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پیشگفتار
صنعت در سراشیبی سقوط

اقتصاد ایران در دولت های نهال و دهال سالقوط شالدید شالاخصهالای نهالادی ماننالد فسالاد،
رقابتپذیری ،محیط کسبوکار ،حقوق مالکیت و شاخص ریسکپالذیری را تجرباله کالرد کاله
پیامدهای منفی آن تا امروز اقتصاد ایران را درگیرکرده است .در پایان دولالت دهال  ،وضالعیت
اقتصاد به قدری نابسامان بود که دولت یازده یکی از اهداف اصلی خود را بازسازی اقتصادی
قرار داد و در این مسیر سیاستهای اصکحی را در سطح نهادی در پیشگرفت .اگرچه سرعت
بازسازی کیفیت نهادی بسیار کمتر از سرعت تخریب آن است و موفقیتها در بازسازی نهادی
بسیار تدریجی است اما بهطور نسبی بهبودهایی در ایالن شالاخصهالا حاصاللشالده اسالت کاله
آمارهای بینالمللی نیز این موضوع را ثابت میکند.
در سطحککن نیز مجموعه سیاست هایی که دولت دنبال کرد به بهبود شاخصهای ککن
انجامید .کاهش نرخ تورم از حدود  90درصد به زیر  82درصد از اقدامات بسیار مالؤثر در ایالن
زمینه بوده است .تثبیت نرخ ارز و ثبات در این متغیر کلیدی ،یکی از اقدامات موفق دولت بود
که نمیتوان آن را دستک گرفت .باید توجه داشت در سطحککن ثبات در نرخ ارز ،از میزان
نرخ ارز بسیار مه تر است و این مه در دولت یازده اتفاق افتاد .دستاورد دیگر دولت کاهش
نسبی ،اگرچه اند  ،در نرخ سود بانکی است و این سیاست در حالی پیگیری شد که کشور با
بحران بزرگ بانکی روبهرو بود .درکنار این سیاست دولت تکش کرد با اقدامات مکمل هزینه
تأمین مالی بنگاهها را کاهش دهد .تجدید ارزیابی وامها و تسالهیکت بنگالاههالا ازجملاله ایالن
اقدامات بود .دولت این امکان را برای بنگاهها ایجاد کرد تا وامهالای خالود را تجدیالد ارزیالابی
کنند و نرخ سود تسهیکت خود را از نزدیک  00درصد به نرخ  81درصد برسانند؛ این سیاست
هزینه تمامشده پول را برای بنگاهها کاهش داد .پرداخت تسهیکت رونق باله  83هالزار بنگالاه
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اقتصادی که با پرداخت  04هزار میلیارد تومان در سال  34پیگیالری شالد ،بخالش دیگالری از
اقدامات دولت برای خروج از رکود بنگاههای اقتصادی بود .قانون رفع موانع تولید و حمایت از
تولید رقابتپذیر (=رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشالور) ،از دیگالر اقالدامات
قابلقبول دولت باهدف خروج از رکود بود .این قانون شرایطی را برای بنگاهها ایجاد کالرد تالا
بتوانند بدهیها و مطالبات خود را با دولت تهاتر کنند .این مه ظرفیت بسیار بزرگی در اختیار
بنگاهها قرار میدهد که هنوز بهطور کامل از این ظرفیت استفادهنشده است .بالر اسالاس ایالن
قانون شرکت هایی که به دولت بدهی دارند (در قالب مالیات ،هزینه انرژی و )...میتوانند ایالن
بدهی را با مطالبات خود از دولت تهاتر کنند .در مواردی حتی تهاتر سه وجهی نیز ممکن شده
است .برای مثال شرکت الف از دولت ،دولت نیز از شرکت ب و شرکت ب از شرکت الف طلب
داشته است و این بدهی با سازوکاری تهاتر شده اسالت .شالرکتهالای پیمانکالار وزارت راه یالا
وزارت نیرو از این روش استفاده کردند یا ذوبآهن بدهی خود را بالا مطالبالات سالهامدار خالود
یعنی سازمان تأمین اجتماعی تهاتر کرده است .دولت همچنین ممنوعیت خروج ماشینآالتالی
که به دلیل بدهی مالیاتی یا بیمه محدودشده بودند را رفع کرده است.
این اقدامات اگرچه قابلقبول است اما باید ادامه یابد و با سلسله سیاسالتهالایی در سالطح
خالالرد تکمیالالل شالالود .مطالعالالاتی کالاله روی یالالکصالالد بنگالالاه بالالزرگ وابسالالته بالاله صالالندوق
بازنشستگیکشوری و بنگاههای اقتصادی غیروابسته به صندوقها انجامشده است (بنگاههالای
بخش خصوصی یا سالازمانهالای عمالومی غیردولتالی) ،نشالان مالیدهالد در دولالت دوازدهال
درعینحال که تداوم ثبات در سطح اقتصاد ککن و بهبود محیط کسالبوکالار ضالروری اسالت
تمرکز جدی در سطح خرد و اتخاذ تدابیر کلینیکال برای بهبود وضعیت بنگاههالای اقتصالادی
بزرگ نیز نیاز است .بنگاههای بزرگ اگرچه تعداد کمی دارند و سهمشان در اشالتغال کمتالر از
 02درصد است اما از حیث ایجاد و ارتقالای نالوآوری ،فنالاوری ،تحقیالقوتوسالعه و حمایالت از
بنگاههای کوچک و متوسط نقش بسیار تعیینکنندهای دارند .این اهمیت بهاندازهای است کاله
در همه جای دنیا تولید صنعتی با تولید بنگاههای بزرگ تعریف میشود؛ به همین دلیل اگر از
حمایت از این صنایع غفلت بکنی در سالهای آینده با خطر از بالین رفالتن تولیالد صالنعتی در
ایران مواجه خواهی شد.

پیشگفتار 55 

مشکالت نهادی در مسیر تولید صنعتی

بر اساس مطالعات انجامگرفته در این پژوهش مسائل بنگاههای بزرگ را میتوان در سه گروه
اصلی شامل مشککت نهادی ،مشککت ساختاری و مشککت کالکن تقسالی بنالدی کالرد .در
سطح نهادی مشکل اصلی هزینه های مبادالتی است .منظور از هزینههای مبادالتی آن دسته
از هزینه هایی است که در سطح نظری نباید به تولید تحمیل شود اما در واقعیالت وجالود دارد.
هزینههای مبادله هزینههای غیر آشکاری هستند که در قالب هزینه های آشکار؛ یعنی ،هزینه
حقوق و دستمزد ،تأمین مواد اولیه و سوخت ،اجاره و حملونقل (که در تراز مالی شرکتها یالا
در ارزیابی بنگاهها لحاظ میشوند) دستهبندی نمیشوند .به زبان دیگر هزینه مبادالتی هزیناله
پیگیری و اجرای قراردادهاست .بخشی از این هزینهها ناشی از فساد است و بخش دیگر ناشی
از سوءمدیریت؛ در شرایطی که اقتصاد با پدیده فساد یا ناکارآمدی دولالت مواجاله اسالت ،ایالن
هزینهها برای بنگاهها افزایش مییابد .عدم پایبندی دولت به قراردادهایی که با بنگاهها منعقد
کرده است یا برآورده نکردن تعهداتی که نسبت بنگاهها داشته است ،بیثباتی مقررات یا عالدم
شفافیت در قوانین و همچنین بخشی از هزینههایی که بهطور غیرقانونی به بنگاههالا تحمیالل
میشود ازجمله هزینه های مبادله است .برای مثال در بسیاری از بنگالاههالایی کاله خصوصالی
شدند ،دولت جریان تعهداتی که به این بنگاهها داشته قطع و قراردادها (سالفارشکالار ،تالأمین
خورا  ،مواد اولیه ،یارانهها و حتی نیروی انسانی) را بهطور یکطرفه لغو کالرده اسالت و ایالن
بنگاهها رهاشدهاند .از طرف دیگر این بنگاههای خصوصی شده در مناقصهها و مزایدهها باله-
دلیل فسادی که در فرآیند این معامکت وجود داشته فرصالتهالا را ازدسالتدادهانالد و قالدرت
رقابتی آنها روزبهروز کمتر شده است .هپکو ازجمله بنگاههایی است که از این زاویاله آسالیب
جدی دیده است .مثال دیگر و آشکار در متعهد نبودن دولت به قراردادها ،عدم اجالرای کامالل
قانون هدفمندی یارانههاست که اگرچه قیمت حاملهای انرژی را برای بنگاههای اقتصادی تا
 422درصد افزایش داد اما سه یکسویمی آنها از درآمد هدفمندی پرداخت نشد و بار مالی
سنگینی به بنگاه های اقتصادی تحمیل کرد .بخش دیگری از هزینههای مبادله هزینالههالایی
است که دستگاه های اجرایی به بنگاه ها تحمیل میکنند .قراردادهای تحمیلی ،استخدامهالای
تحمیلی ،هزینه های جاری غیرمرتبط که بنگاه مجبور به پرداخت آن اسالت و هزیناله هالدایا و
مراسمی که بنگاهها بهناچار به عهده گرفتهاند ،مثالهایی از این هزینه مبادله اسالت .مجمالوع
این هزینهها حاشیه سود بنگاهها را بهطور قابلمکحظهای کاهش مالیدهالد و حتالی آنهالا را
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غیررقابتی میکند .بنگاههای بزرگ بخش عمومی نیز از این آسیب در امان نماندهاند ،در موارد
متعددی این بنگاهها با نیروهای انسانی تحمیلی مواجه شدهاند کاله هزیناله نیالروی انسالانی را
برای آنها بسیار افزایش داده است؛ ذوبآهن ،زغالسنگ کرمان و دخانیات نمونه ،بنگاههایی
هستند که از این زاویه متحمل هزینه شدهاند .دولت ده باهدف تحقالق بخشالیدن باله شالعار
افزایش اشتغال ،یا اهداف سیاسی مانند خرید رأی ،در  9سال آخر دهها هزار نفر نیروی انسانی
جدید استخدام کرد که هزینه ناشی از آن به بنگاهها تحمیل شد.
باید تأکید دوباره کرد این هزینه مبادله باال ناشی از موانالع نهالادی اسالت کاله خالود از دو
مشکل عدم رعایت حقوق مالکیت و فساد ناشی میشود.
مشکالت ساختاری در مسیر تولید صنعتی

دومین دسته از مشککت بنگاهها در ایران مشککت ساختاری است که از ساختار معیوب تولید
صنعتی نشئت میگیرد .ازآنجاکه برای اقتصاد ایران هیچگاه استراتژی توسعه صنعتی روشالنی
تعریفنشده است ،برنامهریزان اقتصادی نه بر اساس یک چارچوب بلندمدت راهبردی بلکه بر
اساس مکحظات کوتاهمدت و حتی بهنوعی ذوق زدگی برای جذب سرمایه ،توسعه صالنعتی را
دنبال کردهاند .نتیجه این وضعیت صنعتی شدن با  0مشخصه اصلی است:
نخست ،رعایت نشدن اقتصاد مقیاس :در غالالب بنگالاههالای کشالور مقیالاسهالای موجالود
غیراقتصادی و پایینتر از حد مطلوب است .صنعت سیمان ،فوالد و پتروشیمی ،با این مشالکل
درگیر هستند و بخش مهمی از مشککت این سه صنعت را میتوان با همین مشخصه توضیح
داد .این بنگاهها بهدلیل تقاضای پایین و آسیبپذیری که در اقتصاد وجود دارد نه از صرفههای
تجمیع استفاده میکنند و نه از صرفههای مقیاس.
دوم ،مکانیابی نادرست :بسیاری از بنگاههای ما حتی صالرفههالای مکالانی را هال ندارنالد و
محل استقرار بنگاهها؛ نه بهدلیل مزیتهای مکانی و نه بامکحظه زنجیره ارزش ،بلکه بهدلیل
فشارهای منطقهای خاص یا هدفگذاری توسعه منطقالهای ایجادشالدهانالد .در مالواردی دیالده
میشود حتی نهاده ضروری ماننالد آب بالرای بنگالاههالای فالوالدی یالا پتروشالیمی در منطقاله
پیشبینینشده است .درنتیجۀ مکانیابی غلط ،هزینه حملونقل برای دستیابی باله نهالاده یالا
بازار محصول افزایش پیدا میکند و بنگاه غیررقابتی میشود .پتروشیمی خراسان نمونالهای از
مکانیابی غلط در احداث بنگاه است .این بنگاه در بجنورد احداثشده امالا الزم اسالت بخالش
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اصلی محصول خود را ،باهدف صادرات به شالرق آسالیا ،باله بنالدرعباس منتقالل کنالد .هزیناله
حملونقل برای ایالن بنگالاه بالهقالدری باالسالت کاله محصالوالت آن را در مقایساله بالا دیگالر
پتروشیمیها غیراقتصادی میکند .این بنگاه با محدودیت آب نیز مواجه است کاله در شالرایط
بحران آب کارکرد آن را بسیاری غیراقتصادی میکند .بنگاههایی مشابه پتروشیمی بجنورد در
ایران بسیار هستند .در دولت نه و دهال هشالت بنگالاه فالوالدی تأسالی( شالد (معالروف باله
هشتگانههای فوالد) ،که تمام آنها در مناطق ک آب قرارگرفتهاند و مقیاس بسالیار کوچالک
( 122هزار تن) دارند .میتوان اطمینان داشت که این بنگاهها از همان ابتالدا شکسالتخالورده
هستند.
سوم ،شکل نگرفتن زنجیره ارزش :مکانیابی غلط و نبود استراتژی صنعتی باعالث شالده در
موارد بسیاری؛ زنجیره ارزش بین بنگاه های اقتصادی شکل نگرفته باشد و بنگاهها بهصالورت
حلقهای مفقوده و رهاشده تأسی( شوند که حلقههای پسین و پیشین آنهالا وجالود نالدارد یالا
دسترسی به آنها هزینههای حملونقل زیادی را ایجاد میکند .در این زمینه فساد نیالز مزیالد
بر علت شده است و هزینهها را به میزان قابلتوجهی افزایش داده است .گاهی بنگاهها بااینکه
بازار تأمین نهاده یا بازار فروش محصول را در نزدیکی خود دارند ،ترجیح میدهند نهالاده را از
خارج از کشور وارد کنند یا از مناطق دیگر در اختیار بگیرند و محصول خالود را باله مشالتریان
خاص بفروشند که این روند غیراقتصادی تنها با منطق سیاسی حاک بر آن قابلفه است.
چهارم ،فناوری فرسوده و ناباب :یکی از عارضههای عمالومی و غالالب بنگالاههالای تولیالدی
کشور در صنایع مختلف فناوری عقبمانده و غیررقابتی و ماشینآالت فرسوده اسالت .اگرچاله
عقبماندگی در صنایع مختلف یکسان نیست اما برآوردها نشان میدهد بین  02تالا  12سالال
عقبماندگی در فناوری های موجود در کشور وجود دارد .عکوه بر این هالیچ الگالوی واحالدی
برای تأمین فناوری وجود ندارد .برای مثال؛ پتروشیمی آبادان یک فناوری  12سالاله دارد کاله
هزینه تولید را برای این بنگاه بسیار باالبرده و نیازمند به نوسازی است .تمام ناوگان حملونقل
ما اع از هوایی ،ریلی و جادهای با چنین عارضهای مواجه است .در سالال  30بالرای نوسالازی
ناوگان هوایی گامهای بلندی برداشته شد اما در ناوگان جادهای و ریلی کماکان عقبمانالدگی
جدی وجود دارد .در ناوگان ریلی ازیکطرف بهدلیل عقبماندگی سیست ریلی امکان استفاده
از قطارهای سریعالسیر وجود ندارد و از طرف دیگر در همین ناوگان فعلالی هماله واگالنهالا و
لوکوموتیوها باید تغییر کنند .برای در بهتر مطلالب توجاله داشالته باشالی کاله شالرکت رجالا
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بهتنهایی به  022واگن نیاز دارد که ساخت این واگنها با تجهیالزات داخلالی  82سالال زمالان
میبرد .صنعت دخانیات کشور نیز به بازسالازی کامالل نیالاز دارد .بالهدلیالل تجهیالزات قالدیمی
ضایعات در صنعت دخانیات کشور  82برابر استاندارد جهانی است ( 92درصد ضالایعات تولیالد
داخل در برابر  0تا  9درصد ضایعات پذیرفتهشده جهانی) که باعث اتکف منابع میشود .عکوه
بر این کاربری تکنولوژی موجود در صنعت دخانیات بسیار باالست و درکنار هر دستگاه 82 ،تا
 80نفر کارگر فعالیت میکند درحالیکه استاندارد دنیا یک تا دو کالارگر در کنالار هالر دسالتگاه
است .این مقایسه نشان میدهد  32درصد نیروها در صنعت دخانیات ،مازاد هستند .بنگاههای
سنتی چوب و کاغذ نیز با مشکل تکنولوژی قدیمی دستوپنجه نرم مالیکننالد .ایالن مالوارد و
موارد مشابه در صنایع دیگر نشان میدهد؛ کشور به یک نوسازی صنعتی و ارتقای فناوری نیاز
دارد که البته عوامل مختلفی باعث شده این نوسازی عقب بیفتد .تغییر مکرر مدیران ،نوسانات
دائمی نرخ ارز و تورمهای باال و طوالنیمدت ،سه مالانع مهال در راسالتای نوسالازی صالنعتی
هستند .زمانی که نرخ ارز دائ در نوسان است ،هرگونه معاملاله ارزی در بلندمالدت غیالرممکن
میشود .توجه داشته باشی از ابتدای انقکب تا امروز نرخ ارز در ایران بیش از  042برابر شالده
که این به معنی نااطمینانی در تعیین نرخ ارز در قراردادهای بلندمدت بینالمللی است .اگر این
مه محقق نشود نهتنها قدرت رقابتپذیری ما با دنیا بهطور کامل از بین میرود ،بلکاله بالازار
داخل را ه از دست میدهی  .این اتفاق در دهه پیش بالرای صالنعت نسالاجی رخ داد و ایالن
صنعت تقریباً بهطور کامل ازدسترفته است و ممکن است در زمان کمی برای صالنایع دیگالر
کشور نیز رخ دهد .دولت دوازده باید یکی از اهداف مه اقتصادی خود را نوسازی صنعتی و
ارتقای فناوری قرار دهد .دستیابی به این هدف البته زمانبر و هزینهبر است و مه تر اینکاله
رسیدن به این هدف نیازمند تعامل جدی تخصصی با دنیاست .برقراری ارتبالاط بالا دنیالا گالام
نخست و مهمی بود که دولت برداشت اما برای انتقال تکنولوژی الزم است ابتالدا طالرحهالای
سرمایهپذیر شناخته شوند و با تبدیل به طرحهای قابلارائه در سطح بینالمللی ،اقالدامات الزم
برای جذب سرمایه صورت گیرد .همچنین بهعنوان یک عامل بسیار مه باید آموزش مدیران
را نیز در دستور کار قرار داد که بتوانند با شرکای خارجی وارد گفتوگو شوند و طرحهای خود
را به قرارداد اجرایی تبدیل کنند .این روند بیشک زمانبر است و به تمرکز سازمانی نیالاز دارد
و باید هرچه زودتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
پنجم ،فقدان بازار رقابتی مدیران :در اقتصادهای توسعهیافته با توجه باله اینکاله مالکیالت از
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مدیریت جدا تعریفشده است ،مدیران بنگاه های صنعتی بزرگ بالا رجالوع باله بالازار بالزرگ و
رقابتی مدیران انتخاب می شوند و این بازار یکی از بازارهای مه اقتصادی در ذیل بازار منابع
انسانی به شمار میرود .در این اقتصادها ،ه بنگاهها و ه مدیران رتبهبندی شدهاند .بنگاهها
با توجه به معیارهایی مانند اندازه بازار ،مقیاس ،نوع فناوری ،صنعت و ارزش برند دسالتهبنالدی
می شوند و الزامات مدیریت چنین بنگاهی برای مدیر روشن است ،مالدیران نیالز بالا توجاله باله
ویژگی های شخصی خود مانند سالطح سالواد ،تجرباله ،دانالش ،سالن ،ویژگالیهالای رفتالاری و
روششناختی و عملکردی که درگذشته داشتهاند رتبهبندی و قیمتگذاری میشوند .به همین
دلیل بهطور نسبی تناسبی بین مدیرانی که انتخاب میشوند با بنگاهها وجالود دارد .بخشالی از
مشککت بنگاههای صنعتی در ایران ،ناشی از فقدان چنالین بالازاری اسالت .تغییالرات مکالرر و
متعدد مدیریتی یکی از نتایج نبود بازار مدیران است؛ تغییر  88مدیرعامل طی  0سال اتفالاقی
است که برای یکی از بنگاههای بزرگ اقتصادی افتاده است .تغییالرات مکالرر مالدیران منجالر
میشود اصکحات ساختاری ،که امری زمانبر است ،در سطح فنی ،انسانی ،مالالی و بازاریالابی
فروش منتفی شود .مدیری که می داند دوره حضور کوتاهی در بنگاه دارد نه تمایل به تغییرات
ساختاری دارد و نه می تواند این تغییرات را در کوتاهمالدت ایجالاد کنالد .چنالین مالدیری تنهالا
میتواند گذران امور روزانه را هالدف قالرار دهالد و در بهتالرین حالالت شالاخصهالای عملکالرد
کوتاهمدت را بهبود بخشد.
عارضه دیگر نبود بازار مدیریت ،تغییر دائ مدیران میالانی اسالت .در ایالران رسال غلطالی
به عنوان مدیران اتوبوسی وجود دارد و هر مدیری که وارد بنگاه بزرگی میشود مدیران میانی
را نیز همراه خود میآورد و زمانی که مدیران عامل تغییر میکنند این مدیران میانی در بنگالاه
رسوب میکنند و باقی میمانند .درنتیجاله پال( از چنالد دوره تغییالر مالدیریت؛ چنالدین گالروه
مدیریت میانی در بنگاه شکل میگیرد که درواقع باند یا سازمان غیررسمی بنگاه هستند .ایالن
گروه ها توان بسیاری برای خنثیکردن گروه مقابل صرف میکنند و درنهایالت سالاختاری باله
وجود میآورند که در آن هیچ مدیری نمیتواند موفق باشد؛ هوشالمندترین مالدیر نیالز مجبالور
است با چند گروه ائتکف کند که این نیز آثار و پیامدهای خود را دارد.
پیامد سوم فقدان بازار مدیران ،فشار بازار سیاست بالرای تعیالین مالدیر بنگالاههالای بالزرگ
اقتصادی است .صاحبان قدرت در دولت و حکومت تالکش مالیکننالد حالوزه نفالوذ خالود را در
بنگاههای بزرگ صنعتی افزایش دهند و با استفاده از موقعیت اقتصادی بنگاههالای بالزرگ باله
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سرمایهگذاری سیاسی دست می زنند .به همین دلیل ترکیب مدیران بنگاههای صنعتی بالزرگ
ترکیب نامتجانسی است که آنها را به شرکت سهامی افراد صاحب نفوذ تبالدیلکالرده اسالت.
بدیهی است در چنین شرایطی تصمیمات راهبردی در بنگاه عمکً ناممکن مالیشالود .در ایالن
وضعیت؛ هیچ معیاری برای انتخاب و ارزیابی مدیر وجود ندارد و مدیرانی که عملکرد مالوفقی
در هیچ بنگاهی نداشتهاند صرفاً به این دلیل که مدیریت چند مجموعه بزرگ را در رزومه خود
دارند ،بهعنوان مدیر موفق معرفی میشوند .این مشکل در بنگاههایی کاله در بالورس حضالور
دارند کمتر است چراکه عملکرد مدیر در ارزش شرکت مؤثر اسالت و بالورس ایالن عملکالرد را
شفاف می کند اما هرچه سیست اقتصادی غیربورسیتر باشد ،این مشکل بیشتر خود را نشالان
میدهد.
شکل دیگر از مدیران نامطلوب ،مدیران نامستقری هستند که از راه دور بنگاه را مالدیریت
میکنند .بنگاههایی که در ماهشهر یا عسلویه قرار دارند با این مشکل بیشتر دستبالهگریبالان
هستند .مجموعه این اشکاالت در سیست انتخاب مدیران بنگاههای صالنعتی وضالعیتی را باله
وجود آورده است که ما امروز شاهد پیامدهای آن هستی  .مدیرانی که در بنگاههالای کوچالک
موفق بودهاند به ناگهان به مدیریت بنگاههای بزرگ منصوب میشوند ،درصورتیکه سالابقه و
تجربه مدیریت بنگاه بزرگ را نداشتهاند؛ مدیرانی که با تخصص غیرمالرتبط مسالئولیتی را باله
عهده گرفتهاند و ناگهان از صنایع غذایی ،کشاورزی ،خودرو ،به صالنعت فالوالد ،پتروشالیمی و
الکترونیک یا برعک( منتقلشدهاند؛ و. ...
به طور خکصه ،نبالود بالازار رقالابتی مالدیران باعالث شالده اسالت افالراد «غیرمتخصالص»،
«غیرمتناسب با مقیاس بنگاه» و «نامناسب» که ویژگیهای شخصی مناسبی بالرای مالدیریت
ندارند ،عناوین مدیران «کوتاهمدت» و «نامستقر» را بهدست بگیرند که این روند آسیب بزرگی
به بنگاهها زده است.
مشکالت کالن در مسیر تولید صنعتی

سطح سوم مشککت بنگاه در اقتصاد ،مربوط به مسائل اقتصادککن است .خصوصیسازی کج
کارکرد بنگاه های اقتصادی ازجمله عوامل ککن اقتصادی است که عملکرد بنگاههالا را متالأثر
ساخته است .خصوصیسالازی در ایالران از اسالاس بالا یالک ذهنیالت نادرسالت شالکلگرفالت،
بهطوریکه آن را ابزاری برای تأمین مالی دولت تلقی کردند .استقرار سازمان خصوصیسالازی
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در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای همین ذهنیت غلط بوده است؛ دولت نیز هرساله در
الیحه بودجه درآمدی را از محل فروش داراییها و بنگاههالای دولتالی پالیشبینالی مالیکنالد.
تجربههای موفق خصوصیسازی در دنیا نشان میدهد خصوصیسازی هالیچگالاه بالا ذهنیالت
تأمین مالی پیش برده نشده است .هدف اصلی از خصوصیسازی کوچک کردن دولت ،رقابتی
کردن بازار ،توسعه صنعتی و ارتقای فناوری است .در این روند قیمت کمترین اهمیت و اهلیت
خریداران بیشترین اهمیت را دارد؛ خریدارانی که برای رقابتیکردن صنعت ،ارتقای فنالاوری و
تداوم تولید صنعتی برنامه مشخصی دارند .البته در این مسیر نقالش دولالت را نیالز نمالیتالوان
نادیده گرفت .در تجربههای موفق خصوصیسازی ،دولت زمینههای رقابتپذیری و نظارت را
ایجادکرده است و درمقابل از مدیران بنگاههای خصوصی شده خواسته است برنامه میانمدت
و بلندمدت ارائه کنند و بر اجرای این برنامه ها نظارت دقیق دارد .اهمیت قیمالت در واگالذاری
نسبت به عملکرد بنگاه پ( از خصوصالیسالازی بالهقالدری کال اسالت کاله در آلمالان برخالی
واگذاریها به واگذاریهای یک مارکی معروف شدند؛ یعنی مبلغ اندکی بهعنوان وجهالمعاملاله
صوری درنظر گرفته شده بود اما بنگاه به بخش خصوصی توانمند و با برنامه داده شد .تجرباله
خصوصیسازی در ایران متضاد با این روند است و بنگاهها بدون اهلیالت سالنجی باله افالرادی
واگذارشده که حاضر بودند درکمترین مدت بیشترین قیمالت را بپردازنالد .در مالواردی هال ناله
وجهی دریافت شده و نه برنامهای ارائهشده است .تا امروز حدود  842هزار میلیارد تومان بنگاه
دولتی با همین رویکرد واگذارشده است که  19هزار میلیارد تومان آن در دولالتهالای نهال و
ده بوده است و از این میزان  00درصد واگذاریها در آخرین ماههای ریاستجمهوری دولت
ده اتفاق افتاده است .اگر کل دوره دولت نه و ده را یک ساعت در نظر بگیری  12درصد
واگذاریها در  9دقیقه آخر انجامشده است .این وضعیت نشاندهنده خصوصیسازی شتابزده
و نسنجیده در کشور است که پیامدهای آن تا امروز گریبالان اقتصالاد ایالران را گرفتاله اسالت.
بخشی از این واگذاریها در قالب رد دیون به صندوقهای بازنشستگی بوده است ،بخشی باله
سازمانهای نظامی و درصدی دیگر به بخش خصوصی نااهل سپردهشده است .مالوارد موفالق
در تجربه خصوصیسازی در ایران واقعاً نادر هستند .بخش مهمی از بنگالاههالایی کاله بالا نالام
بنگاههای مشکل دار در مناطق مختلف کشور فعالاند و با تنش های کارگری یالا حتالی خطالر
توقف در تولید مواجه هستند ،همین بنگاههای خصوصیسازی شده هستند .برخالی از ایالنهالا
بنگاه های بزرگ و اثرگذار در اقتصاد ایران بودهاند .ذوبآهن ،هپکو ،ماشینسازی ارا  ،گروه
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صنعتی ملی فوالد در اهواز ،فوالد اکسین ،فوالد خوزستان و ماشینسازی تبریز از بنگاههالای
خصوصیسازی شده هستند که پ( از خصوصیسازی با مشککت اساسی مواجه شدهاند.
یکی از پیامدهای خصوصیسازی در ایران از بین رفتن نظام مدیریتوراهبری بنگاههاست.
بهطور مثال بنگاههای پتروشیمی قبل از واگالذاری در شالرکت ملالی صالنایع پتروشالیمی اداره
میشدند که یک سازمان کامکً تخصصی است و از صدر تا ذیالل آن بالا پتروشالیمی آشالنایی
دارند .بنگاههای فوالدی مثل ذوبآهن در شرکت ملالی فالوالد ایالران اداره مالیشالدند کاله از
نگهبان تا مدیرعامل با فوالد آشنا بودند .در چنین ساختاری یک تصمی بلندمدت مانند اصکح
ساختار فنی ،تکمیل زنجیره ارزش ،ایجاد خط تولید تکمیلی ،ارتقای فناوری ،اصالکح سالاختار
منابع انسانی و ...راحتتر امکانپذیر است و دیالوگ مشترکی بالین مالدیران بنگالاه و مالدیران
باالدستی برقرار میشود .درواقع اگرچه این سازمان ها دولتی بودند اما سازوکار بهگونهای بالود
که به یک منطق مشتر برای اصکحات میرسیدند .با خصوصیسازی ،این بنگاههالا یالا باله
سازمانهای مختلف منتقل شدند که بهصورت منفرد فعالیت میکنند یا در قالب هلدینگهای
وابسته به صندوق های بازنشستگی قرار گرفتند؛ هلدینگهایی که صنایع زیرمجموعاله آنهالا
غیرتخصصی و ترکیبی از بنگاه های نامتجان( است .این هلدینگها سالبدی از دارایالیهالای
خودرویی ،دامپالروری ،کشالاورزی ،صالنایع غالذایی و ...را در اختیالار دارنالد کاله اداره آنهالا را
غیرتخصصی کرده و ه زبانی و دیالوگ مشتر برای طرح مسائل بنگاه در هلدینگهالا را از
بین برده است .در این شرایط انتقال مسائل و مشککت و دستیابی باله تصالمی مشالتر در
کوتاهمدت و بلندمدت ممکن نیست .در مواردی ه که بخش خصوصی خریدار بنگاهها بالوده
است بسیاری از آنها سازوکارهای الزم برای اداره بنگاه را نداشتند و صنایع مختلف از نیروگاه
تا بنگاه فوالدی و حتی حملونقل را در اختیار گرفتهاند و تمرکز تخصصی بالرای اداره آنهالا
وجود ندارد.
این مشککت همه در شرایطی است که خریدار به ادامه تولید صنعتی عکقهمند اسالت .در
مواردی بنگاه با این هدف از دولت خریداری شد که تعطیلشده و تغییالر کالاربری داده شالود.
سرنوشت شرکت صدرا مثال خوبی در این زمینه است .این شرکت زمانی یک نالام مطالرح در
صنایع دریایی بینالمللالی و از بالزرگتالرین بنگالاههالای ایالران بالود .ایالن بنگالاه ،بسالیاری از
ماشینآالت غولپیکر و گرانقیمت مانند جرثقیلهای یکمیلیون تنی و کشتیهای جرثقیل با
ظرفیت  0میلیون تن و تجهیزات مختلف در اختیار داشت و حتی جزیرهای در بوشالهر بالا نالام
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صدرا برای فعالیت این شرکت تجهیز شده بود .متأسفانه با خصوصیسازی صدرا بیش از یک
دهه این بنگاه تعطیلشده و تجهیزات آن رو به نابودی رفت ،و درنهایالت مشالخص شالد کاله
هدف خریدار نیز تغییر کاربری اراضی بوده است .شرایط بهاندازهای بحرانی شد که پ( از یک
دهه برای نجات این بنگاه آن را از خریدار خصوصی خریدند و به قرارگاه خات تحویل دادنالد.
درحالحاضر و با خصوصیسازی صدرا عمکً صنعت کشتیسازی ایالران از بالین رفتاله اسالت.
خصوصیسازی هپکو نیز باعث شد صنعت ساخت ماشینآالت راهسازی سنگین از بین بالرود.
در پلی اکریل نیز شاهد این اتفاق هستی  .این مالوارد نشالان مالیدهالد مسالئله صالنعت ایالران
نوسانات یا افتوخیزهای کوچک نیست بلکه ماهیت صنعت در ایران درخطر است .اگر چنالین
اتفاقی روی دهد؛ طبقه متوسط وابسته به تولید صنعتی در ایران اضالمحکل پیالدا مالیکنالد و
تنشهای اجتماعی مانند اعتراضهای کارگری در آینده دور از انتظار نخواهد بود.
مشکل دیگر در سطح ککن اقتصاد که تولید صنعتی را متأثر کالرده ،واردات گسالترده باله
کشور است .شو واردات از ابتدای دهه  12آغاز شد و در پایان دهه به اوج خود رسید و هنوز
ه وجود دارد .بخشی از واردات گسترده بالهدلیالل تعرفالههالای غیرمالؤثر و بخشالی بالهدلیالل
سیاست گذاری نادرست ناشی از فساد یا سوءمدیریت است .در دولت نه و ده صنعت شالکر
بهدلیل واردات از بین رفت و ما رکورد بیسابقه جهانی در واردات شکر ثبت کردی  .سالال 14
حج بیسابقهای از الستیک وارد کشور شد و صنعت الستیکسازی زیان بزرگی از این ناحیه
دید .صنایع داروسازی نیز در یک ساختار پیچیده رانتی و با بهانههای مختلف مثل شالکایت از
کیفیت یا سوق دادن به بازار ناپایدار خارجی و اشباع کردن بازار با واردات بالا بحالران روبالهرو
شده است .صنعت لوازمخانگی ما ه با واردات رسمی و قاچاق دچار بحالران شالده اسالت .در
صنعت فوالد نیز نظام تعرفه های مناسبی بالرای حمایالت از زنجیالره تولیالد وجالود نالدارد و در
سال های گذشته حج بزرگی از محصوالت فوالدی واردشده که به تولیالد داخالل آسالیبزده
است.
عامل سوم ،رکود و کاهش تقاضای مؤثر در اقتصاد است .رویکالرد نئوککسالیکی رکالود و
کاهش تقاضای مؤثر را تنها عامل ایجاد رکود در صنعت میداند؛ باید توجه داشت این عامالل
اگرچه اثرگذار بوده است اما تنها عامل مؤثر نیست .در سال های گذشته به چند دلیل تقاضای
مؤثر در اقتصاد کشور کاهشیافته است .نخستین عامالل از دسالت رفالتن بازارهالای صالادراتی
بهدلیل تحری هاست و عامل دوم پیامدهای ناشی از بیماری هلندی و رونق نفتالی در اقتصالاد
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است .عکوه بر این بهدلیل رکود حاک بر اقتصاد ،به دالیلی که تا االن به آن اشاره شد ،تقاضا
در داخل کشور نیز محدودشده است .رکود سبب شده است بنگاههایی که کاالهای واسطهای
را از سایر بنگاهها میخریدند با کاهش تولید مواجه شوند و درنتیجه تقاضای خالود را کالاهش
دادند .مثال مه در این بخش ،وضعیت صنعت مسکن است که رکالود در ایالن بخالش باعالث
شده صنعت سیمان ،فوالد و مصالح ساختمانی با کاهش تقاضا روبالهرو باشالند .درنتیجاله ایالن
تغییرات ،صنعت حملونقل که حلقه واسط این صنایع بوده نیز کاهش تقاضالا را تجربالهکالرده
است .همچنین کاهش قدرت خرید مردم تقاضای داخلی را برای کاالهای نهایی کاهش داده
است .عکوه بر این در سالهای اخیر بودجه عمرانی دولت نیز بهشدت کالاهشیافتاله اسالت و
درنتیجه تقاضای بخش عمومی ه برای کاالهای بنگاههای صالنعتی کالاهش داشالته اسالت.
نتیجه همه این موارد کاهش در تقاضا و در نتیجه تحمیل رکود به بخالش عرضاله اسالت کاله
باعث شده بنگاههای تولید با کاهش شدید تولید ،توقف دورهای و مستمر در تولید و افالزایش
موجودی در انبار دستوپنجه نرم کنند .پیامد این رکود؛ کاهش سطح درآمد و کمبود نقدینگی
برای پرداخت مطالبات مانند حقوقودستمزد ،بدهی بانکی ،مالیاتی و بیمهای و خرید مواد اولیه
است .در این وضعیت بنگاه در یک سیکل معیوب گرفتار میشود که در آن رکود باله کالاهش
نقدینگی ،و کاهش نقدینگی به رکود بیشتر میانجامد.
عامل چهارم در سطح ککن ،هزینههای تأمین مالی برای بنگاههالای اقتصالادی اسالت .در
شرایط رکودی بنگاهها برای تأمین نقدینگی به وامگیری ککن با نالرخهالای سالود بالاال روی
آوردند که نتیجه آن افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه بوده است و چالون بالهدلیالل عالدم
توانایی مالی برای بازپرداخت ،این هزینه مالی دائماً برای بنگاه افالزایش پیالداکرده اسالت ،باله
تنگنای مالی بانک ها نیز منجر شده است .تنگنای مالی ککف سردرگمی است کاله بنگالاههالا
درگیر آن شدهاند .ازیکطرف نظام بانکی توان پرداخت تسهیکت ندارد و از طرف دیگر فشار
مضاعفی بهمنظور تقسی سود از طرف سهامداران (بهویژه برای شرکتهایی که صندوقهالای
بازنشسالالتگی سالالهامدار آن هسالالتند) وارد مالالیشالالود .از طرفالالی سالالهامداران نیالالز تمالالایلی بالاله
سرمایهگذاری جدید در بنگاهها ندارند و مدیران نیالز بالا راههالای تالأمین نقالدینگی غیربالانکی
آشنایی کمی دارند که همه این موارد حلقه تأمین نقدینگی را برای بنگاهها تنگتر کرده است.

