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 خالصه مدیریتی

ه کین سؤال خ به اهای اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کالن و متغیرهای موثر بر آن است. پاسعملکرد بنگاه

یر قرار دی تحت تاثها را به طور جگیری این بنگاهتواند تصمیممی انداز اقتصاد کالن چیست؟ترین چشممحتمل

 و کوفاییش جهت نیز بالقوه ای ظرفیت تنوع مناسب، بودن دارا بر عالوه ایران اقتصاد در صنعت خشبدهد. 

 اقتصاد به عتصن بخش از ملی تولید به آسیب این، بیشترین وجود با دارد. کشور اقتصادی توسعه و رشد کمك به

 حال همان در و است درصد 25 حدود ایران در اقتصاد از کل معدن و صنعت بخش سهم است. شده وارد کشور

 و رونق میشود منجر که شده شناخته کشور اقتصاد سایر بخش های رابط عنوان به کشور اقتصادی زنجیره در

 این بخش چشم انداز و فعلی وضع گذشته، وضعیت با از اینرو، آشنایی شود. منتقل بخشها سایر به آن رکود

 .میدهد قرار اختیار در را اقتصاد کشور چشم انداز و واقعیت از روشنی تصویر

 تولیدی حدهایوا مورد نیاز مواد و کاالها به دستیابی سو یك از تحریم ها تشدید حال با توجه به بازگشت و

 نوبه هب عوامل این .شد المللی مشکلبین  بازارهای در کشور تولیدی کاالهای دیگر، فروش سوی از و سخت

 اطمینان معد فضای هنوز که آنجا از روند فعلی، تداوم با .گردید معدن و صنعت بخش کاهش تولید باعث خود

 تولید تیجهن در و سرمایه گذاری ها در تغییرات چشمگیری داشت انتظار نمیتوان است، حاکم اقتصاد کشور بر

می ن صورت جدیدی سرمایه گذاری اصال نیست که معنی بدان این البته .آید وجود به معدن و بخش صنعت

 آثار از .میدهند امانج را جدیدی بیشتری، سرمایه گذاری احتیاط با سرمایه گذاران که است معنی بلکه بدان گیرد،

 و آالت اشینم جمله از وارداتی کاالهای افزایش قیمت ارز، نرخ افزایش به میتوان اقتصادی منفی تحریم های

 شدن والنی ترط وارداتی، های واسط و اولیه و مواد سرمایه ای کاالهای به دسترسی عدم تجهیزات سرمایه ای،

 در خارجی سرمایه گذاری کاهش بانکی، -ارز بین انتقال و نقل به مربوط مشکالت دلیل به فرآیند واردات

 .کرد ارهاش خارجی، سرمایه گذاران برای امنیت عدم و نااطمینانی شرایط بروز دلیل به تولیدات  صنعتی

مهمترین  .است مواجه گوناگون زمینه های در تهدیدهای مختلف و فرصتها با کشور معدن و صنعت بخش

 به منابع دسترسی و معدنی مواد تنوع کشور، بالقوه پتانسیل معدنی وجود شامل، معدن و صنعت بخش فرصتهای

 همچنین و فرآورده های نفتی تولید در رقابتی و نسبی مزیت بازارهای منطقه، به دسترسی کشور، در فراوان انرژی

 تنش های و تحریم های اقتصادی خام، مواد قیمت نوسانات و فروشی شامل، خام بخش این تهدیدهای مهمترین

 .می باشد پیشرفته به فناوری های دسترسی عدم اقتصادی، زیرساخت های منطقه، کمبود در سیاسی و نظامی
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 دولت حمایت محصوالت، مواردی مانند: تنوع به می توان معدن و صنعت بخش قوت مهمترین نقاط از همچنین

همچون:  مواردی قالب در می توان بخش را این ضعف نقاط مهمترین و کرد اشاره معدن صنعت و بخش از

 .نمود طبقه بندی لویت هااو تعیین کسب وکار، عدم فضای نامناسب وضعیت تولیدی، پایین صنایع رقابت پذیری

 1397ر سال دعملکرد صنعت »بر این اساس، در این گزارش انجمن مدیران صنایع، تحلیلی جامع و تفصیلی از 

ب این بررسی، ارائه می دهد. در چارچو« با توجه به شعار سال )رونق تولید( 1398و چشم انداز آن در سال 

ها در  ه بخشخود را روی صنعت که سهم باالیی نسبت به بقی بعد از ارائه وضعیت کلی اقتصاد ایران تمرکز

 اقتصاد ایران دارد گذاشته است.

ر ایران های ملی بانك مرکزی جمهوری اسالمی و مرکز آماسازی سال پایه حسابشاهد یکسان 1396از سال 

رکزی و مانك هاد بهستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو ن

ش های رکز پژوهمتشره مرکز آمار ایران است. حال با توجه به آمارهای این دو نهاد و با استفاده از گزارشهای من

ز ارش امجلس شورای اسالمی، وزارت صمت، موسسه های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه اقتصاد، در این گز

خش صنعت ان و بو ارائه عملکرد و چشم انداز اقتصاد ایرداده ها و اطالعات نهادهای فوق الذکر جهت تحلیل 

 پرداخته ایم که در ادامه به آن می پردازیم. 1398در سال 

ابسته خواهد وبه عوامل زیر  1398به طور کلی چشم انداز اقتصادی سال نتایج بررسی حاکی از این است که؛ 

 بود:

ر نرخ وی دیگتباری موثر خواهد بود و از ستشدید یا کاهش مشکالت بانکی: از یك سو بر تنگنای اع  •

 سود حقیقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد

 ود حقیقیسنرخ  رفتار بودجه ای دولت: از دیدگاه آثار مستقیم بر رشد اقتصادی و آثار غیرمستقیم بر •

 سیاست های ارزی: از دیدگاه نرخ ارز حقیقی و آثار آن بر طرق تقاضا و عرضه اقتصاد •

والت صادرات محصو به طور خاص  صادرات: خصوصا روابط مالی که به طور کلی المللروابط بین  •

 را تحت تاثیر قرار خواهد داد پتروشیمی

 شوک های بیرونی اقتصاد: کاهش یا افزایش ریسك های سیاسی  •

 بخش آخر آنها دربرخی از بیان شده است که مشروح بطور خالصه در زیر و توصیه های سیاستی راهکارهای 

 گزارش با عنوان ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی ارائه شده است.
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 و متوسط کوچك، از اعم تولیدی واحدهای کلیه برای یکسان بطور اعالمی تدابیر و ها سیاست کلیه •

 و ردلیلبه معافیتی هرگونه ارایه از و گردیده اعمال دولتی و خصوصی شبه خصوصی، از اعم بزرگ

 .گردد خودداری تولیدی واحدهای از ترجیحی شماری به انگیزه

 موجود بعمنا محل از و وارداتی اولیه مواد تأمین در تولیدی واحدهای توانمندی افزایش هدف با •

 منابع هیزتج در دولت اقدام با و ارز تسعیر نرخ افزایش از ناشی درآمدهای و  ملی توسعه صندوق

 یازمندیهاین تأمین جهت ترجیحی، نرخ با یکساله مدت کوتاه وام تجاری بانکهای عاملیت به صندوق،

 .گردد پرداخت تولیدی واحدهای ریالی و ارزی

 ثانوی اطالع ات وارداتی، کاالی شده تمام قیمت نیز و مؤثر تعرفه متوسط افزایش از جلوگیری هدف با •

 4200 ها،کاال ورودی حقوق تعیین در ارز تسعیر نرخ مبنای کشور اقتصاد به عادی شرایط بازگشت و

 .گردد محاسبه و منظور تومان

 فروش از یناش دولت درآمدهای مشخص، بطور ارز تسعیر نرخ مبنای افزایش تغییر اینکه به توجه با •

 رفع قانون 2 هماد استناد به شود می پیشنهاد نماید، می امکانپذیر را غیرنفتی صادرات از حاصل ارز

 دولت یوند تسویه جهت محترم دولت مشخص برنامه مذکور درآمد محل از و پذیر رقابت تولید موانع

 و آرامش توسعه به مذکور برنامه انتشار با و تنظیم اقتصادی فعاالن خصوصاً مختلف های بخش به

 .شود کمك کشور اقتصادی فضای بر روانی طمأنینه

 نرخ تعیین در تصمیم اتخاذ نیز و کشور گمرکات محل در وارداتی کاالی انباشت از جلوگیری هدف با •

 محموالت فتکلی تعیین همچنین و ریفاینانس و فاینانس از اعم دار مدت خریدهای برای ارز برابری

 صمت، های وزارتخانه ایرانو اسالمی جمهوری گمرک از دولت نمایندگان از مرکب ای کمیته وارداتی

 تهران گانیبازر اتاق از دائمی ای نماینده نیز و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و کشاورزی جهاد

 التمشک حل جهت در و خاص موارد با متناسب احکام، صدور به نسبت دقیق بررسی با تا تعیین

 .نماید اقدام تولیدی واحدهای و تجار

 به حمایت سازمان قیمت تعیین و کنترل نظام اوالً شود می پیشنهاد نیز اخیر مصوبه 5 ماده خصوص در •

 محصول یا اولیه مواد که باشد کاالها از دسته آن به منحصر فقط کاال فروش قیمت کننده تعیین عنوان

 نقدینگی توان بهبود جهت در ثانیاً و گردیده وارد کشور به و خریداری بانکی ارز با آن وارداتی نهایی
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 موفق مصوبه صدور تاریخ تا و بانکی ارز محل از که مذکور واحدهای از دسته آن تولیدی، واحدهای

 سازمان به ارز نرخ التفاوت مابه پرداخت شمول از اند گردیده مرکزی بانك از تخصیص دریافت به

 .گردند معاف حمایت

 قیمت نندهک تعیین عنوان به حمایت سازمان قیمت تعیین و کنترل نظام اوالً که است این پیشنهاد •

 ارز با آن داتیوار نهایی محصول یا اولیه مواد که باشد کاالها از دسته آن به منحصر فقط کاال فروش

 دسته آن لیدی،تو واحدهای نقدینگی توان بهبود جهت در ثانیاً و شود وارد کشور به و خریداری بانکی

 بانك از صتخصی دریافت به موفق مصوبه صدور تاریخ تا و بانکی ارز محل از که مذکور واحدهای از

 .شوند معاف حمایت سازمان به ارز نرخ التفاوت مابه پرداخت شمول از اندشده مرکزی

 .تومان برای کلیه کاالها و خدمات متوقف گردد 4200ای به قیمت تخصیص ارز یارانه •

ار ی، به بازاساس تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کاالها، من جمله کاالهای •

 .ثانویه ارز واگذار گردد

و  شود عرضه داده ستوری در بازار ثانویه اکیداٌ اجتناب گردد و اجازههای داز کنترل نرخ ارز و دخالت •

 .تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید

ازار بدرصد ارز حاصل از صادرات خود را در  90درصد و صنایع بزرگ  80صنایع کوچك و متوسط  •

ر، ز کشوای، هزینه دفاتر خارج های ارزثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام

 .های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسدهزینه

 زاد درآمدو ما ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برسانددولت هم مانند سایر بخش •

ر دویه( حاصل از فروش ارز را )تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثان

 .مجزی نزد بانك مرکزی واریز نماید صندوقی

 .های قاچاق پذیر )بنزین و گازوئیل( مجدداٌ برقرار گرددنظام سهمیه بندی سوخت •

 های پاییندرصد درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهك 50حداقل  •

 .دهك پایین جامعه( واریز گردد 7الی  5مدی )آدر

های اهش بنگانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گرددولت از محل باقیم •

 افتد اقدام نماید. ها اتفاق میکوچك و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت
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و  ه شدنکلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچید •

 ی کشور شده است اصالح گردد. پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارج

 در سیاست های مالیاتی تجدیدنظر و اصالحات الزم اعمال گردد. •

 رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع •

 تحریك تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور •

 اهشک را خود ملی پول ارزش خود صادرات برخی کشورها برای افزایشاصالح سیاست های ارزی:  •

 .دهند می

 .مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود •

 .تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد •

 .دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد •
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 مقدمه

وجود نااطمینانی در قیمت و  نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعاالن اقتصادی اثر منفی دارد. با

ها و خورد. میزان و سازوکار این اثرگذاری نیز در بخشمقدار کاالها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می

شود منظور مواردی ها مطرح میوقتی چنین آثار و نتایجی از نااطمینانی صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد.

