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چكيده
یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور ،صنعت نفتوگاز است که جهت اجرایی
شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آن الزم است تا تجارب سایر کشورها در این خصوص
مور د بررسی قرار گیرد .نظر به پیچیدگی فعالیتهای صنعت نفتوگاز و اثرگذاری عوامل
مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فناورانه بر آن ،این مقاله بر آن است تا مبتنی بر نظام
ملی نوآوریها ،برنامهها و اقدامات دو کشور منتخب نروژ و نیجریه را مورد بررسی قرار داده
و ساختارها و کارکردهای هرکدام از کشورها که با بندهای اقتصاد مقاومتی تطابق دارد
را ارائه نماید .با حصول تجارب مهم ،پرتکرارترین ساختارها و کارکردهای این دو کشور
مرتبط با بندهای ابالغی اقتصاد مقاومتی رتبهبندی شدهاند .بر این اساس ،میتوان گفت
که اجرایی شدن کدام اقدامات میتواند همراستایی بیشتری با عملیاتی شدن مفاد اقتصاد
مقاومتی در پیکره صنعت نفتوگاز کشور داشته باشد .نتایج این مقاله ،که میتواند منبعی
مهم برای مطالعه وضعیت کشور جمهوری اسالمی ایران برای محققان باشد ،نشان میدهد
مهمترین و اصلیترین ساختارهای کشورهای نیجریه و نروژ مرتبط با زیرساختهای تحقیق
و توسعه در دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری است و مهمترین و پرتکرارترین کارکردهای
این دو کشور تمرکز بر تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش منابع داخلی مانند توسعه
پتروشیمیهاست
واژگان كليدي:
اقتصاد مقاومتی ،صنعت نفتوگاز ،مطالعه تطبیقی ،بررسی تجارب ،صنعت نفتوگاز
نروژ و نیجریه
 .1معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت

 .2دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ،ایمیلmobini@ut.ac.ir :
 .3استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه امام حسین (ع) ،ایمیلseif.1338@gmail.com :

 .4پژوهشگر وزارت نفت

 .5دانشجوی دوره نوزدهم دکتری مدیریت راهبردی ،دانشگاه عالی دفاع ملی( ،نویسنده مسئول) ،ایمیلmhdanesh� :
far@gmail.com
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 -1مقدمه

صنعت نفت بهعنوان پیشران اقتصاد کشور از دو بخش باالدستی مشتمل بر اکتشاف،
حفاری ،مدیریت مخزن ،توسعه ،تولید و بهرهبرداری و پاییندستی مشتمل بر تبدیل به
محصوالت پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده که سابقهای بیش از یک قرن دارد (تکلیف
و همکاران ،1391 ،ص  .)88-33داشتن نقش اساسی در تحقق اهداف کالن اقتصاد
ملی در افق چشمانداز  20ساله ،موتور محرکه اقتصاد ملی ،پیشبرد دیپلماسی اقتصادی
جمهوری اسالمی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاریها و تعامالت
منطقهای و بینالمللی از جمله ویژگیهای جایگاه این صنعت است ضمن آنکه سهم 28
درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور ،سهم  84درصدی از درآمد ارزی کشور ،سهم
بیش از  95درصدی در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور غیرقابلانکار است (پارسا و
همکاران ،1394 ،ص .)107-131
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بخصوص درآمدهای نفت خام بخش
باالدستی صنعت نفت ،اگرچه یکی از نقاط ضعف است لیکن تا زمان کاهش یا رفع این
وابستگی ،این درآمدها کماکان اصلیترین پشتوانه اقتصادی محسوب میشود و صنعت
نفت بایستی کماکان نقش خود را ایفا نماید .در این حالت ،تنها درصورتیکه ارتباط
تنگاتنگ مابین اقتصاد نفت و اقتصاد ملی کشور ایجاد گردد ،شرایط برای رشد پرشتاب
اقتصادی کشور فراهم شده و نفت بهعنوان موتور محرک اقتصاد شناخته میشود .رشد
اقتصاد ملی نیز سبب تقویت بنیانهای اقتصادی نفت در کشور مبتنی بر توانمندیهای
ملی میشود و ازاینجهت ،نفت بهعنوان یک کاالی باارزش اقتصادی شناخته میشود که
نهتنها موتور محرک اقتصادی کشور بوده ،بلکه با پیشرفت اقتصادی کشور ،بنیانهای خود
این صنعت یعنی صنعت نفت نیز ارتقا پیدا کرده و عدم وابستگی و تأثیرپذیری صنعت
نفت به شرایط اقتصاد بینالمللی را ایجاد میکند.
جدای از افت صنعت نفتوگاز کشور به دلیل تحریمها در سالهای قبل از سال
 ،2012مطابق مستندات ،ایران تا سال  2012رتبه دوم تولید نفت را در بین کشورهای
منتخب سند چشمانداز (ایران ،عراق ،کویت ،عربستان و امارات) در اختیار داشت ،اما
در سال  2012به دلیل اعمال تحریم رتبه ایران تنزل پیدا کرده و جایگاه سوم را به خود
اختصاص داده است و کشور عراق با توجه به شتاب تولیدی که در صنعت نفت خود ایجاد
کرده در جایگاه دوم قرار گرفته است .بر اساس گزارش ماه ژوئن اوپک ،ایران در سال
 2013جایگاه سوم را از دست داده و در جایگاه پنجم قرار گرفته است (مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی.)1391 ،

1. Lundvall
2. Nelson
3. Jacobsson and Johnson
4. Carlsson and Jacobsson
5. Aglietta
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راهبرد اقتصاد مقاومتی -اقتصادی که متکی به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا
و برونگرا ،پویا و پیشرو است -بهعنوان یکی از روشهای کم نمودن اثرات فشارهای
اقتصادی تلقی میشود که میتواند کشور را در شرایط مختلف اقتصادی مقاوم سازد .این
نوع از اقتصاد ،شکل خاصی از نظام اقتصادی اسالم است که در وضعیت حمله همهجانبه
دشمن که کیان نظام اسالمی را به خطر بیندازد ،پدید میآید و الهامگیرنده از جهاد
میباشد .ازاینرو اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی در بخش صنعت نفتوگاز کشور
که بخشی فنی و صنعتی در اقتصاد کشور میباشد در تمامی ابعاد بایستی مدنظر قرار
گیرد .با توجه به فنی ،ف ّناورانه و دانشی بودن هسته فعالیتهای صنعت نفت ،جنبههای
متنوع در ساختار و عملکرد صنعت نفتوگاز اقتضاء میکند که از یک رویکرد جامعنگر برای
تعیین خطمشی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استفاده شود (الندوال،1992 ،1
ص 75-78؛ نلسون ،1993 ،2ص 255-273؛ جاکوبسون و جانسون ،2000 ،3ص 628؛
کارلسون و جاکوبسون ،2004 ،4ص .)12
اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی و تأثیر بسزای صنعت نفتوگاز کشور بر روی اقتصاد
داخلی بر کسی پوشیده نیست .اما بااینوجود تاکنون تجربیات دیگر کشورها در خصوص
این مقوله یا حتی مقاومسازی اقتصاد مورد بررسی قرار نگرفته است .ازاینرو این تحقیق
در تالش است تا مبتنی بر تجارب دو کشورهای دیگر راهکارهای عملیاتی را برای اجرای
سیاستهایاقتصادمقاومتیدرصنعتنفتوگازکشورومقاومسازیآندربرابرتهدیدهای
برونی ارائه دهد .ازآنجاکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی سیاستهایی نو بوده و مختص
کشور ایران تدوین شده است بهصورت مستقیم نمیتوان تجربیات کشورها را در این
خصوص استخراج کرد .لذا در این تحقیق تجارب دیگر کشورها با استفاده از نظام ملی
نوآوری و بر مبنای ساختارها و کارکردهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی صورت گرفته
است و سپس این کارکردها و ساختارها به بندهای اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.
قابلذکر است که نهتنها در ادبیات موضوع نیز از نظام نوآوری جهت سیاستگذاری و تدوین
راهبرد استفاده شده است (آگلیتا ،1992 ،5ص  ،)22در کشور نیز جهت تدوین اسناد
راهبردی در سطح ملی از نظام نوآوری استفاده شده که از آن جمله میتوان به سند توسعه
صنعت انرژی بادی کشور و تدوین استراتژی انرژیهای تجدید پذیر کشور اشاره نمود.
در این مقاله بهمنظور مطالعه راهبردهای سایر کشورها از دو کشور نیجریه و نروژ
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استفاده شده تا به این سؤال پاسخ داده شود که رویکرد و راهبردهای عمده این دو کشور
در مقاومسازی صنعت نفتوگاز خود چه بوده است؟ این سؤال با این هدف مورد بررسی
قرار گرفته تا بتواند مبنایی برای تدوین استراتژیها در صنعت نفتوگاز جمهوری اسالمی
ایران باشد.
شایانذکر است با توجه به ویژگیهای خاص صنعت نفتوگاز کشور از دو کشور نروژ و
نیجریه جهت مطالعه تطبیقی استفاده شده است .کشور نروژ عالوه بر دارا بودن منابع نفت،
کشوریاستکهازلحاظف ّناوریاستخراجنفتکشوریپیشرفتهمحسوبمیشودوکشور
نیجریه کشوری است که به لحاظ دارا بودن منابع فراوان نفتی با کشور ایران اشتراکات
زیادی دارد .ازاینرو تجارب این دو کشور در مقاومسازی اقتصاد در جهت نهادینه کردن
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفتوگاز کشور میتواند بسیار کارساز باشد.
ساختار این مقاله بدینصورت سازماندهی شده است که در بخش دوم ،ادبیات
نظری و پیشینه تحقیقات صورت گرفته در خصوص جوانب و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
بررسی و در بخش سوم روش تحقیق مورد استفاده تبیین شده است .در بخش چهارم
تجارب کشورهای نروژ و نیجریه در مقاومسازی اقتصادی صنعت نفتوگاز مورد بررسی
قرار گرفته است .در بخش آخر نیز جمعبندی و نتیجهگیری تحقیق ارائه شده است.
 -2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
-1-2نظریات مربوط به منابع در اقتصاد