پیشگفتار 15 

راهحلهای ممکن برای خروج از بحران صنعتی
برای نجات بنگاههای بزرگ ،سیاستگذاری هایی در سه سطح الزم اسالت؛ در سطط کطالن
دولت دوازده باید سلسله اقدامات اصکحی را در دسالتور کالار قالرار دهالد ،در سطط میانطه

هلدینگهای تخصصی باید مجموعه اصکحاتی را در پیشگیرند و در سط خرد این بنگاهها
هستند که باید برخی اقدامات اصکحی را اجرایی کنند.
اقدامات سط کالن

در سطح ککن اقداماتی که دولت باید در دستور کار قرار دهد در چند حیطه تعریف میشود و
هرکدام مجموعه سیاستهای اصکحی را در کوتاهمدت و میانمدت طلب میکنالد .در اداماله
هرکدام از این موارد بهاختصار توضیح داده میشود.
الف) راهگشایی برای جذب سرمایه خارجی :در سطح ککن مه تالرین اقالدام دولالت گشالودن
مسیر سرمایهگذاری خارجی است .واقعیت این است؛ دستاوردهای برجام در اقتصالاد بالهخالوبی
تجربه نشده است و هنوز از فرصت هایی که برجام در اختیار اقتصالاد گذاشالته اسالت اسالتفاده
نکردهای  .طبق برنامه شش دولت ملزم است  002میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند کاله
یکی از مه ترین زمینه های آن نوسازی صنعتی است .در کشور  84هزار و  022بنگاه بالزرگ
فعالیت میکند که اگر تنها  9هزار بنگاه نیازمند نوسازی صنعتی باشند به صدها میلیالارد دالر
سرمایه خارجی نیاز است که باید برای آن در سطح ککن راهگشایی شود .بالرای ایالن منظالور
الزم است شرکای بالقوه خارجی شناسایی شوند ،دولت یا بانک مرکزی ضالمانتهالای الزم را
برای این سرمایهگذاری فراه سازند و بنگاههای بزرگ را به شرکای خارجی متصل کنند.
ب) رفع تنگنای مالی و اعتباری :همانطور که در بخش قبل گفتاله شالد یکالی از مشالککت
بنگاهها کمبود نقدینگی و مشکل تأمین اعتبار است .برای رفع این مشکل الزم است سلسالله
اقداماتی در سطح دولت ،هلدینگها و بنگاه انجام شود که اقدامات مربوط به دولت را میتوان
در  1بخش تعریف کرد.
 کاهش سود بانکی :سامان دادن به وضعیت آشفته بانکی و کاهش سود بانکی متناسب
با کاهش تورم یکی از مه ترین اقداماتی است که دولت باید در دستورکار قالرار دهالد.
البته کاهش نرخ سود باید بهگونهای باشد که منابع مالی از بانکها خارج نشود .بالرای
این منظور الزم است بانکها مجموعه سیاست هایی را اتخاذ کنند که هزینه تمامشده
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پول را کاهش دهد .در چنین شالرایطی الزامالی وجالود نالدارد کاله کالاهش نالرخ سالود
تسهیکت ،به همان اندازه به نرخ سود سپردهها تسری پیداکرده و زمینه خروج احتمالی
منابع از بانکها را ایجاد کند.
 افزایش تقاضای مؤثر :این سیاست در دولت یازده مطرح شد اما فراگیر نبود .دولالت
باید قدرت خرید خانوار را با ابزارهای اعتباری تقویت کنالد .وزارت تعالاون کالار و رفالاه
اجتماعی در دولت یازده ابزار «کارا کالارت» را بالا همالین هالدف طراحالی کالرد امالا
متأسفانه فراگیر نبود .در دولت دوازده باید این ابزار را به یالک ابالزار فراگیالر باهالدف
افزایش تقاضای مؤثر تبدیل کرد.
 ترویج ابزار السی یا گشایش اعتبار داخلی :همانطور که پیشازاین توضیح داده شالد،
بسیاری از بنگاهها برای خرید کاالی واسطهای یا نهالادههالای خالود بالهویالژه از بالازار
خارجی دچار مشکل نقدینگی هستند که ابزار السی میتواند راهحلی برای این مشکل
باشد؛ در این حالت بانک مبلغ کاال را به فروشنده خارجی بهصورت نقالد مالیپالردازد و
بنگاه بهصورت اقساط این مبلغ را پرداخت میکند .درنتیجه بنگاه میتواند با نقالدینگی
بسیار کمتر در زمان حاضر نهادههای خود را تهیه کند و تولید از روند خود خارج نشود.
 توسعه ابزار تهاتر :این ابزار که در دولت یازده مطرح شالد اقالدام دیگالری اسالت کاله
دولت باید آن را با ظرفیت باالتری دنبال کند؛ این ابزار ظرفیتهای قابلتالوجهی دارد
اما تاکنون از آن استفادهنشده است .الزم است امکان استفاده از اشکال مختلف تهالاتر
بهصورت دوجانبه یا چندجانبه فراه شود و بنگاهها بتوانند مطالبات خود را از شرکتها
و بنگاههای دولتی تهاتر کنند.
 ایجاد سازمان ها یا صندوق های اعتبارسنجی :این صندوقهالا در بسالیاری از کشالورها
فعال هستند و امکان تأمین اعتبار برای بنگاه را با توجه به ظرفیت داراییهالای بنگالاه
فراه میکنند .این صندوقها اسناد وثیقه را از بنگاهها میگیرند و معادل آن وثیقه در
اختیار بانکهای مختلف قرار میدهند .در شرایطی که این صالندوقهالا وجالود ندارنالد
بنگاه برای هر وامی که دریافت میکند باید وثیقهای جداگانه در اختیار بانک قرار دهد
و چون دارایی های بنگاه محدود است و نمیتواند وثیقههای متعدد تهیه کند ،درنتیجه
گاهی برای یک وام مثکً  822میلیون تومانی مجبور میشود سند دارایی یک میلیالارد
تومانی را گرو بگذارد .صندوقهای اعتبارسالنجی و ضالمانت ،سالند دارایالی را از بنگالاه
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وثیقه می گیرند و معادل ارزش آن از بانکهالای متفالاوت بالرای بنگالاه اعتبالار تالأمین
میکنند و سندهایی مطابق باارزش وام به بانکها میدهند .جای خالالی ایالن ابالزار در
صنعت کشور امروز کامکً ح( میشود و میتوان از ظرفیت این ابزار استفاده کرد.
 تأمین اعتبار برای بنگاه های بزرگ :موارد باال اقداماتی بنیادین و زیربنالایی اسالت کاله
دولت میتواند برای رفع مشکل مالی بنگاهها در دستور قرار دهد .امالا هال زمالان الزم
است سازوکارهایی برای رونق بنگاهها در کوتاهمدت نیز در نظر گرفته شود .اعتباردهی
به بنگاههای بزرگ یکی از این روشهاسالت .دولالت در سالال  8930حالدود  83هالزار
میلیارد تومان در اختیار  04هزار بنگاه کوچک و متوسط قرار داد که باید این سالازوکار
برای بنگاههای بزرگ نیز دیده شود.
ج) برنامه ملی شفافیت :این برنامه بیشتر مربوط به بنگاههای بخش عمومی است که درواقالع
اقداماتی چنالدوجهی را شالامل مالیشالود و دسالتکال ساله جالزء اصاللی دارد .جالزء نخسالت،
بورسیکردن بنگاههای بخش عمومی است .برای این منظور دولت باید برنامهای میانمدت را
تدوین کند و بر اساس آن تمام بنگاههای بخش عمالومی را (اعال از بنگالاههالای وابسالته باله
صندوقها ،بنیادها ،بانکها ،شرکتهای بیمه و سایر بنگاههای بخش عمومی) ملزم کند طالی
چهار سال وارد بورس شوند .این سیاست چند پیامد اصلی دارد؛ ایجاد شفافیت ،تغییر سالازوکار
انتخاب مدیران و از همه مه تر توسعه بازار سرمایه .در صورت اجرای این برنامه داراییهالای
موجود در بورس بین  02تا  822درصد (با توجه به میزان تحقق هدف) افزایش مییابد.
جزء دوم برنامه ،ایجاد شفافیت بارگذاری صورت های مالی در سامانه بالورس بالرای تمالام
دارایی های بورسی و غیر بورسی است .درحالحاضالر تمالام دارایالیهالای شالرکتهالای مالالی
پذیرششده در بورس در سامانه کدال قرار میگیرد اما شرکتهای غیربورسی نیز طبق قانون
اجرای سیاستهای کلی اصل  44موظف به بارگذاری صورتهای مالی هستند که این مهال
تاکنون انجامنشده است .دولت باید این شرکتها را ملزم به اجرای قالانون کنالد و در صالورت
سرپیچی محرومیتهایی را برای آنها درنظر بگیرد.
جزء سوم این اقدامات ،شفافیت کامالل دربالاره اعضالای هیئالتمالدیره شالرکتهالا اعال از
شرکتهای بورسی و غیربورسی است .شیوه انتخاب هیئتمالدیره و نظالام حقالوقودسالتمزد از
مواردی است که باید در بنگاهها شفاف شود؛ اعمال سازوکارهای حاکمیت شالرکتی و نظالارت
جدی بر اجرای آن نیز باید درنظرگرفته شود.
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یک اقالدام مهال بالرای ایجالاد شالفافیت ،اسالتفاده از سالازوکار هوشالمند Business ( BI

 )Intelligenceاست BI .سازوکاری مبتنی بر  ICTاسالت کاله حالدود  802تالراکنش مالالی،
رفتاری و بازرگانی بنگاهها را شفاف میکند .مدیران در سطوح مختلف (وزرا ،مالدیران دولتالی،
مدیران میانی و حتی سهامداران) میتوانند بهصورت آنکین و برخط این تراکنشها را مشاهده
کنند و عملیات بنگاهها اع از خریدوفروش ،منابع خریالد ،مشالتریان اصاللی و ترکیالب آنهالا،
میزان فروش به هر مشتری ،قیمت خریداریشده ،جریان وجوه ،موجودی نقد و سالپردههالای
ریالی و ارزی در این سامانه قابلردیابی است .اگر هماله بنگالاههالای بخالش عمالومی از ایالن
سازوکار بهرهمند شوند ،امکان مانیتورینگ و مدیریت مؤثر جریان های مالی در سالطح کالکن
فراه می شود .برای در اهمیت شفافیت عملکرد مالی بنگاهها ،پتروشیمیها مثال مناسالبی
هستند .مالکیت بیشتر پتروشیمیها برای بخش عمومی (مانند صندوقهای بازنشستگی) است
و این بنگاهها ارزآوری خوبی برای کشور داشتهاند (در سال  30بین  80تا  80میلیارد تومان از
منابع ارزی کشور را پتروشیمیها تأمین کردند) .این میزان ارز میتواند باله مالدیریت بالازار ارز
کمک بزرگی کند و مانیتورینگ آن اثر مهمی بالر عملکالرد بالازار ارز دارد .در سالال  30وقتالی
تقاضا بهطور ناگهانی در بازار ارز افزایش پیدا کرد؛ منابع حاصالل از پتروشالیمیهالا باله کمالک
دولت آمد .درحقیقت این سامانه هوشمند نهتنها در سطح خرد و بنگاهها بلکه در سطح ککن و
مدیریت اقتصادی کشور نیز میتواند کمالککننالده باشالد .ایالن سالامانه هال اکنالون در شسالتا
مستقرشده و در سایر صندوق ها ه تا پایان سال  8931مستقر مالیشالود امالا بایالد در دیگالر
بنگاه های عمومی (اع از بنیادها ،مؤسسات مذهبی و خیریه و نهادهای اقتصادی وابسالته باله
نظامیان) نیز این سامانه را مستقر کرد .حتی اگر دولت برای بنگاههایی که ابزار کنترل آنها را
دارد این سامانه را برقرار کند ،گام بسیار بزرگی برداشته است.
د) رتبهبندی شرکتهای دولتی و ایجاد بازار رقابتی مدیران :اقدام دیگر دولت ،رتبهبندی شرکتهالای
بخش عمومی است .شرکتهای بخش عمالومی از حیالث مقیالاس ،ارزش دارایالیوسالرمایه ،میالزان
فروش ،تعداد شاغلین ،میزان صادرات و سایر متغیرهای کلیدی میتوانند رتبهبندی شوند .این
رتبهبندی به انتخاب مدیران متناسب با بنگاه نیز کمک میکند و مدیران برمبنای این رتبههالا
باید انتخاب شوند .رتبهبندی شرکتها برمبنای شاخصهای اسالتاندارد ایالن امکالان را فالراه
میکند که الزامات مدیریتی بنگاهها در سطوح مختلف استخراج شود؛ این برنامه طی یکسال
انجامپذیر است .درکنار آن باید بازار رقابتی مدیران را ایجاد کرد .مدیران در این بازار بر اساس
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ویژگیهای شخصی ،تجربه و عملکرد مدیریتی خود نمره دارند .زمانی که شرکتهالا بورسالی
باشند نیز عملکرد مدیران شفاف میشود و این دو کامکً دره تنیده هستند .درصورتیکه بازار
مدیران وجود داشته باشد برای مدیریت بنگاههای دولتی فراخوان داده مالیشالود ،مالدیران بالا
توجه به ویژگیهای بنگاه اعکم همکالاری مالیکننالد و درنهایالت برمبنالای بانالک اطکعالاتی
مدیران ،فرد شایسته برای مدیریت انتخاب میشود .البتاله بالرای انتخالاب مالدیران مالیتالوان
دامنهای از اختیار را ه قائل شد اما این اختیار نمیتواند خارج از چارچوب تعریفشالده باشالد.
برای مثال ،شرکتهای دولتی برای پروژههای بالزرگ و کوچالک خالود ،از سالاخت اسالکله تالا
ساخت یک ساختمان اداری ،فهرستی از پیمانکارهای مختلف با تخصصهای مرتبط دارند که
سازمان برنامه تهیهکرده است و شرکتها ملزم به انتخاب پیمانکار از این فهرست هستند و در
انتخاب پیمانکارهای عضو فهرست تا حدی اختیار دارند اما برای انتخاب مالدیران دولتالی کاله
حساسیت کاری بیشتری ه دارند ،این الزامات دیده نشده است.
هال) نوسازی صنعتی :وظیفه دیگر دولت در سطح ککن فالراه کالردن سالازوکار ملالی بالرای
نوساز ی صنعتی و ارتقای فناوری است .این مه باید در وزارت صنعت ،معدن و تجارت اتفاق
بیفتد اما وزارتخانههایی که بنگاههای صنعتی دارند مانند وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتمالاعی و
وزارت دفاع ه باید با این سازوکار همراه شوند .برای این هدف باید شورایی در سالطح ملالی
ایجادکرد که کار اصلی آن نوسازی صنایع و شناسایی سازوکارهای تأمین منابع مالالی اسالت.
این دو موضوع (نوسازی و تأمین مالی) باه پیوند دارند چراکه بخشی از نوسازی صالنعتی در
قالب قراردادهای )Engineering, Procurement, Construction and Financ( EPCF
انجام میشود؛ یعنی ،قراردادهایی که چهار حوزه طراحی و مهندسی ،تأمین و تدارکات ،ساخت
و تأمین مالی را همراه باه پیش میبالرد .ایالن سالازوکارها بایالد در وزارت صالنعت ،معالدن و
تجارت و هلدینگهای بزرگ مانند شستا ایجاد شود و تمام آنها به کمیته ملی نوسازی وصل
شوند .کار اصلی این کمیتههای نوسازی شناسالایی طالرحهالای سالرمایهپالذیر ،تبالدیل آن باله
طرحهای بانکپذیر ،شناسایی طرفهای تجاری ،مالذاکره و عقالد قالرارداد اسالت .ایالن هالدف
مستلزم همکاری مشتر بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایهگذاری خارجی
مستقر در این وزارتخانه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی است.
و) ایجاد نهاد مانیتورینگ و اقدام سریع در قالب کلینیکهای صنعتی :کلینیکهای صنعتی در
کشورهای توسعه یافتاله وجالود دارنالد و در برناماله توسالعه صالنعتی ایالران نیالز ایالن موضالوع
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پیشبینیشده است .بر این مبنا سازمان گسترش و نوسازی صنایع موظف بود به بنگالاههالای
بزرگ در زمان راهاندازی ،آغاز فعالیت و حین فعالیت مشاوره صنعتی دهد .این سالازمان یالک
شرکت مشاوره صنعتی داشت که هدف آن مشاوره کلینیکال به بنگاههای مشکلدار بود .ایالن
شرکت مشخص میکرد بنگاه ها در چه بخشی (ساختار منابع انسانی و مدیریت ،ساختار فنالی،
ساختار مالی ،بازاریابی و فروش) مشکلدارند و نیز کدام بخالشهالا بایالد اصالکح شالوند .اگالر
اصکحات مربوط به حوزه فنی یا مالالی بالود ،ایالن شالرکت مشالاوره بالرای دریافالت کمالک از
کشورهای دیگر را نیز بهعهده میگرفت .متأسفانه این سازوکار از بین رفت و امالروز سالازمان
گسترش به یک بنگاهدار بزرگ تبدیلشده است و شرکت مشاوره هال باله بخالش خصوصالی
واگذار شد که البته هدف خریدار استفاده از ساختمان و تجهیزات این شرکت بود .هال اکنالون
هیچ سازوکاری در کشور برای مشاوره صنعتی به بنگاهها وجود ندارد .سازمان مدیریت صنعتی
نیز که وظیفه آموزش مدیران صنعتی را برعهده داشت ،به آموزشگاه بزرگ دورههای تکمیلی
تبدیلشده است؛ یک سازمان کامکً انتفالاعی کاله بالدون نیازسالنجی ،آمالوزشهالای عمالومی
مدیریتی را به افراد میفروشد .توجه داشته باشی ما با وضالعیتی روبالهرو هسالتی کاله شالاکله
صنعتی کشور بدون استراتژی توسعه صنعتی شکلگرفتاله ،مجوزهالای اصالولی و پروانالههالای
بهرهبرداری بر اساس اهلیت صادر نشده ،خصوصیسازی ه برمبنای اهلیت نبالوده اسالت؛ بالا
بنگاههایی مواجه هستی که مقیاس و مکانیابی مناسب ندارند ،غالباً توسط مدیران نامتناسب
و فاقد برنامه و ذهنیت صنعتی با بنگاه اداره میشوند ،روابط خوشهای نیز دیده نشده است؛ در
چنین شرایطی آسیبپذیری بنگاهها بسیار جدی است اما هیچ نهاد مشاورهای وجود نالدارد .در
حقیقت نه جایی برای مانیتورینگ و رصد بنگاههالای صالنعتی وجالود دارد و ناله جالایی بالرای
مشاوره .در نتیجه یک اخکل کوچک در بنگاه میتواند به یک بحران بزرگ صالنعتی تبالدیل
شود .در چنین شرایطی نیاز به کمیتههای مشاوره در استانها و بهویژه مناطق صالنعتی حال(
میشود .این مراکز الزم است دستک دو وظیفه را انجام دهند؛ نخسالت سالامانه هوشالمندی
ایجاد کنند که روندهای تولید صنعتی را در سطح خرد و ککن رصد کند و زمانی کاله شالرایط
نگرانکنندهای ایجاد میشود؛ تشخیص دهد و با شناسایی علت ،هشالدار الزم را باله مالدیران
بدهد .دوم اینکه بتواند خدمات مشاورهای به بنگاهها بدهد .تجربه نشالان مالیدهالد در مراکالز
استانها یک اخکل کوچک میتواند به بحران صنعتی تبدیل شود.
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اقدامات سط میانه

در سطح میانه؛ یعنی ،صندوقها ،هلدینگها و سازمانهای بزرگ صنعتی نیالز مجموعالهای از
سیاست ها باید پیگیری شود .در گام نخست مشابه کمیته نوسازی صنعتی و تأمین مالی بایالد
در سطح سازمانها نیز ایجاد شود .ایجاد صندوقهای مالی مشالتر یالا صالندوق نیکوکالاری
صنعتی به عنوان گام دوم باید در دستورکار قرارگیرد و این صندوقها با منالابع هلالدینگهالا و
منابع سازمان تجهیز شوند .متأسفانه درحالحاضر هلدینگها نسبت به وضعیت مالی بنگاههای
خود بی تفاوت هستند و بنگاه را حمایت نمیکنند .سازمانهای اقتصادی بزرگ ماننالد شسالتا،
شرکت سرمایه گذاری غدیر و سایر هلدینگهای بزرگ باید در درون خود صندوقهای تأمین
مالی ایجاد کنند و بخشی از منابع موردنیاز بنگاههای زیرمجموعه خود را از این طریق تالأمین
کنند .این انتظار که تمام نیاز بنگاهها به نقدینگی از طریق بانکهالا تالأمین شالود ،باله دالیالل
متعدد ال تنگنای مالی و نقدینگی بانکها تنها یکی از این مشککت است ال ممکالن نیسالت و
تجربه نیالز نشالان داده منالابع بالانکی در بسالیاری مالوارد باله انحالراف مالیرود .ازایالنرو بایالد
صندوقهای مشترکی ،مانند صندوق نیکوکاری صنعتی که از ابزارهالای شالناختهشالده بالورس
است ،شکل بگیرد و منابع مشترکی از بانک و هلدینگها ایجاد شود و با سازوکار نظالارتی در
اختیار بنگاهها قرار گیرد .در صورت وجود این سازوکار اگر دولت بخواهالد اعتبالاری در اختیالار
بنگاهها بگذارد از مسیر این صندوقها خواهد بود.
ایجاد سیست بازاریابی مشتر گام سوم در اقدامات سطح میاناله اسالت .در حالالحاضالر
بنگاههای زیرمجموعه هلدینگها بهصورت منفرد بازاریابی برای فروش یا خرید نهاده را انجام
می دهند اما اگر خرید نهاده و فروش محصول بالهصالورت متمرکالز باشالد ،امکالان اسالتفاده از
صرفه های مقیاس به وجود میآید و بنگاههای زیرمجموعه هلدینگها میتوانند از صالرفههالا
استفاده کنند.
گام چهارم ،شناسایی و اجرای ه افزاییهالای تولیالدی و ایجالاد زنجیالره ارزش اسالت .در
بسیاری موارد هلدینگها نتوانستهاند زنجیره ارزش را بهصورت منطقهای و بخشالی ،ایجالاد و
تکمیل کنند که این هدف را باید در دستورکار قرار دهند.
رتبهبندی شرکتها در هلدینگها ،اعمال حاکمیت شرکتی و تخصصالیکالردن مالدیریت،
ایجاد ثبات در مدیریت و توانمندسازی مدیران بنگاه از دیگر وظایف هلدینگهاست.
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اقدامات سط خرد

در سطح خرد؛ یعنی بنگاه نیز  4دسته اصکحات نیاز است.
اصکح ساختار فنی :در مواردی ساختار فنی بنگاهها توسعهنیافته است .ارتقای فناوری ،بخشی
از اصکح ساختار فنی است .ذوب آهن با اصکح ساختار فنی میتواند قیمت تمامشالده خالود را
 02تا  42درصد کاهش دهد و قیمت رقالابتی داشالته باشالد .اصالکح سالاختار نیازمنالد تالأمین
نقدینگی و سرمایهگذاری است اما این سرمایهگالذاری توجیاله دارد و در کوتالاهمالدت سالرمایه
بازمیگردد.
اصکح ساختار مالی و بهینهسازی داراییها :برای این منظور بنگاه باید ترکیب داراییهای خود
(پرتفوی) را اصکح کند .بنگاههای بزرگی که درگذشته و بیرون از شالهر احالداثشالده بودنالد،
امروز در دل شهر قرارگرفتهاند و داراییهای بزرگ استفادهنشده در شالهر یالا مراکالز تفریحالی
بزرگ ،باشگاهها و ساختمانهای غیرضروری در حومه شهر دارند که در حالحاضر بسیار راکد
هستند .در وضعیتی که بنگاهها نیاز شدید به نقدینگی دارند ،نمیتوانند از این داراییها استفاده
کنند .بنگاه ها باید این دارایی غیرمولد را به دارایی مولد تبدیل کنند و برای این منظور یا باید
این داراییها را تغییر کاربری دهند ،و یا بفروشند و به دارایی مولد تبدیل کنند .بنگاههایی مثل
ذوبآهن ،زغالسنگ کرمان یا برخی کارخانهها سیمان میتوانند از این سیاست برای تالأمین
مالی استفاده کنند؛ البته برای این اقدام باید اراده جدی وجود داشته باشد.
اصکح ساختار منابع انسانی :در بسیاری از بنگالاههالا مثالل ذوبآهالن ،زغالالسالنگ کرمالان و
دخانیات مازاد نیرویکار و ترکیب نامناسب نیرویکار یکی از مشککت اساسی است .بهعبارتی
ه نیرویکار بیش از نیاز است و ه سه نیرویکار متخصص در این بنگالاههالا کال اسالت.
برای اصکح ساختار منابع انسانی به یک برنامه زمانبندیشده نیاز است تا نیرویکارِ بالیش از
نیاز ،بازخرید یا بازنشسته شوند و نیرویکار کیفی جای آنها را بگیرد .البتاله ایالن کالار بالرای
بنگاه ،هزینه صریح در کوتاه مدت دارد اما در بلندمدت به سود بنگاه است .در برخی بنگالاههالا
مانند ذوبآهن نزدیک  02درصد نیرویکار اضافی است.
اصکح نظام بازاریابی و فروش :بسیاری از بنگاههالا فاقالد نظالام قدرتمنالد بازاریالابی و فالروش
هستند و به همین دلیل درمقای سه با بنگالاه بخالش خصوصالی ساله کمالی در بالازار دارنالد و
نمیتوانند انعطاف الزم را در برابر تغییرات بازار از خود نشالان دهنالد .نظالام بازاریالابی فالروش
بهعنوان ح(گر بنگاه عمل میکند و عکمتهای بازار را به بنگاه منتقل مالیکنالد .در غیالاب
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این ح(گر؛ بنگاه نمیداند چه محصولی را با چه کیفیتی تولید کند ،چگونه بستهبنالدی کنالد،
برای چه مشتریانی عرضاله کنالد و . ...درواقالع آنچاله بالهعنالوان شالبکه مالویرگی قدرتمنالد و
انعطافپذیر در بنگاه تعریف میشود وجود ندارد.
به نظر میرسد با سلسله اقداماتی که بهطور خکصه به آن اشاره شد ،میتالوان بخشالی از
مشککت بخش صنعت کشور را رفع کرد و بهواسطه آن بحالران جالدیای را کاله پالیش روی
اقتصاد کشور قرار دارد مدیریت کرد.
حجتاله میرزایی
عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبائی
و معاون اسبق اقتصادی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

فصلاول 
کلیات 

5ط5ط بیان مسئله

عموم اقتصاددانان وضعیت حاک بر اقتصاد ایران پ( از اعمال و تشدید تحری های بینالمللی
هستهای در سالهای گذشته را با مفهوم رکود تورمی توصیف و تفسیر کردهاند .شرایطی کاله
ه زمان با نرخهای تورم دورقمی ،با نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک باله صالفر و بیکالاری
عوامل تولید همراه بوده است .آغاز باله کالار آمالدن دولالت یالازده بالا اهتمالام آن در اعمالال
سیاست های انضباط پولی باهدف کنترل تورم شدید سالهای گذشته همالراه بالود .در نتیجاله
چنین سیاستهایی ،نرخ تورم از  94.3درصد در سال  ،8930به زیر  80درصد در انتهای سال
 8934کاهش یافت.
علیرغ کاهش چش گیر سطح عمومی قیمتها طی این مدت ،شرایط رکودی و کمبالود
تقاضای مؤثر که در قالب؛ افت ارزشافزوده بخشهای مختلالف اقتصالاد و در نتیجاله کالاهش
رشد اقتصادی بروز یافته ،همچنان گریبانگیر اقتصاد کشور بوده است .دراینبین ،ارزشافزوده
بخش صنعت و معدن نسبت به سایر بخالشهالای اقتصالادی (کشالاورزی و خالدمات) از افالت
شدیدتری برخوردار بوده است .آمارهای رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی نشان میدهند؛
ارزشافزوده این بخش به قیمتهای ثابت سال  8919طی سالهای  8938و  8930به ترتیب
با کاهش  188ال و 189ال درصدی مواجه شده ،بهطوریکه علیرغال افالزایش  0درصالدی ایالن
شاخص در سال  ،8939رق آن همچنان کمتر از سالال  8932اسالت .برخالی شالواهد موجالود
بیانگر این است که چنین وضعیتی منجر باله تعطیلالی یالا کالاهش سالطح تولیالد بسالیاری از
بنگاههای صنعتی کوچک ،متوسط و بزرگ در سطح ککن شده است.
طی سالهای گذشته تکشهایی برای ریشهیابی ،تحلیل و تبیین وضالعیت حاضالر جهالت
اتخاذ سیاست ها و انجام اقدامات مناسب بهمنظور خروج بخش صنعت از رکود کنونی ،عمالدتاً
توسط کارشناسان دانشگاهی و سیاستگذاران در سطح ککن ،انجام شده است .با این وجالود
بهنظر میرسد که در اغلبِ تحلیلها ،مسائل سطح خرد ،دیدگاهها و تجارب مدیران بنگاههای
صنعتی مغفول مانده است .لذا بیشک بازشناسی جامع این مسئله که ه دیدگاههالای سالطح
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ککن و ه سطح میانه و خرد را دربرداشته باشد بسیار ضروری است .بالرایناسالاس ،مطالعاله
حاضر در تکش برای شناخت دقیقتر و عمیقتر ماهیت و ابعاد رکود در بخش مولد و تعطیلی
بنگاه های صنعتی یا فعالیت پایینتر از سطح ظرفیت اسمی آنها از هردو منظر ککن و خالرد
است.
5ط1ط اهمیت و ضرورت پژوهش

مطالعه تأثیرات مسئله رکود و سایر عوامل خالرد و کالکن مالؤثر بالر حیالات بنگالاههالای مولالد
اقتصادی ،نهتنها از منظر سیاستگذاری اقتصادیال صنعتی مورد توجه اسالت بلکاله از دیالدگاه
مدیریت بنگاه نیز حائز اهمیت میباشد .زیرا همانگونه که ایجاد یک بنگاه اقتصادی میتواند
منافع فراوانی برای اقتصاد و جامعه در پی داشته باشد ،توقف فعالیت آن نیز عکوه بالر ایجالاد
زیان و آثار منفی مستقی بر ذینفعان ،قادر به ایجاد اثرات زنجیرهای است که میتواند حیالات
واحدهای وابسته را نیز تحتتأثیر قرار دهد.
این موضوع در بنگاههای صنعتی بخش عمومی بهخصوص شالرکتهالای تحالت پوشالش
صندوق های بیمه و بازنشستگی ،بهدلیل گستردگی دامنه فعالیت و فراگیالری ابعالاد اجتمالاعی
آنها میتواند از اهمیت بسیار باالتری برخوردار باشد.
5ط3ط اهداف پژوهش

 .8بازخوانی و مطالعه دقیق علل بروز و تأثیرات رکود بر اقتصاد ایران با تأکیالد بالر بخالش
صنعت
 .0ارزیابی سیاستها و اقدامات دولت برای مقابله با رکود و ایجاد رونق اقتصادی
 .9شناسایی سطح و دامنه تأثیرات رکود اقتصادی بر فعالیت بنگاههالای صالنعتی از منظالر
مدیران بنگاهها
 .4شناسایی راهکارها و اقدامات ضروری برای خروج بنگاه های صنعتی از رکالود از منظالر
مدیران بنگاهها
5ط1ط پرسشهای محوری پژوهش

 .8چه عوامل و مؤلفههایی در شکلگیری ،تشدید یا تداوم رکود بنگاههای اقتصادی مؤثر بودهاند؟
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 .0سه هر دسته از عوامل نهادی ،ساختاری و نوسانات و سیاسالتهالای اقتصالادککن در
رکود اقتصادی چگونه است؟
 .9اقدامات کوتاهمدت و ضروری ،میانمدت و بلندمدت برای خروج بنگاههای اقتصادی از
رکود اقتصادی کداماند؟
 .4سیاست ها و اقدامات مصوب و اجراشده در سالهای 8938ال 8934تا چه حد در خالروج
بنگاههای اقتصادی از رکود موفق بودهاند؟
 .0میالالزان هالال پوشالالانی راهکارهالالای خالالروج از رکالالود از منظالالر مالالدیران بنگالالاهی بالالا
سیاستگذاریهای ککن اقتصادی به چه اندازه است؟
5ط1ط روش پژوهش

برای انجام این پژوهش از روش تحقیق کیفالی بالهصالورت کتابخانالهای و مطالعالات میالدانی
استفاده شد .دلیل اصلی انتخاب این روش؛ ضرورت دستیابی به نظرات مدیران ،کارآفرینان،
سیاستگذاران و صاحبنظران اقتصادی در زمینه علل بروز رکود ،دامنه و میزان تالأثیر آن بالر
بنگاه های صنعتی و در عینحال راهکارها و اقدامات ضروری برای خروج از آن بود ،که بنا به
سوابق کاری یا علمی خود دیدگاهی عینی در این خصوص داشتند .پژوهشگر با انجام مصاحبه
با افراد موردنظر بهصورت فردی و یا در قالب میزگردهای هدفمند ) (Focus Groupسعی در
شناسایی این عوامل داشته است.
مطالعه حاضر از دو روش کیفی بهصورت تلفیقی به ترتیب زیر است؛
 .8روش مطالعه اسنادی برای بازخوانی کاربردی متون و اسناد و گزارشهالای موجالود در
زمینههای زیر:
● دیدگاهها و نظرات کارشناسان و مدیران بنگاههای اقتصادی درخصوص زمینهها ،ابعاد و
راههای خروج از رکود
● طرحها و سیاستهای پیشالنهادی ارائالهشالده توسالط مجلال( ،دولالت ،کارشناسالان و
تشکلهای اقتصادی برای خروج از رکود
● سیاستها ،قوانینومقررات مصوب برای رونق بخشی به اقتصاد و خروج از رکود
 .0روش مصاحبه عمیق؛ ترکیب مصاحبهشوندگان عبارتاند از:
● مدیران بنگاههای اقتصادی وابسته به صندوقهای بازنشستگی و اهالی کسبوکار
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5ط6ط خروجیهای پژوهش و کاربرد آن

8ال استخراج لیست کلیه گزارش های کارشناسی مرتبط با رکود ،سیاسالتهالای مقابلاله بالا
رکود ،بنگاه های صنعتی منتخب جهت انجام مصاحبه و محورهالای اصاللی مصالاحبه بالا
مدیران بنگاهها
0ال گزارش مسئلهشناسی رکود از منظر کارشناسی و سیاستهای باالدستی مقابله با رکود
9ال گزارش مسئلهشناسی رکود از منظر مدیران بنگالاههالای صالنعتی منتخالب وابسالته باله
صندوقهای بازنشستگی
4ال گزارش اصکحات قانونی و سیاستی الزم برای خروج بنگاهها از رکود.
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5ط7ط مدل مفهومی طرح
شکل 5ط مدل مفهومی تحقیق

در چارچوب مدل مفهومی این تحقیق ،ابتدا مطالعات نظری ،تحلیلهای رسمی ،سیاستها
و اقدامات پیشنهادی موردمطالعه قرار میگیرند .سپ( ضمن مسألهشناسی کلینیکال و میدانی
دالیل ایجاد رکود و علل تداوم آن از منظر بنگاههای اقتصادی موردمطالعه استخراج میگردد.
این علل و عوامل به عوامل ساختاری ،نهادی ،داخلی بنگاه و عوامل مرتبط با اقتصادککن
طبقهبندی میگردند.
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شکل 1ط عوامل ایجادکننده رکود

نتایج حاصل از اقدامات مذکور ،الزامات و سیاستهای موردنیاز بهمنظور خروج از رکالود را
نتیجه خواهد داد.
پ(ازآن ضمن بررسی و ارزیابی نتایج بستهها و سیاستهای مصوب اجرایی و نیز مقایساله آن
با الزامات و سیاستهای موردنیاز جهت خروج از رکود ،خکءهای سیاستی حاصل میگردد که ایالن
خکءهای سیاستی میتواند بهعنوان سیاستهای اجرایی جدید کوتاهمدت ،میانمالدت و بلندمالدت
به سیاستگذاران پیشنهاد گردد .بدیهی است فضای مطالعه و سیاستهای پیشنهادی چهار سالطح
بنگاه ،صنعت ،سطح ککن و سطوح فراملی را موردتوجه قرار خواهد داد.
شکل 3ط سطوح موردنظر تحقیق

فصلدوم 
رکودوماهیتآن 

مقدمه

رکود تورمی یک وضعیت اقتصادی است که ه زمان تالورم اقتصالادی و رکالود فعالیالتهالای
تجاری را همراه با افزایش نرخ بیکاری درکشور ایجاد میکند.
در آغاز رکود دهه  8332و استفاده از راهحل کینز مبنی بر اعمال سیاستهای انبساطی در
آن زمان و با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان که بهطورکلی متفاوت از رکود دوره قبل بود،
برای اولین بار پدیده رکود تورمی ظهور پیدا کرد .اکثر کشورهای درحالتوسعه؛ ازجمله ایران،
در پنجاه سال گذشته در مسیر توسعهیافتگی بهدلیل ناسازگاری در سیاستهای مالی و پولی و
اتخاذ سیاستهای غیرمؤثر درکنار تکانههای موجود در قیمت نفت ،دچار این معضل اقتصادی
شدهاند .از آنجایی که رکود تورمی حالتی از اقتصاد است که در آن سیاستهالا بالا یکالدیگر در
تضاد قرار میگیرند؛ به این معنا که سیاستهایی که بهمنظور کنترل تورم اجالرا مالیشالود بالا
افزایش ریسکهای مالی و اجتماعی ،منجر به عمیقتالر شالدن رکالود اقتصالادی مالیگالردد و
سیاستهایی که جهت تحریک رشد اقتصادی اتخاذ مالیگالردد ،باله تقویالت تالورم در جامعاله
میانجامد .بنابراین اتخاذ سیاستهای پولی و مالی ،بهگونهای که هر دو فصل رکود و تورم را
ه زمان درمان کند بسیار ضروری است .برای کشالف راهحالل مناسالب بالرای رهالایی از ایالن
معضل ،شناسایی علل پیدایش این پدیده الزامی است.
برای بررسی نحوه شکلگیری رکود تورمی ،بحث با معرفی عوامل مالؤثر در ایجالاد رکالود
آغاز میشود .درحالتکلالی ،رکالود در اثالر یکالی از دو عامالل «نارسالایی تقاضالای مالؤثر» یالا
«تنگناهای طرف عرضه» یا هردو ،حادث مالیشالود .رکودهالای ناشالی از «تنگناهالای طالرف
عرضه» ،غالباً در کشورهای در حالتوسعه همچون ایران رخ میدهالد .چنالین کشالورهایی بالا
ناپویایی و کششناپذیری طرف عرضه و ناتوانی در واکنش مناسب به تغییرات طالرف تقاضالا
مواجهاند که ریشه در ساختار اقتصادی و صنعتی آنها دارد .در مطالعه پیشرو سعی شده است
ضمن بررسی موشکافانه اتفاقات سالهای اخیر در اقتصاد و ورود به قعالر رکالود ،ریشالههالای
ساختاری و نهادی رکود درکنار تأثیرات محیط اقتصادککن ایران موردبررسالی قالرار گیالرد تالا
بتوان راهحلی جامع برای توانمندکردن اقتصاد ایران ارائه داد.
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1ط5ط رکود در آینه آمار

تولید ناخالص داخلی ایران در دوره تاریخی قبل از انقکب و بعدازآن افتوخیزهالای زیالادی را
تجربه کرده است .از سال  8991تا پایان سال  ،8900تولید ناخالص داخلی ایران در یک رونالد
صعودی از  021هزار میلیارد ریال به  8091هزار میلیارد ریال (به قیمتهای ثابت سال )8919
رسیده است .در واقع اندازه اقتصاد ایران طی  83سال 1 ،برابر شده است .بالا آغالاز انقالکب در
سال  ،8901روند تولید نیز معکوس شده و سیر نزولی آن آغاز میشود .شرایط نزولی تولید بالا
توجه به بی ثباتی دوره انقکبی و پ( ازآن آغاز جنگ تحمیلی ،ادامه می یابد؛ به نحوی که تولید
با کاهش  92درصدی ،از  8091هزار میلیارد ریال در سال  ،00به  111هزار میلیارد ریالال در
پایان سال  8912می رسد .پ( ازآن باوجود افزایش تولید در سالهای  18و  ،10روند نزولی تا
سال ( 13سال پایان جنگ) ادامه مییابد .در سالهای ابتالدایی پال( از جنالگ بالا توجاله باله
برنامههای بازسازی اقتصادی کشور و وجود ظرفیتهای خالی ،اقتصاد ایران رشالد اقتصالادی
باال را تجربه کرد و طی سالهای  8913و  8932با رشالد اقتصالادی حالدود  84درصالد و 80
درصد توانست به روند بلندمدت رشد خود بازگردد.
نمودار 5ط روند تحوالت تولید ناخالص داخلی (به قیمت پایه ط میلیارد ریال)

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

فصل دوم :رکود و ماهیت آن 13 

از سال  8932برنامه تعدیل ساختاری به اجرا درآمد .الگالوی تعالدیل سالاختاری از فالروض
خودتعادلی سرچشمه میگرفت .بهاینترتیب دولت باید هرچهار بازار پول ،کاال ،نیالروی کالار و
سرمایه را بهتدریج آزاد میساخت تا بدون دخالت نیروی خارجی باله تعالادل رسالیده و تسالویه
شوند .مه ترین فرض آن ،این است که مداخله نیرویی بیرون از بازار ،عدمتعادلها مالوقتی و
جزئی را به وجود میآورد و میتواند به استمرار عالدمتعالادل و ناهمالاهنگی بازارهالا بیانجامالد.
سرمایههای مادر و ظرفیتهای اساسی تولید ملی در دوران جنگ تحمیلی بهشدت آسیبدیده
بودند و به دنبال آزادسازی جریان تجارت برای پشتیبانی از سیاسالت بازسالازی کشالور ،رونالد
واردات ،ه به تضعیف تدریجی ارزش پول ملی و ه باله سالاختارهای تولیالد داخلالی صالدمه
میزد .بنابراین بهتدریج با محدودشدن ظرفیت هالای خالالی ،رشالد اقتصالادی کشالور تنهالا باله
سرمایهگذاریهای انجامشده معطوف گردیده بود؛ اما پ( از بحران سال  8934در پی اجرای
برنامه تعدیل و جهش نرخ ارز و رکوردشکنی تورم با مرز  43درصالد و باله دنبالال آن بحالران
ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت در سال  8933موجب گردید تا آهنگ رشد اقتصادی ایران
طی دهه  32کند شود.
دهه هشتاد و آغاز برنامه سوم توسعه (8919ال ،)8933با سرمشق اصکح ساختار اقتصالادی
مبتنی بر رویکرد «توسعه اقتصاد رقابتی» شروع شالد .دولالت وقالت طالی ایالن دوره از طریالق
حرکت به سمت آزادسازی نظام اقتصادی ،همراه با شکلگیری نظام جامع تالأمین اجتمالاعی،
اصکحات قانونی و نهادی ،لغو انحصارات برای فالراه شالدن زمینالههالای مشالارکت بخالش
خصوصی و کاهش تصدیگری دولت ،طراحی گردید .کاهش درآمد نفت در سالهای پایالانی
برنامه دوم منجر به تأسی( حساب ذخیره ارزی برای مقابله با شو های نفت و منضبطکردن
دولت طی سال های برنامه سوم شد که به گرایش دولت به انضباط مالالی و تأسالی( حسالاب
ذخیره ارزی انجامید؛ که درنتیجۀ آن طی سالهای برنامه سوم ،رشد اقتصادی از رونالد نسالبتاً
باثباتی برخوردار گردید .از عمده ترین دالیل رشد اقتصادی باال طی سالالهالای برناماله سالوم
میتوان به افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و بهبود روابط بینالمللی ایران طی سالهای
اجرای این برنامه اشاره کرد .افزایش قابلتوجه درآمدهای نفتی طی دوره برنامه چهارم توسعه
(8911ال )8914و ثبات اقتصادی به ارث مانده از دوره برنامه سوم باعث شد تا اقتصالاد ایالران
رشد قابلقبولی را در این دوره تجربه کند .بهطوریکه متوسط رشد اقتصادی در این دوره 0.1
درصد و متوسط تشکیل سرمایه  4.3درصد شد.

  11مسئلهشناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در ایران
نمودار 1ط تحوالت رشد اقتصادی در سالهای مختلف

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

مروری بر سالهای منتهی به سال  ،8932نشان میدهد که میانگین نرخ رشد اقتصالادی
در نیمه اول دهه  ،12برابر  0.3درصد بوده که در دوره  10تا  ،13به  4.4درصد کالاهشیافتاله
است .همچنین در نیمه دوم دهه  ،12میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت  0.4درصد بوده
که در مقایسه با رق  3.3درصدی نیمه اول ،کاهش قابلمکحظهای را نشان میدهد.
اوخر دهه هشتاد و ابتدای دهه نود ،با دو اتفاق مه برای اقتصاد ایران همراه شالد .اتفالاق
اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها در سال  8913و جهش قیمت برق و قیمت حاملهالای
انرژی بود که بهعلت عدمتوانایی در نوسازی صنعتی و عدمامکان واکنش تغییر تکنولوژی باله
تغییر قیمتهای نسبی در کوتاهمدت ،بار مالی مضاعفی بر بنگاه ها تحمیل کرد .نمودار  9و 4
بهترتیب جهش قیمت برق و قیمت حاملهای انرژی را نشان میدهند.

فصل دوم :رکود و ماهیت آن 11 
نمودار 3ط متوسط نرخ فروش برق به قیمت جاری در بخش صنعت

منبع :گزارش صنعت برق ایران در آینه آمار ،شرکت مادر تخصصی توانیر سال 8934
نمودار 1ط قیمت حاملهای انرژی

منبع :ترازنامه انرژی سال 8939

همچنین اتفاق دیگر اعمال تحری های جدید از فصل چهارم سال  8932بود .نتیجه ایالن
دو اتفاق ،ورود به دورهای با رشد اقتصادی کندتر بوده ،اما تحری های جدید ،نهتنها عامل باله
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وجود آورنده ،بلکه تشدیدکننده این روند محسوب میشود .طبق مطالعالات صالورت گرفتاله اثالر
کاهشی کل تحری بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال  38و  30به ترتیب  1.4و  0.0درصالد
بوده است .بر این اساس درصورتیکه تحالری هالای تجالاری و نفتالی بالر اقتصادکشالور تحمیالل
نمیشد ،رشد اقتصادی کشور در دوسال مذکور بهترتیب 2.4ال و  2.9درصد میرسید (خاورینژاد
و نیلی .)8939 ،8درواقع افول نرخ رشد اقتصادی به پلههای پایینتالر نسالبت باله گذشالته ناله
بهعلت اثرگذاری تحری های مذکور ،بلکه بهعلت عدم کاراییهای انباشته در اقتصاد کشور در
سال منتهی به سال  8938بود که تحری  ،آنها را نیز آشکار ساخت.
گواه این ادعا کاهش تعداد شاغلین است که باوجود افالزایش رشالد جمعیالت و رشالد اقتصالادی
مثبت ،روند نزولی آن از سال  8911آغاز می شالود .عمالده دلیالل مثبالت بالودن رشالد اقتصالادی در
سالهای 13ال 8911را میتوان افزایش قیمت نفت دانست که همراه با شالو واردشالده ناشالی از
تحری های بینالمللی ،مشککت ساختاری و رکود اقتصاد ایران فرصت ظهور و بروز پیدا میکند.
نمودار 1ط تعداد شاغلین بین سالهای 5311ط 5311

منبع :مرکز آمار ایران

به دنبال وضع تحری های بینالمللی بر اقتصاد ایران ،حج صادرات نفتی بهشدت کالاهش
یافت .به طوری که میزان صادرات نفت و گاز ایران از میانگین بیش از دو میلیون بشکه در روز
در فصل اول سال 8932؛ به حدود یکمیلیون بشکه در روز در فصل چهارم سال  8938رسید
که این امر ارزش صادرات نفت و گاز ایران را باله شالدت متالأثر و تالراز حسالاب جالاری و تالراز
 .8ابوالفضل خاورینژاد و مسعود نیلی ،تحلیل رشد بلندمدت اقتصاد ایران و چالشهای دهه  ،32اولین کنفران( اقتصاد ایران.

فصل دوم :رکود و ماهیت آن 17 

پرداختها را تحتتأثیر قرار داد .کاهش صادرات نفت سبب شد که ارزشافزوده این بخش بالا
کاهش  93.4درصدی در سال  8938مواجه شود .این امر ،تأثیر قاباللمکحظالهای در کالاهش
رشد اقتصادی این سال بر جای گذاشت .در سال  8938گروه نفت بهتنهایی 1ال درصد از رشد
1.1ال درصدی اقتصاد در سال  8938را موجب شد .کاهش صادرات نفت ،کالاهش درآمالدهای
ارزی دولت را نیز در پی داشت که در کنار اثالر تحالری هالای مالالی و تحالری هالای تجالاری،
درآمدهای ارزی در دسترس دولت کاهش یافت .کاهش درآمدهای ارزی به نوبه خود منجر به
کاهش واردات مواد اولیه و واسطهای شد که از این طریق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
نیز کاهش یافت.
نمودار  6ط سهم ارزش جاری واردات به تفکیک نوع کاال

منبع :سلسله گزارشهای مدیران ارشد .سازمان توسعه تجارت
نمودار 7ط ارزش جاری واردات به تفکیک نوع کاال (میلیون دالر)

منبع :همان
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به دنبال تحری بانک مرکزی و شروع تحری های نفتی ،اولین شو به بازار ارز وارد شد.
عدم توانایی دولت در تزریق دالرهای نفتی به بازار ارز برای کنترل قیمت بهدلیل تحری بانک
مرکزی و کاهش درآمد نفتی کشور و نیز حج باالی نقدینگی که در این سالهالا میالزان آن
تا  3برابر افزایشیافته بود ،موجب شد تا شکاف نرخ آزاد و رسمی ارز که تا سالال  13در اکثالر
سالها زیر  8درصد کنترلشده بود و در سال  13در اوج خود به کمتر از  1درصد رسیده بالود،
به ناگاه در سال  32به بیش از  30درصد برسد.
جهشهای نرخ ارز در سال  8938منجر به افالزایش شالدید تالورم شالد .افالزایش قیمالت
کاالهای وارداتی بهموجالب تحالری هالای اقتصالادی و افالزایش نالرخ ارز ،بالهطالور مسالتقی و
غیرمستقی موجب افزایش سطح قیمتها شد .در شرایطی که انتظار میرفت رونالد صالعودی
نرخ تورم ،که از زمان اجرای هدفمندی یارانهها در زمستان سال  8913آغازشده بود ،در سال
 8932متوقف شود و در سال  8938سیر نزولی بهخود بگیرد ،جهشهای ارزی شالرایط را باله
گونه های دیگر رق زد .به نحوی که پ( از حدود دو دهه ،نرخ ارز بار دیگر به عامل مسلط در
تعیین نرخ تورم در سالهای  8932و  8938تبدیل شالد .جهالش نالرخ ارز باله فراتالر از 9022
تومان تا خرداد سال  ،8930حداقل درکوتاهمدت از دو مسالیر مسالتقی و غیرمسالتقی موجالب
افزایش نرخ تورم شد .ازآنجاکه کاالهای وارداتی بخشالی از سالبد شالاخص مصالرفکننالده را
تشکیل میدهند ،افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کاالهای وارداتی ،بالهصالورت
مستقی به افزایش سطح عمومی قیمتها و درنتیجه نرخ تورم انجامیالد .همچنالین ازآنجاکاله
کاالهای سرمایهای و واسطهای وارداتی ،بخشی از هزینههای تولید داخلی را شامل میشالود؛
افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینههای تولید بهصورت غیرمسالتقی باله افالزایش قیمالت
محصوالت تولیدکنندگان داخلی و درنتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شالد (اثالر دوم از طریالق
شاخص قیمت تولیدکننده قابلپیگیری است).

