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Abstract
Considering the economics of the document, the prospect illustrates the importance of this
strategic issue in the present circumstances of the country. Because every country needs
strong economic foundations and foundations for its development. Given the general
policies of the Resistance economy communicated by the leadership and visionary in
Horizon 1404, the importance of national production becomes clear. We also need to look
at the strategic issues of national production and make the necessary policies to realize the
vision document. This article attempts to identify the thematic analysis of strategic issues of
national production that has exacerbated the production cycle. According to a survey of two
groups of industry experts and academics with the TOPSIS decision-making technique, the
strategic issues of national production have been prioritized. According to experts, the most
important production problem is the weak support for national production policy and, in the
professors' view, the weakness in exports due to the high cost and low quality of products.
Also, according to the output of the Structural-Interpretive Model model, weakness in the
strategic view of national production, weakness in policy support for national production,
and social security labor laws are at the most fundamental layer of the StructuralInterpretative Model.
Keywords: Iran Vision 1404, National production, Resistance economics, Strategic issues
system.
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(تاریخ دریافت5931/20/51 :؛ تاریخ پذیرش )5931/21/21 :

چکیده
یکند .چررا کره هرکشروری
توجه به مسئله اقتصاد در سند چشمانداز اهمیت این موضوع راهبردی را در شرایط حال حاضر کشور تببین م 
برای پیشرفت خود نیازمند ارکان و پایههای مستحکم اقتصادی است .با توجه سیاستهای کلری اقتصراد ماراومتی ابرغ شرد از سروی
یشود .همچنین ،برای تحاق سند چشمانداز باید به مسرال راهبرردی
رهبری و سند چشمانداز در افق  ،5121اهمیت تولید ملی روشن م 
تولید ملی اهتمام شود و بر اساس آن ،سیاستگذاریهای الزم اتخاد شود .در مااله حاضر سعی شد اسرت برا برهکرارییری روش تحلیر
مضمون ،مسال راهبردی تولید ملی که باعث به وفاه درآمدن چرخه تولیرد شرد اسرت ،شناسرایی شرود .طبرق نررسرن ی از دو یررو
خبریان صنعتی و استادان دانشگاهی با تکنیک تصمیمییری تاپسیس ،مسال راهبردی تولید ملی اولویتبندی شد انرد .برر اسراس نررر
خبریان ،مهمترین مشک تولید ،ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و از نرر استادان ،ضعف در صرادار بره علرت براالبودن ه ینره
تمامشد و پایینبودن کیفیت محصوال است .همچنین ،طبق خروجی مدل الگوی ساختاری -تفسریری ،ضرعف در نگرا راهبرردی بره
تولید ملی ،ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار تأمین اجتماعی در بنیادیترین الیه از الگوی سراختاری -تفسریری قررار
یییرد.
م
واژگان کلیدی :اقتصاد مااومتی ،تولید ملی ،سند چشمانداز ایران در افق  ،5121نرام مسال راهبردی.

 نویسنده مسئول ،رایانامهhosseinhosseini7615@gmail.com :
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مقدمه
مسأله اصلی امروز کشور اقتصاد است  ،زیرا برای پیشرفت و تعالی در همه ابعاد ابتدا باید بنیه
اقتصادی کشور قوی باشد .تحرک اقتصادی به ایجاد آرامش فکری و تأمین معیشت مردم خواهد
منجر شد و روشن است اگر ملتی بخواهد در افق و سطح جهانی کار کند و ایده تمدنسازی داشته
باشد ،نباید در اولین مراحل نیازها باقی بماند .به عبارت دیگر ،اگر توان اقتصادی کشور مستحکم
یتوان برای آینده برنامهریزی کرد ،در غیر این صورت ،کشور ،ضعیف و
باشد ،با اطمینان بیشتری م 
یتواند الگو باشد.
همواره در خطر و تهدید خواهد بود و نم 
از سوی دیگر ،یکی از مهمترین عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ،ارتقای تولید ملی
است ،زیرا تولید ملی و رونق اقتصادی رابطه تنگاتنگی با هم دارند .افزایش تولید در بلندمدت،
کاهش تورم و خروج از رکود را در پی خواهد داشت؛ بازارها رونق خواهند گرفت ،نرخ اشتغال
افزایش خواهد یافت و در نهایت ،به رشد اقتصادی خواهد منجر شد.
باید توجه کرد رهبر معظم انقالب اسالمی در ابتدای سال  931مسأله کشور را اقتصاد
مقاومتی دانستهاند ،و موضوع تولید را از جمله عوامل رشد و شکوفایی اقتصاد کشور بهحساب
آوردند  .همچنین ،در تکمیل پازل اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال  931حمایت از کاالی
ایرانی را مهمترین عامل تحقق آن دانستند و متذکر شدند اگر تولید ملی شتاب بگیرد ،بسیاری از
مشکالت حل خواهد شد 9.همچنین ،در سال  39با نامگذاری رونق تولید ،تولید را مسأله محوری
سال انتخاب کردند  .در جای دیگر ،از تولید داخلی به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد
 .امروز یکی از مسائل اصلی کشور ،مسأله اقتصاد کشور است (.) 931/ / 3
 .آنچه بنده در مورد آینده بهعنوان نقطه اولویتدار و کلیدی به آن نگاه میکنم ،عبارت است از تولید؛ تولید ملّی ،تولید
داخلی .توصیه بنده ،خواسته بنده ،مطالبه بنده ،تکیه بر روی تولید داخلی است ( .) 931/ /
 .9اگر تولید ملی شتاب بگیرد ،بسیاری از مشکالت حل خواهد شد .من این را محور قرار دادم ،برای شعار امسال؛ شعار
امسال «حمایت از کاالی ایرانی» است (پیام نوروزی سال .) 931
 .مسأله تولید به نظر من مسأله محوری امسال است ،لذا من شعار امسال را این قرار دادم :رونق تولید (پیام نوروزی سال
.) 939

 491

مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی ،دوره  ،1شماره  ،2پاییز و زمستان 1931

