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طبق تعاریف اقتصادی، رکود تورمی به شرایـطی اطالق 
می شود که نرخ رشد اقتصـادی در مسیر کــاهش اما، نرخ 
تورم در مسیر افـزایش قرار دارد. درواقع، بروز همزمـان 
رکود و تورم در اقتصاد کشـورها را رکود تورمی می نامند. 
این شرایط مشکالتی جدی برای واکنش های سیاستی 
دولت به همراه دارد؛ زیرا بسیـاری از سیـاست هایی کـه 
منجر به کاهش تورم می شونـد، وضعیت رکود و بیکاری 
را بدتر می کنند و سیاست هایی که ضدرکودی هستند، به 

افزایش تورم می انجامند.

تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق های بیمۀ اجتماعی در ایران
 )با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی(

پیشگفتار مؤسسه

بررسـی داده های شـاخص عمومی قیمت ها در کشـور نشان می دهد 
کـه مشـکل تـورم در کشـور مزمن شـده اسـت. افزون برایـن، نرخ 
رشـد اقتصادی کشور در سـطحی پایین قرار دارد و در برخی سال ها 
حتـی منفی بوده اسـت. بـا پذیرفتن ایـن موضوع که نرخ های رشـد 
پایین تـر از رونـد متوسـط رشـد تولیـد ناخالـص ملـی- و نـه صرفًا 
نـرخ رشـد منفـی- نیـز بیانگـر دوران رکود هسـتند، تصویـر رکود 
در کشـور از ایـن هـم بدتر می شـود؛ چرا کـه با این تعریف، سـابقۀ 
کشـور در تجربـۀ رکـود اقتصـادی فزونـی می یابـد. وقـوع همزمان 
رکـود و تـورم در کشـور سیاسـت گذاران را بـا چالش هـای زیـادی 
مواجـه کرده اسـت. گرچـه اقدامـات ثبات سـاز اخیـر دولت سـبب 
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شـده تـا نرخ تـورم تا حد زیادی کنترل شـود و رشـد اقتصـادی در پ
مسـیر افزایـش قرار گیرد امـا، هنوز تا بهبـودی کامل راهی دشـوار 

در پیش اسـت.

بی تردید، وضعیت اقتصاد کالن کشور یکی از مؤلفه های مهم اثرگذار 
بر عملکرد صندوق های بیمۀ اجتماعی است و لذا، قرار گرفتن کشور 
در وضعیت رکود تورمی منابع و مصارف صندوق ها را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. با این وصف، شناخت نحوۀ اثرگذاری پدیدۀ رکود تورمی 
بر صندوق ها در مدیریت بهینه و کارای صندوق ها نقش بسزایی دارد؛ 
چرا که از این رهگذر، اقدامات و سیاست های مناسب در واکنش به 

این پدیده شناسایی می شوند. 

گـزارش حاضـر تحـت عنـوان »تبییـن آثــار رکـود تورمـی بـر 
صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی در ایـران و راهکارهای آسـیب پذیری 
از آن بـا تأکیـد بر سـازمان تأمیـن اجتماعی« با رویکـردی تحلیلی-

توصیفـی، بـه تبیین مسـیرهای احتمالی اثرگـذاری رکـود تورمی بر 
صندوق هـای بیمۀ اجتماعـی و به خصوص، سـازمان تأمین اجتماعی 
می پـردازد و در انتهـا، دو گـروه راهـکار برای کاهش آسـیب پذیری 
صندوق هـا ارائـه می دهـد کـه یکـی ناظـر بـر مدیریـت صندوق ها 
و دیگـری معطـوف بـه اصالحات فضـای اقتصاد کالن اسـت. امید 
اسـت این گـزارش در اتخاذ تصمیماتی مناسـب در مواجهـه با آثار 
رکـود تورمی مفیـد واقع شـود. دریافت نظرات و پیشـنهادات برای 

تولیـد گزارش هـای آتـی مزیـد امتنان خواهـد بود.
دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
تابستان 1396

دی
کلی

ت 
لما

ک

صندوق های بیمۀ اجتماعی
رکود تورمی
سازمان تأمین اجتماعی
ایران
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وضعیت اقتصــاد کالن کشور از جمله رشـد اقتصـادی، 
اشتغال، تورم، رکود و شرایط موسوم به رکود تورمی، آثار 
معنی داری بر عملکرد صندوق ها و منابع و مصارف آنها دارد. 
شناخت نحوۀ اثرگذاری متغیرهای اقتصاد کالن بر عملکرد 
اقتصادی صندوق ها از لوازم مدیریت صحیح صندوق های 
بیمۀ اجتمـاعی محسوب می شود. لذا در گـزارش حاضر 
تالش شده است با استفاده از رویکردی تحلیلی- توصیفی، 
ضمن تبیین پدیدۀ رکود تورمی و دالیل بروز آن در ایران، 
مسیرهای احتمالی اثرگذاری این پدیده بر منابع و مصارف 
صندوق ها با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی شناسایی 
شود. باتوجه به استدالل این گزارش، رکود تورمی بر منابع 
سازمان تأمین اجتماعی ازجمله درآمدهای حاصل از حق 
بیمه، درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر، و وصولی  از دولت 
تأثیر منفی خواهد گذاشت. به عالوه، نحوۀ اثرگذاری پدیدۀ 
رکود تورمی بر سمت مصارف صندوق های بیمۀ اجتماعی 
ازطریِق افزایش پرداخت بیمۀ بیکاری و نیز کاهش نسبت 

پشتیبانی تبیین شده است.
همچنین استدالل شـده است که کـاهش آسیب پذیری صنــدوق های 
بیمۀ اجتماعی از رکود تورمی بایــد از دو مسیر پیگیــری شود. یک 

چکیدۀ اجرایی

تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق های بیمۀ اجتماعی در ایران
 )با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی(
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مسیر معطوف به مدیریت صندوق ها در شرایط رکود تورمی است. 
راهکارهایی نظیــر افزایش بهره وری در صندوق های بیمۀ اجتماعی، 
مشارکت در ایجاد و توسعۀ بازار بدهی دولت، ایجاد پرتفوی بهینه در 
سرمایه گذاری ها، توسعۀ بنگاه های صادرات محور، ایجاد انضباط مالی 
و معامالتی در ساختــار صندوق ها و افزایش شفافیت در شرکت ها، 
کنترل و مدیریت هزینه های صندوق های بیمه، افزایش تأمین مالی 
شرکت های زیرمجموعۀ صندوق ها ازطریِق بازار سرمایه و گسترش 
مشارکت های اقتصــادی با بخـش های خصوصی و جلوگیــری از 
دولتی شدن ساختار صندوق ها ازجملۀ این راهکارها است. پیگیری و 
عملیاتی کردن این راهکـــارها در شرایــط رکود تورمی نسبت به 
شرایط معمول اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. مسیر دوم 
از کانال اصالحات اقتصاد کالن می گذرد. در غیر این صورت، کارکرد 
مدیریت صندوق ها تنها متمرکز بر کاهش آسیب پذیری صندوق ها از 
وضعیت نامناسب اقتصاد خواهد بود. برخی راهکارهای ارائه شده در 
این  رابطه عبارت اند از: مسدود کردن منافذ فساد و رانت در اقتصاد، 
تقویت صنایع کوچک و متوسط، کنترل و مهار بخش نامولد، اصالح 
بازار نهاده های تولید، تنظیم و اصالح مقیاس بنگاه ها، تنظیم صحیح 
سیاست های تجاری، اصالح و بازسازی نظام مالیاتی، اصــالح نظام 

بودجه ریزی و تغییر پارادایم پولی و مالی. 

یی
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از طـرف دیگر، مختصـات حاکم بر جامعه در وضعیـت رکود تورمی 
آثـار خـاص خـود را در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، اجتماعـی و 
حتـی سیاسـی بر جـای می گذارد. شـناخت ایـن آثـار می تواند ضمن 
آگاه کردن مسـئوالن مربوطه نسـبت به پیامدهای اسـتمرار وضعیت 
رکـود تورمـی، راهکارهای مقابله بـا آن را نیز ارائه دهد. این شـناخت 
مسـتلزم تشخیص و شناسـایی مسـیرهای اثرگذاری رکود تورمی در 

حوزه هـای مختلف اسـت. 

یکـی از حوزه هـای بسـیار مهـم و حیاتی که تحت تأثیر شـرایط رکود 
تورمـی قرار می گیـرد، حوزۀ صندوق های بیمۀ اجتماعی اسـت. بر این 
اسـاس، در گزارش حاضر تالش شـده اسـت که به شناسایی و تبیین 

 مقدمه

اقتصـاد ایـران در چنـد سـال گذشـته با مشـکل رکود 
تورمی مواجه بوده اسـت. در چنین شرایطی سیاست های 
طـرف تقاضا که به منظـوِر کنتـرل تورم اجرا می شـوند، 
بـه تعمیق رکود اقتصادی دامن می زنند و سیاسـت هایی 
کـه جهـت تحریك رشـد اقتصـادی اتخـاذ می گردند، 
بـه افزایـش تـورم در جامعـه می انجامنـد. لـذا اتخـاذ 
سیاسـت های گوناگـون اقتصـادی به گونه ای کـه هر دو 
معضـل رکـود و تورم را به طـور همزمان درمـان کنند و 

یا تسـکین دهنـد، ضـروری به نظر می رسـد. 

تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق های بیمۀ اجتماعی در ایران
 )با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی(
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مسـیرهای احتمالی اثرگذاری شـرایط رکـود تورمی بـر صندوق های 
بیمۀ اجتماعی پرداخته شـود. نظر به نقش و جایگاه بی بدیل سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی در حـوزۀ صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی، تمرکز این 
گـزارش بیشـتر معطـوف بـه این سـازمان بیمه گـر اجتماعی اسـت. 
در ایـن مسـیر باتوجه به هـدف گزارش از رویکـرد تحلیلی و توصیفی 

استفاده شـده است1. 

گـزارش حاضـر بـه این صورت سـامان یافته اسـت: پـس از مقدمه،  
در فصـل اول ارتبـاط متقابـل نظام تأمین اجتماعی و رشـد و توسـعۀ 
کشـورها تبییـن می شـود. در فصـل دوم مبانـی نظری رکـود تورمی 
و برخـی شـواهد آن در اقتصـاد ایـران ارائـه می گـردد. در فصـل 
سـوم مکانیسـم های اثرگـذاری رکـود تورمی بـر صندوق هـای بیمۀ 
اجتماعـی مورد بررسـی قـرار می گیـرد. پـس از آن، در فصل چهارم 
بـه ارائـۀ برخـی راهکارها به منظـوِر خـروج از رکود تورمـی و کاهش 
آسـیب پذیری صندوق هـای بیمۀ اجتماعـی از آن پرداخته می شـود. 

فصـل انتهایـی به جمع بنـدی و نتیجه گیـری اختصـاص دارد.

1. الزم بـه ذكـر اسـت، می تـوان میـزان اثرگذاری ركـود تورمی بـر هر یـك از صندوق های 

بیمـۀ اجتماعـی از كانـال مسـیرهای شناسـایی شـده را نیـز بررسـی کـرد كـه البتـه نیازمنـد 

مطالعۀ دیگری است. 

ـه
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 ارتباط متقابل نظام تأمین اجتامعی و رشد و توسعۀ كشورها

صندوق های بیمۀ اجتماعی در رشـد و توسـعۀ پایدار کشورها نقش 
مهمـی دارند. نگاهی به اهداف سیاسـتی دولت ها بـرای اقتصادهای 
ملـی ازیك طـرف و اهـداف صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی از طرف 
دیگـر نشـان می دهـد میـان اهـداف اقتصـادی کشـورها و اهداف 
صندوق هـا مشـترکات فراوانی وجـود دارد. البته ایجـاد ارتباط بین 
دو حـوزۀ توسـعۀ اقتصـادی و تأمیـن اجتماعی حاصل یـك فرایند 
تجربی از تاریخ بشـری اسـت؛ چراکه در اندیشۀ نخستین متفکران 
سـرمایه داری و اقتصاد بازار، برای وظیفـۀ دولت در خصوص تأمین 
اجتمــاعی جایگاهـی وجـود نداشـت و پـس از وقوع بحــران های 
عمیق اجتمــاعی، سیاسـی و اقتصـادی، طرح های تأمیـن اجتماعی 
بــرای اولــین بــار در سـال 1881 توســط بیسـمارک در آلمان 
و سـپس، در سـایر کشـورها و در سـال 1925در آمریـکا توسـط 

روزولـت بـا برنامۀ نویـن1 به وجـود آمد )پناهـی، 1376(. 
تأمین اجتماعی بـا مبـانی گونـاگون و دالیل متعـددی از ضرورت های انکارناپذیر 
تأمین اجتماعی و  جوامع معاصر به حساب می آید. ازیک طرف استقرار نظام 
گسترش آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی- اجتماعی کشورها مؤثر است )متیجسیک 
و مکینون2، 2014؛ وان هاف3، 2002( و از طرف دیگر، رشد و توسعۀ اقتصادی 
در ارتقای نظام تأمین اجتماعی نقش بارزی دارد. آنچه دو حوزۀ توسعۀ اقتصادی و 
تأمین اجتماعی را بـه یکدیگر پیوند می دهد، رفاه و آسایش انسان اسـت. تردیدی 
وجـود نـدارد کــه هـرگونـه تحـول و توســعۀ اقتـصادی نیازمندی های جامعه 
را به عنواِن یک کل ارتقا می دهد و از طـرف دیگر برنامـه هـای تأمین اجتماعی 
نیز با تأمین سالمت، بهداشت و امنیت روانی افراد، قابلیت های انـسان را به عنواِن 

عامل توسعۀ اقتصادی افزایش می دهد )حسینی، 1388(. 
1.  New Deal
2. Matijascic & McKinnon 
3. von Hauff 

10



ارتباط بین تأمین اجتماعی و توسعۀ اقتصادی یك ارتباط 
دوسویه است؛ استقرار نظام تأمین اجتماعی و گسترش 
آن بر رشد و توسعۀ اقتصادی مؤثر است و رشد و توسعۀ 

اقتصادی بر ارتقای نظام تأمین اجتماعی اثرگذار است.

تأمین اجتماعی باتوجه به بهبود تغذیه، بهداشـت، امنیت جسـمی و روانی، آموزش 
و مواردی ازاین دست، بر انباشت سرمایۀ انسانی و رشــد بهــره وری نیروی کــار 
تأثیـر مسـتقیمی دارد و امـروزه سـرمایۀ انسـانی از عوامـل اصلی رشـد و توسـعۀ 
اقتصادی محسـوب می شـود )ژانـگ1، 1995؛ سـازمان بین المللـی کار، 2002(. از 
طرفـی بزرگتر شـدن کیک اقتصادی و برخورداری از سـطح باالتر توسـعه یافتگی، 
منجـر بـه بهبـود تغذیـه، بهداشـت، امنیـت جسـمی و روانـی، آمـوزش، و غیـره 

می گـردد )پناهـی، 1383(. 

