــی از ش ــد. بعض ــت کرده ان ــر ثب ــورهای دیگ ــود را در کش ــرکت خ ش
ــق  ــس از کســر ح ــد و پ ــی بگیرن ــای ایران ــفارش را از کارفرم ــه س ــد ک ــز پذیرفته ان نی
کمســیون، همــان ســفارش را بــه ســازنده ایرانــی کــه تحــت لیســانس آنهــا کار می کنــد 

بدهنــد.
  دولتــی بــودن اقتصــاد: در کشــور مــا بزرگ تریــن ســهم اقتصــاد در دســت دولــت

ــق  ــادی در آن محق ــعه اقتص ــه توس ــورهایی ک ــام کش ــت. در تم ــا اس ــبه دولتی ه و ش
ــر بخــش خصوصــی انجــام گرفتــه و دولت هــا  ــا تکیــه ب شــده اســت، ایــن موضــوع ب
بــرای جلوگیــری از فســاد و مبــارزه بــا آن نقــش سیاســت گذاری و نظارتــی را بــه نحــو 
ــد. البتــه خصوصی ســازی طــی 24 ســال اخیــر بــه نحــو بســیار  مطلــوب انجــام داده ان
نامطلوبــی اجــرا شــده اســت و بنگاه هــای دولتــی بــه بخشــی رانتــی و غیرقابــل نظــارت 
ــه انحصــار و  ــه صــورت شــبه دولتی ب ــا ب ــن بخش ه ــت ای ــذار شــده اســت و فعالی واگ

ناکارآمــدی بیشــتر دامــن زده انــد.
  فقــدان اســتراتژی توســعه: تاکنــون دولت هایــی کــه ســر کار آمده انــد، هیچ کــدام

ــن  ــه ای ــن موضــوع ب ــی نداشــتند. ای ــرای توســعه صنعت ــدون و منســجمی ب ــه م برنام
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ــلیقه های  ــا س ــران ب ــوده و مدی ــاه ب ــران کوت ــا و مدی ــر دولت ه ــه عم ــت ک ــل اس دلی
ــرفته  ــورهای پیش ــیاری از کش ــی بس ــعه صنعت ــد توس ــد. رون ــف روی کار می آین مختل
ــرفت را  ــعه و پیش ــوع توس ــی موض ــای فرادولت ــری نهاده ــه یک س ــد ک ــان می ده نش
مدیریــت کرده انــد تــا بــا تغییــر دولت هــا ایــن رونــد تغییــر نکنــد، در حالــی کــه چنیــن 

موضــوع مهمــی در اقتصــاد مــا وجــود نــدارد.
  :فعالیت سوداگرانه بانک ها در اقتصاد

ــان √√ ــد در پای ــه بای ــد ک ــادی می دانن ــگاه اقتص ــد بن ــود را مانن ــا خ ــران بانک ه در ای
ــی اســت  ــن در حال ــد. ای ــه دهن ــود ارائ ــه خ ــی را در ترازنام ــل قبول ســال ســود قاب
ــه  ــگاه اقتصــادی ب ــک بن ــوان ی ــا به عن ــا، تنه ــی، بانک ه ــه در کشــورهای صنعت ک
ــی  ــن مال ــق تأمی ــت از طری ــت و نظــارت دول ــا حمای ــد ب ــد و بای ــی آین حســاب نم

ــد.  ــی کنن ــعه نقش آفرین ــد توس ــهیل رون ــعه در تس ــع توس ــایر مناب ــع و س صنای
ــع √√ ــتگی صنای ــودن آن و وابس ــور ب ــور بانک مح ــادی کش ــکالت اقتص ــی از مش یک

ــازار ســرمایه در  ــی کــه در بســیاری از کشــورها، ب ــه نظــام بانکــی اســت، در حال ب
ــی از  ــع دارد. یک ــی صنای ــن مال ــادی در تأمی ــیار زی ــش بس ــی، نق ــام بانک ــار نظ کن
ــش  ــه بخ ــی ب ــهیالت اعطای ــبت تس ــا، نس ــش بانک ه ــم در نق ــاخص های مه ش
خصوصــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــوده اســت. براســاس گــزارش بانــک 
جهانــی، ایــن نســبت در ســال 2014 بــرای کــره جنوبــی معــادل 138 درصــد، بــرای 
ــرای  ــد و ب ــزی 121 درص ــرای مال ــد، ب ــل 69 درص ــرای برزی ــه 75 درصــد،  ب ترکی

ــوده اســت. ایــران 34 درصــد ب
در شــرایط کنونــی بســیاری از واحدهــای تولیــدی بدهــکار هســتند و ایــن در حالــی √√

ــال 1394  ــا در س ــد. بانک ه ــت می کنن ــب دریاف ــره مرک ــا به ــه بانک ه ــت ک اس
ــش  ــه بی ــد ک ــه داده ان ــهیالت ارائ ــان تس ــارد توم ــزار میلی ــر450 ه ــغ ب ــی بال رقم
ــا  ــتمهال وام ه ــن اس ــت، ای ــده اس ــا ش ــتمهال بدهی ه ــرف اس ــد آن ص از 70 درص
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ــا ایــن اقــدام خــود وام 14  تولیدکننــدگان را بــه ورشکســتگی کشــانده و بانک هــا ب
ــد.  ــه 24 درصــد افزایــش داده ان ــد را ب درصــد تولی

