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 چکیده
 ،دولتعمده منابع درآمد . در ایران است هبودگیر کشورهاي در حال توسعه مشکالت ناشی از آن همواره گریباناقتصاد سیاسی و 

حاصل از فروش مواد خام به دلیل ضعف ساختارهاي سیاسی و است. به عبارتی درآمد وابسته به فروش مواد خام و منابع طبیعی 
اقتصاد این کشورها با گیري رانت اقتصادي و اطالعاتی شده است. چنین شرایطی موجب آن گردیده است که مدیریتی سبب شکل

مواجه شوند. از این رو بررسی ساختار اقتصادي این کشورها با توجه به اقتصاد هاي فراوانی به ویژه در زمینه تولید ملی چالش
هاي سیاسی حاکم بر آن ضروري است. بنابراین این پژوهش با بررسی وضعیت اقتصادي ایران بر آن است که به موانع و چالش

بپردازد.  در راستاي افزایش توان تولید ملی نهادي - هاي مدیریتیی همچون رانت و ضعفساختار اقتصادي کشور به ویژه در مباحث
گیري از نظر کارشناسان در قالب روش پژوهش اسنادي با رویکرد تفسیري است. همچنین جهت بررسی وضعیت اقتصادي با بهره

نتایج پژوهش است.  ارائه شدهملی گام برداشتن به سمت تولید راهبردهایی جهت ) QSPMو مدل کمی آن ( SWOTمدل 
هاي داخلی جهت استفاده از توانمنديمندي از دهد که اقتصاد ایران در موقعیت تهاجمی قرار دارد که این امر نیازمند بهرهنشان می

  هاي خارجی در راستاي افزایش تولید ملی است. فرصت
  
  

  SWOT، مدل تولید ملی هاي ساختاري،چالش رانت،اقتصاد سیاسی،  کلمات کلیدي:
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  دمهمق

هاي اقتصادي ها و برنامهباشد. این امر به سیاستهاي زیادي رو به رو مییافته با چالشاد در کشورهاي کمتر توسعهاقتص
اقتصادي هاي گوناگونی در کشورهاي مختلف در زمینه گردد. از این رو چالشهاي گذشته باز میها در طی دههاین کشور

باشند. لذا این امر در بیشتر کشورهاي وابسته هاي اقتصادي با آن درگیر میمطرح  و کشورها مختلف به فراخور سیاست
به درآمد نفتی به عنوان یک اقتصاد فلج و بیمار مطرح شده است. وابستگی اقتصاد چنین کشورهاي از جمله ایران به 

هاي در پیش گرفته شده از زمان فروش وده است. که این موضوع به سیاستدرآمد ناشی از نفت داراي تبعات زیادي ب
). در ایران به 25 :1389گردد(شمس و پالیزوان، با اهمیت یافتن درآمد نفت در بودجه کشور بر می 1340نفت از سال 

پیامدهاي منفی گیري اقتصاد رانتی شده است که این امر داراي طور مشخص وابستگی درآمد دولت به نفت سبب شکل
در اقتصادهاي دولتی بدیهی است که نهادهاي در ابعاد، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی شده است. 

به هاي اقتصادي به عبارتی کیفیت نهادهاي کشورها و سیاستگذارند. هاي اقتصادي تاثیر میحاکمیتی بر روند و شاخص
نورث معنقد  .شودد و توسعه اقتصادي کشورهاي محسوب میر در رشعالوه خصوصیات راهبران سیاسی از عوامل موث

است که مسئله اصلی تاریخ اقتصادي و توسعه اقتصادي عبرات است از ارائه دالیل تکامل نهادهاي سیاسی و اقتصادي که 
اقتصاد ایران در طی همواره  ).19: 1397سازند(عرب ماز و همکاران، وري آماده میمحیط اقتصادي را براي افزایش بهره

باشد. هاي فراوانی روبه رو بوده است که عمده دلیل آن وابستگی به نفت و مولد نبودن اقتصاد میهاي اخیر با چالشدهه
هاي تاثیر قرار داده است. اگر بخوایهم به مولفه همواره تمامی روابط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی را تحتچنین شرایطی 

وارد م به بحث سیاست و به عبارتی اقتصاد سیاسی راد و روندها و جریانات را بررسی نمایم ناگزیمهم در زمینه اقتص
سیاست  هشویم. اقتصاد ایران به ویژه در زمان کشف نفت و استخراج ان به عنوان بخشی از درآمد نهاد حاکمه امیخته ب

ها نمایان شده است. اقتصادي به ویژه با تغییر دولتهاي اخیر بر روند رونق و رکود چنین موضوعی در دهه بوده است.
اند که ها در هر دوره جهت کسب ارا و تداوم داشتن بازه زمانی خود دست به تغییراتی در ساختارهاي اقتصادي زدهدولت

ت به عبارتی وجود دول . )80: 1396(زمانی، رضا، عواقب آن در بلند مدت سبب مشکالت کنونی کشور ایران شده است
وثر بر ناکارامدي اقتصادي و به هاي اقتصادي از جمله عوامل مهاي کوتاه مدت در زمینه پیگیري برنامهرانتی و سیاست