ایران بهعنوان یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی و همچنین یکی از
مهمترین تولیدکنندگان مواد معدنی جهان به شمار میآید .بااینوجود ،مانند بسیاری
از کشورهای با منابع طبیعی سرشار ،رشد اقتصادی چشمگیری ندارد و نسبت به منابعش
توسعهنیافته است .بهرهمندی از منابع طبیعی فراوان ،یک پشتوانه و دارایی بزرگ برای
توسعه اقتصادی است اما بعضی مواقع دامی برای بازگشت قهقرایی اقتصادی است .بعد
از تجربه هلند در کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای شمال در اواخر سال  ،1950این
پدیده با عنوان «بیماری هلندی »1شناخته میشود؛ بهرهبرداری از این منابع جدید،
به تراز بازرگانی هلند بهبود بسیاری بخشید اما برعکس با افزایش بیکاری موجب افت
صنایع داخلی شد.
خطری که اقتصادهای دارای منابع طبیعی غنی را تهدید میکند این است که رونق
صادرات منابع ،درآمدهای حاصل از صادرات منابع را در سطح وسیعی افزایش میدهد
اما بهطور ناگهانی و در دورهای کوتاه ،ترقی شدید نرخ مبادله پول داخلی در دوره رونق،
1. Dutch disease

1. Krugman
2. Matsuyama
3. Lane and Tornel
4. Veracity
5. Gylfason
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آسیب جدی و شدیدی به صنعت و کشاورزی داخلی میزند که زیان غیرقابل جبرانی بر
مهارتهای مدیریتی و نیروی کار تولیدی به دنبال دارد و پسازآن بروز یک رکود اقتصادی
وسیع با نرخ بیکاری باال اجتنابناپذیر خواهد بود .اگر در اثر بروز بیماری هلندی ،بعضی از
فعالیتهای تولیدی کلیدی که مکملهای استراتژیک برای سایر صنایع هستند به دلیل
رونق منابع طبیعی نابود شوند ،اقتصاد نهتنها توانایی بازگشت به مسیر توسعه سابق را
1
نخواهد داشت بلکه ممکن است در دام تعادل سطح پایینتر نیز گرفتار شود (کروگمن
 1987و ماتسویاما.)1991 2
از انواع دیگر تأثیر منابع طبیعی بر رشد ،تأثیرگذاری آن بر روی نهادهای عمومی است.
این اثر را لین و تورنل )1999( 3بهعنوان «اثر آزمندی »4نامیده است .نکته مهم اینکه
تکیهبر منابع طبیعی و درآمد صادراتی آنها در بعضی از کاالها میتواند به یک تراژدی
منتهی شود که طی آن بنگاههای اقتصادی  -اجتماعی رشد میکنند و درآمدهای حاصل
از رانت کمیابی را به خود اختصاص میدهند درنتیجه موجب بروز فساد اداری و شیوع
فعالیتهای صوری و غیرمولد میشوند .بهاینترتیب رانت جویی و عوارض منفی حاصل
از آن درنهایت موجب کاهش بهرهوری و کارایی تولید و کاهش انگیزه تولیدکنندگان
و درنهایت کاهش رشد میشود .نتایج مطالعات گیلفاسون )2002( 5نشاندهنده آن
است که:
الف -کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند ،دچار پدیده رانت جویی و
رانتخواری شدهاند بهگونهای که این وضع موجب انحراف منابع از فعالیتهای مولد
شده است .بهویژه ترکیب فراوانی منابع ،بازارهای ناقص و ساختار مالیاتی ناکارآمد
موجب نتایج سوء میشود .به این صورت که در موارد افراطی نهتنها عوامل را از بخش
تولید خارج میکند بلکه نهادهای اجتماعی و نقش قوانین را نیز تضعیف میکند و در
موارد غیرافراطی ،کشمکش وسیعی برای برخورداری از رانت منابع اتفاق میافتد این
امر موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروههای خاص میشود که از آن
برای حفظ قدرت سیاسی خود استفاده میکنند.
ب -رانت جویی اشکال ظریفتری هم دارد .برای مثال دولتها ممکن است بازارها
را با تضمین منافع مالکان ،معافیت افراد از مالکیت منابع یا وضع تعرفههای حمایتی
مختل کنند .انگیزه رانت جویی ،موجب بروز انحراف و فساد در دولت میشود .بنابراین
انحراف تخصیص منابع و کاهش کارایی اقتصادی و منافع اجتماعی از پیامدهای آن است.
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همچنین تسلط بخش عمومی بر منابع طبیعی ،دسترسی بخش خصوصی را به منابع،
محدود و منوط به پرداخت میکند درنتیجه رانت این منابع افزایش مییابد و همین امر
نیز زمینههای بروز فساد را تشدید میکند.
فراوانی منابع موجب میشود که مردم در احساس امنیت ،ارزیابی عملکرد دولتها
برای تأمین نیازهای کاالیی و رشد مطلوب نظیر تجارت آزاد ،کارایی بوروکراسی و کیفیت
نهادها دچار اشتباه و توهم شوند .همچنین در این شرایط ،انگیزه ایجاد رفاه از طریق
سیاستهای اقتصادی و سایر نهادها و سازوکارهای مناسب کاهش مییابد زیرا احساس
میشود که رفاه از درون زمین یا اعماق دریاها حاصل میشود .عالوه بر این ،فراوانی منابع
طبیعی با توزیع نابرابر درآمد موجب تضعیف سرمایه اجتماعی میشود .درواقع رانت
منابع طبیعی بهطور نابرابر ،خارج از سازوکار و استحقاق ،توزیع میشود .بهاینترتیب
اثر منابع طبیعی بر سرمایه اجتماعی نیز به علت رانت جویی ،فساد و تشدید نابرابری،
منفی و کاهنده است.
اقتصادایرانبهرغمتمامیظرفیتهاوتواناییهاصادراتمحدودکاالیی،اعمازصنعتی
و سنتی ر ا دارد و عم ً
ال ساالنه از رانت کالن اقتصادی حاصل از درآمدهای برونزای نفتی
استفاده میکند که از فروش سرمایهها و منابع تجدید ناپذیر حاصل میشود .بدیهی است
رفتار عقالیی رانت جویی حکم میکند واحدهای اقتصادی بهجای رقابت بر سر افزایش
کارایی و کاهش هزینه و نیز نوآوری و خالقیت ،برای بهرهمندی از این رانت باهم مسابقه
بگذارند و هر کس به میزان سهمی که از این کیک رایگان و آماده برخوردار شود میتواند
مشکالت خود را پوشش داده و برنده مسابقهای نابرابر شود .دولت نیز با استفاده از همین
رانت نفتی ،بهجای حل مشکالت ،فقط آنها را پوشش داده و رفع آنها را به آیندهای
نامعلوم موکول میکند (صادقی و بهبودی.)1384 ،
 -2-2اقتصاد مقاومتی و جایگاه بخش نفتوگاز در آن

صنعت نفت بهعنوان پیشران اقتصاد کشور از دو بخش باالدستی مشتمل بر اکتشاف،
حفاری ،مدیریت مخزن ،توسعه ،تولید و بهرهبرداری و پاییندستی مشتمل بر تبدیل به
محصوالت پتروشیمی و پاالیشی تشکیل شده که سابقهای بیش از یک قرن دارد .داشتن
نقش اساسی در تحقق اهداف کالن اقتصاد ملی در افق چشمانداز  20ساله ،موتور محرکه
اقتصاد ملی ،پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و تضمین امنیت ملی
کشور از طریق توسعه همکاریها و تعامالت منطقهای و بینالمللی از جمله ویژگیهای
جایگاه این صنعت است ضمن آنکه سهم  28درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور،
سهم  84درصدی از درآمد ارزی کشور ،سهم بیش از  95درصدی در تأمین انرژی اولیه

-3-2نظام نوآوری ملی

در این تحقیق ،مبتنی بر نظام ملی نوآوری ،ساختارها و کارکردهای مرتبط با بندهای
سیاستهای ابالغیه اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربیات کشور نروژ و نیجریه استخراج
شده است .سه دسته از عوامل ساختاری موجود در نظامهای نوآوری عبارتاند از بازیگران،
نهادها و فناوریها و کارکردهای نظامهای ف ّناوری نوآوری شامل فعالیتهای کارآفرینی،
خلق دانش ،انتشار دانش ،جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی ،شکلدهی بازار ،تأمین منابع
موردنیاز و حمایت از سوی نهادهای پشتیبان است که این کارکردها و ساختارها در جدول
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مورد نیاز کشور غیرقابلانکار است.
وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بخصوص درآمدهای نفت خام بخش
باالدستی صنعت نفت ،اگرچه یکی از نقاط ضعف است؛ لیکن تا زمان کاهش یا رفع این
وابستگی ،این درآمدها کماکان اصلیترین پشتوانه اقتصادی محسوب میشود و صنعت
نفت بایستی کماکان نقش خود را ایفا نماید .در این حالت ،تنها درصورتیکه ارتباط
تنگاتنگ مابین اقتصاد نفت و اقتصاد ملی کشور ایجاد گردد ،شرایط برای رشد پرشتاب
اقتصادی کشور فراهم شده و نفت بهعنوان موتور محرک اقتصاد شناخته میشود .رشد
اقتصاد ملی نیز سبب تقویت بنیانهای اقتصادی نفت در کشور مبتنی بر توانمندیهای
ملی میشود و ازاینجهت ،نفت بهعنوان یک کاالی با ارزش اقتصادی شناخته میشود
که نهتنها موتور محرک اقتصادی کشور بوده ،بلکه با پیشرفت اقتصادی کشور ،بنیانهای
خود این صنعت یعنی صنعت نفت نیز ارتقا پیدا کرده و عدم وابستگی و تأثیرپذیری
صنعت نفت به شرایط اقتصاد بینالمللی را ایجاد میکند.
دشمنان کشور پسازاینکه در حوزههای نظامی ،جنگ نرم و حوزههای فرهنگی در
رویارویی با ملت ایران ناامید شدهاند ،حوزه نفتوگاز یعنی اصلیترین تکیهگاه رشد اقتصاد
کشور را هدف قرار داده به طوری که هماکنون تحریم اقتصادی در ابعاد مختلف با رقم
زدن یک جنگ تمامعیار در حوزه اقتصاد بهعنوان تهاجم و تخاصم اقتصادی با محوریت
آمریکا ،بزرگترین جریان درآمدی کشور یعنی حوزه نفتوگاز را نشانه گرفته است.
در چنین شرایطی اقتصاد از جوانب مختلف و حوزههای متعدد تحتفشار بوده و
لذا درک صحیح از مجاری این فشارها و حتی تبدیل این فشارها به فرصتها با استفاده
از منابع موجود در کشور ،برای ترمیم اقتصاد میتواند بسیار مؤثر باشد .راهبرد اقتصاد
مقاومتی -اقتصادی که متکی به دانش و فناوری ،عدالت بنیان ،درونزا و برونگرا ،پویا و
پیشرو است -بهعنوان یکی از روشهای کم نمودن اثرات فشارهای اقتصادی تلقی میشود
که میتواند کشور را در شرایط مختلف اقتصادی مقاوم سازد (میرمعزی ،1392 ،ص .)1
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زیر تعریف شده و برخی از رخدادهای نمایانگر آنها ارائه شده است.