فصل دوم :رکود و ماهیت آن 11 
نمودار  1ط روند ماهانه برابری قیمت دالر در مقابل ریال

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

تحری مبادالت مالی و افزایش نرخ ارز در سال  8938میالزان واردات کاالهالا را بالهطالور
محسوسی کاهش داد و کاهش واردات کاال ،به سه خود فعالیتهای مرتبط با شبکه توزیالع
این کاالها را تضعیف کرد .بر این اساس ،میتوان بخش مهمی از کاهش ارزش افزوده بخش
بازرگانی ،رستوران و هتلداری در سال  8938را به کاهش واردات نسبت داد .بعد از گروه نفت
و صنعت ،این بخش بیشترین سه را در ایجاد شرایط رکودی برعهده داشته و 8.04ال درصالد
از رشد 1.1ال درصدی تولید ناخالص داخلی را سبب شده است.
کاهش واردات و تکط های ارزی ناشی از اعمال تحری  ،ارزش افالزوده بخالش صالنعت را
تحتتأثیر قرار داد .این بخش نیز بهدنبال گروه نفت ،از فصل اول سال  8938نرخ رشد منفالی
را تجربه کرد .گروه صنایع و معادن ،پ( از گروه نفت بیشترین سه را در کاهش رشد اقتصادی
در سال  8938داشته است ،بهطوریکه این فعالیت بهتنهایی 8.3ال درصالد از رشالد اقتصالادی در
سال  8938را سبب شده است .بخش عمدهای از کاهش فعالیت ناشی از رشالد منفالی بخالش
صنعت در این سال بوده است .این عامل میتواند از کمبود مواد اولیه و واسطهای صالنعت باله
سبب تحری های بینالمللی و کمبود نقدینگی این بخش حاصلشده باشد .همانطالور کاله در
نمودار  3مکحظه میشود ،در سالهای  8938و  8930بخش صنعت رشد منفالی شالدیدی را
تجربهکرده است.
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نمودار 1ط نرخ رشد بخش صنعت

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

تقاضای کل نیز از کاهش درآمدهای نفتی تأثیر پذیرفت ،به نحوی که با کاهش درآمدهای
نفتی ،منابع تأمین مالی دولت با اختکل مواجه شد و این مسالئله روی مصالرف دولالت اثالری
کاهشی به جا گذاشت .از طرف دیگر با کاهش درآمد ملی ،مصرف خصوصی نیز متأثر از ایالن
موضوع با کاهش مواجه شد .طی سال  8938همه اقکم طرف تقاضا با کاهش قابالل تالوجهی
روبهرو شده و مصرف بخش دولتی و مصرف خصوصی بهترتیب با رشد 8.8ال و 8.4ال درصدی
همراه شده اند .تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال  8938معادل  09.1درصد کاهش داشته
که این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخالش ماشالینآالت بالوده اسالت.
همچنین برای سال مذکور ،سه بخش ماشینآالت از این رشد 81.9ال درصد بوده است .نوسانات
نرخ ارز و بروز بحران بدهی های ارزی ،انتظارات تورمی و سوق یافتن بخشی از پ(اندازهای
محدود جامعه به سمت بازارهای ارز و سکه و طک از عوامل اصلی پایین بودن سطح تشالکیل
سرمایه اقتصاد در سال مورد اشاره به شمار میآیند.
در سال  8938با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در نتیجاله تحالری هالا ،وابسالتگی
بودجه به نفت ،بهاجبار روند کاهشی را دنبال کرد .بهطوریکه سه کسری بودجه بدون نفالت
از تولید ناخالص داخلی به  3درصد رسید .ازآنجایی که تعدیل پرداختهای هزینههالای دولالت
به علت چسبندگی آن چندان امکان پذیر نیست ،در مواقعی که دولت با مشککت کمبود منالابع
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مالی روبهرو میشود؛ با سرعت بیشتری به کاهش هزینههای سرمایهای خود اقالدام مالیکنالد.
درنتیجه در سال  8938با کاهش درآمدهای نفتی ،رشد تملک داراییهای سرمایهای دولت بالا
کاهش شدیدی سه تملک داراییهای سرمایهای از منابع بودجه عمومی در این سال اسالت.
این نسبت که در سال  ،8932معادل  00درصد بود ،در سال  8938بالا افالت شالدیدی باله 84
درصد رسید.
نمودار 51ط روند تحقق اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) به قیمت جاری ط میلیارد ریال

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران .آمارهای مالی دولت

در واقع علت اصلی این مشکل را میتوان در نبود راه های جایگزین مناسب بالرای تالأمین
مالی هزینههای سرمایهگذاری دولت دانست .این در حالی است که دولتها با توجه به کاهش
بودجههای عمرانی در سالهای اخیر ،اجازه پیداکردهاند برای کمبود منابع مالی پروژههای خود
اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند .اما در سالهالای یادشالده ایالن اوراق در بودجاله عمالومی
کشور تحقق پیدا نکرده است؛ این مه بهدلیل اشکاالتی است که در قوانین ،آیالیننامالههالا و
نحوه تعیین نرخ سود اوراق مشارکت وجود داشته اسالت .ساله اوراق مشالارکت در واگالذاری
داراییهای مالی در کشور بسیار ناچیز بوده ،بهطوریکه در بودجه سالالهالای 8938الال 8913
اوراق مشارکت و خزانه سه صفر درصدی در واگذاری دارایالیهالای مالالی دارنالد و در سالال
 8930که این اوراق سه  82درصدی داشتهاند ،عملکرد همچنان صفر بوده است.
سیاستهای پولی بهشدت تحتتأثیر مشککت بخالش واقعالی و تحالری هالا قالرار گرفالت.
علیرغ اینکه پایه پولی از سال  8910به بعد رشدهای بسیار باال ماننالد  98درصالد در سالال
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 8911و  41درصد سال  8913را پشت سرگذاشته بود ،از سال  8911نالرخ رشالد پایاله پالولی
روبهکاهش گذاشت ،بهطوریکه این نالرخ در سالال  8932باله  88.4درصالد رسالید .بالهدنبالال
هدفمندی یارانهها در ماههای پایانی سال  ،8913قیمت انرژی با شیب تندی افزایش یافالت و
این امر موجب شد تا نیاز تولید به نقدینگی شدیداً افزایش یابد ،چراکاله تولیالد طالی سالالهالا
استفاده از انرژی ارزان؛ که مدام قیمت حقیقی آن کاهش مییافت ،سه انرژی را در عوامالل
تولید خود افزایش داده بود .در سال  8932بانکها شروع به اعطای وام بالا نالرخ بالیش از 92
درصد به بخش خصوصی کردند و مطالبات بانکها از بخش غیردولتی  02.8درصالد افالزایش
یافت که سه قابلمکحظهای در رشد نقدینگی در سال  8932داشت .به این ترتیب علیرغال
رشد پایین پایه پولی ،نقدینگی  08.8درصد رشد داشت .ادامه تنگنای مالی در بخش غیردولتی
در اقتصاد درنتیجه اجرای ناقص قانون هدفمندی ،در سال  8938با تحری ها و افالزایش نالرخ
ارز نیز همراه شد و درنتیجه افزایش مطالبات بانکها از بخش غیردولتی ،به افزایش مطالبات
شرکتها و مؤسسات دولتی نیز تسری یافت .تحتتأثیر این شرایط مطالبات غیرجاری بانکها
نیز افزایش یافت ،بهطوریکه نسبت مطالبات غیرجاری بهکل تسهیکت ریالی و ارزی بانکها
و مؤسسات اعتباری به  84.3درصد رسید.
بهدنبال این وضعیت ،بانکها نیز برای دریافت اعتبارات به بانالک مرکالزی رجالوعکالرده و
اقدام به اضافه برداشت کردند که درنتیجه بدهی بانکها به بانک مرکزی در ایالن دوسالال باله
عامل اصلی افزایش پایه پولی تبدیل شد .افزایش بدهی بانکها باله بانالک مرکالزی در سالال
 8932و  ،8938بهترتیب معادل  01.3و  81.3درصد رسید؛ بهطوریکاله در سالال  8938ایالن
عامل بهتنهایی سهمی معادل  3.0درصد در رشد پایه پولی را به خود اختصاص داد .بهعالکوه
در سال فوق ،تنگنای مالی دولت منجر به رشد  810.3درصدی در خالص بدهی بخش دولتی
به بانک مرکزی گردید که سهمی معادل  80.1درصد در رشد  03.1درصالدی پایاله پالولی در
سال  8938داشت.
در اواخر سال  8938بانک مرکزی درقالب یک سیاست انقباضی ،اقالدام باله فالروش اوراق
مشارکت کرد .اما باوجود افزایش نرخ اوراق مشارکت و دیگر نرخهای کوتاهمالدت ،نالرخ سالود
سپرده و وام بهعنوان بخشی از ابزارهای اعتباری ثابت باقی ماند .علیرغ اتخاذ سیاست پولی
انقباضی در سه ماه پایانی ،بهدلیل انبساط شدید حج پول در این سال ( 03درصد نقدینگی و
 03.1درصد پایه پولی) و درنتیجه تحری و افزایش نرخ ارز ،تورم نقطهبالهنقطاله اسالفند سالال
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 8938به  48.0درصد رسید.
پ( از اعمال تحری ها در سال  8938و عمیقتر شدن رکود ،ترازنامه بانکهالا رفتاله رفتاله
به دلیل عدم وصول مطالبات با مشککتی مواجه شد که درنتیجه آن ،نقدینگی در اقتصاد دچار
انجماد شد .عدم وجود نرخ مناسب سود بانکی و کارکرد دستوری آن در اقتصاد ،مشالککتی را
در سیست بانکی ایجادکرده بود و بانکها ،انگیزهای بالرای ایفالای نقالش واسالطهگالری خالود
نداشتند .به خصوص در فضای بیماری هلندی که اقتصاد ایران در این سالهالا دچالار آن بالود؛
بانکها بهجای اعطای تسهیکت ،به سمت بازارهای پررونقی چون بازار مسکن متمایل شده و
به سرمایهگذاریهای قابلتوجهی در بازار داراییها پرداختند .از ابتدای سال  8930و با رکودی
که در بخش ساختمان ایجاد شد ،مقدار زیادی از دارایی بانکهالا در بخالش مسالکن ،قابلیالت
نقدشوندگی نداشت و بهاصطکح دچار انجماد شد .از طرفی همان طور که اشالاره شالد ،دولالت
به اندازه قابلمکحظهای به بانکها بدهکار بود و طرحهای نیمهتمام مدام بالر ایالن بالدهی هالا
میافزود .تا اینکه پ( از تحری  ،درآمدهای دولت کمتر شد و توان بازپرداخت بدهیهالای آن
به بانکها بیشازپیش کاهش یافت .عکوهبراین ،ه پ( از هدفمندی و ه پ( از تحالری ،
بنگاههای تولیدی نیز دچار رکود سنگینی شدند کاله درنتیجاله ایالن رکالود ،تالوان بازپرداخالت
وامهای خود را تا حد زیادی از دست دادند .بنابراین با شدتگرفتن رکود ،سمت دارایالیهالای
ترازنامه بانکها ،فاصله زیادی از نقدشوندگی گرفت.
با تغییر دولت ،رویکرد پولی کشور نیز بهشدت تحتتأثیر قرار گرفت و دولت جدید کاهش
تورم را با ایجاد انضباط پولی در اولویت قرار داد و سعی کرد علیرغ فشارهای موجود بالرای
افزایش نقدینگی بهدلیل رکود ،با استفاده از سیاست های انضباط پولی به این مه دست یابد.
بهاینترتیب رشد پایه پولی در سال  8930به  81.3درصد و نقدینگی به  00.3درصد کاهش ،و
نرخ سود سپردههای بانکی به رق  09درصد افزایش یافت .البته این افزایش سود را نمیتوان
نوعی سیاست انقباضی دانست چراکه باهدف مثبت شالدن نالرخ واقعالی سالود انجالام گرفالت.
به عکوه در این سال اهتمام در جهت افزایش نظارت و کنترل بانک مرکالزی بالر بانالکهالا و
مؤسسات اعتباری نیز صورت گرفت.
سعی در ایجاد انضباط پولی ،بهبود انتظارات ال که منجر به کاهش انتظالارات تالورمی شالد ال و نیالز
ثبات در بازار ارز ،رفتهرفته دولت را در نیل به هدف کاهش تورم موفق ساخت .بهطوریکاله میالانگین
تورم ماهانه در نه ماه پایانی سال  8938از  9.01درصد به  8.23درصد در سال  8930کاهش یافت.
نرخ اسمی ارز از اوایل سال  8930روند کاهشی بهخود گرفت .عوامل اصلی کالاهش نالرخ
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ارز از خرداد سال  8930را میتوان بهبود انتظارات فعاالن اقتصادی ،گشایش نسبی در روابالط
سیاسی و بینالملل ،مدیریت مناسب بانک مرکزی ،پیشرفت در مذاکرات هسالتهای و کالاهش
چش گیر تقاضای سفتهبازی در بازار ارز دانست .تمامی این عوامل موجب شالد تالا التهالاب در
بازار ارز فروکش کرده و نوسانات در بازار بهشدت کاهش یابد .فعالیتهای اقتصادی و مالی در
نیمه نخست سال  8930در سکون نسبی و بهکندی دنبال شد و در نیمه دوم ،اقتصاد از ثبات
نسبی و بازگشت تدریجی به روند متعارف خود ،برخوردار شد .رشد منفی تولید ناخالص داخلی
تا نیمه اول سال  8930ادامه داشت اما پ(ازآن با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور
از طریق؛ جایگزینی روند افزایشی تحری ها با مذاکرات ،کنترل پایه پولی و ثبات در بالازار ارز،
در فصل سوم سال  8930از قدر مطلق نرخ رشد منفی آن کاسته شد.
با رسیدن به توافق موقت در پالاییز  8930نالرخ رشالد بخالش نفالت و صالنایع و معالادن از
سهماهه انتهایی سال  8930به بعد مثبت شد .این درحالی است که رکود بخشهای کشاورزی
و خدمات در این فصل تشدید شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را در مقادیر منفالی نگاله
داشت .همچنین بررسی اجزای تقاضای نهایی ،نشاندهندۀ بهبود برخی از اجزای هزینه نهایی
در فصل آخر سال  8930است .بنابراین سال  8939در حالی آغاز شد که با افزایش صالادرات
نفت و با توجه به سه قابلتوجه بخش نفت در اقتصاد کشور ،رشد این سال تحتتأثیر مثبت
قرار گرفت .بر اساس آمارهای بانک مرکزی حدود  2.0واحالد از رشالد  9درصالدی اقتصالاد در
سال  ،8939ناشی از بخش نفت بوده است .همچنین محدودیتهای اعمالشده بالر مبالادالت
خارجی خصوصاً مبادالت مرتبط با فعالیت ساخت وسایل نقلیه تعلیق شد و ارزشافالزوده ایالن
فعالیت با تکیهبر ظرفیتهای موجود توانست در سال  8939حدود  08.0درصد رشد یابد و باله
یکی از پیشران های اصلی رشد این سال تبدیل شود .نکتاله دیگالر اینکاله رفالع محالدودیت از
صادرات پتروشیمی سبب شد این فعالیت نیز از تنگنا خارج شود .موضوع آخر اینکاله افالزایش
حج تجارت خارجی و بهبود وضعیت فعالیتهای صنعتی ،موجب رونق نسالبی فعالیالتهالای
مرتبط با شبکه توزیع و بهطورخاص فعالیتهای بازرگانی و حملونقل شد .این آثار درمجموع
توانست رشد اقتصادی سال  8939را پ( از یک دوره رکود ،وارد دامنه مثبت کند.
سال  8934در حالی پشت سر گذاشته شد که طبق اعکم بانک مرکزی جمهوری اسالکمی
ایران ،رشد مجموع ارزشافزوده رشته فعالیتهای اقتصادی (به قیمتهای ثابت سال  )8932در
این سال به 8.1ال درصد و رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار 8.9ال درصد رسید .تفاوت این
دو رق  ،به خالص مالیات بر واردات مربوط است که عددی برای رشد آن در ارقام اعکمی بانک
مرکزی ارائه نشده است .عکوهبر این با کسر سه نفت ،رشد ارزشافزوده ناشی از عملکرد سایر
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بخشها 9.8ال درصد خواهد بود .همچنین رشد ارزشافزوده بخش کشالاورزی  4.1درصالد بالوده
است .شاید مناسبتر باشد در تحلیل سیاستگذاری سه این دو بخش بهطور مجزا تحلیلشالده
و معیار ارزیابی شرایط رکود و رونق کشور نباشد ،زیرا عملکردشان بیشتر متأثر از عوامل بالرونزا
است و رشد آنها بهطور بالقوه میتواند مسیری بهغیراز مسیر اقتصادککن داشته باشالد (بخالش
نفت بهدلیل اینکه دارای پیوندهای ضعیفی با سایر بخشهای اقتصادی است و بخش کشاورزی
نیز بیشتر متأثر از شرایط آب و هوایی است تا رونق و رکود کل اقتصاد).
نگاهی دقیق به اطکعات ارائهشده توسط بانک مرکزی نشان میدهد که در سالال ،8934
رشد گروه کشاورزی برابر  4.1درصد بوده ،اما رشد صنعت و معدن برابر 1.8ال درصد است .این
در حالی است که سرمایهگذاری در این دو بخش در سالال  8934منفالی بالوده اسالت .در زیالر
بخشهای گروه صنعت و معدن نیز ،فقط تأمین آب ،برق و گاز طبیعالی ( )9.9از رشالد مثبالت
برخوردار بوده است و زیر بخشهای دیگر ((معدن (82.0ال) ،صنعت (4.1ال) و ساختمان (83ال))،
همچنان از رشدی منفی برخوردار بودهاند.
نمودار 55ط سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن و کشاورزی (بهقیمتهای ثابت سال )5311

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران
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سال  8930در حالی آغاز شد که از یکسو اولین سالال اسالت کاله تحالری هالای مختلالف
بینالمللی (ازجمله تحری های نفتی ،بانکی و مالی) هرچند بهصورت ناقص از سر راه اقتصالاد
ایران برداشتهشده و با اجرایی شدن برجام فصل جدیدی برای اقتصاد ایران گشوده شده است،
و از سوی دیگر اولین سال مربوط به برنامه شش توسالعه کشالور (بالهشالرط تصالویب توسالط
مجل( و اجرایی شدن آن از سال  )8930محسوب میشود.
جدول 5ط عملکرد نهماهه اول سال ( 5311قیمتهای ثابت سال )5311

بخشها
کشاورزی
نفت
صنعت
ساختمان
خدمات

فصل اول
9.0
01.8
8.3
03.4ال
2.0ال

فصل دوم
4.8
10.3
4.4
0ال
0.9

فصل سوم
0
34.1
88.9
00.4ال
0.1

نهماهه
4.0
10.4
0.1
83.8ال
0.4

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران .گزارش تحوالت اقتصادی

طبق گزارش بانک مرکزی رشد نهماهه سال  8930حدود  88.1درصد بالوده اسالت .نکتاله
مه و کلیدی مربوط به نقش بازار نفت در حصول این رق برای رشد اقتصادی است؛ در سال
 8930که تحری نفت ایران برداشتهشده و هالیچگوناله مالانعی بالر سالر راه گسالترش تولیالد و
صادرات نفت وجود نداشته است ،ارزیابی آمارهای صادرات نفت در سال  8934و برآوردهالایی
که از وضعیت صادرات نفت در سال  8930وجود دارند نشان میدهد در سال  ،8930صادرات
نفت حدود  11درصد رشد نسبت به نهماهه اول سال  8934داشته که نمود و ظهور این رشالد
صادرات نفت ،در رشد ارزشافزوده بخش نفت و بهتبع آن در رشد اقتصادی کشور بوده است؛
بهگونهای که  82درصد از رشد  88.1درصدی رشد اقتصادی کشور در نهماهه اول سال 8930
از این محل حادثشده است .هرچند عدد رشد دستیافته شده بسیار قابلتوجه است اما صرف
دستیابی به هرگونه رشد اقتصادی ،نمیتواند بیانگر خروج از رکود باشد .ازنظالر نگارنالده در
میان تمامی تعاریفی کاله از رکالود و رونالق وجالود دارد ،زمالانی مالیتالوانی بگالویی از رکالود
خارجشدهای که در تمامی بخشهای اقتصادی اع از صنعت ،کشاورزی و  ...به حداکثر میزان
تولید محقق شده در آن بخش ،در زمان گذشته بازگردی .
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1ط1ط خروج از رکود

هرچند که در تمامی زیربخشهای اقتصادی ،همچنالان باله بالاالترین سالطح تجربالهشالده در
دورههای گذشته دست نیافتهای و از این منظر همچنان از رکود خارج نشدهای ؛ اما میتوان با
ردگیری فاندامنتالهای اصلی رشد ،چش اندازی از آینده را به تصویر کشید .دراین ارتبالاط ،دو
متغیر برای رشد اقتصاد ایران یعنی تشکیل سرمایه ثابالت ناخالالص و منالابع طبیعالی بررسالی
خواهد شد.
الف ط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ،به این دلیل که جریان ورودی موجودی سرمایه است ،میتواند
ظرفیت تولید اقتصاد را افزایش دهد و سبب انتقال منحنی امکانات تولید کشور به سمت بالاال
شود .عکوهبر این ،تشکیل سرمایه ثابت ،بخش مهمی از تقاضای کل را تشالکیل مالیدهالد و
ازاینرو ،تغییرات آن میتواند نقش مؤثری در شکلدهی به چرخههای رونق و رکود اقتصادی
داشته باشد.
شواهد آماری نشان میدهند که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه  8912بالهطالورکلی
دارای روند صعودی بوده؛ چنانچه متوسط رشد تشکیل سرمایه طی این دهه حدود  4.3درصد
بوده است .این روند صعودی ،بیش از عوامل دیگر ،متأثر از افزایش درآمدهای نفتالی در ایالن
دهه است .افزایش درآمدهای نفتی از چند کانال مشخص به رشد تشکیل سرمایه در این دهه
کمک کرده است :اول ،تقویت توان مالی دولت برای افالزایش اعتبالارات تملالک دارایالیهالای
سرمایهای (عمرانی) بهویژه تشکیل سرمایه در بخش ساختمان؛ دوم ،افزایش سالرمایهگالذاری
بخش خصوصی در حوزه سالاختمان؛ و سالوم ،افالزایش چشالمگیر واردات (ازجملاله کاالهالای
سرمایهای و ماشینآالت) متأثر از تثبیت نرخ ارز.
هر سه عامل فوق با کاهش شدید صادرات نفت ایران از زمستان  8932و جهش نالرخ ارز
به نحو معکوس عملکرده و تأثیر منفی بر تشکیل هردو نوع سالرمایهگالذاری گذاشالته اسالت.
بررسیها نشان میدهند که واردات کاالهای سرمایهای در مقایسه بالا انالواع دیگالر واردات ،از
حساسیت بیشتری نسبت به تکانههای ارزی برخوردار است.
طبق آمار ،تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال  8939بالا بهبالود نسالبی مواجاله شالده و
درمجموع به قیمت ثابت سال  8919حدود  9.0درصد نسبت به سال  8930رشد داشته است.
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گشایش ارزی ناشی از پیشرفت مذاکرات هستهای در سالال  ،8939زمیناله افالزایش واردات و
ازجمله واردات سرمایهای را فراه کرده ،بهگونهای که واردات این نوع کاالها حدود  01درصد
افزایشیافته است .این امر بهنوبه خود در رشد حدود  1.3درصدی تشکیل سرمایه ماشینآالت
نقش داشته است .همچنین واردات کاالهای سرمایهای ،میتواند توضیحدهنده مناسبی بالرای
روند آتی تشکیل سرمایه ماشینآالت باشد .هرچند که آمار تشکیل سرمایه ناخالص برای سال
 8934و  8930منفی است ،اما رق منفی آن در سال  8930مربالوط باله تشالکیل سالرمایه در
بخش ساختمان است ،نه بخش ماشینآالت.
جدول 1ط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال 5311
به قیمت ثابت
سال 8932

سال 8930

سال 8934
فصل
اول

فصل
دوم

فصل
سوم

نه ماه

تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص

1.3ال

89.0ال

00.3ال

81.1ال

0.0

ماشینآالت

80.3ال

80.1ال

80.3ال

84.1ال

81.8ال

80.0ال

مسکن

1.3ال

80.3ال

03ال

83.1ال

88.3

82.3ال

فصل اول

فصل
دوم

فصل
سوم

فصل
چهارم

نهماهه

سال

0. 0

83.0ال

1.3ال

80ال

81.8ال

82.8

0.9

0.9

9. 0

98.8ال

84.4ال

04.4ال

1. 0

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

نگاهی به آمارهای حسابهای ملی بانک مرکزی نشان میدهد کاله بخالش سالاختمان از
سال  8938وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربهکرده اسالت .بالهطالوریکاله ایالن
وضعیت تا سال  8930نیز ادامهدار بوده است .در نمودار  80رشد ارزشافزوده بخش ساختمان
مکحظه میشود.
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نمودار 51ط رشد ارزشافزوده بخش ساختمان

منبع :حسابهای ملی بانک مرکزی

بنابراین بهنظر میرسد آخرین بخشی که در اقتصاد ایران از رکالود نجالات خواهالد یافالت،
بخش مسکن خواهد بود.
ب ط منابع طبیعی

اگرچه نظریات رشد و توسعه ارزیابیهای مختلفی از آثار مثبت یا منفی فراوانی منابع طبیعالی
بر عملکرد اقتصادها دارند ،اما درمجموع نمیتوان از پتانسیل این منالابع در پیشالرفت اقتصالاد
چش پوشید .در میان منابعی که بهعنوان ورودی در اقتصاد ایالران مالورد بهالرهبالرداری قالرار
میگیرد ،اطکعات محدودی درخصوص اثر منابع طبیعی بر کارکرد اقتصادی در دسترس است
و ارائه تحلیل مستندی از بهرهبرداری منابع در خصالوص نفالت و گالاز و معالادن میسالر اسالت
(زمین ،جنگلها و مراتع خارج از تحلیل قرار میگیرند).
ب ط5ط معادن

تنوع معادن موجود در کشور از دیرباز بهعنوان یکی از ظرفیتهای اقتصاد ایران مطالرح بالوده
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است .در بخش پروانههای بهرهبرداری مربوط به صنایع معدنی ،میزان سرمایهگذاری صالورت
گرفته در سالهای  8939و  8934از روند کاهشی برخوردار بوده است .این کاهش از دو منظر
قابلبررسی است؛ بخشی از عدم تمایل به سرمایهگذاری مربوط به کاهش قیمت محصالوالت
معدنی مه (بهخصوص قیمت فلزات اساسی) در بازارهای جهالانی اسالت؛ و در سالوی دیگالر،
رکود حاک بر کشور در سالهای اخیر منجر به کاهش سرمایهگذاری در این بخش شده است.
جدول 3ط تعداد جوازهای صادرشده در بخش معدن (فقره)

نام مجوز
پروانه کشف
گواهی کشف
پروانه بهرهبرداری معدن
مجوز برداشت

سال 8939
8202
131
331
8019

سال 8934
100
002
031
123

 88ماهه اول 8930
381
023
311
ال

منبع :وزارت صنعت ،معدن و تجارت

همانطور که در جدول  9مشاهده میشود ،تمامی جوازهای صادرشده در بخش معدن در
سال  8934نسبت به سال  8939کاهشی بالین  90تالا  42درصالد داشالتهانالد .همچنالین وزن
صادرات مواد معدنی از  09311هزار تن در سال  8939به  83028هالزار تالن در سالال 8934
کاهشیافته که مؤید رشد منفی  81درصدی است.
درحالحاضر دولت سعی در سازمان دادن به اخذ حقوق دولتی دارد .همچنین در قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،بر فرآوری مواد معدنی در داخل بالا کالاهش
مزیت صادراتی مواد معدنی خام (حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی خام) تأکید شالده
است .بهعکوه ،ثبات مقررات همانند سالهای گذشته از نکات مثبت رویکرد عملکرد دولت در
زمینه صادرات مواد معدنی تلقی میشود.
ب ط1ط نفت و گاز

در سال  8938ایران با دارا بودن بیش از  914میلیارد بشکه نفت خام ذخالایر هیالدروکربوری،
رتبه نخست کل ذخایر هیدروکربوری جهان را داشت .البته کیفیت استفاده از این منابع بهویژه
در نی قرن اخیر آثار ساختاری مهمی بر اقتصالاد ایالران برجالای گذاشالته کاله آثالار اقتصالادی،
اجتماعی و سیاسی آن محل بحث است.
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جدول شماره 1ط تولید و صادرات نفت خام

عنوان
تولید نفت خام
صادرات نفت خام

8938
9390
8322

8930
9418
8110

8939
9219
8490

8934
9092
8034

شش ماه اول 8930
4802
0902

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

با توجه به اینکه رشد صادرات نفت را میتوان شاخصی از رشد بخش نفت تلقالیکالرد ،بالا
فرض ادامه روند موجود در مورد حل پرونده هستهای ،بهنظر میآید صادرات نفت خام در سال
 8930در مقایسه با سال قبل از آن افزایش قابلمکحظهای را تجربه کند .همچنین چش انداز
رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت در سال  8930تبعیت زیادی از بخش نفت خواهد داشت.
در مورد چالشهای حوزه نفت ،بهنظر میرسد فقدان برنامههای راهبردی بلندمدت انرژی،
ناهماهنگیهای سازمانی در حوزه مدیریت انرژی و تنگناهای تالأمین مالالی و وابسالتگیهالای
فناوری مه ترین دشواریهایی هستند که در دهههای اخیر گریبان این بخش را گرفته است.
اما در کوتاهمدت چالشهای عمده عبارتاند از:
 بهدلیل تحوالت سالهای اخیر در عرصه روابط با کشورهای دیگر و خروج شرکتهای
نفتی فعال در صنعت نفت ایران ،بسیاری از طالرحهالای توسالعهای ایالن بخالش اجالرا و
تکمیلنشده است و این موضوع باعث شده؛ صنعت نفت کشور دچار عقبماندگی شود و
نیاز به منابع برای سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد .پیشبینی میشود در برنامه
شش توسعه ،وزارت نفت به حدود  810میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز داشته باشالد کاله
سه شرکت ملی نفت از این میزان 32 ،میلیارد دالر است .تأمین ایالن میالزان منالابع و
تکنولوژیهای وابسته ،از محل منابع داخلی امکانپذیر نیست.8
 چالش دیگر فراروی بخش نفت ،افزایش بدهیهای سررسید شده از محل طرحهالایی
است که بعضاً در زمانبندی خود بهرهبرداری نرسیدند.
 از دست دادن بازارهای استراتژیک نفت خام بهدلیل اعمالال تحالری هالای ظالماناله در
سال های اخیر ،چالش دیگر پیش روی وزارت نفت است .با توجه به مالازاد عرضاله نفالت
خام در بازار و مازاد ظرفیت تولید ،دستیابی ایران به خریداران قبلی و فروش نفالت باله
 .1گزارش مرکز پژوهشهای مجل( مسلسل .84489
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آنها بهویژه کشورهای اروپایی کار آسانی نخواهد بود.
 چهارمین چالش پیش ِروی صنعت نفت کشور ،احتمال استمرار کاهش قیمت نفت خام
در سال  0281است که بودجه دولت در سال  8931را متأثر ساخته و همچنالین کمبالود
منابع موردنیاز برای صنعت نفت و گاز را تشدید میکند.
چیره شدن بر مشککت مزبور و بهرهگیری از سرمایههای عظالی کشالور در ایالن حالوزه و
به ویژه استفاده هدفمند از مزیت انرژی کشور ،برای ایجاد قدرت رقابتی برای تولیدات ایرانالی
در بازارهای بینالمللی ،مستلزم وجود برنامهای برای برون رفت از این شرایط در بخش انرژی
است.
جمعبندی

بر اساس گزارش بانک مرکزی ،درآمد ملی ایران به قیمتهالای سالال  ،8932از 0،048،142
میلیارد ریال به  4،811،098میلیارد ریال در سال  8934کاهشیافته است .برای دستیابی به
باالترین سطح درآمد ملی تجربهشده (یعنی سال  ،)8932الزم است درآمد ملالی سالال 8934
حدود  99درصد رشد یابد .طبق گزارش بانک مرکزی از آخرین تحوالت اقتصادی کشور ،رشد
اقتصادی نهماهه اول سال  88.1 ،8930درصد بوده است .بنالابراین در سالالگذشالته ،اقتصالاد
ایران با دستیابی به رشد اقتصادی قابلتوجه از قعر رکود خارجشده اما هنوز بهطور کامالل از
رکود خارج نشده است .اما نکته حائز اهمیت در گزارش بانک مرکزی این است که  82درصد
از این رشد ،مربوط به بخش نفت و  2.4آن مربوط به بخش کشاورزی بوده؛ یعنی درمجمالوع
 82.4درصد آن ارتباطی با مسئله رکود و رونق اقتصاد نبوده است .مه ترین بخشهای مولالد
اقتصاد ایران یعنی صنعت و ساختمان در نهماهه اول سال  8930بهترتیب رشدی معادل  0.1و
83.8ال درصد را تجربه کردهاند و بهترتیب سهمی معادل  2.3و 8ال درصد در رشد 88.1درصدی
داشتهاند .هرچند رشد  02درصدی سرمایهگذاری در بخش صنعت و رشد  84درصالدی تعالداد
پروانههای ساختمانی صادرشده در مناطق شهری ،نشانههای مثبتی در چش انداز آینده اقتصاد
ایران است ،اما بعید بهنظر میرسد زودتر از دوسال آینده ،نشانههای رکود بهطور کامل برطرف
شود.

فصلسوم 
دیدگاهاقتصاددانانراجعبهرکودو
سیاستهایدولتدرقبالآن 


مقدمه

اقتصاددانان مختلف با توجه به تفکرات ،گرایشها و عقاید اقتصادی که به آن قرابالت دارنالد،
تکش کردهاند ضمن تحلیل علل اصلی بروز رکود تورمی حاک بر اقتصاد کشور ،راهکارهایی
را نیز برای خروج از آن ارائه دهند .در این فصل ،درکنار جمعبندی نظرات مختلف بالر اسالاس
تفکرات رایج ،نظرات اقتصاددانان و سازمانهای اقتصادی که درزمینه رکود اظهارنظر کردهاند
مطرحشده است.
 3ط الف ط نهادگرایان

بسیاری از نظریهپردازان توسعه هنگام بحث از مفاهیمی چون بهالرهوری ،آن را دقیقالاً معالادل
توسعه قرار میدهند .بدین معنا که اگر در کشوری ساختار نهادی جامعه بهگونهای باشالد کاله
مشوق بهرهوری و نوآوریهای علمی و فنی باشد ،همه کارکردهای انتظاری از توسعه ،در آن
قابلتصور است.
محیط نهادی شامل محیط سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی ،آموزشیوعلمی ،فناوریونالوآوری و
ساختار دولت میشود .محیط سیاسی میتواند توسالعه شالرکتهالا را تحالتتالأثیر قالرار دهالد؛
ایدههای حمایت گرایانه و بازارهای در معرض هوسرانی سیاسی ،تعداد رانتجویان و تصاحب
ثروت به هزینه کارآفرینان و نیروهای مولد را افزایش میدهد .محیط حقوقی متناظر با نظالام
حقوقی الزماالجرا در هر کشور است .وجود و رعایت حقوق مالکیت معنوی ،یکی از مه ترین
عوامل برای توسعه کسب وکارها محسالوب مالی گالردد (شالین .)30 :8911 ،محالیط فرهنگالی
برحسب ارزش ها و عقاید و مشروعیت فعالیت کارآفرینانه ،انگیزههایی بالرای بهالرهبالرداری از
فرصتها ایجاد میکند .ارزش هایی وجود دارند که تمجید موفقیت و پذیرش شکست ،تغییر و
خکقیت را پشتیبانی میکنند .محیط آموزشیوعلمی کلیدی در خلق سرمایه انسانی است کاله
از توسعه شرکتها و کارآفرینان پشتیبانی میکنند .ایجاد و توسالعه کسالبوکارهالا باله دالیالل
مختلف به دانشگاهها بسالتگی دارد ()Cuervo, 2005؛ ازجملاله بالهدلیالل آموزشالی کاله ارائاله
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میکنند و تحقیق و نوآوری که ایجاد میکنند .محیط فناوری و نوآوری کشالور مالیتوانالد بالر
سطح دسترسی کسبوکارها به فناوریهای پیشرفتهتالر تأثیرگالذار باشالد .سالاختار دولالت نیالز
می تواند بر جغرافیای اقتصادی و توسعه کسبوکارها تأثیر ویژهای داشته باشد .صالرفنظالر از
آنکه ساختار متمرکز دولتی ،کارایی دولت را کاهش میدهد ،میتواند بر جغرافیای اقتصالادی
شرکتها نیز تأثیرگذار باشد (.)Cuervo, 2005
5ط نهادهای مشوق توزیع مجدد

چارچوب مناسبات و مجموعه به وجود آورنده انگیزه ها در یک اقتصاد ،میتواند شرایط حالاک
بر آن اقتصاد را توصیف کند .در کشورهای درحالتوسعه ،فرصتهایی که در اختیار کارآفرینان
سیاسالالی و اقتصالالادی قالالرار دارد ،آمیختالالهای از عوامالالل افالالزایشدهنالالده بهالالرهوری و عوامالالل
کاهشدهنده آن است .اما این فرصتها همواره فعالیتهایی را تسهیل میکننالد کاله مشالوق
توزیع مجددند ،تا فعالیت های تولیدی را بیشالتر باله انحصالار بکشالانند و بیشالتر محدودکننالده
فرصت ها هستند تا خالق آنها .سرمایهگذاری آموزشیای که تولید را افزایش دهد ،بالهنالدرت
رخ میدهد .سازمانهایی که در این شرایط توسعه مییابند ،از حیث غیرمولدترکردن جامعاله و
کاهش ساختارهای مناسب برای فعالیت های تولیدی ،کاراتر میشوند .سؤال مه اینجالا ایالن
است که؛ آیا چنین شرایطی میتواند تداوم یابد یا مانند حبابی میترکالد؟ در پاسال مالیتالوان
گفت که چنین شرایطی میتواند تداوم داشته باشد؛ زیرا هزینه معامکتی بازارهالای سیاسالی و
اقتصادی در کنار سازههای ذهنی نقشآفرینان این بازارها ،آنها را در جهت حرکت بالهسالوی
نتایج کاراتر رهنمون نمیسازد و بدتر از هر چیز اینکه؛ بالا وجالود رانالت منالابع طبیعالی ،ایالن
فعالیتهای نامولد همواره با سود مکفی خواهند بود.
اگر چارچوب نهادی ،توزیع مجدد درآمد را به ارجحترین فرصت اقتصالادی مبالدل سالازد،
آنگاه در مقایسه با افزایش بهرهوری ،که یک فرصت اقتصالادی بالهدنبالال دارد؛ بایالد منتظالر
باشی دانش فنی و مهارت به نحوی کامکً متفاوت توسعه یابد .در اینجا ذکر دو نکته ضروری
است .اول اینکه چارچوب نهادی راستای کسب دانش و مهارت را تعیین میکند و دوم اینکه،
این راستا ،عامل تعیینکننده توسعه بلندمدت آن جامعه خواهد بود .اگر بنگاه یالا هالر سالازمان
اقتصادی دیگر ،در دانشی سرمایهگذاری کند که بهرهوری نهادههای سرمایه انسانی یا مالادی
را افزایش دهد یا دانش ضمنی کارآفرینان را بهبود بخشد ،آنگاه این افزایش بهرهوری با رشد
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اقتصادی نیز سازگار خواهد بود .اما اگر کار بنگاه حداکثرکننده ،ازجمله ایجاد آتالشسالوزی یالا
خرابکاری در بنگاههای رقیب باشد و یا در یک رقابت مخرب اقدام به حذف رقبا کنالد ،آنگالاه
چه خواهد شد؟ درست همانطور که نهادهایی داری که به فعالیت های اقتصادی مولد پاداش
میدهند ،نهادهایی ه داری کاله باله محالدودکردن تولیالد ،کالار تراشالیدن و جنایالت پالاداش
میدهند .اگر همه جوانب امر را در نظر بگیری  ،نهادهای گروه نخست بر نهادهای گالروه دوم
غالب هستند ،اما در بخش اعظ تاری اقتصاد ایران و در بسیاری از اقتصادهای جهان سالوم،
نهادهای گروه دوم بر نهادهای گروه نخست مسلطاند.
 1ط تضاد منافع بین گروهها

اگر اقتصادهایی توانسته اند از طریق ایجاد مناسبات اقتصادی ،منافع ناشی از تجارت را محقق
سازند ،علت آن است که در شرایطی معین ،اهداف شخصی کسالانی را کاله بالرای تغییالر ایالن
مناسبات ،توان چانهزنی دارند ،به راهحلهایی منجر کردهاند که ازنظر اجتماعی کارا هستند ،یا
بهتدریج چنین خواهند شد .سازههای ذهنی ،کنشها و واکنشهالای بالازیگران ،قالدرت نظالام
مدنی در کاستن هزینههای مبادله و میزان انعطافپذیری نهادها به رجحانهای دائ درحال-
تغییر و صدالبته قیمتهای نسبی تعیینکننده شرایط مالوردنظر اسالت .اوج ایالن تضالاد منالافع
آنجایی است که طی اعمال تحری ها علیه ایران و درنتیجه کاهش ورود سرمایه ،قیمت نسبی
سرمایه رو به افزایش میرود و صالاحبان سالرمایه کاله اتفاقالاً در اقلیالت نفالری هسالتند ،از آن
سودمند شده و با دستاویز به آرمانهای انقکب و مذهب سعی در انحراف جریان فکری جامعه
برای اهداف سودجویانه خود دارند .این تنها یک نمونه ،اما مه ترین نالوع تضالاد منالافع بالین
گروه ها در ایران است که درنهایت از طریق دامن زدن به دور باطل توسالعهنیالافتگی ،تعمیالق
کوته نگری ،از بین بردن رقابت در بازار و تخریب سرمایههای اجتماعی موجبات عقبماندگی
را فراه میسازند.
 3ط عدم خود اجرایی قراردادها

سؤال مه این است که تحت چه شرایطی قراردادها به سمت خود اجرایی حرکت مالیکننالد؟
در جهانی که افراد بهدنبال حداکثرکردن منافع خویشاند ،پاس این سؤال ساده است .قالرارداد
زمانی خود اجرا خواهد بود که رعایت مفاد آن از جانب طرفین قالرارداد ،سالودی دربالر داشالته
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باشد .در یکککم ،اگر بخواهی به زبان هزینهبر بودن سنجش و اجرای قرارداد سخن بگویی ،
قراردادها وقتی خالود اجالرا هسالتند کاله منالافع رعایالت مفالاد آن از هزینالهاش بیشالتر باشالد.
محتمل ترین و درواقع مشهودترین وضعیت تجربی ای که در آن قراردادها خود اجالرا هسالتند؛
وضعیتی است که طرفین مبادله در آن ،اطکعات زیادی درباره یکدیگر دارنالد و باله مبالادالت
تکراری مبادرت میورزند.
نوآوریهای خاص و ابزارهای نهادی ویژه درنتیجه تأثیر متقابل دونیروی بنیادی اقتصادی
سر برآوردند .یکی از این دو ،صرفههای اقتصادی نسبت به مقیاس بود که به حج روبه تزاید
تجارت مربوط میشود ،دیگری توسعه سازوکارهای اصکحشده اجرا بود که اجرای قراردادها را
با هزینه کمتر میسر میساخت و قطعاً رابطه علی دوطرفه بوده است.
 1ط تنشزایی در سیاست خارجی و داخلی

جمهوری اسکمی ایران طی  93سال گذشته همواره با تنش های متعددی در حالوزه سیاسالت
خارجی و داخلی مواجه بوده است .در حوزه سیاست داخلی ،دایره نیروهای خودی روزبهروز در
حال تنگ تر شدن بوده؛ بهگونه ای که امروز بخش عمالده ای از جریالان هالای فکالری انقالکب
اسکمی اپوزیسیون به حساب می آیند .شاید بتوان ضعف حاکمیت قانون در کشور و جانشالینی
سلیقه بهجای ضابطه در عرصه رقابت سیاسالی و تقسالی قالدرت میالان جریالانهالای فکالری
بهواسطه تفکرات انحصارگرا از طریق ابزارهای حذفی ازجملاله سالرکوب اطکعالاتی ،برخالورد
قضایی ،فیلترینگ و رد صکحیت برای کاندیداتوری در انتخابات را عوامل اصلی ایالن مسالئله
دانست.
در حوزه سیاست خارجی نیز کشور همواره با تنش های جدی ،ه در رابطه با قدرت هالای
بزرگ و ه در ارتباط با کشورهای ه جوار مواجه بوده است؛ منبع اصلی این تنش ها پال( از
انعقاد برجام از سمت قدرت های بزرگ به کشورهای عربی هال جالوار چالرخش داشالته اسالت.
بخش عمدهای از این تنشها نیز منشأیی ایدئولوژیک دارد که منجر به تمالایز و حتالی تقابالل
جدی میان منافع در سطح منطقه شده است .بدیهی است ثبات و آرامالش ،پالیشنیالاز اعمالال
سیاست های ملی در راستای توسعه است که کشور طی چند دهه گذشته تقریباً همالواره از آن
بیبهره بوده است.
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 1ط حقوق مالکیت غیرکارا