بــا اجــرای برجــام، عملکــرد ضعیــف نظــام بانکــی و بیمــه مانــع دریافــت فاینانــس √√
ــای  ــیاری از بانک ه ــه بس ــوری ک ــت، به ط ــده اس ــن ش ــای پایی ــا نرخ ه ــی ب خارج
ــک  ــا بان ــتند، ام ــی هس ــرکت های ایران ــه ش ــس ب ــه فاینان ــه ارائ ــی حاضــر ب خارج
مرکــزی، بانک هــای عامــل و بیمه هــا نمی تواننــد ضمانتنامــه الزم را بــرای 
ــای  ــا و بدهی ه ــه بانک ه ــت ترازنام ــرا وضعی ــد، زی ــه دهن ــس ارائ ــت فاینان دریاف
ــه  ــی ارائ ــای خاج ــا بانک ه ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ــار الزم را ب ــا، اعتب ــنگین آنه س
کــه  کرده انــد  فعالیــت  به گونــه ای  داخلــی  بیمه هــای  و  بانک هــا  نمی کنــد. 
خارجــی  ارزان قیمــت  فاینانس هــای  و  وام هــا  از  نمی تواننــد  مــا  شــرکت های 
اســتفاده کننــد. به عــالوه روال کار کشــور در جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و 

ــت. ــف اس ــد و ضعی ــیار کن ــی بس ــرکت های داخل ــا ش ــارکت ب ــاد مش ایج
  ــن ــور اصلی تری ــد کش ــت و تولی ــش صنع ــه بخ ــم اینک ــی: به رغ ــود نقدینگ کمب

بخــش ایجــاد اشــتغال غیرمســتقیم اســت، بیــش از 61 درصــد مالیــات کشــور را پرداخت 
می کنــد و عامــل اصلــی رشــد و توســعه اقتصــادی اســت، امــا از ســهم درخــور توجهــی 
ــد از  ــا 21 درص ــه تنه ــوری ک ــت، به ط ــوردار نیس ــا برخ ــی بانک ه ــهیالت اعطای از تس
مانــده تســهیالت اعطایــی بانک هــا در اختیــار بخــش صنعــت اســت. مطابــق گــزارش 
ــام  ــهیالت، نظ ــت تس ــرای دریاف ــت ب ــای صنع ــورد تقاض ــر 4 م ــزی از ه ــک مرک بان
ــدوق  ــهیالت صن ــه تس ــن ارائ ــد. همچنی ــن می کن ــورد آن را تأمی ــا 1 م ــی تنه بانک
توســعه ملــی بــه افــرادی صــورت می گیــرد کــه دارای رانــت و نفــوذ بیشــتری هســتند 

ــد. ــدام نمی کنن ــه بازپرداخــت آن اق ــن حــال نســبت ب و در عی
  کمبــود تقاضــا و نبــود بــازار فــروش: آمارهــا نشــان می دهدکــه کاهــش شــاخص

فــروش صنایــع تولیــدی بیشــتر از کاهــش شــاخص تولیــد آنهــا بــوده اســت. ایــن مســئله 
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نشــان می دهــد کــه تولیــد داخلــی در شــرایط رکــود اقتصــادی بــا مشــکل تقاضــا روبــه رو 
ــره  ــار ذخی ــه صــورت ســرمایه گذاری در انب ــد شــده، ب ــوده و بســیاری از کاالهــای تولی ب
شــده اســت. ایــن مشــکل هم از طــرف تقاضــای داخلــی و هم از طــرف تقاضــای خارجی، 
متوجــه تولیدکننــدگان بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت مشــکل کاهــش تقاضــای خارجی 
ــکالت  ــل مش ــه دلی ــا ب ــور تنه ــادرات کش ــش ص ــع آن، کاه ــی و به تب ــدات داخل از تولی
ــا  ــار داشــت ب ــوان انتظ ــن رو، نمی ت ــوده اســت  ازای ــی نب ــای بین الملل ناشــی از تحریم ه
اجــرای برجــام مشــکل مزبــور برطــرف شــود، زیــرا براســاس گــزارش ســازمان تجــارت 
جهانــی در ســال 2015 میــزان تجــارت از نظــر ارزش، کاهــش 12 درصــدی داشــته اســت. 
ایــن در حالــی بــوده کــه رشــد حجمــی آن افزایــش 9.8 درصــدی را تجربــه کــرده اســت. 
ایــن موضــوع ناشــی از کاهــش قیمــت کاالهــا در بازارهــای جهانــی و تقاضــای برخــی 
کشــورهای درحال توســعه از جملــه چیــن بــوده اســت. ازایــن رو، کشــورهایی ماننــد ایــران 
ــا تنگنــای  کــه درصــدد گســترش مــراودات بین المللــی خــود در ایــن بازارهــا هســتند ب
زیــادی مواجــه می شــوند، زیــرا تولیدکننــدگان داخلــی بایــد قیمــت تولیــدات خــود را در 
حــد قیمت هــای جهانــی کاهــش دهنــد کــه ایــن مســأله بــه راحتــی امکان پذیــر نیســت.

  :ــا ــن بازاره ــب در ای ــور نامناس ــی و حض ــای بین الملل ــناخت بازاره ــدم ش ع

برخــی از تولیــدات و صنایــع کشــور در ســال های اخیــر مــازاد تولیــد داشــتند و بــازاری 
ــه تقاضــای گســترده در کشــورهای هم جــوار  ــی ک ــرای عرضــه آن نداشــتند، در حال ب
ــن  ــتان قزوی ــه در اس ــال درحالی ک ــرای مث ــت. ب ــته اس ــود داش ــا وج ــرای آن کااله ب
بیــش از 1800 تــن شــیر مــازاد تولیــد می شــود، مرغداری هــای ایــن اســتان بــا تولیــد 
45 درصــد مــرغ کشــور در مســیر ورشکســتگی قــرار دارنــد و تولیدکننــدگان کشــمش 
ایــن اســتان بــازار مناســبی بــرای فــروش محصــوالت خــود ندارنــد، روســیه به شــدت 
نیازمنــد ایــن کاالهاســت. فقــدان شــرکت های بــزرگ توزیعــی از معضــالت صــادرات 
ــم کاال را  ــک قل ــی ی ــورهای اروپای ــایر کش ــیه و س ــزرگ روس ــگاه های ب ــت. فروش اس
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نمی خواهنــد، آنهــا بســته کاملــی از کاالهــای مــورد نیــاز خــود را طلــب می کننــد کــه 
بایــد توســط یــک شــرکت معتبــر توزیعــی انجــام شــود. 