کردند و این خود داللتی دیگر بر اهمیت راهبردی موضوع تولید ملی و ارتباط آن با اقتصاد
مقاومتی و پیشرفت کشور است.
همچنین ،هر کشوری برای کسب موفقیت ملی ،باید برنامهریزی بلندمدت داشته باشد و برای
آینده شاخصهای مناسب هدفگذاری کند .سپس ،با کشف نظام مسائل راهبردی در تحقق اهداف
طراحیشده گام بردارد .سند چشمانداز جمهوری اسالمی چنین نقشی را بر عهده گرفته است .این
سند در بعد اقتصادی رتبه برتر این حوزه را در سطح آسیای جنوب غربی برای ایران متصور شده
است .حال باید با کشف نظام مسائل راهبردی در حوزه اقتصاد ،برای تحقق اهداف اقتصادی سند،
گامی برداشته شود.
با این مقدمه ،مقاله حاضر به دنبال بررسی مسائل راهبردی تولید ملی در کشور و شناسایی
ریشهها و عوامل اصلی وقفه در چرخه تولید است و سعی دارد با بهکارگیری تکنیکهای
تصمیمگیری چندمعیاره تاپسیس و الگوی تفسیری -ساختاری ،با نگاه بلندمدت برای رسیدن به
جایگاه اقتصادی منظورشده در سند چشمانداز مسیری را جهت نیل به آن طراحی کند.
بیان مسئله
سند چشمانداز  2ساله جمهوری اسالمی ایران ،دستیافتن به رتبه برتر اقتصادی در سطح منطقه
جنوب آسیای غربی را از مهمترین اهداف جمهوری اسالمی ایران در سال 2

در نظر گرفته

است .همچنین ،مسأله اقتصاد و اشتغال از مهمترین مسائل راهبردی کشور است و رهبری بارها به
آن اشاره کردهاند 9.ولی برای تحقق اهداف مطرحشده ،موانعی وجود دارد .در سالهای اخیر آمار
رسمی کشور نشان میدهد میزان بیکاری جوانان بهشدت افزایش یافته است .طبق گزارشهای
 .ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض کردیم ،عبارت است از تقویت تولید داخلی (.) 93 /2 /23
 .دستیافتن به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز،
خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای
نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
 .9مسأله اشتغال به معنای حقیقی کلمه یکی از معضالت کشور است که باید حل بشود (.) 931/2 / 2
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مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری در سال  39به

/

رسید  .یکی از دالیل این موضوع تعطیلی

کارخانهها و متوقفشدن چرخه تولید بود ،زیرا وضعیت اشتغال به شدت تحت تأثیر رونق
کارخانهها و تولید است ،ولی با توجه به اطالعات مراکز معتبر کشور ،نظیر مرکز آمار ایران،
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت و بانک مرکزی ،شاهد وقفه در چرخه تولید هستیم.
برای نمونه ،بر اساس آمار وزارت صنعت ،معدن ،تجارت در سال  2 ،39هزار و  99واحد
معادل  3/9درصد کارخانههای صنعتی با ظرفیت کمتر از  92درصد کار کردند و 3هزار و 3 1
واحد صنعتی ،معادل  3درصد کل واحدها ،نیز با  92تا  12درصد ظرفیت خود مشغول بهکار
بودند .در شهرکهای صنعتی  9هزار و  992واحد در سال  3به بهرهبرداری رسیده بودند که از
این تعداد  1هزار و  93واحد متوقف و بسیاری نیز نیمه تعطیل هستند.
طبق آمار مرکز آمار ایران ،در بهار  1/ 2 ، 931درصد جمعیت  2ساله و بیشتر از نظر
اقتصادی فعال بودهاند ،یعنی در گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند .بررسی تغییرات نرخ
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل

/

درصد و

نسبت به فصل قبل 1/ ،درصد افزایش داشته است .نرخ بیکاری جوانان  9تا  3ساله حاکی از
آن است که 1

/

درصد از فعاالن این گروه سنی در بهار  931بیکار بودهاند.

9

همچنین ،افزایش میزان بیکاری آثار سوء اقتصادی و فرهنگی را به دنبال داشته است و خواهد
داشت .افزایش ظرفیت تولید زمینهساز اشتغال ،به ویژه اشتغال جوانان ،خواهد بود ،میتواند ریشه
بیکاری را از بین ببرد و از نیروی فکر و توان جوان ایرانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کند
و به رشد و شکوفایی سرمایه انسانی منجر شود.
 .برگرفته از https://www.amar.org.ir
 .برگرفته از http://www.mimt.gov.ir
 .9برگرفته از http://www.president.ir