برای در عواقب حقوق مالکیت غیرکارا و یا حقوق مالکیتی که بهدرستی تعریفنشده باشالد،
فقط کافی است سازمان دهی تولید در اقتصاد ایران بالا سالازماندهالی تولیالد در یالک اقتصالاد
صنعتی پیشرفته مقایسه گردد .نهتنها چارچوب نهادی در اقتصادی که به هزینالههالای گالزاف
معامکتی میانجامد ،بلکه ناامنی حقوق مالکیت به استفاده از دانش فنی منجر مالیشالود کاله
سرمایه ثابت در آنها کمتر به کار آید و مستلزم عقد قرارداد بلندمدت نباشالد .در ایالن حالالت
بنگاهها نوعاً کوچک شکل میگیرند (بهجز بنگاههایی که تحت حمایت یا مدیریت دولت عمل
میکنند) .عکوهبراین ،مسائل پیشپاافتادهای مانند ناتوانایی در به دست آوردن قطعات یالدکی
و یا سال ها انتظار برای نصب یک قطعه ،ضرورتاً سازماندهی تولیدی متفاوتی با آنچاله یالک
کشور پیشرفته نیاز دارد ،ایجاب خواهد کرد .ممکن است بتوان با پرداخالت رشالوه کالافی و یالا
داشتن اسکلههای اختصاصی علیرغ نظارتهای شدید یا اعمالال تحالری هالای بالیرحماناله،
کاالها و قطعات یدکی را بهسرعت وارد و نصالب کالرد؛ امالا هزینالههالای معالامکتی باله نحالو
قابلمکحظهای قیمتهای نسبی و درنتیجه دانش فنی بهکارگرفته شده را تغییر خواهد داد.
بالالیثبالالاتی حقالالوق مالکیالالت ،اجالالرای ضالالعیف قالالوانین ،وجالالود موانالالع ورود بالاله صالالنعت و
محدودیتهای انحصارطلبانه ،بنگاه هایی را که در پی حداکثرکردن سالود هسالتند ،باله سالمت
داشتن سرمایه اند  ،افقهای کوتاهمدت و مقیالاسهالای کوچالک سالوق مالیدهالد .احتمالاالً
سودمندترین کسب وکار اقتصادی تجارت ،فعالیت در جهت توزیع مجدد یا حضور در بازار سیاه
خواهد بود .در این میان ،تنها بنگاههای بزرگی که سرمایههای ثابت آنها قابلمکحظه است؛
زیر چتر حمایت های دولت ،دریافت یاراناله ،دریافالت ارز مبالادالتی ،حمایالتهالای تعرفالهای و
پرداختهای جبرانی به سازمانهای سیاسی ال یعنی ترکیبی که بهندرت کالارایی مولالد ایجالاد
میکند ال به حیات خود ادامه میدهند.
همچنین بهواسطه تنشهای متعدد در سیاست داخلی و خارجی و حساسیتهای امنیتی در
چند دهه گذشته و بر اثر عوامل پیش گفته ،حوزه مداخله نظامیالان در کشالور گسالترش یافتاله،
بهگونهای که با ابداع تفسیر جدید از امنیت و بسط آن به حوزههای اقتصاد و مسائل فرهنگالی
ال اجتماعی ،بخش عمده ای از نهادهای دولتی ،خصوصی و تعاونی کشور در اختیار آنالان قالرار
دارد .درحالحاضر رقابت میان نهادهای شبه نظالامی بالر سالر منالابع ،از عوامالل اصاللی ایجالاد
نهادهای نامولد و یکی از مه ترین عوامل گسترش رانتجویی و افزایش حج و دامنه فسالاد
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در کشور است که در اکثر موارد تحت پوششهای قانونی انجام میشود.
6ط رانتجویی ،کوتهنگری و توسعهنیافتگی

برخورداری کشور از درآمدهای بادآورده نفتی طی  1دهه گذشته ،انتخاب های نظام تصالمی -
گیری در کشور را ساختارمند کرده است؛ وابستگی به رانت های معدنی ،دولالت هالای «معالدن
کاو» را به وجود می آورد که مشککت خاصی در تجدید ساختار خط سیرهای توسعه دارنالد .در
این کشورها گروههای سازمانیافته و دیوانساالرانی وجود دارند که مانع تغییر هستند و دولت
خود هدف اصلی رفتار رانتجویی است .در کشورهای نفتی بهعلت آنکه میالزان رانالت بسالیار
باالست ،انگیزه برای عدمتغییر و نیز مقاومت در برابر تغییر بهمراتب بیشالتر اسالت و رانالتهالا
تأثیر مستقیمی بر چارچوب تصمی گیری «دولت های نفتی» می گذارنالد .در ایالن کشالورها در
زمان رونقهای نفتی با وجودیکه شرایط برای تغییر در مسیر توسعه ای بسیار مهیاست ،چون
نهادها بهگونهای شکلگرفتهاند که انتخابها را بسیار محدود کردهاند ،رونقها موجب تشالدید
انگیزه در مقیاسی غیرقابل کنترل برای حفظ مسیرهای موجود می شود .به همین دلیالل اسالت
که کشورهایی کامکً متفاوت رفتارهای مشابهی در زمان رونالق هالای نفتالی داشالته انالد .ایالن
وضعیت منجر به ایجاد سازه ذهنی کوته نگر در نظام تصمی گیالری کشالور شالده و باله عنالوان
امالمصائب ،بحرانها و معضکت متعددی را برای کشور بهوجود آورده است.
7ط نقش کسری مالی دولت در رکود تورمی موجود

نظریهپردازان بزرگ توسعه درباره هنجار شدن رفتارهای مالی دولت بهعنوان یکی از مه ترین
پیشنیازهای حرکت به سمت توسعه تأکید دارند که وقتی دولت بیضالابطه و ناهنجالار خالرج
کند ،ناگزیر به سمت دستیابی بیضابطه و ناهنجار به درآمدها کشیده میشود .این مسئله به
معنای تهدید نظاموار امنیت حقوق مالکیت خواهالد بالود .در ایالن میالان بیشالترین ضالربه باله
انگیزههای تولید وارد میشود.
1ط محیط کسبوکار و مسائل آن

یکی از مواردی که موردتوجه نهادگرایان در حوزه رکود اقتصالادی قرارگرفتاله اسالت ،محالیط
کسبوکار و مسائل مربوط به آن است .منظور از فضالای کسالبوکالار در ادبیالات اقتصالادی،
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عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی است که مدیران یا مالکان نمیتوانند آنها را تغییر
داده یا بهبود بخشند .ثبات اقتصادککن ،امنیت اقتصاد ،کیفیت زیرساختها ،قوانین و مقررات
کشور ،کیفیت نهادهای اجرایی ،قضایی ،تقنینی ،هزینه و امکان دسترسی به اطکعات و آمار
ازجمله عواملی هستند کاله عملکالرد واحالدهای اقتصالادی (قیمالت تمالامشالده ،سالودآوری و
رقابتپذیری) را تحتتأثیر قرار میدهند ،درحالیکه مدیران بنگاهها نمیتوانند تأثیر چندانی بر
آنها بگذارند.
فعالیتهای اقتصادی نیازی مبرم به قوانینی دارند تا بنگاهها را در جهالت رشالد و نهادیناله
سازی استارتآپها حمایت کنند .تمرکز اصلی گزارشهای فضای کسبوکار بانک جهانی بر
قوانین و رگوالتوریهایی است که عملکرد بخش خصوصالی را تحالتتالأثیر قالرار مالیدهنالد.
شاخصهای فضای کسبوکار در عمل باله انالدازهگیالری میالزان شالفافیت حقالوق مالکیالت،
حداقلکردن هزینهها ،رفع تنشها ،افزایش پیشبینیپذیری شاخصهای اقتصالادی و فالراه
سازی بستر حمایتی از شرکای معاهدات تجالاری در مقابالل سوءاسالتفادههالای احتمالالی ،مالی
پردازند .شاخصهای مذکور نقش بالقوه مه دولتها را در مسائل روزمره بنگاهها برجسته می
کند .هدف اصلی طراحی قواعد و دستورالعملهایی ساده ،کارا و قاباللدسالترس (بالرای هماله
کسانی که از آن استفاده میکنند) است .قوانین ظالمانه باعث انحالراف انالرژی کارآفرینالان از
توسعه کسبوکارهای خود میشود؛ درحالیکه قوانین کارا ،شفاف و دارای سالهولت اجرایالی،
اشتیاق کارآفرینان را برای دنبالکردن طرحهای خکق و بلندپروازانه ،افزایش میدهد.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی در سالهای اخیر ،فضای کسبوکار در ایران نهتنها در
بین کل کشورهای جهان بلکه حتی در بین کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز وضعیت چندان
مطلوبی ندارد؛ که این امر بهشدت بر تصمی گیری سرمایهگذاران در مکانیابی تأسی( بنگاه
اقتصادی تأثیر میگذارد و باعث فرار سرمایه از کشور میشود.
جدول شماره  1ط رتبه ایران از منظر فضای کسبوکار
سال
رتبه
تعداد
کشورها

0226

0220

0222

0222

0212

0211

0210

0212

0212

0212

0216

0210

112

112

122

120

120

122

122

122

120

122

112

102

102
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102

102

122

122

120

122

122

122

122

122

122

  71مسئلهشناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در ایران

در دولت نه و ده رتبه ایران در شاخص فضای کسبوکالار از  889در سالال  0221باله
رتبه  840در سال  0289رسید که خود نشان از ترتیبات نهادی ضدتولیدی است .هرچند کاله
رتبه ایران طی سالهای  0284و  0280بهبودیافته ،اما این امر ناشی از تغییر شالاخصهالای
موردنظر بانک جهانی است ،نه بهبود فضای کسبوکار در ایران .چراکه طبق شالاخصهالای
سال  0289رتبه ایران در سال  0284در بین  813کشور جهان  800بوده است ،اما در سالال
 0280با تغییر شاخصها و ارزیابی مجدد ،رتبه ایران در این سال به  890کاهشیافتاله اسالت.
همچنین برای سال  0281جایگاه ایران در بین  813کشور بهبودیافته که دلیل آن را میتوان
در دستیابی به توافق هستهای و اثر آن بر سهولت مراودات بینالمللی ایران و البتاله تغییراتالی در
شاخصهای موردمحاسبه ارزیابی کرد .ازجمله شاخصهای مورد ارزیابی بانالک جهالانی در سالال
 0281میتوان به موارد زیر اشاره کرد8 :ال شروع کسبوکار0 ،ال اخذ جواز ساخت9 ،ال اشترا برق،
4ال ثبت دارایی0 ،ال دریافت اعتبار1 ،ال حمایت از سرمایهگذاران خرد3 ،ال پرداخت مالیات1 ،ال تجارت
خارجی3 ،ال اجرای قراردادها82 ،ال حل مشکل عدم پرداخت دیون ،و 88ال رگوالتوری بازار .در جالدول
 1رتبه ایران در بین  813کشور موردمطالعه ،در هر یک از شاخصهای فضای کسبوکار در سال
 0281آورده شده است.
جدول شماره 6ط رتبه ایران در هریک از شاخصها در سال 1157

شاخص
شروع کسبوکار
دریافت اعتبار
اجرای قراردادها
اخذ مجوز ساخت

رتبه
820
828
32
03

شاخص
حمایت از سرمایهگذاران خرد
حل مشکل عدم پرداخت دیون
اشترا برق
پرداخت مالیات

رتبه
810
801
34
822

شاخص
ثبت دارایی
تجارت خارجی

رتبه
11
832

منبع :همان

البته هرچند روش بانک جهانی روش جامعی است ،اما خالی از ایراد ه نیست .مالوانعی
مانند بیثباتی در قوانین و مقررات ،ناامنیهای سیاسی و اجتماعی ،نااطمینانیهای اقتصادی،
گستردگی فساد در نظام اداری ازجمله موانع کسبوکار هسالتند کاله بالا روش بانالک جهالانی
نمیتوان به آنها پرداخت.
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1ط فساد

فساد پدیدهای است که ک وبیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد .اما نوع ،شکل ،میزان و
گستردگی آن در هر کشور متفاوت است؛ همانطور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنالا بالر نالوع
سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسالعهیالافتگی تفالاوت دارد .درهرصالورت فسالاد موجالب
انحطاط است ،سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار میدهد ،باعث هالدر رفالتن
منابع ملی میشود و به کاهش اثربخشی دولتها در هدایت امور میانجامالد و از ایالن طریالق
اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتالی کالاهشیافتاله ،و بالیتفالاوتی ،تنبلالی و
بیکفایتی افزایش مییابد .فساد ،اعتقاد و ارزشهای اخکقی جامعه را متزلزل میکند ،هزیناله
انجام کارها را افزایش میدهد و رشد رقابتپذیری را دشوار میسازد .فساد مانع سرمایهگذاری
می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجاله مالیسالازد و از طریالق هالدایت
ناصواب استعدادها و منابع بالالقوه و بالفعالل انسالانی باله سالمت فعالیالتهالای نادرسالت بالرای
دست یابی به درآمدهای سهلالوصول ،زمینه رکود در تمام ابعاد را فراه مالیسالازد .از طالرف
دیگر ،هرکجا فساد ریشه بدواند ،روزبهروز بیشتر شده ،مقابله با آن بسیار دشالوار مالیشالود و
ریشههای آن هرروز عمیقتر در بطن جامعه نفوذ مالیکنالد .بنالابراین مقابلاله بالا فسالاد امالری
ضرورتی ،جدی و انکارناپذیر است .نمودار زیر شاخص کنترل فساد تهیالهشالده توسالط بانالک
جهانی را نشان میدهد .هرچه این شاخص به صد نزدیک باشد ،نشالاندهنالده بهبالود کنتالرل
فساد است .همانطور که مکحظه میشود این شاخص از سال  0220شیب نزولی پیداکرده اما
از سال  0221شیب نزولی تندتر شده ،بهگونهای که در سال  0282به کمتالرین میالزان خالود
رسیده است.
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نمودار 53ط شاخص کنترل فساد

منبع :بانک جهانی

51ط رقابتپذیری

بر اساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد ،رقابتپالذیری؛ مجموعالهای از نهادهالا ،سیاسالتهالا و
عواملی است که به تعیین سطح بهرهوری یک کشور میپردازد .سطح بهرهوری ،بهنوبه خالود،
مجموعهای از سطح رفاه است که میتوان توسط اقتصاد به آن دستیافالت .همچنالین سالطح
بهرهوری بهعنوان نرخ بازگشت سرمایهگذاری در اقتصاد و نیز توانایی یک کشور دررسیدن به
سطح باالیی از درآمد تعریف میگردد .بنابراین مفهوم رقابتپذیری شامل اجزاء ایسالتا و پویالا
است .در گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد ،رقابتپذیری کشورها از سه بعد قرارگالرفتن در
مراحل توسعه ،ارکان  80گانه شاخص رقابتپذیری و نظرسنجی از مدیران کسبوکار کشورها
بهمنظور بررسی مه ترین چالشهای رقابتپذیری ،موردمطالعه قرار میگیرد.
برای طبقهبندی کشورها در مراحل توسعه از دو شاخص درآمد سالرانه و نسالبت صالادرات
منابع طبیعی بهکل صادرات کشورها استفاده میشود .کشورهایی که درآمد سرانه آنها کمتالر
از  0222دالر است ،در گروه کشورهای عامل تولید محور ،کشورهایی که درآمد سرانه آنهالا
بین 1333ال 9222دالر است ،در گروه کشورهای کارایی محور و کشورهایی که درآمد سالرانه
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آنها بیش از  83222دالر است ،در گروه کشورهای نوآوری محور طبقهبندی میشوند .مجمع
جهانی اقتصاد ،کشورهایی را که درآمد سرانه آنها بالین 0333الال 0222دالر اسالت ،در گالروه
کشورهای درحالگذار از عامل تولید محور به کارایی محور و کشورهایی را که درآمالد سالرانه
آنها بین 83222ال 3222دالر است ،در گروه کشورهای درحالگذار از کارایی محور به نوآوری
محور طبقهبندی میکند.
شاخص رقابتپذیری جهانی بر اساس ارکان دوازدهگانالهای کاله در  9زیرشالاخص اصاللی
الزامات اساسی ،عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ قرار دارند ،محاسبه مالیشالود.
هرکدام از سه زیرشاخص اصلی مشتمل بر ارکانی به شرح زیر نیز میباشند:

مرحله اول توسعه:
اقتصاد مبتنی بر
عوامل تولید

مرحله دوم توسعه:
اقتصاد مبتنی بر
کارایی

مرحله سوم توسعه:
اقتصاد مبتنی بر
نوآوری
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فرض شاخص رقابتپذیری جهانی بر آن است که اقتصاد در مرحله اول توسعه ،مبتنی بالر
عوامل تولید است و رقابت کشورها بر اساس منابع طبیعیشان است .در این مرحله نیرویکار،
غیرماهر است ،بنگاهها بر اساس قیمت و فروش کاالهالا و محصالوالت اساسالی خالود رقابالت
میکنند و بهرهوری پایین آنها انعکاسی از دستمزدهای پایین است .حفالظ رقابالتپالذیری در
این سطح از توسعه منوط به سازمانهای خصوصی و دولتی است که عملکالرد خالوبی داشالته
باشند (رکن  ،)8زیرساختها توسعهیافته (رکن  )0و محیط اقتصادککن باثبات باشد (رکالن )9
و نیرویکار سالمی برخوردار از آموزش ابتدایی داشته باشد (رکن .)4
با افزایش رقابتپذیری یک کشور ،بهرهوری افزایشیافته و بر دسالتمزدها نیالز باله میالزان
قابلتوجهی افزوده میگردد .بنابراین کشورها در مرحله کارایی محور توسعه قرار میگیرند .در
این مرحله ،بهدلیل افزایش دستمزدها ،آنها شالروع باله ایجالاد فرآینالدهای تولیالدی کالاراتر و
افزایش کیفیت محصول میکنند .این در حالی است که آنها نمیتوانند قیمتها را باال ببرند.
در این حالت ،رقابتپذیری بیشازپیش بر محور آموزش عالی و تربیت نیالرویکالار (رکالن ،)0
بازار کاالی کارا (رکن  ،)1بازار نیرویکار کارا (رکن  ،)3بازارهای مالی توسعهیافته (رکالن ،)1
توانایی استفاده از مزایای تکنولوژیهای موجود (رکن  )3و بازار داخلی یا خارجی بزرگ (رکن
 )82استوار است.
درنهایت هنگامیکه کشورها به سمت مرحله نوآوری محالور پالیش مالیرونالد ،دسالتمزدها
بهقدری افزایش می یابالد کاله بالرای حفالظ ایالن دسالتمزدها و اسالتانداردهای زنالدگی بالاالتر،
کسبوکارها باید قادر به رقابت با محصوالت منحصربهفالرد و جدیالد باشالند .در ایالن مرحلاله
بنگاهها باید با تولید کاالهای متفاوت و جدید ،با استفاده از فرآیندهای پیچیده تولید (رکن )88
و اختراع محصوالت جدید (رکن  )80به رقابت بپردازند.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،در سال 83ال 0281میکدی ،درآمالد سالرانه ایالران
 4133.8دالر محاسبهشده است .از این منظر ،ایران در مرحله دوم توسعهیافتگی یعنی اقتصاد
مبتنی بر کارایی قرار میگیرد .بااینوجود ،با توجه به اینکه بخش عمدهای از صادرات کشور،
منابع طبیعی بهویژه نفت و مواد نفتی است ،ایران در مرحله گذار از  8به  0قرار دارد.
رتبه ایران در سال  0281میکدی ،از نقطهنظر رقابتپذیری نمره  4.80را به دست آورده و
در میان  891کشور جهان ،حائز رتبه  31بوده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خالود  0پلاله
تنزل داشته است .شایانذکر آنکه ،ایران در زیرشاخص الزامات اساسی ،به سبب برخالورداری
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از منابع غنی و نیرویکار مناسب ،رتبه  18جهانی را بالهخالود اختصالاص داده اسالت .ولالی در
زیرشاخص تقویت کارایی ،رتبه  13و در زیرشاخص نوآوری رتبه  828را احالراز نمالوده اسالت.
جدول زیر رتبه ایران را از منظر رقابتپذیری نشان میدهد.
جدول 7ـ رتبه ایران در شاخصهای رقابتپذیری
رتبه

88ال0282

80ال0288

89ال0280

84ال0289

80ال0284

81ال0280

83ال0281

تعداد کشورها

893

840

844

841

844

842

891

رتبه ایران

13

10

11

10

19

34

31

نهادها

10

30

11

19

821

34

32

زیرساخت

34

13

13

10

13

9

03

محیط اقتصادککن
سکمت و تحصیکت
ابتدایی
آموزش عالی و تربیت
نیروی انسانی
کارایی بازار کاال

40

03

03

822

10

11

30

04

02

41

08

00

43

43

13

13

31

11

31

13

12

31

829

31

882

802

823

888

کارایی بازار کار

890

893

848

840

840

891

894

توسعه بازارهای مالی

802

809

809

892

801

894

898

آمادگی فنآورانه

31

824

888

881

823

33

33

اندازه بازار
بلوغ مهارتهای
کسبوکار
نوآوری

02

08

81

83

08

83

83

38

30

39

824

882

882

823

11

32

10

38

11

32

13

منبع :مجمع جهانی اقتصاد

به عقیده کارشناسالان مجمالع جهالانی اقتصالاد مهال تالرین چالالشهالای ایالران در حالوزه
رقابتپذیری به کاستیهای ایران در زیرشاخصهایی چون عدمحمایالت از مالکیالت معنالوی،
تورم باال و رتبه پایین اعتباری کشور ،میزان محالدود مالکیالت خالارجی ،ساله پالایین واردات
به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی ،عدم تمایل دولالت باله تفالوید قالدرت باله بخالش
غیردولتی ،وسعت ناچیز بازاریابی ،ظرفیتهای پایین نوآوری و کیفیت پایین عرضالهکننالدگان
محلی مربوط میشود.
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3ط ب ط ساختارگرایان

دسته دیگر از اقتصاددانان مه ترین علل رکود را در اقتصاد ایران مسالائل سالاختاری اقتصالاد
عنوان نمودهاند .این مسائل که خود را بیشتر در حوزه صنعت نشان میدهنالد باله شالرح ذیالل
خکصهشدهاند:
5ط وابستگی تولید به واردات و فقدان سیاستگذاریهای مناسب ارزی

وابستگی یکطرفۀ شدید تولید اقتصاد ایران به دنیای خارج ،در سالهای اخیر ،بهویژه با توجه
به نوسانات درآمد ارزی بهوضوح قابلمشاهده بوده است .این وابستگی در بخالشهالای تولیالد
کاالیی چش گیرتر است و در حقیقت ،ضعف ضرایب فنی جداول دادهالستاندۀ ملالی در ارتبالاط
قویتر بخشهای صنعت و کشاورزی با دنیای خارج منعک( میشود.

بخش کشاورزی
ارتباطات قویتر

ارتباطات ضعیف

دنیای خارجی

بخش صنعت
ارتباطات قویتر

اهمیت این وابستگی و نکات منفی آن با توجه به دو مسئله یکطرفه بالودن وابسالتگی و
نوسانات شدید منبع درآمد ارزی کشور ،ابعاد وسیع و قابلتوجهی مالییابالد .بالهعبالارتدیگالر،
ازیکطرف ،علی رغ وابستگی شدید بافت تولید کاالیی ما به جهان خارج ،دنیا به محصوالت
ما وابسته نیست و لذا در این چارچوب ضمن آنکه اهرمی قوی بالرای کنتالرل اقتصالاد مالا در
اختیار دیگران قرار دارد ،اهرمی توسط عوامل متعددی تعیین میشود که فقط تعداد معالدودی
از این عوامل در اختیار ایران است .لذا در این شرایط ،لزوم برنامهریزی و پیادهسالازی اقتصالاد
مقاومتی برای افزایش انعطافپذیری اقتصاد ،بیش از هر کشور دیگری احساس میشود.
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نمودار 51ط ارزش جاری واردات به تفکیک نوع کاال (میلیون دالر)

منبع :سلسله گزارشهای مدیران ارشد .سازمان توسعه تجارت

تولید در اقتصاد؛ وابسته به مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و کاالهای سرمایهای اسالت .در
مواقع وفور درآمدهای ارزی ،واردات افزایش یافته و موجب تضعیف بنیه تولید داخل میشود و
در مواقع کمبود درآمدهای ارزی ،از ناحیه عدم قابلیت دسترسی به منابع ارزی و نیالز از ناحیاله
قیمت ارز ،تولید داخلی بهشدت با مشکل مواجه میشود .نگاه پولی به اقتصاد در مواقع کمبود
ارز به عنوان تعدیل نرخ ارز نسبت به تورم و ضرورت افزایش نرخ ارز ،بالرای افالزایش نالرخ ارز
برای افزایش صادرات ،سیاستگذار را تشویق به افزایش نرخ ارز میکنالد .قاعالدتاً اگالر زمیناله
تصحیح نرخ ارز فراه باشد باید ه صادرات را ارتقا دهد ،ه واردات را محالدود کنالد و هال
موجب ثبات و آرامش اقتصاد و قرار گرفتن آن در وضعیت یکنواخت جدید شود .اما در ایالران
چنین زمینهای فراه نیست و عمکً اقتصاد در یک مارپیچ خود تقویت شونده ارز ال تورم قالرار
میگیرد و قیمتهای نسبی که بهطور موقت قدری تصحیحشده بود دوباره به حالت قبلی خود
برمیگردند.
1ط بهرهوری پایین در تولید

بهرهوری به معنای قابلیت خلق ارزش و محصول از منابع معین است ،یعنی با استفاده از منابع
معین تولید ،هرچقدر محصول بیشتری برداشت شود ،بهرهوری بیشتر اسالت .بهالرهوری یالا از
تصحیح و افزایش کارایی بهبود مییابد یا از تغییرات فنی و سلیقه ها در جهالت انتقالال توابالع
تولید .کارایی نیز همان چینش صحیح نهاده ها و استفاده از مقیاس بهینه و تأمین برابریهای
نهایی است .چینش صحیح نهادهها بهخاطر سالازمان ضالعیف کالار و تولیالد بنگالاههالا رعایالت
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نمیشود .بهخاطر ضعف تحقیق و توسعه در بنگاه ها ،انتقال توابع تولید ه صورت نمیگیالرد.
حتی ممکن است به خاطر سوءمدیریت و روشهای ناصحیح اداره بنگاههالا ،توابالع تولیالد باله
سمت پایین انتقال یابند .روی دیگر سکه این است که وقتی رابطه بهرهوری با ساله عوامالل
تولید از حصول (دستمزد ،سود و اجاره) برقرار نباشد ،نظام انگیزشی در مورد بهرهوری و ارتقالا
آن تضعیف میشود و بهرهوری رشد نخواهد کرد .در مقیاسککن وقتی عایدات سالرمایهای و
جریان درآمد سرمایهای و درآمدهای فراوان فعالیت های نامولد بالر درآمالد اکتسالابی ناشالی از
دستمزد ،اجاره و سود مسلط شود و سازوکاری بر اقتصاد حاک شود که بالهموجالب آن رابطاله
برخورداریها و صکحیتها بر ه بریزد ،رشد بهرهوری و شتاب آن ناممکن خواهد بالود .لالذا
تصحیح نظام توزیع بر اساس بهرهوری و صکحیتهای واقعی و مبتنی کالردن آن بالر نظریاله
ارزش منطقی برای اقتصاد یک ضرورت است.
بهرهوری بهعنوان بهبود و افزایش کارایی و چینشها و انتقال منحنیهای تولید که عامل
مه رشد تولید محسوب می شود در اقتصاد ایران بسیار پایین است .طبق اعکم سازمان ملالی
بهرهوری ایران ،طی دوره  8930تا  ،8939متوسط بهرهوری نیرویکار و سرمایه به ترتیالب 8
درصد و 2.4ال بوده است .همچنین میزان عملکرد سه بهرهوری کالل عوامالل از رشالد تولیالد
ناخالص داخلی در برنامههای پنجساله در جدول زیر به تصویر کشیده شده است.
جدول 1ط رشد بهرهوری تحققیافته در بخش مختلف

برنامههای توسعه
برنامه اول (8911ال)8930
برنامه دوم (8934ال)8931
برنامه سوم (8933ال)8919
برنامه چهارم (8914ال)8911
برنامه پنج (8932ال)8934

رشد بهرهوری
نیرویکار
4.0
2.4ال
0.8
0.3
2.1ال

رشد بهرهوری
سرمایه
0
2.0
8.0
2.0ال
0.3ال

رشد بهرهوری
کل عوامل
4.4
2.8ال
8.4
8.8
8.3ال

سه بهرهوری
عوامل تولید
14
2
01
00
2

برای رشد پایدار بهرهوری بایالد رانالتهالای ناصالحیح را در اقتصالاد حالذف ،انحصالارات را
محدود ،نظام توزیع محصول میان عوامل تولید را تصحیح و رانتهای ناشی از درآمالد منالابع
طبیعی را در اقتصاد محدود کرد و بهجای آن رانت ناپایدار شالومپیتری را رواج داد .بهالرهوری
مبتنی بر دانش و نوآوری تنها با رانت ناپایدار شومپیتری مجال رشد دارد ناله بالا رانالت پایالدار
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ائتکف غالب و نه در نظ اجتماعی با دسترسی محدود.
در یک نگاه ایستا ،بهرهمندی عوامل بایالد معالادل بهالرهوری آنهالا باشالد .در یالک نگالاه
عمیقتر و پویاتر اگر سه قابلمکحظهای از محصول تولیدشده به کسانی تعلق گیرد کاله در
تولید آن مشارکتی نداشتهاند ،نظام انگیزشی عوامل تولید را تضعیف میکنالد و موجالب یالأس
آنها شده و بنابراین آنها بهاندازه سه باقیماندهشان کاله محالدود و کال اسالت ،بهالرهوری
خواهند داشت.
3ط فقدان تولید دانشبنیان

در فضای رقابتی اقتصاد جهانی و وجود شکاف فنآوری میان کشورها ،مبتنیکردن روشهای
تولید بر عل و فنآوری برای همه کشورها بهویژه کشورهای توسعهنیافته یک ضرورت است.
یکی از بهترین پراکسیها برای نشان دادن تولید دانشبنیان "شاخص پیچیالدگی اقتصالادی"
است که برای اولین بار در سال  0221توسط گروهالی از محققالان دانشالگاههالای هالاروارد و
ماساچوست که روی رشد اقتصادی بر اساس ایده فضای محصول و پیچیدگی ،کار میکردند،
صورت گرفت .بر پایه این تفکر ،مه ترین عامل تعیینکننده میزان توسعهیافتگی هر کشوری،
میزان دانش شکلگرفته در آن کشور است .دانش به معنی اطکعات مسبوق به تجربه اسالت؛
یعنی چگونگی انجام دادن کارها که در عمل و تجربه شکل مالیگیالرد و تفالاوت مالاهوی بالا
اطکعات نظری و علمی دارد .انتقال دانش به راحتی ممکن نیست و بر اساس تجربه بلندمدت
شکل میگیرد .میزان دانش کشورها نسبت مستقیمی با انواع محصوالت تولیدشالده در آنهالا
دارد .تولید هر محصول نیازمند دارا بودن دانش های خاصی است و هرچه تولیدات یک کشور
متنوع تر باشد؛ یعنی دانش مجتمع شده بیشتری در آن کشور وجالود دارد .شالاخص پیچیالدگی
اقتصادی را میتوان تعریفی خالاص از تنالوع کاالهالا در نظالر گرفالت کاله بالر اسالاس نالوعی
ارزشگذاری برای هر کاال تعریف شده است .بهطور ساده ،در این تعریف ،شالاخص پیچیالدگی
اقتصادی هر کشور ،متوسطی از ارزشهای کاالهای صادراتی آن کشور است .ارزش هر کالاال
بهطور ساده بر اساس8 :ال تعداد یا تنوع کشورهایی که آن کاال را تولید و صادر میکننالد (کاله
پراکندگی تولید کاال نامیده می شود) و 0ال ارزش کاالهای صادراتی دیگر آن کشور ها محاسبه
میشود .ارزشی که سبب میشود میزان قابلیت ها و دانش الزم بالرای تولیالد محصالوالت وارد
معادله شود .درواقع این ارزش نمادی از میزان پیچیدگی تولید کاال است .استدالل این اسالت
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که کاالهایی که توسط تعداد کشورهای کمی تولید میشوند ،کاالهای پیچیده تری هسالتند و
تولید آنها نیازمند قابلیتها و دانش بیشتر و پیچیدهتری است و در مقابل کاالهایی که توسط
کشورهای زیادی تولید میشوند ،قابلیت ها و دانش کمتر و ساده تالری الزم دارنالد .باله منظالور
تعیین ارزش درست کاالهای خاص معدنی نظیر الماس و طک که توسط کشورهای معالدودی
صادر میشوند ،اما تولیدشان نیازمند دانش زیادی نیست ،در محاسبه ارزش هر کاال ،عکوه بر
تعداد کشورهایی که آن کاال را صادر میکنند؛ تنوع کاالهای صالادراتی دیگالر آن کشالورها و
ارزش آن کاالهای دیگر نیز مدنظر قرار میگیرد .به همین ترتیب بهصالورت بازگشالتی بالرای
محاسبه ارزش کاالهای دیگر ،پراکندگی تولید آنها و تنوع صادراتی کشورهایی که آن کالاال
را صادر میکنند و ارزش کاالهای دیگر تولیدی آنها محاسبه میشود .با توجه به محاسالبات
صورت گرفته در سال  ،0284از میان  804کشالور مالورد ارزیالابی ،رتباله ایالران از منظالر ایالن
شاخص  33بوده است.
بهعلت فضای کسبوکار نامناسب و چنبره بخش نامولد و جالذب منالابع باله سالمت خالود،
بازدهی بخش های مولد بسیار محدود و هزینه فرصت منابع بهشدت افزایشیافتاله اسالت .لالذا
معافیت مالیاتی ،تسهیکت گمرکی و تجاری و اعطای تسهیکت ارزانقیمت به شالرکتهالای
دانشبنیان هرچند در ظاهر بسیار مفید هستند ،اما بدون پرداختن به تفکر توسعه ،برنامهریزی
توسعه و تن دادن ارکان حکومت و مردم به اقتضائات توسعه ،پا سازی اقتصاد از فعالیتهای
نامولد ،تصحیح نظام پاداش دهی ،مبارزه با فساد مشککت تولید بهویژه تولیدات دانالشبنیالان
حل نمیشود.
1ط ضعیف بودن حمایت از تولید

سرمایهگذاری مه ترین رکن توسعه بخش خصوصی است .ریسکهای اقتصادی و سیاسی و
دیگر عوامل برون زا ازجمله متغیرهای مؤثر در کالاهش سالرمایهگالذاری هسالتند .بالااینوجالود
ریسکهای برونزا را میتوان از طریق نظام قاعدهگذاری کاهش داد .در ایران معموالً حمایت
از سرمایه گذاران تنها در پشت دیوارهای بلند تعرفه و جلوگیری از واردات خکصاله مالیشالود.
درحالیکه در کشورهای دیگر با آزاد کردن واردات فضایی رقابتی خلالق مالیکننالد ،امالا نالوع
حمایت بهگونهای دیگر صورت میگیرد .بهعنوانمثال آمارها حاکی از آن است که درحالیکاله
در سایر کشورها قیمت برق خانگی از قیمت برق صنعتی گرانتر است ،در ایران عکال( ایالن
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قضیه رخ داده است .همچنین در کشورهای توسعهیافته سعی میشود با پرورش نیروی انسانی
ماهر ،ایجاد زمینه الزم برای ارتقای تکنولوژی تولید و راههالای تالأمین مالالی ارزان از صالنایع
حمایت شود .اما متأسفانه در اقتصاد ایران؛ نه برنامهریزی واقعگرایانهای برای گسترش تولیالد
فنآورانه همراه با رشد باال و مستمر وجود دارد و نه از وضعیت ضعیف موجود تولیالد در برابالر
بازارهای راکد ،حمایتی بهعمل میآید.
1ط عدم تناسب میان فعالیتها و اندازه بنگاهها

مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران عدم تناسب میالان فعالیالتهالا ،انالدازه بنگالاههالا و نبالود
تعامل های مکمل میان صنایع بزرگ ،متوسط و کوچک و فعالیتهای بخشی است .بنگاههای
بزرگمقیاس کشور تا حد باالیی وابستگی به واردات دارند .در صنایع بزرگ ایران بهقدری که
به جنبههای سختافزاری توجه میشود ،به جنبههای نرمافزاری توجاله نمالیشالود .همچنالین
بهدلیل وجود نااطمینانیهای اقتصاد ککن ،سمتوسالوی فعالیالتهالای اقتصالادی باله سالمت
سرمایهگذاریهای زودبازده و کوچکمقیاس (به دلیل قابلیت تحر بالاالی سالرمایه) حرکالت
میکنند ،همین امر باعث غفلت از صرفههای ناشی از مقیاس میشود .همچنین یالک اشالتباه
راهبردی فرار از شکلگیری انحصار در بازار است ،درحالیکه انحصار در صنایعی که بازده باله
مقیاس فزاینده دارند قابلتوجیه است.
جدول 1ط شرکتهای تولیدکننده خودرو

کشور
ایران
کره جنوبی
ترکیه
چین
ژاپن
برزیل

تعداد شرکت
91
0
80
09
88
81

تعداد تولید خودرو
8،033،404
4،038،348
8،234،003
81،014،113
3،100،342
9،141،901

منبع :نشست علمی مفهوم و دالیل شرایط رکودی در اقتصاد ایران ،سخنرانی دکتر شاکری.
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جدول 51ط وضعیت برخی صنایع دیگر ایران در مقایسه با سایر کشورها

وضعیت برخی کشورهای دیگر
وضعیت ایران
نام صنعت
مجمالوع ظرفیالت  88شالرکت دولتالالی و مجموع ظرفیت تولید  9شرکت کره جنوبی معادل
 881شرکت خصوصی  91.1میلیون تن  00.9میلیون تن است.
فوالد
است.
مجموع ظرفیت تولید  38کارخانه فعالال کل تولید  82کارخانه کره جنوبی  12میلیالون تالن
سیمان
است.
سیمان معادل  32میلیون تن است.
مجموع واحدهای فعال ،باطالل ،راکالد و در سال  0223تولید  02شالرکت ایتالیالا معالادل 1
در دست اجرا معادل  901واحد است که میلیون دستگاه بوده است.
ظرفیت تولیدی حدود  3میلیون دستگاه در سال  0223تولید  01شرکت چالین معالادل 04
میلیون دستگاه بوده است.
موتورسیکلت را دارند.
موتورسیکلت
ظرفیت تولید  88شالرکت هنالدی در سالال 0282
معادل  83میلیون دستگاه بوده است.
مجمالالوع تولیالالد  4شالالرکت ژاپنالالی در سالالال 0228
معادل  0.9میلیون دستگاه بوده است.
منبع :همان

نگاه پولی به اقتصاد ،اهاله تأمین مالی بنگاههای بزرگ به بازار سرمایه را مورد تأکید قالرار
میدهد ،اما رواج نرخهای بهره باال ،زمینههای کاهش سود بنگاهها و روگردانی وجوه از بالازار
سرمایه را فراه میکنند.
جدول 55ط مقایسه تعداد بانکها در ایران و بعضی کشورها

کشور
ایران
کره جنوبی
ترکیه
چین
کانادا
برزیل
منبع :همان

تعداد بانکها و تعاونیهای اعتباری
380
92
40
09
83
84

میزان تولید ناخالص داخلی
900
190
184
4314
8010
0209
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6ط گستردگی بیشازحد بخش خدمات

سه بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای اخیر در حدود  19درصد ،سه
بخش کشاورزی در حدود  88درصد و سه بخشهای صنعت و معدن در حالدود  00درصالد،
برآورد گردیده است .بهعبارتدیگر؛ سه تولید کالاالیی جامعاله در ایالن دوران در حالدود 91
درصد و سه تولید غیرکاالیی در حدود  19درصد بوده است .باال بودن ساله نسالبی بخالش
خدمات معموالً در اقتصادهای پیشرفته صنعتی ،بنا به بافالت تقاضالا در سالطوح بالاالتر درآمالد
(کششهای درآمدی تقاضای قابلتوجه بالرای محصالوالت بخالش خالدمات) امالری عالادی و
درمجموع مطلوب تلقی شده و میشود؛ چراکه افراد در سطوح باالتر درآمد ،بخش زیادتری از
مصرف خود را به خدمات (خدمات آموزشی ،فرهنگی ،بهداشتی ،گذاران اوقات فراغت ،خدمات
مالی و پولی ،خدمات بیمهای ،خدمات فنی و تخصصی) اختصاص میدهند .تولید نیز به تبعیت
از این پدیده به افزایش نسبی سه بخش خدمات کمک میکند .اما در شرایط عقبمانالدگی
اقتصادی که قاعدتاً عمده تقاضا معطوف به تقاضالای کالاالیی اسالت (حجال قاباللتالوجهی از
نیازهای اولیه مصرفی و سرمایهای که در مراحل اولیه توسعه پیش میآید ،جنبه کاالیی دارد)،
سه وسیع بخش خدمات ،در حقیقت نشاندهنده عدم تعادلهای وسالیع در اقتصالاد ازجملاله
عدم تطابق گسترده عرضه و تقاضا است .این عدم تعالادلهالا طبیعتالاً ازیالکطالرف ،اولالین و
مه ترین منشأ ایجاد تورم در کشور می گردد و از طرف دیگر ،همانگونه که بیان خواهد شد،
امکان تشکیل سرمایه را شدیداً محدود میکند.
سه خدمات از تولید ناخالص در اقتصاد ایران (بالدون نفالت) حالدوداً معالادل ساله آن در
کشورهای توسعه یافته است ،اما کیفیت آن بسیار متفاوت است .در اقتصاد ایران فعالیالتهالای
مربوط به بازرگانی ،حملونقل و مستغکت؛ حدود  13درصد کل خدمات را شالامل مالیشالود.
درحالیکه سه اینگونه فعالیت ها از کل خدمات در اتحادیه اروپا  03درصد است .امالا ساله
خدمات عمومی مثل دفاع ،رفاه ،آموزش ،بهداشت ،امنیت و فراغت از کالل خالدمات در ایالران
حدود  81درصد است که مقدار متناظر آن در اتحادیه اروپا  01درصد اسالت .همچنالین ساله
خدمات علمی ،تخصصی ،حرفه ای و مدیریتی و خدمات ارتباطی و اطکعاتی از کل در ایالران
به ترتیب ناچیز و  9درصد است اما در اتحادیه اروپا این سه به ترتیب معادل  81و  1درصالد
است .سه باالی بازرگانی و مستغکت و سه پایین خدمات عمومی ،علمی و فنی ،حالاکی از
عدم تناسب شدید زیربخشهای خدمات به نفع بخش نامولد میشود.
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7ط دوگانگی شدید ساختار اقتصادی

تحوالت اقتصادی دهه های اخیر کشور با انقطاع و عدم پیوستگی فراوان و عدم تداوم شالدید
مواجه بوده است .بهعبارت دیگر ،استراتژی هالای حرکالت اقتصالادی جامعاله بالهصالورت مالدام
دستخوش تحوالت وسیعی در کوتاهمدت بوده است .این امر باعث گردیده کاله ازیالکطالرف،
بخش عظیمی از فعالیتها در اقتصاد سنتی و با تکنولوژی سدههای قبل صالورت پالذیرد و از
طرف دیگر ،فعالیتهای مدرن صنعتی نیز در گوشه و کنالار اقتصالاد شالکل گیالرد .ایالن عالدم
پیوستگی و عدم تعادل خصلت ذاتی هر فرآیند توسعهای است ،چراکه تمامی اقتصاد در هالیچ
جامعهای به یکباره و دفعتاً از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول نمیشود .اما آنچاله در
شرایط ایران غیرطبیعی است و از عدم تداوم استراتژیها ریشه میگیرد ،این است که بین این
دو بخش از اقتصاد ،جدایی نسبتاً کاملی پدیدار شده و بدین ترتیب ،پویایی و دینامیس الزم در
تحوالت اقتصادی از دست میرود .این مسئله باعث میشود که ضریب سرمایه در جامعه مالا
بهمراتب باالتر از حد طبیعی باشد و استفاده مطلوب از سرمایهگذاریها بهعمل نیایالد ،چراکاله
اثرات قبل و بعد از تولید در طرحها و سرمایهگذاری کشور بسیار محدود است.
1ط فقدان زنجیره ارزش