هاست. در ها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوریبیماریمانند خشکسالی، حوادث طبیعی، 

مند باشد در تامین سطح تولیدی که رفاه تواند دخالت کند و اگر از کارایی الزم بهرهچنین شرایطی دولت می

ران مشاهده های اخیر در ایهای اقتصادی که طی سالاکثر نااطمینانی کند موفق خواهد شد.اجتماعی را تامین می

شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی می

ترین وظایف خود یعنی تامین ثبات در انجام یکی از مهم مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه

گیرد و حاکی از کیفیت پایین شکست دولت منشأ می های موجود در ایران ازاقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی

حکمرانی است. حتی اگر سه وظیفه یك دولت بسیار حداقلی را تامین امنیت، تامین ثبات و امور بازتوزیعی 

رسد این منشأ را بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. به نظر می

 1وجو کرد.تنظیمات سیاسی کشور جستباید در روابط و 

م. شته باشیان داجاری، ابتدا الزم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایربرای تحقق رونق تولید در سال

ال، دهد و در عین حدست میهای اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را بهدرک این شرایط، راه

و  ایه پولیپای جز رشد انتهای کمك به تولید از طریق اعتبارات که نتیجهطه بیگذار را از افتادن در ورسیاست

 دارد.های باالتر ندارد، در امان میثبت تورم

گیرد. همین درآمد روی کاغذ، دانیم نفت خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات کشور را دربرمیاول: می

عبارت تر، این ارقام بیش از این میزان است. بهطور دقیقکند. البته بهیدرصد بودجه دولت را تامین م 30بیش از 

راحتی انجام شود و در ای و مواد اولیه بهشود تا واردات سرمایهدیگر درآمد ناشی از فروش نفت، باعث می

مد باعث شود. از این رو نبود این درآسیکل بعدی، این واردات خود موجب رونق و صادرات کاالهای دیگر می

ای شده و اقتصادی را که برای تولید شدیدا نیازمند سرمایه است با شوک افت شدید واردات کاالهای سرمایه

                                                           
 1398، دارایان، هادر دور دوم دولتنااطمینانی اقتصادی . چشمی، علی،  1

http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/21141  

http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/21141
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سازد. در مورد بودجه دولت، این فرآیند شدیدتر است؛ به این معنا که وابستگی درآمدهای دولت منفی مواجه می

درآمدهای مالیاتی خود متکی به کسب و کارهایی ز بخش مهمی ادرصد است؛ زیرا  30به نفت، بسیار بیشتر از 

 طور غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی هستند.است که به

شی مدهای ناه درآهای رکود و رونق کامال وابسته بکنیم، دورههای تجاری اقتصاد ایران را بررسی میوقتی سیکل

صاد ، اقتشود و با کاهش فروشق شروع مییابد، سیکل روناز فروش نفت است. وقتی درآمد نفتی افزایش می

دامه انیز  شود. از این رو، بدون هیچ شکی دوره رکودی که از سال گذشته آغاز شده، امسالدچار رکود می

 شود.تر میهای نفتی تشدید شود، این سیکل عمیقیابد و اگر تحریممی

ت، هش وارداه، کامدهای ارزی، عدم توازن بودجکند، بسیار فراتر از افت درآها ایجاد میدوم: مشکلی که تحریم

ند تی از روت. وقتاثیر قرار داده اسها روند بلندمدت اقتصاد را تحتتقلیل مصرف و رکود اقتصادی است. تحریم

گوید که رونق است. در واقع روند، به شما می -های سینوسی رکود کنیم، منظور فراتر از سیکلصحبت می

رانه سرآمد کنند یا پایین. وقتی روند صعودی باشد، به معنای آن است که دحرکت می ها به سمت باالسیکل

روندان اه شهکشور در بلندمدت فارغ از تحوالت مقطعی افزایشی است و وقتی نزولی باشد به معنای کاهش رف

 د ناخالصتولی بهگذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه کننده این روند نیز نرخ سرمایهاست. متغیر اصلی تعیین

رصد رسیده و د 20های اخیر به زیر درصد بوده است؛ اما این رقم در سال 30داخلی است که همواره بیش از 

ه دی سرمایموجو گذاری حتی نتواند استهالکزودی در شرایطی قرار گیریم که میزان سرمایهرود که بهانتظار می

که از  عناستر کشور رو به افول گذارد. این امر به آن مرا پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه د

 ست.انش ااین به بعد دغدغه اقتصاد ایران نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از فقیر شدن بیشتر شهروند

ها، تصویر سوم: هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکالت ساختاری مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم

پوشی از این های اخیر برای آن ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشمکامال متفاوتی را در سال

کند. با این وجود انجام را از حل مسائل دور می گذارتصویر و حواله دادن آن به مسائل ساختاری، اصوال سیاست

ها را سبك کند. انجام دادن آن نیز بیش از آنکه نیازمند دانش تواند بار تحریماصالحات ساختاری تا حدی می

پذیری است. اصالحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، افزایش باشد، محتاج شجاعت و ریسك

افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصالحات بانکی، اصالحات یارانه انرژی و... را شامل  های مالیاتی،پایه

های کنونی که شود. البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصالحات و با وجود حجم تحریممی
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است، بدون تردید پاسخ یافتگی ممکن اقتصاد و کشور را به حالت آتارکی یا خود وابسته کشانده، آیا توسعه

 منفی است.

ست. رفع لول اها، خود نه علت که معچهارم: در این تصویر کالن، اصوال مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه

دهد، یپاسخ نم ه علتگردد، از آنجا که بهایی که سررشته آن به پایه پولی بازمیشدن معلول با استفاده از گزینه

ه وجود وری کشود. از این رو برخالف تصمی آن تنها به بدتر شدن وضعیت منجر میکامال موقتی و تبعات تور

 دارد، فشار بیش از حد به سیستم بانکی و بانك مرکزی، راه رسیدن به هدف تولید نیست.

های اخیر ها در دههترین سالگذاری معقولی را به خود ببیند، یکی از سخت، حتی اگر سیاست1398سال 

 1تر نکنیم.های مرسوم، آن را پرچالشباشد تا با تصمیمخواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .98ها در سال تحریم. گزارش گروه کارشناسی دنیای اقتصاد، دفتر اقتصاد کالن و تحریم ها،  1

https://www.khabaronline.ir/news/1247427/%D8%AA%D8%AD  

https://www.khabaronline.ir/news/1247427/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1247427/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 1397شاخص های کالن اقتصادی در سال برخی وضعیت  -1

 رشد و تولید ملی  -1-1

)مجمع جهانی اقتصاد، مرکز آمار با توجه به جداول، نمودارها و گزارشهای دستگاه ها و سازمان های مختلف 

رشد تولید ناخالص  ؛1397از شاخص کالن اقتصادی کشور در سال ایران، بانك مرکزی، وزارت صمت و ...( 

داخلی تحت تأثیر عوامل گوناگونی، به محدوده اعداد زیر صفر سقوط کرد و از سوی دیگر الگوی توزیع ثروت 

صله حداکثر و حداقل و کاهش جمعیت طبقه متوسط به نفع افزایش نیز شاهد دو روند هشدار دهنده افزایش فا

ترین روندها را تجربه کرده است؛ تولید یکی از کاهنده 1397جمعیت طبقه فرودست بود. تولید صنعتی در سال 

سقوط اقتصادی . با سقوط مواجه شد 1397های اخیر، در سال اتومبیل به مثابه موتور رشد صنعتی ایران در دهه

تولید ملی در ابتدای دهه نود است و تکرار دوباره این وضعیت در کمتر از  وضعیت نامناسبیادآور  97ل سا

بخش صنعتی اقتصاد ایران بوده؛ تا حد زیادی منجر به نابودی چشم  بزرگی بر یبآسیك دهه؛ عالوه بر اینکه 

 قابل توجهی در پی خواهد داشت.انداز اقتصادی طبقه متوسط کشور شده است؛ که اثرات اجتماعی و فرهنگی 

ترین نقش ترین و پررنگگذاری اقتصادی و پیامدهای آن، مهماین وضعیت، کیفیت نازل سیاست در میان دالیل

 بزرگاین پیامدهای منفی ناشی از خطاهای  آمارها و داده ها نشان دهنده این است که؛را ایفا کرده است و 

 خواهد بود. قابل توجه است که؛اقتصاد ایران  گیرنیز گریبان 98سال  ، در97گذاری اقتصادی در سال سیاست

، رونویسی از نسخه پیچیده شده دولت دهم برای مواجهه با 1397گذاری اقتصادی سال بخش اشتباهات سیاست

دولت  دقیقهای اقتصادی بویژه در حوزه مدیریت منابع محدود ارزی بود. این تقلید اثرات تشدید تحریم

های های ارزی و سیاستگذاری اقتصادی دولت دهم در حوزه سیاستهای کالن و سیاستهم از تصمیمدوازد

سیاست سرکوب ارزی و  تجربه کرده بود کهبود و هست. درحالی که دولت دوازدهم  قابل توجهتجاری 

، و کردرانت جویان  نفعچگونه منابع ارزی کمیاب ایران را به  1391و  1390های دالرپاشی در بازار در سال

 نگاه غیر واقع بینانههمان سیاست را اجرا کرد.  وجود این دوبارهبازارها را از تعادل خارج کرد؛ اما با 

سیاستمداران در مورد امکان استفاده نامحدود از ابزار ارز برای سرکوب تورم، فشار افکار عمومی و البته 

دوباره وضعیت شد اقتصاد کشور در کمتر از یك دهه، ای رانت جویان سبب شانتاژهای سیاسی و رسانه

تحت تأثیر رویکرد غلط ارزی در  های تجاری و اقتصادی دولت عمالو کلیه سیاست نامناسب را تجربه کند

سیاست سرکوب ارزی و میخکوب کردن نرخ دالر در  دهی شوند.ساختن تولید و اقتصاد ملی جهت بدترمسیر 