جدول -1کارکردها و ساختارها در نظام نوآوری (نورث1؛ 1990؛ اسکات2؛ 2001؛ کارلسون و ستانکیویز
1991؛ کارلسون و جاکوبسن2004 ،؛ کارلسون و همکاران2002 ،؛ جاکوبسون و جانسون)2000 ،
تعریف

کارکردها

برخی از شاخصها

خطرپذیر
سرمایهگذاری
نقشی که کارآفرین بر عهدهدارد ،ترجمه دانش میزان
فنی موجود در زمینه یک فناوری خاص به زبان صورتپذیرفته در فناوری  -تعداد
موقعیتهای کاری جدید و انجام پروژههای محصوالت و خدمات جدید و نوآورانه
ارائه شده در زمینه فناوری
عملیاتی است.

فعالیتهای
کارآفرینی

3

کارکرد خلق دانش ،دربرگیرنده فعالیتهای تعداد مقاالت  ISIمنتشرشده در زمینه
یادگیری است که این یادگیری ،عمدتاً بر دانش فناوری  -تعداد حق اختراعات ثبتشده
فنی فناوری نوظهور و به میزان کمتر ،بر بازار ،بهصورت بینالمللی در زمینه فناوری
شبکهها و مصرفکنندههای آن تمرکز دارد.

4

خلق دانش

5

انتشار دانش

جهتدهی
فرایندهای
6
تحقیقاتی

7

شکلدهی بازار

تأمین
منابع موردنیاز

8

مهمترین نقشی که یک شبکه قادر به برآوردن آن
است ،آسانسازی تبادل اطالعات در بین بازیگران
مختلف درگیر است .کارکرد انتشار دانش ،شامل
این همکاری و تماسهای صورت گرفته بین
بازیگران است.

میزان استفاده از اینترنت برای انتشار
مطالب پیرامون فناوری -میزان جابهجایی
نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی با
محوریت فناوری

کارکرد جهتدهی فرایندهای تحقیقاتی ،اشاره به
فعالیتهایی دارد که منجر به مشخص شدن نیازها
و احتیاجات و جهتدهی فرایندهای بازیگرانی
میشود که از فرایند نوآوری فناوری ،حمایت
میکنند.

سیاستگذارانه
هدفگذاریهای
انجامشده در زمینه فناوری-
استانداردهای تدوینشده در زمینه
مطالعات و جهتدهیهای مناسب

کارکرد شکلدهی بازار ،شامل فعالیتهایی
(مانند حمایت مالی از مصرف فناوری نوظهور و
یا سیاستهای مالیاتی برای فناوریهای رقیب)
است که منجر به ایجاد تقاضا برای فناوری میگردد.

ایجاد هزینههای پایین مصرف برای
فناوری  -آییننامهها و قواعد تنظیمکننده
بازار در مورد فناوری  -معافیتهای
مالیاتی بر فناوری

کارکرد تأمین منابع موردنیاز ،به تخصیص کمکهای بالعوض دولتی (یارانه)
سرمایههای مالی ،انسانی و مواد مورد نیاز  -سرمایهگذاریهای بخش دولتی و
بخشهای مختلف برای توسعه فناوری میپردازد خصوصی در گسترش فناوری
1. North
2. Scott
3. Entrepreneurial Activities
4. Knowledge Development
5. Knowledge Diffusion
6. Guidance of Search
7. Market Formation
8. Resource Mobilization

تعریف

حمایت از
سوی نهادهای
1
پشتیبان

کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان ،شامل رایزنیهای سیاسی در جهت حمایت از
البیهای سیاسی و رایزنیهایی است که بین گروه فناوری  -اعمالنفوذ گروهای پشتیبان
فناوریدربخشهایمختلفدولتوصنعت
ذینفعان فناوری صورت میپذیرد.

عوامل    
ساختاری

تعریف

بازیگران

شامل هر سازمانی است که در ظهور فناوری بهطور مستقیم بهعنوان توسعهدهنده و یادگیرنده
فناوری یا بهطور غیرمستقیم بهعنوان تنظیمکننده ،تأمینکننده مالی و دیگر نقشها مهم
هستند.

نهادها

بهعنوان قواعد بازی در یک جامعه یا بهطور رسمیتر «تنگناهای تدبیر شده انسانی که
شکلدهنده تعامالت انسانها میباشد» رایج است .میتوان بین نهادهای رسمی و غیررسمی
تمایز قائل شد که در نهادهای رسمی قواعدی مدون شده دارند و توسط ذیصالحان وادار
به اجرا شدن میگردند .از طرفی ،نهادهای غیررسمی ضمنیتر بوده و درنتیجه فرایند تعامل
بازیگران شکل میگیرند.

ف ّناورانه

عوامل متشکل از مصنوعات و زیرساختهای ف ّناورانه (که خود آنها نیز مصنوع به شمار میروند)
به صورتی یکپارچه است .عملکرد فنی اقتصادی این مصنوعات که شامل ساختارهای هزینه،
ایمنی ،قابلیت اطمینان ،اثرات افزایش مقیاس و موارد دیگر بوده از اهمیت حیاتی برای فهم
فرایند تغییر ف ّناورانه برخوردارند.

-4-2ساختار نظام نهادی کشورهای مورد مطالعه

با توجه به ویژگیهای خاص صنعت نفتوگاز کشور از دو کشور نروژ و نیجریه جهت
مطالعه تطبیقی استفاده شده است .کشور نروژ عالوه بر دارا بودن منابع نفت ،کشوری
است که ازلحاظ ف ّناوری استخراج نفت کشوری پیشرفته محسوب میشود و کشور نیجریه
کشوری است که به لحاظ دارا بودن منابع فراوان نفتی با کشور ایران اشتراکات زیادی
دارد .ازاینرو تجارب این دو کشور در خصوص مبانی اقتصاد مقاومتی میتواند در جهت
نهادینه کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفتوگاز کشور بسیار کارساز باشد.
 -1-4-2ساختار نظام نهادی کشور نروژ

کشور نروژ یکی از کشورهای واقع در قسمت غرب منطقه اسکاندیناوی است که محصور
در بین آبهای دریای شمال ،برنت و دریای نروژ است .این کشور با جمعیت کمتر
از  5میلیون نفر دارای تولید ناخالص ملی  499.7میلیارد دالر آمریکا در سال 2012
است که دومین سرانه تولید ناخالص ملی در دنیا را دارد .این کشور دارای منابع عظیم
نفتوگاز میباشد و بزرگترین تولیدکننده نفتوگاز خارج از منطقه خاورمیانه است
1. Support From Advocacy Coalition
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کارکردها

برخی از شاخصها
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(سایت رسمی وزارت مالی 1نروژ.)2014 ،
در سال  ،2010از کل تولید ناخالص ملی کشور نروژ %21 ،آن سهم بخش نفتوگاز
بوده است %26 .درآمد دولت نیز از این صنعت است .از بین کل سرمایهگذاریهای
کشور نروژ در حوزههای مختلف %26 ،آن در نفتوگاز صورت میگیرد .ضمناً %47
صادرات این کشور نیز در حوزه نفتوگاز است .کل جریان نقدی دولت نروژ از فعالیتهای
نفتوگاز از چهار بخش مالیاتهای مستقیم ( ،)%56سود مالی مستقیم دولت (،)%38
سود سهام شرکت استت اویل ( )%5و مالیاتهای محیطزیستی و غیره ( )%1میباشد
(سایت رسمی وزارت نفت و انرژی 2کشور نروژ.)2012 ،
در کشور نروژ وزارت نفتوگاز و انرژی مسئولیت مدیریت و سیاستگذاری بخش
نفتوگاز را بر عهدهدارد .بر این اساس ،ساختار نظام نهادی بخش نفتوگاز را مطابق
شکل زیر ترسیم شده است .همانطور که مشخص است نهادهای فعال در این سیستم
عبارتاند از:
• چارچوب رگوالتوری (سیاستگذاری) ملی
• سیستم آموزش و تحقیقات
• شرکتهای نفتوگاز
• تأمینکنندگان بزرگ این حوزه
• واسطهها
• بنگاههای کوچک و متوسط بالغ
• زیرساختهای الزم برای توسع ه این نظام (میکلسون 3و همکاران ،2005 ،ص .)35
مطابقشکلزیر،چارچوبرگوالتوریملیکهشاملوزارتخانههاوبخشهایمدیریت
اجرایی است ،جهتگیریهای کالن و نیز سیاستگذاری را در سطح بخش نفتوگاز انجام
میدهند .این سیاستگذاریها بهطور مستقیم بر روند حرکت مراکز تحقیق و توسعه،
شرکتهای تأمینکننده و شرکتهای نفتوگاز تأثیر میگذارد .البته الزم به ذکر است
که این نهادها خود برای تدوین سیاستها از مراکز تحقیقاتی و شرکتهای بزرگ بازخورد
میگیرند .سیستمهای آموزشی و تحقیقات نیز با توجه به سیاستهای کالن و با استفاده از
منابع و زیرساختهای مختلف به انجام تحقیقات پایهای و کاربردی میپردازد .این بخش
از ساختار نهادی جهت همراستایی تحقیقات با نیازهای صنعت ،باواسطهها و شرکتهای
نفتوگاز در تعامل است و نتایج بررسیهای خود را به شرکتهای بزرگ ،تأمینکنندگان
1. Ministry of Finance
2. Ministry of Petroleum and Energy
3. Mikkelsen, Jøsendal, & Steineke