زنجیره ارزش مجموعه عملیاتی است که در یک صنعت بهصورت زنجیرگونه انجام مالیگیالرد
تا به خلق ارزش منجر شود .بسیاری از شرکتها به این دلیالل در صالنعت خالود باله موقعیالت
مناسب رقابتی دست مییابند که میتواننالد فعالیالتهالا و فرآینالدهای مشالابه رقبالای خالود را
کارآمدتر و اثربخشتر از رقبای خود انجام دهند و البته برخالی شالرکتهالا نیالز ممکالن اسالت
تفاوتهای اساسی در زنجیره ایجاد کرده و فعالیتها و فرآینالدهای متفالاوتتالری نسالبت باله
رقبای خود داشته باشند و از این طریق به موقعیت رقابتی دست یابند.
فقدان زنجیره ارزش در صنایع مختلف ایران از مه تالرین دالیالل عالدم سالودآوری آنهالا
محسوب میشود .بهعنوانمثال درحالیکه صنعت پتروشیمی در ایالران یکالی از جالذابتالرین
بخشها برای سرمایهگذاری است اما عدم تکمیالل زنجیالره ارزش سالودآوری ایالن بخالش را
محدود کرده است .صنایع پاییندستی پتروشیمی مزایای فراوانی دارد کاله در صالورت توسالعه
آن ،میتواند باعث رشد ارزشافزوده در این بخش شود .ازجمله این مزایا میتوان به مالواردی
همچون سرمایه بری کمتر ،اشتغال زایی بیشتر ،ارزش افزوده بیشالتر ،تنالوع بیشالتر محصالوالت
تولیدی و صادراتی و مخاطرات کمتر نسبت به صنایع باالدستی اشاره کرد.
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مطالعه صنعت پتروشیمی ایران در سالیان گذشته حاکی از این است که مشکل اصلی این
صنعت عدم شناخت دقیق و کافی از زنجیره ارزش و تکمیل آن در ایران اسالت .حلقاله اولیاله
زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی از طراحی دانش محور فرآیندهای ایالن صالنعت اسالت .در
حلقه میانی این زنجیره از دانش فنی حلقه اول استفاده شده و هیدروکربورها به موادی تبالدیل
میشوند که عمدتاً بهعنوان خورا در صنایع پاییندستی مورداستفاده قرار مالی گیرنالد .تولیالد
محصوالت نهایی که به دست مصرفکننده میرسد ( ،)End-use productsحلقه پایانی این
زنجیره را تشکیل می دهد .مشکل صنعت پتروشیمی ایران این است کاله در پرهزیناله تالرین و
آالیندهترین حلقه از این زنجیره ،یعنی حلقه میانی فعالیت میکند .درحالیکه کشورهای پیشرو
در این صنعت همگی در حلقه اول و آخر فعالیت می کنند که بیشترین سالودآوری و کمتالرین
میزان آالیندگی را دارد .کشور ما بهدلیل عدم سرمایه گذاری در دانش فنی طراحی فرآیندهای
تولید محصوالت پتروشیمی ،باید هزینه بسیار گزافی را بابت حق ثبالت اختالراع ( )Patentباله
کشورهای صنعتی بپردازد .ضمن اینکه عدم تسلط به دانش فنی موردنیاز در این صنعت باعث
بروز زیانهای نهفته در این صنعت نیز میشود.
نمودار  80ارزش هر هزار تن صادرات محصالوالت پتروشالیمی باله میلیالون دالر را نشالان
میدهد .همانطور که مکحظه میشود این رق در سال  8938به باالترین مقدار خالود یعنالی
 2.30میلیون دالر رسیده است و در بیشتر سالها در حدود  2.0میلیون دالر نوسان میکند که
رق بسیار پایینی است.
نمودار 51ط ارزش هر هزار تن صادرات محصوالت پتروشیمی (میلیون دالر)

منبع :گمر جمهوری اسکمی ایران
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1ط صرفههای ناشی از مقیاس

در نظریههای اقتصاد خرد ،به سطحی از تولید که صرفههای مقیاس کامکً مورداستفاده قالرار
میگیرد و هزینه متوسط به حداقل میرسد« ،سطح تولید بهینه» گفته میشود .اگالر چنانچاله
منحنی هزینه متوسط  Uشکل باشد ،تنها یک سطح تولید بهینه وجود دارد .اما شواهد دنیالای
واقعی موید آن است که منحنی هزینه متوسط ،به شکل  Lاسالت و لالذا سالطح تولیالد بهیناله
منحصربهفرد نیست .در صنایعی که صرفه مقیاس وسیع است ،انتظار بر این است کاله سالطح
تولید بهینه ( )MSEبسیار بزرگ باشد .معموالً در صنایع انحصاری بهویالژه انحصالار طبیعالی،
اندازه  MSEبسیار نزدیک به انالدازه بالازار و در مقابالل ،در صالنایع رقالابتی؛ انالدازه  MSEدر
مقایسه با اندازه بازار بسیار کوچک است .اندازهگیری سطح تولید بهینه کار سالادهای نیسالت و
معموالً با پیچیدگیهایی همراه است .برای مثال ،ابتدا باید برای ارزیابی مقیاس در نظر گرفته
شود و سپ( حدود بازار یا صنعت مشخص گردد .پ( از تعیین تکلیف در مورد اندازه بالازار و
حدود بازار ،امکان محاسبه  MSEفراه میشود .در مطالعاله حاضالر از روش کومالانور بالرای
بررسی صرفههای ناشی از مقیاس اسالتفادهشالده اسالت .در ایالن روش ،صالرفههالای مقیالاس
محاسبه میشود n .تعداد بنگاهها و  Xاندازه بنگاه اسالت.
بهصورت
البته در این روش تنها نیمه بزرگتر بنگاههای صنعت موردتوجه قالرار مالیگیرنالد .همچنالین
 MSEمحاسبهشده ،بهاندازه کل بازار تقسی میشود تا صرفههای اقتصالادی بالهطالور نسالبی
محاسبه شود .بنابراین انتظار داری  MSEنسبی ،مقداری بین صفر و یک اختیار کند.
جدول 51ط توزیع صنایع برحسب  MSEنسبی
MSE
نسبی
تعداد
صنعت
تعداد
بنگاه

8ال2.3

2.3ال2.1

2.1ال2.1

2.1ال2.4

2.4ال2.9

2.9ال2.0

2.0ال2.8

2.8ال 2.20

2.20ال2.28

2.28ال 2

جمع

8

8

2

4

0

0

80

02

14

01

842

0

0

ال

84

3

91

833

048

1003

3040

81920

ارقام جدول فوق نشان میدهند تنها دو صنعت در ایران دارای  MSEبزرگتر از  2.1بوده
و از منافع حاصل از صرفههای مقیاس برخوردارند .بنابراین با بررسی اندازه  MSEدر صالنایع
ایران ،مشخص شد که صنایع با  MSEباال در زمره آن دسته صنایعی قرار دارنالد کاله تعالداد
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بنگاههای فعال در آنها ک است و از سوی دیگر با کاهش  MSEدر صنایع ،بر تعداد بنگاهها
افزوده میشود.
3ط ج ط اقتصاددانان نئوکالسیک و مسائل اقتصاد کالن

اقتصاددانان نئوککسیک اغلب معتقدند مسائل مربوط به اقتصاد ککن مه ترین عامالل بالروز
رکود تورمی است لذا میبایست راهکارهای خروج از رکود را نیز در آموزههای سالنتی اقتصالاد
ککن جستجو کرد .برخی از مه ترین این عوامل که توسط این اقتصالاددانان ارائالهشالده ،باله
شرح زیر است:
5ط عدم دسترسی بنگاههای تولیدی به نقدینگی و محدود شدن سرمایهگذاری

پ( از ارائه گزارشهای مرکز پژوهش های مجل( در مورد پایش فضای کسبوکار ،موضوع
تأمین مالی بنگاهها ،در صدر مه ترین مشککت بنگاهها در کانون توجه قرار گرفت اما بعد از
بحران ارزی ،مشکل اول قابلیت دسترسی به منابع ارز است و مشکل نقالدینگی و سالرمایه در
گردش در رتبه دوم بعد از ارز قرارگرفته است .البته مرکالز پالژوهشهالای مجلال( در هنگالام
تدوین و طبقهبندی مشککت بنگاهها بهتر بود در ادامه سؤال خالود در مالورد مشالکل تالأمین
مالی ،از بنگاهها سؤال میکرد؛ آیا شما ایدهای برای تولید یک محصول خکقانه داشتهاید (یالا
ایده خکقانهای برای تولید یک محصول) و نتوانستید آن را تالأمین مالالی کنیالد؟ هرچنالد کاله
مشکل تأمین مالی بنگاهها در کل قابلقبول است ولی بهنظر میرسالد در مطالرح کالردن آن،
اندکی بزرگنمایی شده است.
اما موضوع دیگر این است که اگر یک بنگاه مشکل تأمین مالالی داشالته باشالد ،ایالنیالک
مسئله اقتصاد خرد است ،اما هنگامیکه اکثر بنگاهها مشکل تأمین مالی داشته باشند ،اینیک
مسئله اقتصاد ککن است .اقتصاد ککن و اقتصاد خرد به لحاظ ماهوی باه متفاوت هستند و
راهحلی که در اقتصاد خرد مشکلی را حل میکند ،ممکن است در اقتصالاد کالکن مالؤثر واقالع
نشود .ظرفیت سرمایهگذاری در تمامی کشورها تابعی از سه عامالل؛ پال(انالداز پالولی ،حجال
کاالی تولیدی مازاد بر مصرف و بافت تخصصی نیرویکار اسالت .در کشالورهایی بالا سالاختار
کارآمد اقتصادی ،که دچار عدم تعادل های شدید در بازارهای مختلف در انواع کاال و سالرمایه
نیستند ،معموالً وجود پ(انداز پولی تا حد وسیعی بیانگر موجودی متناسب کاالی الزم برای
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سرمایه گذاری و همچنین بافت مناسب تخصصی است .از این نظر در کشالورهای موردبحالث
حتی در صورت استفاده از الگوی ساده تخمین نیاز تشکیل سالرمایه مبتنالی بالر نظریاله رشالد
هارودال دومار و نیز معادل کردن سرمایهگذاری موردنیاز با پ(انداز پولی ،میتوان به تشالکیل
سرمایه معادل پ(انداز امید داشت .در کشورهای جهان سوم وضع از لحاظ ساختاری متفاوت
است ،لذا وجود پ( انداز پولی یا فقدان آن الزاماً شرط الزم برای تشکیل سرمایه یا محدودیت
آن نیست .در این کشورها و بهویژه در ایران ظرفیالت سالرمایهگالذاری وابسالته باله موجالودی
فیزیکی کاال و وجود نیروی انسانی متخصص است .8بهعنوانمثال ،برآوردهالای اولیاله نشالان
میدهد که پ(انداز پالولی کشالور در سالال  8930در حالدود  188هالزار میلیالارد ریالال بالوده،
درحالیکه در همین سال ظرفیت تشکیل سرمایه  431هزار میلیارد ریال بوده است .حتی اگالر
بتوانی برنامه ای را اجرا کنی که نقدینگی را به سمت بنگالاههالا هالدایت کنالد ،ایالن پالولهالا
مابهازای کاالی سرمایهای ندارند (یا میتوان استدالل کرد حتی اگر مابهازای کالاالیی داشالته
باشند ،چنین ظرفیت جذبی در ایران وجود ندارد).
در ایران ،بخش عظیمی از حج نقدینگی در پاس باله تقاضالاهایی ایجادشالده اسالت کاله
هیچگونه ارزشافزودهای خلق نمیکنند (بهعنوانمثالال بالرای واسالطهگالریهالای چندالیاله و
غیرضروری و مبادله مسکن بدون اینکه از آن استفاده شود) .هنگامیکه نقدینگی بدینصورت
افزایش مییابد ،موجب ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید آحاد جامعه میشود؛ درحالیکه ایالن
حج نقدینگی در اختیار کسانی است که اینگونه مبادالت را انجام داده و بنابراین با این کار،
درآمد حاصله از دسترنج تولیدکنندگان را با کالاهش ارزش مالازاد اقتصالادی کاله آنهالا خلالق
کردهاند ،به مثابه زالویی به سمت خود میمکند .این خشن ترین نوع تعرض به حقوق مالکیت
است .بنابراین پ(انداز پولی از این قس  ،مابهازایکاالیی ،آنه از جن( کالاالی سالرمایهای
نخواهد داشت و تزریق این حج نقدینگی دقیقاً به معنای شکست محتوایی است و منجر باله
تورم سرمایهگذاری میشود و درنهایت تورم به بخش مصرف و کل جامعاله انتقالال مالییابالد.
ضمن اینکه تا زمانی که فعالیتهای نامولد جذابیت داشته باشند چهبسا تزریالق نقالدینگی باله
تولید ،باعث ادامه همان فعالیتهای سوداگرانه توسط صاحبان بنگاهها میشود .بنالابراین گالام
اول این است که در پی افزایش بازدهی فعالیتهای تولیالدی ،نالرخ بهالره افالزایش یابالد (ناله
 .8در متون اقتصادی وقتی صحبت از پ(انداز میشود ،منظور پ(انداز کاالیی است ،یعنالی مالازاد آنچاله را کاله مصالرف مالیشالود،
بتوانی تولید کنی  ،اما بهناچار پ(انداز با پول اندازهگیری میشود.
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فعالیتهای نامولد)؛ این سیگنالی برای عامکن اقتصالادی اسالت تالا ضالمن کالاهش مصالرف،
پالال(انالالداز را افالالزایش دهنالالد و سالالپ( سالالرمایهگالالذاری صالالورت گیالالرد .راهحالالل دیگالالر جالالذب
سرمایهگذاری خارجی است که پرداختن به آن در این مقوله نمیگنجد.
1ط باال بودن نرخ بهره و نرخ تورم و هزینههای تأمین مالی

در زمان ککسیکها ،پول ارتباط تنگاتنگی با کاال داشت بهطوریکه نرخ بهره در بالازار کالاال
تعیین میشد ،زیرا نظریه پ(اندازال سرمایهگذاری ،نظریه تعیین نرخ بهره بود و طبالق نظریاله
ویکسل؛ نرخ بهره طبیعی ،برابر متوسط بازدهی سرمایه محاسبه میشد .همچنین طبق نظریه
مکینونال شاو ،اگر بخواهی بیشتر سرمایهگذاری کنی  ،بایالد کالاالی بیشالتری کنالار بگالذاری
(بیشتر پ(انداز کنی )؛ یعنی باید مصرف خود را کاهش دهی و این مستلزم افزایش نرخ بهره
یا بازدهی پ( انداز یا افزایش پالاداش باله تالأخیر انالداختن مصالرف اسالت .لالذا اگالر تقاضالای
سرمایهگذاری افزایش یابد ،نشان از افالزایش بالازدهی دارد و افالزایش بالازدهی روی منحنالی
پ(انداز ،موجب افزایش پ(انداز و بنابراین افزایش سرمایهگذاری میشود .در چنین وضعیتی
سرکوب مالی موضوعیت ندارد .اما در اقتصاد بهعلت عدم اطمینالانهالای شالدید ،پالول نقالش
جدیدی بهعنوان ذخیره ارزش نیز ایفا میکند .تحت چنین شرایطی رابطه ساده میالان پالول و
کاال بره میریزد و بازار پول موضوعیت پیدا میکند و همچنین نرخ بهره ،این بالار بالهجالای
بازار کاال در بازار پول تعیین میشود و در اینجاست که سرکوب مالی نیز موضوعیت مییابالد.
درواقع میتوان گفت سرکوب مالی تنها پ( از استقکل بازار پول از بالازار محصالول و بعالد از
گسترش تقاضای سوداگری پول در اقتصاد ،موضوعیت پیدا میکند.
بنابراین بهطورکلی نرخ بهالره بایالد انعکاسالی از نالرخ بالازدهی باشالد و نالرخ بالازدهی نیالز
درونزاست و از درون نظام تولید ،وضعیت فنآوری و قیمتها شکل میگیرد اما وقتالی بالازار
پول مستقل باشد و در آن دیگر نرخ بهره انعکاسی از بازدهی نباشد و نسبت به آن واگرا باشد،
تنظی گری موضوعیت مییابد .ضمن اینکه تحت این شرایط نالرخ بهالره ابالزار سیاسالتی هال
هست .دستکاری و باال بردن نرخ بهره برای ارتقاء کارایی صالنعت داخلالی و جالذب سالرمایه
خارجی از طریق افزایش عرضه اوراق قرضه با نرخ بالازدهی بالاال در دوره ریگالان گالواه ایالن
مدعاست .البته موضوع غربالگری در اقتصادهایی موضوعیت دارد که تولیالد پشالتوانه علمالی
قوی دارد و وضعیت فنآوری و تحقیق و توسعه بسیار مطلوب است و انعطافپذیری در مقابل
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تغییر قیمتها بسیار مناسب است.
با توجه به ادبیات موضوعی عنوانشده؛ حال سؤال این است که آیا در ایران دولت باید در
مورد تعیین نرخ بهره دخالت کند؟ در اقتصاد ایران ساختار نهادی بهگونالهایسالت کاله بیشالتر
مشوق توزیع مجدد است تا تولید .بازدهی اینگونه فعالیتها به قیمتِ محدود شالدن بالازدهی
تولید و حتی منفی شدن آن بهدست میآید .حتی اگر بخواهی عوامل دخیل در توزیع مجدد را
نادیده بگیری  ،مشتریانی که در صف بانک برای دریافت تسهیکت بانکی ایستادهاند نیز بهنحو
ناموزونی توزیعشالدهانالد؛ بالهطالوریکاله بالهعلالت بالازدهی بالاالی بخالش مسالکن در ایالران،
سرمایهگذاری در این بخش بسیار جذابتر از بخش صنعت است .بنابراین تا زمانی که بازدهی
سایر فعالیتها با اتخاذ سیاست های مناسب و نهادسازی مهار نشود ،حتی اگر بتوان نقالدینگی
را با هزینه ک به صنعتگران سپرد ،عقکنیت ابزاری صنعتگران نیز حک مالیکنالد کاله باله
فعالیتهایی غیر از صنعت بپردازند .انحراف برنامههایی از قبیل طرح بنگاههالای زودبالازده ،در
سالهای اخیر خود گواه این مدعاست.
لذا ترکیب مشتریان بانکها آمیختهای از گروههایی است کاله بسالته باله شالرایط نهالادی،
ماهیت دولت و شرایط جاری و با فرض ثبات سایر شرایط ،این ترکیب تغییر مالیکنالد .وقتالی
نرخ بهره باال میرود ،ترکیب مشتریان بانکها به نفع عوامل دخیالل در توزیالع مجالدد الال کاله
دارای بازدهی بیشتر است8ال تغییر میکند و این ترکیب ناموزون به ضالرر تولیالد ملالی و رشالد
پایدار خواهد بود.

 . 8البته کسب بازدهی بیشتر نه به علت کارایی بیشتر بلکه به علت داشتن امتیازات انحصالاری ناشالی از نزدیکالی باله کالانونهالای
توزیع رانت صورت گرفته است.
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جدول 53ط نرخهای سود تسهیالت بانکی در بخشهای مختلف در مقایسه با نرخ تورم

سال

صادرات
(درصد)

بازرگانی و خدمات و
متفرقه (درصد)

مسکن و
ساختمان (درصد)

صنعت و
معدن (درصد)

کشاورزی
(درصد)

تورم

8912
8918
8910
8919
8914
8910
8911
8913
8911
8913
8932
8938
8930
8939

81
83
80
84
81
84
80
80
80
80.84
84.80
84.80
80ال84
=<00

>=09
>=00
>=08
>=08
>=81
84
80
80
80
80.84
84.80
84.80
80ال84
=<00

81ال80
80ال84
80
80
80
89
88
88
88
88.84
88.80
88.80
80ال88
81ال84

81ال81
83ال80
81
80
81
84
80
80
80
80.84
84.80
84.80
80ال84
=<00

80ال84
84ال89
89.0
89.0
81
84
80
80
80
80.84
84.80
84.80
80ال84
=<00

88.4
80.1
80.1
80.0
82.4
88.3
81.4
00.4
82.1
80.4
08.0
92.0
94.3
80.1

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران

بنابراین یکی از مشککت اساسی که بیشتر صنعتگران بهدرستی اشاره میکنند ،مشالکل
باال بودن نرخ بهره نسبت به رقبای آنها در کشورهای همسایه است ،که طی سالیان متمادی
رقابتپذیری بنگاه ها را کاهش داده است .اما یک اشتباه راهبردی در ایالن زمیناله عالدم نگالاه
ساختاری به این موضوع است.
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نمودار 56ط مقایسه نرخ بهره بانکی ایران با سایر کشورها

منبع :همان

بنابراین دولت لزوماً باید اقدام به تنظی گری در این بازار کند .البته تنظی گری در بازار بالا
برخورد دستوری و سلیقهای متفاوت است و بهترین راه برای تنظی گری نرخ بهره کنترل تورم
است.
در اقتصاد ایران دیدگاه غالب دولت به مسئله تورم ،دیدگاه پولی است .نکته مهمی کاله در
اینجا وجود دارد این است که اگر تورم صرفاً در چارچوب نظریه پولی تحلیل شود؛ تنها علالت
تورم ،نقدینگی است و طبیعتا تورم ناشی از فشار هزینهها ،تورمهای ناشی از شو درمانیهالا،
قدرت قیمتگذاری دلخواه و نقش تضادهای توزیعی موضوعیت خود را از دست میدهد و این
خکف واقعیات اقتصاد ایران است .بهلحاظ نظری وقتی تالورم انحصالارا در افالزایش نقالدینگی
صرف ،تحلیل و ریشهیابی میشود که پول در اقتصاد بهطور کامل فعال ،سرعت گردش پالول
ثابت و تابع تقاضای پولی تابعی باثبات باشد .در اقتصاد ایران بخشی از پالول منفعالل اسالت و
سرعت گردش پول بسیار سیال و تابع تقاضای پول ه از ثبات الزم برخوردار نیسالت .نکتاله
مه در اینجا این است که در کشورهایی که انقکب بهرهوری و روش تولید انبوه تحققیافتاله
است ،بازی با قیمتها موضوعیت نخواهد داشت و یکی از ابزارهای رقابت عرضهکنندگان بالا
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یکدیگر تکش برای ارائه قیمت پایینتر است .اما اعمال قدرت قیمتگذاری دلخواه در اقتصاد
ایران و فشار هزینه های تولید دو عامل بسیار مه در ایجاد تورم و تقویت پویایی آن در کنالار
بیثباتی نقدینگیاند .در این میان ،انضباط بودجه دولت ،نظارت بالر نظالام بالانکی ،مبالارزه بالا
انحصارات ،محدودکردن فعالیتهای نامولد ،جهتدهی منابع به سمت تولیالد و اصالکح نظالام
توزیع کاالها و خدمات میتواند از مه ترین راهکارها برای مهار تورم باشد.
3ط نااطمینانی نرخ ارز

در مورد نرخ ارز دو نکته اساسی وجود دارد .اول اینکه نرخ ارز باید چقدر باشد؟ چراکه نرخ ارز
باالتر ،هرچند صادرات را سودآورتر میکند اما از طرفی تورم وارداتی را ه افزایش میدهد و
در مورد کشوری که در حدود  32درصد مواد اولیه و کاالهای واسطه آن در بخش صنعت از
طریق واردات تأمین میشوند ،جای بسی تأمل وجود دارد که آیا واقعاً افزایش نرخ ارز ،باعث
افزایش صادرات میشود یا خیر؟ مطالعات زیادی در این مورد در ایران انجامشده و پاس هالا
متفاوت است .اما مورد دوم و آنچه که مرتبط با نااطمینانی است ،نوسانات نالرخ ارز اسالت ناله
سطح آن.
نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیرمنتظره نرخ ارز تعبیر میشود که یکالی از
محدودیتهای اصلی بر سر راه صادرات است .در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شو های
مختلف اقتصادی است که بر نرخ اسمی ارز و سالطح قیمالتهالای داخلالی اثالر مالیگالذارد و
بهاینترتیب نرخ ارز حقیقی را دچار بیثباتی میکند .این نوسانات بهطور مستقی باعث ایجاد
نااطمینانی و افزایش هزینهها خواهند شد و بهطور غیرمستقی بر تخصیص منالابع و سیاسالت
های دولت تأثیرگذار خواهد بود .همچنین بر اساس مطالعات مختلف صورت گرفته ،نوسانات
نرخ ارز عکوه بر تأثیر مستقی بر فعالیتهای تجاری از طریق افزایش نااطمینانی به قیمتها
و همچنین تغییر مسیر تهیه منابع از خارج به داخل ،بر جریان تجارت تأثیرگذار خواهالد بالود.
عکوهبر اینها ،با نوسانات نرخ ارز بنگاهها با تعدد تصمی گیری مواجه شده و شرایط ثبات را
از دست خواهند داد .بنابراین نوسانات نرخ ارز تأثیرات منفی بر تولید و سطح تجارت خواهالد
داشت .در این شرایط بنگاهها باید نرخ بهینهای برای نرخ ارز به دست آورند که در نرخهالای
پایینتر و باالتر از آن ،تصمی بنگاه برای تولید متفاوت باشد.
مسیر اصلی تأثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی از طریق تأثیر آن بالر تجالارت
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است .تجارت بینالملل عمدتاً شامل کاالهای صنعتی ناهمگن است که صادرات آنها نیازمند
سرمایهگذاری قابلمکحظه توسط بنگاهها برای معرفی و عرضه کاالها به بازارهای خالارجی،
برقراری شبکههای توزیعی و بازاریابی و ارائه خدمات تولیدی خاص بازارهای صادراتی است.
این هزینهها را اصطکحاً هزینههای تثبیت موقعیت مینامند .وجود هزینههای تثبیت موقعیت
سبب میشود که بنگاهها کمتر بتوانند به تغییرات کوتاهمدت نالرخ ارز واکالنش نشالان دهنالد،
بهطوریکه آنها هنگام تغییرات نرخ ارز تمایل دارند با در پالیش گالرفتن رویکالرد «دیالدن و
منتظر ماندن» ،تا زمانی که بتوانند هزینههای متغیرشان را پوشش دهند ،در بالازار صالادراتی
مانده و منتظر دگرگونی در نرخ ارز باشند؛ تا هزینههای تثبیالت موقعیتشالان را جبالران کننالد.
بنابراین در کوتاهمدت ،تولید نسبت به نوسانات نرخ ارز واکنشی نشالان نخواهالد داد ولالی در
بلندمدت ،این نوسانات بر تولید و رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت .درواقع هزینههای تثبیت
موقعیت ،هزینههای اعمال ورود یا تر بازار است .بهعبارتی افزایش نوسان نرخ ارز ،تردید را
در مورد تصمیمات مربوط به ورود و خروج به بازار تجارت برای بنگاه صادراتی افزایش داده و
با ایجاد اختکل ،اثر منفی بر سطح تجارت و رشد تولیدات خواهد گذاشت.
همچنین افزایش ریسک ناشی از عدم اطمینان نرخ ارز ،نااطمینانی قیمتها را نیز در پالی
خواهد داشت که عمدتاً باعث باال رفتن نرخ بهره حقیقی میشود .این موضوع ناشالی از ایالن
حقیقت است که وقتی بازگشت مورد انتظار از پروژههای سالرمایهگالذاری بالا عالدم اطمینالان
بیشتری مواجه میگردد ،سرمایهگذاران ریسکگریز بالرای جبالران ریسالک افالزایشیافتاله در
پروژههای سرمایهگذاری ،نرخ سود باالتری را درخواسالت مالیکننالد .در مجمالوع در محالیط
اقتصادی پرمخاطره ،عوامل اقتصادی نرخی را که بر اساس آن عواید آتی را تنزیل میکننالد،
افزایش میدهند .بدین ترتیب عدم اطمینان نرخ ارز منجر به افزایش این نوع از ریسک شده
و نرخ بهره واقعی را نیز افزایش خواهد داد .افزایش نرخهای بهره حقیقی هال بالهنوباله خالود
مشککتی درزمینه انتخاب کارآمد پروژههای سرمایهگذاری ایجاد مالیکنالد و باعالث کالاهش
سرمایهگذاری و تولید خواهد شد.
بنابراین بهطور خکصه میتوان گفت افزایش نوسانات ارزی بهویژه اگر غیرقابلپیشبینی
باشند ،باعث افزایش ریسک و نااطمینانی ،ایجاد وقفه در جریان سرمایهگذاری و کوتاهتر شدن
افق آن ،تخصیص منابع به سمت مدیریت نقدینگی ،افزایش رانتجویی و ...میشود که ایالن
عوامل ،رشد واقعی اقتصاد را در بلندمدت کاهش میدهند.
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1ط مسائل و مشکالت بازار سرمایه

توسعه اقتصادی ،مستلزم انباشت سرمایه است .بازار سرمایه بهعنوان یکی از رکالنهالای بالازار
مالی نقش بسزایی در بسیج امکانات مالی و سالرمایهای بالهمنظالور رشالد و توسالعه اقتصالادی
کشورها دارد و ه اکنون در بسیاری از کشورهای جهان نقش تأمین مالی اعتبالارات موردنیالاز
بنگاههای اقتصادی را برعهده دارد.
در ایران بهصورت سنتی بخش عمده بار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی است و سه آن
در نظام تأمین مالی کشور بیش از  13درصد ،بالازار سالرمایه حالدود  1درصالد و تالأمین مالالی
خارجی حدود  9درصد است .درحالیکه بهطور متوسط در دنیا ساله بالازار سالرمایه در تالأمین
مالی به حدود  10درصد میرسد .توسعهنیافتگی نهادهای مالی الزم برای فعالیت بهیناله بالازار
سرمایه ،ناکافی بودن تنوع ابزارهای مالی الزم برای توسعه بازار ،مقررات و سالازوکار اجرایالی
محدودکننده برای جذب سرمایهگذاری خارجی و بسته بودن بازار از مشککت پیش روی بازار
سرمایه ایران است.
1ط سیاستهای مالی ناکارآمد دولت

سیاست مالی انبساطی در قالب بستههای تحریک اقتصادی ،با ایجاد کسری بودجه (از مسالیر
کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه کرد بیشتر) ،باعث افزایش تقاضا شده و مالانع
از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می شالوند .بالر اسالاس تحلیالل سالنتی ،سیاسالت مالالی
انبساطی در کوتاهمدت باعث افزایش تقاضا ،تولید و تالورم خواهالد شالد و در بلندمالدت خنثالی
خواهد بود؛ که این خنثی شدن درنتیجه اثر تخلیه( 8افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف
و سرمایهگذاری خصوصی) رخ میدهد.
البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کالل و تالورم مطالرحشالده و نالاظر باله
تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالتهای دولت در اقتصاد نیست .بنابراین دولت،
حداقل در کوتاهمدت می تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دورههای رکود (رونالق)
به تعدیل نوسانهای اقتصادی بپردازد .هزینههای افزایشیافته در دوره رکود (افزایش بدهی و
کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران میشود و بدین ترتیب نسبت

1. Crowding out
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بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبالات خواهالد
بود.
این روش از سیاستپردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست ضدچرخهای موسوم است
و بر اساس تحقیقات ،رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیالت سیاسالت مالالی ضالدچرخهای
تأکید دارند .بررسی های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعهیافته ،سیاست مالالی
عمدتاً عملکرد ضدچرخهای داشته است.
بااینحال ،سیاست مالی موافق چرخهای در کشورهای درحالتوسعه و مخصوصاً کشورهای
نفتی ،از سوی پژوهشهای تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تائید شده است .ایالن در
حالی است که سیاست مالی ضدچرخهای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر
کشورها دارد .چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفتپایه ،بیثباتتر و پر نوسانتر است.
از سال  8913تا سال  8930که رشد اقتصادی کاهشیافته ،نسبت کسالری بودجاله باله تولیالد
ناخالص ملی نیز کاهشیافته است .بهعبارتدیگر ،در کشورهای درحالتوسالعه ،در دورههالای
رکود (رونق) ،سیاسالت مالالی انقباضالی (انبسالاطی) اتخالاذ شالده اسالت .بالین سیاسالت مالالی
موافقچرخه ای و رشد پایین اقتصادی در کشالورهای درحالالتوسالعه همبسالتگی وجالود دارد.
بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشالورهای نفتالی و در
حالتوسعه موافقچرخهای است؟
در سمت درآمدهای دولت ،وابستگی به درآمدهای بیثبات نفتی مسئلهساز بوده و فقالدان
یک سیست مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان میکند .همچنین ،چسبندگی روباله
پایین هزینههای دولت در لحظههای بحرانی ،نوسانات سیکلی را تعمیق میکند .روشن اسالت
که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهالای توسالعهیافتاله بالدهی از
یکسو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها ،از سوی دیگر ،این
تنگنای مالی را تشدید میکند.
یکی از پیشفرضهای اساسی تأمین مالالی از طریالق اسالتقراض ایالن اسالت کاله بخالش
خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد .بدیهی است که این پیشفرض
در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد .همچنین ،هر چه فساد سیاسی و اقتصادی
بیشتر باشد ،در دورههای رونق ،گروه های ذینفع و سایر شهروندان ،فشار بیشتری در راسالتای
افزایش ناکارایی هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

فصل سوم :دیدگاه اقتصاددانان راجع به رکود و سیاستهای دولت در قبال آن 11 

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی ،قواعدی نظیر تشالکیل حسالاب ذخیالره
ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیالاتی ،در راسالتای ضالدچرخهای نمالودن
سیاست مالی اعمالشده که عمده آنها شکستخورده است .گرچه بهروزرسانی ایالن قواعالد و
پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد ،اما تقویت کیفیت نهادها و پیادهسالازی سالایر
الزامات موفقیت قواعد مالی پروژهای اساسی است .بهعبارتدیگر ،استراتژی بهینه ایالن اسالت
که ضمن حفظ و تقویت قواعد (ازجمله ایجاد چارچوب میانمدت مخارج دولت) باله نهادهالا و
فرآیندهای تضمینکننده اجرای آنها پرداخته شالود .عالکوه بالر ایالن ،باثبالات سالازی سالمت
درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی باله نفالت و ارتقالای سیسالت مالیالاتی) نیالز یکالی از
توصیههای کلیدی در این زمینه است.
6ط مسائل و مشکالت نظام بانکی

فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش به علت افزایش شدید نرخ بهره بانکی و نیز عدم اعطالاء
تسهیکت بانکی در کنار مسائل مربوط به قوانین معوقات بانکی یکی دیگر از مالواردی اسالت
که باعث سخت شدن گردش چرخهای اقتصادی میشود.
ازجمله شواهد بحران نظام بانکی ،حج باالی مطالبات معوق بانکهاست ،اگرچه بخشالی
از این مطالبات ناشی از بدهیهای دولتی به بانکها است ،اما عمده این مطالبات بهدلیل عدم
اجرای صحیح اعتبارسنجی و همچنین سرمایهگذاریهای مستقی بانالکهالا بالا سالپردههالای
مردمی در پروژههای پرریسک (مانند تأسی( مالهای بزرگ تجاری در شالرایط رکالود بالازار)
است .متأسفانه ازآنجاکه تکیه عمده بانکها بر وثایق ملکی اسالت ،بالا تعمیالق رکالود در بالازار
ملک ،بانک ها از طریق فروش امک تملیکی نیز امکان وصول کامل مطالبات خود را ندارند.
این در حالی است که طی ماههای گذشته بانک ها اقدام به پرداخت سودهایی بسیار بالاالتر از
نرخ تورم به مشتریان خودکردهاند بدون آنکه جریان نقدی کافی از محل سرمایهگذاریهالا و
تسهیکت اعطایی خود در اختیار داشته باشند .درحالالحاضالر ،عالدمکفایالت سالرمایه و کمبالود
نقدینگی دو چالش اصلی بانکهای کشور است.
خکصه موارد فوق در شکل زیر ارائه گردیده است:
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شکل1ط خالصه دیدگاههای اقتصاددانان درباره رکود در ایران

اقتصاددانان و کارشناسان درزمینه رکود تالورمی و راهکارهالای بالرونرفالت از آن نظالرات
مختلفی را ارائه دادهاند که در زیر بهصورت خکصه به مه تالرین ایالن نظالرات و راهکارهالای
پیشنهادی ایشان اشاره میشود:
 .5عباس شاکری

با توجه به محدودیت درزمینه دسترسی به منابع ارزی و ریالی بانکی و از طرفالی پالرشهالای
شدید نرخ ارز و حمایت بیقیدوشرط از صنایع که در شرایط حالحاضر زمینه را بالرای حضالور
گسترده واسطهگری در اقتصالاد را آسالان نمالوده و سالبب جالوالن بانالکهالای خصوصالی در
بخشهای نامولد و ایجاد مشکل سرمایه در گردش برای بنگاهها شده است و از طرفی دیگر
افزایش قیمت مواد اولیه و کاالهای واسطهای در بخشهالای کشالاورزی و صالنعت (افالزایش
هزینه تولید) و افزایش هزینه فرصت سرمایهگذاری مولالد و از سالویی واردات گسالترده بالرای
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جبران کاهش تولید زمینه را برای بروز و ظهور رکالود در صالنایع فالراه کالرده اسالت .ساله
صادرات کاالهای با فنآوری باال ،پایین است و صادرات مواد خام و پتروشیمی در دامالن زدن
به این رکود تورمی مؤثر بوده است برای رفع مشکل رکود تورمی باید عوامل هفتگانه (تورم
فشار هزینه ،افزایش قیمت نهادههای وارداتالی ،افالزایش قیمالت حاماللهالای انالرژی ،حضالور
گسترده بخش نامولد ،تحری های نفتی و بانکی ،واردات کاالهای رقیب بالهصالورت قاچالاق و
رسمی ،ضعف تحقیق و توسعه و نوآوریهای فنی) را مرتفع ساخت.
 .1محمود ختایی

تحری های مالی و بانکی عامل فزاینده رکود تورمی است .لذا راهکار برونرفت از آن از نظالر
ایشان ثبات سیاستها در بازارهای مالی ،تأکید بر افزایش تأمین مالی از بازار سالرمایه ،ثبالات
نرخ ارز و نرخ سود پیشبینیشده در کوتاهمدت و اجتناب از اجالرای سیاسالت پالولی انبسالاطی
همراه باثبات نرخ ارز اسمی که منجر به تشدید بیماری هلندی میشود .رعایت اولویت اعطای
تسهیکت اعتباری به بخش های اشتغال زا و ضرورت تعیالین تکلیالف بالدهیهالای معوقاله باله
بانکها ،تعریف پیکرههای جدید پولی را ازجمله عوامل کاهنده و اثرگذار عنوان کرده است.
 .3فرشاد مومنی

کوتهنگری در فرآیندهای تصمی گیری و تخصیص منابع ،فقدان شفافیت در تصمی گیریهالا،
بهکارگیری سیاستها و رفتارهای نئوککسیکی ازجمله شو درمانیهالای صالورتگرفتاله کاله
منجر به افزایش واردات و تضعیف ارزش پول شده است ،آزادسازیهای صورتگرفتاله بالدون
توجه به لزوم اصکحات ساختاری و نهادی باعث شده است تا سیست قیمتها و عملگرهالای
اقتصادی به نحو مقتضی عملنکرده و تخصیص منابع و رفتار عوامل اقتصادی منجر به رشالد
اقتصادی نشود .عکوه بر آن آثار سیاستهای تورم زا بر انتظارات مردم نیز مغفول مانده است.
لحاظ کردن تدابیر و تمهیدات نهادی متناسب با آن ها حکایت از آن دارد که تولید محوری در
سایه عل در فرآیندهای تصمی گیری و تخصیص منابع امکانپذیر است و این مسئله ناظر بر
همه اجزای ماتری( نهادی میباشد و ترتیبات نهادی خاص خود را میطلبد .همانطالور کاله
نهادهای فناوری و نهادهای پشتیبان حرکت بهرهوری ه در ادامه میبایست طراحی و تمهید
شود .تولید محوری و میل به بهرهوری تنها به شرطی امکانپذیر است کاله اقتالدار مبتنالی بالر
قدرت جای خود را به اقتدار مبتنی بر عل بدهد.
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 .1تیمور رحمانی

بهبود فضای کسب و کار نمیتواند کمک زیادی به رفع رکود شدید کنونی کند؛ چراکاله بهبالود
فضای کسبوکار احتیاج به گذشت زمان دارد و در صورت موفقیت ،رشد بلندمالدت اقتصالاد را
متأثر میکند .درحالحاضر ضرورت زیادی برای تداوم سیاست پولی انقباضالی بانالک مرکالزی
وجود ندارد.
بهتر است بانک مرکزی اندکی از شدت انقباضی بودن سیاست پولی خالود بکاهالد .اداماله
سیاست انقباض پولی به جهت کنترل تورم ،طی دو سال آینده میتواند به بهای تشدید رکالود
تمام شود و نباید به بهای کنترل تورم ،با ادامه سیاست انقباض پولی به رکود دامن زد.
کاهش صادرات نفت و درآمدهای نفتی ،دشوار شالدن دسترسالی و اسالتفاده از درآمالدهای
نفتی ،محدود شدن دادوستدهای خارجی کشور که مجموعه موارد اشارهشده عاملی در جهالت
کاهش واردات کاالهای مصرفی ،دشواری تأمین مواد اولیه صنایع کشور ،افزایش هزینه تأمین
مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز است بهطوریکه در طول دو سال گذشته ،حجال نقالدینگی
حقیقی کاسته شده است و این به آن معنی است که نقدینگی موجود حج دادوستد کمتری را
امکانپذیر میکند و مشکل کمبود نقدینگی در ایران مشکلی واقعی است.
 .1محمد بحرینیان

با تأکید بر مقیاس غیراقتصادی بنگاهها و تعدد واحدهای تولیدی بالا تقاضالای محالدودی کاله
دارند عامل تحری ها و آثار نامطلوب هدفمندی یارانهها را مؤثر دانسته کاله نیازمنالد برقالراری
یک نظام آماری دقیق و قابلاتکا و نظارت بر بورس و ایجاد سازوکاری مناسب بالرای تالأمین
سرمایه بنگاهها است.
 .6بهروز هادی زنوز

تحری ها ،بهخصوص تحری نفت که سبب ایجاد شو عرضه شد بر تجارت خارجی و نرخ
ارز ،بودجه دولت و بازارهای مالی مؤثر بوده است .همچنین اثرات آن را میتوان در افزایش
هزینه تولید و کاهش سرمایهگذاری صنعتی و گران شدن کاالهای واسطهای و در نتیجه افت
نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود مشاهده کرد .تمام راهکارهای متصور برای برونرفت
از مشککت مستلزم عدم دخالت بانکها در بازار سهام و اجرای سیاست انقباض پولی از سوی
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بانک مرکزی است .این در حالی است که اجرای سیاست انقباض پولی از سوی بانک مرکزی
مانع رسیدن به اهداف موردنظر خواهد شد .در این میان لزوم توجه به مقوله بازار کار و
بحران پیشروی فارغالتحصیکن بیکار میبایست بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد.
 .7احمد مجتهد

تحری های بینالمللی ،عدم ثبات سیاسیال اقتصادی و فساد اقتصادی و ایجاد انتظارات منفالی
مردم و فعاالن اقتصادی نسبت به آینده را ازجمله عوام رکود تورمی برشمرده ،که بالرای رفالع
این نقیصه نیاز به ساماندهی طرحهای پرهزینه دولت گذشته ازجملاله هدفمنالدی یارانالههالا و
مسکن مهر و ه چنین اولویتدهی به توسعه پروژههای زیربنایی مانند گاز ،نفت ،پتروشالیمی،
پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،فوالد ،راهآهن و مخابرات ،افزایش بهرهوری با بهکارگیری تکنولالوژی
بهروز است .در ضمن تأکید و سرمایهگذاری درزمینه توسعه صالنعت گردشالگری نیالز جوابگالو
خواهد بود.
 .1مهدی عسلی

سیاست های انبساطی پولی و مالی ناشی از اجالرای مسالکن مهالر و اجالرای نامناسالب قالانون
هدفمندی یارانهها ،جهش بیسابقه نرخ ارز و تشدید تحری ها را در تشدید رکود تورمی مالؤثر
دانسته و جهت رفع این معضل راهکارهایی ارائه داده است که ازجمله میتوان به ایالن مالوارد
اشاره کرد؛ کاهش چنددرصدی قیمت خورا صنایع پتروشیمی به جهت افزایش صادرات که
در این زمینه نیازمند افزایش نرخ ارز ،توسعه صادرات و حمایت از توریس  ،ادامه سختگیالری
پولی و نرخ سود رقابتی و اجازه دادن به بانکهای خارجی در منالاطق آزاد ،تخصالیص بهیناله
منابع و حذف دهکهای پردرآمد از فهرست یارانه بگیران (دو میلیون تومان به بالاال در مالاه)،
سرمایهگذاری منابع صندوق بازنشستگی و صندوق توسعه ملی در صنایع پربازده است.
 .1غالمحسین حسنتاش