  تعــدد واحدهــای تولیــدی کوچــک: بیــان شــد کــه یکــی از مصادیــق ســوءمدیریت

ــوده  ــف ب ــع مختل ــه صنای ــرداری ب ــای بهره ب ــه پروانه ه ــدون برنام در کشــور، اعطــای ب
اســت. در نتیجــه ایــن امــر بســیاری از واحدهــای راه انــدازی شــده ظرفیــت تولیــد پایینــی 
ــد در  ــن رو، نمی توانن ــتند. ازای ــوردار نیس ــد برخ ــرای تولی ــاس اقتصــادی ب ــد و از مقی دارن
فضــای رقابتــی کشــور بــا کارخانه هــای بــزرگ رقابــت کننــد؛ بــرای مثــال، بیــش از 180 
کارخانــه کاشــی و 49 کارخانــه خودروســازی در کشــور وجــود دارد کــه هیچ کــدام از ایــن 
ــوی  ــده از س ــه ش ــای ارائ ــد. گزارش ه ــد نمی کنن ــاس اقتصــادی تولی ــا در مقی کارخانه ه
ــداری گوشــتی در کشــور  ــد، 18.935 واحــد مرغ ــاد کشــاورزی نشــان می ده وزارت جه
وجــود دارد. براســاس ایــن آمــار، میــزان تولیــد ســرانه مرغداری هــا معــادل 18.956 مــرغ 
ــا انتظــار  ــان آنه ــا، متولی ــن کارگاه ه ــه ای ــد به صرف ــار عــدم تولی ــرآورد می شــود. در کن ب
دریافــت تســهیالت و اعتبــارات مالــی از نظــام بانکــی و دولــت را دارنــد کــه تخصیــص 
بهینــه منابــع در اقتصــاد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. همیــن آمــار در مــورد زمین هــای 
کشــاورزی هــم مصــداق دارد. کوچــک بــودن زمین هــا و غیرمســطح بــودن آنهــا موجــب 
شــد تــا فنــاوری امــکان ورود نیابــد وکشــاورزان نیــز بــه همــان روش هــای ســنتی عمــل 

کننــد کــه بــازده فعالیت هــای کشــاورزی در ســطح پاییــن باقــی بمانــد.
  بــاال بــودن ریســک ســرمایه گذاری: ایــن ریســک ناشــی از عوامــل مختلــف خــرد

و کالن، داخلــی و خارجــی همچــون عــدم وجــود ثبــات قوانیــن، تغییرات کالن در مســیر 
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــد انتخاب ــی مانن ــای سیاس ــا جابه جایی ه ــور ب ــادی کش اقتص
ــی  ــردن ارگان های ــره ای عمل ک ــه، جزی ــش خاورمیان ــه پرتن ــران در منطق ــت ای موقعی
ــا از نهادهاســت. در نتیجــه  ــت آنه ــدم تبعی ــی و ع ــن اجتماعــی- اداره دارای ــل تأمی مث
ایــن ریســک ها  بســیاری از فعــاالن ایــن حــوزه داده انــد از ایــن بخــش خــارج شــوند 
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یــا بــا حداقــل ظرفیــت کار کننــد. اتفــاق دیگــری کــه بــه خاطــر بــاال بــودن ریســک 
ــم  ــیم تخ ــون تقس ــه قان ــاد ب ــت اعتق ــایع اس ــران ش ــان صنعتگ ــرمایه گذاری، در می س
ــا  ــن خــود باعــث ســرمایه گذاری بنگاه ه ــه ای ــون اســت ک ــا در ســبدهای گوناگ مرغ ه
در حوزه هــای مختلــف صنعــت، امــالک و مســتغالت و ســرمایه گذاری خارجــی شــده 
اســت. ایــن رویکــرد تــا حــد زیــادی در شــرایط فعلــی کشــور باعــث پایــداری بنگاه هــا 
ــا عمــق کــم در  شــده اســت ولــی خــود مســبب بوجــود آمــدن بنگاه هــای کوچــک، ب
تخصــص، تــوان مالــی کــم و عــدم اشــتیاق بــه گرفتــن ســهم بیشــتر بــازار می شــود.

