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چکيده
هر چند كه برخورداري از منابع انرژي براي صاحبان آنها در درجه اول به عنوان یک نقطه قوت و یک نعمت الهی محسوب میشود ولی
گاه وابستگی اقتصادي به همين منابع به تنگنایی براي صاحبان آنها تبدیل میشود .تنگنایی كه از تمایل قدرتهاي بزرگ براي تسلط
بر این كاالهاي استراتژیک ناشی میشود .یکی از این تنگناها ائتالف گروهی از كشورها براي محروم كردن صاحبان منابع از برخی
امتيازات یا تغيير رفتار دیپلماتيک آنها است كه اصطالحاً تحریم ناميده میشود .انگيزههاي اعمال تحریم و سطوح آن متفاوت بوده و به
همين صورت ميزان موفقيت آن هم متغير است .در این مقاله به بررسی تحریمها عليه ایران و اثرات تحریمهاي اخير بر صنعت نفت بر
اساس مدل SWOTو به روش مطالعات كتابخانه اي پرداخته شده و در نهایت تالش میشود ،راهبردهاي عبور از این شرایط بر اساس
نظرات خبرگان صنعت نفت ارائه شود.
کليد واژهها:تحریم ،تحليل  ،SWOTدانشگاه ،صنعت نفت جمهوري اسالمی ایران
مقدمه
امروزه نفت به یک كاالي استراتژیک و حياتی براي ادامه حيات
صنعتی غرب تبدیل شده ،كه حتی با ظهور انرژيهاي جدید نيز از
ارزش آن كاسته نشده است .لذا با توجه به ميزان پراكندگی این
كاال در سطح زمين ،تسلط بر منابع نفتی به اولویت اصلی
قدرتهاي بزرگ تبدیل شده است تا از طریق تسلط بر توليد،
توزیع و مصرف این كاالي گرانبها چند صباحی بيشتر به عنوان
قدرتهاي بزرگ در دنيا مطرح باشند .ایران به عنوان قدرتی
تأثيرگذار در منطقه خاورميانه،داراي ذخایر عظيمی از نفت و گاز
میباشد و در عين حال به دنبال دست یابی به فناوريهاي
نوین0نيز است .لذا قدرتهاي بزرگ جهانی به دنبال انواع و اقسام
راهها رفته تا فرصت پيشرفت را از ایران گرفته و با انجام اقداماتی از
قبل تحریم موانعی براي اینکه ایران نتواند خود ابتکار عمل را در
زمينه منابع انرژي اش در دست بگيرد ایجاد نمایند( .بهمنی،
)0910
تحریمها به معنی اقداماتی غيرنظامی هستند كه بر انتقال كاال،
خدمات یا سرمایه به یک كشور ،اثر زیانبار میگذارد و هدف از
1-High Technology
نویسنده مسئول مکاتبات :منصور معظمی Moazami1335@yahoo.com

برقراري آن ،تنبيه یا مجازات یا وادار ساختن آن كشور به
همخوان كردن خود با اهداف سياسی كشور تحریمكننده یا
گویاي ناخرسندي كشور تحریمكننده از كارها و رفتارهاي
كشور تحریم شده است.
با تشدید تحریمها عليه جمهوري اسالمی ایران و به ویژه
تحریم صنعت نفت از یکسال گذشته ،رصد واقع بينانه وضع
موجود میتواند در دستيابی به راهکارهاي رفع و گذر از
شرایط فعلی نقش بسيار عمده اي ایفا نماید .بر این اساس در
مقاله حاضر سعی میشود با شناسایی و معرفی نقاط قوت،
ضعف ،فرصت .تهدید محيط صنعت نفت ایران عالوه بر ارائه
پيامدهاي ناشی از اعمال تحریمهاي نفتی بر این صنعت،
راهبردهاي مناسب پيشنهاد گردد.
مباني نظري و پيشينه
امروزه محققان و مترجمان علومِ اجتماعی،به ویژه جامعه
شناسی و علوم سياسی و حقوق و روابط بين الملل ،براي
توصيف صورتی از تعامالت و مناسبات بين گروه هاي
اجتماعی یا ملتها و دولت ها اصطالح تحریم را به كار
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می برند .از این منظر تحریم عمل دسته جمعی و كيفري
است كه متضمن اقدامات الزم دیپلماتيک ،اقتصادي یا
نظامی در برابر كشوري است كه بر خالف مصوبات منشور
ملل متحد رفتار كرده است.
تحریمها به عنوان ابزاري براي تأمين منافع سياست خارجی
یک كشور ،در ميانه طيفی قرار میگيرد كه در یک سوي آن
سختترین اقدامات قهرآميز مانند كاربرد نيروي نظامی،
فعاليتهاي پنهانی یا تهدید به زور است و در سوي دیگر،
طيف تدابير دیپلماتيک ،اخراج دیپلمات ها ،احضار سفير،
اعتراض رسمی دیپلماتيک و به تعليق در آوردن مبادالت
فرهنگی قرار دارد .به عبارتی ،تحریمها در ميانه این طيف قرار
داشته و به جاي آنها مینشيند (كارتر.)0119 0 ،
تحریمهاي اقتصادي ،نوعی دیپلماسی اجبار است كه در آن آميزه
اي از زور و دیپلماسی به صورتی هدفمند استفاده میشود تا
دشمن را كه به دنبال تغيير وضع موجود است و یا هم اكنون
وضع موجود را دگرگون ساخته وادار نماید تا در تصميم خود
تجدید نظر كند (جورج السکاندر .)0119 ،2اثرگذاري بر
سياستهاي یک كشور یا حتی تغيير نظام آن ،تنبيه یا مجازات
یک كشور به علت سياست هایش از معمولترین دالیلی هستند
كه در تعاریف تحریم نيز آمده اند .عالوه بر این دالیل و اهداف
تحریم را چنين میتوان برشمرد:
 ابزار مخالفت نمادین با سياستهاي كشور هدف تحریم
 ایجاد بی ثباتی در كشور هدف
 كاهش توان نظامی كشور