شکل  -1ساختار نظام نهادی بخش نفتوگاز نروژ (میکلسون و همکاران ،2005 ،ص )6

در بررسی فوق مشاهده میشود که نهادهای دولتی مهمترین نقش را در توسعه سیستم
و بهکارگیری بخش خصوصی در صنعت نفتوگاز نروژ ایفا میکنند.
 -2-4-2ساختار نظام نهادی کشور نیجریه

کشور نیجریه یکی از کشورهای آفریقایی عضو اوپک میباشد .این کشور در غرب آفریقا
واقع است .این کشور با حدود  167میلیون نفر ،پرجمعیتترین کشور آفریقایی میباشد.
تولید ناخالص ملی این کشور در سال  2012برابر  257میلیارد دالر است .نفتوگاز نقش
بزرگی در اقتصاد کشور نیجریه دارد .درواقع  %35تولید ناخالص داخلی نیجریه از بخش
نفتوگاز است .ضمناًدر حدود  %70صادرات این کشور نیز مربوط به فروش نفتوگاز است.
این کشور یازدهمین کشور تولیدکننده نفت در جهان است و هشتمین میزان منابع
نفتی در اوپک را دارا میباشد .علیرغم حضور این کشور در بین  10کشور اول تولیدکننده
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و بنگاههای کوچک و متوسط ارائه میدهد .شرکتهای نفتوگاز و بنگاههای کوچک
و متوسط نیز در مسیر سیاستهای کالن بخش و با همکاری تأمینکنندگان و بخش
آموزشی و تحقیقاتی ،حرکت و واسطهها نیز مسئولیت تأمین اطمینان از تعامالت مناسب
شرکتهای این حوزه با مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی را بر عهدهدارد .زیرساختها نیز
بهعنوان منابع تمام فرآیندهای موجود در ساختار نظام نهادی نفتوگاز نروژ ،نقش ایفا
میکنند (میکلسون و همکاران ،2005 ،ص .)6
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نفت ،این کشور بعد از ایران چهارمین صادرکننده نفت در دنیا است .همچنین در زمینه
گاز نیز نهمین صادرکننده گاز در دنیا است (آمارهای کلیدی انرژی جهان.)2012 ،1
دراینکشوروزارتمنابعنفتوگاز،عهدهدارسیاستگذاریومدیریتبخشنفتوگاز
است.ساختارنهادیاینکشورمطابقشکلزیراست.مطابقشکل،نهادهاوبخشهایاصلی
درکشورنیجریهشاملمواردزیرمیشوند(لیدر،2008،2ص25؛ازیگبو،2008،3ص:)51-64
• بخش سیاستگذاری
• شرکتهای فعال
• بخش تنظیم گری
• بخش تحقیق و توسعه
• میانجیها (واسطهها)
• شرکتهای کوچک و متوسط
• و زیرساختهای الزم برای توسعه سیستم نوآوری.
ستاد ملی نفتوگاز کشور نیجریه نقش ایجاد استراتژی فراگیر و سیاستها که محرک
اولیه استخراج عوامل اقتصادی از نفتوگاز هستند را برعهده دارد.

شکل  -2ساختار نظام نهادی بخش نفتوگاز کشور نیجریه (لیدر2008 ،؛ ازیگبو)2008 ،
1. Key World Energy Statistics
2. Llidare
3. Ozigbo
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در این قسمت پیشینه پژوهشی مرتبط با اقتصاد مقاومتی در کشور مورد بررسی قرار
گرفته است .الزم به ذکر است که تاکنون در حیطه پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در صنعت
نفتوگاز کشور تحقیقات چشمگیری انجام نشده؛ بنابراین در اینجا بهصورت کلی بررسی
شده است که مهمترین تحقیقات صورت گرفته کدام هستند و نتایج آنها چه بوده است.
جدول -2تحقیقات صورت گرفته در ادبیات موضوع در خصوص رویکرد اقتصاد مقاومتی
1
در بخشهای کشور
نویسندگان
(سال)

عزتی و
سلمانی
()1394

ردادی و
همکاران
()1395

اهداف
یا سؤاالت اصلی

روش
استفاده شده

مهمترین یافتهها

بررسی اثر مستقیم
تحریمهای اقتصادی بر
رشد اقتصادی ایران

الگوی
اقتصادسنجی
خودتوضیح
برداری با
وقفههای
توزیعی
()ARDL

تحریمهای اقتصادی اثر مستقیم معناداری بر
روی تولید ناخالص داخلی سرانه نیروی کار در
ایران ندارد و نتیجه اینکه ریشه و علت مشکالت
فعلی اقتصاد ایران ،بیشتر مشکالت داخلی و
سوء تدبیرهای اقتصادی است و نه تحریمهای
اقتصادی دشمنان

الگوی روابط ساختاری و روش تحلیل جهتحصولاقتصادبدوننفت،تابآوریاقتصادی،
شفافیت و برونگرایی در منظومه اقتصاد مقاومتی،
مضمونی و
پیشنیازی مفاهیم اقتصاد
مقاومتی چگونه است؟ روش الگوسازی اقتصاد دانشبنیان در بنیادیترین الیه الگوی
ساختاری-تفسیریاقتصادمقاومتیقرارمیگیرد.
ساختاری-
تفسیری
()ISM
تقویت نقش آموزشوپرورش در پیادهسازی
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جامعه،
تقویت ارتباط آموزش و بازار کار و مشارکت
بیشتر آموزشوپرورش در دستیابی به برابری در
توزیع درآمد و ثروت و رفع تبعیض ،سیاستهای
سهگانهای بودند که در ذیل راهبرد نخست
اولویتبندی شدند.

تحلیل
پرسشنامه

انصاری
()1395

عناوین و ترتیب اولویت
سیاستها
راهبردها،
و اقدامهای مرتبط با
پیادهسازی سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی در
آموزشوپرورش ازنظر
صاحبنظران ،خبرگان و
متصدیان کداماند؟

سیفلو
()1395

بانکداری مقاومتی بهعنوان الگوی تفکیک
بانکداری اقتصاد مقاومتی
چه مفهومی دارد و اساساً
بهترین الگو و زمینه برای
تحقق آن کدام است؟

1

اولویت و پیشنیاز اساسی بروز اقتصاد مقاومتی
در عرصه عملیاتی ظهور ،بانکداری مقاومتی است.

 .1نظریهای در بانکداری اسالمی است که بر اساس آن صاحبنظران بانکداری به ارائه الگوهایی برای بانکداری اسالمی
پرداختهاند.
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 -5-2پیشینه پژوهش
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با در نظر گرفتن الگوی
مفهومی ارکان اقتصاد
مقاومتی مؤلفههای الگوی
مقاومسازی اقتصادی-
اجتماعی ج.ا.ا ،مبتنی بر
سیاستهای کلی ابالغی
از سوی مقام معظم رهبری
کداماند؟

هفت مؤلفه اصلی الگوی مقاومسازی اقتصادی-
استفاده از
نظریه دادهبنیاد اجتماعی جمهوری اسالمی ایران عبارتاند
از توسعه و پیشرفت اقتصادی؛ زیرساختهای
فیزیکی و اطالعاتی-ارتباطاتی؛ مباحث جمعیتی؛
مسائل و امور فرهنگی /اجتماعی؛ مباحث اجرایی-
تقنینی؛ توسعه و تحول آموزش ،علم و فناوری؛
منابع طبیعی ،زیستمحیطی و اکولوژیکی.

سازمانیابی فقرا و ارتباط
آن با بافت فرسوده
تبیین و سنجش اقتصاد
ابراهیمزاده مقاومتی با رویکرد محلی
و همکاران
()1395

رگرسیون
دومتغیره
تحلیل
پرسشنامه و
مصاحبه

رابطه معنادار فضایی بین استقرار فقرا با بافت
فرسوده در شهر تهران وجود دارد
همکاری جمعی برای کسب منفعت از دستگاههای
دولتی و شهرداری ،بیشترین اهمیت را در بین
شهروندان داشته است
ایجاد نهادها و مؤسسات غیردولتی ،ترس از کمبود
منابع مالی و طوالنی شدن پروژههای نوسازی
کمترین اهمیت در میان شاخصهای اقتصاد
محلی را ازنظر مردم محله نعمتآباد دارا میباشند

بررسی ارتباط بین مدیریت
حسین پور جهادی و استراتژیهای
و همکاران
اقتصاد مقاومتی
()1395

معادله
رگرسیون با
تحلیل مسیر

نهادینه کردن اخالق و ارزشهای دینی،
سختکوشی و خستگیناپذیری که از بین
مؤلفههای مدیریت جهادی انتخاب شدهاند،
بیشترین تأثیر را در اقتصاد مقاومتی دارد.