  تبع چنین شرایطی ناکارمدهی در زمینه تولیدات داخلی شده است. 
زیاد از نظر ساز و کار ها داراي حجم شوند. این دولتهاي رانتی محسوب میهاي برآمده از این اقتصاد نیز دولتدولت

ها به دلیل عدم وابستگی هاي آنها، اقتدارگرایی و تمرکزگرایی است. در چنین اقتصادي، دولتاقتصادي و از ویژگی
داند و داراي استقالل هاي مردمی و کسب درآمد صرفا از فروش نفت، خود را پاسخگویی جوامع نمیاقتصادي به مالیات

شود و چنین جریانی سبب جدایی جامعه مدنی از دولت می ).43: 1391پرست و ساعی،ینمالی از جامعه خود هستند(د
ها جهت تقویت خود بخشی از جامعه را به واسطه گردد؛ بنابراین، دولتاین امر در بلندمدت سبب کاهش قدرت دولت می

فراد به جاي تولید در پی استفاده از آورند. این اکارهاي دولتی به صورت قشر وابسته به دولت در می استخدام و انجام
امتیاز رانتی در قالب اخذ مجوزها و زد و بندهاي سیاسی هستند. در جریان این روند به دلیل اینکه شریک کردن دیگران 

دهد؛ لذا، قائل به هیچگونه همکاري با هاي اقتصادي ناشی از رانت، سهم آنان را از میزان سود کاهش میدر فعالیت
هایی افرادي را دور خود جمع نموده که داراي پیوندهاي مستحکم و هاي اجتماعی نیستند. چنین دولتا گروهدیگران ی

حتی خویشاوندي هستند و اجازه وارد شدن سایر افراد مگر با شرایط از پیش تعیین شده را نخواهند داد؛ از این رو، 



شود. ابطه افقی و گسترده میان جامعه و دولت میبه جاي ر 1گیري رابطه یکسویه و عموديچنین روندي سبب شکل
هاي صنعت و در اقتصاد و تبع آن کاهش تولید و صادرات در بخش 2گیري بیماري هلنديادامه چنین جریانی سبب شکل
  کشاوري در کشور شده است. 

  روش پژوهش
جست و جویی توصیفی و باشد. روش اسنادي مستلزم پژوهش حاضر، یک پژوهش اسنادي با رویکرد تفسیري می

هاي پنهان یک متن نیست. به تفسیري است. در روش اسنادي پژوهش به دنبال واکاوي مقاصد ذهنی وادراك انگیزه
توان توسعه تکنیکی روش اسنادي را چندان به سنت هرمنوتیک متصل کرد. در این روش پژوهشگر همین دلیل، نمی

هاي تاویلی یک متن را خارج نماید و آن را به عنوان زبان و متون یا تحلیل هاي اسنادکند فهم مقاصد و انگیزهسعی می
مکتوب و گفتمان نوشتاري بپذیرد و مورد استناد قرار دهد. بنابراین بستر معرفت شناختی و تکنیکی در روش اسنادي 

دست انسان هستند. لذا توجه هاي اجتماعی ساخته بیشتر به پارادایم تفسیري نزدیک است. در پارادایم تفسیري، واقعیت
هاي کیفی، تحلیل محتوا، هاي پژوهشی همچون فراتحلیلبه معانی کنشگران اهمیت دارد. در روش اسنادي از تکنیک

آوري اطالعات شود. در این پژوهش روش جمعتحلیل آمارهاي مجدد، تحلیل ثانویه، کدگذاري و طبقه بندي استفاده می
اي به بررسی و تحلیل آمارهاي مجدد باشد. از این رو پژوهش با مطالعه کتابخانهاي میخانهنیز بر مبناي مطالعات کتاب

 SWOTپرداخته ات و براساس آن به ارتباط میان متغیرهاي اقتصادي پرداخته است. در نهایت با بهره گیري از مدل 
راهبردهایی و بر اساس آن ادي ایران نموده اساسی در ساختار اقتص ها و تهدیداتها، فرصتها، قوتاقدام به تحلیل ضعف

اقدام به  QSPMمدل کمی سوات شرایط مطرح گردیده است. در نهایت با استفاده از مدل را جهت برون رفت از این 
  دسته بندي راهبردها نموده است. 
  اقتصاد نفتی و چالش اقتصادي

نیز افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم و نقدینگی با افزایش درآمدهاي نفتی در کشور میزان واردات  1385در سال 
نیز افزایش یافته است. در تحلیل مطلب مذکور باید گفت که به موازات افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت، 

میزان نقدینگی در جامعه در  1386دولت جهت کاهش نقدینگی واردات خود را افزایش داده است به طوري که در سال 
هاي که درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت باال توان گفت در سالدرصد کاهش یافته است. به طور کلی می 11 حدود

بوده است این درآمد به جامعه ترزیق شده و میزان نقدینگی نیز افزایش یافته است که این موضوع به درستی از 
باشد. از سویی با توجه به اینکه این زمینه می هاي در پیش گرفته شده درناکارآمدي صندوق ذخیره ارزي و سیاست