 
 
 
 

  
 

10 
 

. ها شد که تا پایان سال، اقتصاد ایران را به انحرافی بزرگ کشاندسیاست گذاری تومان سنگ بنای برخی 4200

منابع ارزی ارزشمند و کمیاب از سوی رانت خواران تحت عنوان متوجه سیاست نادرست خود شد وقتی دولت 

ارز ادامه تخصیص  متوجه شد. پس از آن بود که دولت دوازدهم ذخیره شده بودثبت سفارش و واردات کاال 

تر از ناممکن است و دارندگان ارزهای صادراتی را تحت فشار قرار داد که باید دالرهای خود را به نرخ پایین

بینانه به . این توقع نابجا و رویکرد غیر واقعبتوانند ذخایر ارزی را احیا کنندنرخ بازار به بانك مرکزی بفروشند تا 

های تجاری غیراصولی سیاست نجر شد که تا پایان سال حل نشد.ای میان بانك مرکزی و صادرکنندگان ممجادله

ای و ذهنی، به صدور های گوناگون با معیارهای کامالً سلیقهو غیر علمی مبنی طبقه بندی کاالها در گروه

از سوی بانك مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت منجر شد که کار های متعددی عمل البخشنامه و دستور

های طوالنی تواند تا سالتر ساخت؛ میت در فضای کسب و کار ایران را از آنچه بود؛ بسیار پیچیدهتولید و تجار

گذاران نمای مغشوش معیوب نظری سیاستباشد. قطبچالش  فعاالن اقتصادیبر اقتصاد ایران و کسب و کار 

با توجه به جداول و نمودارها که در ادامه  1.هدایت کردسمت بحران را به  1397اقتصادی مسیر اقتصاد در سال 

 به این امر پی می بریم.

  

                                                           
 .1397کارنامه اقتصادی . گزارش فصل اقتصاد،  1

http://www.fasleqtesad.com/fa/news/329977/%DA%A9%  

http://www.fasleqtesad.com/fa/news/329977/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-1397%D8%9B-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A/
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 المللی بین مهم های شاخص از برخی براساس ایران رتبه -1 جدول
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 (1390=100نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش ) -2جدول 

 
 0.3بازار یمت بوده و رشد آن بدون نفت به ق 0.4، 1397ماهه  6با توجه به جدول، محصول ناخالص داخلی در 

تجربه  1397ماهه اول سال  6را در  -2.1می باشد که خود صنعت رشد  -1.2بوده است. و رشد گروه صنعت 

قتصادی اهای  کرده است که دالیل عمده آن تحریم های اقتصادی، نقدینگی و تورم، نوسانات نرخ ارز، سیاست

 و بخشنامه های متعدد است.

 (1390=100فصلی )-بخشنرخ رشد اقتصادی به تفکیک  -3جدول 
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 دوم سال ر فصلدبا توجه به دالیل بیان شده و تاثیر بیشتر عوامل مذکور محصول ناخالص داخلی رشد منفی را 

ت رده استجربه کرده است و در فصل دوم صنعت به رشد منفی بیشتری را نسبت به فصل اول تجربه ک 1397

ی و ین المللادی بقدینگی و مواد اولیه، کاهش تعامالت اقتصکه از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار آن عدم تامین ن

 تاثیرات بیشتر عوامل مذکور در قبل می باشد. 

مارهای رین آحال در ادامه تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت ها از آن در فصل نخست سال با توجه به آخ

 موجود ارائه شده است.

 (1397از آن )فصل نخست سال تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت ها  -1شکل 

 
 منبع: یافته های محقق با استفاده از آمارهای مرکز آمار و وزارت صمت

را  درصد ارزش افزوده بخش صنعت 70در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )که حدود 

ست. اکاهش یافته درصد  0.5نسبت به دوره مشابه سال قبل  1397پوشش می دهد( در سه ماهه اول سال 

شته فعالیت ر، یازده 1397رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال  24شایان ذکر است که از مجموع 

ش شاخص درصدی( دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزای 49صنعتی با ضریب اهمیت )

د صنایع فلزات فعالیت تولی ه ترتیب مربوط به( ب1397تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )در سه ماهه اول سال 

 .ه استاساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بود

 

 نقدینگی و تورم -2-1

مولفه مهم و کلیدی اصالح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های 

های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش ها و بخشاقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت
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حظه می شود، در جهت تامین دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تاکنون تجربه شده و هم اکنون نیز مال

گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و منافع کالن رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می

های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم باال، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی بخش

 .شودمی

ای های ملی )مواد خام و اولیه( و از سوی دیگر واردات مواد واسطهات ثروتدر اقتصاد ایران که بر اساس صادر

کند، نرخ برابری )قدرت( پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده و کاالهای مصرفی کار می

ارز، نرخ تورم در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ  .نرخ تورم می باشد

های های افزایش قیمت نفت، قیمتباال بود، علت آن کاهش ارزش )قدرت خرید( ارزهای خارجی بود. در دوره

 .شودرود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل میکاالها و به خصوص کاالهای اساسی باال می

اند و در همین حال از آن به خلق نقدینگی را فراهم آوردهها به انحاء گوناگون موجبات در سه دهه اخیر دولت

ها از یك سو با استقراض از عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. دولت

اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را پشتوانه به اقتصاد تزریق کردهها یا بانك مرکزی پول بیبانك

توان قائل اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمیاال بردهب

در  .شودها و وابستگان آنها بکار گرفته میهای رو به تزاید دولتشد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه

 1ی ایران پرداخته ایم.اقتصادشاخص قیمتها در ادامه جهت بررسی بیشتر به آمارهای 

 
 منبع: بانک مرکزی

 

 

                                                           
 . گزارش سه ماهه بانك مرکزی )نقدینگی، تورم، شاخصهای تولیدکننده و مصرف کننده( 1
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 (1395=100شاخص بهای تولیدکننده ) -4جدول 

 
 1397ماه منتهی به آبان  12شاخص بهای تولیدکننده در  -1نمودار 

 

 درصد 3.5 معادل قبل ماه به نسبت که رسید 182.1 عدد به 1397 ماه آبان در تولیدکننده بهای شاخص 

 .است داشته افزایش درصد 63.3 میزان به گذشته سال مشابه ماه نسبت به و افزایش

 افزایش درصد 34.4 معادل قبل سال مشابه دوره به نسبت کننده تولید بهای شاخص 97 سال ماهه 8 طی 

 .است داشته

 معادل 1396 ماه آبان به منتهی ماه دوازده به نسبت 1397 ماه آبان به منتهی ماه دوازده در مذکور، شاخص 

 .دهد می نشان درصد افزایش 26.9
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 (1395=100شاخص بهای مصرف کننده ) -5جدول 

 
 1397ماه منتهی به  12شاخص بهای مصرف کننده در  -2نمودار 

 هک رسید 153.6 عدد به 1397 ماه آبان در شهری مناطق در مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص 

 قبل سال مشابه ماه به نسبت مذکور شاخص .است داشته افزایش درصد 3.5 معادل قبل ماه به نسبت

 .یافت افزایش درصد 39.9

 لمعاد قبل سال مشابه دوره به نسبت مصرفی خدمات و کاالها بهای شاخص جاری سال ماهه 8 طی 

 .است داشته افزایش درصد 22.8

 معادل 1396 اهم آبان به منتهی ماه دوازده به نسبت 1397 ماه آبان به منتهی ماه دوازده در تورم میزان 

 .میباشد درصد 18.4
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 1397بررسی وضعیت و عملکرد صنعت در سال   -2

با  ر ارتباطتوسط دستگاه ها و سازمان های مختلف دارائه شده و گزارشهای  با توجه به جداول، نمودارها

ی هاال سدر ؛ )مجمع جهانی اقتصاد، مرکز آمار ایران، بانك مرکزی، وزارت صمت و ...( شاخصهای صنعتی

اه های ز بنگااخیر که در کشور تورم باال رفت و به رکودتورمی منجر شد، بسیاری از واحدهای تولیدی اعم 

مرکز تیز با دولت یازدهم و دوازدهم ن کوچك، متوسط و بزرگ قدرت فعالیت خود را به مرور از دست دادند.

از  کرد. یکیناز رکود عدنی و تولیدی واحدهای صنعتی، م زمینه خروجرکود،  بدون توجه بهبر مهار تورم و 

 احیا و فعال ایجاد، بودندبه مدیران خود واگذار کرده  97برای سال  متولیان صنعت کشورماموریت هایی که 

د، ارزه با فسا. ایجاد کلینیك صادراتی و وارداتی، سالمت اداری و مببودواحد صنعتی  500هزار و  31کردن 

ولید و تهای  مطابق با آمایش سرزمینی، نظارت بر پرداخت تسهیالت به واحد استراتژی توسعه صنعتی، معدنی

 اشتند.د 97ال در س تصمیم به اجرای آنهاکه  بودشناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار؛ از دیگر برنامه هایی 

دیران دولتی مکه فعاالن بخش صنعتی و  بودیکی از مسائلی  97نوسازی و بهسازی صنایع در قالب بودجه سال 

 محل 96ل سا در . اما تامین منابع مالی مورد نیاز برای این کارداشتندمتولی بخش صنعت بر آن اشتراک نظر 

نایع، مسائل می بایست عالوه بر نوسازی ص 97برای ایجاد تحرک در صنایع در سال که  بحث های مختلفی بود

 ورد توجهمباید واحدهای تولیدی در تامین اجتماعی و موضوعات بانکی نیز دیگری همچون حقوق و دستمزد، 

عدنی و هزار شغل در بخش های مختلف واحدهای صنعتی، م 530ایجاد  97در سال می گرفت. همچنین قرار 

 می شد.محقق باید طرح ملی تولیدی  50که این موضوع با تکمیل  بودتجاری هدف گذاری شده 
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 شاخص های صنعت -6جدول 
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 2017-2015طی سالهای  2005ثابت  قیمت به جهان و ایران صنعتی تولیدات ارزش -7جدول 

 
 )میلیارد دالر( 2016-2015طی سالهای  2005ارزش تولیدات صنعتی ایران به قیمت ثابت  -3نمودار 

 
 منبع: وزارت صمت
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 )میلیارد دالر( 2017-2016طی سالهای  2005ارزش تولیدات صنعتی جهان به قیمت ثابت  -4نمودار 

 
 منبع: وزارت صمت

 

 

 خل تولیدماری های و سیاستگذقوانین ، چالش های پیش روی صنعت -3

بخش صنعت در جوامع پیشرفته کنونی محور رشد اقتصادی کشورها قرار دارد و رشد همین بخش موجب 

درصد( کشورهای  70امروزه بیشترین تراکم نیروی کار )بیش از . کشاورزی نیز می گرددتحرک و رشد بخش 

درصد( در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. درواقع،  5پیشرفته در بخش خدمات و کمترین آن )کمتر از 

از  های اقتصادی، امروز یکیسهم نیروی کار از شاغالن کشور و سهم ارزش افزوده از تولید ملی بخش

مقایسه شاخص مقدار تولید بخش ماندگی صنعتی کشورهاست. ی یا عقبیافتگهای تشخیص توسعهمالک

رسیده است. این موضوع  1390به رقم شاخص در سال  1395صنعت نشان میدهد این شاخص در زمستان سال 

 1395در سال نشان می دهد تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنج ساله به سطح قبلی خود 

 1رسیده است.