 .یکی از فواید تولید ،ازبینرفتن یا کمشدن مشکالت و ناهنجاریهای اجتماعی است؛ بیکاری موجب فساد است ،موجب
تأخیر ازدواج است ،موجب اعتیاد است؛ اگر بیکاری وجود نداشته باشد ،اینها هم از بین میرود؛ تولید میتواند عالج
اینها هم محسوب بشود ( .) 931/2 /2
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از طرفی ،بخش صنعت به تنهایی حدود یکششم از تولید ناخالص داخلی را تأمین میکند و
به طور کلی ،اثر صنعت در اقتصاد به حدی است که میتوان صنعت را مادر اقتصاد و عامل مهم
رونق آن دانست.
همچنین ،بخش صنعت و تولید در مقایسه با سایر بخشهای مولد اقتصادی ،به بخشی
رهبریکننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است .با رشد صنعتیشدن کشور این امکان فراهم میشود
که نیازهای مادی افراد جامعه بهتر تأمین شود و نیروی کار شاغل در بخش صنعت از حقوق و
امنیت اجتماعی بهتری بهرهمند شوند (بختیاری و دهقانیزاده.) 93 ،
با توجه به وضعیت نامناسب تولید کارخانهها و واحدهای اقتصادی ،همچنین ،نرخ بیکاری
حال حاضر کشور ،باید توجه ویژهای به این بخش شود .از آنجا که نرخ بیکاری با تولید کارخانهها
رابطه تنگاتنگی دارد ،بهبودی وضعیت اشتعال جوانان در گرو شکوفایی تولید کارخانهها و
واحدهای اقتصادی است .همچنین ،مسائل راهبردی ،از نوع مسائلی است که ناظر به موفقیت
بلندمدت مجموعه و آیندهمحور است .به این دلیل این مقاله به دنبال نظام مسائل راهبردی حوزه
تولید در کشور است تا بتواند با تداعی کردن نگاه عمیق به آینده اقتصاد ایران ،در این حوزه گامی
در جهت تحقق سند چشمانداز بردارد .پرسشهای پژوهش تحقیق عبارتاند از:
 با توجه به اهداف اقتصادی سند چشمانداز ،نظام مسائل راهبردی اقتصادی حوزه تولیدکدامند؟
 کدامیک از این مسائل در شرایط حال حاضر کشور اولویت دارند؟ کدامیک از مسائل ریشهای و علت بروز مسائل دیگر هستند؟مبانی نظری
امروزه با پیشرفت علم و فناوری و تکاملیافتن صنعت فناوریاطالعات مفهوم تولید بیشتر در
 .برگرفته از http://www.mimt.gov.ir
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بخش خدمات بهکار برده میشود .زیرا در ارائه خدمت نسبت به خلق محصول هم به لحاظ
اقتصادی بهصرفهتر است و هم از جنبههای کاربردیبودن و آسانی .بدین دلیل اکثر فعالیتها
امروزه بیشتر به این سمت متمایل شدهاند .اما تولید چه مفهومی دارد؟
کردبچه تولید را اینگونه معرفی میکند :هر عملی که در اقتصاد باعﺚ ایجاد ارزشافزوده روی
کاال شود ،تولید نامیده میشود .به عبارت دیگر ،تبدیل ماده خام به ماده مطلوب را که سبب
افزایش ارزش ماده خام به ماده باارزش میشود ،تولید مینامند (سیاح ورگ و همکاران.) 93 ،
استیونسون در کتاب مدیریت عملیات ،عملیات را اینگونه تعریف میکند :مدیریت عملیات،
مدیریت بخشهای یک سازمان است که مسئولیت تولید محصوالت و ارائه خدمات را برعهده
دارد .وظیفه عملیات در کسبوکار را همچنین ،میتوان از منظر چشمانداز دورتری نگریست:
مجموع موفقیتها و شکستهای وظائف عملیاتی شرکتها تأثیر بسزایی بر توانایی یک کشور در
رقابت با کشورهای دیگر و نیز بر اقتصاد کشور دارد (استیونسون ، 93 ،ج  ،ص.) 9
بهطور کلی ،تولید عبارت است از هر پدیدهای که بعد از گذشتن از فرایند تولید و تبدیل مواد
خام به تولید نهایی برای بازار داخلی یا خارجی با هدف توجه به آگاهی بازار ،کسب سود ،ادامه
فعالیت شرکت و مصرف مشتریها عرضه میشود و ارائه آن میتواند نیاز مصرفکنندگان و بازار
را ارضا کند (سربلند و رهبر هادی بیگلو.) 932،
شایان ذکر است که از دیدگاه رهبری کاالی ایرانی یعنی محصول نهایی کار و سرمایه و فعالت
اقتصادی و ذهن و ابتکار و همهچیز .سرمایهگذار با سرمایه خود ،کارگر با کار خود ،طراح با ذهن
خود و با دانش خود ،اینها همه تالش میکنند و محصول [کار آنها] میشود کاالی ایرانی.
در تولید چند مفهوم بسیار کاربرد دارند .این مفاهیم عبارتاند از بهرهوری و کارایی.
نخستینبار لغت بهرهوری توسط کوئیزی ( ) 111مطرح شد (ابطحی و کاظمی .) 919 ،بیش
از یک قرن بعد فردی به نام «لیتر» بهرهوری را قدرت و توانایی تولیدکردن تعریف کرد .بهرهوری
 .بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ( ) 931/ /
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در بسیاری از کشورهای صنعتی عبارت است از حداکثرسازی استفاده از منابع ،نیروی انسانی،
تسهیالت و مواردی مشابه به طریق علمی و کاهش هزینههای تولید ،گسترش بازارها ،افزایش
اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آنگونه که به سود
کارکنان و مدیریت و مردم باشد (دهقانی و همکاران .) 939 ،بهرهوری با «انجامدادن درست
کارها» به حداکثر کارایی دست مییابد و با «انجامدادن کارهای درست» به حداکثر اثربخشی
میرسد .به عبارت دیگر ،طبق تعریف مرکز بهرهوری ایران بهرهوری شامل دو مؤلفه کارایی و
اثربخشی است .اثربخشی درجه و میزان نیل به اهداف تعیینشده میباشد و در واقع ،چگونگی
تحقیق اهداف را میسنجد .کارایی نحوه استفاده از منابع برای دستیابی به اهداف را نشان میدهد.
بهرهوری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن ضرورتی برای ارتقای سطح زندگی ،رفاه
بیشتر ،آرامش و آسایش انسانها مطرح و هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب
میشود .مرکز ملی بهرهوری ژاپن ،بهرهوری را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی ،نیروی انسانی و
سایر عوامل تولید به روشهای علمی تعریف کرده است .بهطوری که ،بهبود بهرهوری به کاهش
هزینه تولید ،افزایش اشتغال و باالرفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود (قواممسعودی و
گلرد.) 93 ،
اعتقاد به بهبود بهرهوری ،یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها .عالوه بر این ،بهرهوری
از منظر مرکز بهرهوری ایران یک فرهنﮓ ،نگرش عقالیی به کار و زندگی است ،که هدف آن
هوشمندانهترکردن فعالیتها برای دستیابی به کار و زندگی بهتر و فعالتر است (قلعهای و صالحی،
 .) 93اما مفهوم کارایی بهطور عمده در سه حوزه مهندسی ،مدیریت و اقتصاد مطرح است.
کارایی مفهومی است که هزینه منابع صرفشده در فرایند کسب هدف را ارزیابی میکند .بدین
صورت که مقایسه خروجیهای بهدستآمده با ورودیهای مصرفشده میزان کارایی را مشخص
میکند .فارل نیز در مقالهای با نام «اندازهگیری کارایی تولید» ،کارآیی یک بنگاه را «تولید یک ستاده
به حد کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده» تعریف کرده است (ساالری و زندیه .) 939 ،ادم
جیف و چپل ( ) 2 1معتقد است بهرهوری اندازهگیری از بازده است که با استفاده از آن واحد
تولیدی ورودیها را به خروجیها تبدیل میکند (.)Adam Jaffe & Chappell, 2016, p.2
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موضوع دیگر ،راهبردهای تولید است .جعفرنژاد به نقل از هیز و ویل رایت راهبرد تولید را
تصمیمگیریهای مستمر در حوزه وظیفه تولید و در راستای حمایت از استراژی کسبوکار شرکت
تعریف میکند .همچنین ،پلتز و میلز راهبرد تولید را چارچوبی میدانند برای تصمیمهای ساختاری
و غیرساختاری ،که تعیینکننده تواناییهای سیستم تولید و مشخصکننده نحوه کارکرد حوزه تولید
برای دستیابی به اهداف تجاری سازمان است (جعفرنژاد و مختارزاده.) 991 ،
یاسفین ساریاتی ( ) 2 1بیان میکند توسعه محصول اولین مرحله در فرایند ساخت
محصوالت است که شامل ایجاد ایده محصوالت ،توسعه طراحی محصوالت و همچنین ،طراحی
فرایندهای متوالی ساخت محصوالت واقعی و سودمند است