باشد بنابراین دولت براي کاهش نقدینگی و تاثیر مستقیم آن در کاهش نقدینگی به عنوان یکی از عوامل موثر در تورم می
با  1391هاي بعد نیز تکرار شده است.  بطوري که در سال تورم مجبور به واردات شده است. این روال تا حدودي در سال

افزایش درآمدهاي ارزي ناشی از فروش نفت سهم این درآمدها از بودجه نیز روندي رو به افزایش داشته است. در این 
سال سهم صادرات صنعتی و پتروشیمی به طرز چشمگیري کاهش یافته است. همچنین در این سال شاهد رشد 
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درصد تورم رشد داشته است. این امر بیانگر  9دود درصد نسبت به سال گذشته و همچنین در ح 10نقدینگی در بیش از 
 در اقتصاد کشور به شکل مشخص وجود داشته است.  3آن است که بیماري هلندي

  هاي موثر در سنجش بیماري هلنديشاخص :1جدول
رشد نقدینگی بر   نرخ تورم

  حسب پایه پولی
  صادرات صنعتی
  (میلیون دالر)

صادرات 
پتروشیمی 
  (میلیون دالر)

واردات (ارزش   صادرات (ارزش دالري)
  دالري)

میزان درآمدهاي 
  نفتی(میلیارد ریال)

سهم درصدي 
  سال  بودجه از نفت

4/11  -  -  -  4223815928  18119947277  74957  53  1380  
8/15  -  -  -  4608428803  22275189473  155318  68  1381  
6/15  -  -  -  5972161709  26597737517  171444  47  1382  
2/15  -  -  -  6847302474  35388552950  205789  42  1383  
4/10  3/34  7702  2323  10,474,293,709  39,247,582,149  316277  43  1384  

86/11  4/39  9549 3298  12,996,912,102  41,722,646,067  374109  65  1385  
39/18  7/27  11548  6060  15,312,277,294  48,438,819,813  336063  54  1386  
36/25  9/15  14661  7843  18,333,577,228  56,042,007,239  456511  56  1387  
75/10  9/23  17017  7419  21891461641  55286860753  387238  46  1388  
39/12  2/25  920194  9428  26550834675  64449803140  456152  47  1389  
48/21  4/19  27589  15033  33818641203  61808190007  581118  38  1390  
60/30  1/30  25137  12061  32567244168  53450842838  683608  47  1391  
7/34  8/38  25120  9869  31552399474  49709302676  577111  34  1392  
6/15  4/22  29132  10273  36,555,197,890  53,569,482,238  777993  37  1393  
9/11  30  30486  42,428,775,809  41538520526  710759  31  1394  

Source: International monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013. www.imf.org. 
www.worldbank.org/en/country ، بانک مرکزي، گمرك ایران. وزارت صنعت، معدن و تجارت.  گمرك ایران. 143: شماره 1393هاي اقتصاد، . فصلنامه تازه  

تر شده و واردات یابد. لذا کاالهاي خارجی به نسبت قبل ارازنبا افزایش درآمدهاي نفتی، نرخ واقعی ارز نیز کاهش می
ر باعث تضعیف تولیدات داخلی باشد. این امشود. بنابراین واردات داراي صرفه اقتصادي بیشتري میتر میآنها به صرفه

هاي کشاورزي و صنعتی خارج شده و غالبا سرمایه شده و به مرور قسمتی از عوامل تولید (نیروي کار و سرمایه) از بخش
شوند. با توجه به نمودار هاي خدماتی سرایز میبه سمت استخراج و تجارت منابع طبیعی و نیروي کار به سمت بخش

باشیم به طوري که در ردد که با افزایش درآمدهاي نفتی شاهد کاهش صادرات صنعتی میگشماره یک مالحظه می
  باشد. تر نمایان میبه شکل مشخص 1387-87- 90هاي سال

 )4SWOT(مدل تحلیلی 
کارشناس و  10نیز براساس نظر پنج نفر از کارشناسان امتیاز داده شده است. دلیل استفاده از نظرات این  SWOT مدل

به روش هدفدار صورت گرفته است. جهت امتیاز دهی به هریک از عوامل داخلی و خارجی براساس اثر احتمالی آنها بر 
که جمع عوامل داخلی و خارجی بدون توجه به تعداد موقعیت استراتژیکی فعلی با استفاده از وزن نسبی تعیین شده 

عوامل عدد یک است. در اینجا امتیاز داده شد به هریک از عوامل توسط کارشناسان با یکدیگر جمع شده و بر تعداد 
  کارشناسان تقسیم و ضریب هریک از عوامل مشخص شده است.

  ورودي) تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید موجود (مرحله –گام اول 
                                                           

 صنعتی حالت از را کشور اقتصاد تواندمی مناسب ریزي برنامه نبود در طبیعی منابع و اي سرمایه هاي دارایی فروش از حاصل درآمد افزایش پدیده این در - 3 
 می فلج کشور اقتصاد ، صنعت بخش تضعیف از پس اقتصادي بیمار چرخه یک در ، باشد تورم نرخ از کمتر ارز نرخ افزایش وقتی که ترنیب بدین.  سازد خارج
  گردد.