  فرســودگی ماشــین آالت در بخــش صنعــت: براســاس آمــار، حــدود 30 تــا 40 درصــد

ماشــین آالت کشــور فرســوده هســتند، زیرا بســیاری از صنایع کشــور و ماشــین آالت آن قدمتی 
40 ســاله دارنــد. بدیهــی اســت کــه فنــاوری در ایــن صنایــع در ســطحی بســیار پاییــن قــرار 
دارد و صرفــه تولیــد و امــکان رقابــت را بــا ســایر تولیدکننــدگان خارجــی از دســت داده اســت. 
بســیاری از کشــورهای غربــی ماننــد اســپانیا در صنایــع تولیــدی کاالهــای اســتراتژیک هر دو 
ســال یــک بــار ماشــین آالت را بــا نــرخ بهــره 4 درصــد تعویــض می کننــد. صنایــع مزبــور نیز 

ماشــین آالت خــود را بــا قیمت هــای بــاال بــه کشــورهای درحال توســعه می فروشــند.
  ،مشــکالت اشــتغال و بیــکاری: رونــد اشــتغال در طــول چنــد ســال اخیــر ثابــت بــوده

امــا در دل ایــن رونــد ثابــت، اشــتغال بخــش صنعــت به انــدازه 415 هــزار نفــر کــم شــده 
و 495 هــزار نفــر بــه بخــش خرده فروشــی و عمده فروشــی کــه بــه تولیــد داخلــی مرتبــط 
بــوده اضافــه شــده اســت. همچنیــن 760 هــزار شــغل در بخــش فعالیت هــای غیرقابــل 
طبقه بنــدی اضافــه شــده اســت. آمــار غیررســمی نشــان می دهــد کــه در ســال گذشــته 
تنهــا بخــش کشــاورزی دارای رشــد مثبــت بــوده اســت و بخش هــای صنعــت و خدمــات 
رشــد منفــی را تجربــه کرده انــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه اگــر تولیــد صنعتــی 
نباشــد، بخــش خدمــات، اقتصــاد کشــور را بــه نابــودی می کشــاند. در شــهرهای بــزرگ و 
توریســتی ماننــد اصفهــان، مراکــز تجــاری و خدماتــی بــزرگ بــا هزینه هــای سرســام آور 
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و حتــی بــا مشــارکت ســرمایه گذاران خارجــی ایجــاد شــده اســت. متأســفانه ایــن مراکــز 
بــه بــازاری بــرای عرضــه کاالهــا و برندهــای خارجــی تبدیــل شــده اند.

3-3- دیدگاه کارشناسان در قبال رشد اقتصادی با تاکید بر خروج از تورم یا خروج از رکود

ــای  ــان دیدگاه ه ــت کارشناس ــخص اس ــل مش ــش قب ــب بخ ــه در مطال ــور ک همان ط
ــت در  ــی اس ــد، طبیع ــور ندارن ــی در کش ــود تورم ــاد رک ــل ایج ــه عوام ــانی درزمین یکس
نتیجــه ایــن اختــالف در ریشــه یابی، سیاســت های پیشــنهادی کارشناســان نیــز متفــاوت 
ــال  ــنهادی دنب ــت های پیش ــوان در سیاس ــگاه را می ت ــده دو ن ــور عم ــود. به ط ــد ب خواه
کــرد، نگاهــی کــه معتقــد اســت پدیــده رکــود تورمــی بــه پدیــده رکــود تبدیــل شــده و 
بایــد دولــت بــا توجــه بــه رکــود سیاســتگذاری کنــد و دیــدگاه دوم کــه معتقــد بــه حــل 
ــد.  مســائل ســمت عرضــه اســت و سیاســت انبســاطی در زمــان حاضــر را تــورم زا می دان

ــد.  ــات را نشــان می ده ــن نظری ــر خالصــه ای شــکل زی
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ــرای  ــان را ب ــنهادی کارشناس ــت های پیش ــر سیاس ــورت جزئی ت ــم به ص ــر بخواهی اگ
ــم سیاســت های پیشــنهادی را  ــی بررســی کنی ــود تورم ــا رک ــود ی ــت رک خــروج از وضعی

ــرد: ــدی ک ــر جمع بن ــوراد زی ــوان در م می ت
ــش قیمــت نهاده هــای √√ ــرل افزای ــف: کنت ــق: ال ــه از طری ــورم فشــار هزین کاهــش ت

ــرژی ــای ان ــت حامل ه ــش قیم ــرل افزای ــی؛ ب: کنت واردات
محدودکردن حضور بخش نامولد√√
رفع تحریم های بانکی و نفتی√√
کنترل واردات رسمی و قاچاق√√
بهبود تحقیق و توسعه√√
ثبات در سیاست های بازار مالی√√
تقویــت ابزارهــای تأمیــن مالــی از بازار √√

ســرمایه و نظــارت بــر این بــازار
ثبات در بازار ارز در کوتاه مدت√√
ثبات در نرخ سود در کوتاه مدت√√
نظارت بر سیستم بانکی و رعایت اولویت تسهیالت به بخش های مولد√√
تعیین تکلیف بدهی های معوق بانکی√√
کاهش سیاست های انقباضی )کوتاه مدت( √√
رعایت اقتصاد مقیاس√√
حل مسئله فساد√√
آزادسازی بازارهای مختلف√√
کوچک سازی دولت و کاهش مالیات ها√√
ــازده √√ ــای پرب ــه بخش ه ــی ب ــت و اولویت ده ــی دول ــای عمران ــاماندهی پروژه ه س

ــیمی، گردشــگری( ــت، گاز، پتروش )نف

در ایــن میــان چهــار راهــکار  »نظــارت بــر 

ــهیالت  ــت تس ــت اولوی ــی و رعای ــتم بانک سیس

ــای  ــاماندهی پروژه ه ــد«، س ــای مول ــه بخش ه ب

ــای  ــه بخش ه ــی ب ــت و اولویت ده ــی دول عمران

ــگری(،  ــیمی، گردش ــت، گاز، پتروش ــازده )نف پرب

ــازی  ــف« و »کوچک س ــای مختل ــازی بازاره »آزادس

دولــت و کاهــش مالیات هــا«  بیــش از دیگــر 

راهکارهــا پیشــنهاد شــده اند.
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4- عملکرد دولت یازدهم در سال های ابتدایی