یکی دیگر از مبانی اسـتقرار نظام تأمین اجتماعی اصل همبسـتگی اجتماعی اسـت. 
گسـترش نظام کارآمد تأمین اجتماعی سـبب بهبود و ارتقای همبسـتگی اجتماعی 
و پیوندهـای عــاطفی و اخالقــی میـان افـراد جامعـه می شـود و از طرفـی، وجود 
سـرمایۀ اجتماعـی میـان افراد جامعـه یکی از مهم ترین زیرسـاخت های توســعۀ 

اقتــصادی کـشورها بــه شمار می رود )حسینی، 1388(.

یکـی از اهـداف توسـعۀ پایـدار اقتصـادی توزیـع درآمـد اسـت که این هـدف از 
مهم تریـن اهـداف اولیـۀ تأمین اجتماعی نیز قلمـداد می شـود و بیمه های اجتماعی 
در ایـن حـوزه عملکرد موفقی داشـته اند. اسـتیگلیتز2 )2000( دراین رابطه می گوید 
»درحالی کـه در گذشـته فقـر در میان سـالمندان به عنـواِن یک مشـکل اجتماعی 
واقعی بــه نظــر می رسید، امروزه نه تنها نرخ هــای فقــر در میان ســالمندان به 
مقـدار زیـادی کاهش یافته اسـت بلکــه، این نـرخ در جمعیت به عنـواِن یک کل 
نیـز کمتـر اسـت«. باتوجه بـه اهمیـت توزیع درآمــد در اهــداف توسـعۀ پایدار 
اقتصادی، نقش مثبت تأمین اجتماعی در توسـعۀ اقتصادی نیز برجسـته می شـود.

افزون برایـن، از دیگـر راه های اثرگذاری صندوق های بیمۀ اجتماعی و بازنشسـتگی 
1. Zhang 
2. Stiglitz 
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بـر رشـد و توسعــۀ اقتصـادی، سرمایه گــذاری ایـن صنــدوق ها در طرح هـا و 
فعالیت هـای اقتصـادی اسـت. صندوق های بیمۀ اجتماعـی )بازنشسـتگی( ازطریِق 
افزایـش سـطح پس انـداز کل جامعـه در جهت فعالیت هـای اقتصـادی، می توانند 
سـبب رشـد اقتصـادی شـوند )اپیـالدو1، 1972(. همچنین، توسـعۀ بازار سـرمایه 
ازطریـِق سـرمایه گذاری صندوق های بازنشسـتگی از دیگـر راه های اثرگـذاری این 
نهادهـا بـر رشـد اقتصـادی اسـت. درواقـع، در ایـن حالت رشـد اقتصـادی به طوِر 
غیرمسـتقیم ازطریِق توسـعۀ بازار سـرمایه تقویت می شـود )دیویس و هو2، 2005؛ 
والکـر و لفـورت3، 2000(. بـه بیـان دیگـر، صندوق هـای بازنشسـتگی ازطریـِق 
جمـع آوری وجـوه افراد و به کارانداختن آن در بازار سـرمایه، سـبب رشـد این بازار 
می شـوند. مطالعات نشـان می دهـد دارایی هـای صندوق های بازنشسـتگی بر عمق 
و نقدینگی بازار سـرمایه در کشـورهای توسـعه یافته اثر مثبت دارد و در کشورهای 
درحال توسـعه هـم باید مالحظاتی در خصـوص سـرمایه گذاری صندوق ها مد نظر 

قـرار گیـرد تا هدف رشـد اقتصادی محقق شـود )منـگ و پیفـاو4، 2010(.

برخـی مطالعـات نشـان می دهند کـه شـرکت ها و بنگــاه های اقتصـادی ازطریِق 
تعامـل بـا صندوق هـای بازنشسـتگی، رشـد و توسـعۀ اقتصـادی را بـه وجـود 
می آورنـد. صندوق هـای بازنشسـتگی بـه نمایندگـی از ذی نفعان شـان به عنـواِن 
مالـکان شـرکت ها، بـر مدیریـت شـرکت ها تأثیـر می گذارنـد. صندوق هـا بـرای 
کاهـش نگرانی هـای بلندمـدت، ازطریِق افزایش شـفافیت و پاسـخگویی و افزایش 
اسـتانداردهای اجتماعـی و محیطـی رفتار شـرکت ها را تحت تأثیر قـرار می دهند 

)کالرك و هـب5، 2004؛ دویـس6، 2002(. 

اثرگـذاری صندوق هـای بیمۀ اجتماعی بر رشـد و توسـعۀ اقتصادی از کانـال بازار 
کار نیـز قابل بررسـی اسـت. البته تحلیـل این اثرگـذاری نیازمند دقت نظر اسـت؛ 
چراکـه از یـک منظـر حق بیمه هـای پرداختی هماننـد مالیات ها اثر منفی بـر بازار 

1. Apilado 
2. Davis & Hu 
3. Walker & Lefort 
4. Meng & Pfau 
5. Clark & Hebb 
6. Davis 
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نیـروی کار و بـه تبع آن، بر رشـد اقتصادی دارند اما از طـرف دیگر، پس اندازهای 
بازنشسـتگی بر رشـد اقتصادی اثر مثبت دارند )دیزنـی1، 2004؛ آکای2، 2011(.

به هرحال، ارائۀ برخی از اصالحات در نظام های پرداخت حق بیمه در بیمـه های تأمین 
اجتماعی می تواند به کاهش در اختالالت در بازار نیـروی کار منجر شود )لیندبک و 

پرسن3، 2003( و از این طریق، رشد اقتصادی را تحت تأثیر مثبت خود قرار دهد.

تأمین اجتماعی از چند رهگذر بر رشد و توسعۀ اقتصادی اثرگذار است:

 بهبود تغذیه، بهداشت، و امنیت جسمی و روانی و لذا، افزایش سرمایۀ انسانی 
و بهره وری نیروی کار؛

 افزایش همبستگی اجتماعی و درنتیجه، افزایش سرمایۀ اجتماعی؛

 کمک به بهبود توزیع درآمد؛

 افزایش سطح پس انداز و سرمایه گذاری در طرح ها و فعالیت های اقتصادی 
و یا به کارانداختن وجوه در بازار سرمایه؛

  اثرگذاری منفی بر تقاضای نیروی کار.

در ایـران نیـز تحقیقاتـی درزمینۀ ارتبـاط میان تأمیـن اجتماعی و رشـد اقتصادی 
انجام شـده اسـت که در ادامه، به برخی از آنها اشـاره می شـود. در تحقیق نیکوپور 
و ریاضـی )1383( بـا اسـتفاده ازروش همجمعـی یوهانسـن، اثـر مخـارج سـرانۀ 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی به همراه چهـار متغیر دیگر )مخـارج دولتی، نـرخ تورم، 
اشـتغال و سـرمایه گذاری( بـر درآمد سـرانه طی سـال های 1340 تـا 1380 برآورد 
شـد و این نتیجه حاصل شـد که در بلندمدت با افزایش 10 درصدی مخــارج سرانۀ 
سـازمان، حـدود 0/08درصد درآمد سـرانه افزایش می یابـد و در کوتاه مدت افزایش 

1.  Disney 
2. Ukai 
3. Lindbeck & Persson 
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10 درصدی مخارج سـرانۀ سـازمان، درآمد سـرانه را در حـدود 0/2 درصد افزایش 
می دهد. 

نیکوپور )1384( با استفاده از فیلتر هادریک- پرسکات1، چرخه های تجاری ایران را 
طی دورۀ زمانی 1340 تا 1380 مورد بررسی قرار داده و ارتباط این چرخه ها را با 
برخی از متغیرهای سازمان تأمین اجتماعی تحلیل کرده است. وی درنهایت، به ارائۀ 
توصیه های سیاستی برای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت که ازآن جمله می توان 
به این موارد اشاره کرد: سرمایـه گذاری سازمان تأمین اجتمـاعی در زمــان رکود 
اقتصادی صورت گیرد، وصول مطالبـات سازمان از دولت در شرایط رونق اقتصادی 
انجام گردد و وابسته به شرایط سیاسی نباشد، و در زمان رکود برای کارفرمایان 

خوش حساب امتیازاتی ویژه در نظر گرفته شود. 

در مطالعۀ حسـینی )1388( نشـان داده شد که بر اسـاس داده های سال های1340 
تـا 1382 کشـور، افزایـش مخـارج تأمیـن اجتماعـی به طـوِر معنـاداری بر رشـد 
اقتصـاد )درآمـد ملی( اثر مثبـت دارد. در مقالـۀ زارع و اسـدی )1390( که رابطۀ 
تأمیـن اجتماعی و توسـعۀ اقتصـادی و اجتماعی در ایران مـورد مطالعه قرار گرفته 
اسـت، ایـن نتیجـه حاصل شـد کـه از یـک سـو، هزینه هـای تأمین اجتماعـی اثر 
مثبتی بر رشـد اقتصادی در ایران داشـته اسـت ولی، میزان اثربخشی آن از نیروی 
کار و سـرمایه کمتر بوده اسـت و از سـوی دیگر، توسـعۀ تأمین اجتماعی با کاهش 
فقـر همـراه بوده اما، به علـت محدودیت بودجه و اثرات شـدیدتر عواملی همچون 

تـورم، تأثیر مطلوب آن در سـطح معنی داری نبوده اسـت.

در مطالعۀ امین رشتی و قربانی )1392( به بررسی تأثیر نظام تأمین اجتماعی بر توسعۀ 
سرمایۀ انسانی پرداخته شده است. در این تحقیق که بر پایۀ اطالعات سری زمانی 
کشور از سال 1370 تا 1389 انجام شده است، نشان داده شد که گسترش شاخص های 
تأمین اجتماعی بر توسعۀ انسانی در ایران مؤثر بوده است. در تحقیق صادقی )1393( 
که اثر رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی )57 
کشور( طی سال های 1970 تا 2010 مورد مطالعه قرار گرفته است، نشان داده شد 
که افزایش مخارج رفاه اجتماعی بر روی رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه، مثبت 

و مؤثر بوده است.

1.Hodrick-Prescott (HP) 
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 چیستی رکود تورمی و دالیل وقوع آن

رکود تورمی1شـرایطی اسـت که در آن سـطح قیمت ها و بیکاری 
توأمـان افزایـش می یابد )برانفن برننـر2، 1976(. رکـود تورمی تا 
قبـل از دهـۀ 1970 در ادبیـات اقتصـادی دنیا مطرح نبـود. پس از 
بحران دهۀ 1930 و راه حل موفق کینز مبنی بر اعمال سیاست های 
انبسـاطی در آن زمـان، رکـود دهۀ 1970 به وقوع پیوسـت و اکثر 
دولتمـردان باتوجه بـه تجربـۀ موفـق دهـۀ 1930 مجـدداً راه حل 
کینـز را انتخـاب کردنـد، درحالی که شـرایط اقتصـادی آن زمان 
به طوِرکلـی متفـاوت از رکـود دورۀ قبـل بـود. در این زمـان برای 
اولین بار پدیدۀ رکود تورمی در سـطحی گسـترده اکثر کشـورها 
را در بـر گرفت )خانی قریه گپـی و همـکاران، 1392(. برای درک 
بهتـر پدیدۀ رکود تورمی، ابتدا الزم اسـت مشـخصه های اصلی آن 
یعنـی رکود و تورم، به طوِر مجزا ریشـه یابی شـوند تا به وسـیلۀ آن 

شناسـایی علل ایجـاد و راهکارهای مقابله با آن تسـهیل گردد.

رکـود تورمـی بـه وضعیتی اطالق می شـود کـه در آن، 
رکـود و تـورم به طوِر همزمان وجود داشـته باشـند.

رکـود دراثـِر یکـی از دو عامـل »نارسـایی تقاضای مؤثـر« یا »تنگناهـای طرف 
عرضـه« حـادث می شـود. رکود ناشـی از نارسـایی تقاضـای مؤثر توسـط کینز 
مطـرح شـد. وی نشـان داد »تناقـص خسـت« )کاهـش تولید ناشـی از کاهش 
تقاضـای کل( و تقاضـای سـفته بازِی پول، جانشـین اصـل کارایـی تقاضای مؤثر 
1. Stagflation 
2.  Bronfenbrenner 

ركـود تورمی در ایران؛ مبــانی نظری و شــواهد تجربی
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شـده اند. کینـز راه حـل برون رفـت از رکود ناشـی از نارسـایی تقاضای مؤثـر را در 
اعمال سیاسـت های انبسـاطی و افزایش تقاضـای کل عنوان کرد )کرمـی، 1386(. 

رکود ناشـی از »تنگناهای بخش عرضه« غالباً در کشـورهای توسـعه نیافته به وقوع 
می پیونـدد؛ زیـرا در این کشـورها نوعاً زیرسـاخت های اقتصادی مانند شـبکه های 
حمل ونقـل و ارتباطـی، بـرق و انـرژی، مدیریت صحیـح منابع انرژی، نیـروی کار 
متخصـص، تخصیـص بهینـۀ منابع، دسترسـی به فناوری مناسـب و سیسـتم های 
ارزی کارا وجـود نـدارد. افزون بـرآن، ایـن کشـورها بـا نرخ رشـد جمعیتـی باال و 
تقاضـای روزافزون روبه رو هسـتند که باعث می شـود اقتصاد در وضعیت اشـتغال 
ناقـص بـه تعـادل برسـد و افزایـش تقاضا به علـت عدم امـکان افزایـش عرضه 
متناسـب بـا آن منجـر به افزایـش قیمت ها  شـود و تولیـد افزایش نیابـد. درواقع، 
در ایـن وضعیـت بخـش حقیقـی اقتصـاد قـدرت پاسـخ گویی بـه تقاضـا را ندارد 

)خانی قریه گپـی و همـکاران، 1392(.