 پشتيبانی از حقوق بشر ،رویارویی با تروریسم و جلوگيري
از گسترش جنگ افزارهاي ویژه كشتار جمعی

 بازداشتن كشور تحریم شده از پيگيري برخی سياستهاي
ناخوشایند در آینده
 اثبات استوار بودن كشور تحریمكننده در پيگيري منافع ملی (الپز و
كارت رایت0111 ،؛ بهروزي فر0991 ،؛ عزیزنژاد.)0999 ،

 مهمتر از اعمال تحریم ،توفيق در اجرا و موفقيت آن است
كه در این امر عوامل متعددي دخالت دارند از جمله:
 قدرت اقتصادي :تحریم اهرمی است كه كشور مخالف را به
این نتيجه میرساند كه هزینه تمکين در برابر خواست
كشور تحریم كننده ،كمتر از هزینه ناشی از اعمال تحریم
اقتصادي عليه آن كشور است .بنابراین نظریههاي تحریم

1-CarterBarry1998
2- Jeorge Alexander

اقتصادي با قدرت اقتصادي كشورها ،داراي رابطه مستقيم
است (اليوت.)2119 ،9

 درونی سازي و سمبليک كردن آن :برخی نظریه پردازان
تحریم اقتصادي را در قالب "دیپلماسی اتصال و نفوذ" تحليل
میكنند .سه فرایند مهم به نامهاي " اطاعت" ،"4شناسایی،"1
و"درونی سازي "6در این نظریه مطرح میشوند .رفتار مطيعانه
طرف مقابل منوط به نفوذ و اثرگذاري است .در این روش
ارتباط و اتصال موفقت آميز نه به خاطر اجبار و ترغيب بلکه
به دليل القاي تدریجی ارزشها (درونی سازي) صورت
میگيرد (ليسی و امرسون .)211 ،
 اهداف تحریم :آنچه تعيينكننده است ارزش آن چيزي
است كه دو طرف بر سر آن اختالف دارند و به این منظور
یا یکدیگر درگير شده اند.
 نوع نظام سياسی :به ميزانی كه كشور هدف دموكراتيکتر باشد
و اقتصاد آن نيز به كشور یا كشورهاي تحریمكننده وابستگی
بيشتري داشته باشد به همان ميزان شانس موفقيت تحریم
بيشتر میشود .بنابراین طبق نظر برخی محققين از جمله
لکتزین و سووا 9تحریم اقتصادي عليه حکومتهاي
غيردمکراتيک شانس موفقيت چندانی ندارد زیرا رهبران این
نوع از حکومتها براي ایجاد ائتالف داخلی و مقابله با آثار تحریم
مشکل چندانی ندارند (آل آكادميک.)2119 ،
 دامنه تحریم :هر چه تحریم كم دامنهتر باشد ،شانس موفقيت
تحریم بيشتر است؛ زیرا كشور تحریمكننده این امکان را به
دست میآورد ،تا دیگر كشورها را در پيوستن به تحریم با خود
همراه كند (جورج الکساندر.)2119 ،
 ميزان وابستگی و رابطه دوستی :هر چه تحریمكننده و
تحریم شونده رابطه دوستانه تري داشته باشند و از حجم
مبادالت اقتصادي باالیی برخوردار باشند ،امکان موفقيت
تحریم افزایش مییابد (همان منبع).
 سرعت و دقت تحریم :هرچه سرعت تحریم بيشتر باشد
موفقتر خواهد بود (همان منبع).
 دیپلماسی اتصال و همکاري :همکاري بينالمللی براي اعمال
تحریم به عنوان شرطی است كه نظریه پردازان بر آن اجماع
نظر دارند .وقتی موضوعات مورد مناقشه ،ملموس و مشخص
هستند ،دستيابی به همکاري آسانتر است (همان منبع).
3-Elliot
4 - compliance
5 - conversance
6 - Internalization
7-Doan Lacy and Emerson M.S.Niou
8 - Lektzian and Mark Souva

راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأكيد بر توسعه همکاريهاي دانشگاه و صنعت
سابقه شش دوره تحریم جمهوري اسالمی ایران پس از انقالب
اسالمی ،نشان میدهد تحریمها بسياري از صنایع ایران به ویژه
صنعت نفت را چون پایهايترین بخش اقتصاد آن است متأثر
میسازند .با این وجود علیرغم تالشهاي آمریکا براي تحریم این
صنعت ،قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل تا دسامبر 2116
صنعت نفت ایران را هدف تحریم قرار نداده بودند.
در مقابله با این تحریم ها ،بدون شک ،اقدامات مهمی در
صنایع مختلف و به ویژه صنعت نفت ایران شکل گرفته است.
اما نظر به اینکه محيط ها ،به ویژه محيطهاي سياسی بسيار
متغير و پویا هستند ،پایش مستمر و دائمی و اعمال تغييرات
آنی در راهبردها و برنامه ها ،اقدامی ضروري است كه با تشدید
تحریمهاي صنعت نفت ایران از سال گذشته ،این خالء در
مطالعات به چشم میخورد؛ لذا تحليل محيط صنعت نفت
ایران در شرایط تحریم اخير و ارائه راهبردهاي مبتنی بر این
تحليل بسيار ضروري است.
روش شناسي
پژوهش حاضر از منظر روش ،پيمایشی -توصيفی و از منظر
هدف كاربردي است و به منظور جمع آوري داده و اطالعات از
شيوه پرسشگري ،با بهره گيري از سؤاالت پرسشنامه ،استفاده
شده است .عالوه بر آن ،براي شناسایی مبانی نظري ،پيشينه
تحقيق و جمع آوري دادههاي اوليه این پژوهش ،از اسناد
كتابخانه اي ،مجالت ،فصلنامهها و منابع معتبر اینترنتی
استفاده شده است .با این توضيح كه ابتدا با ارائه رویکرد نظري
از پيشينه صنعت نفت ایران و مبتنی بر مدل  ،SWOTتحليل
وضعيت استراتژیک صنعت نفت ایران در شرایط تحریم اخير
به تصویر كشيده میشود و سپس بر اساس نظرات خبرگان
صنعت نفت با تقابل نکات مطرح شده در خروجیهاي مدل
 ،SWOTراهبردهاي عبور صنعت نفت ایران از این شرایط
پيشنهاد میگردد .جامعه آماري مطالعه حاضر ،مدیران ارشد
صنعت نفت ایران با بيش از  21سال سابقه بوده است كه
نمونه نهایی به روش گلوله برفی و به تعداد  02نفر انتخاب
شده اند.
يافتههاي پژوهش
الف) نتايج و تحليل مبتني بر SWOT

تأثيرات تحریم اقتصادي عليه ایران هم براي تحریم كنندگان
و هم براي دولت ایران بسيار مضر و آسيبرسان خواهد بود.
در این پژوهش با به كارگيري مدل تحليل قوت ها ،ضعف ها،
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فرصتها و تهدیدها ،نتایج اثرات تحریم بر صنعت نفت به شرح
ذیل احصا شده اند:
نقاط قوت :
 .كيفيت نفت خام ایران با توجه به ماهيت و كيفيت نفت خام
مورد تقاضاي متقاضيان و مصرف كنندگان در قطبهاي
متنوع مصرف در عرصه بينالمللی :یکی از فاكتورهایی كه در
فرمول قيمت گذاري فراوردههاي نفتی نقش اساسی دارد ،نوع
نفت خام و كيفيت آن است؛ به طوري كه آنچه به عنوان نفت
سبک یا سنگين ناميده میشود ،درجه اي از تركيبات نفتی
2
(شامل گوگرد ،نمک ،فلزات و نظایر آن) است كه API
خوانده میشود و این مسئله در قيمت آن و فرمول فروش
تأثيرگذار است .با تحریم صنعت نفت ایران كشورهاي خریدار
نفت آن به دليل انطباق پاالیشگاههایشان با نفت ایران نمی
توانند در فرصت كوتاه مشخص شده از نظر فنی شرایطی را
فراهم كنند تا پاالیشگاهها و تجهيزات نفتی خود را كه بر پایه
نفت سنگين ایران پایه ریزي شده است بر پایه نفت جدید
تغيير دهند .گرچه برخی كشورها همچون روسيه ،ليبی،
ویتنام،گابون ،كلمبيا ،نيجریه،امارات،آذربایجان ،كویت ،ونزوئال،
عراق و عربستاننفت خام هایی دارند كه با كمی تفاوت به
درجه  APIنفت خامایران نزدیک هستند و میتوانند بازاري
مناسب براي خریداران نفت خام ما باشند ،اما به دليل تفاوت
باالي ميزان سولفور نفت خامهاي این كشورها با ایران،به طور
قطع ،این امر ممکن نخواهد بود .نفت این كشورها حاوي
سولفور كمتري است و بيشتر مناسب تهيه فراوردههایی
چون بنزین است؛ در حالی كه نفت سنگين ایران كه حاوي
سولفور بيشتري است ،براي فراوري به دیگر محصوالت
مشتق از نفت ،هزینه كمتري میبرد (عالمی.)0910 ،
شایان ذكر است كه از نظر كيفيت براي نفت صادراتی ایران
یک جانشين وجود دارد و آن نفت اورال روسيه و همچنين
عراق است كه باید مراقب حركت آنها بود (جزایري،
.)0911
 .2اختصاص داشتن تنها  2درصد صادرات نفت ایران به
كشورهاي اروپایی :بر اساس آمارهاي سال  2100قاره اروپا
پس از چين بزرگترین بازار صادراتی نفت ایران است .از
سوي دیگر در بين كشورهاي مختلف كشورهاي سریالنکا
( 01درصد واردات نفت از ایران) ،تركيه ( 10درصد واردات
1- Strengths
)واحد چگالی نفت در سطح( 2-American petroleum institute
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نفت از ایران) ،آفریقاي جنوبی ( 21درصد واردات نفت از
ایران ،1/یونان ( 04درصد واردات نفت از ایران) ،اسپانيا و
ایتاليا ( 09درصد واردات نفت از ایران) ،به ترتيب بيشترین
وابستگی را به نفت ایران در بين كشورهاي مختلف جهان
دارند .از این رو ،در صورتی كه اروپا واردات نفت خود را از
ایران قطع نماید ،ایران تنها حدود  2درصد صادرات خود
را از دست خواهد داد.
.3موقعيت ایران به عنوان جانشين خوب روسيه براي واردات انرژي به
اروپا :اتحادیه اروپا متشکل از بيست و هفت كشور است و در حال
حاضر ،بزرگترین وارد كننده انرژي جهان محسوب میشود
(كاپروس و مانتزوس .)2116 ،0این اتحادیه به شدت وابسته به
واردات انرژي است و این وابستگی در سالهاي آینده افزایش
خواهد یافت .در واقع در سال  ،2191مصرف انرژي این اتحادیه 01
درصد بيش از مصرف انرژي آن در سال  2111خواهد بود.نفت
مهمترین منبع مصرف انرژي اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند -
اگرچه ميزان مصرف آن در سال  ،2191نسبت به مصرف كنونی
آن افزایش قابل توجهی نخواهد داشت (موسوي و سوري،
.)099در حالی كه مصرف انرژي اتحادیه اروپا تا سال  2191رشد
خواهد داشت ،كاهش قابل توجه انرژي توليدي در داخل باعث
خواهد شد كه وابستگی این اتحادیه به واردات انرژي ،بهویژه گاز،
افزایش چشمگيري داشته باشد .روسيه ،با دارا بودن  49تریليون
متر مکعب ذخایر گازي و توليد حدود  22درصد كل گاز توليدي
جهان ،و با دارا بودن 2/9ميليارد بشکه از ذخایر نفتی ( 6/0درصد
از كل منابع نفت خام جهان) ،نقش مهمی در تأمين انرژي براي
اتحادیه دارد .از دیگر سو ،خطوط انتقال گسترده منابع انرژي آن به
اروپا ،به عنوان ابزارهاي قدرت سياسی و امنيتی این كشور عمل
میكنند .روسيه حدود  41درصد گاز اروپا را تأمين میكند و طبق
برخی پيش بينیها تا سال  ،2191این ميزان به  61درصد بالغ
خواهد شد (موسوي و سوري .)099 ،این وابستگی به یکی از
دغدغههاي مهم اتحادیه اروپا تبدیل شده كه آن را مجبور به یافتن
مسيرها و راههاي جدیدي براي برطرف كردن این وابستگی نموده
است .بنابراین ذخایر عظيم گاز ایران پس از مناقشههاي تکراري
روسيه ،به شدت مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته و این اتحادیه
تالش خود را براي یافتن منابع جایگزین براي انرژي روسيه
دوچندان كرده است.
.4توانمندي نيروهاي داخلی و استعدادها ،قابليت ها ،تواناییها و
امکانات قابل مالحظه طراحی ،ساخت و نصب تجهيزات
پروژهها و نيز ساخت داخل اكثر كاالها ،ماشين آالت و تجهيزات
1-Capros&Mantzos