سلیمانی
و پیغامی
()1395

کمالی و
همکاران
()1395

قلیپور و
همکاران
()1395

راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت
فن گلوله
تصویرسازی الگوی اقتصاد
برق جمهوری اسالمی ایران ازنظر بازه زمانی
برفی ،روش
مقاومتی در صنعت برق
نظریه مبنایی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبوددهنده،
ایران
و مصاحبه باز و ظرفیت ساز و مقاومساز قابل تقسیمبندی است
بسته با خبرگان و بر ثبات و امنیت اقتصادی ،پیشرفت همگام
و فراتر از رشد اقتصادی کشور ،تجدید ساختار
صنعت برق
صنعت برق ،توسعه فضای رقابتی ،توسعه بخش
غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژیهای
تجدید پذیر است.
تدوین چارچوب نظری با
توجه به اصول حکمرانی
خوب و با در نظر گرفتن
رهنمودهایسازمانتوسعه
همکاریهای اقتصادی
( )OECDبرای حاکمیت
شرعی در بخش عمومی

ارائه راهبردهای موردنیاز برای تحقق اقتصاد
روش کیفی
توصیفی از نوع مقاومتی در حوزه بنگاهداری را با تمرکز بر اصول
تحلیل محتوای حاکمیت شرکتی خوب
جهتدار

 - 3روش تحقیق

شکل  -3فرآیند انجام تحقیق

منظور از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاستهایی است که پس از مشورت
با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته ،خصوصاً
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد
کشور بهسوی اهدافی عالی است ،در تاریخ  29بهمنماه  1392توسط مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) ابالغ گردید.
در خصوص نظام ملی نوآوری در ادبیات مربوط ،برخی از محققان بر روی نظامهای
ف ّناورانه نوآوری تمرکز کردهاند (کارلسون و جاکوبسن2004 ،؛ کارلسون و همکاران،
2002؛ کارلسون و استانکیویز1991 ،1؛ جاکوبسون و جانسون )2000 ،که در این قسمت
تعریف ارائه شده توسط کارلسون و ستانکیویز ( )1991از نظام ف ّناورانه بدینصورت است،
ص «شبکهای پویا از عامالن 2که در یک ناحیه اقتصادی/صنعتی تحت زیرساختهای
نهادی خاص با یکدیگر در تعامل بوده و در تولید ،انتشار و بهرهبرداری از فناوری سهیم
هستند» (کارلسون و استانکیویز ،1991 ،ص .)94
1. Carlsson & Stankiewicz
2. Agents
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مطالعه تطبیقی بررسی چگونگی گذر کشورها ،سازمانها ،شرکتها و یا رقیبان است
تا سازوکار عبور و پیشرفت آنها در شرایط مشابه مشخص شود (هورواث و پیتر ،
 .)1992در این تحقیق در ابتدا مبتنی بر نظام ملی نوآوری ساختارها و کارکردهای
مرتبط با بندهای سیاستهای ابالغیه اقتصاد مقاومتی با توجه به تجربیات کشور نروژ
و نیجریه استخراج شده است و در پایان با توجه به یافتهها پرتکرارترین تجارب دو
کشور مرتبط با بندهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است .شکل زیر فرآیند انجام
تحقیق را نشان میدهد.
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 -4بررسی تجارب کشورهای نروژ و نیجریه در مقاومسازی اقتصادی صنعت نفتوگاز

با بررسی گزارشهای مختلف در زمینه نظام نهادی صنعت نفتوگاز نروژ و نیجریه،
فعالیتها و اقدامات اصلی این کشورها شناسایی شدهاند و ارتباط آنها با ساختارها و
کارکردهای هرکدام از بندهای اقتصاد مقاومتی بهصورت جدول زیر شرح داده شده
است .منابع مورد استفاده در مطالعه تطبیقی کشور نروژ میکلسون و همکاران (،)2005
ساسون و بالمگرن ( ،)2011انگن )2007( 1و کنسول تحقیقاتی نروژ ( )2010و منابع
3
مورد استفاده برای کشور نیجریه ازیگبو ( ،2008ایجید و ادوویی ،)2011( 2آفریقا
( ،)2010لیدر ( ،)2008آیگبودووا و اویساموج ،)2013( 4آیگبودووا و اویساموج،
6
( ،)2013ایجید و ادوویی ( ،)2011گزارشهای بانک جهانی و  ،)2004( UNDP5نوا
و همکاران ( ،)2012و مادوک )2012( 7میباشند.
جدول  -3جمع بندی ساختار و کارکردهای کشورهای نروژ و نیجریه
به تفکیک بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی
تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن
بند
اقتصاد منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی مشارکتآحادجامعهدرفعالیتهایاقتصادی
با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی
مقاومتی کشور

کارکرد

 )1تمرکز بر تحقیقات و نوآوریهای حوزه  )1آمادهسازی بستر سرمایهگذاری خارجی)2 ،
نفتوگاز )2 ،حمایت از مراکز تحقیقاتی ،تمرکز بر تحقیقات و نوآوریهای حوزه نفتوگاز،
 )3حمایت از شرکتهای فعال در صنعت  )3استخدام افراد دارای سطح تحصیالت باال
نفتوگاز )4 ،بهبود هماهنگی بخش عمومی
و خصوصی )5 ،سرمایهگذاری مشترک بخش
دولتی و خصوصی

تجربیات نروژ

ساختار

 )1ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاهها )1 )2 ،توسعه پارکهای علم و فناوری نفتوگاز)2 ،
توسعه پارکهای علم و فناوری )3 ،ایجاد ایجاد انجمنهای تحقیق و توسعه داخلی )3 ،ایجاد
انجمنهای تحقیق و توسعه داخلی )4 ،توجه مراکز تحقیقاتی در دانشگاهها )4 ،ایجاد مراکز
آموزش حرفهای
به نقش نهادهای دولتی

1. Engen
2. Oyejide & Adewuyi
3. Africa
4. Aigboduwa & Oisamoje
5. UNDP & World Bank
6. Nwa
7. Madueke

ساختار
تجربیات نیجریه
کارکرد

 )1حمایت مالی از مؤسسات تحقیقاتی )1 )2 ،برنامههای فراگیری و کسب مهارت)2 ،
آمادهسازی بستر سرمایهگذاری خارجی )3 ،بومیسازی رفع نیازهای نیجریه )3 ،توسعه
بومیسازی رفع نیازها ،ایجاد ظرفیت نیروی ظرفیت نیروی انسانی
انسانی )4 ،هدفمندی آموزش مهارتهای
نیروی انسانی

پیشتازی اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و
بند
اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول
اقتصاد نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقاء جایگاه اقتصاد دانشبنیان در منطقه
مقاومتی جهانی کشور

ساختار
تجربیات نروژ
کارکرد

 )1توسعه بنگاههای کوچک و متوسط )2 ،توجه
به نقش نهادهای دولتی ،مرکز عملیات یکپارچه
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی در دانشگاه
علم و ف ّناوری نروژ )3 ،ایجاد مراکز استراتژیک
تحقیقاتی )4 ،بهبود قوانین حمایت از مالکیت
فکری و ثبت بتنت )5 ،ایجاد مراکز آموزش
حرفهای

 )1توجه به نقش نهادهای دولتی )2 ،توسعه
سرمایهگذاری دولت در زیرساختهای دانشی،
 )3ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای
مختلف )4 ،ایجاد مقاطع فوقلیسانس و دکترا
در زمینه ف ّناوریهای نفتوگاز

 )1حمایت مالیاتی از توسعه  R&Dدر بنگاههای
کوچک و متوسط )2 ،افزایش ظرفیت جذب
ف ّناوری )3 ،حمایت از مراکز تحقیقاتی و تأمین
سرمایه با دولت جهت  )4توسعه زیرساختهای
دانشی )5 ،بهبود هماهنگی بخش عمومی و
خصوصی )6 ،جذب سرمایهگذاری خارجی

 )1تمرکز بر تحقیقات و نوآوریهای حوزه
نفتوگاز )2 ،حمایت مالیاتی از توسعه R&D
در بنگاههای کوچک و متوسط )3 ،افزایش
ظرفیت جذب ف ّناوری )4 ،توسعه سهم تأمین
سرمایه تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی،
 )5حمایت از مراکز تحقیقاتی )6 ،حمایت از
شرکتهای فعال در صنعت نفتوگاز)7 ،
واگذاری مدیریت هزینههای  R&Dبه بخش
خصوصی )8 ،بهبود هماهنگی بخش عمومی
و خصوصی )9 ،حمایت از توسعه شرکتهای
جدید مبتنی بر ف ّناوری
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 )1ارتقاء مؤسسات آموزشی ،ایجاد و توسعه
دانشگاهها و مراکز آموزشی دیگر )2 ،توسعه
ظرفیت نیروی انسانی )3 ،تسهیل ارتباط بین
فعاالن بزرگ بخ ش نفتوگاز و شرکتهای
کوچک و متوسط

 )1ارتقاء مؤسسات آموزشی ،ایجاد و توسعه
دانشگاهها و مراکز آموزشی دیگر )2 ،ایجاد
شرکتهای چندملیتی نفتوگاز در داخل کشور،
 )3تسهیل اعطای وام به شرکتهای کوچک و
متوسط )4 ،ایجاد صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز
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تجربیات نیجریه

کارکرد

 )1ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی برای  )1حمایت مالی از مؤسسات تحقیقاتی)2 ،
آموزش ف ّناوری نفتوگاز )2 ،حمایت مالی حمایت و سرمایهگذاری در دانشگاهها
از مؤسسات تحقیقاتی )3 ،تسهیل حضور
شرکتهای خصوصی در زمینه سرمایهگذاری
در تحقیقات و آموزش

محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد با ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها
بند
اقتصاد تقویت عوامل تولید ،توانمندسازی نیروی و بهکارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع
ِ
در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور
تقویت رقابتپذیری اقتصاد
مقاومتی کار،

ساختار
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ساختار

 )1ایجاد و توسعه دانشگاهها و مراکز آموزشی  )1ارتقاء مؤسسات آموزشی )2 ،ایجاد و توسعه
دیگر )2 ،ایجاد مرکز ملی تحقیقات نفتوگاز )3 ،دانشگاهها و مراکز آموزشی دیگر
توسعه ظرفیت نیروی انسانی )4 ،ایجاد صندوق
توسعه ف ّناوری نفتوگاز