از سـوی دیگـر، تورم از عوامل متعـددی مانند افزایش حجم پـول، افزایش قیمت 
مـواد اولیـه، افزایـش قیمت هـای جهانی و کاالهـای وارداتـی، سـاختار اقتصادی و 
ماننـد آن ناشـی می شـود. در یک دسـته بندی کلی تـورم به دو حالت تورم ناشـی 
از فشـار تقاضا و تورم ناشـی از فشـار هزینه تفکیک می شـود. تورم ناشـی از فشـار 
تقاضـا بـه مفهـوم وجـود مـازاد تقاضـا )در بـازار پـول یا کاال( نسـبت بـه عرضه 
در اقتصـاد اسـت کـه باعـث افزایـش سـطح قیمت هـا و تورم می شـود. تـورم به 
افزایش دسـتمزد و قیمت مواد خام و ماشـین آالت منجر می شـود و بدین ترتیب، 
هزینـۀ تولیـد بـاال مـی رود. ایـن افزایـش در هزینه های تولیـد می توانـد با کاهش 
میـزان عرضـۀ کل، همزمـان بـه تـورم و رکـود در اقتصـاد دامـن زند کـه به آن 

پدیـدۀ رکـود تورمی گفته می شـود )کرمـی، 1386(. 

در تورم ناشی از فشار هزینه افزایش هزینه های تولید یا افزایش قیمت سایر نهاده های 
تولید مانند مواد اولیه یا کاهش عرضۀ آنها به هر دلیل، باعث افزایش قیمت ها و تورم 
می شود. اگر اتحادیه ها  ی کارگری بتوانند سطح دستمزدها را باال نگه دارند، کارفرمایان 
بخشی از نیروی کار را اخراج کرده و سطح تولید را کاهش می دهند و رکود تورمی 

عارض می شود )باستانی فر و میرزایی، 1393(.
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  تجربۀ رکود تورمی در ایران؛ شواهد و دالیل آن

ابتـدا باید دانسـت کـه رکود تنها بـه نرخ های رشـد اقتصادی منفی 
اطـالق نمی گـردد بلکـه، نرخ هـای رشـد پایین تـر از روند متوسـط 
رشـد تولیـد ناخالص ملـی نیز بیانگـر دوران رکود هسـتند. چنانچه 
بـه غلـط، رکـود را صرفـاً مترادف با رشـد منفـی تلقی کنیـم، آنگاه 
همۀ رشـدهای مثبت متناظر بـا رونق خواهند بود؛ درحالی که اساسـًا 
اقتصـاد کشـور رونـق قابل توجهی را تجربه نکرده اسـت )شـاکری، 
1393(. در نمودار 1 روند متوسـط رشـد تولید ناخالص ملی و رشـد 

تحقق یافته در دهه های گذشـته نشـان داده شـده اسـت.
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 نمودار 1- روند متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تحقق یافته طی سال های 1339-93

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

همان طور که مالحظه می شود، در بسیاری از سال ها رشد تحقق یافتۀ تولید ناخالص 
داخلی از متوسط رشد این متغیر طی دورۀ مورد بررسی کمتر بوده است. به عالوه، 
از سال 1387 به بعد به  جز در سال 1389، همواره اقتصاد در شرایط رکودی به 
سر برده است که البته عمق این رکود در سال های1390تا 1392با تجربۀ رشدهای 
اقتصادی منفی شدت یافت. در نمودار 2 نوسانات تولید ناخالص داخلی واقعی حول 
روند آن نشان داده شده است. مشاهدۀ روند تولید ناخالص داخلی واقعی طی سالیان 

گذشته می تواند واقعیت هایی را در خصوص کیفیت رشد اقتصادی آشکار سازد.

 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی

 رشد تحقق یافتۀ تولید ناخالص داخلی
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(میلیارد ریال)1383تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه  سال 

 نمودار 2- نوسانات حول روند تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

همان طور که در نمودار اخیر مالحظه می شود، روند رشد بسیار ُکند و با شیب محدود 
است. با مالحظۀ این وضعیت می توان دریافت که طرف عرضـۀ اقتصاد در ایـران 
با مشکل مواجه است. از طرف دیگر، نوسان شدید تجربه شـده در رشد اقتصادی 
کشور نیز گویای این است که ساختار اقتصـاد و طرف عرضـۀ آن برای یک رشـد 
قابل مالحظۀ مستمر و با تغییرپذیری محدود تعدیل و اصالح نشده است. اساسًا 
نوساناِت این گونه، داللت بر ضعف تولید و عرضۀ اقتصاد دارد. البته کیفیت و ترکیب 
تولید، ترکیب و کیفیت صادرات و واردات و فعالیت های اقتصادی در کشور نیز مؤید 
ضعف ساختارهای تولیدی در کشور می باشد. به بیان دیگر، وقتی صادرات کشور 
عمدتاً شامل مواد خام و فراورده های با ارزش پایین مصرفی، نفتی و گاز و پتروشیمی 
و کاالهای سنتی باشد، فعالیت های نامولد و مزاحم در اقتصاد گسترده باشد، نوآوری 
و رشد فناوری و تأمین رقابت پذیری محدود باشد، زمینه های رشد باال و مستمر نیز 

محدود خواهد بود )شاکری، 1392؛ 1393(. 

بنابرایـن، بایـد پذیرفـت کـه یکی از دالیـل بروز رکـود تورمی در کشـور مربوط به 
مشـکالت طرف عرضه اسـت. علت کمتر شـدن رشـد اقتصادی از میزان متوسـط 
آن طـی سـالیان اخیر را می توان با بررسـی ارزش افـزودۀ بخش های مختلف اقتصاد 
مـورد واکاوی قـرار داد. بـر اسـاس نظام حسـاب های ملـی1، تولید ناخالـص ملی از 
1. System of National Accounting 
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مجمـوع ارزش افـزودۀ بخش هـای مختلـف ازجمله صنعـت، کشـاورزی، بازرگانی، 
نفت، خدمات مؤسسـات پولی و مالی، خدمات عمومی دولت و سـاختمان به دسـت 
می آمـد. بسـته بـه سـهم هر یـک از بخش هـای مذکـور در تولیـد ناخالـص ملی، 
کاهـش یـا افزایـش ارزش افـزوده در ایـن بخش ها منجر بـه کاهش یـا افزایش در 
ارزش افـزودۀ کل اقتصـاد خواهد شـد. در ادامه، روند رشـد ارزش افزوده در هریک 

از بخش هـای مذکور در دهۀ گذشـته تحلیل شـده اسـت.1  

در نمـودار 3 رشـد ارزش افـزودۀ بخـش صنعـت ارائـه شـده اسـت. همان طور که 
مالحظه می شـود، روند کاهشـی رشـد ارزش افزودۀ این بخش از سـال 1389 آغاز 
شـده و در سـال های 1391 و 1392 به بیشـترین میزان خود رسـیده اسـت. اگرچه 
در فصول چهارگانۀ سـال 1393 رشـد مثبت و قابل مالحظۀ بخش صنعت مشاهده 
می شـود ولـی، در سـال 1394 مجـدداً متوسـط رشـد ارزش افـزودۀ ایـن بخش به 

مقـداری منفی )0/3-( کاهش یافته اسـت. 

 نمودار 3- رشد ارزش افزودۀ بخش صنعت )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

در نمـودار 4 رشـد ارزش افزودۀ بخش کشـاورزی طی سـال های 1385 تا 1394 
نشـان داده شـده اسـت. بر اسـاس آمارهای موجود، رشـد ارزش افزودۀ این بخش 

1. الزم بـه ذکـر اسـت باتوجه بـه عـدم انتشـار آمارهـای هریـک از بخش هـا در سـال 1394 از سـوی بانـک 

مرکزی در زمان تدوین این گزارش، این آمار از مرکز آمار ایران گرفته شده است. 
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در اغلـب سـال ها ی مـورد مطالعـه مثبت بوده اسـت. حتـی در سـال های 1391 
و 1392 کـه رشـد ارزش افـزوده در کل اقتصـاد منفـی بـوده، این بخش با رشـد 
مثبت مواجه بوده اسـت. بااین حال، به دلیل سـهم کم بخش کشـاورزی در ارزش 
افـزودۀ کل اقتصـاد، رشـد محـدود ایـن بخش نتوانسـته منجـر به ارتقای سـطح 

تولیـدات در کل اقتصاد گردد.

 نمودار 4- رشد ارزش افزودۀ بخش کشاورزی )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

 نمودار 5- رشد ارزش افزودۀ خدمات بازرگانی )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران
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در نمودارهـای 5 و 6 بـه ترتیـب رشـد ارزش افـزودۀ بخش خدمـات بازرگانی و 
بخـش نفـت نمایـش داده شـده اسـت. همان گونه کـه در این دو نمـودار مالحظه 
می شـود، در سـال های 1391 و 1392 ارزش افـزودۀ بخـش خدمـات بازرگانـی و 
بخش نفت با افت شـدید روبه رو شـده اسـت. پس از آن، در سـال 1393 ارزش 
افزودۀ هر دو بخش بهبود محسوسـی یافت. در سـال 1394 رشـد بخش خدمات 

نزدیـک بـه صفر و رشـد بخـش نفت حـدود 3/6 درصد بوده اسـت.

 نمودار 6- رشد ارزش افزودۀ بخش نفت )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

بـر اسـاس آنچـه در نمـودار 7 مشـاهده می گـردد، رشـد ارزش افـزودۀ بخـش 
سـاختمان به جـز سـال 1393 کـه اندکـی مثبـت بـوده اسـت، از سـال 1391 تـا 
سـال 1394 منفی اسـت. رشـد منفی ارزش افزودۀ این بخش باتوجه به پیوندهای 
گسـتردۀ پسـینی و پیشـینی این حوزه با سـایر حوزه ها اثرات منفی قابل توجهی بر 
رشـد ارزش افـزودۀ کل اقتصـاد می گـذارد. الزم به ذکر اسـت که یکـی از دالیل 
کاهـش ارزش افـزوده در بخـش مسـکن را می توان بـه کاهش اعتبـارات عمرانی 

دولـت در پی مشـکالت بودجه ای نسـبت داد.

21



نمودار 7- رشد ارزش افزودۀ بخش ساختمان )درصد(  

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

در نمودارهـای 8، 9 و 10 بـه ترتیـب رشـد ارزش افـزودۀ بخش هـای خدمـات 
حمل ونقـل، خدمـات مؤسسـات پولـی و مالـی، و نهایتـاً خدمات عمومـی گزارش 
شـده اسـت. بخـش حمل ونقل از سـال 1386 با رونـد کاهش رشـد ارزش افزوده 
مواجـه بـوده اسـت )به جز سـال 1393 که رشـد ارزش افزودۀ این بخش نسـبت 
به سـال قبل از آن اندکی افزایش یافته اسـت( و در سـال 1394 رشـد این بخش 
منفـی گـزارش شـده اسـت. دررابطه بـا خدمات مؤسسـات پولـی و مالـی، ارزش 
افـزوده از سـال 1390 بـه بعـد، به جـز سـال 1393- کـه برخـی گشـایش ها در 

مسـئلۀ هسـته ای اتفاق افتاد- رشـدی منفی داشـته اسـت.

 نمودار 8- رشد ارزش افزودۀ بخش خدمات حمل ونقل )درصد( 

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران
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 نمودار 9- رشد ارزش افزودۀ خدمات مؤسسات پولی و مالی )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

همچنیـن، آمارها گویای آن اسـت که رشـد ارزش افـزودۀ بخش خدمات عمومی 
از سـال 1390 تـا ابتـدای 1394 نزدیـک بـه صفر بـوده و در سـال 1394 مقدار 

مثبتـی را تجربه کرده اسـت.

 نمودار 10- رشد ارزش افزوده خدمات عمومی )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

مشـاهدۀ سـری زمانی رشـد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصاد عالوه بر 
آنکـه گویای رشـد پایین و در برخی سـال ها رشـد منفی ارزش افـزودۀ کل اقتصاد 
اسـت، می توانـد نشـان دهندۀ کیفیـت رشـد اقتصـادی نیـز باشـد. به بیـان دیگر، 
رشـد نوسـانی ارزش افـزوده در بخش های مختلـف اقتصادی در ایـران داللت بر 
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مشـکالت سـاختاری طرف عرضه و ضعف در ساختار تولید کشـور برای رسیدن 
به یک رشـد مسـتمر و با تغییرپذیری محـدود دارد.

بررسـی ها نشـان می دهـد کـه نـرخ رشـد ارزش افزودۀ 
اقتصاد در طی 10 سـال گذشـته، بسـیار پایین بوده و در 

برخی از سـال ها حتی منفی شـده اسـت.

امـا همان طـور کـه در قسـمت مبانـی نظـری نیـز بیـان شـد، در شـرایط تورمی، 
کمبـود تقاضـای مؤثـر می توانـد بـه مشـکل رکـود تورمـی در اقتصاد دامـن زند. 
شـواهد موجـود در این زمینه حکایـت از کاهش قدرت خریـد خانوارها و تقاضای 
اقتصاد دارد. مشـاهدۀ روند رشـد اجزای تقاضـای کل به خوبی بیانگر وجود کمبود 

تقاضـای مؤثـر طی سـال های گذشـته در اقتصاد ایران اسـت. 

به منظوِر تبیین بیشتر این موضوع، رشد هزینـه های مصرفی بخش خصـوصی به 
قیمت های ثابت در نمودار 11 نشـان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود، 
این متغیر طی سال های 94-1385 یک روند نزولی را طی کرده است. نرخ سود 
سپردۀ واقعی مثبت و باالی بانکی )که باعث تبدیل مصرف به پس انداز شده است(، 
کاهش درآمد واقعی خانوارهای شهری )مطابق آنچه در نمودار 12 نشان داده 
شده است(، و به تعویق انداختن تقاضای مصرفی توسط بخش خصـوصی به دلیـل 
شکل گیری انتظارات مثبت در مورد دوران بعد از رفع تحریم ها، از علل اصلی عدم 

رشد مناسب مخارج مصرفی طی سال های گذشته بوده اند.

 نمودار 11- رشد هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت ثابت )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

24



 نمودار 12- روند تغییرات درآمد و هزینۀ واقعی خانوارهای شهری )میلیون ریال؛ 100=1390(

منبع: نتایج بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شهری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

هزینه های بخش دولتی بخش دیگری از تقاضای کل اقتصاد را تشکیل می دهند. 
همان طور که در نمودار 13 مالحظه می شود، رشد هزینه های مصرف نهایی بخش 
دولتی طی سال های 1389 تا 1391 منفی بوده که این به معنای کاهش مقدار مخارج 
مصرفی دولت است. البته، رشد این متغیر طی سال های 1392 و 1393 اندکی مثبت 

شده و در سال 1394 این رشد مثبت بیشتر هم شده است.