 
دولــت یازدهــم از زمــان روی کار آمــدن 

هــدف اصلــی خــود را کنتــرل تــورم و حــل 

ــه  ــی ک ــرار داد؛ اقدامات ــم ق ــئله تحری مس

ــش  ــورم و کاه ــش ت ــه کاه ــت ب درنهای

رشــد منفــی اقتصــادی انجامیــد. مهم تریــن 

ــم زد در  ــت را رق ــن موفقی ــه ای ــی ک عوامل

ــت. ــده اس ــه ش ــه رو خالص ــکل روب ش

ــان  ــار نش ــا آم ــود ام ــز ب ــورم موفقیت آمی ــا ت ــه ب ــت در مقابل ــت های دول ــه سیاس گرچ
ــد  ــق رش ــد از قدرمطل ــت هرچن ــی اس ــوز منف ــور  هن ــادی در کش ــد اقتص ــد رش می ده
ــک  ــه تفکی ــی را ب ــص داخل ــد ناخال ــرات تولی ــی کاســته شــده اســت. جــدول 4 تغیی منف

ــد.  ــان می ده ــزا نش اج
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جدول 4-  رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1390)درصد(

1394*139113921393شرح 

4.75.55.44.6گروه کشاورزی
5.14.57.2-36.5-گروه نفت

6.1-2.45.4-2.3-گروه صنایع و معادن
10.5-1.412.23.2معدن
4.6-3.58.0-4.1-صنعت

2.12.48.23.3برق، گاز و آب
17-0.9-2.9-3.2-ساختمان

2.3-1.52.31.4گروه خدمات
6.1-0.40.5-8.2-بازرگانی ، رستوران و هتلداری

6.1-5.81.01.6حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
0.76.35.71.0-خدمات موسسات مالی و پولی

7.82.02.70.8خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی
3.04.60.51.2خدمات عمومی

4.4-3.7-0.07.0خدمات اجتماعی ، شخصی و خانگی
1.6-0.33.2-7.7-تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

3.1-0.40.53.0تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت
7.5-0.71.6-11.8-تولید )درآمد( ناخالص ملی به قیمت بازار

10.1-0.5-1.6-14.6-درآمدملی
منبع: بانک مرکزی

ــر  ــال های اخی ــد در س ــترین رش ــت بیش ــخص اس ــدول 4 مش ــه در ج ــور ک همان ط
ــاید  ــت گذاری ش ــل سیاس ــت. در تحلی ــاورزی اس ــت و کش ــش نف ــه دو بخ ــوط ب مرب
مناســب تر باشــد کــه ســهم ایــن دو بخــش به طــور مجــزا تحلیــل شــده و معیــار ارزیابــی 
شــرایط رکــود و رونــق کشــور نباشــد، زیــرا عملکردشــان بیشــتر متأثــر از عوامــل بــرون زا 
ــر از مســیر اقتصــاد داشــته  ــد مســیری به غی ــوه می توان اســت و رشــد آن هــا به طــور بالق
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ــای  ــایر بخش ه ــا س ــی ب ــای ضعیف ــه دارای پیونده ــل اینک ــت به دلی ــش نف ــد )بخ باش
اقتصــادی اســت و بخــش کشــاورزی نیــز بیشــتر متأثــر از شــرایط آب و هوایــی اســت تــا 

رونــق و رکــود کل اقتصــاد(.

4-1- تحلیلی بر بسته خروج از رکود

ــته  ــال 1392 بس ــود  در  س ــادی خ ــی اقتص ــت های کل ــار سیاس ــم در کن ــت یازده دول
ــنهاد  ــان پیش ــه از زم ــنهاد داد. اگرچ ــز پیش ــود نی ــروج از رک ــوزه خ ــت گذاری در ح سیاس
ــه اینکــه خــط  ــا توجــه ب ــا ب ــی می گــذرد ام ــی طوالن ــن بســته زمان ــی شــدن ای و اجرای
سیاســت گذاری ای کــه در تدویــن ایــن بســته فعــال بــود در حــال حاضــر نیــز در دولــت 
ادامــه دارد، تحلیــل ایــن بســته می توانــد بــرای امــروز نیــز کاربــردی باشــد. بــرای ایــن 

ــم. ــن بســته سیاســتی می پردازی ــل ای ــه تحلی ــن بخــش ب منظــور در ای

4-1-1- ریشه یابی وضعیت رکود تورمی 

مبنــای نظــری تحلیــل ارائه شــده در گــزارش دولــت از چرایــی بــروز رکــود تورمی،»نظریه 
ــه شــکلی منســجم نقــش چهــار  نئوکالســیک چرخه هــای تجــاری« اســت کــه در آن ب

عامــل در بــروز رکــود در بــازه زمانــی 1393-1385 از یکدیگــر تفکیــک شــده اســت:
عامل شوک اولیه: کاهش تولید و صادرات نفت . 1
ــی . 2 ــوک نفت ــه ش ــار ضرب ــزم انتش ــده:  مکانی ــرایت دهن ــا س ــار ی ــل انتش عوام

ــه  ــر عرض ــر ب ــت و اث ــه دول ــیر واردات، بودج ــه مس ــران در س ــاد ای در اقتص
ــت  ــدم قطعی ــم ارزی و ع ــه »تالط ــر ب ــه منج ــت ک ــده اس ــدی ش ارز طبقه بن
نســبت بــه آینــده«، »محدودیــت واردات و تنگناهــای نســبی مالــی بانک هــا« و 

ــت. ــده اس ــت« ش ــه دول ــش بودج »کاه
عوامــل زمینه ســاز تعمیــق بحــران: »وابســتگی تولیــد بــه واردات«، »وابســتگی . 3