4 - Strength, Weakness, Opportunity, Threat. 
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 ترین عوامل داخلی و خارجی در حوزه نقش آفرینی کالنشهر تهران در فرآیند جهانی شدن اقتصادمهم :2جدول
  نمره نهایی  نمره  ضریب  ماتریس ارزیابی عوامل داخلی  ردیف  

قوت
  ها

1S 2/0  4  04/0 هاي جذب گردشگر(طبیعی و انسانی)پتاسیل 

2S  2/0  4  04/0  گذاري خارجیسرمایههاي جذب وجود زمینه 

3S   12/0  3  03/0  موقعیت هاپ هوایی  
4S  2/0  4  04/0  هاي مدیریتی و انسانی ها و توانمنديها، پتانسیلوجود زیرساخت  
5S  12/0  3  03/0  هاي ارتباطی و فناوري اطالعاتها و زیرساختوجود پتانسیل  
6S  12/0  3  03/0  اقتصادي و فرهنگیهاي توسعه اجتماعی، وجود برنامه  
7S   12/0  3  03/0  1404وجود اسناد فرادست توسعه از جمله سند چشم انداز  
8S  09/0  3  02/0  گیري از آن جهت ارتباطات حمل و نقلی با شهرهاي جهانوجود سوخت ارزان و بهره  
9S  09/0  3  02/0  درصد قابل توجه کالنشهر تهران در تولید ناخالص کشور  

      04/0  وجود ذخایر طبیعی فراوان 
11S 12/0  3  03/0  درمانی  –هایی همچون تمرکز دانشگاهی و استقرار  خدمات پزشکی ها و پتاسیلوجود ظرفیت  
12S 16/0  4  04/0  وجود جمعیت فعال در کشور  
13S 16/0  4  04/0   وجود نیروي جوان و تحصیل کرده  

            

ضعف
  ها

1W  1/0  2  04/0  گذاري مستقیم خارجیشفاف و روشن در زمینه جذب سرمایهفقدان قوانین  
2W   1/0  2  04/0  خام فروشی  
3W  08/0  2  03/0  هاي فراملیتیمیزان پایین فعالیت شرکت  
4W  02/0  1  02/0  هاي حسابرسی بین المللیفقدان شرکت  
5W  06/0  2  03/0  عدم شفافیت اقتصادي  
6W  01/0  1  01/0  اجتماعی و فرهنگیهاي گسستگی در نظام  
7W  01/0  1  01/0  جامعهقطبی شدن نظام طبقات  
8W 01/0  1  01/0  هاي زیست محیطیآلودگی  
9W 02/0  1  02/0  هاي عمده شهر مجازيسازي ارتباطات به عنوان زیرساختعدم همگن  
10W 06/0  2  03/0  هاي اداري به عنوان مانع عمده ایجاد شهر الکترونیکوجود بروکراسی  

 11W 06/0  2  03/0  هاي رفاهی و تفریحیمطلوبیت کم زیرساخت  
12W 08/0  2  04/0  دولت رانتی و رانتی  
13W  06/0  2  03/0  عدم شفافیت بازار اقتصادي  
14W 06/0  2  03/0  عدم توجه به تولیدات داخلی  
15W 01/0  1  01/0  تهرانهاي مرتبط با نقش فراملی کالنشهر فقدان مشاغل و فعالیت  
16W 02/0  1  02/0  فقدان توجه به صنعت گردشگري  
17W 06/0  2  03/0  فقدان مدیریت یکپارچه شهري  
18W 1/0  2  05/0  واردات بی رویه  
19W 1/0  2  05/0  هاس اقتصاد مقاومتیعدم پیگیري سیاست  
20W 08/0  2  04/0  انحصار گرایی در دولت و اقتصاد  
  80/2    1    جمع

  نمره نهایی  نمره  ضریب  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی    

فرصت
  ها

1O  28/0  4  07/0  موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  
2O  15/0  3  05/0  گذاريبهبود تصویر امنیتی کشور و به تبع آن فرآهم شدن بستر اقتصادي جهت سرمایه  
3O  12/0  3  04/0  گرایانه دولت رویکرد تعامل  
4O  28/0  4  07/0  المللیها و نهادهاي بینعضویت در سازمان  
5O  28/0  4  07/0  گیري از دیپلماسی بهره  
6O  15/0  3  05/0  هاي سیاسی و فرهنگیالمللی در زمینههاي بینوجود اجالس  
7O 12/0  3  04/0  فرصت نقش آفرینی در اقتصاد منطقه  
8O 15/0  3  05/0  ورزشی جهانی جهت معرفی ایرانگیري از مسابقات بهره  
9O 15/0  3  05/0  المللی در ایرانهاي علمی، هنري و اقتصادي بینها و نمایشگاهبرگزاري همایش  