نمودار 13- رشد هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی به قیمت ثابت )درصد(  

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

یکی دیگر از مؤلفه ها و اجزای مهم در تقاضای کل اقتصاد میزان سرمایه گذاری است. 
همان طور که در نمودار 14 نشان داده شده است، رشد سرمایه گذاری طی سال های 
1391، 1392 و 1394 به شدت منفی بوده است. در سال 1393 رشد این متغیر در 

فصول مختلف نوسانات زیادی داشته ولی، در مجموع مثبت بوده است.
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 نمودار 14- رشد سرمایه گذاری به قیمت ثابت )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران

صادرات کاال و خدمات نیز جزء دیگری از تقاضای کل اقتصاد محسوب می شود. این 
جزء می تواند تا حدودی جبران کنندۀ کمبود تقاضای داخلی و کاهش قدرت خرید 
در داخل باشد. البته، چنانچه اقتصاد جهانی نیز با رکود مواجه باشد، این عوامل به 
کاهش تقاضای کل اقتصاد کشور دامن خواهد زد. بر اساس اطالعات صادرات کاالها 
و خدمات، رشد این متغیر طی سال های 1390 تا 1392 منفی بوده است؛ یعنی، در 
این سال ها کاهش صادرات که عمدتاً به دلیل تشدید تحریم ها به وقوع پیوسته بود، 
اثر کاهش تقاضای داخلی را تشدید می کرد. در سال های 1393 و 1394 افزایش 
معناداری در نرخ رشد این متغیر رخ داد. شایان ذکر است که رشد صادرات به 
قیمت ثابت در سال 1394 به دلیل افزایش شاخص قیمت صادرات بوده و مقدار 

مطلق صادرات نسبت به سال 1393 کاهش یافته است.

 نمودار 15- رشد صادرات کاالها و خدمات به قیمت ثابت )درصد(

منبع: حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مرکز آمار ایران
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با عنایت بـه مراتـب فـوق و در یـک جمع بنـدی می تـوان چنیـن بیـان کـرد کـه 
کاهـش ارزش افـزودۀ بخش های مختلـف اقتصاد و بنابراین، کاهـش عرضه و نیز 
کاهـش تقاضـای کل اقتصـاد طی سـال های اخیـر و پـس از سـال 1390 به رکود 
عمیـق اقتصـاد دامـن زده اسـت. همزمـان، اقتصـاد ایـران تـورم باالیـی را در این 
سـال ها تجربـه کرده اسـت. در نمودار 16 رونـد زمانی تورم طی سـال های 1385 

تا 1394 ارائه شـده اسـت.

 نمودار 16- رشد شاخص بهای قیمت مصرف کننده )تورم( سال پایۀ 1390 )درصد(

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

به غیراز عوامل نهادی ایجادکنندۀ تورم، رشـد تورم از سـال 1390 به بعد ناشـی از 
وجود چند شـوك بوده اسـت. این شـوك ها عبارت اند از: شـوك ناشـی از اجرای 
قانـون هدفمنـد کـردن یارانه هـا، شـوك حاصـل از تحریم های بین المللی، شـوك 
ناشـی از افزایـش نـرخ ارز و شـوك محدودیت هـای تجـاری )عبدالهـی، 1393(. 
افزایـش هزینه هـای تولید، افزایش انتظـارات تورمی و افزایش تـوان قیمت گذاری 
دلبخـواه بنگاه هـا را می تـوان از کانال های تأثیرگذاری اجـرای قانون هدفمند کردن 
یارانه هـا بـر تـورم بیان داشـت. کاهش تـوان تولیـدی بخش های اقتصادی ناشـی 
از محدودیت هـای تجـاری و افزایـش قیمت نهایـی کاالهای وارداتی از یک سـو و 
کاهـش صـادرات نفت و فشـار بـرای پولی کردن کسـری بودجۀ دولت از سـوی 

دیگر سـبب شـد که در ایـن دوره تورم رشـد باالیی داشته باشـد. 

در ادامــه و پـس از تبییـن شـواهد وجـود رکـود تــورمی در اقتصــاد ایـران، 
مکانیسـم های اثرگـذاری پدیـدۀ رکـود تورمـی بـر صندوق های بیمـۀ اجتماعی با 
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تمرکز بر سـازمان تأمین اجتماعی بررسـی شـده اسـت؛ چراکه برای برون رفت از 
مشـکالتی کـه بـرای صندوق های بیمـۀ اجتماعی به وجـود آمده اسـت، ابتدا باید 
فهـم درسـتی از دالیـل بـروز آنها پیـدا کـرد. به عنوان مثـال، ابتدا باید مسـیرها و 
کانال هـای احتمالـی اثرگذاری رکود تورمی بر صندوق ها شناسـایی و احصــا گردد 
تـا بتـوان راهکارهایـی عملیاتی بـرای کاهش آسـیب پذیری صندوق هـا ارائه کرد. 
پـس از شناسـایی این کانال های اثرگـذاری، در گام بعدی می تـوان به این موضوع 
پرداخـت کـه میزان ایـن اثرگذاری ها چـه اندازه بـوده اسـت. گام اول که با هدف 
شناسـایی مسـیرهای اثرگذاری رکود تورمی بر صندوق هـای تأمین جتماعی انجام 
می گیـرد، از نـوع مطالعـات تحلیلی- توصیفی اسـت و گام دوم نیازمند اسـتفاده از 
داده هـا و محاسـبات عـددی اسـت. در ایـن مطالعه تنها بر شناسـایی مسـیرهای 
احتمالـی اثرگـذاری رکـود تورمـی بـر صندوق هـای بیمۀ اجتماعـی )بـا تأکید بر 
سـازمان تأمیـن اجتماعی ( تمرکز شـده و بـرآورد میزان ایـن اثرگذاری ها نیازمند 

مطالعـات متعدد دیگری اسـت. 

تبییـن مكانیسـم های اثرگـذاری ركـود تورمـی بـر صندوق هـای 
بیمـۀ اجتامعی

طبـق قانـون تأمیـن اجتماعـی،  منابـع درآمـدی سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی شـامل درآمـد حاصـل از دریافـت حـق بیمـه، درآمـد 
حاصـل از وجـوه و ذخایـر، وجـوه حاصـل از دریافـت خسـارات و 
جرایـم، و کمك هـا و هدایـا می باشـد. رکـود تورمـی می توانـد از 
کانال هـای مختلف ایـن منابع درآمـدی را تحت تأثیر قـرار دهد. 
از طـرف دیگـر، مصـارف صندوق های بیمـه ای نیز از این شـرایط 
متأثـر می گـردد. در ادامـه بـه تشـریح برخـی از ایـن کانال هـای 

اثرگـذاری پرداخته شـده اسـت.
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  كانال هـای اثرگـذاری ركـود تورمی بر منابـع صندوق های بیمۀ 

اجتامعی

بررسـی بودجه هـای سـنواتی سـازمان تأمین اجتماعی نشـان می دهـد درآمدهای 
ناشـی از حـق بیمـه و درآمد حاصل از سـرمایه گذاری ها و ذخایـر دو منبع مهم و 

قابل توجـه از منابـع سـازمان به شـمار می آیند.

  اثرات رکود تورمی بر درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه 
درآمدهـای حاصـل از حـق بیمه به عوامل مختلفـی ازجمله تعداد بیمه شـدگان و 
دسـتمزد آنهـا بسـتگی دارد. در دوران رکـود تورمـی که به دلیل شـرایط رکودی 
حاکـم بـر اقتصاد، نـرخ بیکاری افزایـش می یابد و اشـتغال جدیِد ناچیـز و یا حتی 
صفـر در اقتصـاد تجربـه می شـود، تعداد بیمه شـدگان جدید اگر بـا کاهش مواجه 
نشـده باشـد، افزایـش مناسـب و معنـی داری پیـدا نمی کنـد. ایـن مهـم می تواند 
نشـئت گرفته از انحـالل، ورشکسـتگی و در پـی آن، تعطیلـی کارگاه هـای کوچک، 
متوسـط و بزرگ باشـد. به عـالوه، کاهش فعالیت هـای پیمانکاری و اخـراج برخی 
کارگـران درنتیجـۀ تولیـد زیر ظرفیت بنگاه از دیگر شـواهد تجربه شـده در دوران 
رکـود هسـتند. لذا از ایـن منظر، منابـع و درآمدهای بیمه ای سـازمان های بیمه گر 

تحت فشـار قـرار می گیرند. 

وقتی اقتصاد وارد مرحلۀ رکودی می شود، ارزش افزودۀ بخش های مختلف اقتصاد 
)مانند صنعت و خدمات( کاهش پیدا می کند. باتوجه به آنکه حق بیمه ها دراثِر تعدیل 
مزدها متناسب با نرخ تورم، هر سال تعدیل می شوند، بار بیمه های اجتماعی )نسبت 
منابع حاصل از حق بیمه به تولید بخش های اقتصادی( افزایش می یابد. به بیان دیگر، 
بنگاه های اقتصادی تمایل کمتری به بیمه کردن کارگران خود خواهند داشت. این امر 
درنهایت، می تواند منجر به گسترش فرار بیمه ای گردد و از این کانال نیز سمت منابع 

تحت تأثیر منفی قرار گیرد.

همچنیـن، در پـی تصویب برخـی قوانیـن، گروه هایی همچـون راننـدگان، خادمین 
مسـاجد، نویسـندگان و پدیدآورنـدگان آثـار، کارگـران سـاختمانی، قالیبافـان و 
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هنرمنـدان صنایـع دسـتی به صـورِت حمایتی بیمه شـده اند؛ به گونـه ای که بخش 
عمـده ای از حـق بیمه باید توسـط دولت و از محـل یارانه ها پرداخت می شـود. اما 
باتوجه بـه محدودیـت منابـع مالی دولـت که خود می تواند ناشـی از شـرایط رکود 
تورمـی باشـد، عمـاًل این مبالغ به سـازمان پرداخت نشـده و از این محل سـازمان 
با مشـکل مواجه شـده اسـت. بـر این اسـاس، می توان گفـت نرخ مؤثـر حق بیمه 

عمـاًل کمتـر از مقادیر اسـمی حق بیمـه )30 درصد( اسـت.

در شـرایط رکـود تورمـی، افزایـش تعدیـل نیـروی کار 
و بیـکاری، افزایـش بـار بیمه هـای اجتماعـی، کاهـش 
تولیـد و ارزش افـزودۀ بخش هـای اقتصـادی و درنهایت، 
افزایـش محدودیـت منابـع مالی دولت منجـر به کاهش 

دریافتی هـای سـازمان از محـل حـق بیمـه شده اسـت.

 اثرات رکود تورمی بر درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر
یکـی دیگـر از منابـع مهم درآمدی سـازمان های بیمـه ای همچون سـازمان تأمین 
اجتماعـی، درآمدهـای حاصل از سـرمایه گذاری وجوه اسـت. صندوق های مختلف 
بیمـه ای منابـع خـود را در بخش هـای مختلـف و بعضـاً متعددی سـرمایه گذاری 
می کننـد. در سـازمان تأمیـن اجتماعـی به طـوِر مشـخص، سـرمایه گذاری در 
حوزه هـای مختلـف ازطریـِق شـرکت ها و هلدینگ ها انجـام می گیـرد. به طوِرکلی، 
انتظـار مـی رود در شـرایطی که اقتصاد بـا رکود تورمـی مواجه اسـت، درآمدهای 
حاصـل از سـرمایه گذاری وجوه کاهش یابـد. یکی از دالیل این کاهـش را می توان 
در افزایـش قیمـت تمام شـدۀ محصـوالت تولیـدی درنتیجۀ تـورم موجـود و لذا، 
کاهش حاشـیۀ سـود بنگاه ها جسـتجو کـرد. دلیل دیگر آن اسـت کـه باعنایت به 
کاهـش میـزان قـدرت خرید مصرف کننـدگان و کمبـود تقاضای مؤثـر، از میزان 
تقاضـا از محصـوالت و خدمـات تولیـدی بنگاه هـای اقتصادی کاسـته می شـود و 
درنتیجـه، فـروش بنگاه هـا بـا کاهـش مواجـه شـده، سودشـان کاهـش می یابـد. 
به عـالوه، بـه دلیـل شـرایط تورمـی حاکـم، هزینه هـای اداری و مالـی شـرکت ها 

افزایـش پیـدا کـرده و سـود شـرکت ها کاهش پیـدا می کند. 

به منظـوِر تبییـن دقیق تـر اثرگـذاری رکـود تورمـی بـر درآمدهـای حاصـل از 
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سـرمایه گذاری می تـوان بـه برخـی از مصادیـق در سـرمایه گذاری های سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی اشـاره کـرد. برخـی از هلدینگ هایـی کـه سـرمایه گذاری های 
سـازمان ازطریـِق آنها انجام می گیـرد، عبارت اند از: هلدینگ عمـران و حمل ونقل، 
هلدینـگ صـدر تأمین، هلدینـگ دارویی، هلدینگ سـیمان و شـرکت صبا تأمین. 
شـرایط رکـود تورمی بـر فعالیت های اقتصـادی و سـرمایه گذاری هر یـک از این 
هلدینگ هـا اثرگـذار اسـت کـه در ادامـه بـه برخـی از آنها اشـاره می شـود. الزم 
بـه ذکـر اسـت در اینجـا بـه تبییـن و تشـریح آثـار رکـود تورمـی بر هر یـک از 
هلدینگ هـای یادشـده قناعـت شـده اسـت و ارزیابـی میـزان ایـن اثرگذاری هـا 

می توانـد موضـوع مطالعه ای مسـتقل باشـد.

1. هلدینگ عمران و حمل ونقل تأمین
هلدینگ عمران و حمل ونقل تأمین یک بنگاه اقتصادی چند رشته ای است که در 
بخش ساختمان بر روی پروژه های مسکونی و در بخش عمران بر انجام فعالیت های 
پیمانکاری متمرکز است. به عالوه، این هلدینگ در حوزۀ حمل ونقل به حمل ونقل 

ریلی کاال و مسافر، و حمل ونقل دریایی مبادرت می ورزد.1  

شـرایط رکـود تورمـی کـه بخـش مسـکن را تحـت تأثیـر قـرار داده، عمـاًل 
فعالیت هـای مرتبـط بـا سـاختمان را بـا کاهـش سـودآوری مواجه کرده اسـت 
کـه نتیجـۀ منطقـی آن کاهش میـزان ایـن فعالیت هـا اسـت. افزون بـرآن، این 
دوران کـه با کاهش چشـمگیر فعالیت هـای عمرانی دولت همراه اسـت، کاهش 
فعالیت های پیمانکاری را به دنبال داشـته اسـت. همچنیــن، به دلیل مشـکالت 
مالی و بودجه ای دولت، بسـیاری از پیمانکاران موفق به دریافت مطالبات خود از 
دولـت نشـده اند. همۀ این مـوارد منجر به کاهش فعالیت ایـن هلدینگ و میزان 
سـود آوری آن می شـود. دررابطه بـا حمل ونقـل ریلی نیـز باتوجه به رکـود حاکم 
بـر اقتصـاد و کاهش قـدرت خرید مـردم، کاهـش ارائۀ خدمـات حمل ونقل در 

هـر دو حـوزۀ بـار و مسـافر دور از انتظـار نخواهد بود. 