بودجــه بــه نفــت«، »وابســتگی تأمیــن مالــی بنگاه هــا بــه بانک هــا« و 
»وابســتگی تولیــد بــه انــرژی« به عنــوان عوامــل زمینه ســاز بــر شــدت کاهــش 
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ــده اند. ــایی ش ــران شناس ــاد ای ــدی در اقتص ــای تولی فعالیت ه
عوامــل انتقــال دهنــده در طــول زمــان:  کــه شــامل »تنگناهــای مالــی بانک ها«، . 4

ــداز و ســرمایه گذاری» و »کاهــش مصــرف و تقاضــای کل« در  »کاهــش پس ان
اقتصــاد ایــران می شــود

اگرچــه به نظــر می رســد مبنــای نظــری ارائــه شــده، توانســته اســت بــه خوبــی علــل 
ــاه  ــل کوت ــه دلی ــا ب ــد، ام ــاد شــده تشــریح کن ــی ی ــازه زمان ــی را در ب ــود تورم ــوع رک وق
ــه  ــوع بحــران توجهــی نکــرده اســت. ب ــل ســاختاری وق ــه عوام ــازه بررســی، ب ــودن ب ب
بیــان دیگــر مهم تریــن نقــدی کــه بــه ایــن مبنــای نظــری وارد اســت، ایــن اســت کــه 
ــن  ــل و تبیی ــت تحلی ــری الزم جه ــای نظ ــد قابلیت ه ــاری فاق ــای تج ــوری چرخه ه تئ
ضعف هــای ســاختاری اقتصــاد ایــران اســت کــه بــه عقیــده بخــش کثیــری از اقتصاددانــان 
به ویــژه نهادگرایــان، بن مایــه اصلــی وقــوع بحــران فعلــی در اقتصــاد کشــور اســت. لــذا 
بایــد گفــت کــه در بهتریــن شــرایط، اجــرای بســته پیشــنهادی دولــت تنهــا می توانــد بــه 
کاســتن از شــدت رکــود تورمــی و یــا خــروج موقتــی از بحــران کمــک نمایــد امــا خــروج 
پایــدار از شــرایط کنونــی تنهــا بــا ارائــه یــک بســته ممکــن نیســت و بایــد بــرای تحقــق 
ایــن موضــوع در بلندمــدت، اصالحــات ســاختاری مــد نظــر قــرار گیــرد؛ امــری کــه دولــت 

آن را موکــول بــه برنامــه ششــم توســعه نمــوده اســت.

4-1-2- هماهنگی با اسناد باالدستی

ــق  ــای منط ــر مبن ــه ب ــت ک ــدت اس ــه ای کوتاه م ــود برنام ــروج از رک ــتی خ ــته سیاس بس
ــای  ــی از برنامه ه ــد. یک ــته باش ــی داش ــدت هماهنگ ــناد بلندم ــا اس ــد ب ــزی بای برنامه ری
ــد،  ــد دارن ــر آن تأکی ــت ب ــم حاکمی ــت و ه ــم دول ــه ه ــران ک ــدت اقتصــادی در ای بلندم
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی اســت. از ایــن رو ایــن برنامــه می بایســت مبنــای تمامــی 
اقدامــات ارکان نظــام در حــوزه سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و اقدامــات اقتصــادی 
ــن  ــا ای ــت ب ــه بررســی نســبت بســته پیشــنهادی دول ــن بخــش ب ــذا در ای ــرد، ل ــرار گی ق
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ــرای خــروج از  ــه بســته پیشــنهادی دولــت ب ــا نگاهــی ب سیاســت ها خواهیــم پرداخــت. ب
رکــود تورمــی، بــه نظــر می رســد بــه برخــی از بندهــا بــه خوبــی توجــه شــده، بندهایــی 
از ابالغیــه احتمــااًل بــه دلیــل ماهیــت کوتاه مــدت بســته پیشــنهادی نادیــده گرفتــه شــده 
ــا سیاســت های کلــی وجــود دارد کــه در ادامــه  و در برخــی مــوارد نیــز شــائبه تناقــض ب

ــاره می شــود: ــا اش ــه آنه ــواردی ب ــب م در قال

کاهش مالیات ها و تخفیفات  ○
مالیاتی در مغایرت با سیاست کلی 

اصالح نظام درآمدی دولت با 
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی

مشخص نبودن دلیل انتخاب  ○
بخش نفت به عنوان بخش پیش ران 

و مغایرت آن با هدف کاهش 
وابستگی اقتصاد به نفت

بی توجهی به شرکت های دانش بنیان با وجود ارزآور بودن  ○      

بی توجهی به اصالح الگوی مصرف در غذا و دارو ○

بی توجهی به سالم سازی اقتصاد و مبارزه با فساد  ○

بی توجهی به اصالح سیستم توزیع ○

بی توجهی به اصالح ساختار مالی دولت و حذف هزینه ها زائد ○

بی توجهی افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی ... با  ○
هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

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

4-2- ارزیابی کارشناسان از بسته خروج از رکود

ــا ایــن  کارشناســان اقتصــادی ارزیابــی متفاوتــی از بســته پیشــنهادی دولــت داشــته اند. ب
ــوارد  ــوان در م ــتی را می ت ــند سیاس ــن س ــر ای ــده ب ــای مطــرح ش ــن نقده ــه مهم تری هم

زیــر خالصــه کــرد: 
  نادیــده گرفتــن شــورای اقتصــاد بــه عنــوان نهــاد مهــم تصمیم گیــری اقتصــادی  و