(.)Suharyant, 2017, p.1

اسکینر راهبرد تولید را به ویژگیهای خاصی از کارکرد تولید به عنوان سالح رقابتی معرفی
میکند (پویا و آذر .) 993 ،همچنین ،ضروری است صنعت کشور با رویکرد راهبردی نسبت به
تشخیص شرایط جدید بینالمللی مشخصشدن اولویتهای رقابتی آن و انجام تحوالت ساختاری
راه را برای پیشرفت هموار کند (شمسالدینی و باقری نجفآبادی.) 939 ،
مسائل راهبردی موضوع دیگر است .داتون ( ) 339مسائل راهبردی و استراتژیک را اینگونه
تعریف میکند :موضوعات استراتژیک ،تحوالت ،گرایشها یا وقایع نوظهوری هستند که بر
چگونگی قضاوت برخی تصمیمگیرندگان استراتژیک درباره استراتژی حال یا آینده سازمان تأثیر
شایان توجهی دارند .همچنین ،در جای دیگر بیان میکند موضوع استراتژیک ،مسألهای است که از
نظر تصمیمگیرندگان استراتژیک ،با عملکرد سازمانی مرتبط بوده و میتوان اهمیت خاصی برای آن
متصور شد (عابدین و همکاران.) 93 ،
کینﮓ (  ) 39اهداف مدیریت موضوع استراتژیک را شناسایی زودهنگام موضوعات
استراتژیک بالقوه و ارزیابی موضوعات برای تسهیل اقدامات میداند (.)King, 1984, p.531
در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 2

به ابعاد اقتصادی مهمی اشاره شده

است ،از جمله اینکه ایران کشوری است توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در
سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در
روابط بینالملل ،ب رخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع
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انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی ،برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی،
فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم خانواده ،به دور از فقر ،تبعیض و بهرهمند از
محیط زیست مطلوب ،دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای
جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش
نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و
رسیدن به اشتغال کامل (سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران.) 99 ،
پیشینه پژوهش

جمالزاده ( ) 999در مقاله «ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی در قالب سند چشمانداز بیستساله»
فناوری را از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی میدانند .به همین دلیل ،با مطالعه میدانی
از بین استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی استراتژی صنعتی را در قالب سند چشمانداز
بیستساله برای دستیابی به فناوری پیشرفته تحلیل شده است .در نهایت ،معلوم شد طرح
استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت
فناوری و سیاستگذاری و آیندهنگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است،
در دستیابی به فناوریهای پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در  2سال آینده (شامل فناوری
اطالعات ،نانوفناوری و الکترونیک) آنگونه که انتظار میرود اثربخشی ندارد (جمالزاده.) 999 ،
شقاقی ( ) 931در مقاله «ارزیابی وضعیت اقتصادی ایران در سند چشمانداز» ،هدف خود را
ارزیابی از وضعیت اهداف کالن اقتصادی سند ،و جایگاه کشور در بین رقبای اصلی منطقه
مشخص کرد .بدین منظور با بهرهگیری از روش فاصله از مرجع ،شاخص ترکیبی وضعیت
اقتصادی کشور را در سند چشمانداز برای چهار مقطع  2 2 ، 229 ، 222و  2 9محاسبه کرد.
در نتیجه ،به طور میانگین رتبه وضعیت اقتصادی ایران ،در بین رقبای منطقهای ،در سال  2 9رتبه
پنجم بوده است (شقاقی.) 931 ،
استاد محمد و فرهودی (  ) 93در مقاله خود با نام «مؤلفههای تأثیرگذار بر تولید ملی و نقش
آنها در شکوفائی اقتصاد کشور» ابتدا به نقش مصرف و انتخاب الگوی مناسب آن اشاره کرده
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است ،سپس ،زنجیره تولید و عوامل تشکیلدهنده آن را مورد مطالعه و در ادامه نقش بخشهای
مختلف جامعه (اعم از دولتی و خصوصی) را در تولید کنکاش کرده است و در خاتمه به نقش ارز
در تولید کاالها و خدمات اشاره کرده است (استاد محمد و فرهودی.) 93 ،
سیادت و پیرعلی (  ) 93در مقاله «آسیبشناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
هدف خود از مقاله را شناخت فرصتها و آسیبشناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه
ایرانی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که حمایت از سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه،
بزرگترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید است .نتایﺞ نشان داده است با توجه به
سخنان مقام معظم رهبری بخش مهمﻰ از جهاد اقتصادى ،مسئله تولید ملی است (سیادت و
پیرعلی.) 93 ،
مردانی نوکنده (  ) 93در مقاله خود با نام «تولید ملی ،رمز تحقق پیشرفت اقتصادی با رویکرد
اسالمی -ایرانی» ابتدا جایگاه تولید ملی برای الگوبرداری از آن را نشان داده و بیان کرده است که
چگونه دین اسالم ،عالوه بر تأکید و اصرار بر پیشرفت اقتصادی ،نشان میدهد که منشاء پیدایش و
بازسازی توسعه سالم و همهجانبه ،سازگار با سایر ابعاد آن مانند توسعه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی
و  ...عدالت است .همچنین ،در رویکرد پیشرفت اقتصادی با رویکرد اسالمی ،رشد و پیشرفت در
زمینه سرمایههای مادی همان توسعه اقتصادی بر محور تولید است ،که جدیت و تالش در آن
پویایی و استحکام جامعه را به همراه دارد (مردانی نوکده.) 93 ،
طاهری (  ) 93در مقاله «آسیبشناسی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اشاره
کرده است تنوع کاالهای صادارتی ایرانی و متکیبودن به محصول ایرانی و تکنولوژی ایرانی
میتواند گامی بزرگ در جهت ارتقای تولید ملی و رشد اقتصادی قلمداد شود که این موارد میسر
نمیشود ،جز با استقرار حکومت قانون ،ایجاد سیستم مؤثر برای تعیین و اعمال حقوق مالکیت،
تنظیم بازار به ویژه بازار کار و سرمایه ،تنظیم رقابت و کنترل انحصارها ،ایجاد تأسیسات و
زیرساختهای مناسب برای توسعه اقتصادی ،ارائه کاالها و خدماتی که بازار به آن نمیپردازد،
آموزش نیروی کار و مشارکت در سرمایهگذاری برای ایجاد ظرفیتهای صنعتی و انتقال
تکنولوژی و در انتها نیز آسیبهای تولید ملی با آزادی عمل در گزینش سیاستهای اقتصادی و