10O 2/0  4  05/0  در کشور یوجود امنیت و ثبات امنیت  
            

تهدیدات
  

1T  16/0  2  08/0  رقیب  وجود کشورهاي  
2T 05/0  1  05/0  کشورهاي منطقههاي نقش منفی سیاست  
3T   16/0  2  08/0  رتبه پایین ان از نظر رقابت پذیري جهانیاقتصاد ایران عدم رقابت پذیري  



4T  05/0  1  05/0  و اجتماعی  داري در تمامی روابط اقتصاديغلبه ساز و کار نظام سرمایه  
5T 16/0  2  08/0  گرایی و مد گراییتغییر سبک زندگی به سمت مصرف  
6T 06/0  1  06/0  برندسازي جهانی و تاثیرات منفی آن بر تولیدات داخلی  
7T   06/0  1  06/0  ايدر مقابل کاالهاي خارجی و تبلیغات رسانه اقتصادي ایرانبازبودن فضاي  
  58/2    1    جمع

دهنده وضعیت نشان  99/2تا  2ها از نشان دهنده ضعف داخلی سیستم است؛ نمره 99/1تا  1مع نمره نهایی از ج
 بیانگر این است که سیستم در وضعیت عالی قرار دارد. 4تا  3هاي متوسط سیستم و نمره

  
  SWOTموقعیت کالنشهر تهران بر اساس مدل  :1شکل

  
  

  تدوین راهبرد (مرحله مقایسه) –گام دوم 
عوامل داخلی و خارجی به ارائه راهبردهاي ممکن در  هاي ارزیابیدر این مرحله با استفاده از ماتریس سوات و ماتریس

شوند و هدف انتخاب بهترین شود. در ماتریس سوات در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه میریزي پرداخته میبرنامه
-راهبرد نیست، بلکه هدف تعیین راهبردهاي قابل اجرا است. بنابراین همه راهبردهاي که در ماتریس سوات ارائه می

 وند، انتخاب و اجرا نخواهد شد.ش
  راهبردهاي پژوهش بر اساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی :3جدول

 WOراهبردهاي   SOراهبردهاي 
 توسعه منظور به بازارها این با تجاري مناسبات توسعه براي تالش و جدید بازارهاي شناخت --

  صادرات؛
هاي قانونی و اجرایی موجود و پیشنهاد گلوگاه ها وشناسایی قوانین و مقررات مزاحم و نیز رویه -

 گذاري؛هاي اقتصادي و سرمایهاصالح براي تسهیل شرایط صدور مجوزها و پراوانه فعالیت

 کاال، آزاد حرکت طریق از ايمنطقه اقتصادي یکپارچگی و همگرایی ایجاد براي تالش و موانع رفع -
  اقتصادي؛ مختلف هايبخش در انسانی نیروي و فناوري سرمایه، خدمات

اتخاذ رویکرد عینی و واقع بینانه نسبت به نظام اقتصاد جهانی با توجه به روندها و فرآیندهاي  -
  .)5O 4,O 3,O 2,O 1,, O10, S9,S5, S4,S2S( تاثیرگذار در آن و تعریف جایگاه ایران در این نظام

 منظور به جهانی عملکرد با تجاري و اداري – خدماتی مراکز ایجاد -
 جهانی؛ مولد خدمات و فراملی هايشرکت حضور براي الزم فضاي ایجاد

)3,O2,O17, W15, W12, W9,W4,W3,W2,W1W(.  

  

 WTراهبردهاي  STراهبردهاي 
درمانی،  –ترین خدمات پزشکی هایی مانند تمرکز دانشگاهی و استقرار پیشرفتهاستفاده از ظرفیت -

  براي بهبود نقش عملکردي شهرهاي در سطح منطقه و جهان؛
 ),3,T1, ,T10,S8,S5,S4,S3S(.  

اي و بین المللی مناسب جهت استفاده از مزیت مرکز ارتباطی و تقویت هاب اتخاذ رویکرد منطقه -
  .)T1, T8,S5,S4S3,,S2S,3( گیري از سوخت ارزان؛هوایی تهران با بهره

ترویج و ارتقاي امور اقتصادي اعم از صنعتی، تجاري و خدماتی، امور  -
W10,W9,W3,W2,W1W,12 ,(مالی و بانکی و صنعت گردشگري 

7, T6,T3,T1, T17,W16, W15W(.  
کارکردي مدیریت در جهت حکمروایی  -هاي ساختاريگسترش عرصه -

W10, W9,W8, W7, W6,W5,W4,W3, W1W ,12 ,(شایسته ؛ 
7, T6,T5, T3,T1, T17W ,15, W14W(.  