 ها و ارائه رویکردها و راهکارهای اجرائیتوصیه مشکالت به تفکیک موضوعی مشکالت کالن

 توسعه جامع سند فقدان (1

 کشورهای مشابه صنعتی

 .یافته توسعه

 محور صادرات نگاه فقدان (2

مشکالت ناشی از تحوالت بین  (1

 المللی

مشکل استفاده از اعتبارات  (2

اسنادی، گشایش اعتبار و به طور 

برنامه راهبردی تدوین شده بازبینی  (1

 )استراتژی توسعه صنعتی(

 سرمایه گذاری داخلی و خارجیتوسعه  (2

جایگزینی نهادهای رقابتی در حوزه  (3

                                                           
 .156-...-152-151، شماره های 1397. مجموعه گزارشهای مشکالت صنعت انجمن مدیران صنایع،  1
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 ها و ارائه رویکردها و راهکارهای اجرائیتوصیه مشکالت به تفکیک موضوعی مشکالت کالن

 .تولیدی واحدهای در

 دولت دستکاری و دخالت (3

 و کاالها گذاری قیمت در

 .خدمات

 و صادرات به توجه عدم (4

 عرضه برای داخل به نگاه

 محصول

 در پایین وری بهره (5

 به که تولیدی واحدهای

 و شده تمام قیمت افزایش

منجر شده  کیفیت کاهش

 است 

 بانکی سود باالی نرخ (6

 لزوم و ارز نرخ نوسانات (7

  .نرخی تک ارز به دستیابی

 از حمایتی سیاستهای عدم (8

  صادرات

 و قیمتگذاری مشکالت (9

  قیمتها کنترل

 مواد ورود مشکالت (10

  خارجی اولیه

 در سرمایه کمبود (11

 نقدینگی و گردش

 المللیکلی خدمات بانکی بین

تاخیر در انجام مبادالت  (3

المللی، ورود مواد اولیه مورد بین

 نیاز

های تولید، افزایش هزینهافزایش  (4

ریسک خریدهای خارجی، تامین 

 هامواد اولیه از طریق واسطه

 لزوم خریدها به طریق نقدی (5

عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه به  (6

دلیل عدم امکان انعقاد 

 قراردادهای بلندمدت

 مشکالت پولی و بانکی (7

 نرخ ارز (8

 نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی (9

 مشکالت قانون ذینفع واحد (10

 ایین بودن سقف تسهیالتپ (11

بازپرداخت بدهی های معوق و  (12

 جرایم دیرکرد

 حوزه مالیات ها (13

 مشکالت کار وتامین اجتماعی (14

 مشکالت فضای کسب و کار (15

مشکالت مدیریتی دستگاه ها در  (16

ارتباط با صنعت و مسئولیت 

 اجتماعی مدیران صنعت

 تجارت

 عوامل تولیدارتقای بهره وری  (4

گذاری و فضای کسب محیط سرمایهبهبود  (5

 و کار

 سیاستهای سازی یکپارچه و هماهنگی (6

 .کشور تجاری و صنعتی

 هدایتی و حمایتی سیاستهای هدفمندسازی (7

 و رقابتی و نسبی مزیتهای تقویت منظور به

 .خصوصی بخش توانمندسازی

 کار و کسب به کارگیری ترویج و توسعه (8

 .الکترونیکی تجارت و الکترونیکی

 تولیدات توسعه با پایدار اشتغال ایجاد (9

 .محور صادرات

 نگاه با خدمات و کاال بازار تنظیم مدیریت (10

 .تولید ملی ظرفیتهای به

 بخش در گذاری سرمایه تشویق و تسهیل (11

 .رقابتی و نسبی مزیتهای دارای های

 در صنعتی و صادراتی خوشه های توسعه (12

 سراسر

 در ویژه به توسعه و تحقیق فعالیتهای توسعه (13

 نوین صنایع

 انسانی سرمایه های مهارت و دانش ارتقای (14

 .صنعتی بخشهای فعاالن توانمندسازی و

 و تجاری روابط و تعامالت تنظیم و توسعه (15

 بین های سازمان و کشورها با صنعتی

 سازمان به الحاق جهت در تالش و اللملی

 تجارت جهانی
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 ها و قوانین مخل سیاستگذاری

 الف( قوانین

ند تسویه و فرای رخـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نقانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور 20ماده  -1

تکمیل  ا زمانبدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول ی

ت و توسط دول گذاریهای قیمتای( وجود یا نبود محدودیتای یا سرمایهطرح )حسب مورد(، نوع کاال )نهایی، واسطه

 رخواستط دریافت کننده تسهیالت، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توس

 . متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند

o  یالت زمان ین تسهااجرای این ماده در بخش مربوط به تسویه بدهکاران ارزی کار بسیار سختی است و چون از زمان دریافت

بازههای  ا در آناست، بانکهای عامل در مورد نحوه محاسبات نرخها بر روی صورتهای مالی خود تصمیماتی رزیادی گذشته 

ل در بخش او ن مادهزمانی گرفتند و مستنداتی بعضاً امضا و تایید شده است که باطل کردن آنها بسیار مشکل است. لذا ای

 قابلیت اجرایی الزم را ندارد.

ز شود امی جازه دادهـ به بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران اقانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور 46ماده  -2

رسمی  با نرخ های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعیمحل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی

ه اسناد و حسابرسی برا پس از رسیدگی  1391خدمات تا پایان سال ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کاالها و 

مین ت، تأدقیق پس از احراز ورود کاال به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیال

 د.نمای

o دچار بهم  شور راک تواند نظام منابع و مصارف بودجه کلآنچه که در این ماده پیشنهاد شده است اگر تحقق پیدا کند می

رای دی مجلس شوکمیسیون اقتصا، برنامه و بودجه و محاسبات کمیسیونریختگی کند. و نهادهای متولی آن بانك مرکزی، 

 تتعهدا ایفای هب موظف تولید رقابت پذیر، موانع رفع قانون طبق مرکزی می باشد. بانك اسالمی و دیوان محاسبات کشور

  نبود. آن انجام به ادرق 91 سال در که بود شده خود

و جرائم معوق  بدهی هایدرصد از 15 تقریباهایی است که صنعت از جمله بخش مشکالت قانون ذینفع واحد: بخش -3

وصول این مطالبات امکانپذیر ها، که با نگرش قهریه بانكها حاکی از این است را شامل خود می کند. تحلیلها بانكدیکرد 

اندازی مجدد، افزایش ظرفیت تولید جهت راه تولیدیو همکاری در راستای کمك به واحدهای  و در واقع با تعامل نیست.

 .نخواهد داشتدیگری وجود مهم های معوق، راهکار شدن واحدها جهت پرداخت بدهی و نهایتا توانمند

ه کی است تولید های معوق واحدهایمشکل دیگری که وجود دارد عدم توجه الزم به بخشودگی جرائم دیرکرد و بدهی -4

شکل منکی را ها و واحدهای تولیدی اعمال می شود. و خود معوقه ها درخواست مجدد تسهیالت بافقط در برخی استان

ن قه در قانوای معوساز کرده و مورد تصویب بانکها قرار نمی گیرد. الزم بذکر است که بخشودگی جرائم دیرکرد و بدهی ه

 است: به این صورت آمده 1396بودجه سال 

o  قانون بودجه  35آئین نامه تبصره  2برابر دستورالعمل ابالغی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستای اجرای ماده
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میلیون تومان باشد در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان  100، بدهکاران بانکی که تسهیالت آنها کمتر از 1396سال 

 د.ردار خواهد شاسفند، از بخشودگی سود و جرایم آن برخو

 وان، تأمینشکالت فرامکند و تولیدکنندگانی که با می "عطف به ماسبق "به استناد این مصوبه و عمالً هیئت دولت  -5ماده  -5

رارداد م به عقد قن اقداآاند و مطابق مالی واردات را از چندین ماه پیش انجام داده و خرید قطعی مواد اولیه را تمام کرده

ر قراردادهای د %100اند، چگونه قادر به افزایش صد در صدی مبالغی به عنوان پیش فروش را نموده فروش و حتی اخذ

 های حقوقی اینگونه تصمیمات پیش بینی شده است؟فروش خود خواهند بود؟ آیا عواقب شکایات و پیچیدگی

o ین اقتصادیعالن فتن تعهدات متقابل بیای به فضای کسب و کار و از بین رفهای ناگهانی خدشهآیا با خلق اینگونه مصوبه 

 بوجود نخواهد آمد؟

o  یازالی مورد نممنابع  عدم دسترسی به "آیا علیرغم اذعان تمام مسئولین بر اینکه یکی از بزرگترین مشکالت تولید در کشور" 

ین رفتن به از نجر بباشد...، افزایش ناگهانی و صد در صدی قیمت تمام شده؛ رکودی عظیم به صنعت و تولید و نیز ممی

 اشتغال نخواهد شد؟

o ه آینده ، بسیار باال خواهد بودبار تورمی این موضوع در چند ما. 

 ها سیاستگذاریب( 

باور  چرخه، سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است. نقطه عزیمت این -1

 رهای پولی،ز متغیادولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری بر روی ارز، کاال، صادرات و واردات فارغ 

ها به طور اریباشد. سلسله به هم پیوسته این سیاستگذور میاصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کش

 :باشدبه شرح زیر میاز بیانیه اتاق ایران مختصر شده 

o ( و در نتیجه تومان 4200تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی )رای ارز ارزان و انحراف افزایش تقاضا ب

 و سالمت ای از شفافیتناگزیر تخصیص ارز یارانه

o ننده، ارد کهای متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صالحیت وایجاد ایستگاه

 طوالنی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش

o  ز لهم ناشی اامثا ومتوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دالئلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی

 کمبود کاال در بازار به دالئل فوق

o تالش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کاالهای صادراتی 

o ورری کشمبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجا 

o  و کنترل  ضه شدههای قبلی، و بالفاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عربرای اصالح سیاستایجاد بازار ثانویه

 تقاضا

 4200ای )هارز یاران رنوشتسفاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار شدن این بازار به  م

 (تومان
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محکوم به دلیل عملکرد ضعیف نظام بانکی به بانك ها محول می شوند که پایین بودن سقف تسهیالت: واحدهای تولیدی  -2

بانکی یك دستگاه تخصصی بوده و بر اساس مسائل پولی و اعتباری فعالیت  نظام .به تعطیلی یا ضرر و زیان بسیار هستند

 . کندمی

  شده است؟  ر نظر گرفتهدرصد د 10درصد بوده است ولی در حال حاضر حدود  20سهم صنعت از منابع بانکی قبال

 چرا؟

o یالت ها این تسهسوءمدیریتاما به دلیل دهند، را در اختیار واحدهای تولیدی خود قرار می یها تسهیالتبرخی بانك

م بذکر الز .گرددتواند راه چاره ای برای توسعه فعالیت های تولیدی در کشور شود و بیشتر صرف موارد دیگر مینمی