جایگزیــن شــدن ســتاد هماهنگــی امــور اقتصــادی دولــت 
  ابهــام در منطــق انتخــاب صنایــع پیــش ران )بــه گــواه آمــار، صنایــع انتخــاب شــده

ــادالت  ــهم از مب ــن س ــن کمتری ــور و همچنی ــادی کش ــد اقتص ــهم در رش ــن س کمتری

مغایرت نادیده گرفتن
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ــق  ــور تطاب ــت کش ــا محدودی ــز ب ــت محیطی نی ــاظ زیس ــه لح ــد و ب ــطه ای را دارن واس
ــوده اســت(. ــد؛ احتمــاال هــدف از انتخــاب آنهــا ارزآوری ب ــری دارن کمت

 نادیده گرفتن سیاست های مرتبط با محدودکردن بخش غیرمولد
  اتخــاذ سیاســت های غلــط مالیاتــی )معافیت هــای مالیاتــی متعــدد و افزایــش

ــه  ــن زمین ــم در ای ــال مه ــی. مث ــی قبل ــای مالیات ــه پایه ه ــکا ب ــا ات ــی ب ــد مالیات درآم
ــًا تشــویق  ــه علن ــام اســت ک ــواد خ ــرای صــادرات م ــی 21 درصــدی ب ــت مالیات معافی

ــی اســت(. ــام فروش خ
  ــرد ــورم. چراکــه پیش ب ــا ت ــه ب ــل نشــدن بیــن خــروج از رکــود و مقابل اولویــت قائ

ــر دو هــدف بســیار دشــوار اســت. ــان ه هم زم
  نادیده گرفتــن کاهــش هزینه هــای دولــت )کاهــش بودجــه عمومــی نســبت

ــدن  ــال باقی مان ــت و در عین ح ــدن دول ــک ش ــی و کوچ ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ب
هزینه هــای غیرضــرور و ســرباز در بودجــه دولــت(

  ــت ــر سیســتم بانکــی و هدای ــرای نظــارت ب ــه سیاســت های الزم ب عــدم توجــه ب
منابــع بــه ســمت بخــش مولــد

 نادیده گرفتن بخش گردشگری
 عدم توجه به سیاست هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه آن
 محدود دیدن تحریم ها به تحریم های نفتی
 عدم توجه به رابطه مالی دولت با صندوق های بازنشستگی
 بی توجهی به اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی
  ــا تــورم )کاهــش تــورم نادیــده گرفتــن موضــوع کاهــش ســود بانکــی متناســب ب

ــا ســود  زمانــی اثــر خــود را در تولیــد نشــان می دهــد کــه بــه نســبت آن تســهیالت ب
متناســب بــا تــورم دراختیــار تولیــد قــرار بگیــرد(.
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5- جمع بندی و نتیجه گیری
ــه را  ــا گســترش رکــود در شــرکت های مــورد مطالع ــده ی ــی عوامــل ایجادکنن به طــور کل

مــی تــوان بــه شــرح جــدول ذیــل ارائــه کــرد:

جدول5- مهم ترین مشکالت شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت های درگیرعلتردیف

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

عدم اخذ گواهینامه های بین المللی

هتل های ایرانگردی جهانگردی،توفیق 
دارو، فوالد اکسین، پتروشیمی امیرکبیر، 

ذوب آهن، آنتی بیوتیک سازی

2
مشکالت بانکی از جمله باال بودن نرخ سود تسهیالت بانکی 

و جرایم دیرکرد تسهیالت و ورود بانک ها به بنگاهداری

لوله سازی اهواز، ذوب آهن، فوالد اکسین، 
هتل های ایرانگردی و جهانگردی، 

ایران سازه، آنتی بیوتیک سازی

3
بوروکراسی در هم تنیده و ممانعت آن از اجرای طرح های 
سریع و توسعه ای جدید و خالقانه و کند بودن تصمیم گیری

هتل های هما، لوازم خانگی پارس، پگاه 
خوزستان، کفش ملی، شرکت پگاه، 
ایران سازه، خانه سازی، فوالد اکسین

4
کوتاه بودن دوره عمر مدیران در شرکت ها و مجموعه های 

باالسری و غیرشفاف بودن مناسبات بین مدیران و 
سهامداران

لوازم خانگی پارس، پارس الکتریک، 
هتل های ایرانگردی و جهانگردی، توفیق 

دارو، ایران سازه

نیروی کار مازاد و استخدام می رویه5
پتروشیمی آبادان، ذوب آهن، دخانیات، 

هتل های ایرانگردی و جهانگردی، پگاه 
خوزستان

قوانین و مقررات دست و پاگیر غیر اقتصادی6
هتل های هما، کفش ملی، پگاه، ذوب 

آهن

7
رکود در پروژه های عمرانی دولت به عنوان یک کارفرمای 

بزرگ
لوله سازی اهواز، سیمان یاسوج، فوالد 

اکسین، ذوب آهن

8
فقدان استراتِژ شفاف و دقیق برای توسعه صنعتی هریک از 

صنایع

پتروشیمی آبادان، ذوب آهن، هتل های 
ایرانگردی و جهانگردی، پتروشیمی 

امیرکبیر، سیمان یاسوج
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شرکت های درگیرعلتردیف

فرسودگی ماشین آالت و عدم توجه به نوسازی9
پتروشیمی آبادان، چوب و کاغذ )چوکا(، 

دخانیات، رجا

بهره وری پایین عوامل تولید10
لوازم خانگی پارس، ذوب آهن، خانه 

سازی
پتروشیمی آبادان، پگاه خوزستان، هماوجود هزینه های اجتماعی و سربار11
ذوب آهن، فوالد اکسین، کفش ملیوضع تعرفه های نامناسب، واردات بی رویه، دامپینگ و قاچاق12
فوالد اکسین، پتروشیمی امیرکبیربی توجهی به زنجیره تولید و تأمین خوراک صنایع13
فوالد اکسین، پگاه، پگاه خوزستانتوزیع نامناسب سود در زنجیره تولید و توزیع14