و قطعات مرتبط به توسعه و توليد در صنعت نفت كشور :با
تحریم ایران ،موانع واردات فناورهاي نو در صنعت نفت ،به
تدریج بخش فرسوده و قدیمی تجهيزات را بدون جایگزین
نمودن آنها از دور خارج مینماید .لذا ،مسئوليت بخش داخلی
در تأمين تجهيزات و فناوريها و نيروي انسانی مورد نياز در
این بخش چه در زمينه توليد فناوري و چه به كارگيري آن
سنگينتر خواهد شد .بررسیها نشان داده مشکل اقتصاد ایران
بیسوادي نيست ،مشکل اقتصاد ایران عدم كاربرد سواد در
درون صنایع اقتصاد ایران است .ایران با داشتن نيروهاي جوان
مستعد ،با استعداد و خالق به راحتی میتواند در مسير
خودكفایی قدم بر دارد و آنچه روزي عامل سلطه اقتصادي
غرب بر آنها میشده است را نابود كند .خودكفایی كشور در
بسياري از فناوريهاي نو نشان میدهد كه دانش بومی ما و
آنچه كه به عنوان سرمایه انسانی میشناسيم ،بسيار قدرتمندتر
از هر تحریمی است و به دست توانمندي احتياج دارد تا با برنامه
ریزي و تأكيد بر فرایند تحقيق و توسعه ،به مطلوبترین شکل از
آن استفاده كند.
.5داشتن ظرفيت در صادرات محصوالت پتروشيمی:سرمایهگذاري
ایران در توليد محصوالت نفتی و صادرات آنها به جاي صادر
كردن نفت خام ،امروزه به نتایج مطلوبی رسيده و ظرفيت
مناسبی را فراهم نموده است تا بخشی از نفت خام استحصال
شده در داخل ،با ایجاد ارزش افزوده به مواد پتروشيمی تبدیل و
به خارج صادر شوند .اكنون كه اتحادیه اروپا نفت ایران را براي
خود تحریم نموده است ،بهترین فرصت است تا جان تازه اي به
كالبد صنایع پتروشيمی دميده شود و با همين سهم حدود 21
درصدي از كل نفت صادراتی ،صنایع پتروشيمی دچار تحول
شود .توليد محصوالت تبدیلی و غير خام و صادرات آنها با توجه
به افزایش قيمت دالر ،میتواند جبران مناسبی براي كسب درآمد
نفتی محسوب شده و كشور را به یک جهش صادراتی وادار نماید.
به ویژه اینکه هم اكنون نيز از تمام ظرفيت توليدات وابسته به
محصوالت پتروشيمی استفاده نمی شود و ظرفيت خالی براي
رشد وجود دارد (عسلی.)0910 ،
نقاط ضعف
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 .اتکاي شدید اقتصاد ایران به درآمدهاي صادرات نفت:بدون
شک ایران به توليد نفت وابسته است و درآمد نفتی91
درصد از كل درآمد صادرات و  11درصد از توليد ناخالص
داخلی آن را شامل میشود .حذف این درآمدها بی-
2- Weaknesses

راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأكيد بر توسعه همکاريهاي دانشگاه و صنعت
تردید،باعث آسيبهاي اقتصادي خواهد شد .بر اساس
ادعاي آژانس بين المللی انرژي ،ذخایر موجود نفت جهان
جوابگوي  09ماه قطع صادرات نفت ایران است و همين
مدت براي ضربه زدن به اقتصاد ایران كافی است.
.2متحدان بين المللی محدود :تأثيرگذاري تحریمها در گرو
اجرایی شدن كامل آنها و همکاري نهادها ،شركتها و
كمپانیهاي جهانی است .به این معنا كه هر چه شركتها و
كمپانیهاي بين المللی ،با روند تحریمها عليه ایران بيشتر
موافق باشند و از اعمال آن سر نزنند ،این حلقه براي ایران
تنگتر خواهد شد ( .)Thomson, 2011این موضوع روز به
روز از متحدان بين المللی ایران میكاهد .مهمترین
كشوري كه شاید بتوان روي حمایت آن به هر نحو ،حساب
نمود ،كشور چين است .سومين كشور صادر كننده نفت به
چين بعد از عربستان و آنگوال ،ایران است كه با صادرات
روزانه  421هزار بشکه نفت خام به این كشور 1 ،درصد از
كل واردات نفت خام چين را در دست گرفته است كه با
افزایش تنشها بين ایران و كشورهاي عضو اتحادیه اروپا،
چين نيز شاید به ناچار مجبور شود به دليل فشارهاي
سياسی ،سياست كاهش اتکاي اقتصادي به نفت خام ایران
را دنبال كند.
.3پایين بودن امتياز رقابت پذیري در كل توليدات نفت و گاز و
فرآورده ها :مایکل پورتر از منظر اقتصادي ،رقابتپذیري را مترادف
با بهره وري و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی،
سرمایه و منابع طبيعی خود تعریف میكند .رقابتپذیري در اثر
تركيبی از دارایيها و فرایندها به وجود میآید.
نگاهی اجمالی بر فرمول باال نشان میدهد ،از آنجایی كه وضعيت
ایران در بخش داراییهاي رقابتی به ویژه در قسمت منابع مالی و
فناوري به دالیلی كه قبالً اشاره شد ،پایين بوده و به دليل نداشتن
تکنولوژي منعطف ،امکان سفارشی سازي را دارا نيست و همچنين
با وجود واسطه ها ،سرعت تحویل سفارش هایش كم است ،لذا در
رقابت پذیري امتياز پایينی را دارا خواهد بود.
.4كمبود نقدینگی در عرصههاي توسعه و توليد نفت و گازدر
بخش باالدستی و پایين دستی :از نظر علمی گفته میشود كه
«كمبود نقدینگی» مشکل كالسيک بنگاههاي اقتصادي است.
از اینرو ،نوسانات نقدینگی را نباید به عنوان عامل ،در مشکالت
توليد تلقی كرد؛ بلکه نبود توانایی در مدیریت بهينه نقدینگی
ریشه اصلی مشکالت است .اقتصاد ایران از نظر نقدینگی در
سطح كالن ،اقتصاد توانمندي است .هم منابع نقد داخلی
فراوان است و هم جریانهاي نقد ارزي قابل توجهی وارد
كشور شده و در اقتصاد كشور جریان مییابد .اما اینکه به
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عنوان مثال یک بخش اقتصاد مانند نفت نتواند از این
نقدینگی به اندازه كافی بهرهمند شود ،میتواند یکی از
مهمترین دالیلش ،ضعف داخلی در این بخش باشد .اگر این
بخش نتواند همپاي سایر حوزهها براي سرمایهگذاران خویش
بازده مناسب فراهم نماید ،خروج منابع نقد از آن امري طبيعی
خواهد بود.
.5عدم حفظ سهم توليد در حوزههاي قدیمی به دليل
زیرساختهاي كهنه (پایين بودن ضریب ازدیاد برداشت):ایران
براي حفظ سهميه توليد حدود  42/09درصدي خود در
اوپک ،باید ظرفيتهاي توليد خود را تا سال  2101و 2121
بهترتيب به حدود  1و  6ميليون بشکه در روز افزایش دهد
(گزارش مركز پژوهشهاي مجلس .)0910 ،به دليل
فرسودگی ،در اغلب مخازن نفت در حال توليد در ایران،
ضریب بازیافت مخازن به شدت كاهش یافته و تزریق گاز به
این ميادین هم با جدیت پيگيري نمیشود .به همين دليل،
ميزان توليد نفت از ميادین موجود نيز مدام در حال كاهش
است و همين امر دستيابی به هدف توليد  1ميليون بشکه
نفت خام در پایان برنامه پنجم توسعه را با مشکل مواجه
میسازد .این در حالی است كه كشورهاي همسایه به ویژه
عراق،در ميادین مشترك با بهرهگيري از فناوريهاي
شركتهاي غربی ،به سرعت در حال توسعه این ميادین است.
 .6فاصله زیاد از لحاظ تکنولوژیکی و مالی با رقباي خارجی :صنعت
نفت و گاز ،صنعتی سرمایهبر و داراي فناوري به نسبت پيچيده
است كه احتياج به سرمایهگذاريهاي گسترده مالی و بانکی و
ورود فناوريهاي جدید دارد كه معامالت و داد و ستدهاي
بانکی و مالی ،به شدت تحت تأثير تحریم هاي بينالمللی بوده و
در نتيجه بهطور مستقيم بر صنعت نفت و گاز اثر میگذارند .از
سوي دیگر ،موانع واردات فناورهاي نو در این صنعت ،بتدریج
بخش فرسوده و قدیمی تجهيزات را بدون جایگزین نموده و آنها
از دور خارج مینماید.