که سیاست  ه باشندسود بانکی هم عاملی شده تا مردم دیگر تمایلی به فعالیت در بخش تولید نداشتنرخ های باالی است، 

 های پایین آوردن نرخ بهره بانکی راهکاری برای برچیده شدن این مشکل ارائه گردیده است.

o ی در عمل بیشتر ریافتسود ددرصد اعالم می کنند اما  18تا  16 را بانك ها نرخ سود تسهیالت ارائه شده به بخش صنعت

بیشتر  ه مراتبب واحدهای تولیدیدر برخی موارد نرخ سود بانکی  و برآوردها نشان می دهد که از نرخ تعیین شده است

 است.

o  ات منفی ك ها تاثیرو سلسله عواقب بعدی بر روی بان یابدمی قیمت سهام آنها در بورس کاهش، هزینه بانك هابا افزایش

رمایه بانکی اندک سبرابر سرمایه خود تسهیالت دهد، وقتی  10طبق قانون هر بانك می تواند . ذارندخود را به جای می گ

 معوق باال هیالتباشد، قدرت تسهیالت دهی آن بانك نیز کاهش می یابد چرا که اگر قرار باشد ذخیره احتیاطی برای تس

 کاهش پیدا می کند.ن آبرود، در نتیجه سرمایه بانك کاهش یافته و قدرت تسهیالت دهی 

 :تاکنون اتفاقات زیر بوده است ها سیاستگذاریقوانین و حاصل این 

o نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است. 

o ای نپذیرفته استرود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانهنرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می. 

o  ،دت ، به شهای ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیریبه واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاستمحیط کسب و کار

 .غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است

o  تیجه تشدیددر ن وخودتنظیمی بازار کاال و خدمات در کشور مخدوش شده است و این امر باعث کمبود کاال و مواد اولیه 

 .ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده استنارضایتی

o آربیتراژ  انه وزنجیره تولید و صادرات کاالهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یار

اتی، صادر قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصوالت کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل

 .مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است کمبود آشکار

o وای را کمرنگ انههزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یار 

 .جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است
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 رونق تولید )شعار اقتصادی سال( -4

صحیح از  تفادهریزی، به کارگیری، سازماندهی و اسها روندی است که از طریق برنامهسازمان در حالی که مدیریت

هبری کند، رآوری( برای رسیدن به یك یا چندین هدف مشخص ایفای نقش میمنابع )مالی، فیزیکی، انسانی و فن

ز طریق مان ابی به اهداف سازهای انسانی است در جهت دستیاها توانایی اعمال نفوذ بر افراد یا گروهسازمان

 .گیری افراد برای ایجاد تغییر و عمل خالقانهتاثیرگذاری بر تصمیم

توسط الهام بخشی و ایجاد انگیزه برای تغییر و حرکت رو به جلو و بوسیله طراحی شعاری قابل  "این اقدام عموما

نسانی و فن آوری( در پی تحقق استراتژی تحقق برای بسیج منابع صورت میگیرد تا تمامی آنها ) مالی، فیزیکی، ا

به عبارتی همه عوامل و ذینفعان نسبت  .حرکت کنند و هرز نروند (Alignment) سازمان باشند و در همان راستا

به بیانیه ماموریت و چشم انداز و سایر اسناد فرادستی وفادار بمانند و بحرانها، چالشها، مشکالت و مسائل روزمره 

ر اصلی خود دور ننمایند. ویزگیهای این شعار و نحوه تعیین آن و میزان و مدت تمسك به آن در آنها را از مسی

حوصله این بحث نیست و میتوان به همین میزان بسنده کرد که رهبران سازمانها میتوانند از طریق طراحی و تعیین 

و آنها را در کنار مدیریت، پیروان،  شعارهائی که در میان پیروانشان مقبولیت پیدا کند به بسیج منابع دست زده

ذینفعان و نخبگان برای دسترسی به اهداف سازمان به خدمت بگیرند. این سازمانها میتوانند از یك خانواده چند نفره 

، شرکتی خصوصی تا یك جامعه و ملت و کشور باشند. انتخاب شعار مناسب در هر سازمانی میتواند به انسجام 

اما در سازمانی همچون یك کشور و از  .چالشهای درونی و بیرونی سازمان کمك زیادی بکند داخلی و رویاروئی با

منظر سیاست خارجی نیز مهمترین عاملی که میتواند یك حکومت و دولت را نه تنها در تامین امنیت ملی بلکه در 

ند، انسجام داخلی است. و دسترسی به اهداف کالن و استراتزیك و رعایت مصالح ملی و حداکثر سازی آنها کمك ک

میتواند عمل یا شعاری موفق  "هر شعار و یا اقدامی هم که کمك کند تا انسجام ملی تقویت و توسعه پیدا کند طبعا

 و  برای بسیج مردم باشد. در شرایط کنونی جامعه ایرانی و به دلیل خروج ترامپ از برجام و عدم تطابق اهداف

 "مآال که بوده تزاید به رو مردم مشکالت جهانی، صحنه بر گذار تاثیر قدرتهای سایر با ما خارجی سیاست منافع

 ملی انسجام افزون روز فقر و حاکمیت به عمومی اعتماد کاهش باعث استیصال و تحمل آستانه به آنها کشاندن

کشور اوضاع و شرایط اقتصادی است که چندان خوب نیست و  و مردم اساسی چالشهای از یکی پس. میشود
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انتخاب شعار رونق تولید نشان از ان دارد که مسئولین کشور و دست اندرکاران انتخاب شعار سال نسبت به این امر 

مفهوم سازی،  "واقف هستند ولی ارائه راه کار اجرائی نیاز به تئوری آزمایش شده و جواب پس داده و نه صرفا

رشناس دلسوز و دست پاک و مدیر ریسك پذیر و صد البته اداره سیاسی جامعه برای کاهش هزینه فعالیت اجرائی کا

 .1و سیاسی دارد تا شعار سال در حد شعار بر باالی سربرگ و....نماند و به اقدامات نمایشی منجر نگردد

ید با« لیدرونق تو»تحت عنوان  سال بنابراین آنچه که اهمیت دارد این است که برای دستیابی و تحقق شعار

کالت ید مشها در این مسیر گام بردارند. باها و خصوصیهای کشور تعریف شود و همگان از جمله دولتیاولویت

یگاه ال بردن جاباید نباکه یکی از الزامات آن  یابی کرد و با دقت در جهت رفع آن قدم برداشتاقتصاد ایران را ریشه

های اقتصادی آنها با واقعیتدر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی است. چرا که بخش خصوصی 

ر مسیر دت که اند. مهم این اسها فعالیت اقتصادی تجربیات فراوانی را کسب کردهکشور آشنایی دارند و طی سال

شته، ی سال گذطی نوسانات ارز تر شود.تا مسیر دستیابی کوتاه شودیابی به درستی عارضهاقتصاد  تحقق اهداف، 

بلی به قبخش  که درتولیدکنندگان دچار مشکالت فراوانی شدند و ضررهای بسیاری به کار و حرفه آنها وارد شد. 

ضعیف تمنوط به اجرایی شدن عواملی مانند اصالح محیط کسب و کار،  رونق تولیدتحقق آنها پردخته شد. 

وق توسعه م صند، دیپلماسی فعال اقتصادی، اصالح قوانین و صیانت از سههای سوداگرانه، مبارزه با فسادفعالیت

ین ارد. دلیل دن دااساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار باالیی دارد و به راحتی قابلیت تحریم ش .است

ن یم شدتحروجو کرد. برای حل مشکل راحت فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جستتوان در خاماتفاق را می

ونق دادن رد مگر با افتا های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهدقاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه

م داد تا باید انجانهایی به تولید و اقتصاد کشور. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کار

 بگیرد؟ تولید در اقتصاد کشور رونق

 

 

                                                           
 .1398. تاجیك، نصرت اهلل، الزامات رونق تولید در اقتصاد ایران،  1

https://www.khabaronline.ir/news/1243093/%D8%A7%D9 

https://www.khabaronline.ir/news/1243093/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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 الزامات شعار رونق تولید 

قابتی نظور رمیق نوآوری و حرکت به سوی تولید انبوه به تامین ساختار داخلی مناسب برای تسهیل و تشو (1

ش مصرف افزای کردن کاال و خدمات تولیدی از جمله باال بردن کیفیت و نیز ارزان تمام کردن آنهاست که

نظام  رده درداخلی صورت گیرد و این نیاز به باال بودن قدرت خرید مردم بستگی دارد. وجود فساد گست

 .گیرد ژه قرارآن بر فقدان سرمایه داخلی و خارجی مورد نیاز باید مورد مداقه ویاداری کشور و تاثیر 

ك لزوم کم ه موردیك سیاست خارجی تعاملی با دنیا و از جمله با همسایگان تا هم از نظر تامین مواد اولی (2

نندگان ک ولیدتکنند و هم بستر صادرات کاال و خدمات تولیدی به منظور فروش و ارز آوری و تقویت بنیه 

 "وصازی مخصرا فراهم آورد. یعنی یك بخش مهم در ایجاد رونق اقتصادی استفاده از ظرفیتهای برون مر

 .همسایگان است

رد فاصالح محیط کسب و کار: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یك  (3

زها ین مجو. هر چه دست یافتن به اجهت ایجاد یك کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد

تر و مبهم تر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیندتر و شفافتر و راحتسریع

وانیم اید بتبکنند. در واقع، ما های خود در تولید جلوگیری میتر باشد افراد از آوردن سرمایهطوالنی

بحث  ورد آنهاه در مبه فرآیند تولید را کاهش دهیم. مواردی که در ادام ها و افرادهای پیوستن سرمایههزینه

تحقق  لید راتواند رونق توباشند که توجه به آنها میشود به نحوی اجزای اصالح محیط کسب و کار میمی

 .بخشد

، تضعیف تواند رونق تولید را به همراه داشته باشدهای سوداگرانه: یکی از کارهایی که میتضعیف فعالیت (4

هایی مانند خرید و فروش دالر و سکه و ملك باید هر چه های سوداگرانه است. فعالیتانگیزه برای فعالیت

های سنگین وضع ها مالیاتزودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت

گذاری ود و مردم در مقایسه عایدی سرمایهگذاری در امور تولیدی تقویت شها برای سرمایهشود تا انگیزه

میان یك فعالیت مولد و یك فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر 

https://www.khabaronline.ir/news/1243093/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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ترین اصالحات الزم توسط سیاستگذاران کشور در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوری

 .باشدبرای تحقق رونق می

امنیت  تواندمی باشد، ای که این مبارزه برای فعاالن اقتصادی محسوسمبارزه با فساد به گونه مبارزه با فساد: (5

ی سوق تولید گذاری بیشتر در امورهای پاک را به سرمایهسرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه

های مولد هپروژ ین مالیدهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تام

  .خرج نخواهند داداقتصادی اعتماد الزم را به

ولیدی تصوالت دیپلماسی فعال اقتصادی: یکی از محورهای بسیار مهم در رونق تولید، توانایی صادرات مح (6

شتریان، سنجی مباشد. توانایی صادرات محصوالت تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیازمی

 باشد.افتن استانداردهای الزم صادراتی و... میی

شی و ام فروخاصالح قوانین: برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم  (7