2. سرمایه گذاری سیمان تأمین
سـیمان محصـول اصلی هلدینگ سـیمان بـه حسـاب می آید. سـیمان یکی از 
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مهم تریـن و پرمصرف تریـن کاالهـا در جهـان اسـت، به گونـه ای کـه دومیـن 
محصـول پرمصـرف جهـان پـس از آب بـه حسـاب می آیـد. ایـن کاال از 
مهم ترین مواد اولیه در تهیۀ بسـیاری از مصالح سـاختمانی و سـاخت سازه هایی 
نظیـر سـاختمان ها، پل هـا، جاده ها، سـدها، تونل ها، بنـادر و اسکله هاسـت و در 
مـوارد تخصصـی جایگزینـی هم نـدارد. باعنایت به رکـود عمیق حاکم بـر بازار 
ساخت وسـاز مسـکن و کاهـش شـدید فعالیت هـای عمرانی دولت در شـرایط 
رکـود تورمـی، و نظـر به سـهم بیـش از 30 درصدی سـیمان این شـرکت در 
کل بـازار، کاهش فعالیت و سـودآوری شـرکت سـرمایه گذاری سـیمان کاماًل 

قابل تصـور و محتمـل بـه نظر می رسـد.

3. سرمایه گذاری صدر تأمین
شـرکت سـرمایه گذاری صدر تأمین یـک هلدینگ تخصصی در حـوزۀ صنایع 
معدنی و فلزی اسـت که ازطریــِق ادارۀ شـرکت ها در حـوزۀ تخصصی صنایع 
معدنـی فلزی و غیرفلزی در جهت پی جویی، شناسـایی، اکتشـاف، اسـتخراج و 
فـراوری کانی هـای فلـزی و غیرفلزی و صنایع وابسـته فعالیـت می کند. برخی 
از محصوالت این شـرکت عبارت اند از: انواع لعاب، آجر نسـوز، پشـم شیشـه 
و عایـق لولـه، ایـزوگام، کائولن فراوری شـده و خام، کاشـی و سـرامیک و غیره. 
لعاب در صنعت کاشـی و سـرامیک، آجر نسوز در صنایع فوالد، سیمان و بعضًا 
ساختمان سـازی، پشم شیشـه در عایق کاری موتورخانۀ ساختمان ها، لوله کشی ها 
و مخـازن و تانکرهای آبی -که زیر تابش مسـتقیم نور خورشیــد قـرار دارند- 
و به عنـواِن عایـق صوتـی و حرارتـی، ایـزوگام به علت سـبکی و مقاومـت زیاد 
به عنـواِن یک عایق رطوبتی در پشـت بام ها، ایرانیت، پی سـاختمان، اسـتخرها، 
مخـازن آب، تونل ها، کانال های آبیاری، سـرویس های بهداشـتی، سـردخانه ها، 
سـدها، پل های هوایی، باند فـرودگاه، پارکینگ های طبقاتی و لوله هـای آب، گاز 
و نفت، و کائولن در صنایع کاغذسـازی، رنگ سـازی، الستیک سازی، پالستیک، 
تولید کودهای شیمیـایی، فایبرگالس و ساخت لوازم آرایشی و بهداشتـی مورد 

اسـتفاده قرار می گیرند. 

همان طور که مالحظه می شـود، فروش بسـیاری از محصوالت فوق در شرایطی 
کـه رکـود بـر اقتصاد کشـور حاکـم اسـت و قـدرت خریـد مصرف کنندگان 
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تقلیـل یافتـه اسـت، با کاهـش مواجه می شـود. بـا کاهش فـروش محصوالت، 
سـودآوری شـرکت تحت تأثیر قـرار می گیـرد. از طرف دیگر، بـه دلیل وجود 
تـورم در اقتصـاد و افزایـش هزینۀ اقـالم واسـطه ای در تولید محصـول نهایی، 
قیمـت تمام شـدۀ محصـوالت افزایـش پیـدا می کنـد کـه باتوجه به دشـواری 
افزایـش قیمت فـروش محصول در شـرایط رکـودی -که می توانـد به کاهش 

بیشـتر فروش دامـن بزند- کاهش سـودآوری محتمل اسـت.

4. سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
شـرکت سـرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشـیمی تأمین )تاپیکـو( یک هلدینگ 
اسـت کـه در حوزه های باالدسـتی صنعت پتروشـیمی با اولویت گـروه متانول، 
الفیـن و پلی الفین هـا، در بخـش باالدسـتی صنعت نفـت و گاز بـا اولویت تولید 
نفـت و گاز در میادیـن مشـترك، در بخـش پایین دسـتی صنعـت نفـت بـا 
اولویت پاالیشـگاه های میعانات گازی، ایجاد پتروپاالیشـگاه ها و توسـعۀ خوراك 
واحدهـای پتروشـیمی بـا اولویـت طرح هـای NGL و در بخـش پایین دسـتی 
پتروشـیمی بـا اولویـت محصـوالت تکمیل کنندۀ زنجیـرۀ ارزش فعالیـت می کند. 

برخـی از مهم تریـن محصـوالت تولیدی این شـرکت عبارت اسـت از: متانول، 
پلی اتیلـن، بنـزن، اتیلـن، پی وی سـی، اوره و قیـر. متانـول به صـورِت محـدود 
به عنـواِن سـوخت در موتورهایـی با سیسـتم احتراق داخلی اسـتفاده می شـود. 
پلی اتیلن هـا کاربـرد فراوانـی در تولید انـواع لوازم پالسـتیکی مورداسـتفاده در 
آشـپزخانه و صنایـع غذایـی دارنـد. بنزن در تهیۀ شـوینده ها و رنگ هـا به کار 
مـی رود. اتیلـن مادۀ اولیۀ مهمی برای تولید بسـیاری از ترکیبات آلی پرمصرف 
در صنعـت به شـمار مـی رود. اتیلن به صورِت گسـترده در صنعت پالسـتیک 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. پی وی سـی یکـی از ارزشـمندترین محصـوالت 
صنعـت پتروشـیمی اسـت. به طـوِر عمومـی بیشـتر از 50 درصـد پی وی سـی 
در ساختمان سـازی اسـتفاده می شـود؛ زیـرا پی وی سـی ارزان بوده و به سـادگی 
شـیمیایی  کودهـای  در  گسـترده ای  به صـورِت  اوره  می شـود.  سـرهم بندی 
به عنـواِن یـک منبـع غنی و مناسـب نیتروژن اسـتفاده می شـود و یکـی از مواد 
اولیـۀ مهم در صنایع شـیمیایی اسـت. در مورد محصول قیر حـدود 90 درصد 
از قیـر تولیـدی، در حـوزۀ راه سـازی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد و بقیۀ آن به 
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مصـارف عایـق کاری اختصـاص پیدا می کند. بـا معرفی این محصـوالت واضح 
اسـت کـه رکود اقتصادی و کاهـش فعالیت های عمرانی و پیمانـکاری، تقاضای 
محصـوالت فـوق را با کاهش مواجه خواهد کرد و لـذا، منجر به کاهش فروش 

محصـوالت ایـن هلدینگ و شـرکت های آن می شـود. 

5. سرمایه گذاری صبا تأمین
شـرکت صبـا تأمیـن یـک هلدینـگ مالـی اسـت کـه بـا ارائـۀ خدمـات در 
بازارهـای مالـی، نیازهـای مجموعۀ شسـتا و هلدینگ های تابعـۀ آن را تأمین 
می نمایـد.1 پرواضـح اسـت کـه رکــود بازارهـای مالـی و بـازار سـرمایه در 
کشــور که در پی شـرایط رکودی حاکم بر اقتصاد اتفــاق افتاده اسـت، منجر 

بـه کاهـش فعالیـت و سـودآوری ایـن بـازار و فعـاالن آن می گردد. 

بر اسـاس آنچه بیان شـد، انتظار می رود که شـرایط رکود 
تورمی به شـدت فعالیت هـای اقتصادی و سـرمایه گذاری 
سـازمان را در حوزه هـای مختلـف فعالیـت تحـت تأثیـر 

قـرار  دهد. 

در ایــن بخـش کانــال های انتظـاری اثرگـذاری رکـود تورمـی بـر حــوزه های 
سـرمایه گذاری سـازمان تأمین اجتماعی تشریح شـد، این در حالی است که می توان 
به منظـوِر محاسـبۀ کّمـی این اثـرات، وضعیت هر یـک از صنایع و فعالیت هـا را به 

تفکیـک مـورد بررسـی قـرار داد که مسـتلزم مطالعۀ جداگانه ای اسـت. 

  اثرات رکود تورمی بر وصول منابع از دولت 
یکـی از منابـع درآمدی سـازمان تأمین اجتماعی که سـهم آن طی سـال های اخیر 
در کل منابـع سـازمان افزایـش پیـدا کرده اسـت، منابـع دریافتـی از دولت بابت 
سـهم دولـت از حـق بیمه ها و سـایر تعهـدات بیمه ای اسـت که دولـت متعهد به 
پرداخت آنها شـده اسـت. در حال حاضـر، قریب به 22 ردیف قانونـی وجود دارد 
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کـه مطابـق بـا آنهـا، دولـت تعهداتـی را دررابطه با حق بیمـۀ سـهم کارفرمایی بر 
عهـده گرفته اسـت. حق بیمۀ کارگاه هـای کمتر از پنج نفر، دورۀ خدمت سـربازی، 

بیمـۀ راننـدگان، قالیبافان، و خادمین مسـاجد ازجملۀ این ردیف ها هسـتند. 

درحالی که طبق تبصرۀ دو و سه از مادۀ 28 قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف شده تا 
حق بیمۀ سهم خود را به طوِر یکجا در بودجه های ساالنۀ کل کشور منظور و پرداخت 
نماید، تاکنون این مهم محقق نگردیده است. باتوجه به عدم پرداخت مطالبات سازمان 
از سوی دولت، امروز حجم عظیمی از بدهی های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی 
وجود دارد که باید پرداخت گردد. شرایط رکود تورمی و عوامل ایجادکنندۀ آن در 
ایران، توان دولت را در پرداخت و انجام تعهدات کاهش می دهد؛ یعنی، با فرض 
آنکه دولت در صورت داشتن وضع مالی مناسب، تعهدات خود در قبال سازمان را 
انجام می داد، در شرایط بحران مالی و تنگنای منابع درآمدی، در انجام این تعهدات 
با مشکل مواجه می شد. بنابراین، رکود تورمی وصولی و منابع سازمان از این ناحیه را 

نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 

باتوجه  بـه آنچـه گفتـه شـد، کانال هـای اثرگـذاری پدیدۀ رکـود تورمی بـر منابع 
صندوق هـای بیمۀ اجتماعی در شـکل 1 ترسـیم شـده اسـت. 
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 شکل 1- کانال های اثرگذاری رکود تورمی بر منابع سازمان  و صندوق های بیمه گر اجتماعی
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  اثرات رکود تورمی بر سمت مصارف سازمان تأمین اجتامعی 

در شـرایط رکـود تورمی که همزمـان دو پدیدۀ رکـود و تورم وجود 
دارد، عـالوه بـر اینکـه منابـع سـازمان بـر اسـاس آنچه در قسـمت 
قبـل به آن پرداخته شـد، متأثر شـده و بـا کاهش معنـاداری مواجه 
می شـود، سـمت مصارف سـازمان نیـز تحت تأثیـر قـرار می گیرد. 

ایـن اثرپذیـری از چنـد ناحیه صـورت می پذیرد.

نخست، در شرایط رکودی که با افزایش نرخ بیکـاری و کاهش اشتغال همراه است، 
ورودی های صندوق بیمۀ بیکـاری بیشتر شده و پرداختی های سازمـان بابت بیمۀ 

بیکاری افزایش پیدا می کند و از این کانال مصارف سازمان افزایش می یابد. 

دوم، نسـبت جایگزینـی کـه عبارت اسـت از نسـبت میـزان پرداخت مسـتمری 
بـه دریافـت حـق بیمـه، در شـرایط رکـود تورمـی بـرای سـازمان افزایـش پیـدا 
می کنـد. بـه بیـان دیگـر، اگرچه باتوجه بـه تـورم موجـود در اقتصـاد و تعدیالت 
سـالیانۀ حداقل دسـتمزد متناسـب با میزان تورم، حق بیمه های دریافتی سـازمان 
افزایـش پیـدا می کند امـا، به دلیل شرایــط رکودی حــاکم بر اقتصـاد، و انحالل 
و ورشکسـتگی برخـی واحدهـای تولیـدی، ورودی منابع اگر کــاهش پیـدا نکرده 
باشـد، با سـرعت بسـیار کمتری نسـبت به افــزایش مصارف که نقداً می بایست 
انجـام پذیـرد، افزایـش می یابد. این مهم به معنـای افزایش بار هزینـه ای بر دوش 
سـازمان اسـت. در یـک تحلیل مشـابه می تـوان گفت این انتظـار وجـود دارد که 
نسـبت پشـتیبانی در شـرایط رکـود تورمـی کاهش پیدا کنـد؛ به این معنـا که در 
ازای تعـداد افـرادی که مسـتمری از سـازمان دریافت می کنند، تعـداد کمتری به 
سـازمان بیمـه پرداخـت می نماینـد. این نیز خـود به مثابـۀ افزایش بـار هزینه ای 
سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـت. کانال های تأثیرگـذاری رکود تورمـی بر مصارف 

سـازمان های بیمـۀ اجتماعی در شـکل 2 نمایش داده شـده اسـت.
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 شکل 2- کانال های اثرگذاری رکود تورمی بر مصارف سازما ن های بیمۀ اجتماعی

رویكردهـای ناظـر بـر كاهش آسـیب پذیری صندوق هـای بیمۀ 
اجتامعـی در رشایط ركـود تورمی

در بخـش  قبلـی برخـی از مهم ترین کانال هـای اثرگـذاری پدیدۀ 
رکـود تورمـی بـر وضعیـت صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی و به طوِر 
مشـخص سـازمان تأمیـن اجتماعی مـورد بحث قـرار گرفـت. در 
ایـن بخـش بـه برخـی رویکردهـای قابل اتخـاذ به منظـورِ کاهش 
این آسـیب پذیری پرداخته می شـود. به طورِکلی، ایـن رویکردها را 
می توان به دو قسـمت تفکیـك کرد؛ برخی راهکارها بخشـی بوده 
و معطـوف بـه حوزۀ عملکـرد صندوق هـای بیمۀ اجتماعی اسـت و 
برخی دیگر مرتبط با فضای اقتصاد کالنی اسـت که در بسـتر آن، 