  باشد:با توجه به اینکه موقعیت به دست آمده رقابتی است بنابراین راهبردهاي رقابتی پژوهش به شرح زیر می



اتخاذ رویکرد عینی و واقع بینانه نسبت به نظام اقتصاد جهانی با توجه به روندها و فرآیندهاي تاثیرگذار در آن و  ·
  با تکیه بر تولیدات داخلی جایگاه ایران در این نظامتعریف 

هاي قانونی و اجرایی موجود و پیشنهاد اصالح براي ها و گلوگاهشناسایی قوانین و مقررات مزاحم و نیز رویه ·
 گذاري؛هاي اقتصادي و سرمایهتسهیل شرایط صدور مجوزها و پراوانه فعالیت

 صادرات؛ توسعه منظور به بازارها این با تجاري مناسبات توسعه براي تالش و جدید بازارهاي شناخت ·
 خدمات کاال، آزاد حرکت طریق از ايمنطقه اقتصادي یکپارچگی و همگرایی ایجاد براي تالش و موانع رفع ·

  اقتصادي؛ مختلف هايبخش در انسانی نیروي و فناوري سرمایه،
  گیري)(مرحله تصمیم  QSPM ریزي راهبردهاي کمیارائه ماتریس برنامه –گام سوم 

بندي راهبردهاي قابل قبول به دست آمده در مرحله قبل از طریق قضاوت شهودي، در این مرحله ابتدا با اولویت
شود. از این ریزي کمی امتیاز نهایی هر معیار مشخص میراهبردهاي نهایی را انتخاب کرده و با استفاده از ماتریس برنامه

توان به صورت عینی، شود و با استفاده از آن مییزان جذابیت راهبردهاي تدوین شده استفاده میماتریس براي تعیین م
  راهبردهاي گوناگون را که در زمره بهترین راهبردها هستند، مشخص نمود.

  بندي راهبردها با استفاده از ماتریس استراتژیک کمیاولویت :4جدول 
  

  

شناسایی قوانین و مقررات 
- ها و گلوگاهرویهمزاحم و نیز 

هاي قانونی و اجرایی موجود و 
پیشنهاد اصالح براي تسهیل 
شرایط صدور مجوزها و پراوانه 

- هاي اقتصادي و سرمایهفعالیت
  گذاري؛

 ایجاد براي تالش و موانع رفع
 اقتصادي یکپارچگی و همگرایی

 آزاد حرکت طریق از ايمنطقه
 و فناوري سرمایه، خدمات کاال،

 هايبخش در انسانی نیروي
  اقتصادي؛ مختلف

 تالش و جدید بازارهاي شناخت
 با تجاري مناسبات توسعه براي
 توسعه منظور به بازارها این

  (کاالهاي تولیدي) صادرات

اتخاذ رویکرد عینی و واقع  -
بینانه نسبت به نظام اقتصاد 
جهانی با توجه به روندها و 
فرآیندهاي تاثیرگذار در آن و 

ایران در این تعریف جایگاه 
با تاکید بر تولیدات  نظام

  داخلی

  عوامل داخلی

  ضریب  قوت پارامتر
  نرمال

ضریب 
ضریب   نمره  جذابیت

ضریب   نمره  جذابیت
ضریب   نمره  جذابیت

  نمره  جذابیت

  05/0  1  05/0  1  2/0  4  1/0  2  04/0 هاي جذب گردشگر(طبیعی و انسانی)پتاسیل
  05/0  1  2/0  4  2/0  4  1/0  2  04/0  گذاري خارجیهاي جذب سرمایهوجود زمینه

  04/0  1  12/0  3  16/0  4  08/0  2 03/0  موقعیت هاپ هوایی 
هاي مدیریتی ها و توانمنديها، پتانسیلوجود زیرساخت

  و انسانی 
04/0  

4  2/0  4  2/0  4  2/0  4  2/0  

هاي ارتباطی و فناوري ها و زیرساختوجود پتانسیل
  اطالعات

03/0  
4  16/0  4  16/0  4  16/0  2  08/0  

  12/0  3  12/0  3  12/0  3  16/0  4  03/0  هاي توسعه اجتماعی، اقتصادي و فرهنگیوجود برنامه
وجود اسناد فرادست توسعه از جمله سند چشم انداز 

1404  
03/0  

4  16/0  3  12/0  3  12/0  3  12/0  

گیري از آن جهت ارتباطات وجود سوخت ارزان و بهره
  جهانحمل و نقلی با شهرهاي 

02/0  
2  06/0  3  09/0  1  03/0  1  03/0  

  03/0  1  12/0  4  12/0  4  06/0  2  02/0  درصد قابل توجه کالنشهر تهران در تولید ناخالص کشور
  06/0  2  06/0  2  09/0  3  09/0  3  04/0  وجود ذخایر طبیعی فراوان

هایی همچون تمرکز دانشگاهی ها و پتاسیلوجود ظرفیت
  درمانی  –و استقرار  خدمات پزشکی 

03/0  
1  04/0  3  12/0  1  04/0  1  04/0  

  02/0  1  02/0  1  06/0  3  02/0  1  04/0  وجود جمعیت فعال در کشور
  12/0  2  12/0  2  24/0  4  12/0  2  04/0  وجود نیروي جوان و تحصیل کرده 

                    پارمتر ضعف
- فقدان قوانین شفاف و روشن در زمینه جذب سرمایه

  گذاري مستقیم خارجی
04/0  

2  1/0  4  2/0  4  2/0  1  05/0  

                  04/0  خام فروشی 
                  03/0  هاي فراملیتیمیزان پایین فعالیت شرکت

                  02/0  هاي حسابرسی بین المللیفقدان شرکت
  04/0  1  16/0  4  16/0  4  16/0  4  03/0  عدم شفافیت اقتصادي