لت نام ت و دوتوان به رابطه مالی صنعت نفعدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. از این موارد می

 دارد. برد که نیاز به اصالح فوری

ه ملی صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و مجلس: صندوق توسع (8

تصاص ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیالت به بخش خصوصی توانمند کشور اخ

ت قرار ندازی دولایابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست

ها بر اساس هگیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. انضباط مالی و تنظیم هزینمی

 .شود د کشورتواند موجب موفقیت صندوق در رسیدن به اهداف تولیدی و در نتیجه تنوع اقتصادرآمدها می

قتصاد الی که نها وظیفه قوه مجریه است درحاکنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تبرخی به اشتباه تصور می (9

تالش  حقق آنها باید در تشود و تمام بخشمقاومتی یك دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط می

ا توجه ب. البته دارند کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش

 .دخش دارباداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین  به این که قوه مجریه
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 عناست کهمه این بگوییم تولید باید نهادینه شود شود این است که وقتی مینکته دیگری که نادیده گرفته می (10

ین که اد. کن ها را به سمت خود جلبها و نگاهها، برنامهتولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام سیاست

از  د که یکیفی دارهای اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دالیل مختلچرا تولید در کشور ما در طول دهه

های حاکمیت و های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخشمهمترین آنها توجه نکردن بخش

ین نند و اکاالهای داخلی تالش کهمچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف 

 .موضوع به یك فرهنگ تبدیل شود

شده  ین بخشامسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به  (11

تر است ینهای اقتصادی پایهای صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخشاست.با وجود تالش

بازدهی  ر ابتداگذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید دباعث شده است تا سرمایهو همین موضوع 

 .ها قابل رقابت شودبخش تولید در مقایسه با سایر بخش

شتغال الید و های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تومشکالتی که از سال (12

. است اهدهمش قابل آن اثرات همچنان که شد وارد ایران اقتصاد ایی بههداشته است. در دوره قبل شوک

نفی نبود چرا که تنها عامل م ولی داشت ایران اقتصاد بر زیادی منفی آثار تحریم خارجی شوک هاسال دراین

بری ند براهای داخلی افزایش چهای داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوکدر کنار آن شوک

یابد اقتصاد آن کشور فلج درصد افزایش می 10نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره 

یانباری بر زدرصدی مواجه شد و آثار  300یك باره با رشد  شود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز بهمی

یمت قرابری اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. عالوه براین رشد چند ب

 .های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کردهای گذشته یکی دیگر از شوکانرژی در سال

تقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده از مشکالت دیگری که رابطه مس (13

 که وقتی. نیست گونه این بانکی نظام ایران در ولی. هستند تولید خدمت ها ضمن حفظ منافع خود دربانك

ای هنرخ پرده پشت در هابانك از برخی همچنان شده، رقمی تك و یافته کاهش اخیر هایسال در تورم نرخ

پردازند و همین عامل موجب شده تا گذاران میسود بسیار باالتری نسبت به تورم جاری به سپرده
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گذاری کنند. برهمین اساس ها سپردهگذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانكسرمایه

 .هستیم کشور بانکی نظام در بزرگ جراحی یك نیازمند تولید برای رونق

دارند.  ز تولیداای است که برخی از نهادها در راستای حمایت دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفهنکته  (14

اق، الهای قاچیابی و رهگیری کابرای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه

چاق ریشه . درواقع تا قابه تولید بپردازد آسوده خیال با تولیدکننده تا برود بین از آن عامالن مبادی ورودی و

امل در طور ک کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به

 .شوند های مالیاتیخدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت

ای عادالنه ونهگید به تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصالح شود. این نظام با برای رونق تولید و اشتغال نظام (15

 ه هم گرهبرفرما باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کا

 .خورده و از هم جدا نیست

نظر  غال مدر رونق تولید و اشتهای اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید دتوجه ویژه به مزیت (16

 حصوالتقرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از م

نه ه ساالتوان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیای در جهان دارد که میکشاورزی جایگاه ویژه

یون دالر است میل 110که سهم ایران از آن تنها  کند درحالیمیلیارد دالر محصول کشاورزی وارد می 170

تند و اربرهسککه به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است. درمجموع باید به صنایعی توجه شود که 

 .به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست

های ب اتاقاما در حال حاضر عمده ترکیرونق تولید و اشتغال به یك بخش خصوصی توانمند نیاز دارد.  (17

های ی گروههای بازرگانبازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاق

ل های کشت و صنعت، شیالت و... خصوصی قدرتمندی شکتولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکت

 .بگیرد
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های بزرگ های کوچك نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکتتهای بزرگ باید به شرکدرکنار شرکت (18

عات و رید قطکنند و به همین دلیل به جای خبینند و کمتر به تولید توجه میسود خود را در واردات می

 .اندای از تولیدکننده داخل به واردات روی آوردهکاالهای واسطه

ت. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش اسآخرین نکته (19

های اند که دبیرستانکنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کردهها براساس نیاز بازار کار حرکت نمیدانشگاه

 .1اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافتآنها به سمت هنرستان پیش رفته

 

با توجه به شعار سال  1398صنعت در سال اقتصادی و شاخص های کالن برخی از چشم انداز  -5

 )رونق تولید(

 رشد -5-1

نابراین بوده، بالمللی پول بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران برآوردهای بانك جهانی و صندوق بین

 ثیر بودجه. تاتشویم یا اساسا رشدی نخواهیم داششود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه میبینی میپیش

 .بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نیست 98

پذیر بسیار باال رفته است. از طرفی این انتظار وجود دارد که دولت بتواند از اقشار آسیب 98بودجه  انتظارات از

های اقتصادی نیز چشم امیدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهیالت حمایت کند، از طرف دیگر، بنگاه

نیز از آن  98ریزی ایران بوده که بودجه آشیل نظام بودجهنفت، سالیان سال پاشنه .هاننددولت خود را ورشکستگی بر

ای را از خود بر جای بگذارد. تاثیراتی که آثار خود را بر تواند تاثیرات بالقوهمستثنی نیست. کاهش فروش نفت می

اقتصاد ایران شده تورمی که گریبانگیر گذارد. با توجه به رکود فراگیر و رشد اقتصادی، رکود و تورم بر جای می

تواند بر روی متغیرهای در کشور تعمیق خواهد شد. بودجه یك ابزار است که می تورمی رکود رسدنظر می، بهاست

ارائه شده،  98ای که برای سال کنون با توجه به بودجهو رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. ا تورم کالن اقتصادی رکود،

 .ای بتواند تاثیر مثبت و مستقیم بر رکود و تورم داشته باشد، جای تردید دارداین انتظار که چنین بودجه

                                                           
 از گزارشهای کارشناسی نهادهای دولتی، بخش خصوصی، خبرگان و فعاالن اقتصادی و کارشناسان در خصوص رونق تولید.. تحلیل و بررسی  1

https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-98-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://tejaratnews.com/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-98-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F
https://tejaratnews.com/training/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://tejaratnews.com/training/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C
https://tejaratnews.com/insight/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://tejaratnews.com/insight/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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دچار کسری بودجه شویم، بسیار  درآمد نفتی المللی و کاهشهای بیناین امکان که سال آینده از ناحیه تحریم

دهای موجود در بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. از طرف دیگر . چرا که هنوز بخش بزرگی از درآمباالست

طور کل درآمد شود. بنابراین بههنگامی که رکود وجود دارد، بحث تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار تردید می

بل توجه گیرد. به همین علت این امکان وجود دارد که دولت سال آینده با کسری بودجه قادولت تحت تاثیر قرار می

 .مواجه شود

اکنون نیز واضح است که بحث فروش نفت نیز سال آینده به شدت تحت تاثیر تحریم قرار خواهد گرفت. هم

دهند. ما رفتارهای نااطمینانی را در خصوص خرید نفت از ایران از خود نشان می مشتریان نفتی کنیم کهمشاهده می

 .آمد نقل و ترانزیت و صادرات نفت نیز قطعا مشکالتی به وجود خواهدوهمچنین در بحث حمل

گیری کنیم. از یمن تصمبنابراین در سال آینده از جانب صادرات نفتی بازار بااطمینانی نداریم که بتوانیم بر اساس آ

ای صادرات نفت های واسطهرود. یعنی هزینهشود، با هزینه بسیار باال به فروش میطرفی نفتی نیز که فروخته می

 .دهدوع درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار میرود و خود همین موضبرای کشورمان باال می

الی مسائل منقل، هزینه بیمه و سایر وای فروش نفت مانند هزینه حملهای واسطهیعنی در شرایط تحریم، هزینه

 یابد. همچنینیگری افزایش مها و واسطههای دور زدن تحریمکند. از طرفی در شرایط تحریم هزینهافزایش پیدا می

 .خرید تر خواهندکنند، نفت را از ما ارزانخرند، معموال به علت ریسکی که میی که نفت را از ما میمشتریان

نزول خواهد  درصد 4 /5، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی 98بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال 

ا به پایان خواهد ردرصدی سال آتی  5 /5رد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگ

ه حدی که ها خواهد خورد؛ بحاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریمگزارشها و داده ها رساند. 

یدکننده ها )تولجاری وجود دارد. افزایش سطح قیمتاحتمال از دست رفتن یك سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال

ی حقیق گذاری بخش خصوصی، رشدهمزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه کننده(و مصرف

بینانه که بخش ساختمان در حالت خوشطوریفشار قرار خواهد داد؛ بههای ساختمان و خدمات را نیز تحتبخش

اخیر از تایعی که با ثبت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز در سال آتی، صن 98درصدی را در سال  15رشد منفی 

 گیرند. گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار میتحریم تاثیر می

https://tejaratnews.com/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98
https://tejaratnews.com/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98
https://tejaratnews.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA
https://tejaratnews.com/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA
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است که صنایع وابسته به واردات، در صف اول تحریم انتظار بر این  صنعت در بخشهای انجام شده مطابق بررسی 

قرار گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند. همچنین تجربه تحریم نشان داده است که 

 .در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود ملی درآمد تضعیف

بروز  1391که آثار آن در بخش حقیقی از سال  90های ابتدایی دهه در سال ایران های گسترده اقتصادی علیهتحریم

پذیرند. و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می صنعت های نفت،یافت، حاکی از این است که بخش

درصد  36 /5به منفی  91درصد بوده است، در سال  1 /5منفی  معادل 90که در سال  نفت گروه رشد اقتصادی مثال

یك یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این  .از دست رفت نفت بخش اقتصاد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یك سوم از

ها های ملی بانك مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریماست که براساس حساب

، افت درآمد ملی در این سال 1391درصدی تولید ناخالص داخلی در سال  7 /7که با وجود افت پذیرد. طوریمی

کنند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه بینی میها پیشدرصد ثبت شده است. کارشناسان مرکز پژوهش 14 /6معادل 

در صورت تداوم وضع موجود، وضعیت نسبتا  97های قبلی، در سال های اقتصادی جدید آمریکا با تحریمتحریم

 .کندایران، این فرضیه را تایید می اقتصاد ماهه اول 6آنها، وضعیت کلی عملکرد  ثبت شود. از نظر 91مشابهی با سال 