تجربیات نروژ

 )1حمایت مالی از مؤسسات تحقیقاتی )1 )2 ،تدوین قانون جدید واگذاری حق
حمایت و سرمایهگذاری در دانشگاهها )3 ،ایجاد بهرهبرداری ،تولید و انتقال نفتوگاز و
مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای مختلف )4 ،ایجاد پتروشیمی )2 ،ایجاد بخش مدیریت نفتوگاز
مقاطع فوقلیسانس و دکترا در زمینه ف ّناوریهای
نفتوگاز )5 ،توسعه پارکهای علم و فناوری
نفتوگاز

کارکرد

 )1حمایت مالیاتی از توسعه  R&Dدر بنگاههای  )1تعریف فاکتورهای محیطزیست در
کوچک و متوسط )2 ،توسعه سهم تأمین سرمایه فعالیتهای نوآوری )2 ،جذب سرمایهگذاری
تحقیق و توسعه توسط بخش خصوصی )3 ،خارجی بهعنوان هسته اصلی سیستم نوآوری،
 )3حمایت از شرکتهای فعال در صنعت
استخدام افراد دارای سطح تحصیالت باال
نفتوگاز )4 ،سرمایهگذاری مشترک بخش
دولتی و خصوصی )5 ،مدیریت و کنترل ورود
سرمایهگذاری خارجی

کارکرد

 )1ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی برای آموزش
ف ّناوری نفتوگاز )2 ،حضور شرکتهای خصوصی
در زمینه سرمایهگذاری در تحقیقات و آموزش)3 ،
ایجاد ظرفیت نیروی انسانی ،هدفمندی آموزش
مهارتهای نیروی انسانی

تجربیات نیجریه

ساختار

 )1تدوین استراتژی مشخص برای توسعه  )1تدوین استراتژی مشخص برای توسعه
پتروشیمی )2 ،ارتقاء مؤسسات آموزشی )3 ،ایجاد و پتروشیمی
توسعه دانشگاهها و مراکز آموزشی دیگر )4 ،توسعه
ظرفیت نیروی انسانی )5 ،ایجاد صندوق توسعه
ف ّناوری نفتوگاز

-

ساختار
تجربیات نروژ
کارکرد
تجربیات نیجریه

ساختار
کارکرد

بند
اقتصاد
مقاومتی

 )1توسعه بنگاههای کوچک و متوسط )2 ،ایجاد  )1تدوین قانون جدید واگذاری حق بهرهبرداری،
 )2تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی)3 ،
انجمنهای تحقیق و توسعه داخلی
ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای مختلف،
 )4توسعه پارکهای علم و فناوری نفتوگاز
 )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و  )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و
نوآوریهای حوزه نفتوگاز )2 ،افزایش ظرفیت نوآوریهای حوزه نفتوگاز )2 ،افزایش ظرفیت
جذب ف ّناوری )3 ،واگذاری مدیریت هزینههای جذب ف ّناوری )3 ،مدیریت مناسب فرآیندها با
استفاده از برنامههای تدوینشده )4 ،شناسایی
 R&Dبه بخش خصوصی
و معرفی راههایی یادگیری فعالیتهای نفتوگاز
انجامشده توسط شرکتهای خارجی خارجیها
توسط انجمنهای تحقیق و توسعه داخلی
 )1ایجاد صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز )1 ،تدوین استراتژی مشخص برای توسعه
 )2تدوین استراتژی مشخص برای توسعه پتروشیمی )2 ،وجود سازمانهای فعال در
سیاستگذاری در بخش نفتوگاز
پتروشیمی
-

-

افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات
ارتقاء آموزش ،مهارت ،خالقیت ،راهبردی
کارآفرینی و تجربه

ساختار
تجربیات نروژ
کارکرد

 )1ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای
مختلف )2 ،ایجاد مقاطع فوقلیسانس و دکترا
در زمینه ف ّناوریهای نفتوگاز )3 ،بهبود
قوانین حمایت از مالکیت فکری و ثبت بتنت،
 )4توسعه برنامههای دکترای صنعتی )5 ،ایجاد
مراکز آموزش حرفهای

 )1توسعه بنگاههای کوچک و متوسط )2 ،توجه به
نقش نهادهای دولتی )3 ،ایجاد مراکز تحقیقاتی در
دانشگاههای مختلف )4 ،ایجاد انجمنهای تحقیق
و توسعه داخلی )4 ،توسعه پارکهای دانشی
مرتبط و کارآمد

 )1توسعه مهارت و دانش نیروی انسانی)2 ،
حمایت از مراکز تحقیقاتی )3 ،تأمین سرمایه
توسط دولت جهت توسعه زیرساختهای
دانشی )4 ،توجه به یادگیری مداوم برای رقابت
و توجه به نیروی انسانی )5 ،استخدام افراد
دارای سطح تحصیالت باال

 )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و نوآوریهای
حوزه نفتوگاز )2 ،افزایش ظرفیت جذب ف ّناوری،
 )3توسعه سهم تأمین سرمایه تحقیق و توسعه
توسط بخش خصوصی )4 ،تأمین سرمایه عمومی
برای تحقیق و توسعه کاربردی توسط نهادهای
عمومی )5 ،شناسایی و معرفی راههایی یادگیری
فعالیتهای نفتوگاز )6 ،حمایت از توسعه
شرکتهای جدید مبتنی بر ف ّناوری
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بند اقتصاد
مقاومتی

کاهش شدت انرژی

سهمبری عادالنه عوامل در زنجیره تولید تا
مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش
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تجربیات نیجریه

ساختار

-

کارکرد

48

 )1ارتقاء مؤسسات آموزشی )2 ،ارتقاء مؤسسات
آموزشی )2 ،ایجاد و توسعه دانشگاهها و مراکز
آموزشی دیگر )3 ،توسعه ظرفیت نیروی انسانی،
 )4ایجاد صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز
 )1ایجاد رشتههای جدید دانشگاهی برای
آموزش ف ّناوری نفتوگاز )2 ،حضور شرکتهای
خصوصی در زمینه سرمایهگذاری در تحقیقات
و آموزش )3 ،ایجاد ظرفیت نیروی انسانی)4 ،
هدفمندی آموزش مهارتهای نیروی انسانی

-

بند
اقتصاد
مقاومتی

ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کاالها
وارداتی با هدف کاهش وابستگی به و خدمات بهتناسب ارزشافزوده و با خالص
ارزآوری مثبت از طریق :تسهیل مقررات و
کشورهای محدود و خاص
گسترش مشوقهای الزم

ساختار
تجربیات نروژ

)1تدوینقانونجدیدواگذاریحقبهرهبرداری )1 ،تدوین قانون جدید واگذاری حق بهرهبرداری،
تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی )2 ،توسعه تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی
بنگاههای کوچک و متوسط )3 ،تالشها برای
بهبود هماهنگی بخش عمومی و خصوصی)4 ،
توسعه پارکهای علم و فناوری نفتوگاز)5 ،
ایجاد مراکز استراتژیک تحقیقاتی )6 ،ایجاد
مراکز آموزش حرفهای

کارکرد

 )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و
نوآوریهای حوزه نفتوگاز )2 ،افزایش ظرفیت
جذب ف ّناوری )3 ،تأمین سرمایه عمومی برای
تحقیق و توسعه کاربردی توسط نهادهای
عمومی )4 ،حمایت از توسعه شرکتهای جدید
مبتنی بر ف ّناوری )5 ،مدیریت و کنترل ورود
سرمایهگذاری خارجی )6 ،توجه به یادگیری
مداوم برای رقابت و توجه به نیروی انسانی

کارکرد

تجربیات نیجریه

ساختار

-

-

-

 )1تأسیس بخش توسعه شرکتهای کوچک
و متوسط در سال  2003برای ترفیع توسعه
شرکتها خرد ،کوچک و متوسط و با هدف تسهیل
دستیابی آنها به تمام منابع موردنیاز
-

تجربیات نروژ

ساختار

تجربیات نروژ

کارکرد

)1تدوینقانونجدیدواگذاریحقبهرهبرداری )1 ،ایجاد مراکز آموزش حرفهای
تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی )2 ،توسعه
بنگاههای کوچک و متوسط )3 ،بهبود قوانین
حمایت از مالکیت فکری و ثبت بتنت
 )1حمایت مالیاتی از توسعه  R&Dدر بنگاههای  )1جذب سرمایهگذاری خارجی بهعنوان هسته
کوچک و متوسط )2 ،جذب سرمایهگذاری اصلی سیستم نوآوری )2 ،مدیریت و کنترل ورود
خارجی بهعنوان هسته اصلی سیستم سرمایهگذاری خارجی
نوآوری )3 ،حمایت از شرکتهای فعال در
صنعت نفتوگاز )4 ،تعریف فعالیتهای
تحقیق و توسعه مشترک بین بخش عمومی
و خصوصی )5 ،سرمایهگذاری مشترک بخش
دولتی و خصوصی

کارکرد

 )1آمادهسازی بستر سرمایهگذاری خارجی،
 )2تسهیل توسعه ف ّناورانه صنعت نفتوگاز
نیجریه )3 ،بومیسازی رفع نیازها)4 ،
مشوقهای مالی مناسب برای حضور در بخش
باالدستی نفتوگاز

تجربیات نیجریه

ساختار

 )1تأسیس بخش توسعه شرکتهای کوچک ایجاد هاب منطقهای برای صنایع مبتنی بر گاز
و متوسط در سال  2003برای ترفیع توسعه
شرکتها خرد ،کوچک و متوسط و با هدف
تسهیل دستیابی آنها به تمام منابع موردنیاز،
 )2توسعه مؤسسات اعطای وام کوچک به
شرکتهای کوچک و متوسط

بند
اقتصاد
مقاومتی

-

مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از
صادرات نفتوگاز از طریق :انتخاب صادرات نفتوگاز از طریق :ایجاد تنوع در
روشهای فروش
مشتریان راهبردی
 )1وجود بخش مدیریت نفتوگاز در نروژ

تجربیات نروژ

ساختار

 )1توسعه بنگاههای کوچک و متوسط)2 ،
توسعه پارکهای علم و فناوری نفتوگاز)3 ،
توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه در بنگاههای
کوچک و متوسط و نیز مراکز تحقیقات کاربردی
دانشگاههای تحصیالت تکمیلی )4 ،بهبود قوانین
حمایت از مالکیت فکری و ثبت بتنت
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بند
اقتصاد
مقاومتی