 041

مدیریت راهبردی و آیندهپژوهی ،دوره  ،1شماره  ،2پاییز و زمستان 1931

تدوین قوانین ،حق مالکیت فکری ( )IPRو کسب درآمد ارزی که یکی از مهمترین ابزارهای رشد
اقتصادی و سیاستهای پایهای و مدیریت بهینه و نداشتن وابستگی شدید با یارانه بررسی شده
است (طاهری و همکاران.) 93 ،
صفارزاده (  ) 93در مقالهای نام «حمایت از تولید ملی ،اقتصاد مقاومتی و جریان
سرمایهگذاری خارجی در ایران» یکی از مشکالت حوزه تولید را کمبود منابع سرمایهگذاری
میداند .همچنین ،نتیجه میگیرد ،اگر امنیت سرمایهگذاری در کشور تضمین شود و بستر قانونی
الزم فراهم شود ،سرمایهگذاران بینالمللی رغبت بیشتری برای حضور در بازار ایران خواهند
داشت .این امر به کشور نیز فرصت میدهد از مزیتهای نسبی ،رشد اقتصادی ،اشتغالزایی و
دستیابی به فناوری روز برای تولید کاالهای رقابتی در عرصه بینالمللی بهره گیرد (صفارزاده و
یزدانی.) 93 ،
جوکار در مقاله «افزایش بهرهوری زیربنای ارتقای تولید ملی و سرمایه ایرانی» هدف خود را
نخست تعریف و بیان هدف آموزش سازمانی و بهرهوری ،سپس ،بیان رابطه آنها با افزایش رشد
اقتصادی و تولید ملی میداند .وی به این نتیجه میرسد که آموزش سازمانی بر سایر شاخصهای
بیانشده ،توانمندسازی کارکنان ،بهرهوری و افزایش تولید ملی تأثیر مستقیم دارد (جوکار.) 93 ،
هاشمزهی (  ) 93در مقالهای با عنوان «درآمدی بر مسائل فرهنگی و راهکارهای حمایت از
تولید ملی با عنایت به دیدگاههای مقام معظم رهبری» مفهوم حمایت در ابتدا از تولید و سرمایه
ملی و ضرورت آن و همچنین ،موانع حمایت از تولید مانند موانع ناشی از قوانین ،ناهماهنگی
نهادهای مالی ،نبود اطمینان نسبت به سرمایهگذاری ،شرایط خارجی ،قاچاق و واردات بیرویه و
موانع صادرات تولیدات داخلی را بررسی کرده است .در بخشهای بعدی نیز به وظایف و
مسئولیتهای نهادهای مختلف جامعه در دستیابی به اهداف مورد نظر ،همچنین ،به بررسی
راهکارهای تحقق حمایت از تولید ملی از جمله پایبندی عملی دولت و ملت به بایستهها ،پرداخته
است (هاشمزهی و همکاران.) 93 ،
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روششناسی پژوهش
در مقاله حاضر پیادهسازی گام اول ،به روش توصیفی و میدانی انجام گرفته است؛ یعنی شناسایی
متغیرهای مرتبط با مسأله؛ و تحلیل مضمون بهکار برده شده است .این روش ،روشی برای
شناخت ،تحلیل الگوهای موجود در دادههای کیفی و فرایندی برای تحلیل دادههای متنی است و
دادههای پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند (عابدی جعفری و
همکاران.) 932 ،
بدین منظور برای تدوین این مقاله ،ابتدا با تعدادی از متخصصان حوزه صنعت مصاحبه عمیق
انجام گرفت و فهرستی از مشکالت حوزه تولید استخراج شد و تحلیل اولیه شد .سپس ،با بازبینی
مضمونها و رفع همپوشانیها ،در نهایت  3مضمون بهدست آمد.
همچنین ،برای بیان شاخص برای تحلیل دادهها در تکنیک تاپسیس ،به وسیله متنپژوهی از
متن بیانات رهبری ،دو مضمون بهرهوری و کارآمدی استخراج شد.
واژه تاپسیس به معنای روشهای ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایدهآل است .این مدل
از قویترین تکنیکهای  MIDMاست (سهرابی و احدی ) 931 ،که در سال  39توسط هوانﮓ
ویون ارائه شد .در این روش  Mگزینه به وسیله  Nشاخص بررسی میشود .هر مسأله به صورت
سیستم هندسی شامل  Mنقطه در فضای  Nبعدی در نظر گرفته میشود (امیری و همکاران.) 939 ،
در این روش گزینههای مختلف که توسط شاخصهای گوناگون ارزیابی شدهاند ،طبق فرایندی
با هم مقایسه میشود و در نهایت ،گزینهای که شاخص روش تاپسیس آن از همه بهتر است،
« .صاحبان سرمایه و نیروی کار که تولیدگر هستند ،آنها هم بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند؛ به چه معنا؟ به این معنا
که بهرهوری را افزایش بدهند» ( .) 939/2 /21آنچه که در این زمینه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است ،رشد
پرشتاب کشور به میزان تعیینشده در برنامه پنجم است که اعالم شده است؛ یعنی حداقل رشد هشت درصدی .در این
رشد ،سهم بیشتر مربوط به بهرهوری است ( .) 932/2 /2
 .باید ما هم کارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد ،هم کارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان میدادیم
(.) 999/ /92
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انتخاب خواهد شد .هدف این روش حداکثرکردن فاصله بین گزینه انتخابشده تا گزینه ایدهآل
منفی و حداقلکردن همین فاصله تا گزینه ایدهآل مثبت است (خاتمی فیروزآبادی .) 93 ،روش
تاپسیس برای مواردی مناسب است که نرخ تبادل در بین شاخصهای موجود ثابت باشد
(اصغرپور.) 911 ،
در گام نهایی پژوهش این مضمونها به عنوان متغیرهای مرتبط با مسأله ،با روشهای تاپسیس
و الگوی ساختاری -تفسیری تحلیل شدند.
برای جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای حاوی  1پرسشنامه تهیه شد و در اختیار متخصصان
حوزه تولید و صنعت از جمله مدیران شرکتهای دولتی و خصوصی ،مشاورین طرحهای مدیریتی
و کسبوکارها ،مجریان و مشاوران پروژههای صنعتی از جمله قرارگاه خاتماالنبیا ،مرکز تحقیقات
قرارگاه خاتماالنبیا ،شرکت ایرانسازه (فعال در صنعت ساختمان) ،رئیس کمیسیون صنایع اتاق
بازرگانی و اعضای آن از یکســو ،و از سوی دیگر در اختیار اســتادان دانشگاهی که هر یک
دارای شرایط زیر را دارند ،قرار گرفت:
 .دارای مدرک تحصیالتی دکتری؛
 .عضو هیئت علمی دانشگاه؛
 .9دانشآموخته رشته مدیریت صنعتی.
با توجه به نکات مطرحشده ،مهمترین مضامینی که از تحلیل مصاحبهها استخراج شد،
عبارتاند از:
 .1نبود حمایت مالی از تولید ملی :نبود حمایت مالی از تولید ملی یکی از چالشهای بزرگ
تولیدکنندگان است .علت را از آنجا باید جستوجو کرد که فقدان تخصیص مناسب مالی و
سیاستگذرای مالی برای صنایع نتیجه را به این سمت برد که سرمایه مالی حاصل از فروش نفت به
جای سرمایهگذاری در بخش تولید ،به بخش واردات و تجارت اختصاص یافت .نتیجه آن شد که
سرمایه در بخش تولید به کمترین حد خود رسید و تأمین مالی بخش تولید با مشکل مواجه شد.
 .2واردات کاالی کمکیفیت با هزینه پایین :واردات کاالی کم کیفیت موجب میشود که
محصول داخلی نتواند با آن رقابت کند ،زیرا به دلیل پایینبودن کیفیت هزینه تمامشده آن پایین
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میباشد و از طرفی ،یکی از مهمترین مؤلفههای خرید در جامعه ،قیمت است .در نهایت ،تولید
داخل با بیرغبتی بازار مواجه میشود.
 .3قاچاق :یکی از موانع حوزه تولید داخل ،موضوع قاچاق است .بر اساس آماری که شخص
رئیس جمهور اعالم کردند ،حدود