 

 تورم -5-2

خواهد کرد.  یت دشواری را تحملاقتصاد ایران وضع 97تحلیل ها حکایت از آن داشت که در سال  97پیش از سال 

. صندوق گرفت با تشدید تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام این تحلیل ها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود

ه بود در ماه درصد پیش بینی کرد 4بین المللی پول که در ماه مارس میالدی سال جاری، رشد اقتصادی کشور را 

یدا کرد. در پدرصد تغییر  1.5کرد و برآوردش از رشد اقتصادی کشور به منفی سپتامبر از نظر خود عقب نشینی 

 34.1یزان تورم ایران م 2019المللی که اواسط ماه نوامبر منتشر شده است برای سال ارزیابی جدید این نهاد مالی بین

 .درصد گمانه زنی شده است 3.6درصد و میزان رشد اقتصادی منفی 

نیز اگر اتفاق غیرمنتظره ای  98درصد است و براساس اتفاقاتی که رخ داده احتماال در سال 25 برابر با 97تورم سال 

علت این مساله را می توان اینگونه توضیح داد؛ اثرات . درصد خواهیم بود30تا  20رخ ندهد شاهد تورمی بین 
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درصد بود 25تورم حدود  91 سال تورمی افزایش قیمت دالر به تدریج در اقتصاد تخلیه می شود و همان گونه که در

سال طول می کشد تا اثرات 3تا2درصد رسید که اثرات تورمی افزایش قیمت دالر حدود 35تورم به باالی  92و سال 

تومان بود و در ماه های گذشته قیمت دالر تا  4200حدودا برابر با  96نرخ دالر در آذر  .خود را بر اقتصاد نشان دهد

اثرات تورمی افزایش نرخ  ایم. بازگشته تومان هزار11ز افزایش یافت و اکنون دوباره به کانال هزار تومان نی19مرز 

درصد خواهید رسید و همان طور که می دانید 25دالر به تدریج در اقتصاد نشان داده می شود و امسال تورم به 

صد شده که باالست و به عبارتی تورم در6تا5میانگین تورم ماهانه یعنی شهریور به مرداد، آبان به مهر االن حدود 

درصد است که عددهای باالیی محسوب می شود 5بیش از  96نسبت به مهر  97و مهر سال  96آبان نسبت به آبان 

درصد می  25که نشان می دهد به تدریج تورم های ماه به ماه در حال طی کردن روند افزایشی است و امسال به 

درصد بوده است که 14تا  13برابر با  96نسبت به آبان  97برای تورم آبان دارد  وجودرسیم زیرا آخرین عددی که 

تا 20تورمی بین  98درصد می رسیم بنابراین سال 25عدد به تدریج روند افزایشی به خود می گیرد و تا پایان سال به 

وضعیت  97ت سال ماهه نخس6سال سخت تری خواهد بود زیرا در  97نسبت به  98سال  .درصد خواهیم داشت30

 .دالر اتفاق افتاد75تا 55درآمدهای ارزی دولت بسیار مناسب بود. افزایش قیمت نفت از 

 افتاد که یران اتفاقاآبان بود به عبارتی درست است بار روانی تحریم ها از اردیبهشت ماه در  13شروع تحریم ها از 

شد.  شروع ماه آبان زا ها تحریم این اما بود …ر نادرست و بیشتر به خاطر انتظارات نسبت به آینده، سوداگری و تدابی

 98ال سابراین در بن. ودشاهد تاثیرات تحریم ها بر منابع درآمدی دولت، بر اقتصاد ایران و بر تولید خواهیم ب 98سال 

ات نفت، صادر شاهد اثرات تحریم ها بر بدنه تولید خواهیم بود و در سال آینده درآمدهای ارزی حاصل از کاهش

 98ر سال شت. دپایین خواهد آمد و همچنین شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود زیرا تولید افت خواهد دا

م می و تحریت تورشاهد اثرات تورمی حاصل از افزایش قیمت دالر خواهیم بود و به عبارت بهتر در سال آینده اثرا

 .ها به تدریج خود را نشان خواهند داد

، رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاه های تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه ها و تعطیلی و 98 در سال

 را خود اثرات تدریج به همه …نیمه فعال شده آن ها، افزایش هزینه های تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی و 
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مهم است تا تدابیر و سیاست های درست را برای سیار ب دولت کار شرایط این در لذا داد، خواهد نشان اقتصاد در

 .مدیریت شرایط پیش رو اتخاذ کند

 

  ارز بازار-5-3

 است. بینیپیش قابل ارز بازار در زیر روندهای جاری، سال تحریمی شرایط و اقتصادی هایتحلیل اساس بر

 عبارت به. بود هدخوا التهاب با همراه بازار این باز ولی داشت نخواهد را گذشته سال التهابات ارز بازار 

 و حوزه در تغییر ناحیه از عمدتا التهابات این. دارد گذشته سال به نسبت کمتری نوسان ارز دیگر

  .گرفت خواهد شکل تحریمی هایسیاست

 متغیر یك شتربی جاری سال در ارز بنابراین. کندمی ملتهب را ارز بازار شدت به تحریمی و سیاسی اخبار 

  .پذیردیم تاثیر 98 سال سیاسی تحوالت از شدت به ارز نرخ دیگر عبارت به. اقتصادی تا است سیاسی

 بینیپیش سیاسی اتفاق اینکه مگر بود، خواهد کم شیب با صعودی روندی دارای جاری سال در دالر 

 عمومی روند ولی د،بو خواهد رونده باال و کاهنده نوسانات دارای دالر دیگر عبارت به. بیفتد اتفاق اینشده

 بود. خواهد افزایش سمت به آن

 باشد. داشته بازار کنترل در کمتری قدرت گذشته، سال با مقایسه در مرکزی، بانك شودمی بینیپیش 

 ممکن لتهابا پر شرایط در هاکنترل این و شد خواهد بیشتر ارز و پول بازار روی مرکزی بانك هایکنترل 

  .است کم بسیار احتمالش که چند هر شود، کشیده هم اندازپس هایحساب به است

 موانع با یورو شافزای که چند هر. دارد وجود امریکا دالر به نسبت ژاپن ین و یورو بیشتر افزایش احتمال 

  .داشت خواهد محدودی افزایش بنابراین و است مواجه جدی

 حرکت طال متس به بیشتر سوداگری تقاضای بنابراین و بود خواهد ایشده کنترل بازار کماکان دالر بازار 

 .است محتمل بسیار طال بازار در حباب گیریشکل بنابراین. کرد خواهد

 بود خواهند جاری سال در بازاری هایبخش ترینیابنده رشد طال و ارز بازار کماکان.  
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 هزار ده ات دالر کاهش امکان سیاسی گفتگوهای با ولی است غیرمحتمل اقتصادی نظر از دالر قیمت کاهش 

  .است کم بسیار امریکا با سیاسی گفتگوهای احتمال که چند هر. هست هم تومان

 تحوالت باید یرانا اقتصاد فهم برای بنابراین و است ایران اقتصاد راهبر قبل سال همانند جاری سال در ارز 

 گیرد. قرار توجه مورد ارز بازار

 هترینب بنابراین است، فرصت از پر برایش جاری سال باشد داشته دسترسی ارزی درآمد به کسی اگر 

 .است المللیبین هایفعالیت طریق از ارزی درآمدهای به دسترسی هاشرکت و افراد برای استراتژی

 

 صنعت -5-4

 92و  91های را با توجه به تجربه سال 98و  97های سالمی توان ها بر بخش صنعت، برای تخمین اثرگذاری تحریم

دهد. اما میزان دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ میها نشان می. بررسیسازی کردشبیه

تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب 

اساسی  فلزات و صنایع صنایع غذایی گیرد. تاثیرپذیریر میخورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرارا از تحریم می

اساسی  فلزات های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخشدر تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال

رخ داده است. در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. نیز به تبع رکود بخش ساختمان 

ند. بینشود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب میبه سرعت از این وضعیت متاثر می خودرو صنعت

ای گردد. خودروسازی در تحریم بالفاصله در تامین کاالهای واسطههای اثرگذاری تحریم بازمیدلیل آن هم به کانال

بینند. اما صنایع چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب میخورد. صنایع اینمورد نیاز تولید به مشکل می

گیرند. از این رو انتظار کارشناسان تاثیر قرار میشده بیشتر تحت های صادراتی ایجادشیمیایی به دلیل محدودیت

توجه صنایع خودروسازی، سپس جاری، شاهد رشد منفی قابلها بر این است که در سالمرکز پژوهش

و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی،  واردات تر وابسته بهو برخی صنایع کوچك پتروشیمی صنایع

بینی پیشرشد منفی بخش صنعت قابل 98و  97ر هر حال در دو سال های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. دکانی

عنوان به تواند، می91جاری با توجه به تجربه سال ماه ابتدایی سال 7در  واردات است. کاهش محسوس و فزاینده
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نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود. همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه شاخصی پیش

ها دو سناریو در نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر کنند. برای ادامه راه، مرکز پژوهشاول سال را تایید می

ه جز آمریکا( روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها )ب

و  91های ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت )نیمی از تبعات تحریم سالبزند. در این حالت تحریم

ه شود. اما حالت بدتر این است کدرصد برآورد می 2در این سناریو منفی  97(. رشد بخش صنعت در سال 92

تولید مواجه  4 /5فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحتتحریم

حرکت خواهد  5تا منفی  3خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال آتی نیز رشد بخش صنعت بین منفی

 .1کرد

 

 عملکرد کلی اقتصاد -5-5

دهد عملکرد اقتصاد جاری نشان میماه اول سال 6از عملکرد اقتصاد ایران در ها و آمارهای موجود ه گزارشها، داد

خصوص صنایع اصلی )خودروسازی و تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت بهملی ضعیف

که سطح اسمی ها درحالیقیمتتوجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح صادرات میعانات گازی و نفت( قابل

افزایش چشمگیری نداشته،  بخش خصوصی گذاریبرخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه

البته در اینجا می توان به ایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است. هرشد حقیقی بخش

بینی کرده است که با در نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیشتاکید داشت که در این گزارش ها مرکز پژوهشگزارش 

درصد باشد. البته  5 /5م منفیدرصد و در سناریوی دو 2 /6جاری منفیدر سناریوی اول رشد اقتصاد ایران در سال

شده در سناریوهای یك و دو، با فرض تداوم ها یك روزنه امیدی نیز باز کرده است. برآوردهای انجاممرکز پژوهش

های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و شرایط موجود صورت گرفته است. اما پیش از این مرکز پژوهش

تهیه کرده و در اختیار « برنامه فعاالنه ضد تحریم»ای عملیاتی با عنوان امکانات و فرصتهای موجود، برنامه

                                                           
 ، دفتر مطالعات بخش حقیقی و کالن اقتصاد ایران.1397، 98بینی آثار تحریم در سال پیش.گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،  1

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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شده مرکز ای که در دسترس عموم نیست(. برآوردهای انجامربط قرار داده است )برنامهگذاران ذیسیاست

درصد در سال  3و  1397یك درصد در سال  تا تواندمی مذکور، برنامه اجرای که دهدمی نشان  هاپژوهش

طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال عبارت دیگر بهرشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به1398

 .تواند مثبت کندمی 1398جاری و سال بدون نفت را در سال رشد اقتصادی سیاستی،

 

 جمع بندی و راهکارها -6

 بخش در هچ گذاری سرمایه های پتانسیل و ها ظرفیت از استفاده با کشور اقتصاد در تولید ظرفیت اگر 

د در انتو می آن پیامدهای و آثار شود، گرفته کار به خصوصی و غیردولتی های بخش در چه و دولتی

 .بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان دهد

 ر که در کنار کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از مولفه های بررسی وضعیت کالن اقتصادی کشو

 اثر کند، می مطرح را مردم خرید قدرت  موضوع برابری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و

 .است داده نشان معیشت  را خود کامل صورت به ارزی شوک از ناشی منفی

 ش و دستاوردهای حاصل از تولید صنعتی در کشور متناسب با منابع صرف شده برای تولید این بخ

 همچنین حجم باالی حمایت های دولتی از آن قرار ندارد.