صندوق هـای بیمـۀ اجتماعی فعالیـت می کنند.
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  رویكرد بخشـی بـه اصالحات سـاختاری در صندوق های بیمۀ 

اجتامعی 
اگرچـه شـرایط اقتصـاد کالن سـهم قابل توجهـی در عملکـرد صندوق هـای بیمۀ 
اجتماعـی دارد1 امـا، نحـوۀ اداره و مدیریـت صندوق ها در شـرایط رکود تورمی نیز 
مقولـه ای اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیرد. مدیریـت صندوق ها در شـرایط 
رکـود تورمـی بایـد متفاوت از شـرایط معمـول اقتصادی باشـد. بااین حـال، ممکن 
اسـت برخـی راهکارهای ارائه شـده بـا راهکارهایی که در شـرایط معمول اقتصادی 
بـه صندوق هـا توصیه می شـوند، تفـاوت چندانی نداشـته باشـند ولـی، جدیت در 
پیگیـری و پیاده سـازی ایـن راهکارهـا در شـرایط رکـود تورمـی سـبب می شـود 

صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی در این وضعیت آسـیب کمتـری ببینند.2 

1. افزایش بهره وری در صندوق های بیمۀ اجتماعی
بهـر ه وری موضوعی اسـت کـه باید همواره مد نظـر مدیران و سیاسـت گذاران 
صندوق هـا قـرار گیـرد )ILO، 2001(. امـا در شـرایط رکـود تورمـی که منابع 
صندوق هـا محـدود می شـود و هزینه هـا افزایـش می یابـد، توجـه بیش ازپیش 
بـه موضوع بهـره وری در منابع و مصـارف صندوق ها ضروری اسـت. بنابراین، 
شناسـایی و تدویـن راهکارهـای مختلـف بـرای افزایـش بهـره وری در حـوزۀ 
بودجه ریـزی، نیـروی انسـانی و سـرمایه گذاری صندوق هـای بازنشسـتگی در 
شـرایط رکـود تورمـی از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. برای مثـال، یکی از 
راهکارهـای کاهش هزینه هـای اداری صندوق ها و افزایش بهره وری، گسـترش 
فنـاوری اطالعـات در حوزه هـای مختلف اسـت )هادیـان و همـکاران، 1387(. 
گسـترش فنـاوری اطالعـات عالوه بر آنکـه هزینه هـای اداری و اجرایی وصول 
درآمدهـا را کاهـش می دهـد، دقـت در دریافت هـا را نیـز بهبـود می بخشـد. 
به عنـواِن مثالـی دیگر، سـازمان تأمین اجتماعـی امالك و مسـتغالتی دارد که 
به صـورِت تبعـی و یـا به طـوِر مسـتقیم مالک آنهـا اسـت. یکـی از راهکارهای 

1. توضیحات بیشرت دراین خصوص در بخش بعد ارائه می شود. 

2. البته برخی از راهکارهای ارائه شده نیازمند تعامل و همکاری متقابل میان دولت و صندوق های بیمۀ اجتماعی 

به خصوص سازمان تأمین اجتماعی به عنوانِ بزرگرتین صندوق بیمۀ اجتماعی کشور است. 
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افزایـش بهـره وری در دارایـی و مسـتغالت، اجـارۀ آن بـه بخـش خصوصـی 
اسـت تـا در شـرایط رکـودی، منابعـی بـرای سـازمان حاصـل شـود. بنابراین، 
بایـد دسـتورالعمل های مشـخص و قابل اندازه گیـری در حـوزۀ بهـره وری در 
صندوق هـا تعریـف شـود تا با بررسـی و نظارت مسـتمر آن و برطـرف کردن 

مشـکالت، بهـره وری در صندوق هـا بهبـود یابد.

 2. مشارکت در ایجاد و توسعۀ بازار بدهی دولت
سـاماندهی و شـفافیت بدهـی دولت به بخش هـای مختلف اقتصـادی ازجمله 
صندوق هـای تأمیـن اجتماعـی، به عنـواِن راهـکاری در شـرایط رکـود تورمـی 
ضروری اسـت )قریشـی و همکاران، 1394؛ موسـوی نیک و همـکاران، 1393(. 
یکـی از مشـکالت صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی به خصـوص سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی، حجـم بـاالی بدهی دولـت به ایـن نهادها اسـت. وجود بدهـی زیاد 
دولـت به سـازمان تأمیـن اجتماعی و عـدم برنامه ریزی دولت بـرای مدیریت 
و پرداخت آن سـبب می شـود فشـار بودجه ای به این سـازمان دوچندان شـود. 
از آثـار فشـار بودجـه ای سـازمان در شـرایط رکودی، کاهـش کیفیت خدمات 
ارائه شـده بـه بیمه شـدگان اسـت )کلـدی و سـمواتیان، 1387؛ موسـایی و 
شـوقی، 1386؛ هادیـان و همـکاران، 1387(. عـدم توانایـی سـازمان در وصول 
مطالبـات سـبب می شـود بخشـی از منابعـی کـه می توانسـت در طرح هـای 
سـودآور سـرمایه گذاری شـود، صـرف مخـارج جاری گـردد که ایـن فرصت 

ازدسـت رفته آثـار خـاص خـود را به دنبـال خواهد داشـت.

 یکـی از راهکارهـای پرداخـت بدهـی دولـت، نقد کـردن این بدهی ها اسـت. 
می تـوان ایـن نـوع بدهی هـا را از صورت هـای مالـی سـازمان خـارج کـرد و 
در مقابـل آن اوراق مالـی )اوراق بدهی، اوراق تسـویۀ خزانـه، اوراق صکوك و 
ماننـد آن( منتشـر نمود تـا بازاری بـرای پرداخت بدهی های دولـت به وجود 
آیـد. ایـن راهکار سـبب افزایـش شـفافیت و نقدشـوندگی بدهی هـا ازطریِق 
اوراق می شـود )کرمـی و همـکاران، 1395(. ایـن موضـوع الزمـۀ سـاماندهی 
بدهی هـای دولـت و وصـول مطالبـات معوق سـازمان از دولت اسـت. در این 
راسـتا، سـازمان تأمین اجتماعـی می تواند ازطریِق تعامل و همـکاری با وزارت 
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امـور اقتصـادی و دارایـی، از ظرفیت هـای قانـون رفـع موانع تولیـد و ارتقای 
نظـام مالی کشـور بهره بـرداری کند.

 3. ایجاد پرتفوی بهینه در سرمایه گذاری ها
سـازمان تأمین اجتماعی یکی از عمده ترین فعاالن بازار سـرمایه در ایران است. 
عالوه بـرآن، ایـن سـازمان مقادیـر قابل توجهـی سـهام در حـوزۀ شـرکت های 
غیـر بورسـی در اختیـار دارد. ایجـاد پرتفوی بهینـه که عالوه بـر حداقل کردن 
ریسـک، باالترین بازدهی را در بازار به همراه داشـته باشـد، رویکردی ضروری 
در سـرمایه گذاری ها اسـت )ISSA، 2013(. ایـن رویکـرد در مـادۀ 26 قانـون 
برنامـۀ پنجـم توسـعه مـورد تأکیـد قـرار گرفـت. در ایـن مـاده مقرر شـد تا 
به منظوِر »کاهــش وابسـتگی ایـن صندوق ها به کمک از محـل بودجۀ عمومی 
دولـت به اسـتثناِء ســهم قانونی دولـت در حق بیمـه در طول برنامـه، از طرق 
مختلـف ازجملـه تنظیم عوامل مؤثر بـر منابع و مصـارف صندوق ها منطبق بر 
محاسـبات بیمـه ای، کاهش حمایت هـای غیربیمه ای صندوق هـا و انتقال آن به 
نهادهـای حمایتـی، تقویت سـازوکارهای وصـول به موقع حق بیمه هـا و تقویت 
فعالیت هـای اقتصادی و سـرمایه گذاری سـودآور با اولویت سـرمایه گذاری در 
بـازار پول و سـرمایه، به نحوی که سـود سـرمایه گذاری موردنظر کمتر از سـود 

اوراق مشـارکت بانکی نباشـد« اقدام شود.

فـروش و واگـذاری شـرکت های کم بـازده و یـا شـرکت هایی کـه در حـوزۀ 
اسـتراتژی بلندمـدت صندوق ها قـرار نمی گیرنـد، از دیگـر راهکارهای کاهش 
آسـیب پذیری صندوق هـای بیمۀ اجتماعـی در دوران رکود تورمی اسـت. برای 
مثال، در این راسـتا سـازمان تأمین اجتماعـی می تواند در مذاکره بـا دولت، آن 
بخش از سـهام شـرکت هایی که طی سـال های گذشـته به صورِت رد دیون به 
سـازمان تحمیل شـده اند را شناسـایی و قـرارداد آنهـا را اقاله نماید تا سـازمان 
خصوصی سـازی بر اسـاس مصوبۀ دولت، سـهام این نوع شـرکت ها را در بازار 
بـه فروش رسـانده و منابـع آن را به سـازمان تأمین اجتماعـی پرداخت نماید. 
سـرمایه گذاری در حوزه هـا و بخش هایـی کـه کمتـر تحت تأثیر رکـود تورمی 
اقتصـاد قـرار گرفته انـد، با رعایـت اسـتراتژی های بلندمدت سـازمان می تواند 
از دیگر راهکارهای مدیریت بهینۀ سـرمایه گذاری ها باشـد. همچنین، گسترش 
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سـرمایه گذاری در حوزه هـا و فعالیت های اقتصادی که صنـدوق  در آنها مزیت 
نسـبی بیشـتری دارد، از دیگر اقدامـات در این عرصه قلمداد می شـود. 

  4. توسعۀ بنگاه های صادرات محور
در شـرایطی کـه تقاضـای مؤثـر داخلـی بـه علـت رکـود تورمـی بـا اختالل 
مواجـه اسـت، سـازمان های بیمـۀ اجتماعی ازجمله سـازمان تأمیـن اجتماعی، 
می تواننـد بنگاه هـای خـود را بـرای توسـعۀ صـادرات کاال و خدمـات مـورد 
تشـویق قـرار دهنـد و یا سـرمایه گذاری جدیـدی را درزمینۀ برخـی کاالهای 
صادرات محـور آغـاز نمایند. البتـه، ورود به این نوع سـرمایه گذاری به منظوِر 
توسـعۀ صـادرات باید بـا دو رویکرد کلی سـودآوری و امنیـت منابع صندوق 
مـد نظـر قـرار گیـرد. مطالعـات کارشناسـی دقیـق در ایـن حـوزه ازجملـه 
توجـه بـه بازارهـای صادراتی بالقـوه و فعال در کشـورهای همسـایه و میزان 
رقابت پذیـری کاالهـا و خدمـات صادراتی، در میزان و نحوۀ توسـعۀ صادرات 

کاال و خدمـات نقـش مؤثـری ایفـا می کند.

 5. ایجـاد انضبـاط مالی و معامالتی در سـاختار صندوق ها 
و افزایش شـفافیت در شرکت ها

از دیگـر راهکارهـای مدیریتـی برای بهبـود عملکرد صندوق ها و شـرکت های 
زیرمجموعـه به ویـژه در دوران رکـود تورمـی کـه صندوق هـا بـا مشـکالت 
بیشـتری مواجـه هسـتند، ایجاد انضبـاط مالی و معامالتـی در ساختــار آنها و 
افزایـش شـفافیت در عملکـرد شـرکت ها اسـت. الزامی کـردن گزارش دهـی 
دوره ای در مقاطع کوتاه مدت سـبب می شـود شـرکت ها عملکرد بهتری داشته 
باشـند )یرمـو1، 2008(. ایجاد سـازوکار بـرای ورود شـرکت های زیر مجموعۀ 
صندوق هـا بـه بـازار سـرمایه نیـز می توانـد عـالوه بـر آنکـه سـبب افزایـش 
شـفافیت در عملکرد شـرکت ها  شـود، شـرکت ها را ترغیب به گسترش تأمین 
مالـی ازطریـِق بازار سـرمایه نمایـد. همچنین، ارائـۀ اطالعات شـفاف به عموم 
مردم )ذی نفعان( سـبب می شـود مداخالت سیاسـی در شـرکت ها کاهش یابد 
)نیکوپـور، 1384(. در مـادۀ 6 اصالحـی قانـون اجرای سیاسـت های کلی اصل 
1. Yermo 
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44 قانون اساسـی )مصوب 1393/4/1( مقرر شـد تا صندوق های بازنشسـتگی 
ازجملـه سـازمان تأمیـن اجتماعی، شـرکت های خـود را نزد سـازمان بورس و 
اوراق بهـادار ثبـت نماینـد و مطابـق با قوانین بازار سـرمایه، نسـبت به ارسـال 
گـزارش به سـازمان بـورس اقدام نماینـد. از تصویب این مـاده تاکنون بیش از 

دو سـال می گـذرد امـا، ایـن حکـم قانونی هنوز اجرا نشـده اسـت. 

  6. کنترل و مدیریت هزینه های صندوق های بیمه
کنترل و مدیریت هزینــه ها در صندوق های بیمـه ای ازجملـه حـوزۀ درمان و 
پیگیری نظام ارجاع درون سازمانی می تواند یک راهکار برای کاهش و یا مدیریت 
هزینه های صندوق های بیمه ای قلمداد گردد. تعامل و همکاری با وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در خصوص میزان رشد تعرفه های پزشکی و برآورد میزان 
بار مالی آن برای صنـدوق ها به خصوص در شرایـط رکود تورمی حائز اهمیـت 
بسیاری است. همچنین، الزم است از وضع قوانیـن مربوط به بازنشستـگی های 
پیش از موعد و یا توسعۀ افراد تحت پوشش صندوق ها بدون پیش بینی منابع 

تأمین مالی در قوانین و مقررات جلوگیری  گردد )موسوی، 1382(.