میلیارد دالر قاچاق به کشور صورت میگیرد و این امر به

شدت تولید را متضرر خواهد کرد .نبود نظارت دقیق بر ورود کاالهای قاچاق و رشد بیرویه
واردات کاالهای خارجی و ناتوانی در رقابت سالم برای تولیدکنندگان ایرانی ،نهتنها انگیزه تولید و
خالقیت را از این تولیدکنندگان میگیرد ،بلکه کاالی تولیدی ایرانی در شرایط کیفی مساوی با نبود
استقبال بازار روبهرو میشود.
 .4ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی :در سالهای اخیر واردات بیرویه به کشور
صورت گرفت .برخی از این واردات قانونی و بخشی دیگر غیرقانونی و به صورت قاچاق صورت
میگیرد .از طرفی دیگر ،نبود تسهیالت و حمایتهای و قانونی از جانب نهادهای تصمیمگیری
مشکالت بیشتری را برای تولید بهوجود میآورد ،که در سالهای اخیر به افزایش بنادر وارداتی
روی آورده شده است .همچنین ،نبود ارزیابی و نظارت بر درگاههای وارداتی و بنادر وارداتی،
موضوع مهمی است .باال ودن هزینه مواد اولیه نیز یکی دیگر از عواملی است که بخشی از آن به
ضعف سیاستی در این حوزه برمیگردد.
 .5قوانین کار و تأمین اجتماعی :این دسته از قوانین ضمن نکات مثبتی که دارد ،گاهی موجب
اختالل در امر تولید شده است .از جمله این موارد میتوان به قوانین مشاغل و بیمه کارگر اشاره
کرد .از طرفی دیگر در خیلی از مواقع سازمان تأمین اجتماعی به دالیلی ،بعضا ًاقدام به بیمهکردن
سازمانها و کارفرماها و کارگران نمیکند .جریمههای سنگین برای شرکتها و واحدهای صنعتی
از جمله موانع دیگر است.
 .همه تالش ها بر این است که حجم قاچاق روز به روز کم شود .ما قاچاق را از  2میلیارد به
میلیارد هم خیلی زیاد است ( .) 931/ /2

میلیارد رساندیم ،ولی
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 .6ناکارآمدی شبکه توزیع :از جمله چالشهای تولید نبود شبکه توزیع کارآمد است .به تبع
آن ،تولیدکننده محصوالت خود را با هزینه تمامشده ناچیزی تولید میکند و به قیمت پایینی به
حلقه واسط میفروشد ولی به علت تعدد این عوامل واسط فروش ،وقتی این جنس به دست
مصرفکننده میرسد به قیمت بسیار باالیی رسیده است که از این میان درصد بسیار اندکی برای
تولیدکننده باقی میماند و این امر موجب کاهش انگیزه تولیدکننده برای تولید میشود.
 .7ضعف در نگاه راهبری به تولید ملی :راهبرد صنعتی مانند نقشه راهی برای صنایع عمل
میکند که مانع بیراهه رفتن صنایع میشود ،ولی استانهای کشور و بهطور کلی کشور ایران دارای
برنامه استراتژیک صنعتی نمیباشند و فاقد نگاه راهبردی به صنایع خود است و این موضوع بهطور
مستقیم دامنگیر موضوع تولید شده است.
 .8ضعف فرهنگ و مصرف کاالی ملی :در شرایط کنونی حمایت از کاالی داخلی در اقتصاد
ایران ،حرف اول را میزند که این امر نیاز به یک فرهنﮓ ثابت برای حمایت از کاالی داخل دارد،
ولی در ایران فرهنﮓ مصرف و حمایت از کاالی ایرانی در میان مردم جامعه ضعیف است که این
خود بر مشکالت فروش کاالی تولیدشده اثر میگذارد.
 .9ضعف در صادرات به علت باالبودن هزینه تمامشده و پایینبودن کیفیت محصوالت:
رویکرد و نگاه صادارتی به تولید بدین معنا است که تولید برای صادرات تحولی بزرگ در رشد
صنعت بهوجود میآورد .در این میان ،عرضهنشدن کاالی با کیفیت توسط شرکتهای تولیدی
داخلی ،میتواند ضربههای جبرانناپذیری به صادارت وارد کند .در همین زمینه ،نیز بحﺚ قیمت
نهایی کاالها و اجناس نیز بسیار اهمیت دارد ،ولی در ایران بهخاطر وجود مشکالت ،صادرات به
خوبی صورت نمیگیرد؛ این مشکالت ،اصوالً به تولید ،کیفیت ،قیمت حملونقل داخلی و
بازاریابی دستهبندی میشود (طاهری و همکاران.) 93 ،
یافتهها
اکنون که به شرحی مختصری از هریک از عوامل پرداختهشد ،باید تببین شود که کدام یک از این
عوامل و موضوعات سهم بیشتر و تأثیر به خصوصی در مشکالت تولید ملی و صنعت کشور دارد.
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مدلهایی برای این مسأله وجود دارد که به رتبهبندی و اولویتبندی عوامل و ساختاردهی و بیان
ارتباط میان آن میپردازد.
برای رتبهبندی عوامل از روش تاپسیس و از شاخصهای کارآمدی و بهرهوری استفاده شده
است .همچنین برای سختاردهی به مسأله ،از الگوی ساختاری-تفسیری استفاده شده است.
پس از سازماندهی و بررسی پرسشنامههای تکمیل شده توسط دو گروه اساتید دانشگاهی و
متخصصان حوزه صنعت ،درنهایت ماتریس تجزیه و تحلیل تاپسیس متشکل از  3مسأله در حوزه
تولید و صنعت بر اساس دو شاخص کارآمدی و بهرهوری طراحی و تدوین شده و بر اساس
نظرات هر یک از دو گروه تقسیمبندی و رتبهگذاری شده است.
جدول  .1ماتریس نرمال شده ،وزین شده و رتبه بندی عوامل بر اساس نظر اساتید دانشگاهی