ایشان عامل مه بر بروز رکود تورمی را شرایط نهادی و ساختاری اقتصاد رانتی ایران میداند.
ایجاد تعهدات جدید توسط دولت در پروژه مسکن مهر ،یارانهها و سهام عدالت موجب تشدید
موضوع رکود شده و افزایش شدید درآمد نفت شرایط را بالرای بالروز پدیالده بیمالاری هلنالدی
هموارتر کرده است .عدم کشش جایگزینی بین انرژی و سایر نهادهها ،سالبب افالزایش قیمالت
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حاملهای انرژی شده است .در این میان نمیتوان اثر تحری های بینالمللی را نادیده گرفت.
در اجرای پروژهها نیازمند ارتقای کارایی و افزایش بهالرهوری انالرژی هسالتی ؛ بالرای کالاهش
مصرف انرژی تا سطح یکمیلیون بشالکه نیازمنالد عالزم ملالی هسالتی  .همچنالین در سالاختار
اقتصادی کشور توجه جدی به حل مسئله فساد روزبهروز بیشتر احساس میشود.
 .51پویا جبل عاملی

به نظر ایشان عوامل بروز رکود تورمی در تحری ها و کاهش سرمایهگالذاری خالارجی اسالت و
راهکار مقابله با آن در ثبات اقتصاد ککن و بهبود فضای کسبوکار ،دو عامل اصلی زمینهساز
برای ایجاد رونق مؤثر است .تولید باید سودآور شود و این امر با وامهالای ارزانقیمالت بالانکی
سازگار نیست .استراتژی متکی به منابع بانک مرکزی هرچنالد ایجالاد کننالده تکاناله اقتصالادی
خواهد بود ،اما در پی آن تورم بروز میکند و تکانه مبدل به یک راهکار بلندمدت نمیشالود و
ایجاد تقاضای مؤثر باسیاست پولی محقق نمیشود .دولت نباید تنها به عوامل بخالش تقاضالا
توجه داشته باشد ،بلکه عوامل طرف عرضه را نیز باید در نظر بگیرد .چراکاله بالا تحالری هالای
سخت بینالمللی در حوزه نفت و مبادالت پولی ،در سالال  8938اقتصالاد نفتالی و وابسالته باله
واردات کشور تحتتأثیر قرار گرفت .این امر پیامدی جز کاهش مصرف واقعی و سرمایهگذاری
بخش خصوصی در برنداشته است.
کاهش ریسک های مختلف اقتصالادی ال سیاسالی ،اصالکح و تعالدیل قالوانین نالاظر بالر فضالای
کسبوکار ،چابک کردن نهادهای دولتی ،خروج از فرآیند قیمتگذاری در بازارهای مختلف از بالازار
انرژی تا سرمایه و کاالهای ضروری ،اصکح بازار نیرویکالار ،سیاسالتهالای غیالرارتالدک( طالرف
تقاضا مانند مشوقهایی برای افزایش صادرات مه ترین راهکارهای پیشنهادی ایشان میباشد.
عکوه بر این راهکار پیشنهادی از جانب ایشان نیز عدم ایجالاد موانالع بوروکراتیالک بالرای
بنگاهها و تسهیل رابطه دولت با بنگاهها در خصوص مسائل مالیاتی ،بیمه و ...عدم دامن زدن
به ریسک های تورمی ،عدم تقویت واقعی ارزش ریال به جهت افزایش صالادرات ،مهال تالرین
سیاست طرف تقاضا برای خروج از رکود عنوانشده است.
 .55عزیز فرهنگی

ایشان کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر بودجاله دولالت ،کالاهش شالدید بودجاله عمرانالی و
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تحری های بانکی را عامل مؤثر در بروز پدیده رکود تورمی عنوان کرده است و لذا برونرفالت
از رکود تورمی در طرحهای کوچک و متوسط در بخش نفت و گاز و میزان تخصیص بودجاله
عمرانی مندرج در قانون بودجه و همچنین بازپرداخالت مطالبالات پیمانکالاران از سالوی دولالت
بهعنوان یکی از مه ترین راهکارهای خروج از رکود درنظرگرفته شده است.
 .51فرشید مجاور حسینی

دور جدید تحری ها و کاهش کارایی اقتصادی ناشی از رشالد بالیتناسالب بخالش غیرتجالاری،
کاهش توان رقابتی صنایع و رکود بهرهوری کل را از عوامل رکود تالورمی برشالمرده و نیالز از
نظر ایشان عقیده بر تفسیر رکود چرخه ای برای شالرایط موجالود و اعمالال سیاسالت دوپینالگ
بخش ساختمان و خدمات برای به حرکت درآوردن موتور اقتصالاد اشالتباه اسالت .لالذا راهکالار
پیشنهادی را کوچکسازی دولت و افزایش درآمدهای مالیاتی و بهینالهسالازی اسالتفاده از آب
کشاورزی با هدف ایجاد اشتغال را ازجمله عوامل مؤثر بر کاهش رکود تورمی میداند.
 .53مهدی فت اله

به نظر ایشان تشدید تحری های بین المللی و به تبع آن بروز محدودیتهای ارزی و نوسالانات
دامنهدار در بازار ارز و افزایش نیاز به منابع مالی ریالی ،کاهش واردات بهویژه واردات کاالهای
واسطه ای و سرمایه ای سبب بروز رکود تورمی و اولویتدهی در تخصیص منالابع ارزی بالرای
واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای موردنیاز بخش صنعت و معدن باعث کاهش نوسانات
دامنهدار در بازار ارز خواهد شد .لذا هدایت و کانالیزهکردن منابع مالی به سالمت فعالیالتهالای
مولد صنعتی و معدنی حرکت روبهجلو برای صنعت خواهد بود .توجه ویژه برای حل مشککت
صنایع استراتژیک و دارای ارتباطات پسین و پیشین میتواند راهکار خوبی باشد.
 .51حمید زمانزاده

به نظر ایشالان تالرجیح خالروج از رکالود بالر کالاهش تالورم و پرهیالز از سالرکوب قیمالتهالا و
انعطافپذیری نرخ سود بانکی به جهت کارایی بیشتر نظام پولی و اعتباری و تمرکالز سیاسالت
خارجی بر بهبود روابط خارجی ،راهحل مناسبی برای خروج از رکود تورمی ارائه میدهد.
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 .51سیدمهدی برکچیان

شو سمت عرضه اقتصاد درنتیجه تحری های بینالمللی را عامل مؤثر در بروز رکود تالورمی
دانسته که این امر هزینه تمامشده کاال برای تولیدکنندگان را افالزایش داده و ضالمن کالاهش
تولید تعادلی در اقتصاد ،قیمت ها را نیز افزایش داده است و سیاست های اقتصادککن معطوف
به تحریک تقاضا که منجر به انبساط پولی شوند ،سیاسالت هالای مالردودی هسالتند .بنالابراین
سیاست هایی از قبیل افزایش قدرت وام دهی بانک ها از طریق تزریق منابع بانک مرکالزی یالا
افزایش مخارج دولت که توسط بانک مرکزی تأمین مالی شده باشد ،توصالیه نمالی شالوند .باله
جهت ایجاد تحر اقتصادی ،نیازمند اعمال تخفیالف هالای مالیالاتی روی بنگالاه هالا و جبالران
کسری درآمد مالیاتی حاصل از این تخفیفها هستی و برای ک سو کردن اثالر رکالود تالورمی
نیازمند درآمدهای نفتی برای به اتمام رساندن برخی پروژههای عمرانی خالاص خالواهی بالود.
بهخصوص در مورد پروژههای با نرخ بازگشت سرمایهگذاری باال ،نیاز به شفاف کردن سیاست
ارزی توسط دولت و حفظ امکان رقابت کاالهای داخلی از طریق هدف گذاری نرخ ارز حقیقی
وجود دارد.
 .56سیداحمدعلی عاملی

ایشان با تکیهبر عملکرد و سیاستهای اعمالشده در سیست بانکی ،خواستار نظارت دقیق بر
عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در جهت هدایت صحیح منابع به فعالیتهای مولد
و هدف گذاری صحیح تسهیکت تکلیفی بانک ها در بخش های مختلف تولیدی بالا توجاله باله
نقش مؤثر آنها در شکل دهی ادوار تجاری و توجه ویژه نظام بالانکی باله موضالوع نکالول وام
بانکی و اقدامات حاکمیتی و نظارتی در جهت کاهش آن را موردتوجه قرار داده است.
 .57حجت اله میرزایی

شو های پیدرپی همچون؛
ال اجرای سیاست دروازههای باز برای واردات بیمهار کاالهایی مصرفی خارجی و بیرونق
کردن بازار محصوالت داخلی
ال افزایش حدود  022درصدی هزینه انرژی بنگاههالای صالنعتی و افالزایش  922درصالدی
هزینههای ارزی بنگاهها
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ال تنگنای بیسابقه نقدینگی در کنار رشد بیسابقه  022درصدی و مهارگسیخته نقالدینگی
در کشور
ال اخذ مالیات مضاعف و چندینباره از تولیدکنندگان بنام مالیات بر ارزشافالزوده کاالهالای
مصرفی نهایی
ال اعمال جرائ مالیالاتی و بیماله تالأمین اجتمالاعی و تشالکیل پرونالدههالای قضالایی بالرای
تولیدکنندگان و ممنوعالخروج شدن آنها و...
ال مواجهشدن شهر های صنعتی با الزامالی فالوری و پرفشالار بالرای انحالکل تشالکیکت
سازمانی و غیرانتفاعی اداره شهر ها و جایگزینی آن با شرکتهای خدماتی اداره امور
شهر های صنعتی به بهانه اجرای قانون «نحوه واگذاری مالکیت اداره شالهر هالای
صنعتی» مصوب سال 8913
ال عدم اجرای قوانین مه و مصوبی همچون :ماده  1قانون هدفمندسازی یارانهها ال الالزام
دولت به پرداخت  2درصدی سه صنایع از منالابع حاصالل از هدفمندسالازی ال قالانون
معافیت مالیاتی صنایع انتقالی (قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور) ال الزام دولالت باله
پرداخت بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزشافزوده به شهر های صنعتی ،مصالوبات
بخشودگی جرائ مالیاتی و بیمهای و...
عمالالکً بنگالالاههالالای اقتصالالادی را نالالاگزیر بالاله محافظالالهکالالاری و کالالاهش تولیالالد و کالالاهش
سرمایهگذاری کرده است.
 .51دکتر محسن رنانی

شناسایی چند عامل که آسیب های جدی بر بدنه حج عظالی واحالدهای صالنعتی کوچالک و
متوسط کشور وارد ساخته است:
● افزایش چندین و چندباره و به یکباره نرخ ارز که منجر به افالزایش نیالاز ریالالی بالرای
تأمین ارز و یا مواد اولیه وارداتی شد
● فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش به علت افزایش شدید نرخ بهره بانکی و نیز عالدم
اعطاء تسهیکت بانکی
● کنترل شدید قیمت محصوالت و عدم امکان افزایش و یالا تعالدیل قیمالت محصالوالت
متناسب با تورم و برخوردهای امنیتی دولت با مسئله تعدیل قیمتها
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● عدم اجرای تعهدات توسط دولت و مطالبات زیاد سازندگان و پیمانکاران از کارفرمایالان
دولتی و نیز مشککت تأمین مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و سرمایهای ناشی از اعمالال
تحری ها
● دریافت بیمبنای مالیات بر ارزشافزوده بهصورت مضاعف در مراحل مختلالف زنجیالره
ارزش کاالها و بیاعتنایی به محدودیتهای بنگاهها
● عدم پرداخت یارانه سه بنگاههای تولیدی و افزایش هزینههالای تولیالدی در هنگاماله
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها.
تمام موارد ذکرشده باوجود آنکه سیل عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را در مرز
ورشکستگی قرار داده و بسیاری دیگر را ورشکسالته کالرده اسالت و همالواره ایالن صالنایع بالا
بیمهریها و بیتوجهیهای دولت مواجهاند ،هیچ حرکت منسج و اثربخشالی از خالود بالروز
ندادهاند.
3ط دط بسته سیاستی خروج از رکود

بسته سیاستی خروج از رکود بهعنوان مه تالرین سیاسالت دولالت بالرای بالرونرفالت از رکالود
اقتصادی از جانب دولت ارائه شد اما آنگونه که انتظار مالیرفالت نتوانسالت در اقتصالاد ایالران
حرکت قابلتوجهی را ایجاد کند .در این قسمت تکش شده؛ ضمن بیان مبانی نظری حاک بر
این بسته ،انتقاداتی که توسط اقتصاددانان و نهادهای اقتصالادی مختلالف باله آن شالده اسالت
گردآوری شود.
مبنای نظری تحلیل ارائهشده در گزارش دولالت از چرایالی بالروز رکالود تالورمی" ،نظریاله
نئوککسیک چرخههای تجاری" است که در آن به شکلی منسج نقش چهار عامل در بالروز
رکود در بازه زمانی 8939ال 8910از یکدیگر تفکیکشده است:
 .5عامل شوک اولیه؛ در تحلیل اقتصاد ایران در این گزارش ،این عامالل کالاهش تولیالد و
صادرات نفت بیانشده است.
 .1عوامل انتشار یا سرایت دهنده؛ مکانیزم انتشار ضربه شو نفتی در اقتصاد ایالران در
سه مسیر واردات ،بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز طبقهبندیشده که منجر باله "تکطال
ارزی و عدم قطعیت نسبت باله آینالده"" ،محالدودیت واردات و تنگناهالای نسالبی مالالی
بانکها" و "کاهش بودجه دولت" شده است.
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 .3عوامل زمینهساز تعمیق بحران؛ "وابستگی تولید باله واردات"" ،وابسالتگی بودجاله باله
نفت"" ،وابستگی تأمین مالی بنگاهها باله بانالکهالا" و "وابسالتگی تولیالد باله انالرژی"
بهعنوان عوامل زمینهسالاز بالر شالدت کالاهش فعالیالتهالای تولیالدی در اقتصالاد ایالران
شناساییشدهاند.
 .1عوامل انتقالدهنده در طول زمان؛ که شامل "تنگناهالای مالالی بانالکهالا"" ،کالاهش
پ(انداز و سرمایهگذاری" و "کاهش مصرف و تقاضای کل" در اقتصاد ایران میشود.
اگرچه بهنظر میرسد مبنای نظری ارائهشده ،توانسته است بهخوبی علل وقوع رکود تورمی
را در بازه زمانی یادشده تشریح کند ،اما بهدلیل کوتاه کردن بازه بررسی ،به عوامل سالاختاری
وقوع بحران توجهی نکرده است .بهبیاندیگر مه ترین نقدی که به ایالن مبنالای نظالری وارد
است ،این است که تئوری چرخههای تجاری فاقد قابلیتهالای نظالری الزم جهالت تحلیالل و
تبیین ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران است کاله باله عقیالده بخالش کثیالری از اقتصالاددانان
بهویژه نهادگرایان ،بنمایه اصلی وقوع بحران فعلی در اقتصاد کشور است .لذا باید گفت که در
بهترین شرایط ،اجرای بسته پیشنهادی دولت تنها میتواند به کاستن از شدت رکود تالورمی و
یا خروج موقتی از بحران کمک کند و خروج پایدار از شرایط کنونی تنها بالا ارائاله یالک بسالته
ممکن نیست و باید برای تحقق این موضوع در بلندمدت ،اصالکحات سالاختاری مالدنظر قالرار
گیرد؛ امری که دولت آن را موکول به برنامه شش توسعه کرده است.
خانه صنعت و معدن در گزارش خود اعکم کرده است که طراحان بسته نسبت به تالداوم
تحری بسیار منفعل برخورد کردهاند ،درحالیکه طراحان بسته از یکسو ریشه رکود جاری را
به تحری ها نسبت میدهند و از سوی دیگر میخواهند با فرض تداوم تحالری  ،اقتصالاد را از
رکود خارج کنند و این غیرممکن است .همچنین این سازمان خروج از رکود را باسیاستهالای
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت متعارض میداند.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ،معتقد است در این بسته بخش تقاضا مغفول مانده
و بیشتر به بخش عرضه پرداختهشده است؛ درحالیکه مصرفکننالدگان ایرانالی بایالد تقویالت
شوند .طبق آمار منتشرشده ،از سال  10به اینسو ،قدرت خرید جامعاله تضالعیفشالده اسالت.
ازاینرو توجه به تقویت این بخش باید مورد تأکید قرار گیرد.
دولت در این بسته درخصوص کاهش هزینههای خود اشارهای نکرده و همچنین در مورد
هدفمندی یارانهها نیز سکوت کرده است.
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مرکز پژوهشهای مجل( شورای اسکمی در گزارش خود اعکم کالرده اسالت؛ باله نظالر
میرسد آزادسازی یکباره نرخهای سود بانکی ،در شرایط تورمی موجب رشد این نالرخ شالود
(حداقل در کوتاهمدت( و درنتیجه هزینه تولید و سرمایهگذاری را بیشالتر از گذشالته افالزایش
دهد .البته این امر در بلندمدت و میانمدت و باوجود سالاختارهای نهالادی و اقتصالادی سالال
میتواند موجب کاهش تورم و رشد تولید و اشتغال شود اما در شرایط فعلالی ایالن نتیجاله تالا
حدودی دور از انتظار خواهد بود.
همچنین مطابق مطالعات صورتگرفته در این مرکز ،در بسته سیاستی ،مدیریت نالرخ ارز
بهوسیله افزایش اثرگذاری ابزارهای کنترلی بانک مرکزی ،کاهش شکاف میان نرخ ارز بازار و
مبادلهای و تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم ،اصلیترین راهبردهای دولت بیانشده است.
در ارتباط با سیاستهای مالیاتی پیشنهادی ،دولت با این تعارض مواجه بالوده اسالت کاله
برخی اصکحات مالیاتی را به نحوی انجام دهد تا ضمن تشویق تولید و تقاضا ،منابع مالیاتی
بودجه را با کاهش جدی مواجه نکرده و توازن بودجه را حفظ کند .درنهایت نیز پیشنهادی که
درحالحاضر در قالب اصکح قانون مالیاتهای مستقی در مجل( مطرح است را ارائه دادهاند
که اوالً تصویب و اجرای مؤثر آنها احتماال به دوره موردنظر دولت  8939و  8934نمیرسد
و ثانیاً متضمن سازگاری با سایر سیاستهای مالی دولت نیسالت .افالزایش  0درصالدی نالرخ
مالیات بر ارزشافزوده در سالی که بنا به گزارش دولت ،نیاز مبرم به تحریک تقاضا از طریق
تخفیفهای مالیاتی وجود دارد نیز بیانکننده وجود چنین تعارضاتی در عرصه اجرایی است.
بهمنظور تشویق تولید و تقاضا از کانال سیاستهالای مالیالاتی؛ اوالً کالاهش نالرخ مالیالات
موضوع ماده ( 880قانون مالیاتهای مستقی برای اشخاص حقوقی غیرتولیدی) از  00به 08
درصد میتواند راهکار مناسبی باشد ،ثانیا عدم افزایش نرخ مالیالات بالر ارزشافالزوده در سالال
 8934نیز در شرایط فعلی اقتصاد ایران مفید خواهد بود.
اقتصاددانان نیز هریک با توجه به مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موردقبول خود این بسته
را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادهاند که خکصهای از آن در ذیل ارائهشده است:
8ال نادیده گرفتن ابعاد اقتصادی ،سیاسی و حقوقی تحری ها عمکً به توصیه سیاستهایی
که بعضاً غیرقابل اجرا هستند انجامیده است.
0ال بهرغ امتداد افق زمانی سند سیاستگذاری تا پایان سال  ،8934سیاستهالای مالالی
دولت در بودجه  8934ترسی نشده است.
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9ال تغییر رابطه مالی دولت با سازمانهای بازنشستگی و سالازمان تالأمین اجتمالاعی اساسالاً
موردتوجه قرار نگرفته است.
4ال بیتوجهی به اثرات رکودزای افزایش قیمت حاملهای انرژی (زنوز)
0ال تشویق به خام فروشی
1ال بیتوجهی به بحرانهای مربوط به شرکتهای دولتی
3ال بیتوجهی به مسئله تورم انتظاری
1ال در اقتصاد ایران که اکثر قیمتها بهطور مستمر در حال افزایش است ،تغییر چند قیمت
کلیدی ،سایر قیمتها را ه تحتتأثیر قرار میدهد .حالآنکه در ایالن دیالدگاه ،اظهالار
میشود که تورم ،در سطح ککن موضوعیت دارد و نه در سطح خرد.
3ال فعال در نظر گرفتن پول در اقتصاد ایران
82ال بیتوجهی به عوارض پرداخت نقدی یارانهها و اصکح ساختار
88ال عدم ارائه راهکار برای گسترش پایه مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی
80ال بیتوجهی به زمانبر بودن تأثیر چنین بستههایی بر اقتصاد کشور
89ال در این بسته مه ترین عامل تأثیرگذار بر رقابالتپالذیری بنگالاههالا نالرخ ارز در نظالر
گرفتهشده و موارد دیگری ازجمله تعرفهها مورداشاره قرار نگرفته است.
84ال تعارض بین افزایش مالیاتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بالا افالزایش درآمالد
قابلتصرف مردم و افزایش سودآوری بنگاههای اقتصادی بهعنالوان پایالههالای افالزایش
پ(انداز و سرمایهگذاری
80ال یکی از ایرادات وارد به این بسته را باید مرجع تهیه آن یعنی «ستاد هماهنگی امالور
اقتصادی دولت» دانست .به نظر میرسد دولت با تشکیل ستاد مذکور عمکً نهالاد مهال
شورای اقتصاد را نادیده گرفته است که این مسئله را میتوان خطایی راهبردی در ارکان
تصمی گیری اقتصادی کشور دانست.
81ال در بسته پیشنهادی مشخص نشده ،انتخاب صنایع پیشالران کاله قالرار اسالت فرآینالد
خروج از رکود تورمی بر پایه فعالیت آنها صورت پذیرد ،بر چاله مبنالایی صالورتگرفتاله
است .با توجه به اینکه صنایع ذکرشده در گزارش به گواه آمار ،کمترین ساله در رشالد
اقتصادی کشور و همچنین کمترین سه از مبادالت واسطهای را دارا بودهاند ،آیالا تنهالا
مبنای این انتخاب توان ارزآوری صنایعی چون نفت و پتروشیمی بوده اسالت؟ همچنالین
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علیرغ اینکه در سایر بخشهای گزارش به جزئیات اشارهشده اما در خصوص صنعت
و معدن ،نوع صنعت و رشته مشخص نشده است.
83ال عنوان بسته به خروج غیر تورمی از رکود اشاره دارد .رکود نیز در بخش تولید و مولد
اقتصادی معنا و مفهوم مییابد .بنابراین ضمن ایالنکاله بایالد سیاسالتهالای تشالویقی و
انگیزشی برای تولید صورت گیرد ،باید سیاستهایی برای مقابله با فعالیتهای ضدتولید
و غیرمولد نیز در این بسته موردتوجه قرارگرفته شود .اما متأسفانه نمیتوان سیاستهایی
را ردیابی کرد که بتوان منابع مالی را از فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولالد سالوق
داد.
81ال یکی از مه ترین مشککت ساختاری کشور ،کسری بودجه است که البته همین امالر
زمینه را برای بالروز مشالککت مختلفالی ازجملاله تالورم فالراه کالرده اسالت .بخشالی از
سیاستهایی که در این بسته به آن اشارهشده ،معافیتهای مالیاتی اسالت .عالدم تعیالین
میزان معافیت های مالیاتی و سیاستهای تشویقی در نظر گرفتهشده ،میتواند زمیناله را
برای کسری بودجه دولت فراه آورد .باید گفت بودجاله سالال  8939دولالت در انتهالای
سال  8930تنظی و تصویبشده که بدون شک برخی از سیاست های بسالته مالذکور در
بودجه لحاظ نشده است (در بودجه سال  ،8939میزان مالیاتهای در نظر گرفتهشالده در
مقایسه با سال  8930از رشد  44درصدی برخوردار بوده است) .ضمنا درصورتیکه فرض
شود میزان معافیتهای مالیاتی و تشویقها بهاندازه سیاستهای مرتبط بالا اخالذ مالیالات
ازجمله سود سرمایهای امک و مستغکت باشد ،باید گفت اخذ مالیات زمانبر و طوالنی
است؛ درحالیکه معافیتهای مالیاتی و یا تشالویقهالا در همالان زمالان تصالویب اعمالال
میشود .بنابراین درصورتیکه امکان اخذ تمامی مالیاتها نیز وجود داشته باشد ،بین اخذ
مالیات و معافیتهای مالیاتی وقفه زمانی بهوجود میآید که میتواند کسری منابع مالالی
دولت را بیشازپیش با مشکل مواجه کند.
83ال یک نکته حائز اهمیت در این بسته ،عزم دولت برای خروج از رکود و کالاهش تالورم
بهصورت توأمان است که گرچه به لحاظ تئوریک امکانپذیر است اما در عال واقع بسیار
سخت و دشوار به نظر میرسد .بهتر بود در بسته پیشنهادی آلترناتیوی برای این مسالئله
در نظرگرفته شود که در صورت بنبست مانع از سردرگمی شده و بتوان بر اساس آن به
انتخاب میان تورم و یا بیکاری دست زد و سیاستهای جدید را بر این اساس بنالا کالرد.
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درمجموع پ( از گذشت بیش از یک سال ،میتوان راهبردهای ارائهشده در کاهش تورم
را موفق و در دستیابی به افزایش توان تولید نسبتا ناموفق ارزیابی کرد.
02ال این بسته یکی از محدودیت های عمده دولت یعنی هدفمندسازی یارانههالا را عمالک
نادیده گرفته و در مورد کسری منابع آن سکوت اختیار کرده است .این در حالی است که
کسری منابع هدفمندی حال حاضر ضمن ایجاد محدودیت عمده بالرای دولالت و نظالام
بانکی ،نظام تخصیص منابع را نیز بهعلت افزایش بدهی دولت بالهشالدت دچالار بحالران
کرده است .درواقع اگرچه در این بسته به کاهش بالدهیهالای دولالت پرداختالهشالده امالا
متأسفانه به هدفمندی یارانهها بهعنوان یکی از عوامل عمده افزایش بدهیهالای دولالت
بهنظام بانکی توجهی نشده است.
08ال اگرچه این بسته به مدیریت و پرداخت بدهیهای دولت توجه کرده اما عکوهبر عدم
پرداخت به معضل کمبود منابع پرداخت نقدی یارانهها که در مورد قبل ذکر شد؛ در مورد
کاهش هزینههای جاری دولت نیز سکوت اختیار کرده است.
00ال مدتزمان اجرایی شدن بسته تا پایان سال  34یعنی حدود  81ماه در نظر گرفتهشده
است؛ این در حالی است که به عقیده کارشناسان اجرایی کردن برخی بندهای این بسته
در طی زمان یادشده عملی نیست.
09ال اگرچه در بسته پیشنهادی به تجهیز و هدایت منابع بانکی به سمت تولید مولد تأکید
مؤکد شده است ،اما به نظر میرسد؛ بهدلیل عالدم توجاله باله شالرایط نهالادی و اصالکح
رویه های فعلی نظام بانکی ،ضمانتی برای دسترسی بنگاهها و بخشهای مولد به منالابع
مالی بانکی وجود نخواهد داشت ،چراکه مکانیزمی برای تخصیص منابع به بخالشهالای
هدف در نظر گرفته نشده است.
04ال باوجود آنکه در گزارش تحلیلی دولت به بخش گردشگری بهعنوان صنعتی پیشران
اشارهشده ،در بندهای بسته پیشنهادی این صنعت بهطورکلی نادیده گرفتهشده است.

فصلچهارم 
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مقدمه

مطالعه تاری اقتصاد ایران خصوصاً در پنجاه سال گذشته نشالان مالیدهالد سالاختار اقتصالادی
کشور همچنان در همان وضعیت است و بسیاری از مشککت به همان صورت تداوم دارد .بعد
از گذشت چندین دهه و کسب درآمدهای نفتی باال ،درحالحاضر اقتصالاد کشالور در شالرایطی
قرار دارد که با تداوم این روند حتی با گشایشهای موعود در عرصه بینالمللی و اجرای برجام
انتظار حصول رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد ،زیرا از سال  8991تالا انتهالای سالال 8939
بیش از  0.112میلیارد دالر به اقتصاد ایران تزریقشده است .باوجوداین ،در سال  0289ساله
کل صادرات کاالیی ایران از کل صادرات جهانی ،با احتساب صادرات نفت حدود  2.43درصد
بود .از این مقدار 2.94 ،درصد مربوط به صادرات نفت و گاز بالوده اسالت .همچنالین از ساله
صادرات غیرنفتی 2.209 ،درصد مربوط به صادرات محصوالت پتروشالیمی و سالایر کاالهالای
صادراتی نیز بهطور عمده شامل کشمش ،پسته ،فرش دسالتباف و ماشالینی ،کفالش و ...بالوده
است .این موضوع نشان میدهد که صادرات ایالران همالان کاالهالایی اسالت کاله کشالورهای
همسایه نیز در تولید آن مزیت نسبی دارند .ازاینرو ،میتوان گفت سیاستگذاران در طول چند
دهه به این موضوع پی نبردهاند که؛ تولید مک اصلی اقتصاد است .بهرغ گذشالت چنالدین
دهه از این روند ،همچنان در سیاستهای ابکغی دولت ،نفت ،پتروشیمی و ساختمان پیشران
اقتصاد بیان میشوند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعاالن صنعتی ،ایجاد رونق در بخش صنعت مهال تالرین
اولویت کشور است ،زیرا اقتصاد یک کشور زمانی به پویایی و رشد میرسد که بخش تولید آن
موفق باشد .همچنین توجه به این نکته ضروری است که تولیدی موفق است که صالادرکننده
باشد ،درحالیکه بخش تولید در ایران این ویژگی را ندارد.
در ادامه به بخشی از علل رکود صنعت از نگاه فعاالن صنعتی بخش خصوصی ،کانونهای
مرتبط با صنعت همچون اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشالاورزی؛ خاناله صالنعت ،معالدن و
تجارت؛ مراکز پژوهشی همچون مرکالز پالژوهشهالای مجلال( شالورای اسالکمی و مؤسساله
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مطالعات تدبیر اقتصاد پرداخته خواهد شد .بخش عمده مطالب از مصاحبه فعاالن اقتصالادی و
صنعتی با مجکت تخصصی حوزه صنعت ،گزارش نشستهای تخصصی و مجموعه مقالاالت
همایشهای مرتبط استخراجشده است .در این گزارش تکش شده ،بیشتر نکالات ریشالهای و
اساسی که ک تر به آنها پرداختهشده است ،موردتوجه قرار گیرد.
همچنین بهمنظور شناسالایی دقیالقتالر دالیالل رکالود در بنگالاههالای صالنعتی وابسالته باله
صندوقهای بازنشستگی ،مصاحبههایی با مدیران شرکتهای منتخب که نام آنها در فصالل
اول ذکرشده صورت گرفته است .هریک از شرکتهای موردنظر ضمن بیان دالیل خود برای
رکود فعالیتهای اقتصادی حادثشده ،راهکارها و انتظارات خود را نیز در راستای برونرفت از
شرایط فعلی ارائه دادند .خکصه مطالب استخراجشده از مصاحبههای صورت گرفته باله شالرح
زیر گردآوریشده است:8
شرکت هما

بهنظر مدیران شرکت هما ،عموم قوانین موجود ،هیچکالدام شالکل و ظالاهر و نگالاه اقتصالادی
ندارد .تغییرات باهدف بهکارگیری متخصص دشوار اسالت؛ الیالههالای بوروکراسالی بالرای باله
تصویب رساندن طرحها باعث اتکف وقت میشود و هزینههای ناشی از دولتی بودن ه مثل
دستورات سفارشی و ....وجود دارد.
لوازمخانگی پارس

مدیران این شرکت فقدان نظامی را که بتواند آمار و اطکعات را تجمیع کنالد و ساله بالازار و
سایر موارد را اندازه بگیرد ،موردتوجه قرار دادهاند .نامناسب بودن شبکه فروش و نمایندگیهالا
(انحصار خرید توسط تعداد کمی بنکدار ( 80عدد)) و قوانین دستوپالا گیالر کاله مالانع اجالرای
طرحهایی مثل تخفیف و ...میشود نیز از دیگر عوامل موردتوجه مدیران شرکت مذکور است.
همچنین مدیران شرکت لوازمخانگی پارس معتقدند عمالر دوران مالدیریتی کوتالاه اسالت ،لالذا
برنامهها به سمت کوتاهمدت میرود و درنتیجه تحقیق و توسعه به نحو مقتضی و مفید صورت
نمیگیرد .درنتیجه بهرهوری پایین عوامل تولید حادث میشود.

 .8فایل صوتی و متن تمام مصاحبههای صورت گرفته در مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا موجود و قابلدسترس است.
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پارس الکتریک

تعدد مدیریت ،سرعت تغییر مدیران و غیرشفاف بودن مناسبات مدیران بالا سالهامداران ،عالدم
پذیرش هزینه هایی مثل هزینه تبلیغات و ریسکگریز بودن سهامداران از مه تالرین عالواملی
هستند که شرکت مذکور را با رکود مواجه کرده است.
مجموعه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی

از منظر مدیران این بنگاه مه ترین عوامل درونسازمانی؛ دوره عمر مدیریتی کوتاه ،افالزایش
نیرویکار مازاد بهواسطه سفارش و ارتباط افراد ذینفوذ است و مه تالرین عوامالل خالارجی را
میتوان به خدمات رقیب ارزان و باال بودن نرخ بهره (سود) تسهیکت ،تحری  ،مشکل بالودن
ورود سرمایهگذار خارجی و فقدان استراتژی توسعه دقیق و قابللم( در صنعت خکصه کرد.
پتروشیمی آبادان

عدم وجود یک برنامه استراتژی بلندمدت از سوی هلدینگها ،فرسودگی و قدمت زیاد قسمت
زیادی از تجهیزات شرکت ،نیروی انسانی مازاد (بهگونهای که سه حقوق و دستمزد شرکت
در قیمت تمامشده ،تقریباً به  0برابر حد استانداردهای موجود در کشور رسیده اسالت) و وجالود
هزینههای اجتماعی که بر شرکتها تحمیل میشود ،مه ترین چالشهای فراروی این شرکت
قلمداد شده است.
توفیق دارو

مطالبات از بخشهای مختلف ازجمله بیمارستانها که آنها ه بهواسطه مطالبالات از دولالت
نمیتوانند بدهیهایشان را پرداخت کنند؛ باعث ایجاد چالش اقتصادی برای شرکت شده است.
این در حالی است که شرکت باید مبلغ زیادی سود بابت تسهیکت بانکی بدهد ،درحالیکاله از
بخشهای مختلف مطالبات دارد.
همچنین برای استانداردسازی و پتانسیلسازی نیاز به گرفتن گواهینامالههالا و اسالتانداردهای
بینالمللی وجود دارد که بهواسطه تحری ها دریافت آنها ممکن نیست.
همچنین عدمثبات مدیریتی نیز ازجمله عواملیست کاله شالرکت را بالا چالالشهالایی درزمیناله
استراتژیهای بلندمدت مواجه کرده است.
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فوالد اکسین

علت عمده عدم راهاندازی فوالدسازی و بکتکلیف ماندن سهام متعلق به گروه ملی است کاله
توسط آقای آریا خریداریشده بود و درحالحاضر تعیین تکلیف نشده است .سود عملیاتی فوالد
اکسین درحالحاضر  82درصد است که اگر فوالدسازی راهانالدازی شالود ،ایالن میالزان باله 92
درصد نیز خواهد رسید .در  0سال اخیر دولت بابت طلب از کشور هنالد اقالدام باله واردات ورق
کرده که همین امر باعث بروز اختکل در کار صنعت فوالد داخلی شده است.
عدم نگاه زنجیرهای به بنگاههای اقتصادی از سوی وزارت نیز به مشککت این بنگالاههالا
افزوده است .درحالحاضر اگر بخش فوالدسازی بهرهبرداری شود ،کل چرخه تولید محصالول
نهایی را در کشور خواهی داشت و در این صورت میتوان ورق عرید ،تولید و قیمتگالذاری
کرد.
علل رکود مرتبط با صنعت:

ال توزیع نامناسب سود در زنجیره ارزش فوالد
ال رکود حاک بر صنعت فوالد و محصوالت فوالدی
ال رکود حاک بر پروژههای عمرانی و صنایع پاییندستی ازجمله صنعت ساختمان
ال مشککت حاد نقدینگی مشتریان محصوالت شرکت
ال قیمت باالی مواد اولیه و حاشیه سود بسیار اند (شالرکتهالای تالأمینکننالده فقالط دو
شرکت هستند و با هماهنگی مشککتی را برای شرکتهای نوردی ازجمله این شرکت
ایجاد میکنند).
عوامل ملی:

ال کاهش سرمایهگذاری دولت در پروژههای عمرانی
ال باال بودن نرخ بهره بانکی و عدم امکان تأمین سرمایه در گردش از طریق سیست بانکی
ال پایین بودن تعرفه واردات ورق از خارج کشور و تعرفه باالی واردات مواد اولیه
ال اشتیاق شرکتهای دولتی و غیردولتی به واردات از خارج کشور
ال نرخ ارز
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عوامل جهانی:

ال رکود ایجادشده در بخش فوالد
ال عدم رفع کامل تحری های بینالمللی مشککت مرتبط با نقلوانتقال ارز
ال تعرفه سنگین کشورهای تولیدکننده مواد اولیه بر صادرات این مواد
ال دامپینگ بعضی از کشورها ازجمله چین
علل رکودزای بیرونی ه بر فروش این شرکت تأثیر گذاشالتهانالد؛ بالا کالاهش سالفارش و
کاهش نرخ که منجر به کاهش فروش شده و همچنین درخواست خرید محصوالت بهصورت
اعتباری و تأثیر افزایشی بر هزینههای شرکت که منجر به افزایش بعضی از اقکم هزینه شده
است.
شرکت برای عبور از این بحران ناچار به تغییر شالرایط فالروش و روی آوردن باله فالروش
اعتباری شده که این موضوع تبعات خاص خود ازجمله افزایش ریسک عدم وصول مطالبات و
افزایش مشککت نقدینگی و ناتوانی در پرداخت بهموقع تعهدات را بهدنبال دارد.
پتروشیمی امیرکبیر

مشکل تأمین خورا  ،اجازه رسالیدن پتروشالیمی امیرکبیالر باله ظرفیالت اسالمی را نمالیدهالد.
تحری ها باعث کمبود قطعات و تقاضا شده است .عدم وجود ظرفیت در صالنایع پالاییندسالتی
باعث میشود صنایع باالدستی به سمت خام فروشی بروند .همچنین به نظر مالدیران شالرکت
مذکور ،خورا پتروشیمیها در ایران گران است و اکنونکه قیمت نفت و گاز پایینتر اسالت،
قیمت خورا در سایر کشورها پایینتر است و این مسئله قدرت رقابتپالذیری را بالرای ایالن
شرکت کاهش میدهد .مسئله تأمین مالی ،وثیقهگذاری و جذابیت سرمایهگذاریها مه تالرین
مسائل حوزه فعالیت اقتصادی است.
پگاه خوزستان

کند بودن فرایندها و بوروکراسی اداری باعث میشود بنگاههای رقیب که چابکترنالد و آزادی
عمل بیشتری دارند ،از فرصت استفاده کرده و سه بازار را تصاحب کنند .فقدان شیر باکیفیت
مناسب در استان خوزستان این شرکت را مجبور به خرید شیر از استانهای ه جوار مالیکنالد
که همین امر نیز باعث افزایش بهای تمامشده محصوالت میشود؛ درحالیکاله شالرکتهالای
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رقیب با تهیه ماشینآالت مناسب شیر بیکیفیت را به شیر باکیفیت تبدیل میکنند.
هزینههای سرباری که از طرف فرمانداری تحمیل میشالود و نیالز هزینالههالای اجتمالاعی
ازجمله فشار برای استخدام نیرویکار مازاد ،باعث افزایش هزینهها میشود.
شرکت رجا

واگذاری و خصوصیسازی ناقص شرکت را از سودآوری انداخته است .مثکً شرکت واگذارشده
اما ایستگاههایی که به رجا واگذارشده بود پ(گرفته شده است .همچنین در قیمتگذاریهالا،
بدهیهای رجا نادیده گرفته شده بود .قطع یارانههای پرداختی به رجا در کنار اعطالای یاراناله
سوخت و نیز قیمتگذاری بلیت قطار همگی باعث شالده؛ مزیالتهالای رقالابتی قطالار کاله در
صرفهجویی انرژی است از بین برود.
چوب و کاغذ (چوکا)

فرسودگی ماشینآالت و عدم توجه به نوسازی فنی و تکنولوژیک ،ادغام در وزارتخانههالا کاله
باعث شده برخی از وظایف نادیده گرفته شوند ،دخالتهالای نماینالده مجلال( شالهر و آثالار و
پیامدهای ناشی از آن ،ازجمله تحریک برخی کارکنان و ممانعت از ورود مدیران به مجموعاله
باعث شده است؛ رکود در فعالیتهای اقتصادی شرکت حادث شود .فرسودگی ماشینآالت در
این شرکت بهحدی است که احتمال انفجار و آتشسوزی بیشازحد استاندارد میباشد.
شرکت دخانیات

مسائل حاکمیتی ازجمله عدم متولیگری بین وزارت صنعت معدن و تجالارت و وزارت تعالاون
کار رفاه اجتماعی ،فرسودگی بسیار زیاد دستگاههای تولیدی ،استخدام و بالهکالارگیری نیالروی
انسانی مازاد ،فشارها و مداخکت مقامالات سیاسالی و مالذهبی ازجملاله نماینالدگان مجلال( و
امامجمعه برای خرید بیش از نیاز توتون تا حدود دو برابالر نیالاز شالرکت ،وجالود دارایالیهالای
غیرمولد زیاد و عدم امکان فروش آنها بهخاطر قوانین و مقررات ناشالی از خصوصالیسالازی،
عدمشفافیت و عدم امکان استخراج قیمت تمامشده محصوالت باعث رکود این شالرکت شالده
است .در شرکت مذکور به ازای هر خط تولید سیگار  00نفر مشغول بهکار هستند درحالیکاله
این تعداد در استانداردهای جهانی بین  9تا  4نفر است.
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کفش ملی

وجود قاچاق کاالهای بیکیفیت که قطعاً ارزانتر است ،قالوانین و نظالارتهالایی کاله مالانع از
برنامههای فروش مثل اجرای حراجها و تخفیفات میشود ،اعمال جریمه هفت میلیارد تومانی
از جانب تأمین اجتماعی بهدلیل اینکه پیمانکالاران مفاصاحسابشالان را باله کفالش ملالی ارائاله
نکردهاند (بهنظر میرسد اشتباه در انعقاد قرارداد و اختکف تعبیر در تعریف پیمانکار مسئلهسالاز
شده است) ،و فقدان استانداردهای اجباری برای کفش (بهجز کفشهای نظامی حفاظتی پوتین
و این نوع کفشهای خاص) در کنار تغییالرات سالریع مالد و تغییالرات کنالد تکنولالوژی باعالث
میشود؛ کفش ملی نتواند فعالیت سودآوری داشته باشد .این مسئله در زمینه کفشهای زناناله
بیشتر به چش میخورد .عکوهبر این عدم امکان تغییر در داراییها مثل فروش برخی مغازهها
و داراییهای غیرمولد مانع چابکی شرکت میشود.
صنایع شیر ایران (پگاه)

آییننامهها و مقرراتی ازجمله آییننامههای معالامکت و برگالزاری مناقصالات و محالدودیت در
سقف حقوق و دستمزد پرداختی و نیز گرانتر بودن شیر در مقایسه با قیمت بینالمللی باعالث
کاهش توان رقابتی میشود.
لولهسازی اهواز

بدهیهای بانکی و جرای دیرکرد این بدهیها که تاکنون بالالغبالر  022میلیالارد تومالان شالده
است ،سبب ایجاد بحران مالی برای شرکت مذکور شده است.
از طرف دیگر با توجه به اینکه مشتری عمده لولهسازی اهواز شرکت نفت و شالرکت گالاز
میباشد و این دو شرکت ه دولتی هسالتند ،رکالود در پالروژههالای نفالت و گالاز و نیالز عالدم
بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکت باعث گسترش رکود در شرکت میشود.
سیمان یاسوج

ظرفیت باالی تولید سیمان در کشور در مقایسه با نیاز کشور و تعرفههالای بالاال بالرای انجالام
صادرات باعث میشود صنعت سیمان درحالحاضر دچار رکود باشد .ثابت ماندن قیمت سیمان
در مقابل هزینههای روبهرشد ،تولید سیمان را غیر سالودآور کالرده و کالاهش بودجاله عمرانالی
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دولت ،سبب کاهش تقاضای سیمان شده است (بیانضباطی مالی دولت) .همچنین عدم وجود
تشکلهای صنفی هماهنگکننده باعث میشود شرکتهای سیمان بالا یکالدیگر رقابالتهالای
غیرمؤثر داشته باشند .نتیجه همه این عوامل شرکتهای تولیدکننده سیمان را با چالشهالایی
از جمله تولید زیر ظرفیت اسمی و تولید غیراقتصادی مواجه کرده است.
ذوبآهن