گسترش و تسهیل تولید ،صادرات کاال افزایشقدرتمقاومتوکاهشآسیبپذیری
اقتصاد کشور از طریق :توسعه پیوندهای
و خدمات
راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با
کشورهای منطقه و جهان بهویژه همسایگان
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-

-

-

بند
اقتصاد
مقاومتی

مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از
صادرات نفتوگاز از طریق :مشارکت دادن صادرات نفتوگاز از طریق :افزایش
صادرات گاز
بخش خصوصی در فروش

ساختار

 )1تالشها برای بهبود هماهنگی بخش عمومی و  )1وجود سازمانهای دولتی درگیر در
خصوصی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری  ،R&Dسیاستگذاری تحقیقات بخش نفتوگاز

تجربیات نروژ

ساختار

تجربیات نیجریه

-

 )1ایجاد مکانیسم قانونگذاری مناسب برای
فراهمنمودنامکانحضورسرمایهگذارانخارجی
و داخلی )2 ،قانونگذاری مناسب )3 ،تقویت
ارتباط بین بخش نفتوگاز و سایر بخشهای ملی
اقتصادی نیجریه )4 ،وجود نهادی در دولت برای
تقویت ارتباط میان فعاالن بزرگ بخش نفتوگاز
و شرکتهای کوچک و متوسط در حال ایجاد

 )1ایجاد مکانیسم قانونگذاری مناسب برای
فراهم نمودن امکان حضور سرمایهگذاران
خارجی و داخلی )2 ،قانونگذاری مناسب ،تقویت
ارتباط بین بخش نفتوگاز و سایر بخشهای ملی
اقتصادی نیجریه )3 ،وجود نهادی در دولت برای
تقویت ارتباط میان فعاالن بزرگ بخش نفتوگاز
و شرکتهای کوچک و متوسط در حال ایجاد

 )1تشویق حضور بخش خصوصی خارجی
در صنعت )2 ،هدفمندی آموزش مهارتهای
نیروی انسانی )3 ،حضور شرکتهای خصوصی
در زمینه سرمایهگذاری در تحقیقات و آموزش

 )1تشویق حضور بخش خصوصی خارجی در
صنعت )2 ،هدفمندی آموزش مهارتهای نیروی
انسانی )3 ،حضور شرکتهای خصوصی در زمینه
سرمایهگذاری در تحقیقات و آموزش

کارکرد

 )1توسعه سهم تأمین سرمایه تحقیق و توسعه
توسط بخش خصوصی )2 ،واگذاری مدیریت
هزینههای  R&Dبه بخش خصوصی )3 ،تالشها
برای بهبود هماهنگی بخش عمومی و خصوصی
بهمنظور افزایش سرمایهگذاری )4 ،R&D
تعریف فعالیتهای تحقیق و توسعه مشترک
بین بخش عمومی و خصوصی )5 ،سرمایهگذاری
مشترک بخش دولتی و خصوصی

کارکرد
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تجربیات نروژ
تجربیات نیجریه

ساختار

 )1تدوین استراتژی مشخص برای توسعه
پتروشیمی )2 ،وجود واحد مدیریت داراییهای
ملی نفتوگاز

کارکرد

-

کارکرد
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 )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و نوآوریهای
حوزه نفتوگاز )2 ،حمایت از مراکز تحقیقاتی)3 ،
حمایت از شرکتهای فعال در صنعت نفتوگاز،

افزایش صادرات فرآوردههای نفتی

تجربیات نروژ

ساختار

 )1تدوین قانون جدید واگذاری حق بهرهبرداری )1 ،تدوین قانون جدید واگذاری حق
تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی )2 ،ایجاد بهرهبرداری ،تولید و انتقال نفتوگاز و
پتروشیمی )2 ،وجود شورای تحقیقات نروژ،
مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای مختلف
که مسئول انجام برنامههای مختلف تحقیقاتی
برای صنایع باالدستی نفتوگاز است

کارکرد

 )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و نوآوریهای  )1تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و
حوزه نفتوگاز
نوآوریهای حوزه نفتوگاز )2 ،مدیریت و
کنترل ورود سرمایهگذاری خارجی

تجربیات نیجریه

ساختار

 )1ایجاد منطقه اقتصادی ویژه برای پتروشیمی،
 )2ایجاد هاب منطقهای برای صنایع مبتنی بر
گاز )3،ایجاد قوانین تعیین قیمت تجاری مناسب
برای تسریع توسعه پتروشیمی )4 ،ایجاد بخش
بازرسی ملی نفتوگاز

کارکرد

)1ایجادمنطقهاقتصادیویژهبرایپتروشیمی،
 )2ایجاد هاب منطقهای برای صنایع مبتنی
بر گاز )3 ،ایجاد قوانین تعیین قیمت تجاری
مناسب برای تسریع توسعه پتروشیمی)4 ،
وجود بخش بازرسی ملی نفتوگاز

 )1انجام فعالیت در تشویق حضور سرمایهگذاری  )1انجام فعالیت برا تشویق حضور
خارجی در بخش پتروشیمی )2 ،تدوین استراتژی سرمایهگذاری خارجی در بخش پتروشیمی،
 )2تدوین استراتژی مشخص برای توسعه
مشخص برای توسعه پتروشیمی
پتروشیمی

بند اقتصاد افزایش ذخایر راهبردی نفتوگاز کشور تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید
مقاومتی بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفتوگاز نفتوگاز ،بهویژه در میدانهای مشترک

تجربیات نیجریه

ساختار

کارکرد

-

-

-

-

کارکرد

تجربیات نروژ

ساختار

 )1وجود بخش مدیریت نفتوگاز در نروژ

 )1وجود بخش مدیریت نفتوگاز در نروژ

-

 )1تدوین استراتژی مشخص برای توسعه
پتروشیمی
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بند
اقتصاد
مقاومتی

مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات باال بردن صادرات برق ،محصوالت
نفتوگاز از طریق :افزایش صادرات پتروشیمی ،پتروشیمی و فرآوردهها
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ساختار
تجربیات نروژ
کارکرد
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بند اقتصاد افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه (بر
اساس شاخص شدت مصرف انرژی)
مقاومتی زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز
 )1تدوین قانون جدید واگذاری حق  )1وجود نهادهای عمومی که فعالیتهای تحقیق و
بهرهبرداری ،تولید و انتقال نفتوگاز و توسعه عمومی مشترک بین بخش خصوصی و عمومی را
تعریف میکند )2 ،تالشها برای بهبود هماهنگی بخش
پتروشیمی
عمومی و خصوصی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری
 )3 ،R&Dایجاد انجمنهای تحقیق و توسعه داخلی،
 )4توسعه پارکهای دانشی مرتبط و کارآمد

-

 )1حمایت مالیاتی از توسعه  R&Dدر بنگاههای کوچک
و متوسط )2 ،حمایت از مراکز تحقیقاتی ،حمایت از
شرکتهای فعال در صنعت نفتوگاز )3 ،واگذاری
مدیریت هزینههای  R&Dبه بخش خصوصی صنعت
نفتوگاز )4 ،تالشها برای بهبود هماهنگی بخش عمومی
و خصوصی بهمنظور افزایش سرمایهگذاری)5 ،R&D
تأمین سرمایه عمومی برای تحقیق و توسعه کاربردی
توسط نهادهای عمومی

بند اقتصاد افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه
(بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی)
مقاومتی زنجیره ارزش صنعت نفتوگاز

تجربیات نیجریه

ساختار
کارکرد

بند اقتصاد
مقاومتی

 )1ایجاد منطقه اقتصادی ویژه برای پتروشیمی،
 )2ایجاد هاب منطقهای برای صنایع مبتنی
بر گاز )3 ،ایجاد بخش بازرسی ملی نفتوگاز،
 )4تأسیس بخش توسعه شرکتهای کوچک
و متوسط )5 ،تدوین استراتژی مشخص برای
توسعه پتروشیمی )6 ،ایجاد قوانین تعیین قیمت
تجاری مناسب برای تسریع توسعه پتروشیمی،
 )7ایجاد واحد مدیریت داراییهای ملی نفتوگاز

-

 )1انجام فعالیتهای مختلف تشویق حضور
سرمایهگذاری خارجی در بخش پتروشیمی)2 ،
تدویناستراتژیمشخصبرایتوسعهپتروشیمی

-

تأکید بر برداشت صیانتی از منابع

شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و
جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای
فسادزا در حوزههای پولی ،تجاری ،ارزی و ...