کارآمدی بهرهوری کارآمدی بهرهوری
واردات کاالی کمکیفیت با
هزینه پایین
ضعف در حمایت مالی از
تولید ملی
قاچاق
ضعف در حمایت
سیاستی از تولید ملی
قوانین کار تأمین اجتماعی
ناکارآمدی شبکه توزیع
ضعف در نگاه راهبردی
به تولید ملی
ضعف فرهنﮓ و مصرف
کاالی ملی
ضعف در صادرات به
علت باالبودن هزینه
تمامشده و پایینبودن
کیفیت محصوالت
A+
A-

فاصله تا
ایدهآل
مثبت

فاصله تا
ایدهآل
منفی

2/21 9 2/2 2193 2/ 1 913 2/ 2319 2/999999 2/999 91
2/ 19119 2/92 391 2/92 19

19 2/299119 2/ 911

c

رتبه

2/912 2

2/ 9999 2/2

9

2/129 9 2/299 99 2/2 11 2/ 91211 2/ 3 993 2/9 931 2/99 29
2/ 9 99

9

2/9 129

2/992

2/9 9 3 2/2 12 9 2/29 39 2/ 9 13 2/ 12931 2/9 99 1 2/ 399 9
2
2
2/2119 2/ 139 2/ 1 1 2/ 199 9 2/ 193 9

1
3

2/9 99 3 2/211913 2/2 919 2/ 13391 2/ 31 19 2/91 12 2/9192 1

9

2/9 29 2/2

1

2/92 391 2/923 1

2/911 3

2/ 199

2/ 19

2/29119 2/2 29 1 2/ 921

91 2/299919 2/ 911

2/399 1 2/2193 1 2/22 911 2/ 1 99 2/ 2 119 2/911

2/ 1 99 2/ 2319 2/ 91293 2/9 93
2/ 139 2/ 1 1 2/29913 2/2 2 13
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جدول  .2ماتریس نرمال شده ،وزین شده و رتبه بندی عوامل بر اساس نظر متخصصان حوزه صنعت

کارآمدی

بهرهوری

کارآمدی

بهرهوری

فاصله تا

فاصله تا

ایدهآل

ایدهآل

مثبت

منفی

رتبه

c

واردات کاالی
کمکیفیت با هزینه

3

2/99

2/ 33 9

2/ 1329

2/ 29399 2/2 1329 2/2 2999 2/ 919

1

پایین
ضعف در حمایت
مالی از تولید ملی
قاچاق

2/9 911
2/99999

2/ 19219 2/991 9
2/9 2 9

2/ 9 9

2/2929

2/2929

9

2 /9

2/129 9 2/2 119 2/2 91 3 2/ 91 9 2/ 3 21

ضعف در حمایت
سیاستی از تولید

2/91

2/911

2/ 3131

2/22 393 2/ 19 33

2/311 1 2/29321

ملی
قوانین کار تأمین
اجتماعی
ناکارآمدی شبکه
توزیع

2/921919 2/ 131

2/2911 1 2/ 2391 2/ 9 2

2/ 93 93 2/ 39199 2/ 3 991

2/29

3

2/22923

2/ 1 9 2/221399 2/29 919 2/ 999

9

ضعف در نگاه
راهبردی به تولید

2/91139 2/299139 2/229 3 2/ 1 123 2/ 393 3 2/999191 2/9113

ملی
ضعف فرهنﮓ و
مصرف کاالی ملی

2/9 199

9 3 2/2 1 1 2/29 999 2/ 91 9 2/ 13 21 2/9 2 9

2/

1

ضعف در صادرات
به علت باال بودن
هزینه تمامشده و

2/912919

2/991 9

2/ 3 31

2/1 91 9 2/2 1999 2/2 3231 2/ 9 9

پایین بودن کیفیت
محصوالت
A+
A-

2/9 2199

2/ 19 33 2/ 393 3 2/ 93 1

2/2 1 31 2/29 2

2/ 9 2

2/ 999

9
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جدول  .3ماتریس دسترسی نهایی