شکل  :فرمول رقابت پذيري جهاني (من ،الئو و چان) 2002
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.7پایين بودن ضریب خلق فناوري در صنعت نفت :هرچند كه
نيروهاي توانمند ایرانی در بسياري از حوزههاي صنعت نفت،
نقش مهم و تأثيرگذاري ایفا میكنند ،اما وقتی شاهد
بهكارگيري برخی شركتهاي چينی در پروژههاي نفت و گاز
ایران هستيم ،بدین معناست كه در برخی از بخشها ،امکان
خودكفایی كامل در توسعه و توليد فراهم نشده و هنوز نيازمند
مشاركت با شركتهاي خارجی هستيم .ایران بسياري از
فناوريهاي مورد نياز نفت و گاز را از آمریکا و اروپا وارد میكند.
.8كم رنگ بودن نقش سازمانهاي مردم نهاد و بخش
خصوصی:برخورداري دولت ایران از درآمدهاي نفتی سبب كاهش
ضریب رابطه درآمدهاي دولت و مردم شده است؛ بهطوريكه روند
افزیش درآمدهاي دولت نسبت به مردم،شيب بيشتري یافته و به
دنبال آن تناقض و ناهماهنگی در رفتار اقتصادي دولت و مردم بروز
كرده است .مردم محتاط در هزینه كردن درآمدهاشان ،ولی
دولتها دست و دلباز در دوران فوران درآمدهاي نفتی و متوسل به
كسري بودجه در زمانهاي افول درآمدهاي نفتی هستند .دوام این
شرایط طی چند دهه ،به كمرنگ شدن نقش بخش خصوصی و
پررنگ شدن نقش دولت در اقتصاد ملی منجر شده است كه عالوه
بر كاهش نرخ رشد،به تأخير در ایجاد توسعه ،به ویژه در زمينه
صنعت نفت و گاز انجاميده است.
 .9تمركز اكثر صنایع نفتی در مرزها و استانهاي ساحلی:
بيشتر چاههاي نفت ایران در دو مرز آبی جنوب و شمال
ایران قرار دارند .همچنين به دليل اینکه حمل و نقل و
صادرات فراوردههاي پاالیشی و یا نفت خام تسهيل گردد،
بيشتر پاالیشگاهها نيز در آنجا تمركز یافته اند.
عدم تسلط كامل بر قوانين بين المللی :شركتهاي
.0
نفتی نه تنها باید از سياستها و مقررات دولت در كشور داراي
ذخایر نفتی آگاهی داشته باشند ،بلکه باید با قوانين بينالمللی
حاكم بر توسعه ميدانهاي نفتی و تجارت نفت خام نيز
آشنایی داشته باشند .شركتها در رقابت با همدیگر با تمام
وجود منافع خود را پيگيري نموده و تالش مینمایند قراردادها
را به گونه اي تنظيم نمایند كه نفع بيشتري كسب كنند.
كمبود مذاكره كنندگان بينالمللی و آشنا به مفاد قراردادهاي
نفت و گاز ،یکی از ضعفهاي كشور ایران در عدم بهره گيري
بهينه از قراردادهاي نفتی تاكنون بوده است.
متنوع نبودن سبد سرمایه گذاري :همانطوركه قبال ذكر
.
شد ،فروش و صادرات نفت به كشورهاي محدودي منحصر
شده كه براساس تئوري پورتفوليو ،شاید بهترین و بيشترین
بازده را براي آن ميسر نسازد ،لذا همين متنوع نبودن بازار