  03/0  1  12/0  4  12/0  4  12/0  4  01/0  هاي اجتماعی و فرهنگیگسستگی در نظام
  16/0  4  16/0  4  16/0  4  16/0  4  01/0  قطبی شدن نظام طبقات جامعه

  08/0  4  02/0  1  02/0  1  06/0  3  01/0  هاي زیست محیطیآلودگی



هاي سازي ارتباطات به عنوان زیرساختعدم همگن
  عمده شهر مجازي

02/0  
4  08/0  1  02/0  1  02/0  4  

08/0  

عنوان مانع عمده ایجاد هاي اداري به وجود بروکراسی
  شهر الکترونیک

03/0  
4  08/0  2  04/0  1  02/0  4  

08/0  

  06/0  2  09/0  3  12/0  4  12/0  4  03/0  هاي رفاهی و تفریحیمطلوبیت کم زیرساخت
  12/0  3  04/0  1  08/0  2  12/0  3  04/0  دولت رانتی و رانتی

  2/0  4  05/0  1  15/0  3  2/0  4  03/0  عدم شفافیت بازار اقتصادي 
  28/0  4  07/0  1  21/0  3  28/0  4  03/0  توجه به تولیدات داخلی عدم

هاي مرتبط با نقش فراملی فقدان مشاغل و فعالیت
  کالنشهر تهران

01/0  
2  06/0  1  03/0  1  03/0  2  06/0  

  04/0  1  12/0  3  16/0  4  16/0  4  02/0  فقدان توجه به صنعت گردشگري
  04/0  1  04/0  1  08/0  2  12/0  3  03/0  فقدان مدیریت یکپارچه شهري

  2/0  4  2/0  4  2/0  4  2/0  4  05/0  واردات بی رویه
  12/0  3  12/0  3  16/0  4  16/0  4  05/0  هاس اقتصاد مقاومتیعدم پیگیري سیاست

  16/0  4  04/0  1  04/0  1  16/0  4  04/0  انحصار گرایی در دولت و اقتصاد
  عوامل خارجی

  ضریب  پارامتر فرصت
  نرمال

ضریب 
ضریب   نمره  جذابیت

ضریب   نمره  جذابیت
ضریب   نمره  جذابیت

  نمره  جذابیت

موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک ایران در منطقه 
  07/0  1  28/0  4  14/0  2  21/0  3  07/0  خاورمیانه

بهبود تصویر امنیتی کشور و به تبع آن فرآهم شدن 
  1/0  2  2/0  4  15/0  3  15/0  3  05/0  گذاريبستر اقتصادي جهت سرمایه

  04/0  1  12/0  3  04/0  1  12/0  3  04/0  گرایانه دولت رویکرد تعامل
  07/0  1  28/0  4  14/0  2  21/0  3  07/0  المللیها و نهادهاي بینعضویت در سازمان

  24/0  3  24/0  3  32/0  4  32/0  4  08/0  گیري از دیپلماسی بهره
هاي سیاسی و المللی در زمینههاي بینوجود اجالس

  06/0  1  18/0  3  06/0  1  06/0  1  06/0  فرهنگی

  05/0  1  15/0  3  15/0  3  2/0  4  05/0  فرصت نقش آفرینی در اقتصاد منطقه
  06/0  1  18/0  3  06/0  1  18/0  3  06/0  گیري از مسابقات ورزشی جهانی جهت معرفی ایرانبهره

هاي علمی، هنري و ها و نمایشگاهبرگزاري همایش
  06/0  1  18/0  3  06/0  1  24/0  4  06/0  المللی در ایراناقتصادي بین

                    وجود امنیت و ثبات امنیتی در کشور
                    پارامتر تهدید

  08/0  1  32/0  4  32/0  4 32/0  4  08/0  وجود کشورهاي رقیب 
  05/0  1  2/0  4  05/0  1  05/0  1  05/0  هاي کشورهاي منطقهنقش منفی سیاست

عدم رقابت پذیري اقتصاد ایران رتبه پایین ان از نظر 
  32/0  4  24/0  4  32/0  4  24/0  3  08/0  پذیري جهانیرقابت 

داري در تمامی روابط غلبه ساز و کار نظام سرمایه
  2/0  4  15/0  3  15/0  3  05/0  1  05/0  و اجتماعی  اقتصادي

  32/0  4  24/0  3  08/0  1  16/0  2  08/0  گرایی و مد گراییتغییر سبک زندگی به سمت مصرف
  24/0  4  24/0  4  24/0  4  12/0  2  06/0  بر تولیدات داخلی برندسازي جهانی و تاثیرات منفی آن

بازبودن فضاي اقتصادي ایران در مقابل کاالهاي خارجی 
  24/0  4  24/0  4  24/0  4  12/0  2  06/0  ايو تبلیغات رسانه