  ی صادرات ایجاد درآمدهایاین عدم تناسب هم از منظر توان خلق ارزش افزوده، توان اشتغال زایی و

هانی جبخش صنعت است و هم به لحاظ ترکیب تولیداتی است که برند ملی را در بازارهای داخلی و 

 متجلی می کند.

 رنامه در اسناد سیاستی اوال رویکرد منسجمی به سمت حمایت های بخش صنعتی وجود نداشته و طی ب

 ردی صنعتی محول شده است. سند مذکورهای مختلف توسعه ای، رفع این خالء به یک سند راهب

 بارها تدوین گردید ولی هرگز اجرا نشد.

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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 راهکارها و توصیه های سیاستی

 رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع: 

 ی و ینه اسازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس به منظور ارتقای زمینه های راهبردی هز

 کیفی در بازارهای جهانی

 د س وروتشویق شکل گیری ساختارهای دسته جمعی) خوشه، کنسرسیوم، هلدینگ( به منظور افزایش مقیا

 بنگاهها به بازارهای صادراتی 

 صصی یر تخبازنگری در ساختار مدیریتی و مالکیتی صنایع به منظور کاهش سهم مدیریت شبه دولتی و غ

 در بخش صنعت

 جی و ن خارانگیزه ورود سرمایه گذارا در به منظور ایجااصالح نظام مقرراتی و دیپلماسی تجاری کشو

 تشدید رقابت

 تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور: 

 اخلی درهای تقویت برند ملی و ارتقای صادرات تحت برند خارجی به منظور بهبود رقایت پذیری در بازا

 و خارجی 

 ی تسهیل موانع دسترسی به بازارهای صادراتی به منظور رفع اتکای صنایع به بازارهای داخل 

 رزش بهره گیری از فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در راستای افزایش حضور در زنجیره های ا

 جهانی و منطقه ای 

 داخل  مبارزه با قاچاق به منظور صیانت از رقابت پذیری واحدهای صنعتی در بازارهای 

  هدفمند سازی نظام حمایت های تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی 

  ارتقای مولفه حقوق مصرف کننده در برنامه ریزی های تولید صنعتی 

  :می کاهش را خود ملی پول ارزش خود صادرات برخی کشورها برای افزایشسیاست های ارزی 

لقوه با پتانسیل یك عنوان به صادراتی ظرفیت موضوع در کنار کاهش ارزش پول ملی 97در سال  :دهند

رفیت د از ظبتوانن اینکه برای و خود صادرات برخی کشورها برای افزایش برای اقتصاد کشور ایجاد شد،
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 سیاست با ارتباط در ها چینی اخیراً ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند وهای صادراتی استفاده کنند، 

 در را خود ملی پول ارزش ها چینی کردند، اعالم ممنوع خود کشور به را چینی کاالهای ورود که آمریکا

االهای آمریکایی را ممنوع نکردند و این ک ورود و داده کاهش آمریکا دالر همانند خارجی های پول برابر

 صادراتی های مزیت راستا این در و یابد افزایش تواند می گذشته به نسبت چین کشور صادرات اقدام یعنی

 .شود می ایجاد

 معایب  کاهش ارزش پول ملی علی رغم تمام :مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود

 الهایکا کاهش هش قدرت خرید یك مزیت ویژه ایجاد می کند که این مزیتکا آن یعنی آثار تورمی و

 که زمانی ات و شود ایجاد تولید بخش سوی از باید صادراتی های مزیت: است، صادرات افزایش و وارداتی

 .شویم برخوردار آن مزیت از تا گیرد نمی صورت صادراتی نشده ایجاد تولید

 جایگزین باید یداخل کاالهای  ارز، و کاالها قیمت افزایش دلیل به واردات در کنار ایجاد محدودیت برای

 رفتن نبی از سبب ارزی شوک و نرفته بین از هیچگاه مصرف متوسط  که چرا  شود، وارداتی کاالهای

 یبرجا خانوارها مصرف سطح در تاثیراتی مدت کوتاه در است ممکن بلکه شود، نمی مصرف متوسط

 .ا در مصرف کاالهای اساسی تاثیری نداردام بگذارد،

ولید تکشور  افزایش شدید قیمت کاالهای وارداتی سبب شده کاالهای تولید داخل با قیمت پایین تری در

 شود

بب تغییرات نرخ ارز در ایران نشان می دهد که افزایش قیمت شدید کاالهای وارداتی سوضعیت 

ارزآوری  ری در کشور تولید شود، از سوی دیگر به دلیلت پایین قیمت با داخل تولید کاالهای  شده

 های محدودیت صادرات کاالها از این طریق مزیت های صادراتی برای کشور ایجاد می شود، همچنین

 کشور که دشو می سبب صادراتی های قیمت در رقابتی مزیت و واردات در رقابتی کاالهای قیمت از ناشی

 باشد  ی شدهمگوی بخشی از نیازهایی که قبالً از طریق واردات انجام پاسخ و کرده حرکت تولید سمت به

 منجر لیدتو به و کرده ایجاد صادراتی مزیت موضوع این که شود منتهی صادرات به ها بخش برخی در و

 .شود می
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 تاثیر  ری بایدتولید در هر کشو :تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد

 مجموع عواق در شود می محاسبه زمانی که نرخ رشد اقتصادی. را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهدخود 

 که شود می گیری نتیجه و کرده مقایسه دیگر سال با مالی سال یك در شده تولید خدمات و کاالها ارزش

دمت تعریف می ختولید  چه و کاال تولید چه تولید عنوان تحت رشد میزان این که ایم داشته رشد میزان چه

 .شود

ولید تزمانی که به سمت تولید حرکت می شود، مهمترین شاخص که نرخ رشد اقتصادی است از وضعیت 

دات به اهش وارپذیرد، از سوی دیگر تولید منجر به کاهش واردات می شود که کدر اقتصاد کشور تاثیر می 

تی اثیر مثبده و تاین معناست که تراز بازرگانی و ارزی مثبت می شود و از سوی دیگر صادرات را افزایش دا

 .بر فرآیند تراز تجاری کشور برجای می گذارد

 یجادا کشور ارزی مصارف و منابع در بهتری وضعیت افزایش صادرات و کاهش واردات کمك می کند تا

ری قرار ت منطقی تعادل یك در ارز نرخ که موضوع این به ارزی مصارف و منابع وضعیت در بهبود شود،

 زایشاف ببس همچنین گیرد، کمك کرده و قدرت چانه زنی بانك مرکزی در بازار ارز را افزایش می دهد و

 .شود می ملی پول ارزش

رز اه بازار ابیم کظرفیت تولید، ایجاد ارزآوری و کاهش خروج ارز از کشور به شرایطی دست ی با استفاده از

 .است تمثب یراتتاث  این رزش پول ملی تقویت که تولید ریشه تماما گرفته،  را در یك شرایط تعادلی قرار

و  متوسط اشتغال یکی از شاخص های مهم است و هر واحد تولیدی اعم از واحدهای تولیدی کوچك،

 تولید زایشاف از اشین مثبت اثر  متناسب با خود را ایجاد می کند، طبیعتاً شغلهایبزرگ که به جریان افتاده 

 .دهد می افزایش را اشتغال میزان و ود را در اقتصاد کشور نشان می دهدخ تاثیر

وردار نی برخدر شرایط کنونی ایجاد اشتغال به دلیل تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی از اهمیت فراوا

ور جاری کشتکاهش میزان تورم، تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، افزایش تراز بازرگانی و است، 

خش بواند تد که می می تواند به افزایش تولید داخلی کشور کمك کرده و منجر به افزایش نرخ رشدی شو

 .های مختلف کشور را به یك تعادل برساند
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 هایی متصمی یدعالوه بر اتخاذ سیاست های تشویقی با :موانع تولید باید از سر راه تولید برداشته شود 

د، به شور بررسی شوکاه تولید برمی دارد، اگر در حال حاضر موانع تولید در ر سر از را موانع که شود گرفته

 تامین هبیم یعنی ای بیمه نظام وضعیت مالیاتی، نظام وضعیت اصلی می رسیم که این موانع سه شاخص

 طشرای در کشور تولید اصلی موانع شاخص سه این که است کشور بانکی نظام وضعیت  و اجتماعی

 .ه باید اصالحاتی متناسب با شرایط روز در این بخش ها صورت گیردک هستند امروزی

دمدت داف بلنهای تشویقی انتظار این است که کشور براساس شرایطی که دارد، بتواند اهدر حوزه سیاست 

وزه ه در حکخود را برای رسیدن به شاخص های توسعه پیگیری کند که در این راستا بسیاری از مواردی 

 .ودشسرمایه گذاری از آن نام برده می شود، می تواند به مزیت سرمایه گذاری در کشور تبدیل 

 د،رائه دههای توسعه ای خود را ا دولت باید طرح :لت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهددو 

لید چه ونق توانتظار از دولت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق های سرمایه گذاری و ر

تند، یات هسادامه حبرای واحدهای جدیدی که می خواهند ایجاد شوند و چه برای واحدهایی که به دنبال 

 .ارائه دهد

ات ی واردسیاست های تشویقی دولت در بخش تولید بسیار مهم است، معافیت های صادراتی، معافیت برا

رت امور یق وزامواد اولیه، کمك به امر صادرات در خارج از کشور، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی از طر

وارد به مم این زم برای کمك به تولید است که اگر تماخارجه و دستگاه های متولی نیز از جمله موارد ال

 .صورت یك واحد و کل در اقتصاد کشور دیده شود می تواند تاثیرگذار باشد

 انك ها وضعیت ناترازی مالی ب :وضعیت ناترازی مالی بانک ها از جمله چالش های اساسی کشور است

 نظام ارساخت اصالح و ندارد مطلوبی رایطش بانکی از جمله چالش های اساسی کشور است، حوزه نظام 

 ساماندهی که ودش انجام حوزه این در بلندمدتی و مدت میان اقدامات عملیاتی، مختلف ابعاد در باید بانکی

 .ی را اخذ کند تا بانك ها دچار مشکل نشوندتولید واحدهای حمایت تواند می بانکی نظام

 

 