رکود اقتصادی حاک بر کشور باعث افت تقاضای فوالد شده و این مسئله ،کالاهش تقاضالای
فوالد را رق زده است .همچنین باال بودن نرخ سود تسهیکت بانکی اخذشالده باعالث افالزایش
هزینههای غیرعملیاتی است .عکوهبر این رکود مسکن ،تخصیص ناقص بودجه به طرحهالای
نیمهتمام ،تعرفه پایین واردات فوالد ،عدم تخصیص یاراناله انالرژی باله کالک و زغالالسالنگ،
مجوزهای بیشازحد به واحدهای تولیدی فوالد ،عدم توازن زنجیره فوالد و تحری های جهانی
باعث عدم حضور سرمایهگذاران خارجی و از دست دادن بازار میشود .همچنین در این شرکت
مازاد نیروی انسانی باعث افزایش هزینهها شده است.
از نظر مدیران این شرکت فقدان استراتژی و برنامهریزی صنعتی اثربخش در جهت توسعه
و پویایی صنایع ،کاهش ارزش پول ملی که به کاهش قدرت خرید مردم میانجامد ،باال بودن
نرخ تورم ،پایین بودن بهرهوری ،ک بودن سرمایه در گردش ،موانع و مشککت قانونی و فساد
اداری و اقتصادی باعث رکود اقتصادی شده است .لذا ایجاد ثبات پولی و مالی ،کالاهش بهالره
بانکی ،ایجاد تعرفه کارآمد و مؤثر ،اصکح قوانین واردات و صادرات و جالذب سالرمایهگالذاری
خارجی راهکارهای خروج از رکود بهشمار میآیند.
شرکت ایران سازه

زمانبندی نامناسب پروژهها ،عدم ارتباط مؤثر میان واحدهای شرکت ،عمالر کوتالاه دورههالای
مدیریتی و محدودیت های شرکت باالدستی ،مه ترین عوامل داخلی منجر به رکالود شالرکت
مذکور عنوانشدهاند .عکوهبر این افزایش تورم ،کاهش ارزش پول ملی ،کاهش قدرت خریالد،
گران بودن منابع مالی که از جانب بانکهالا تالأمین مالیشالود و همچنالین ورود بانالکهالا باله
بنگاهداری و شرکت داری باعث رکود شده است.
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شرکت آنتیبیوتیک سازی

بهواسطه تحری ها ارتباط شرکت با مؤسسات بینالمللی قانونگذار و رگوالتوری و مؤسسالاتی
که گواهینامههای بینالمللی صادر میکنند قطعشده اسالت .همچنالین سالود بالاالی بالانکی و
مشککت نظام مالیاتی و کمبود سرمایه در گردش ،مه ترین عوامل ایجاد رکود هستند.
شرکت خانهسازی

ال وجود دستگاههای سیاستگذار متعدد و عدم هماهنگی میان این دستگاههای تأثیرگالذار
در موضوعاتی مثل موضوع مسکن اجتماعی
ال عدم تناسب مشوقها با نیازهای واقعی سطح متوسط جامعه
ال عدم اعتماد متقاضیان به روشهای نوین بنا به دالیل فرهنگی و سنتی
ال عدم تکمیل فرهنگ بهرهوری در منابع و فرآیند اجرایی
ال عدم حمایت از بخش خصوصی
ال عدم توجه به منافع بلندمدت ملی
ال عدم وجود مکانیزم تصمی گیری و اجرائی یکپارچه میان دستگاههای مؤثر در این حالوزه
(بانکها صرفنظر از شرایط رکود و اوضاع اقتصادی موجود ،مبالادرت باله اخالذ جالرائ ،
محاسبه سود تسهیکت بیشتر و ...میکنند که عمکً در بلندمالدت ،ضالمن ایجالاد موانالع،
مقاومت بازار را افزایش داده است).
شرکت خدمات گمرکی ایران

از مجموع  00شرکت زیرمجموعه 08 ،شرکت در سال  34با زیان مواجه بودهاند که دالیل آن
به شرح ذیل اعکمشده است:
ال کاهش رسوب کاالهای وارداتی در انبارها از  03روز به  1روز و کاالهالای صالادراتی باله
کمتر از یک روز
ال عدم بهروزرسانی و هوشمندسازی انبارها
ال مازاد نیروی انسانی و باال بودن هزینههای جاری
ال عدم امکان تبدیل داراییهای غیرمولد به مولد
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سنگآهن یزد

قیمتگذاری دولتی سنگآهن در قبال باالرفتن هزینالههالای حماللونقالل و انالرژی ،اخالتکف
برداشت ها از قوانین و مقررات مالیاتی و قرار داشتن محل قضاوت برای برداشتهالا در وزارت
اقتصاد و دارایی مه ترین عوامل رکود شرکت هستند.
الستیک سهند

شرکت مذکور تولیدکننده تسمه نقاله مالی باشالد .لالذا کارآمالدی آن منالوط باله رونالق صالنایع
مصرفکننده است .با توجه به اینکه درحالحاضر صنایع سیمان ،معادن ،کاشی و سرامیک در
رکود هستند ،شرکت مذکور نیز دچار رکود شده است .یکی دیگر از عوامل رکود در این بنگاه،
ضعف در بازاریابی و فقدان هدفگذاری صادراتی و ناآشنا بودن به فرصالتهالای صالادراتی در
کنار پایین بودن قدرت رقابت با رقبای خارجی است.
از دیگر مسائل فراروی این بنگاه ،میتوان به سختگیریهای اسالتاندارد تولیالد داخالل در
مقابل عدم لزوم پایبندی واردکنندگان به استانداردهای مذکور اشاره کرد.
کشتیسازی اروندان

به نظر مدیران این شرکت ،عکقه مدیران دولتی به خرید از خارج و فقدان فاینان( داخلالی از
مه ترین عوامل کاهش تقاضا برای تولیدات این شرکت هستند.
جمعبندی مه ترین علل استخراجشده برای رکود در بنگاههای صنعتی کشور با تأکید بالر
بنگاههای صنعتی زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی که به  4طبقه علل و عوامالل رکالود
مربوط به مسائل درونی بنگاههای صنعتی ،علل و عوامل رکالود مربالوط باله صالنعت ،علالل و
عوامل رکود در سطح ملی و علل و عوامل رکود در سطوح فراملی طبقهبندیشده  ،باله شالرح
زیر است:
1ط5ط عوامل رکود شناساییشده
الف ط علل و عوامل رکود مربوط به مسائل درونی بنگاههای صنعتی
الفط5ط عدم شناخت بازارهای بینالمللی و حضور نامناسب در این بازارها

یکی از مشککت بنگاههای اقتصادی کشور ،عدم شناخت درست و کافی از تجارت بینالملالل
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است .برخی از تولیدات و صنایع کشور در سالهای اخیر با وجود مالازاد تولیالد ،بالازاری بالرای
عرضه آن نداشتند؛ درحالیکه تقاضای گسترده در کشورهای ه جوار برای آن کاالهالا وجالود
داشت .برای مثال یکی از عوامل رکود صنایع الستیکسازی سالهند کاله محصالول آن تسالمه
نقاله میباشد؛ رکود در صنایع باالدستی ازجمله صنایع سالیمان ،کاشالی و سالرامیک و صالنایع
معدنی قلمداد میشود ،درحالیکه در صورت شناخت بازار و بازاریابیهای صادرات محور ،ایالن
شرکت می توانست تولیدات خود را به سمت صادرات معطوف کند .همچنین در استان قالزوین
بیش از  8122تن شیر مازاد تولید میشود ،مرغداریهای این استان با تولید  40درصالد مالرغ
کشور در مسیر ورشکستگی قرار دارند و همچنین تولیدکننالدگان کشالمش ایالن اسالتان بالازار
مناسبی برای فروش محصوالت خود ندارند .این در حالی است که روسیه بهشدت نیازمند این
کاالهاست و با مدیریت صحیح و ایجاد روابط در بازارهای جهانی میتوان محصوالت داخلالی
را به فروش رساند و کشور را از وضعیت رکود نجات داد.
فقدان شرکت های بزرگ توزیعی از معضکت صادرات است .فروشگاههای بزرگ روسیه و
سایر کشورهای اروپایی یکقل کاال را نمیخواهند ،آنها بسته کالاملی از کاالهالای موردنیالاز
خود را طلب می کنند که باید توسط یک شرکت معتبالر تالوزیعی انجالام شالود .فقالدان چنالین
شرکتها و سیاستهایی در مشکل صادرات کشور نقش چشمگیری دارد.
الفط1ط فرسودگی ماشینآالت در بخش صنعت

یکی دیگر از چالشهای مطرحشده در بخش صالنعت ،فرسالودگی صالنایع و ماشالینآالت آن
است ،بهطوریکه بر اساس آمار ارائهشده ،حدود  92تا  42درصد ماشینآالت کشالور فرسالوده
هستند؛ ازجمله علل فرسودگی ماشینآالت را در صنایع کشور میتوان مربوط به ایالن مسالئله
دانست که بسیاری از کارخانهها و صنایع در اواخر دهه  8942و اوایل دهه  8902ایجادشدهاند
و به دالیل مختلفی ازجمله تغییرات پیدرپی مالکیت صنایع ،تحری های بینالمللالی و فقالدان
سرمایه و مکانیزمهای تأمین مالی هیچ گونه نوسازی در آنها شکل نگرفته است .لذا بسیاری
از صنایع کشور و ماشینآالت آنها دارای عمر بالاالی 42سالال هسالتند .چنالین مسالئلهای در
صنایع بزرگ و زیربنایی کشور نیز کامک مشهود است .برای نمونه میتوان باله خطالوط تولیالد
فعال در ماشینسازی تبریز (با قدمت  40سال) ،شرکت دخانیات (که خطالوط آن در دهاله 32
میکدی دایر شده است) ،پتروشیمی آبادان (که خطوط تولید آن مربوط به دهه  8942است) و
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صنایع چوب و کاغذ چوکا (با قدمت  93سالاله) اشالاره کالرد .در چنالین شالرایطی نوسالازی در
بنگاه های صنعتی به دالیل مختلف ازجمله سوءمدیریت ،فقدان استراتژی و فقدان منابع مالی
به تعویق افتاده است یا به کلی صورت نگرفته اسالت .یکالی دیگالر از علالل عقالبمانالدگی در
نوسازی ،عدم انتقال صالحیح تکنولالوژی اسالت .نتیجاله فرسالودگی ماشالینآالت را مالیتالوان
بهره وری پایین ،مصرف انرژی باال ،معضکت تأمین قطعالات یالدکی ،ضالایعات بیشالتر از حالد
استاندارد ،باالرفتن مخاطرات در تولید که گاهی منجر به خسالارات جالانی نیالز شالده اسالت و
درنهایت پایین بودن قدرت رقابت عنوان کرد .بدیهی است کاله فالنآوری در ایالن صالنایع در
سطحی بسیار پایین قرار دارد و صرفه تولید و امکان رقابت را با سایر تولیدکنندگان خارجی از
دستداده اسالت .بسالیاری از کشالورهای غربالی ماننالد اسالپانیا در صالنایع تولیالدی کاالهالای
استراتژیک هر دو سال یکبار ماشینآالت را با نرخ بهره  4درصد تعوید میکنند.
الفط3ط مازاد نیرویکار اجباری بهواسطه مشکالت اشتغال و بیکاری

مطالعه صنایع و بنگاههای موردبررسی نشان میدهد برخی از این بنگاهها به دالیل مختلفالی
تحت سیطره مقامات و قدرتهای دولتی و منطقهای قرار دارند .در چنین شرایطی و با توجاله
به نرخ باالی بیکاری در کشور ،فشار این مقامات و نیز سیاستهالای دولالت بالرای اسالتخدام
نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی افزایش مییابد .بهعنوان نموناله در سالالهالای  8913تالا
 8930پرداخت تسهیکت یارانهدار به صنایع از طرف وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،منوط
به استخدام نیروی انسانی در بنگاههای متقاضی تسهیکت شده بود .عکوه بر آن فشار دولالت
وقت ،برای استخدام نیروی انسانی در صنایع بزرگ تا حدی بوده که نیروی انسالانی برخالی از
این صنایع در دوره  8911تا  8930بیش از  92درصد افزایش داشته است و این در حالی است
که تولید و حج سرمایههای فعال در شرکت های مذکور هیچ افزایشی نداشته است .ازجملاله
این بنگاههای صنعتی میتوان پتروشیمی آبادان ،ذوبآهن اصفهان و شرکت دخانیالات را نالام
برد .مضرات استخدام نیروهای انسانی سفارش شده در این صالنایع باله ایالن دلیالل مضالاعف
می شود که نیروی انسالانی مالورد تقاضالای ایالن صالنایع عمومال ًا نیروهالای متخصالص اسالت؛
درحالیکه نیروهای سفارش شده معموالً فاقد تخصص هستند.
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الفط1ط وجود هزینههای اجتماعی و سربار

بررسیها و مطالعات صورتگرفته نشان میدهد در برخالی بنگالاههالای اقتصالادی باله دالیالل
مختلفی ازجمله موقعیت جغرافیایی ،رفتارهای مدیران بنگاه ،انتظارات مدیران دولتی منطقهای
ازجمله فرماندار و ...هزینههای مختلفی را به بنگاه وارد میکند .این هزینههالا اگرچاله ارتبالاط
مستقیمی با فرایندهای تولیدی نداشته و بهعنوان هزینههای سربار لحاظ مالیشالوند ،بالا ایالن
وجود سودآوری بنگاه اقتصادی را تحتتأثیر قرار میدهند .برای نمونه میتوان باله مشالککت
حادثشده برای شالرکت هالای پتروشالیمی ازجملاله پتروشالیمی آبالادان ،فالوالد اکسالین ،پگالاه
خوزستان ،هتلهای هما اشاره کرد .با توجه به اینکه برخی از صنایع و شرکتها در منالاطقی
واقع شده اند کاله مشالککت اجتمالاعی و اقتصالادی ازجملاله فقالر ،بیکالاری ،قومیالتگرایالی و
درگیریهای قومی در آن ها زیاد است ،چنین مسائلی گریبانگیر آنها نیز میشود .درخواست
مقامات استانی برای تأمین هزینه مناسبت های مختلف ازجمله انتخابات ،کنکور ،ارائه خدمات
رایگان هتلی به مهمان های سفارش شده ،پرداخت هزینه و اسالتخدام نیالروی انسالانی بالرای
خدمت در محلی بهجز شرکت ،اجبار به مشارکت در کارهای خیر و عامالمنفعه نمونالههالایی از
هزینههای اجتماعی و سربار است.
الفط1ط تثبیت قیمت محصوالت همراه با افزایش قیمت عوامل تولید

در دورههای مختلف اقتصادی ،برخی سیاستهای دولت معطوف به تثبیت قیمت برخی کاالها
خصوصاً کاالهای استراتژیک میشود .صرفنظر از دالیل اتخاذ سیاستهای تثبیت قیمت که
می تواند ممانعت از کاهش قدرت خرید اقشار ضالعیف ،حمایالت از برخالی صالنایع و مشالاغل،
سیاستهای عوام پسند (پوپولیستی) یا افزایش مزیت رقابتی در برخی صنایع باشد ،پیامالدهای
این سیاستها میتواند دامنگیر برخی صنایع شود .محصوالت برخی بنگاههای تولیدی شامل
تثبیت قیمت میشود .درحالیکه هزینههای این بنگاهها از افزایش قیمت مصون نیست و لالذا
سودآوری بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه میشود .برای نمونه میتوان به صنعت سیمان
اشاره کرد که در برخی اوقات دولت به دالیلی قیمالت سالیمان را تثبیالت کالرده؛ درحالالیکاله
افزایش هزینه های جاری ازجمله قیمت انالرژی و هزیناله نیالروی انسالانی باعالث شالده اسالت
سودآوری تولیدکنندگان سیمان با چالشهای جدی مواجه شود.
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الفط6ط عدم امکان تبدیل داراییهای غیرمولد به مولد

بنگاههای اقتصادی خصوصاً بنگاههای زیرمجموعاله صالندوقهالای بازنشسالتگی ،بنگالاههالای
زیرمجموعه سایر بخشهای عمومی و بنگاههای دولتی الخصوصاً بنگاههای صنعتی که قدمت
بیشتری دارندال معموالً اموالی را در اختیار دارند که بهصورت غیرمولد یا ناکارا رهاشدهاند .ایالن
در حالی است که عموماً اجازه فروش و تبدیل آنها به داراییهای مولد از آنهالا گرفتالهشالده
است .اگرچه ممانعت از فروش اموال غیرمولالد باهالدف جلالوگیری از باله یغمالا رفالتن دارایالی
شرکتهالای در حالال واگالذاری و ممانعالت از نشالان دادن سالود غیرواقعالی در شالرکتهالای
زیرمجموعه بخشهای عمومی صورتگرفته است ،با این حالال در برخالی از ایالن شالرکتهالا
فروش دارایی های غیرمولد و تبدیل آن به دارایی مولد و یا سرمایه در گردش میتواند باعالث
رونق در شرکت مذکور شود .برای نمونه می توان به شرکت کفش ملی اشاره کالرد کاله بالا در
اختیار داشتن تعداد قابلتوجهی مغازه و زمین در مناطق گرانقیمت ،فاقد توانمالی کافی برای
گسترش توان تولیدی خود است .یکی دیگر از دالیلی که مانع تبدیل داراییهای غیرمولد باله
مولد میشود؛ قرار گرفتن شرکت در لیست واگذاری است .اطاله فرایند واگذاری باعث میشود
نهتنها شرکت از انجام سرمایه گذاری جدید منع شود ،بلکه تغییر دارایی و فروش دارایالیهالای
شرکت نیز محدود میشود .شرکت پارس الکتریک و شرکت دخانیات نمونههالای دیگالری در
این خصوص محسوب میشوند.
الفط7ط عدم بازپرداخت مطالبات دولتی

مه ترین مشتری برخی واحدهای صنعتی مورد مطالعه در این تحقیق دولت است .مطالبات از
دولت اگرچه در نگاه اول میتواند تهدیدی برای آن دسالته از بنگالاههالای صالنعتی باشالد کاله
مشتری اصلی آنها دولت است ،با این وجود عدم بازپرداخت آن جریان نقدینگی را از زنجیره
تولید خارج کرده و درنتیجه سایر بنگاههای فعال در زنجیره تولید را نیالز بالا چالالش نقالدینگی
مواجه میکند .برای نمونه می توان به شرکت های دارویی اشاره کالرد .عالدم پرداخالت بالدهی
دولت به بیمارستان ها و مراکز درمانی طرف قرارداد باعث شالده ،ایالن مراکالز نیالز از پرداخالت
بدهیهای خود به شرکتهای دارویی موردمطالعه در این تحقیق (توفیق دار) سر باز زنند .این
مسئله موجب شده گردش مالی شرکت مذکور با مشکل مواجاله شالود و درنتیجاله سالرمایه در
گردش شرکت مذکور فراه نشود و یا تأمین آن با هزیناله هالایی ازجملاله پرداخالت سالود باله
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بانکها فراه شود.
الفط1ط دخالت مقامات ذینفوذ استانی در امور داخلی شرکت

در برخی شرکت های موردمطالعاله ،مقامالات مختلالف اسالتانی ازجملاله نماینالدگان مجلال( و
نمایندگان ولیفقیه ،فرمانداران خود را مجاز به دخالت در امور داخلی شرکت ازجمله استخدام،
انتصاب مدیران و خرید نهاده و اظهارنظر در شرایط قراردادهای منعقده بین شرکت و ذینفعان
(تأمینکنندگان ،مشتریان ،پیمانکاران و )...میداننالد .بالرای نموناله شالرکت دخانیالات سالاالنه
بهواسطه چنین فشارهایی ملزم به خرید مقادیر قابلتوجهی توتون و تنباکو تا حد  0برابر نیالاز
خود میشود که این مسئله ،هزینههای خرید مواد اولیه و انبارداری را به شرکت تحمیل می-
کند .همچنین دخالت در استخدام و انتصاب مدیران و سرپرستان در بنگاههای دیگری ازجمله
چوکا و پگاه خوزستان باعث بروز مسائل و مشککت کارگری و باالرفتن هزینههای پرسالنلی
شده است.
الفط1ط عدم تخصص مدیران بنگاههای صنعتی

بسیاری از سرمایهگذاران تنها به پشتوانه سرمایه خالود وارد فعالیالتهالای صالنعتی مالیشالوند
درحالیکه مدیریت صنعتی بهعنالوان یالک دانالش؛ مسالتلزم کسالب اطکعالات ،آمالوزشهالای
تخصصی ،ارتباطات و تجربه صنعتی است .همچنالین در برخالی دیگالر از واحالدهای صالنعتی،
خصوصاً واحدهای متعلق به بخش عمومی و واحدهای دولتی ،بهکارگیری مدیران غیرصنعتی
و مدیرانی که با فرایندها و موارد تولید آشالنا نیسالتند ،موجالب ضالربه زدن باله بنگالاه صالنعتی
میشود.
الفط51ط کوتاه بودن دوره عمر مدیران در شرکتها و مجموعه های باالسری و غیرشفاف
بودن مناسبات بین مدیران و سهامداران

کوتاه بودن دوره عمر مدیران از یکسو باعث شده است تا برنامهریزیها و هدفگذاریها باله
سمت هدفگذاریهای کوتاه مدت و زودبازده گرایش یابد و منافع بلندمدت نادیده گرفته شود
و از سوی دیگر بهواسطه بوروکراسی دره تنیده ،توجیه طرحهالا را بالرای مالدیران انالرژیبالر
میکند؛ زیرا این مسئله باعث می شود توجیه طرح برای مدیرانی که در طول ه قرار دارنالد،
در یک دور باطل قرار گیرد و ناخودآگاه مدیر حلقه قبلالی تغییالر مالیکنالد و مالدیران اجرایالی

  531مسئلهشناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در ایران

میبایست مجدداً طرحهای توسعهای را برای مالدیران جدیالد ارائاله داده و موافقالت ایشالان را
کسب کنند .چنین مسئلهای برای گروه هتلهای ایرانگردی و جهانگردی ،لوازمخانگی پارس،
پارس الکتریک بهعنوان شاهد مدعا قابلتوجه است.
ب ط علل و عوامل رکود مربوط به صنعت
بط5ط عدم رعایت صرفه مقیاس تولید ،با صدور بیبرنامه پروانههای تولیدی

از مصادیق دیگر قوانین بدون منطق صنعتی ،صدور بیبرنامه پروانههای بهالرهبالرداری بالرای
صنایع مختلالف اسالت؛ بالرای مثالال ،بالر اسالاس آمالار وزارت صالنعت 831 ،کارخاناله سالاخت
موتورسیکلت در کشور وجود دارد؛ این بهمنزله وجود  0.4برابر کل تولیدکنندگان موتورسیکلت
در آسیاست .این در حالی بوده که بسیاری از کارشناسان ادعا میکنند باید فضای کسبوکالار
کشور در تسهیل صدور پروانه های تولیدی بهتر شود .در سالال  0280رتباله ایالران در صالدور
مجوز تولید برابر  10بود ،درحالیکه این رتبه برای کشورهای آلمان و چین باله ترتیالب برابالر
 880و  882بوده است.
طبق آمار ارائهشده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد که از سال 8910
تا سال  8932بهترتیب؛ 1،314؛ 1،890؛ 3،143؛ 1،112؛  1،110و  1،030پروانه بهرهبالرداری
صادرشده است .صدور پروانه بهرهبرداری بهمنزله این بوده که در این واحالدها تجهیالزات آب،
برق ،گاز و ...برای بهرهبرداری از آنها نصبشده است .این آمار نشان میدهالد کاله در طالول
این سالها  40،910پروانه بهرهبرداری با سرمایهگذاری  33هالزار میلیالارد تومالان صادرشالده
است .انتظار میرفت این پروانهها سبب ایجاد حدود  331،133شغل در کشور شود ،درحالیکه
شاهد کاهش  480هزار شغل در این بخش طی سالهای یادشده هستی  .فقدان برنامهریالزی
دقیق در برخی صنایع و صدور پروانههای تولیدی موجب شده است؛ مالازاد عرضاله در کشالور
منتهی به جنگ قیمتی و حتی رقابت ناسال بین واحدهای تولیدی شود .از جمله ایالن صالنایع
می توان به صنعت سیمان اشاره کرد که با توجه به مازاد عرضه حادثشده بهواسالطه ظرفیالت
باالی تولید سیمان و رکود موجود در صنعت ساختمان و پروژههای دولتی ،سبب شده رقابالت
نامناسبی برای صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان بالین تولیدکننالدگان
سیمان صورت گیرد.
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بط1ط فقدان استراتژی توسعه صنعتی

به اعتقاد برخی فعاالن اقتصادی یکی از مه ترین چالشها در بخش صنعت ،فقدان استراتژی
توسعه صنعتی است .تاکنون دولتهایی که سرکار آمدهاند ،هیچکدام برنامه مدون و منسجمی
برای توسعه صنعتی نداشتهاند .ازجمله دالیل این موضوع ،نگاه کوتاهمدت به مقوله صالنعت و
توسعه صنعتی است .مطالعه روند توسعه صنعتی بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان میدهالد
که یکسری نهادهای فرا دولتی موضوع توسعه و پیشرفت را مدیریت کالردهانالد تالا بالا تغییالر
دولتها این روند تغییر نکند ،درحالیکه چنین موضوع مهمی در اقتصاد ایران وجالود نالدارد و
بخش صنعت در ازای مدیریت دولتی شاهد هیچ رشد قابلتوجهی نسبت به رقبای بینالمللالی
خود نبوده است .آمایش سرزمینی و مطالعه مزیتها و استعدادهای مناطق مختلف ،توجاله باله
دیگر پیشنیازهای تدوین استراتژی توسعه صنعتی است .بیتوجهی به استعدادهای منطقالهای
باعث شده است مکان یابی مناسبی برای ایجالاد واحالدهای صالنعتی صالورت نگیالرد .ازجملاله
میتوان به ایجاد صنایع فوالد در مناطقی که با ک آبی مواجالهانالد ،تاسالی( واحالدهای تولیالد
سیمان و سایر صنایع آالینده در مناطقی که قابلیت گردش جریان هوا وجالود نالدارد ،تاسالی(
واحدهای صنعتی انرژیبر در مناطق سردسیر و بیتوجهی به هزینههای حملونقل در ایجالاد
واحدهای تولیدی ازجمله برخی بنگاههای ذوبآهن اشاره کالرد .همچنالین فقالدان اسالتراتژی
توسعه صنعتی باعث شده است مجموع ظرفیت تولیدی ایجادشده در برخی صنایع بدون توجه
به صرفههای ناشی از مقیاس بیش از میزان تقاضالا باشالد .مضالافاً ایالنکاله زنجیالره ارزش در
شرایط فقدان استراتژی توسعه مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
بط3ط بهرهوری پایین عوامل تولید

بهرهوری پایین عوامل تولید بهعنوان یکی از عوامل کاهش سودآوری و افزایش هزینالههالای
تولیدی است .اگرچه پایین بودن بهرهوری معلول علل دیگری است ،بااینحال بیتالوجهی باله
این شاخص و عدم پیادهسازی چرخه بهبود بهرهوری در سازمانهای مختلف میتوانالد بنگالاه
تولیدی را با اتکف منابع مواجه کند .استخدامهالای بالیرویاله ،بالهکالارگیری مقیالاس تولیالدی
غیراقتصادی ،عدم بهکارگیری نیروی انسانی متخصص ،فرسودگی خطوط تولیدی و ...میتواند
باعث پایین بودن بهرهوری در بنگاههالای صالنعتی شالود .بالرای نموناله لالوازمخالانگی پالارس،
ذوبآهن اصفهان و شرکت خانهسازی در این مطالعه از پایین بودن بهالرهوری عوامالل تولیالد

  531مسئلهشناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در ایران

خصوصاً نیروی انسانی متضرر شدهاند.
بط1ط بیتوجهی به زنجیره تولید و تأمین خوراک صنایع

امنیت عرضه مواد اولیه یکی از شاخصهایی است که هر بنگاه صنعتی میبایست به آن توجه
ویژه کند .لذا مکانیابی نادرست یا چانهزنی ناقص ،کانالهالای تالأمین خالورا نالامطمئن و...
میتواند ضمن تعطیلی بنگاه صنعتی ،زنجیره تولید را با مشکل مواجه کند .سرمایهگالذاری در
حلقه های نهایی تولید معموالً با سودآوری بیشتری مواجه است .درحالیکه عموماً شرکتهای
تولیدی در کشور در حلقههای ابتدایی تولید فعال میباشند .ایالن مسالئله در صالنایعی ازجملاله
صنایع پتروشیمی و فوالد بیشتر موردتوجه است .برای نمونه در فوالد اکسین تنها پلیت تولید
میشود و پلیتهای تولیدشده برای تبدیلشدن به لوله به لولهسازی اهواز منتقالل مالیشالوند.
درصورتی که اگر تبدیل پلیالت باله لولاله در مجتمالع فالوالد اکسالین شالکل بگیالرد ،عالکوهبالر
صرفهجویی در هزینه حمل ،شرکت از ارزشافزوده تولید لوله نیز منتفالع مالیشالود .همچنالین
بی توجهی به زنجیره تولید در پتروشیمی امیرکبیر نیز باعث شده است تا تالأمین خالورا ایالن
واحد صنعتی با چالش مواجه شده و نیز شرکت از منافع تولید حلقههای نهایی زنجیالره تولیالد
محروم شود.
بط1ط توزیع نامناسب سود در زنجیره تولید و توزیع

مه ترین عامل تولید سودآوری است .اگر توزیالع سالود و سالایر دریالافتیهالای عوامالل تولیالد
بهصورت عادالنه و مطابق موازین اقتصادی صورت نگیرد ،زنجیره تولید ناقص ایجاد خواهالد
شد .برای نمونه درحالحاضر سود و عواید فعالیت در شبکه توزیع کاال ،باالتر از سود و عوایالد
فعالیت در فرایند تولید کاال است؛ درحالیکه سختیهای تولید در مقایسه بالا توزیالع و فالروش
قابلمقایسه نیست .چنین مسئلهای در تولید صنایع غذایی و صنعت فوالد بیش از سایر صنایع
مشهود است .برای نمونه درحالی که حاشیه سود تولیدکننالدگان لبنیالات بالهواسالطه تعالامکت
چالشی با عوامل تولید کمتر از  02درصد است ،این حاشیه سود بالرای شالرکتهالای تالوزیعی
صنایع غذایی بیش از  90درصد عنوان میشود.
بط6ط فقدان تشکل صنفی هماهنگکننده

انجام برخی فعالیتهای اقتصادی مرتبط با تولید به دالیل مختلفی ازجمله پایین بودن مقیاس
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تولید ،امکان سواری مجانی و ...برای برخی تولیدکنندگان امکانپذیر نیست .از طرفی قالدرت
چانهزنی و انجام عملیات رگوالتوری در صنوف مختلف مستلزم ایجاد تشالکلهالای صالنفی و
اتحادیههای فعال و توانمند در زمینه سیاستگذاری است .فقدان چنین تشکل صنفی در برخی
رشته فعالیتهای تولیدی در کشور مسائل و مشککتی را برای آن فعالیتها ایجاد کرده است.
برای نمونه فقدان چنین تشکل توانمندی در صالنعت سالیمان باعالث شالده اسالت بنگالاههالای
تولیدکننده سیمان نتوانند منافع صنفی خالود را تالأمین کننالد و جنالگ قیمتالی و رقابالتهالای
نامناسب ایجادشده در این صنعت ،باعث کاهش سود برای این بنگاه ها شود .همین مسئله در
میان تولیدکنندگان لوازمخانگی نیز موجب شده اطکعات دقیقی از بازار لوازمخانگی در کشالور
در اختیار تولیدکنندگان نباشد.
بط7ط نامناسب بودن شبکه توزیع

شیوه فعالیتهای برخی شبکههای توزیعی سبب ایجاد انحصالار در خریالد از بنگالاه اقتصالادی
میشود .همچنین عملکرد ضعیف چنین شبکههای توزیعی باعث میشالود بنگالاه صالنعتی بالا
چالشهای تبلیغات ،بازاریابی و فروش و درنتیجه با کاهش سه بازار مواجه شالود .نامناسالب
بودن شبکه توزیع و فروش در لوازمخانگی پارس منجر شده؛ بنگاه مالذکور از انحصالار خریالد
محصوالت خود متضرر شود .شرکت مذکور ناگزیر است محصالوالت خالود را باله  00بنکالدار
خاص بفروشد ،درحالیکاله شالرکت هالای رقیالب خالارجی ضالمن اعطالای نماینالدگی ،قالدرت
قیمتگذاری را برای خود محفوظ لحاظ میکنند.
بط1ط گران بودن خوراک در مقایسه با قیمتهای بینالمللی

چسبندگی و انعطافناپذیری قیمتها خصوصاً در شرایطی که قیمتهالای بالینالمللالی کالامکً
انعطافپذیر است ،باعث میشود قیمت خورا در برخی صنایع باالتر از قیمتهای بینالمللی
باشد؛ لذا قدرت رقابتپذیری بنگاههای صنعتی داخلی در برابر رقبای خارجی کالاهشیافتاله و
موجب از دست دادن بازارهای فالروش محصالوالت مالیشالود .ایالن مسالئله در شالرکتهالای
پتروشیمی به چش میخورد.
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ج ط علل و عوامل رکود در سط ملی
ج ط5ط وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی

بزرگترین چالش اقتصادی کشور که از دورههای قبل در آن وجود داشته ،وابستگی اقتصاد به
درآمدهای نفتی است؛ بهطوریکه در طول بیش از  90سال گذشالته و حتالی در دوره قبالل از
انقکب اسکمی ،با تزریق دالرهای نفتی به اقتصاد ،ساختار اقتصادی کشور بر هزیناله کالردن
این دالرها شکلگرفته است .اتکا اقتصاد کشور در دوره قبل از انقکب به دالرهای حاصالل از
فروش نفت و همچنین در دوره بعد از پیروزی انقکب نیالز ،بالهدلیالل مشالککت زیالاد و عالدم
اهتمام مسئوالن در طول سالهای متمادی امکان اصکح آن فراه نشالد .تالداوم ایالن رونالد
باعث شده است درحالحاضر اقتصاد کشور از یک رابطه دالرال هزینه تبعیت کند ،بهطوریکاله
بخشی از درآمدهای دالری صالرف پرداخالت باله مالردم ،بخشالی دیگالر صالرف پرداخالت باله
تولیدکنندگان در قالب یارانههای مختلف و بخشی از آن صرف پرداخت به وزارتخانهها بالرای
مدیریت کشور و ...شده است .چنین رویکردی عکوهبالر گسالترش نظالام مصالرفگرایالی دالر
موجب بروز مسائل و مشککت دیگری نیز شده که یکی از مه ترین آنها عدم تشخیص نرخ
حقیقی دالر در مقایسه با نرخ اسمی آن است .با توجه به اینکه تزریق دالر به اقتصاد کشور از
درآمدهای نفتی تبعیت میکند و این درآمدها نیز در سالهای گذشته به دالیل مختلف ازجمله
تغییرات قیمت نفت و مقدار فروش نفت کشور نوسانی بوده است؛ نظرات مختلف کارشناسالان
در نحوه قیمت گذاری دالر باعث شده تا اجماع نظری برای نرخ حقیقی دالر (و بهتبع آن سایر
ارزها) صورت نگیرد .چنین مسئلهای عکوه بر اینکه سیاستهای پولی و مالی را غیرقابل اتکا
میکند ،ضمن از کار انداختن سیسالت قیمالتهالا ،فضالای اقتصالادی را بالرای تولیدکننالدگان
غیرشفاف میسازد .بهعنوانمثال شرکتها و صنایع دارویی و صنایع پتروشیمی به این واسطه
نمیتوانند آنطور که باید محاسبات دقیقی را برای تعیین قیمت تمامشالده محصالوالت و نیالز
محاسبه حاشیه سود فعالیتهای خود ارائه دهند.
جط1ط تغییر تعرفههای گمرکی بدون منطق تولیدی و فقدان استاندارد و نظارت بر کاالهای
وارداتی و صادراتی ،دامپینگ و قاچاق

از منظر فعاالن صنعتی اگر استانداردهای مناسب در مبادی ورودی کشور رعایت شود ،بسیاری
از تولیدکنندگان میتوانند در شرایط بهتری فعالیالت کننالد ،بالهطالوریکاله مالانع ورود کالاالی
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بی کیفیت خارجی به داخل و مانع صدور کاالی بیکیفیت داخلی به خارج شوند .همچنالین در
بسیاری از مواقع تغییرات بدون منطق صنعتی در تعرفههای گمرکی بهخصالوص در وضالعیت
فعلی که صنعت بسیار آسیبپذیر است ،باعث لطمه به تولیدکنندگان داخلی چه از طریق ایجاد
مشکل در واردات مواد اولیه و چه ورود کاالهای رقیب میشود؛ بهطور مثال ،با تعمیالق رکالود
اقتصادی طی سال های اخیر ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت تعرفه واردات کاشی و سالرامیک
را  822درصد کاهش داد که این امر باعث تضعیف تولیدکنندگان و بیکاری کارگران واحدهای
تولیدی در این صنعت شد .همچنین سختگیریهالای اسالتاندارد تولیالد داخالل در قبالال عالدم
پایبندی اقکم وارداتی به استانداردهای مذکور ،مسائل و مشککت زیالادی را فالراروی کفالش
ملی و الستیک سهند ایجاد کرده است.
جط3ط ضعیف بودن قوانین و ساختار بین کارفرمایان و پیمانکاران

صنعتگران فعال در حوزه پیمانکاری پروژههای صالنعتی وجالود خکءهالای قالانونی فالراوان در
خصوص مفاهی مربالوط باله پالروژههالای صالنعتی را یکالی از عوامالل مهال ایجالاد رکالود در
فعالیتهای صنعتی میدانند .بهطورمثال بالرای برخالی نهالادهالای اقتصالادی مثالل بانالکهالا،
سازمانهای مالیاتی و تأمین اجتماعی ،موضوع شراکت چند شرکت در یک پروژه (کنسرسیوم)
تعریفنشده است .از طرفی دیگر بالا توجاله باله فقالدان قالوانین و سالازوکارهای الزم همالواره
پیمانکاران درگیر دریافت مطالبات معوق خالود از کارفرمایالان بالزرگ هسالتند ،درصالورتیکاله
سالهاست این مشکل در دنیا از طریق  LCداخلی حلشده است.
این موارد باعث ایجاد بنیه پیمانکاری ک توان از لحاظ دانش فنی و تکنولوژی در کشالور
شده است که درنهایت و در بلندمدت آسیب اصلی آن به صنعت کشور خواهد رسید؛ چالرا کاله
با ادامه این چرخه تولد و مرگ زودهنگام شرکتهای پیمانکاری اوالً صنعت میبایست هزینه
باالی یادگیری این پیمانکاران را به انحاء مختلف بپردازد ،دومالا باله دلیالل کال تالوانی و عالدم
پایداری ( )unsuitableپیمانکاران ،سرمایهگذاری چندانی در حالوزه تحقیالق و توسالعه جهالت
دستیابی به دانش طراحی و سالاخت فرآینالدها ،ماشالینآالت و تجهیالزات صالنعتی صالورت
نمیگیرد که این خود وابستگی دائ کشور به دانش فنی شرکتهالای خالارجی و خالروج ارز و
سرمایه انسانی را در پی دارد.
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جط1ط خرید از خارج بهدلیل تمایالت منفعت طلبانه

بسیاری از فعاالن صنعتی بر این عقیدهاند که بحث بومیسازی بهدلیل سود عدهای خالاص در
ادارات و صنایع بزرگ صرفاً در سطح شعار مانده است .با خرید از خالارج حالداقل سالودی کاله
نصیب کارشناسان و مدیران آن بنگاه میشود ،سفر خارجی با هزینه دولتی است .صنعتگران
در مقابل بهانه کیفیت پایین کاالی داخلی برای توجیه خرید از خارج مثالهای فراوانی از این
تجربه تل آوردند که بنگاهشان تحت لیسان( و استاندارد همان شرکت خارجی اقدام به تولید
کرده است که کارفرمای داخلی از آن خرید میکند ولی حاضر به خرید از آنهالا نیسالت و یالا
اینکه کاالی آنها به کشورهای صنعتی دنیا صادر میشود ولی کارفرمای داخلی حاضالر باله
خرید از آنها نمیباشد .راهحلی که بعضی از صنعتگران برای ایالن موضالوع یافتالهانالد؛ ثبالت
شرکت در کشورهای خارج و فروش محصوالت تحت آن نام به داخل است .بعضی از شرکای
خارجی نیز پذیرفتهاند که سفارش را از کارفرمای ایرانی بگیرند و پ( از کسر حق کمیسیون،
همان سفارش را به سازنده ایرانی که تحت لیسان( آنها کار میکند ،تحویل دهد.
جط1ط دولتی بودن اقتصاد

یکی از چالش های اقتصادی که اکثر فعاالن و کارشناسان اقتصالادی باله آن اذعالان داشالتند،
دولتی و شبهدولتی بودن اقتصاد است .در کشور ما بزرگترین سه اقتصالاد کشالور در دسالت
دولت و شبه دولتیها است؛ بااینحال که دولتها در هماله جالای دنیالا باله ناکارآمالدی مالته
هستند .در تمام کشورهایی که توسعه اقتصادی در آن محقق شده است ،این موضوع با تکیاله
بر بخش خصوصی انجامگرفته و دولالت هالا بالرای جلالوگیری از فسالاد و مبالارزه بالا آن نقالش
سیاستگذاری و نظارتی را به نحو مطلوب انجام دادهاند .البته این موضوع طی  04سال اخیالر
به نحو بسیار نامطلوبی اجراشده است و نهتنها بنگاههای دولتی باله بخالش خصوصالی واگالذار
نشده ،بلکه به بخشی رانتی و غیرقابالل نظالارت واگذارشالده اسالت و فعالیالت ایالن بخالشهالا
بهصورت شبهدولتی به انحصار و ناکارآمدی بیشتر دامن زدهاند.
جط6ط مشکالت بانکی ازجمله باال بودن نطرخ سطود تسطهیالت بطانکی و جطرائم دیرکطرد
تسهیالت و ورود بانکها به بنگاهداری

بانکها یکی از مه ترین عوامل تسهیل روند رشد و توسعه ،در کشورهای توسعهیافته هستند؛
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درحالیکه در ایران بانکها خود را مانند بنگاه اقتصادی میدانند که باید در پایان سالال سالود
قابلقبولی را در ترازنامه خود ارائه دهند .این در حالی است که در کشورهای صنعتی ،بانکها،
تنها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی بهحساب نمیآیند و باید با حمایت و نظارت دولت از طریالق
تأمین مالی صنایع و سایر منابع توسعه در تسهیل روند توسعه نقشآفرینی کنند .بانالکهالا در
ایران با تعیین نرخ بهره موردنظر خود ،مانع فعالیت صحیح بخشهای تولیدی میشوند.
یکی از مشککت اقتصادی کشور بانک محور بودن آن و وابستگی صنایع به نظام بالانکی
است ،درحالیکه در بسیاری از کشورها ،بازار سرمایه در کنار نظام بانکی ،نقش بسالیار زیالادی
در تأمین مالی صنایع دارد .یکی از شاخصهای مهال در نقالش بانالکهالا ،نسالبت تسالهیکت
اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی کشور اسالت .بالر اسالاس گالزارش بانالک
جهانی ،این نسبت در سال  0284برای کشورهای؛ کره جنوبی معادل  891درصد ،ترکیاله 30
درصد ،برزیل  13درصد ،مالزی  808درصد و ایران  94درصد بوده است.
در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بدهکار هستند و ایالن در حالالی اسالت کاله
بانک ها بهره مرکب دریافت میکنند .بانکها در سال  8934رقمی بالغ بر 402هالزار میلیالارد
تومان تسهیکت ارائه دادهاند که بیش از  32درصد آن صرف استمهال بدهیها شالده اسالت و
این استمهال وام ها باعث ورشکستگی تولیدکنندگان گردیده و بانک ها با این اقالدام خالود وام
 84درصد تولید را به  04درصد افزایش دادهاند .البته باید بیان کرد که تمام مشککت ناشی از
عملکرد بانک ها نیست ،اما نقطه آغاز و تشدیدکننده بسیاری از مشالککت صالنعت ،بانالکهالا
هستند .همچنین در بحث رکود و تحری ها که بنگاههای تولیدی با کمبود نقدینگی و افزایش
بدهی مواجه شدند ،بانک ها بهجای مساعدت و همراهی ،قانون عدم پرداخالت تسالهیکت باله
بنگاه های بدهکار را اجرا کردند .تنها کاری که بانالک هالا در ایالن دوره انجالام دادنالد ،اجالرای
استمهال بدهی بانکها بوده ،که در آن نرخهای بهره مرکب از واحدهای بدهکار اخذ میشد.
جط7ط کمبود نقدینگی

مشکل عمده دیگر در واحدهای تولیدی ،مشککت مالی و کمبود نقدینگی در این واحدهاست.
بهرغ اینکه بخش صنعت و تولید کشور اصلیترین بخش ایجاد اشالتغال غیرمسالتقی اسالت،
بیش از  18درصد مالیات کشور را پرداخت میکند و عامالل اصاللی رشالد و توسالعه اقتصالادی
است ،اما از سه درخور توجهی از تسهیکت اعطایی بانکها برخوردار نیست؛ بهطوریکه تنها
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 08درصد از مانده تسهیکت اعطایی بانک ها در اختیار بخش صالنعت اسالت .ایالن مسالئله در
حالی است که نهتنها فعاالن این بخش ،بلکه بسیاری از دولتمردان و کارشناسان بیان میکنند
یکی از اصلیترین مشککت بخش صنعت طی سالهالای اخیالر ،کمبالود نقالدینگی اسالت .در
صورتی که مطابق گالزارش بانالک مرکالزی از هالر  4مالورد تقاضالای صالنعت بالرای دریافالت
تسهیکت ،نظام بانکی تنها  8مورد آن را تأمین میکند .طی سالهای اخیر بروز رکود گسترده
همراه با نرخهای باالی تورم در کشور باعث شد این مشکل در تولیالد نمالود بیشالتری داشالته
باشد .همچنین تسهیکت صندوق توسعه ملی به افرادی ارائه میشود که دارای رانالت و نفالوذ
بیشتری هستند و درعینحال نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمیکنند.
جط1ط باال بودن ریسک سرمایهگذاری