 7.  افزایش تأمین مالی شـرکت های زیرمجموعۀ صندوق ها 
ازطریـِق بازار سـرمایه و گسـترش مشـارکت  اقتصـادی با 

بخش  خصـوصی
در شـرایط رکـود تورمی کـه منابع مالـی صندوق های بیمـه ای کاهش می یابد 
و منابـع کافـی بـرای مشـارکت مسـتقیم اقتصـادی در پروژه هـا وجود نـدارد، 
می تـوان از صندوق هـای سـرمایه گذاری پروژه1یا انـواع اوراق هـای تأمین مالی 

1. بنـا بـه تعریـف، صنـدوق رسمایه گـذاری پـروژه یـک نهـاد مالی اسـت که بـا اخذ مجـوز از سـازمان بورس و 

اوراق بهـادار تأسـیس شـده و بـه جمـع آوری رسمایـه از عمـوم و تخصیـص آن بـه رسمایه گذاری در سـاخت و 

تکمیـل پـروژۀ معیـن اشاره شـده در اساسـنامۀ صندوق می پـردازد. به عبارتـی، موضوع فعالیت صنـدوق پروژه 

جمـع آوری وجـوه از رسمایه گـذاران و اختصـاص وجـوه جمع آوری شـده بـه سـاخت و رسـاندن پـروژۀ موردنظر 

صنـدوق بـه مرحلـۀ بهره بـرداری،  مطابـق طـرح توجیهـی مصـوب مجمع صنـدوق  اسـت. صنـدوق به  منظوِر 

انجـام پـروژۀ موردنظـر خـود در چهارچـوب اساسـنامه و بـا رعایـت مقـررات، یـک رشکـت سـهامی خـاص بـه 

نـام »رشکـت پـروژه« تأسـیس می نمایـد کـه آن رشکت، پـس از تکمیـل و آغـاز مرحلـۀ بهره بـرداری تبدیل به 

یـک رشکـت سـهامی عـام شـده و در بـورس یا بـازار خـارج از بـورس پذیـرش و قابل معاملـه می شـود. پس از 
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در بـازار سـرمایه اسـتفاده کرد و به این طریق، سـایر فعاالن اقتصـادی می توانند 
با خرید این اوراق در تأمین مالی پروژه مؤثر باشـند. اسـتفاده از انواع روش های 
تأمیـن مالی سـبب گسـترش مشـارکت اقتصـادی و رشـد سـرمایه گذاری در 
کشـور می شـود. ایـن موضوع به طـوِر غیرمسـتقیم با افزایش اشـتغال، سـبب 

بهبـود منابع درآمـدی صندوق هـای بیمۀ اجتماعی خواهد شـد.

  8. جلوگیری از دولتی شدن ساختار صندوق ها
هرچنـد جلوگیـری از مداخـالت دولـت در ادارۀ شـرکت های زیرمجموعـۀ 
صندوق هـای بیمـه ای ازجملـه سـازمان تأمین اجتماعـی و یا احتـراز از تحمیل 
ریسـک های مدیریتی دولت به شـرکت های زیرمجموعۀ صندوق ها، موضوعی 
معطـوف به شـرایط رکودی نیسـت اما، موضوع مهمی اسـت کـه باید مد نظر 
قـرار گیـرد تا با اصالح هرچه سـریعتر این مسـئله در حوزۀ قوانین، بخشـی از 
مشـکالت نظام تأمین اجتماعی مرتفع گردد )مؤسسـۀ دین و اقتصـاد، 1383(. 
در سیاسـت های کلـی اصـل 44 قانـون اساسـی دولـت مکلف شـده که نقش 
جدیـد خـود در سیاسـت گذاری، هدایـت و نظـارت بـر اقتصاد ملـی را تدوین 
و اجـرا نمایـد. لـذا از ایـن منظر ضروری اسـت کـه مدیریت دولتـی در حوزۀ 

تصدی گری هـای اقتصادی ورود نداشـته باشـد. 

اهمیـت عدم وابسـتگی سـاختاری و مدیریتـی صندوق ها به دولت در شـرایط 
رکـود تورمـی بیشـتر موضوعیـت پیدا می کنـد؛ چرا کـه در این شـرایط منابع 
مالی دولت با محدودیت مواجه اسـت و به همین دلیل، نفوذ دولت در سـاختار 
صندوق هـا بـه دلیل منابـع مالی قابل توجهـی که صندوق هـا در اختیـار دارند، 
می توانـد مزایایـی را بـرای دولـت بـه وجود آورد. این موضوع سـبب می شـود 
اثـرات منفـی بیشـتری در ایـن شـرایط بـه صندوق ها تحمیـل شـود. درواقع، 
در نظـام مدیریـت صندوق هـای بیمۀ اجتماعی ایران سـایۀ سـنگین سیاسـت 
و مداخـالت دولتـی وجـود دارد )بادینـی، 1387(. اعمال قدرت زیـاد دولت در 
صندوق هـای بیمۀ اجتماعی کشـور باعث نادیده گرفتن برخـی مصالح صاحبان 

سـاخت پـروژه و بـا تبدیل به سـهامی عام شـدن رشکت  پروژه و عرضه  شـدن سـهام آن، فعالیت صنـدوق پایان 

می پذیـرد، تمامـی دارایی هـا و بدهی هـای صنـدوق بـه رشکـت  پـروژه منتقـل شـده و بـه دارنـدگان واحدهای 

رسمایه گذاری صندوق، به همان نسبت، سهام رشکت پروژه واگذار می گردد. 
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اصلـی منابـع صندوق هـا و بعضاً ترجیـح منافع کوتاه مـدت دولت هـا بر منافع 
بلندمـدت صاحبان اصلـی صندوق ها می گردد. در چنین شـرایطی صندوق های 
بیمۀ اجتماعی که الزم اسـت بر اسـاس منطق و محاسـبات بیمه ای اداره شوند، 
بـر اسـاس صالحدیـد سیاسـی و مدیریتی عمل می کننـد و به این شـکل، آتیۀ 

آنهـا با مشـکل مواجه می شـود.

باید توجه داشـت که تصمیمات اشـتباه ناشـی از مدیریت های غیرتخصصی در 
شـرایط اقتصادی نامناسـب همچون شـرایط رکـود تورمی، بر وخامـت اوضاع 
خواهـد افـزود و بنگاه هـا را بـا شـرایط بدتری مواجـه خواهد سـاخت. به عالوه، 
تراکم خطاهای مدیریتی و مداخالت سیاسـی طی سـالیان گذشـته سـبب شده 
اسـت که برخی مشـکالت صندوق ها به مشـکالت سـاختاری مبدل گردد که 

اصـالح آنهـا نیازمند عزم جدی تر و زمان بیشـتری اسـت. 

وجـود یـک هیئت مدیـرۀ مسـتقل و متخصـص در رأس صندوق هـای بیمـۀ 
اجتماعـی از بسـیاری از تصمیمـات سیاسـی کـه سـودآوری صندوق هـا را بـه 
مخاطـره می انـدازد، جلوگیـری خواهد کرد؛ چه بسـا این حجـم عظیم مطالبات 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی از دولـت، در صـورت تسـلط بیشـتر کارفرمایـان و 
کارگـران بر مدیریت سـازمان وجود نمی داشـت. لـذا به نظر می رسـد، یکی از 
مهم تریـن و اولویت دارتریـن گام های مرتبـط با اصالحات نهادی و سـاختاری، 
سیاسـت زدایی از صندوق هـای بیمۀ اجتماعی باشـد. توقف مداخالت سیاسـی 
در صندوق هـا و حاکـم شـدن مدیریـت تخصصـی بـر صندوق هـای بیمـۀ 
اجتماعـی می توانـد عملکـرد صندوق هـا را حتـی در شـرایط سـخت اقتصادی 

همچـون رکـود تورمی ارتقا بخشـد. 

  رویكرد مبتنی بر اصالحات در حوزۀ اقتصاد كالن 

همان طـور کـه پیش تر اشـاره شـد، اگرچـه اصالحات درون بخشـِی 
ناظـر بـر صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی شـرط الزم بـرای کاهـش 
آسـیب پذیری آنهـا از شـرایط رکـود تورمـی اسـت امـا، باتوجه بـه 
اثرگـذاری شـدید فضـای اقتصاد کالن بـر عملکرد ایـن صندوق ها، 
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پیگیـری روش های برون رفـت از وضعیت رکود تورمی شـرط کافی 
بـرای کمك به بهبـود عملکرد صندوق هـای بیمۀ اجتماعـی قلمداد 
می گـردد. به طوِرکلـی، می تـوان گفت وظیفـۀ اصلی خـروج از رکود 
تورمـی بـر عهـدۀ دولـت اسـت. دولـت بـا راهکارهایـی کـه ارائـه 
می دهـد می توانـد متغیرهـای کالن اقتصـادی را تغییر دهد و سـبب 

بهبود عملکـرد بنگاه هـای اقتصـادی گردد.
تجربیات موفق و ناموفق خروج از رکــود در کشـورها نشان داده  است که یکی از 
مهم ترین مسائل در سیاست گذاری جهت مبارزه با رکود تورمی ارائۀ یک بسته کامل، 
جامع و دارای سازگاری درونی در همـۀ حوزه های اقتصاد می باشد. قبل از ارائۀ برخی 
راهکارها در این حوزه، الزم است باتوجه به شرایط اقتصادی کشور دو مالحظۀ مهم و 

اساسی دررابطه با سیاست گذاری خروج از رکود در نظر گرفته شود: 

 الف( نیاز به تجربۀ نرخ رشد اقتصادی باال و پایدار
 باتوجه به عمق رکودی که اقتصــاد ایران با آن مواجه بوده است، با نرخ های رشد 
اقتصادی پایین مشکالت اقتصاد ایران به خصوص از منظر رفـاه ازدست رفتـه حل 
نخواهد شد. در شرایط کنونی، بازگشت به سطح رفاه قبل از سال 1390 با نرخ های 
رشد اقتصادی محدود نیازمند گذر سال های زیادی خواهد بود. درنتیجه، اقتصاد ایران 
باید طی سال های آتی نرخ های رشد مثبت و بزرگی را هدف گذاری نماید تا اقتصاد 
از شرایط رکود فعلی خارج شود. باید تأکیـد کرد لزوماً داشتن رشد اقتصادی مثبت 
به معنی حل مشکل نیست و در حال حاضر اقتصاد ایران نیازمند رشدهای اقتصادی 

مثبت و بزرگ می باشد1 )موسوی نیک و همکاران، 1393(.

 ب( لزوم توجه به کیفیت رشد اقتصادی به خصوص از منظر اشتغال زایی 
اگرچـه رشـد اقتصادی در هـر کشـوری از اهمیت فوق العـاده  ای برخوردار اسـت 
امـا، از بسـیاری جهـات ایجـاد اشـتغال و کاهش بیـکاری از آن نیز مهم  تر اسـت. 
اشـتغال نیروی انسـانی نقش مؤثری بـر منابع و مصارف تأمین اجتماعـی هم دارد 
)محمودزاده و سـبحانی، 1392؛ موسـوی، 1382(. تجربـۀ اقتصاد ایران به خصوص 
در سـال های اخیـر نشـان می  دهـد کـه هـر نوع رشـد اقتصـادی به رفـع معضل 
1. اگـر مـالک رفـاه اقتصادی باشـد، واضح اسـت که درآمد ملی رسانه معیار بهرتی نسـبت بـه تولید ناخالص 

داخلی بوده و الزم است موردتوجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. 
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بیـکاری در اقتصـاد ایـران منجر نمی  شـود. شـواهد موجود نشـان می  دهـد که در 
سـال های اخیر )قبـل از بحران رکـود تورمی(، علی  رغم تجربۀ رشـدهای اقتصادی 
بعضـاً بـاال، ایجاد اشـتغال بسـیار محـدود بـوده اسـت )طایـی، 1395(. نکتۀ مهم 
آن اسـت کـه تـداوم وضـع موجـود و حتـی بازگشـت به سـال های قبـل از رکود 
اقتصـادی از نظـر رشـد اقتصـادی، منجـر بـه بـروز بحران بیـکاری در سـال های 
آتـی خواهـد شـد. بنابرایـن، صـرف توجـه به رشـد اقتصـادی رافع مسـئلۀ مهم 
اشـتغال زایی در اقتصـاد ایران نیسـت و بازنگری جدی در کیفیت رشـد اقتصادی 
کشـور ضروری اسـت. به  نظر می  رسـد مسـئلۀ وابسـتگی باالی اقتصاد کشـور به 
واردات واسـطه  ای و سـرمایه  ای ناشـی از وابسـتگی اقتصـاد کشـور بـه نفت نقش 
مهمـی در کاهـش عمق اقتصـاد ایران و عدم ایجاد اشـتغال با وجود حصول رشـد 
اقتصادی داشـته اسـت )موسـوی نیک و همـکاران، 1393(. انتخاب سیاسـت های 
مناسـب ارزی، تجـاری و بخشـی می توانـد در تغییـر رابطـۀ رشـد اقتصـادی و 

اشـتغال زایی در اقتصـاد ایران مؤثر باشـد.

باعنایت بـه مراتـب فـوق بـرای برون رفت از شـرایط رکـود تورمی، اقدامـات زیر 
ضـروری بـه نظر می رسـد:

1. مسدود کردن منافذ فساد و رانت در اقتصاد
ریشـه کن کـردن فســاد و برقـرار کـردن شـفافیت های پولـی و مالی نیـاز به 
زمـان زیـادی دارد امـا، در هـر صـورت اصـالح امـور بلندمـدت را بایـد در 
کوتاه مـدت  شـروع نمـود. لـذا، بی توجهـی به مسـائل فسـاد و رانـت و قاچاق 
در سیاست گــذاری های کوتاه مـدت موجـب تـداوم وضع موجـود و حتی بدتر 
شـدن آن خواهـد شـد. در این راسـتا، در اقدامـات و سیاسـت های دولت باید 

منافـذ فسـاد و رانت در اقتصاد مسـدود شـود. 

2. تقویت صنایع کوچك و متوسط
 اهتمام به تقویت صنایع کوچک و متوسـط و جلوگیری از ورشکسـتگی آنها با 
رعایـت مقتضیـات مربوط به مقیـاس و کارایی با تعامل تشـکل های خصوصی 
و تعاونـی ضـروری اسـت )شـهبازی، 1391(. البتـه، بایـد ایـن موضـوع را مد 
نظـر قـرار داد کـه اتخاذ این سیاسـت نباید راهبـرد کنترل تورم توسـط بانک 
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مرکـزی را بـه حاشـیه برانـد. تقویت صنایع کوچک در رشـد اشـتغال ملی نیز 
نقـش بسـزایی ایفـا می کند و لـذا، ایـن کار چه از نگاه رشـد اقتصـادی و چه از 

منظر رشـد اشـتغال ضروری است.