تجربیات نروژ

ساختار

 )1ایجاد بخش مدیریت نفتوگاز در نروژ )1 ،وجود بخش مدیریت نفتوگاز در نروژ
 )2ایجاد سازمانهای دولتی درگیر در
سیاستگذاری تحقیقات بخش نفتوگاز)3 ،
ایجاد شورای تحقیقات نروژ )4 ،ایجاد مراکز
استراتژیک تحقیقاتی مانند ایجاد مراکز تعالی
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تجربیات نروژ

کارکرد

تجربیات نیجریه

ساختار کارکرد

-

-

-

-

-

 -5نتیجهگیری ،بحث و پیشنهادها
 -1-5بحث و بررسی

مطالعه منابع موجود در خصوص پیادهسازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفتوگاز ،نشان
داد ،اوالً تحقیقات صورت گرفته در حوزه اقتصاد مقاومتی غالباً عملیاتی نیستند و اکثرا ً
راهبردهای کلی ارائه دادهاند که عملیاتی سازی هرکدام از راهبردهای ارائه شده نیازمند
انجام تحقیق جداگانه ایست .ثانیاً تمرکز اصلی این تحقیق بر مقاومسازی صنعت نفتوگاز
است و ساختارها و کارکردهای ارائه شده مختص این بخش است .درصورتیکه در ادبیات
گذشته کمتر تحقیقی وجود دارد که با هدف مقاومسازی صنعت نفتوگاز انجام شده باشد.
مقوله اقتصاد مقاومتی و پیادهسازی مفهوم آن در اقتصاد ،مختص کشور ما نیست و
کشورهای دیگر نیز با انجام اقدامات حسابشده به مقاومسازی و کاهش آسیبپذیری
اقتصاد خود پرداختهاند .در این تحقیق با انجام مطالعه تطبیقی و مبتنی بر نظام ملی
نوآوری ،آن دسته از اقدامات کشورهای نروژ و نیجریه که با مفاد اقتصاد مقاومتی تطابق
داشته ،ارائه گردیده است .بهعنوان جمع بندی و نتیجهگیری از این تحقیق ،پرتکرارترین
راهبردهایی که در بندهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است
که میتوان آنها را بهعنوان یک ورودی اصلی در تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در
صنعت نفتوگاز کشور مورد توجه قرار داد.
در خصوص ساختارها این دو کشور توجه ویژهای را به بنیانهای دانشی خود معطوف
داشتهاند .استفاده از صندوق توسعه فناوری ( )PTDFجهت ایجاد دانشگاهها و پارکهای
علمی و فناوری مختص صنعت نفتوگاز ،توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و تدوین
قوانین حمایتی دیگر از مهمترین ساختارهای این دو کشور با هدف مقاومسازی صنعت
نفتوگاز کشور است .در خصوص کارکردها نیز این دو کشور حمایتهای زیادی را در
توسعه  R&Dصنعت نفتوگاز اعمال کردهاند .این دو کشور در حوزه توسعه ،R&D
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 )1مدیریت و کنترل ورود سرمایهگذاری خارجی
برای حرکت در مسیر خواستههای کشور نروژ)2 ،
اطمینان از همراستایی فعالیتهای بهرهبرداری
و تولید با مقررات ملی ،قانونها و کنترل آنها
بر طبق همین قانونها
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مالیات را کاهش داده ،آموزشها را با نیازها همراستا کرده ،تسهیالت حمایتی ارائه
داده و پای شرکتهای خصوصی را در این حوزه به میان کشیدهاند .همچنین از جمله
دیگر کارکردهای این دو کشور در مقاومسازی اقتصاد نفتوگاز ،افزایش طول زنجیره
فروش نفت بهواسطه توسعه پتروشیمیها و تقویت رقابت در صنایع پاییندستی این
بخش بوده است.
جدول  -4پرتکرارترین تجربههای نروژ و نیجریه مرتبط با بندهای اقتصاد مقاومتی
ساختارها

کارکردها

ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاههای مختلف (مرکز ایجاد تسهیالت مناسب برای همکاری مؤسسات تحقیق
جدید برای تحقیقات یکپارچه نوآورانه نفت ،گاز و و توسعه و شرکتهای فعال در صنعت
پتروشیمی در دانشگاه برگن ( )CIPRو بهکارگیری
محققان در آن مرکز عملیات یکپارچه در صنعت نفت،
گاز و پتروشیمی در دانشگاه علم و ف ّناوری نروژ)
ساختارها

کارکردها

توسعه بنگاههای کوچک و متوسط 1بهعنوان موتور همراستایی آموزشها و مهارتها با نیازها و فعالیتهای
شرکتهای خصوصی
نوآوری و توسعه ف ّناوری
تدوین قانون جدید واگذاری حق بهرهبرداری ،تولید و کاهش مالیات برای توسعه  R&Dدر بنگاههای کوچک
و متوسط
انتقال نفتوگاز و پتروشیمی
ایجاد دانشگاهها ،مراکز آموزشی صنعتی و کالجهای تالشها برای بهبود هماهنگی بخش عمومی و خصوصی
فنی توسط صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز و با هدف بهمنظور افزایش سرمایهگذاری ( R&Dکاهش مالیات،
تأمین سرمایه برای نوآوری و تأمین سرمایه برای تحقیق
توسعه دانش و آموزش
و توسعه)
توسعه پارکهای علم و فناوری مختص صنایع باالدستی تشویق دولت نروژ برای تحقیقات و نوآوریهای حوزه
نفتوگازتوسط:وزارتنفتوانرژی(،)MOEبخشاجرایی
و مدیریت نفت ( ،)NPDانجمن تحقیقات نروژ ()NRC
وجود صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز بهمنظور تدوین استراتژی مشخص برای توسعه پتروشیمی با
توسعه مهارتهای ف ّناورانه و ظرفیت نیروی انسانی و هدف بهینه نمودن استفاده از منابع وافر طبیعی (گاز و
نفت) ،پشتیبانی و توسعه ظرفیت داخلی در محصوالت
بومیسازی مهارتهای فنی و نیروی انسانی
و ف ّناوریهای کلیدی پتروشیمی ،تقویت قابلیت رقابتی
ملی در کسبوکارهای پاییندستی نفت ،توسعه ظرفیت
ف ّناورانه که برنامههای ملی توسعهای را پشتیبانی نمایند

)1. small and medium-sized enterprises (SMEs

صنعت نفتوگاز کشور بهعنوان یک بخش اساسی اثرگذار بر اقتصاد ایران است و اثراتی
که این صنعت از تحوالت بینالمللی میگیرد ،تغییرات اساسی را در اقتصاد کشور ایجاد
میکند و با در نظر داشتن ساختار کنونی اقتصاد کشور ،کاهش یا افزایش درآمد حاصل
از فروش نفت (با کاهش قیمت یا کاهش فروش نفت) اثرات فراوانی بر اقتصاد میگذارد.
افزایش درآمد حاصله منجر به ورود منابع مالی هنگفتی به بدنه اقتصاد شده و در صورت
عدم برنامهریزی صحیح برای استفاده از این درآمدها ،کشور را بیشازپیش به درآمدهای
نفتی وابسته خواهد کرد .از طرفی کاهش درآمد حاصله منجر به کسری بودجه میشود
و پروژههای عمرانی و زیربنایی متوقف شده و دولت در تأمین هزینههای جاری خود نیز
با مشکل مواجه میشود.
تحقیقات صورت گرفته در ادبیات موضوع در اکثر موارد با دیدی کلینگر به بررسی
ابعاد و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی پرداختهاند و تحقیقی وجود ندارد که بهصورت خاص
مقاومسازی صنعت نفتوگاز کشور را بررسی کرده باشد .اما این پژوهش با هدف بررسی
تجارب کشورهای دیگر در جهت مقاومسازی اقتصادی در صنعت نفت گاز تعریف شده
است .با کاوش صنعت نفتوگاز کشور نروژ و نیجریه بهعنوان دو کشور منتخب که یکی
ازلحاظ فناوری در سطح نسبتاً باالیی قرار دارد و دیگر ذخایر نفت قابلتوجهی را در اختیار
دارد ،ساختارها و کارکردهای متناسب با هر یک از بندهای اقتصاد مقاومتی را بررسی
کرده و در پایان مهمترین تجربیاتی که با بندهای اقتصاد مقاومتی بیشترین ارتباط
دارد را ارائه داده است .در بخش ساختارها تمرکز اصلی این دو کشور مبتنی بر تحقیق و
توسعه در صنعت نفتوگاز بوده است .بهگونهای که بسترهای زیادی برای تقویت تحقیق
و توسعه در دانشگاهها ،پارکهای علم و فناوری با ایجاد صندوق ف ّناوری ایجاد شده است.
بررسی کارکردها نیز نشان میدهد اکثر اقدامات مبتنی بر افزایش سودآوری و اثربخشی
فعالیتهای مرتبط با تحقیق و توسعه بوده است و افزایش زنجیره ارزش منابع داخلی
مانند توسعه پتروشیمی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
 -3-5پیشنهادها

این تحقیق مبتنی بر نظام ملی نوآوری ،تجارب دو کشور نروژ و نیجریه را در خصوص
مقاومسازی اقتصاد ارائه داده است .استفاده از این تجارب برای کشورمان ،مستلزم بررسی
و موشکافی هرکدام از اقدامات ،مقایسه با وضعیت فعلی کشور ایران و درنهایت ارائه
راهبردها و برنامههای عملیاتی برای کشور ایران است .ازاینرو در راستای توسعه نظری
پیشنهاد میشود اوالً با شناسایی وضع موجود و مطلوب هرکدام از مفاد اقتصاد مقاومتی
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در صنعت نفتوگاز کشور ،شکافهای اساسی که در هر یک از مفاد اقتصاد مقاومتی
وجود دارد شناسایی شود .ثانیاً مبتنی بر شکافهای شناساییشده و الهام از نتایج این
تحقیق ،راهبردها و اقدامات الزم بهمنظور دستیابی به صنعت نفتوگاز مقاوم در برابر
تهدیدات دنیای خارج ،تدوین و ارائه گردد .در این راستا و بر اساس تجربیات ذکرشده،
پیشنهادهای کاربردی زیر را برای حوزه نفتوگاز میتوان ارائه نمود:
 -1تعریف رگوالتوری مناسب که مبین روابط بین بخشهای مختلف دولت ،صنعت
نفت و بخشهای مختلف فعال در حوزه نفتوگاز نظیر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی،
شرکتهای سرمایهگذار و پیمانکاری بخش خصوصی و سایر اجزا باشد الزم میباشد.
 -2راهاندازی رشته تحصیلی ف ّناوری نفتوگاز در دانشگاهها و طراحی دروس مربوطه
بر پایه اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی و فناوریهای روز نفتوگاز
 -3راهاندازی صندوق توسعه ف ّناوری نفتوگاز بهمنظور توسعه مهارتهای ف ّناورانه
و ظرفیت نیروی انسانی و بومیسازی مهارتهای فنی و نیروی انسانی و همراستایی
آموزشها و مهارتها با نیازها و فعالیتهای شرکتهای خصوصی
 -4افزایش تعداد و توسعه فعالیتهای پارکهای علم و فناوری مختص صنایع
باالدستی
 -5تدوین قانون جدید واگذاری حق بهرهبرداری ،تولید و انتقال نفتوگاز و پتروشیمی
و تعریف مشوقهای الزم
 -6توسعه بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان موتور نوآوری و توسعه ف ّناوری

تأثیر راهبردهای مختلف در مدیریت درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کالن در
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