9 8 7 6 5 4 3 2 1

عوامل مسأله

2 2 2 2 2 2 2 2

واردات کاالی کمکیفیت با هزینه پایین
ضعف در حمایت مالی از تولید ملی

2 2 2 2 2 2

قاچاق

2 2 2 2 2 2

9

ضعف در حمایت سیاستی از تولید ملی

2

9

قوانین کار تأمین اجتماعی

2

1

ناکارآمدی شبکه توزیع

1

ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی

9

ضعف در فرهنﮓ و مصرف کاالی ملی

2 2 2

2 2
2

2 2 2 2

 3ضعف در صاردات به علت پایینبودن کیفیت و باالبودن هزینه تمامشده

2

2 2 2 2 2

جدول  .4سطحبندی عوامل

عوامل

خروجی

ورودی

اشتراک

سطح

3 ،9 ،1 ،1 ،9 ، ،9 ، ،
9، ،

3 ،9 ،1 ،1 ،9 ، ،9 ، ،

9،

9، ،

3 ،9 ،1 ،1 ،9 ، ،9 ، ،

9،

3 ،9 ،1 ،9 ، ،9 ، ،

1،9،

1 ،9 ،

9

3 ،9 ،1 ، 9 ، ،9 ، ،

1،9،

1 ،9 ،

1

1 ،9 ، ،

1

1

1

3 ،9 ،1 ،9 ، ،9 ، ،

1،9،

1 ،9 ،

9

9 ،9 ، ،

3 ،1 ،9 ،

9

9

3

3 ،9 ، ،

3 ،1 ،9 ،

3

9

9

9
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واردات کاالی

الیه

کمکیفیت با هزینه پایین

اول

الیه

قاچاق

دوم

الیه
سوم

ضعف در حمایت
مالی از تولید ملی

ضعف در صادرات به علت

ضعف فرهنﮓ و

ناکارآمدی شبکه

پایینبودن کیفیت و باالبودن هزینه

مصرف کاالی ملی

توزیع

تمام شده

الیه

قوانین کار تأمین

چهار

اجتماعی

ضعف در نگاه

ضعف در حمایت

راهبردی به تولید ملی

سیاستی از تولید ملی

م

شکل  .1سطحبندی نظام مسائل راهبردی حوزه تولید در راستای تحقق ابعاد اقتصادی سند چشمانداز
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نتیجهگیری
از منظر آیندهپژوهی و آیندهنگری ،موضوع اقتصاد مقاومتی امری بلندمدت است و با نگاه
بلندمدت باید برای تحقق آن برنامهریزی کرد تا بتوان اهداف سند چشمانداز را محقق کرد ،به این
دلیل نباید تصور شود که تحریمها و فشارهای جهانی بهزودی تمام خواهد شد .از سوی دیگر ،با
نگاه آینده نگر به مشکالت فعلی حوزه تولید ،روند آن مشخص خواهد شد و با تحلیل روند است
که بررسی و مطالعه آن ممکن میشود .نتایﺞ حاکی از آن است که خبرگان صنعتی ،ضعف در
حمایت سیاستی از تولید را در صدر مسائل راهبردی تولید ملی دانستند و استادان دانشگاهی،
ضعف در صادرات به علت باالبودن هزینه تمامشده و پایینبودن کیفیت محصوالت .همچنین،
یافتههای الگوی ساختاری -تفسیری نشان میدهد ضعف در نگاه راهبردی به تولید ملی ،ضعف
در حمایت سیاستی از تولید ملی و قوانین کار تأمین اجتماعی در بنیادیترین الیه از الگوی
ساختاری -تفسیری قرار میگیرد .حال باید بر اساس رتبهبندی و ساختاربندی مسائل راهبردی
تولید بتوانیم سیاستگذاری هایی برای رساندن ایران به رتبه برتر اقتصادی در سطح منطقه آسیای
جنوب غربی طراحی شود .توجه به یافتههای استخراجی از تکنیکها نتایﺞ ذیل قابل پیگیری است.
 اختالف میان نظرهای کارشناسی میان استادان دانشگاهی و خبرگان صنعتی حاکی ازیتواند خود مانع
شکاف راهبردی بدن کارشناسی ،اجرایی و علمی است که این اختالف م 
نگاه مشخصی نسبت به مسائل راهبردی در حوزه اقتصادی باشد.
 برای حرکت در مسیر رشد اقتصادی باید در قدم اول راهبردها را مشخص کرد و بر اساسآرمانخواهی و واقعگرایی مسیر

چشمانداز تعیینشده و منابع موجود و براساس اصل نوین
تحقق اهداف را تنظیم و برنامهریزی کرد.
برای تحولی نوآور در نظام تولیدی کشور ،همچنین ،برای تحقق اهداف اقتصادی سند
چشمانداز مبنی بر رتبه برتر اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیایی ،بر اساس خروجی مدلهای
بهکارگرفتهشده در مقاله حاضر ،پیشنهادهای زیر توصیه میشود:
 .با توجه به زمان و توان محدود هر کشوری برای پاسخ به نیازها و از سوی دیگر ،نیازهای
نامحدود و متنوع خود ،باید به اولویتها رو آورد .به همین دلیل باید بر اساس اولویتهای
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مشخصشده برنامه مسیر حرکت و تحقق اهداف را برنامهریزی کرد .از این رو ،نظمدهی و
اولویتبندی مسائل راهبردی اهمیت ویژهای دارد.
 .برای حرکت بهتر باید سیستم و نظام مدیریتی کشور ،جهتگیری نوآوری داشته باشد و از
سیستم سنتی به سیستم مدیریت نوین بدیل شود؛ حال حاضر با توجه به پیچیدگیهای مسائل
مدیریت ،نظام مدیریتی سنتی پاسخگوی نیازهای روز صنعت نمیباشد و بدون رویکرد نوآورانه،
در آینده نهچندان دور با چالشهای اساسی مواجه خواهیم شد.
 .9مدیریت نقدینگی که یکی از چالشیترین موضوعاتی راهبردی اقتصادی است ،باید با
تضارب آرای نخبگانی در این حوزه به راه حلهای مناسب برای پاسخ به این چالش اساسی تهیه
شود .نکته بااهمیت آن است که از مهمترین شاخصههای رشد اقتصادی مسأله تولید است که در
حال حاضر مشکالت بانکی و پولی آن مانعی بزرگ جهت نوآروی و شکوفایی در این حوزه به
حساب میآید.
 .از مهمترین چالشهای آینده صنعت ،نبود زیرساختهای صادراتی برای کسب بازارهای
منطقهای و جهانی است و با توجه به سند چشمانداز برای کسب رتبه اقتصادی برتر در منطقه و
توسعه صنعت ،نیازمند بازارهای برونمرزی خواهیم بود .بدین دلیل توجه به زیرساختهای
تجاری ،باید از مهمترین بخشهای برنامهریزی راهبردی برای آینده اقتصاد کشور باشد.
 .9قوانین هر کشور از مهمترین زیرساختهای توسعهای آن است؛ زیرا قوانین هر کشور
موجب ریلگذاری و مسیرسازی برای حرکت است و سمتوسوی اهداف حرکت را قوانین هر
کشور مشخص میکند .بنابراین ،باید در جهت تحقق اهداف اقتصادی یادشده در سند چشمانداز،
در قانونگذاری اقتصادی اهتمام ویژهای ورزیده شود.
 .1در مسیر حرکت به سمت اهداف مشخصشده به طور مستمر باید مسائل راهبردی را پایش
و نظمدهی کرد .همچنین ،پایش باید به صورت متمرکز و یکپارچه و به دور از موازیکاری
صورت پذیرد ،تا سوگیری حرکت در جهت نیل به اهداف ،تغییر نکند.
 .1در مسیر پیش رو برای تحقق سند چشمانداز در این مدت کوتاه باقیمانده باید بر محورهای
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پیشران توجه ویژه شود .امروز در کشور جوانان نخبه و خوشفکر ایرانی موتور حرکت و پیشران
جامعه است که برای رسیدن به رتبه برتر اقتصادی در منطقه باید بار این مسئولیت را بر دوش آنان
گذاشت و با جوانگرایی در عرصه مدیریت اقتصادی برای تحقق اهداف گامی مؤثر برداشت.
 .9در مسیر پیش روی تولید کشور ،سه مسأله برندینﮓ ،فضای مجازی و خرابکاریهای تولید
ملی از مهمترین مسائل آینده تولید ملی خواهد بود .امروز در داخل کشور در برندسازی
محصوالت با کیفیت ایرانی ضعف داریم که موجب میشود در فضای مجازی با مصرف و ترویﺞ
آن مخالفت میشود .همچنین ،خرابکاریهایی از قبیل وجود قرصها در کیک و دیگر محصوالت
صنایع غذایی موجب میشود که امر خطیر رونق تولید با موانعی مواجه شود .به این دلیل باید
پژوهش های متخصصان و پژوهشگران این سه حوزه به سمت رفع موانع رونق تولید جهتگیری
شود.
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