بسیاری از صنعتگران معتقدند بهدلیل باال بودن ریسک سرمایهگذاری در بخش صنعت (کاله
ناشی از عوامل مختلف خرد و ککن ،داخلی و خالارجی همچالون عالدم وجالود ثبالات قالوانین،
تغییرات ککن در مسیر اقتصادی کشور با جابهجالاییهالای سیاسالی ماننالد انتخابالات ریاسالت
جمهوری ،موقعیت ایران در منطقه پرتنش خاورمیانه ،جزیرهای عملکردن ارگالانهالایی مثالل
تأمین اجتماعیال اداره دارایی و عدم تبعیت آنها از نهادهالا) ،بسالیاری از فعالاالن ایالن حالوزه
ترجیح دادهاند از این بخش یا فعالیت با حداقل ظرفیت خارج شوند.
اتفاق دیگری که به خاطر باالبودن ریسک سرمایهگذاری ،در میالان صالنعتگالران شالایع
است ،اعتقاد به قانون تقسی تخ مرغها در سالبدهای گونالاگون اسالت کاله ایالن خالود باعالث
سرمایهگذاری بنگاهها در حوزههای مختلف صالنعت ،امالک و مسالتغکت و سالرمایهگالذاری
خارجی شده است .این رویکرد تا حد زیادی در شرایط فعلی کشور باعث پایداری بنگاهها شده
ولی خود مسبب به وجود آمدن بنگاههای کوچک ،عمق ک در تخصالص ،تالوان مالالی کال و
عدم اشتیاق به گرفتن سه بیشتر بازار میشود.
جط1ط بوروکراسی درهمتنیده و ممانعت آن از اجرای طرحهای سریع و توسعهای جدیطد و
خالقانه و کند بودن تصمیمگیری

یکی از پیامدهای بوروکراسی غلط و ناقص ،گسترش «فساد اداری» اسالت .باله تعبیالر دیگالر
زمانی که بوروکراسی منفذهایی برای فرار و تخطی داشته باشد آنگاه عدهای از ایالن منفالذها
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به منافع شخصی ،گروهی و جناحی خود میپردازند که نتیجه آن همان بالداخکقی اجرایالی و
فساد اداری است .از دیگر سو مستحک کالردن ایالن بوروکراسالی و درهال تنیالدگی آن باعالث
میشود سرعت انجام فعالیتهای اقتصادی خصوصاً فعالیتهای نوآورانه و خکق (که با توجه
به گسترش فضای رقابتی میبایست سریعتر از حالت عادی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرند)
کندتر شود و این کندی در برخی اوقات انجام طرحهای خکقانه را غیرممکن میسازد .بالرای
مثال بوروکراسی دره تنیده موجود در هلدینگ گردشگری و کوتاه بودن دوره عمالر مالدیران
باعث شده است تصمی گیری برای ساخت ،تعمیر و یا نوسازی هتلهای فرسالوده بالیشازحالد
طوالنی و انرژیبر شود ،بهنحویکه توجیه و اخذ موافقت از یک مدیر به حدی زمانبالر شالده
است که در طول این مدت مدیران دیگر بخشهای موجود در سازوکار اداری تغییر کردهاند و
میبایست مجددا طرحهای مذکور را برای مدیران جدید توضیح داد.
مثال دیگر اینکه گروه لوازمخانگی پارس و شرکت پگاه خوزستان نیز چنین علتی را یکالی
از عوامل کاهش سه خود از بازار مالیداننالد .زیالرا تصالمی گیالری بالرای خریالد تجهیالزات و
ماشینآالت به حدی زمان بر است که در این فاصله رقبای فعال در صنعت ساله بالازار را باله
خود اختصاص میدهند.
جط51ط رکود در پروژههای عمرانی دولت بهعنوان یک کارفرمای بزرگ

ازآنجاکه دولت بزرگترین کارفرما و تقاضاکننده در اقتصاد ایران بهحساب مالیآیالد ،رکالود در
پروژههای عمرانی دولت از یکسو بنگاههای اقتصادی را که مه ترین تقاضاکننده آنها دولت
است؛ با چالش مواجه میکنند ،از سوی دیگالر باعالث عالدم پرداخالت بالدهیهالای دولالت باله
پیمانکاران میشود .عکوه بر آن این رکود ضمن به رکود کشاندن زنجیره تولید ،باعث میشود
حج فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگالذاری کالاهش چشال گیالر داشالته باشالد .بالرای نموناله
مه ترین مشتری شرکت لوله سازی اهواز دولت است .کاهش خریالد لولاله از شالرکت مالذکور
باعث شده ،جریان نقدی شرکت با مشککتی مواجه شالود کاله نتیجاله آن نالاتوانی شالرکت از
پرداخت بدهیهای خود به شبکه بانکی شده است .نتیجه آنکه مجموع بالدهیهالای شالرکت
نامبرده به شبکه بانکی با احتساب جرائ دیرکرد بازپرداخت تسهیکت به  0222میلیارد ریالال
رسیده است.
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جط55ط واگذاری ،خصوصیسازی و قیمتگذاری ناقص

مواردی ازجمله ناکارایی در تشخیص اهلیت خریدار و توانمندی وی از نظر مالی و فنی ،تفاوت
انگیزه خریدار با فلسفه وجودی شرکت و اهداف دولتی از جمله اشتغال ،از قل افتالادن برخالی
بدهیها و تعهدات شرکتهای در شرف واگذاری از فرایند قیمتگذاری شالرکتهالا ،طالوالنی
بودن فرایند واگذاری ،نادیده گرفتن منافع کارگری ،مواجه بودن شرکتهای در حال واگذاری
با انواع قراردادهای کارگری ،عدم پایبندی خریدار شرکت های واگذارشده به تعهالدات خالود و
موارد دیگری در این حوزه ،باعث شده اسالت تجربیالات نالاموفق زیالادی در خصوصالیسالازی
شرکت ها مشاهده شود .عارضهیابی و ارزیابی واگذاریها و خصوصیسازیهای صورتگرفتاله
مستلزم انجام تحقیقات گسترده و جداگانهای است.
سایر مواردی که بهعنوان علل و عوامل رکود در سطح ملی موردبحث قرارگرفته است باله
شرح زیر است:
جط51ط قوانین و مقررات دست و پاگیر

مجموعه ای از قوانین و مقررات در کشور وجود دارد که با سالخت کالردن فعالیالت اقتصالادی،
فضای کسبوکار را نامطلوب میکند .ازجمله این قوانین میتوان بهصورت نمونه به موارد زیر
اشاره نمود:
ج ط51ط5ط تابعیت قانون نفت یا قانون کار

تفاوت در قوانین نفت و کار (تأمین اجتماعی) باعث شده اسالت دوگالانگیهالا و تناقضالاتی در
برخی شرکتها خصوصاً شرکت های واگذارشده ایجاد شود .ازجمله این تناقضات میتوان باله
دریافتیهای نیروی انسانی و تعهدات بیمهگذار اشاره کرد.
جط51ط1ط تابعیت قانون فوالد و قانون کار

مطابق مورد فوق ،تناقضات بین قوانین کار و فوالد نیز در شرکتهایی ازجملاله شالرکتهالای
واگذارشده؛ سبب بروز مشککتی در حوزه فوالد شده است.
ج ط51ط3ط قانون بازنشستگی پیش از موعد
ج ط51ط1ط قانون مشاغل سخت و زیانآور
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ج ط51ط1ط دشواری در تهاتر بدهی ها و مطالبات دولتی با توجه به اینکه میبایسطت ایطن
تهاترها به تصویب هیئتوزیران برسد.
ج ط51ط1ط نوسان در تغییرات پرداختی حق بیمه سهم کارفرما با توجه به تغییرات قوانین از
جمله عدم تنفیذ بند "و" ماده  11قانون برنامه پنجم توسعه در برنامه ششم توسعه
ج ط53ط نادیده گرفته شدن برخی وظایف در ادغامهای دولتی
ج ط51ط نامناسب بودن توزیع یارانهها
ج ط51ط افزایش حدود  111درصدی هزینه انرژی بنگطاههطای صطنعتی و افطزایش 311
درصدی هزینههای ارزی بنگاهها
ج ط 56ط اخذ مالیات مضاعف و چندینباره از تولیدکنندگان بنام مالیات بر ارزشافزوده کاالهطای
مصرفی نهایی
ج ط 57ط اعمال جرائم مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی و تشکیل پروندههای قضطایی بطرای
تولیدکنندگان و ممنوعالخروجی ایشان
ج ط 51ط حمایتهای بیش ازحد طوالنی ،استفاده نکطردن از ابزارهطا و فشطارهای رقابطت
صادراتی در جهت ایجاد انگیزش برای یادگیری و ارتقاء
ج ط 51ط ناتوانی در جذب و ارتقاء  FDIو هدفگذاری آن در صنایع کارآمد
ج ط 11ط مشکالت مبتال به شهرکهای صنعتی ازجمله قوانین و مقررات و زیرساختهطای
اولیه ای چون آب و برق و گاز ،ناامنیهایی که منجر به سرقت مواد اولیه ،محصطوالت و
ماشینآالت میشود.
ج ط 15ط اجرای سیاست دروازههای باز برای واردات کاالهایی مصرفی خارجی و بیرونطق
کردن بازار محصوالت داخلی
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د ط علل و عوامل رکود در سطوح فراملی
د ط5ط تحریمها و نتایج آن ازجمله عدم ورود سرمایهگذار خارجی و عدم اخذ گواهینامههطای
بینالمللی

تحری ها بهعنوان مه ترین علت فراملی رکود محسوب میشود .تحری هالای مختلالف کاله از
سوی دولتها ،سازمانها و نهادهای مختلف و بالا بهانالههالای متفالاوت علیاله کشالور اعمالال
میشوند  ،آثار و تبعات مختلفی دارند .ممنوعیت خرید کاال و خدمات از خارج (خصوصاً عوامل
تولید و مواد اولیه) ،ممنوعیت فروش کاال و خالدمات باله خالارج ،ممنوعیالت تهیاله مجوزهالای
مختلف و اخذ استانداردهای متفاوت که در برخی صالنایع بالرای تولیالد بالهعنالوان یالک الالزام
بهحساب میآید ،ممنوعیت جذب سرمایههای خارجی ،ممنوعیت گردش پول و ...از مه ترین
نتایج تحری ها هستند.
1ط1ط علل رکود در هریک از بنگاههای صنعتی به تفکیک علت

فراوانی علل اشارهشده برای شرکتهای مورد مطالعه ،در جداول زیر خکصهشده است:
علت
ردیف
تحری ها و نتایج آن ازجمله عدم ورود سرمایهگذار
 8خارجی و عدم اخذ گواهینامههای بینالمللی

0

9

4

0

مشککت بانکی ازجمله باال بودن نرخ سود
تسهیکت بانکی و جرائ دیرکرد تسهیکت و ورود
بانکها به بنگاهداری
بوروکراسی دره تنیده و ممانعت آن از اجرای
طرحهای سریع و توسعهای جدید و خکقانه و کند
بودن تصمی گیری
کوتاه بودن دوره عمر مدیران در شرکتها و
مجموعههای باالسری و غیرشفاف بودن مناسبات
بین مدیران و سهامداران
نیرویکار مازاد و استخدام بیرویه

شرکتهای درگیر
هتلهای ایرانگردی جهانگردی ،توفیق
دارو ،فوالد اکسین ،پتروشیمی امیرکبیر،
ذوبآهن ،آنتیبیوتیک سازی
لولهسازی اهواز ،ذوبآهن ،فوالد اکسین،
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی ،ایران
سازه ،آنتیبیوتیک سازی
هتلهای هما ،لوازمخانگی پارس ،پگاه
خوزستان ،کفش ملی ،شرکت پگاه ،ایران
سازه ،خانهسازی ،فوالد اکسین
لوازمخانگی پارس ،پارس الکتریک،
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی ،توفیق
دارو ،ایران سازه
پتروشیمی آبادان ،ذوبآهن ،دخانیات،
هتلهای ایرانگردی و جهانگردی ،پگاه
خوزستان ،خدمات گمرکی ایران
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علت
ردیف
 1قوانین و مقررات دست و پاگیر غیراقتصادی
رکود در پروژههای عمرانی دولت بهعنوان یک
3
کارفرمای بزرگ
فقدان استراتژی شفاف و دقیق برای توسعه صنعتی
 1هریک از صنایع
3

فرسودگی ماشینآالت و عدم توجه به نوسازی

82
88

بهرهوری پایین عوامل تولید
وجود هزینههای اجتماعی و سربار
وضع تعرفههای نامناسب ،واردات بیرویه ،دامپینگ
و قاچاق
بیتوجهی به زنجیره تولید و تأمین خورا صنایع
توزیع نامناسب سود در زنجیره تولید و توزیع
دخالت مقامات ذینفوذ استانی ازجمله نمایندگان
مجل( در امور داخلی شرکت ازجمله استخدام و
انتصاب و خرید نهادهها
واگذاری ،خصوصیسازی و قیمتگذاری ناقص
نامناسب بودن توزیع یارانهها
اعطای بیرویه مجوز و باال بودن ظرفیت تولید
بیشازحد تقاضا
فقدان تشکل صنفی هماهنگکننده
تثبیت قیمت محصوالت همراه با افزایش قیمت
عوامل تولید
عدم امکان تبدیل داراییهای غیرمولد به مولد

00
09
04

نامناسب بودن شبکه توزیع
عدم بازپرداخت مطالبات دولتی
اشتیاق به واردات به دالیل مختلف غیراقتصادی
نادیده گرفته شدن برخی وظایف در ادغامهای
دولتی

80
89
84
80
81
83
81
83
02
08

00

شرکتهای درگیر
هتلهای هما ،کفش ملی ،پگاه ،ذوبآهن
لولهسازی اهواز ،سیمان یاسوج ،فوالد
اکسین ،ذوبآهن،
پتروشیمی آبادان ،ذوبآهن ،هتلهای
ایرانگردی و جهانگردی ،پتروشیمی
امیرکبیر ،سیمان یاسوج
پتروشیمی آبادان ،چوب و کاغذ (چوکا)،
دخانیات ،رجا ،خدمات گمرکی ایران
لوازمخانگی پارس ،ذوبآهن ،خانهسازی
پتروشیمی آبادان ،پگاه خوزستان ،هما
ذوبآهن ،فوالد اکسین ،کفش ملی،
الستیک سهند
فوالد اکسین ،پتروشیمی امیرکبیر
فوالد اکسین ،پگاه ،پگاه خوزستان
چوب و کاغذ(چوکا) ،دخانیات

رجا ،دخانیات
رجا ،ذوبآهن
ذوبآهن ،سیمان یاسوج ،فوالد اکسین
سیمان یاسوج ،لوازمخانگی پارس
سیمان یاسوج ،سنگآهن یزد
دخانیات ،کفش ملی ،پارس الکتریک،
خدمات گمرکی ایران
لوازمخانگی پارس
توفیق دارو
فوالد اکسین ،کشتیسازی اروندان
چوب و کاغذ (چوکا)
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علت
ردیف
گران بودن خورا در مقایسه با قیمتهای
01
بینالمللی
 03فقدان سازوکار تأمین مالی مناسب
عدم شناخت بازارهای بینالمللی و بازاریابی
01
نامناسب
 03فقدان سازوکار مناسب تأمین مالی
افزایش حدود هزینه انرژی و ارزی بنگاههای
92
صنعتی

شرکتهای درگیر
پتروشیمی امیرکبیر
کشتیسازی اروندان
الستیک سهند ،لوازمخانگی پارس
کشتیسازی اروندان
سنگآهن یزد ،ذوبآهن ،سیمان یاسوج

فصلپنجم 
جمعبندیوپیشنهادات 


بهطورکلی میتوان علل و عوامل رکود در بنگاههای صنعتی را به شرح زیر خکصه کرد:

مطابق بررسیهایی که شرح آن در فصلهای سوم و چهارم گذشت ،به نظر میرسد بسته
پیشنهادی مبارزه با رکود بهتنهایی نمیتواند مشککت اساسی بنگاههای صنعتی را مرتفع کند.
لذا بهمنظور ارتقاء وضعیت بنگاههای زیرمجموعه صندوقهالای بازنشسالتگی و بالرونرفالت از
شرایط رکودی ،انجام اقداماتی فراتر از آنچه در بسته سیاستی مبارزه با رکود ذکرشده ،ضروری
است .پیشنهاد میشود این اقدامات متناسب با دامنه کاربرد و جامعه هدف سیاسالتگالذاری در
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سطوح مختلف بنگاه ،صنعت ،ککن اقتصادی و فراملی طبقهبندی شالود کاله خکصاله آن باله
شرح ذیل ارائه میشود:
1طالف ط اقدامات در سط بنگاه

8ال تدوین سازوکارها و دستورالعملهای انتصاب مدیران و استخدام نیروی انسانی
0ال پیادهسازی چرخه بهبود بهرهوری
9ال پیادهسازی دستگاههای آماری و اطکعاتی شفاف و هوشمند در شرکتها
4الاصکح نظام بازاریابی و فروش در هریک از شرکتها
0التدوین نظامنامهها و دستورالعملهایی برای تبدیل داراییهای غیرمولد به مولد
1ال تعریف استانداردهای مدیریت مالالی و تبعیالت از ایالن اسالتانداردها خصوصالاً در زمیناله
اهرمهای مالی .در این اقدام میبایست صورت سود و زیان بنگاه مالورد تجزیالهوتحلیالل
قرار گیرد و برنامه دقیقی بهمنظور اولویتبندی پرداخت بدهیهالا و برناماله زمالانبنالدی
تسویه آن ها تهیه شود.
3ال برنامهریزی برای کاهش و یا امهال مطالبات بانکها
1ال ورود به حلقههای سودآور در زنجیره تولید ،انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه ،رایزنالی
برای ورود خط تولید با روشهای مختلف فاینان( و واگذاری خطوط تولید زیانده
3ال تالالکش بالالرای نوسالالازی ماشالالینآالت بالالا اسالالتفاده از ظرفیالالتهالالای فاینالالان( و جالالذب
سرمایهگذاریهای خارجی.
1طب ط اقدامات در سط صنعت

8ال ایجاد و یا توانمندسازی تشکلهای صنفی و اتحادیههالای صالنعتی بالا هالدف افالزایش
قدرت چانهزنی ،انجام فعالیتهای معطوف به بنگاههای زیرمجموعه ازجملاله تحقیالق و
توسعه و مطالعات بازار و تسهی بازار
0ال ایجاد کلینیکهای تخصصی صنعتی با هالدف عارضالهیالابی در هریالک از بنگالاههالای
صنعتی و کمک به مدیران آنها در جهت رفع عارضههای ایجادشده
9ال تدوین استراتژی توسعه صنعتی ویژه هریک از شاخههالای صالنعتی و تبعیالت از آن بالا
استفاده از آمایش سرزمینی
4ال بهبود وضعیت زیرساختهای شهر های صنعتی
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0ال تجدیدنظر و شفافسازی مناسبات و تعامکت مربوط به شهر های صنعتی
1ال تغییر رویکرد به شهر های صنعتی از رویکرد سنتی و مکان محوری به رویکرد نوین
3ال حرکت به سمت بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس.
1طج ط اقدامات در سط اقتصاد کالن

8ال ایجاد دایره آتش برای مواجهه با دخالتهای غیراقتصادی مقامات استانی
0ال تأمین اعتبار برای نوسازی و توسعه واحدهای صنعتی با اولویتهای اشتغالزایی و رفع
بحرانهای اجتماعی
9ال ایجاد سازوکارهایی برای امهال بدهیهای بنگاههالای بالدهکار از روشهالای مختلالف
بانکی و مالی
4ال تسهیل در ورود سرمایهگذاری خارجی و فاینان(های بینالمللی
0ال درنظرگرفتن نظام مالی بهینه برای بازپرداخت بدهیهای دولت به بنگاههای صنعتی
1ال طراحی سازوکار کارآمد برای انضباط مالی دولت
3ال توجه ویژه به زنجیرههای تولید و تشویق تعامکت اعضای هریک از زنجیرهها با یکدیگر
1ال مقرراتزدایی و کاهش بوروکراسی از روشهای مختلالف ازجملاله الکترونیکالی کالردن
فرایندها و کاهش مراجع تصمی گیری و تفوید اختیار
3ال اصکح نظام تعرفه واردات و صادرات با همکاری صنایع مرتبط
82ال اصکح نظام سود و سه هریک از زنجیرهها از ارزشافزوده ایجادشده در زنجیره تولید
88ال تکش برای ساماندهی طرحهای نیمهتمام دولتی
80ال اصکح فرایندهای قیمتگذاری و واگذاری شرکتها به بخش خصوصی
89ال اصکح نظام قیمتگذاری و اعطای یارانه باهدف حرکت به سمت آزادسازی قیمتها
در بلندمدت
84ال توجه به ایجاد شهرهای صنعتی بهجای مناطق صنعتی
80ال جلوگیری از هرگونه فعالیتهای سوداگرانه در شهر های صنعتی ،در خریالدوفروش
زمینهای صنعتی و اختصاص این مناطق صنعتی تنها بهعنالوان محالل تولیالد و احالداث
واحدهای تولیدی
81ال مدیریت تعرفههای گمرکی با هدف حمایت از صنایع داخلی و برنامهریزی استراتژیک
برای کاهش آنها در بلندمدت.
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1طدط اقدامات در سط فراملی

8ال تکش برای رفع تحری ها و افزایش تعامکت اقتصادی با سایر کشورها
0ال تکش برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی
9ال یکی شدن با واحدهای صنعتی
4ال عضویت در مجامع و سازمانهای بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیت آنها
0ال فعال نمودن رایزنیهای اقتصادی از طریق سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف.

منابع 


منابع
انتشارات/مؤلف

دسته

ردیف
8

مجموعه مقاالت همایش راهکارهای خروج
اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی

دانشگاه عکمه
طباطبائی

مجموعه
مقاالت

0

دو ماهنامه ندای صنعت شماره  8و  0و  9و4

مسهاش

مجله

9

مجموعه مقاالت همایش چالشهای تولید
ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی

4

سلسله گزارشهای اقتصاد مقاومتی ال
آسیبشناسی بخش صنعت

0

بخش صنعت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی

1

اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران (جلد نخست)

3

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 03

1

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره  00و 01

3

82
88

عنوان

بررسی اقتصادی و مالی فضای کسبوکار در
ایران ،آسیبشناسی و ارائه راهکارها (مطالعات
امنیت اقتصادی ال)34
بررسی چش انداز اقتصاد ایران ازنظر مؤسسه
اکونومیست (شامل پیشبینی 0ساله تا سال
 )0281ال33
[بولتن موضوعی شماره  ]33بررسی و تحلیل بسته
سیاستی دولت جهت خروج غیرتورمی از رکود

اتاق بازرگانی صنایع
و معادن و کشاورزی
تهران
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

مجموعه
مقاالت
کتاب
کتاب
کتاب
ماهنامه
ماهنامه

مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

بولتن

مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

بولتن

مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

بولتن

سال
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ردیف

عنوان

80

آسیبپذیری بخش صنعت [شماره ]3

89

[بولتن موضوعی شماره  ]14بررسی عوامل
مؤثر بر نظام تولیدی در ایران

84

گفتارهایی در اقتصاد ایران

80
81
83

81
83
02

اقتصاد سیاسی جهانی؛ در نظ اقتصاد
بینالملل
چش انداز اقتصادی منطقه از نگاه صندوق
بینالمللی پول ال19
بررسی چش انداز اقتصاد ایران ازنظر مؤسسه
اکونومیست (شامل پیشبینی 0ساله تا سال
 )0281ال33
گزارش پیشبینی وضعیت کسبوکار در ایران
(شامل پیشبینی  82ساله تا سال 0209
میکدی)ال31
بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای
خروج غیرتورمی از رکود
اظهارنظر کارشناسی درباره :الیحه رفع موانع
تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

08

رکود تورمی و راههای مقابله با آن

00

 1نکته مغفول در بسته خروج از رکود دولت

09
04

راهکار خروج از رکود حاک بر اقتصاد ایران؛
نقدی بر بستۀ پیشنهادی دولت
نکاتی در نقد بسته پیشنهادی دولت برای
شکستن رکود اقتصادی

انتشارات/مؤلف
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد
مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

دسته

سال

بولتن
بولتن
بولتن

8939

بولتن

8939

بولتن

8939

مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

بولتن

8939

مؤسسه تحقیقاتی
تدبیر اقتصاد

بولتن

مرکز پژوهشهای
مجل(
مرکز پژوهشهای
مجل(
دکتر حبیب چینی ال
مشاور عالی اتاق
ایران
روزنامه آسیاال نامه
شبکه کانونهای
تفکر
زهرا کریمی
دکتر حسن تاش

گزارش

8939

گزارش

8939

نامه

8939
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ردیف
00
01
03
01
03
92
98
90

عنوان
تقابل دو نگاه در اقتصاد
 82سؤال و راهکار در مورد رکودال بررسی بسته
ضدرکود در  82بند
متن گفتگو با جناب آقای دکتر فرشاد مومنی
درباره بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود
()39/0/80
تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن
در اقتصاد ایران
تحلیل بر گزارش دولت در مورد :چرایی بروز
رکود تورمی و جهتگیریهای برونرفت از آن
راهکارهای اساسی خروج از رکود تورمی در
اقتصاد ایران
ارتقای بهرهوری و ظرفیت جذب راهکار
اساسی خروج از رکود تورمی
موانع تولید و فنآوری ،ساختار بازار و پدیده
رکود تورمی در اقتصاد ایران

انتشارات/مؤلف

دسته

روزنامه دنیای اقتصاد

سال
8939

اقتصاد آنکینال
هادی کوزهچی
دکتر فرشاد مومنی
مرکز پژوهشهای
مجل(
مرکز پژوهشهای
مجل(
علی دینی ترکمانی
علی دینی ترکمانی
دکتر عباس شاکری

99

بررسی آثار بودجه سال  8939بر وضعیت رکود
تورمی در اقتصاد ایران

دکتر محمد قاسمی
و دکتر پریسا
مهاجری

94

برنامههای اشتغال عمومی راهکار مقابله با
بیکاری در شرایط رکود تورمی

دکتر زهرا کریمی

90

بهرهوری فناوری و رکود تورمی

دکتر فرشاد مومنی

91

بهبود محیط کسبوکار و رکود تورمی در
اقتصاد ایران

دکتر علی نصیری
اقدام

93

سیاستهای پولی و شرایط رکود تورمی

دکتر فرهاد نیلی

91

جمعبندی نظرات صاحبنظران منتخب درباره
بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود
اقتصادی

مؤسسه آیندهپژوهان
اقتصاد توسعه

8939
گزارش

8939

گزارش

8939

سخنرانی
سخنرانی
سخنرانی

8939
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ردیف
93

42
48
40
49
44
40
41
43
41
43
02
08
00

عنوان
نظرات تفصیلی صاحبنظران منتخب درباره
بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود
اقتصادی
جمعبندی و تلفیق نظرات پیشنهادی
دستگاههای اجرائی درباره رکود تورمی در
اقتصاد ایران
چکیده گزارش خانه صنعت و معدن و تجارت
ایران درباره بسته سیاستی خروج از رکود
خکصه تحلیل اتاق بازرگانی از بسته
پیشنهادی دولت
ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت برای
خروج غیر تورمی از رکود طی سالهای  39و
34
نقد آقای بحرینیان بر سیاستهای اقتصادی
دولت برای خروج از غیرتورمی از رکود
جمعبندی نظرات اساتید و کارشناسان
اقتصادی
رکود یا رکود تورمی؟ نقدی بر بستۀ تحلیلی
دولت برای خروج از رکود
نقد دکتر دینی بر بستۀ تحلیلی دولت برای
خروج از رکود
نقد گزارش خروج غیرتورمی از رکود
راهکار خروج از رکود حاک بر اقتصاد ایران؛
نقدی بر بستۀ پیشنهادی دولت
نقد دکتر ختائی بر بستۀ تحلیلی دولت برای
خروج از رکود
«درباره گزارش بسته پیشنهادی برای شکستن
رکود اقتصادی»
نظرات محسن رنانی در مورد بسته پیشنهادی
دولت برای شکستن رکود اقتصادی

انتشارات/مؤلف

دسته

سال

مؤسسه آیندهپژوهان
اقتصاد توسعه

8939

مؤسسه آیندهپژوهان
اقتصاد توسعه

8939

اتاق بازرگانی صنایع
و معادن و کشاورزی
ایران

دکتر عرب مازار
دکتر دینی
دکتر زهرا کریمی
دکتر زهرا کریمی
دکتر ختائی
دکتر مردوخی
دکتر رنانی

8939

منابع 511 

ردیف

عنوان

انتشارات/مؤلف

09

نکاتی در نقد بسته پیشنهادی دولت برای
شکستن رکود اقتصادی

دکتر حسن تاش

04

اقتصاد سیاسی بسته سیاستی جدید دولت

دکتر فرشاد مومنی

00

گفتگو با جناب آقای دکتر بهروز هادی زنوز
ارزیابی بسته تحلیلی دولت درباره رکود تورمی

01

نقدها و نظرها پیرامون برنامه دولت برای
خروج غیرتورمی از رکود

03

01

03
12
18
10
19
14
10
11

میخواهند همهچیز را به بازار آزاد بسپارندال نقد
پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی
بر بسته ضد رکود
میخواهند همهچیز را به بازار آزاد بسپارندال نقد
پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی
بر بسته ضد رکود0
طرح مطالعاتی پیشنهادی «بررسی زمینهها و
عوامل رکود تورمی در اقتصاد ایران و راهکارها
و سیاستهای حمایت از بخش مولد»
تحلیل وضعیت اقتصادی کشور .1ارکان
سیاستگذاری برای خروج از شرایط رکود تورمی
بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای
خروج غیر تورمی از رکود
بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای
خروج غیر تورمی از رکود
دولت رانتی و سرمایهداری صنعتی در ایران
بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزود بر
بخشهای مختلف اقتصاد ایران
نحوه تخصیص اعتبارات بانکی و پیامدهای
تورمی دخالت دولت در بازارهای اقتصادی کشور
تأمین مالی رشد غیر تورمی ،روح و اهداف

دکتر زنوز
بهروز هادی زنوز و
شفق مهر آذین ال
اتاق تهران
روزنامه تعادل

مؤسسه آیندهپژوهان
اقتصاد توسعه
مرکز پژوهشهای
مجل(
مرکز پژوهشهای
مجل(
دکتر نیلی
نوشین ملکی
دکتر مهدی صادقی
افشین جعفری
مژدهی
دکتر حیدر پوریان

دسته

سال
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ردیف

عنوان

انتشارات/مؤلف

دسته

سال

الیحه جدید بازار اوراق بهادار
13
11

رکود تورمی جهان صنعتی و فرو بستگی
تورمی کشور
سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج
غیرتورمی از رکود

دکتر فریبرز رئی(
دانا

13

مشکل اقتصاد ایران رکود تورمی است

مهدی تقوی

32

تورم رکودی در اقتصاد ایران

مهدی تقوی

38

موانع تولید و سرمایهگذاری و راهکارهای
پیشرو؛ از دید صنعتگران

اطکعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور ،مرکز آمار ایران.
اقتصاد ایالران در سالال ( 8934محالیط ،منالابع ،بالازیگران و بالروندادهالای حکمرانالی اقتصالادی) .مرکالز
پژوهشهای مجل(.8934 .
بانک مرکزی .نماگرهای اقتصادی در سالهای مختلف و گزیده آمارهای اقتصادی.
بررسی تحالوالت اقتصالاد کالکن در دوره 8912ال .8930مؤسساله عالالی آمالوزش و پالژوهش مالدیریت و
برنامهریزی .آبان .8934
برکچیان ،مهدی .افت تقاضا در اقتصاد و ضرورت اجرای سیاستهای کوتاهمدت تحریک تقاضا .مؤسساله
عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی .بهمن .8934
برکچیان ،مهدی .بررسی تحوالت بازار کار ایران .مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
فصل دوم .8934
تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ،عملکرد سهماهاله اول و بالرآورد رشالد اقتصالادی سالال  .8930مرکالز
پژوهشهای مجل( ،مسلسل  .80228شهریور 8930
تحلیلی بر گزارش دولت در مورد :چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیالریهالای بالرونرفالت از آن .مرکالز
پژوهشهای مجل( ،شماره مسلسل  .89129مرداد .8939
درباره برجام (برنامه جامع اقدام مشتر ) ،تحلیل اثرات اجرای برجام در بخش صنعت ،پتروشیمی و معدن
کشور .مرکز پژوهشهای مجل( ،شماره مسلسل  .84489شهریور .8934
شاکری ،عباس .تحلیل وضعیت اقتصادی کشور ،ارکان سیاستگذاری برای بالرونرفالت از شالرایط رکالود
تورمی .مرکزی پژوهشهای مجل( .مسلسل  .89181مرداد .8939
شاکری ،عباس .مقدمهای بر اقتصاد ایران .انتشارات رافع.8930 .
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عظیمی ،حسین .مدارهای توسعهنیافتگی اقتصاد ایران .انتشارات نشر نی .چاپ هشت .8913 .
مدنی زاده ،سیدعلی و رحمتی ،محمدحسین .رکود تورمی در ایران .پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
جمهوری اسکمی ایران .آذر .8939
مدنیزاده ،سیدعلی و رحمتی ،محمدحسین .رکود تورمی و راهکارهای خروج .پژوهشالکده پالولی و بالانکی
بانک مرکزی جمهوری اسکمی ایران .آذر .8939
مروری بر وضعیت رکود تورمی کشور و چش انداز سالهالای پالیشِرو .اتالاق بازرگالانی صالنایع ،معالادن و
کشاورزی تهران .فروردین .8939
نورث ،داگکس .نهادها ،تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی ،ترجمه محمدرضالا معینالی ،انتشالارات سالازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور.8910 .
نیلی ،مسعود و خاوری نژاد ،ابوالفضل .تحلیل رشالد بلندمالدت اقتصالاد ایالران و چالالشهالای دهاله .8932
کنفران( اقتصاد ایران.8939 .
World Economic Forum 2016. The Global Competitveness Report.
World Economic Outlook 2016. IMF.
Global Economic Prospect 2016. WorldBank.
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پیوست 5ط بنگاههای متوسط و بزرگ وابسته به صندوقها و مدیران صطنعتی قابطل
گفتگوی عمیق
جمع
ردیف

شرکت

مالکیت
صندوقها

صندوق
صنعت

تعداد
شاغلین

استان

بورسی/

باالدستی

غیربورسی

(با اکثریت

(درصد)

8

0

خدمات
هواپیمایی
آسمان
انبارهای
عمومی و
خدمات گمرکی
ایران
سرمایهگذاری
ایرانگردی و
جهانگردی

مدیر)

33.38

حملونقل و
انبارداری و
ارتباطات

822

حملونقل و
انبارداری و
ارتباطات

9.938

کل کشور

غیربورسی

بازنشستگی

کل کشور

غیربورسی

بازنشستگی

822

خدمات
گردشگری

091

کل کشور

غیربورسی

بازنشستگی

4

لولهسازی اهواز

31.31140

محصوالت
فلزی

0.218

خوزستان

غیربورسی

بازنشستگی

0

سیمان یاسوج

30.924

سیمان آهک
و گچ

021

کهکیلویه
و
بویراحمد

غیربورسی

بازنشستگی

1

کفش ملی

31.818301

181

کل کشور

غیربورسی

بازنشستگی

3

آپادانا سرام

38.4

8.840

قزوین

غیربورسی

بازنشستگی

1

صنایع شیر
ایران

14.0190

صنایع لبنی

کل کشور

غیربورسی

بازنشستگی

822

پست و
مخابرات

338

کل کشور

غیربورسی

تامین

38.43

رایانه

003

تهران

غیربورسی

تامین

822

حملونقل و
انبارداری و
ارتباطات

8.840

کل کشور

غیربورسی

تامین

9

3
82
88

خدمات ارتباطی
رایتل
گسترش
ارتباطات داتک
قطارهای
مسافری رجا

هلدینگ

محصوالت
چرمی
کاشی و
سرامیک

هلدینگ
حملونقل و
گردشگری
هلدینگ
حملونقل و
گردشگری
هلدینگ
حملونقل و
گردشگری
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ
غذایی ،دارویی،
کشاورزی
ارتباطات و
رایانه
ارتباطات و
رایانه
هلدینگ
حملونقل و
گردشگری
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جمع
مالکیت

ردیف

شرکت

80

گروه هتلهای
هما

33.99

89

کشتیسازی
اروندان

822

صندوقها

صندوق
صنعت

تعداد
شاغلین

استان

بورسی/

باالدستی

غیربورسی

(با اکثریت

(درصد)

84
80
81
83
81
83

فوالد اکسین
خوزستان
ذوبآهن
اصفهان
شیر پاستوریزه
پگاه
چوب و کاغذ
ایران (چوکا)
کارخانجات
پارس الکتریک
لوازمخانگی
پارس

41.281
34.8104491

14.9
33.0218100

03.2113
33.318203

مدیر)

هتل و
رستوران
حملونقل و
انبارداری و
ارتباطات
فلزات
اساسی
فلزات
اساسی
صنایع لبنی
محصوالت
کاغذی
دستگاههای
برقی
دستگاههای
برقی
انبوهسازی
امک و
مستغکت
انبوهسازی
امک و
مستغکت

110

کل کشور

غیربورسی

تامین

هلدینگ
حملونقل و
گردشگری

881

خوزستان

غیربورسی

تامین

هلدینگ صنایع
و معادن

191

خوزستان

غیربورسی

تامین

81.402

اصفهان

بورسی

تأمین

023

خوزستان

غیربورسی

بازنشستگی

321

مازندران

غیربورسی

تامین

090

تهران

بورسی

تامین

041

قزوین

بورسی

تامین

828

تهران

غیربورسی

تامین

139

تهران

غیربورسی

تامین

883

تهران

غیربورسی

تامین

مازندران

غیربورسی

تامین

بورسی

تامین
تامین
تامین

02

ایران سازه

822

08

سرمایهگذاری
خانهسازی ایران

822

00

تحقیقاتی
مهندسی توفیق
دارو

13.92081

مواد دارویی

09

آنتیبیوتیک
سازی ایران

13.92081

مواد دارویی

913

40.1098021

الستیک و
پکستیک

838

قزوین

49.9104441

شیمیایی

8.381

خوزستان

بورسی

10.1114883

شیمیایی

8.430

خوزستان

بورسی

04
00
01

سرمایهگذاری
صنایع الستیک
سهند
پتروشیمی
امیرکبیر
پتروشیمی
آبادان

هلدینگ

هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ
غذایی ،دارویی،
کشاورزی
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ صنایع
و معادن
هلدینگ
عمران و
ساختمان
هلدینگ
عمران و
ساختمان
هلدینگ
غذایی ،دارویی،
کشاورزی
هلدینگ
غذایی ،دارویی،
کشاورزی
هلدینگ نفت
گاز پتروشیمی
هلدینگ نفت
گاز پتروشیمی
هلدینگ نفت
گاز پتروشیمی
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جمع
ردیف

شرکت

مالکیت
صندوقها

صندوق
صنعت

تعداد
شاغلین

استان

بورسی/

باالدستی

غیربورسی

(با اکثریت

(درصد)

03

پاالش نفت
اصفهان
پاالیش نفت
بندرعباس
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  561مسئلهشناسی رکود در بنگاههای صنعتی وابسته به صندوقهای بازنشستگی در ایران

پیوست1ط چارچوب سؤاالت برای گفتگوی عمیق
الف) محور سؤاالت مقدماتی

ال سؤاالت در خصوص مصاحبهشونده:
■ سن ،جنسیت ،رشته و سطح تحصیل ،سوابق کاری
8ال4ال8ال0ال سؤاالت در خصوص بنگاه و حوزه کاری بنگالاه( :هالدف ضالمنی ایالن بخالش
کشف میزان آگاهی مدیر با بنگاه و صنعت است)
 .8توضیح مختصری راجع به بنگاه (مثل سابقه ،تعداد پرسالنل ،نالوع تکنولالوژی ،وضالعیت
مالی (سود ده ،زیان ده) ،امکانات ،ظرفیت تولید بالقوه و بالفعل)
 .0وضعیت فعلی صنعت (مثکً صنعت فوالد) را چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت این بنگاه
را در صنعت چگونه برآورد میکنید؟ سه بازار؟
 .9رقبای بنگاه کیستانالد و وضالعیت بنگالاه نسالبت باله آنهالا (مالثکً ساله بالازار ،تنالوع
محصوالت و خدمات آنها نسبت به ما)
 .4حاشیه سود مرسوم در صنعت و حاشیه سود بنگاه
 .0روند کلی این صنعت رو به چه سمتی میبینید؟ چش انداز صنعت
ب) محور سؤاالت معطوف به وضع کنونی بنگاه

 .8به نظر مدیر مورد مصاحبه ،آیا بنگاهش دچار رکود است یا با تمام ظرفیالت دارد تولیالد
میکند و به قیمت اقتصادی محصول /خدمتش را میفروشد؟
 .0اگر بنگاه دچار رکود است چقدر از این رکود ناشی از علل بیرونی مثل شرایط اقتصادی
است و چقدر ریشه در عوامل درون بنگاه دارد؟
 .9اگر سهمی از رکود ریشه در عوامل درون بنگاهی دارد ،چه عالواملی ،چگوناله و از چاله
زمانی باعث این رکود شدهاند؟
یادآوری :در این پروژه تمرکز اصلی روی رکود اقتصادی و چگونگی تأثیر آن بر بنگاههاست
و صرفا به شکل مختصر و مفید به ریشههای درونی رکود بنگاهها خواهی پرداخت.
نکته :منظور از ریشههای درونی رکود بنگاه علل و عوامل است که بیارتباط باله وضالعیت
محیط بیرون از بنگاه باعث تضعیف بنگاه و رکود میشود (مثکً مدیریت ضالعیف ،ناکارآمالدی
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نیروی انسانی که همه استخدام رسمی ه هستند ،تحمیل شدن نیروی انسانی  ،مکالانیالابی
غلط ،نبود زنجیره تأمین ،پایان دوره عمر محصول و  )...که این متفاوت از عوامل معلول کاله
در ادامه بیان خواهد شد ،است.
 .4علل بیرونی رکودزا در این بنگاه چه عواملی هستند؟ از چه زمانی بر بنگالاه شالما تالأثیر
خود را نشان دادهاند؟ «علت» (پیشنهاد میشود عوامل بر اساس سطحبندی تفکیک شود
مثکً عوامل مرتبط با محیط صنعت ،عوامل ملی و عوامل جهانی)
 .0علل بیرونی رکود زا ،از چه طریقی بر سالازمان تالأثیر مالیگذارنالد؟ (بالر اسالاس نظریاله
سیستمی و بر فرمول اساسی سود = هزینه ال فروش) «معلول»
 .1شما (یا مدیران قبلی) در پاس به این مشککت (برای حفظ سود یا جلوگیری از ضالرر
بیشتر) ناگزیر به انجام چه اقداماتی شدید؟ (مثکً مجبور باله گالرفتن وام شالدن ،نیالروی
انسانی رو تعدیل کردن ،شرایط فروش رو تغییر دادند و « )...معلول»
ج) محور سؤاالت معطوف به راهکارهای خروج بنگاه از رکود

 .8با فرض تداوم علل رکودزای بیرونی تا چند سال آینده ،چه چشال انالدازی را در پالیش
روی بنگاه میبینید؟ (تعطیلی ،ادامه روند فعلی ،تغییر حوزه فعالیت)
 .0با فرض تداوم علل رکودزای بیرونی تا چند سال آینده ،چه برنامالههالایی بالرای بهبالود
وضع بنگاه مدنظر است؟
 .9از عوامل تأثیرگذار درون بنگاهی برای خروج از رکود یا کاهش اثر رکود ،چاله مالواردی
در اختیار شما و چه مواردی خارج از اختیارات شماست؟ (مثکً امکان تغییالر مالدیرانش را
بهدلیل اینکه از بیرون سازمان تحمیلشدهاند را ندارد و یا چون استخدام رسمی هستند)
د) محور سؤاالت معطوف به سیاستهای خروج از رکود

 .8با توجه به عوامل رکودزای بیرونی تأثیرگذار بر این بنگاه ،چه راهحلهایی (سیاستها و
راهکارها) برای رفع و یا کاهش اثر آنها پیشنهاد میکنید؟
 .0از بستههای سیاستی خروج از رکود یا بهبود محیط کسبوکار که مصوب شده است چه
اطکعاتی دارید؟ آیا بر صنعت شما تأثیر داشتهاند؟ مثبت یا منفی؟
 .9به نظر شما ریشه و علل رکود در کشور بهخصوص در صنعت چیست؟