3. کنترل و مهار بخش نامولد
 مهـار و محـدود کـردن بخـش نامولـد بایـد از دیگـر اقدامـات دولت باشـد. 
بخـش نامولـد از چنـد مجـرای مهـم تولیـد را تحت فشـار قـرار داده اسـت؛ 
نخسـت، بخـش قابل مالحظـه ای از منابع در اختیـار بخش نامولد قـرار دارد و 
بنابراین، فعالیت های مولد با محدودیت در دسترسـی به منابع مواجه هسـتند. 
دوم، بازدهی هـای بـاال در فعالیت هـای مزاحـم و نامولـد هزینـۀ فرصت منابع 
بـرای تولیـد و سـرمایه گذاری را بسـیار بـاال می بـرد. سـوم و از همـه مهم تـر، 
فعالیت هـای گسـتردۀ نامولـد اقتصـاد را بـه یک بازی بـردـ  باخـت و با جمع 
صفـر تبدیـل می کند و لـذا، بهره مندی عوامـل نامولد از درآمدهای بسـیار باال 
بـه قیمت محرومیت عوامل مولد )صاحبان سـود، دسـتمزد و اجرا( تمام شـده 
و ایـن امـر باعـث تضعیف مسـتمر تولیـد می شـود. با ایـن وضع نمی تـوان به 

رشـد های باال و رونق مسـتمر دسـت یافـت )شـاکری، 1393(. 

4. اصالح بازار نهاده های تولید
 اعمال کنترل قیمت نهاده های تولید و حذف واسطه گری های چندالیه در تأمین 
مواد اولیه و کاالهای واسطه ای از دیگر اقدامات ضروری دولت برای خروج اقتصاد 
از رکود است. بدون نظارت بر بازارها که سبب آزادی عمل واسطه ها و دالالن 
می شود، قیمت نهاده ها و کاالهای واسطه ای بی ثبات می شود و درحالی که کنترل 
قیمت بر تولید کننده وجود داشته باشد، تولید به شدت دچار آسیب می شود. برای 
مثال، وقتی قیمت انرژی افزایش می یابد، باید به تولیدکننده کمک کرد )و بعد هم 
الزام کرد( که ساختار فنی خود را اصالح کند؛ نه اینکه در ساختار فنی موجود، نهادۀ 
انرژی را گران کرد و انتظار تثبیت قیمت تولید کننده را داشت. برخی مطالعات اذعان 
کرده اند که یکی از مهم ترین نبایدها در دوران بحران و رکود تورمی، سیاست های 
آزادسازی است )رحمتی و مدنی زاده، 1393(؛ چراکه در این شرایط دولت نظارت 

کاملی بر شرایط ندارد و آزادسازی سبب بی ثباتی متغیرهای اقتصادی می شود.
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5. تنظیم و اصالح مقیاس بنگاه ها
 یکـی از مشـکالت در حـوزۀ بنگاه هـای اقتصـادی عـدم رعایـت صرفه هـای 
حاصـل از مقیـاس در صنایع مختلف اسـت که این موضوع سـبب شـده تولید 
از کارایـی و بهـره وری الزم برخوردار نباشـد. اگر تعداد زیادی بنگاه بدون تنظیم 
و هماهنگـی مبـادرت بـه تولیـد یـک محصول بـا بازار محـدود نماینـد، قیمت 
تمام شـدۀ آنهـا بـاال خواهد بود و لـذا، رقابت پذیـری الزم برای صـادرات تأمین 
نمی شـود و محصـوالت تولیـدی با کاالهـای وارداتـی هم رقابـت نخواهند کرد 

)شاکری،1393(. 

6. تنظیم صحیح سیاست های تجاری
 تنظیـم سیاسـت های تجاری در جهت حمایت از تولید داخلـی، رفع انحصارات 
در واردات نهاده هـا و کاالهـای واسـطه ای و سـرمایه ای، جلوگیـری از واردات 
کاالهـای رقیـب تولیـد داخـل، و حمایت مشـروط از تولیدکنندۀ داخلـی از این 
مجـرا ضـروری اسـت. درشـرایطی که تولیـد داخلی ضعیـف اسـت و تولیدات 
بنگاه هـا رقابت پذیـر نیسـتند، حمایـت تجـاری از تولیـد یـک ضرورت اسـت 
امـا، حمایـت بایـد مشـروط و محـدود و زمـان دار باشـد و حمایت شـونده هم، 
مسـئولیت های خـود را تشـخیص داده و اجـرا کنـد. بـر اسـاس مطالعـات 
انجام شـده، وجـود انحصـارات سـبب ناکارایـی  در اقتصـاد می شـود و یکـی از 

توصیه هـای مهـم بـرای خـروج از رکـود رفع انحصـارات بوده اسـت.

7. اصالح و بازسازی نظام مالیاتی
 اصالح فرایندهای مالیات ستانی و تعریف مالیات های جدید و ابزارهای کاراتر 
برای جمع آوری آن، یکی دیگر از روش های کــارآمد در شرایـط رکود تورمی 
است. با این کار، درآمد دولت افزایش و کسری بودجۀ دولت کاهش می یابد. 
البته، این سیاست پیشنهادی به هیچ عنوان به معنی افزایش نرخ مالیات نیست 
بلکه، نظام بخشی، رفتار یکسان با همۀ عوامل اقتصادی جهت عادالنه تر کردن 
رقابت های اقتصادی، ثبات اقتصــادی، کــاهش ریسک و نیز ثبات بیشتـر در 
درآمـدهای دولت است. در این سیـاست، از افراد بیشتـری از جامعـه که قباًل 

مالیات پرداخت نمی کردند ولی باید پرداخت کنند، مالیات گرفته می شود.
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8. اصالح نظام بودجه ریزی
 وجـه مشـترك رکـود تورمـی در مطالعـات بیـن کشـوری، افزایـش شـدید 
کسـری بودجـۀ دولت پیـش از آغاز بحـران بوده اسـت )رحمتی و مدنـی زاده، 
1393(. مطالعـات داخلـی نیز وجـود رابطۀ مثبت میان کسـری بودجه و رکود 
تورمـی را تأییـد می کنند )خانی قریه گپی و همـکاران، 1392(. لـذا، اصالح نظام 
بودجه ریـزی کشـور یکـی از مسـائل اساسـی در بهبود سـاختار اقتصـاد ایران 
اسـت؛ چراکـه اصـالح این بخش سـبب می شـود سـایر بخش هـای اقتصادی 
نیـز در مسـیر اصلی شـان قـرار گیرنـد. در ایـن زمینه، سـاماندهی و شـفافیت 
بدهـی دولت به بخش هـای مختلف اقتصادی ضـروری و دارای اولویت اسـت 
)قریشـی و همـکاران، 1394(؛ زیـرا پرداخـت بدهی هـا بـدون توسـل به منابع 
بانـک مرکـزی سـبب بهبود تـوازن بودجـه می شـود. در صورت عـدم اصالح 
نظـام بودجه ریـزی، نبـود انضبـاط مؤثر مالـی در بودجـۀ دولت و عـدم تحقق 
منابـع جدیـد، بـا پرداخت بدهی هـای دولت از منابـع بودجه، منابـع مربوط به 
طرح هـای عمرانـی دولـت کاهـش می یابـد و باتوجه بـه اینکه سـرمایه گذاری 
مولـد ناکافـی انجـام می شـود، رکـود عمیق تـری بـه وقـوع خواهـد پیوسـت 

)موسـوی نیک و همـکاران، 1393(. 

9. تغییر پارادایم پولی و مالی
برخـی از محققان معتقدند سیاسـت پولـی در دورۀ اخیر به شـدت کج دارومریز 
و فاقـد اسـتقالل بـوده اسـت کـه ایـن موضوع سـبب ایجـاد رکـود تورمی در 
کشـور شـده اسـت )رحمتی و همکاران، 1393(. به همین دلیـل، تغییر پارادیم 
پولـی و مالـی ضـرورت دارد. اصول اولیۀ چنیـن پارادایم پولی و مالـی مقاوم در 
برابـر تـورم، در جنبـۀ پولی، اسـتقالل، شـفافیت، اعتبـار، نظـارت، قاعده مندی 
)هدف گـذاری تـورم بـا نـگاه رو به جلـو( و اسـتفاده از ابزار پولی مناسـب و در 
جنبـۀ مالـی، نبود کسـری بودجه اسـت تا عامل اصلـی در کاهش تـورم یعنی 

انتظـارات تورمـی، در یـک فرایند تغییـر رژیمی جامعـه کاهش یابد.
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صندوق های بیمۀ اجتماعی ازجمله نهادهای مالی هستنـد که با دارا 
بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای 
در اقتصاد کشورها ایفا می نمایند. این صندوق ها می کوشند تا عالوه 
بر حفظ ارزش ذخایر و پس اندازهای مردم، با سرمایــه گذاری در 
حوزه های مختلف بر ارزش این ذخایر بیفزاینـد. باتوجه به آنکه ابالغ 
سیاست های اقتصاد مقـاومتی در کشور محور کــار سیاست گذاران 
و برنامه ریزان اقتصادی قرار گرفته است، تبیین ارتباط میان توسعۀ 
نظام تأمین اجتمـاعی و بهبود عملکـرد صنــدوق های بیمۀ  اجتماعی 
در راستای اهداف سیـاست های اقتصاد مقــاومتی ضروری است. 
کارکردهای بیمه های اجتماعی در توزیع ثروت، افزایش پوشش بیمه 
و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی می تواند زمینه را برای توسعۀ 
کارآفرینی، مشارکت حداکثـری مردم در اقتصـاد کشور، افزایش 
بهره وری، ایجاد فرصت های سرمایــه گذاری، افزایش تولید داخلی 
و ارزش افزوده، و مدیریت مصرف کــه از اهداف اقتصاد مقاومتی 

هستند، فراهم کند. 

موفقیـت در انجـام وظایـف و کارکردهـای صندوق هـای بیمه گـر اجتماعـی 
بایسـته های مختلفی دارد. شـرایط اقتصادی حاکم بر فضای کسـب وکار کشور و 
نحـوۀ مدیریـت صندوق ها دو مـورد از مهم تریـن مؤلفه های اثرگـذار بر کارکرد 
ایـن صندوق ها هسـتند. وضعیت اقتصاد کالن از منظر رشـد اقتصادی، اشـتغال، 
تـورم، رکـود و شـرایط موسـوم بـه رکـود تورمـی آثار معنـی داری بـر عملکرد 
صندوق هـا، و منابـع و مصارف آنها دارد. لذا شـناخت اقتصـاد کالن و مقتضیات 
آن و نحـوۀ اثرگـذاری محیـط بیرونـی بر عملکرد اقتصـادی صندوق هـا از لوازم 
مدیریـت صحیـح صندوق های بیمۀ اجتماعی محسـوب می گردد. در این راسـتا، 
در گـزارش حاضـر تـالش شـد ضمن تبییـن پدیدۀ رکـود تورمی و دالیـل بروز 
آن در ایـران، مسـیرهای احتمالـی اثرگـذاری آن بر منابع و مصـارف صندوق ها 

جمـــع بندی و نتیجـــه گیری
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با تأکید بر سـازمان تأمین اجتماعی شناسـایی شـود. به طوِر خالصه اسـتدالل شـد 
کـه رکود تورمی بر منابع صندوق ها )سـازمان تأمین اجتماعی( شـامل درآمدهای 
حاصـل از حـق بیمه، درآمدهای حاصـل از وجوه و ذخایر و وصولـی  از دولت تأثیر 
منفـی خواهـد گذاشـت. به عـالوه، نحوۀ اثرگـذاری پدیـدۀ رکود تورمی بر سـمت 

مصـارف صندوق هـای بیمـۀ اجتماعی نیز مـورد بحث قـرار گرفت. 

سـپس، برای کاهـش آسـیب پذیری صندوق های بیمـۀ اجتماعی از رکـود تورمی 
دو دسـته راهـکار ارائـه شـد؛ گـروه اول معطـوف بـه مدیریـت صندوق هـا در 
شـرایط رکـود تورمی اسـت. دراین رابطـه راهکارهایی چـون افزایش بهـره وری در 
صندوق هـای بیمـۀ اجتماعـی، مشـارکت در ایجـاد و توسـعۀ بـازار بدهـی دولت، 
ایجـاد پرتفـوی بهینـه در سـرمایه گذاری ها، توسـعۀ بنگاه هـای صادرات محـور، 
ایجـاد انضبـاط مالـی و معامالتـی در سـاختار صندوق هـا و افزایـش شـفافیت در 
شـرکت ها، کنتـرل و مدیریت هزینه هـای صندوق های بیمه، افزایـش تأمین مالی 
شـرکت های زیرمجموعۀ صندوق ها ازطریِق بازار سـرمایه و گسـترش مشـارکت 
اقتصـادی بـا بخـش خصوصـی، و جلوگیـری از دولتـی شـدن سـاختار صندوق ها 
پیشـنهاد گردید. پیگیـری و عملیاتی کردن ایـن راهکارها در شـرایط رکود تورمی 
نسـبت به شـرایط معمول اقتصاد از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت. گـروه دوم 
راهکارهـا از کانـال اصالحـات اقتصـاد کالن می گـذرد؛ بـه ایـن معنـا کـه یکی از 
شـروط الزم بـرای عملکرد مناسـب اقتصـادی صندوق های بیمـۀ اجتماعی، وجود 
بسـتر مناسب اقتصاد کالن برای فعالیت های اقتصادی اسـت. در غیر این صورت، 
کارکـرد مدیریـت صندوق هـا تنهـا متمرکز بر کاهـش آسـیب پذیری صندوق ها 
از وضعیـت نامناسـب اقتصاد خواهد بـود. برخی راهکارهای ارائه شـده دراین رابطه 
عبارت انـد از: مسـدود کـردن منافـذ فسـاد و رانـت در اقتصـاد، تقویـت صنایـع 
کوچـک و متوسـط، کنتـرل و مهـار بخش نامولـد، اصالح بـازار نهاده هـای تولید، 
تنظیـم و اصـالح مقیـاس بنگاه ها، تنظیـم صحیح سیاسـت های تجـاری، اصالح و 
بازسـازی نظـام مالیاتـی، اصالح نظـام بودجه ریزی و تغییـر پارادایم پولـی و مالی. 
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پیشنهادات برای مطالعات آتی

همان طور که پیش تر بیان شـد، هدف از انجام این مطالعه شناسـایی مسـیرهای 
احتمالـی اثرگـذاری رکـود تورمی بر صندوق هـای بیمۀ اجتماعی بوده اسـت. در 
همیـن راسـتا تالش شـد با یک رویکـرد جامع نگر، آثـار این پدیـدۀ اقتصادی بر 
سـمت منابع و مصارف صندوق ها احصا شـده و نتایج احتمالی گزارش شـود. گام 
بعـدی بـرای مطالعـات آتی می توانـد کّمی سـازی هریـک از این آثار باشـد. به 
بیان دیگر، پاسـخ به این سـؤاالت که به طوِرمثال سـودآوری هلدینگ سـیمان یا 
سـایر هلدینگ های سـازمان تأمین اجتماعی در پی بروز رکود تورمی در سـالیان 
اخیر دسـتخوش چه تغییراتی شـده اسـت، مستلزم مطالعاتی مسـتقل و ترجیحًا 

جداگانـه برای هریک از صنایع اسـت.
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