15
دخالت مقامات ذی نفوذ استانی ازجمله نمایندگان مجلس در 
امور داخلی شرکت ازجمله استخدام و انتصاب و خرید نهاده ها

چوب و کاغذ)چوکا(، دخانیات

رجا، دخانیاتواگذاری، خصوصی سازی و قیمتگذاری ناقص16
رجا، ذوب آهننامناسب بودن توزیع یارانه ها17

18
اعطای بی رویه مجوز و باال بودن ظرفیت تولید بیش از حد 

تقاضا
ذوب آهن، سیمان یاسوج، فوالد اکسین

سیمان یاسوج، لوازم خانگی پارسفقدان تشکل صنفی هماهنگ کننده19
سیمان یاسوجتثبیت قیمت محصوالت همراه با افزایش قیمت عوامل تولید20
دخانیات، کفش ملی، پارس الکتریکعدم امکان تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد21
لوازم خانگی پارسنامناسب بودن شبکه توزیع22
توفیق داروعدم بازپرداخت مطالبات دولتی23
فوالد اکسیناشتیاق به واردات به دالیل مختلف غیر اقتصادی24
چوب و کاغذ)چوکا(نادیده گرفته شدن برخی وظایف در ادغام های دولتی25
پتروشیمی امیرکبیرگران بودن خوراک در مقایسه با قیمت های بین المللی26
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ــده  ــرح ش ــادی مط ــای اقتص ــران بنگاه ه ــر مدی ــه از منظ ــواردی ک ــه م ــه ب ــا توج ب
ــد  ــی نمی توان ــه تنهای ــا رکــود ب ــارزه ب ــه نظــر مــی رســد بســته پیشــنهادی مب اســت، ب
مشــکالت اساســی بنگاه هــای صنعتــی را مرتفــع نمایــد. لــذا بــه منظــور ارتقــاء وضعیــت 
ــودی،  ــرایط رک ــت از ش ــرون رف ــتگی و ب ــای بازنشس ــه صندوق ه ــای زیرمجموع بنگاه ه
انجــام اقداماتــی در ســطوح مختلــف بنــگاه، صنعــت، کالن اقتصــادی و فراملــی بــه شــرح 

ــود:  ــنهاد می ش ــل پیش ذی

اقدامات در سطح صنعت
ایجاد و یا توانمندسازی تشکل های صنفی  ●

و اتحادیه های صنعتی با هدف افزایش 
قدرت چانه زنی، انجام فعالیت های معطوف 
به بنگاه های زیر مجموعه ازجمله تحقیق و 

توسعه و مطالعات بازار و تسهیم بازار

 ایجاد کلینیک های تخصصی صنعتی  ●
با هدف عارضه یابی در هریک از بنگاه های 

صنعتی و کمک 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

   

اقدامات سطح بنگاه
تدوین سازوکارها و دستورالعمل های انتصاب مدیران  ●

و استخدام نیروی 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 ●

 تعریف استانداردهای مدیریت مالی و تبعیت از این  ●
استانداردها خصوصا در زمینه اهرم های مالی

 برنامه ریزی برای کاهش و یا امهال مطالبات بانک ها ●

ورود به حلقه های سودآور در زنجیره تولید ●

 تالش برای نوسازی ماشین آالت با استفاده از ظرفیت های  ●
فاینانس و جذب سرمایه گذاری های خارجی
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اقدامات سطح کالن
ایجاد دایره آتش برای مواجهه با دخالت های غیراقتصادی مقامات  ●

استانی

تأمین اعتبار برای نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی با اولویت های  ●
اشتغال زایی و رفع بحران های اجتماعی

ایجاد سازوکارهایی برای امهال بدهی های بنگاه های بدهکار از  ●
روش های مختلف بانکی و مالی

تسهیل در ورود سرمایه گذاری خارجی و فاینانس های بین المللی ●

در نظر گرفتن نظام مالی بهینه برای بازپرداخت بدهی های دولت به  ●
بنگاه های صنعتی

طراحی سازوکار کارآمد برای انضباط مالی دولت ●

توجه ویژه به زنجیره های تولید و تشویق تعامالت اعضای هریک از  ●
زنجیره ها با یکدیگر

مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی از روش های مختلف ازجمله  ●
الکترونیکی نمودن فرایندها و کاهش مراجع تصمیم گیری و تفویض اختیار

 اصالح نظام تعرفه واردات و صادرات با همکاری صنایع مرتبط ●

 اصالح نظام سود و سهم هریک از زنجیره ها از ارزش افزوده ایجاد  ●
شده در زنجیره تولید

تالش برای ساماندهی طرح های نیمه تمام دولتی ●

اصالح فرایندهای قیمت گذاری و واگذاری شرکت ها به بخش  ●
خصوصی

اصالح نظام قیمت گذاری و اعطای یارانه با هدف حرکت به سمت  ●
آزادسازی قیمت ها در بلندمدت

  
اقدامات در سطح فراملی

تالش برای رفع تحریم ها  ●
و افزایش تعامالت اقتصادی با 

سایر کشورها

تالش برای جذب  ●
سرمایه گذاری های خارجی 

جوینت شدن با واحدهای  ●
صنعتی

عضویت در مجامع و  ●
سازمان های بین المللی 