  15/6    08/6    02/6    38/4  -  -  هاي ضریب جذابیتمجموع نمره

  پژوهش بدین شرح است: ) راهبردهايQSPMبراساس محاسبه ماتریس کمی سوات (
اتخاذ رویکرد عینی و واقع بینانه نسبت به نظام اقتصاد جهانی با توجه به روندها و فرآیندهاي تاثیرگذار در آن و  ·

   تعریف جایگاه ایران در این نظام با تاکید بر تولیدات داخلی
صادرات (کاالهاي  توسعه منظور به بازارها این با تجاري مناسبات توسعه براي تالش و جدید بازارهاي شناخت ·

  تولیدي)
 خدمات کاال، آزاد حرکت طریق از ايمنطقه اقتصادي یکپارچگی و همگرایی ایجاد براي تالش و موانع رفع ·

  اقتصادي؛ مختلف هايبخش در انسانی نیروي و فناوري سرمایه،



اجرایی موجود و پیشنهاد اصالح براي هاي قانونی و ها و گلوگاهشناسایی قوانین و مقررات مزاحم و نیز رویه ·
 گذاري؛هاي اقتصادي و سرمایهوانه فعالیتهیل شرایط صدور مجوزها و پرتس

  گیرينتیجه
بخشی هاي زیادي روبه رو بوده است. هاي اخیر و شاید بتوان گفت در تاریخ معاصر با چالشاقتصاد ایران در طی دهه

گردد به عبارتی باید بیان داشت که سیاسی و اقتصادي حاکم بر کشور ایران بر میهاي هاي به نظامبزرگی از این چالش
هاي اقتصادي است. تحلیل وضعیت اقتصادي ایران بدون توجه به اقتصاد سیاسی اساسا تحلیلی ناقص و به دور از واقعیت

دست دارد و بر اساس آن به روندها نهادي که تمامی ابزارهاي سیاسی و اقتصادي را در  در این میان نقش دولت به عنوان
اقتصاد شود که دهد داراي اهمیت است. به عبارتی نقش دولتی زمانی در اقتصاد پر رنگ میو جریانات اقتصادي جهت می

کشور به سمت تک محصولی پیش رفته و دولت به عنوان جمع کننده درآمدهاي ملی و توزیع کننده ان مطرح شده 
گیري رانت و دولت رانتی شده است که با افزایش حجم خود و ناسبات اقتصادي سبب شکل است. چننی فرآیندي در م

موجب دولت رانتی سیطره بر تمامی ابزارهاي سیاسی و اقتصادي سبب تنزل شرایط اقتصادي در کشور شده است. 
شکل گیري جامعه سبب  گردد. در بعد اجتماعیپیامدهاي گوناگونی بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و حتی محیط زیست می

هاي اجتماعی است. در بخش اقتصادي با گسترش نفوذ گردد که فاقد نوآوري و خالقیت در زمینهمنفعل و غیرفعال می
گردد که این امر سبب کاهش بخش خصوصی در زمینه روابط اقتصادي می خود در ارکان اقتصاد عمال مانع از فعالیت

فقط در راستاي محصوالت دانش بنیان گردیده است. به عبارتی تولیدات ملی تولیدات داخلی مبتی بر تولید دانش و 
هاي اقتصادي در چند سال اخیر به خوبی بیانگر ضعف آشکار ساختارهاي اقتصادي فروش مواد خام بوده است که تحریم

از سوي دیگر وابستگی جامعه به دولت سبب هاي اقتصادي بوده است. و سیاست گذاري تو لزوم بازنگري جدي در سیاس
هاي اقتصادي اندك فعالیت بخش خصوصی به دلیل در دست نداشتن آن گردیده است که همواره در زمینه فعالیت

  د کنندگان خارجی باشند. هاي اساسی در زمینه رقابت با سایر تولیدچار ضعفزراهاي الزم در زمینه تولیدات داخلی اب
  پیشنهادات

  پنج ساله توسعه؛هاي توجه به اسناد فرادست ملی همچون سند چشم انداز و برنامه ·
ها و نیروي انسانی متخصص و تحصیل کرده در جهت حرکت به ها، ظرفیتلزوم توجه به برنامه اقتصادي مقاومتی و توجه به پتاسیل ·

  سمت اقتصاد خصوصی؛
  که مشابه داخلی دارند، تی و ممنوع کردن واردات کاالهاییهاي وارداافزایش تعرفه ·
  ایجاد انگیزه در جامعه از طریق حس ملی و دینی جهت حمایت از محصوالت داخلی؛ ·
  افزایش کیفیت و کمیت تولیدات ملی؛لزوم ایجاد مقررات و قوانین نظارتی در جهت  ·
  اقتصاد مولد و غیر نفتی؛بازنگري در متغیرهاي اقتصادي و جهت گیري به سمت  ·
  منابع
)، دولت رانتی، اقتصاد رانتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در 1390پناهی، محمدحسین، امینی، اشرف ( .1

المللی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر رضا، شماره هفتم، صص )، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین1368-1384ایران(
94 -59. 
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 .1392اقتصادي تهران، اسفند 
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