سبب میشود ،وقتی چند مشتري كليدي از سبد بيرون
میروند با مشکالت جدي روبرو شود.
فرصتها
 .افزایش نگرانی مصرفكنندگان در جهان از مسائل انرژي:
در امر تحریم نفتی ایران ،آمریکا و اتحادیه اروپا در واقع
امنيت انرژي و نيز تعادل بازار جهانی انرژي را به خطر
انداخته اند .زیرا امروزه یکی از مباحث مهم در زمينه
استفاده از انرژي ،عالوه بر امنيت توليد ،بحث امنيت در
عرضه این كاالي استراتژیک است .عدم وجود اجماع جهانی
بر روي تحریم نفتی جمهوري اسالمی ایران ،قطعاً سبب
كاهش كارآیی آن در مقابله با ایران خواهد شد و نيز این
تحریم در دراز مدت به زیان غرب خواهد بود.
 .2شوك اقتصاد جهانی :دوران نفت ارزان به پایان رسيده
است .بنابراین حتی كوچکترین شوكهاي سياسی نيز تأثير
ناگواري بر بازار نفت خواهد گذاشت .به ویژه اگر صادرات
چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان قطع گردد .اگر
ایران ،نفت خود را از بازار جهانی كنار بکشد و تنگه هرمز را
به روي نفتکشها ببندد ،علیرغم اینکه وابستگی كشورهاي
غربی به نفت كاهش یافته باشد ،ولی همچنان بازار با
كمبود نفت مواجه خواهد شد كه منجر به افزایش بهاي
نفت خواهد گردید و در این شرایط شکی در بروز ركود
اقتصاد جهان وجود نخواهد داشت (دیوید ویس)2116 ،2
البته باید توجه داشت كه این امر تنها زمانی اتفاق میافتد
كه سایر كشورهاي توليدكننده آمادگی تأمين نفت مورد
نياز بازار را نداشته باشند.
 .3توجه بيشتر به توانمنديهاي داخلی:با نگاهی مثبت به
مفهوم تحریم نفتی ایران ،میتوان آن را فرصتی براي
شکوفایی هرچه بيشتر و بهتر استعدادهاي داخلی در زمينه
توسعه و پيشرفت دانست .پشتوانه تجربه اتکا به قدرت داخلی
در هشت سال دفاع مقدس نشان داد كه هر چه در زمينه اي
خاص ،عرصه بر جمهوري اسالمی ایران تنگتر شود،
استعدادهاي جوانان ایران در آن زمينه بيشتر شکوفا شده و
كشور را به مرز استقالل و قطع وابستگی در آن زمينه پيش
میبرند .شاهد مثال در این زمينه ،دستيابی ایران به توان
بسيار باالي دفاعی و نظامی است كه نتيجه مستقيم
تحریمهاي ایران در زمان جنگ ایران و عراق است.
1- Opportunities
(اقتصاددان ارشد مؤسسه استاندارد پورز)2- David Vase

راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأكيد بر توسعه همکاريهاي دانشگاه و صنعت
.4عدم همکاري برخی نهادها ،شركتها و كمپانیهاي بينالمللی با
تحریمها مانند شركتهاي چينی و هندي :با شروع تحریمها عليه
ایران ،كشورهاي واردكننده نفت ایران نظير هند ،چين،
تركيه و كره جنوبی ،مخالفت خود را ابراز داشتند 6 .درصد
از واردات نفت چين 1 ،درصد از واردات نفت هند و 01
درصد از واردات نفت كره جنوبی از طریق ایران تأمين
میشود .به عالوه ،نفت ایران تأمين كنندة حدود درصد
نفت مورد نياز ژاپن است.
تهديدها
 .كاهش سرمایه گذاري ها :تأثير اوليه تحریمهاي مالی
آمریکا كاهش سرمایه گذاري براي تأمين مالی پروژههاي
توسعه بخش نفت در ایران است؛ زیرا بخش نفت از سرمایه
بري زیادي برخوردار است و همواره به مقادیر زیادي از
سرمایه براي توسعه این بخش نيازمند است .كمبود سرمایه
داخلی ،سرمایه گذاري در پروژههاي توسعه اي بخش نفت
را به تعویق میاندازد .گسترش ميدانهاي نفتی مستلزم
حجم باالي سرمایه گذاري است كه ایران چنين سرمایه اي
ندارد و همچنين با توجه به اوضاع بين المللی قادر به
استقراض نيز نيست .طبق قوانين ایران ،مالکيت بر منابع
طبيعی نظير نفت ،جنگل ،معادن و  ...ممنوع است با این
حال شركت ملی نفت ایران در برخی ميدانهاي سرمایه
گذاري را براي شركتهاي نفتی به صورت قراردادهاي باي
بک تشویق كرده كه به دليل ریسک باال در ایران و نيز
تحریمهاي سرمایه گذاري این موضوع بسيار اثرگذار است
(یاوري.)0991 ،
.2ركود داخلی :با اعمال تحریمهاي نفتی و اقتصادي عليه
ایران ،اقتصاد ایران با خطر روبرو میشود؛ چرا كه اقتصاد
ایران بر واردات متکی است .در واقع نياز ایران به واردات
كاالهاي مصرفی و صنعتی و اتکاي همه جانبه به درآمد
نفت ،مشکل عمده در این زمينه است .بر این اساس تحریم
نفتی ایران عالوه بر ایجاد ركود اقتصاد جهانی ،درآمدهاي
نفتی ایران كه بيش از  11درصد منابع بودجه اي كشور را
شامل میشود را كاهش داده و موجبات ركود اقتصادي در
داخل نيز خواهد شد.
كاهش سهم بازار ایران توسط رقبا :بر اساس پيش
.3
بينی اوپک ،ایران ظرف سه سال آینده و در صورت ادامه
روند فعلی سرمایه گذاريها ،به دليل پيري مخازن پربازده،
1- Threats
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از نظر ذخایر نفت پس از عربستان ،كانادا و ونزوئال به رده
چهارم خواهد رفت و از لحاظ توليد روزانه در جهان نيز
پس از عربستان ،روسيه ،آمریکا ،چين ،عراق و احتماال
كانادا به رده  6یا و از نظر صادرات در درون اوپک هم
بعد از عربستان ،امارات ،عراق و نيجریه به پله  1تنزل پيدا
میكند .حال اگر به این شرایط ،تحریمها نيز اضافه گردد،
بدون شک ،رقبا سهم آن را خواهند گرفت (محمدي،
0910؛ اقتصاد آنالین.)0910 ،
.4كاهش منابع مالی و ارزي:اعمال تحریم ها ،شركتها را در
تأمين منابع ارزي از بانکها و تأمين كنندگان سرمایه داخلی،
دچار مشکل میكند .توليدكنندگانی كه منابع خود را از طریق
فاینانس و یوزانس تأمين میكنند ،با تنگنا مواجه شده و از
طرفی ،چون قادر به تحویل كاالهاي توليدي خود در زمان
مشخص نيستند ،در تعهدات خود به مشتریان و بازپرداخت
وامها و تسهيالت داخلی نيز با مشکل روبرو میشوند .در نتيجه
منابع مالی داخلی نيز با افزایش مطالبات به كاستی میگرایند.
.5ایجاد مشکالت در نقل و انتقاالت مالی ( :)LCاعتبارات
اسنادي ،اغلب در معامالت بين المللی به منظور اطمينان از
دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار میگيرد .به دليل
ماهيت معامالت بينالمللی كه شامل عواملی همچون مسافت
و تفاوت قوانين كشورهاو نظایر آن است ،اعتبارات اسنادي یک
جانبه در تجارت بينالمللی ،بسيار مهم قلمداد میشود .در
شرایط فعلی و باتوجه به فشار دولتهاي غربی بر بانکهاي
بينالمللی ،بانکهاي كشورمان در زمينه گشایش اعتبارات
اسنادي دچار مشکالتی شدهاند كه براي مقابله با آن شيوه
پرداخت نقدي از سوي تجار درپيش گرفته شده است كه
هرچند در كوتاهمدت میتواند كارگشا باشد ،هزینههایی را به
بازرگانان تحميل میكند كه موجب شده نتوان از این شيوه
بهعنوان یک راهکار بلندمدت بهره برد.
 .6افزایش هزینهها به دليل افزوده شده واسطهها و هزینه
مبادالت:تحریمها در روند پيشرفت و توسعه صنعت نفت هزینه
هایی را همراه دارند .این هزینهها بيشتر به دليل آن است كه
شركتهاي فراملی بزرگی كه تا پيش از این در پروژههاي نفت و
گاز حضور و سرمایه گذاري میكردند كنار رفته و به جاي آن
شركتهاي كوچکتر داخلی یا نه چندان مطرح خارجی ،جایگزین
آنها شده اند .این شركت ها ،هم به جهت تأمين اعتبار و هم به
لحاظ فناوري و دانش فنی ،از تجربه و مهارت كافی برخوردار
نيستند و آنها نياز مورد نظر خود را از همان شركتهاي بزرگ
تأمين میكنند و این به معناي افزوده شدن واسطهها و حداقل
افزایش هزینههاي پروژه است.
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طوالنی شده پروژه ها :با اعمال تحریم ها،
.7
شركتهاي ایرانی چه براي تأمين سرمایه خارجی و چه
براي دانش فنی ،ناچار خواهند بود از طریق واسطهها و
دالالن كشورهاي ثالث ،گشایش اعتبار نمایند كه مستقيم-
ترین پيامد آن ،باال رفتن هزینههاي معامله و صرف زمان
طوالنیتر براي رسيدن به اهداف و زمانبندي است.
محدود شدن شركاي تجاري (محدود كردن
.8
طرحهاي قرارداد با ایران در فعاليتهاي تجاري و
اقتصادي) :یکی از مهمترین تأثيرات تحریمهاي ایران،
محدود شدن طرفهاي قرارداد با ایران در فعاليتهاي
تجاري و اقتصادي است؛ به نحوي كه بسياري از
شركتهاي مهم بين المللی نسبت به ریسک پذیري و
تجارت با ایران اكراه داشته و حاضر به از دست دادن
موقعيت خود در بازار ایاالت متحده آمریکا نيستند.
.9افزایش ریسک مراودات ایران و افزایش حق بيمه :بر اساس تحریم
كنونی ایران هيچ گونه قرارداد بيمه بيش از دو سال با ایران منعقد
نمی شود و قراردادهاي بيمه كمتر از دو سال هم در عمل لغو
میشوند .شركتهاي بيمه گر هم نباید پيشنهاد ارائه خدمات به
سازمان دولتی در ایران داشته باشند .بسياري از سازندگان و
فروشندگان خارجی در شرایط كنونی حاضر به شركت در مناقصات
برگزار شده نيستند و سازندگان و فروشندگانی كه مایل به همکاري
هستند شرایط و ریسکهاي شرایط تحریم را به خریدار منتقل
مینمایند .در شرایط كنونی شركتهاي واسطه و یا دالل وارد
معامالت میشوند و آنها نيز با اعالم شرایطی همچون دریافت پيش
پرداخت بيش از  21درصد بدون ارائه تضمين بانکی ریسک تصميم
گيري را افزایش میدهند.

افزایش برداشت همسایهها از حوزههاي مشترك:
.0
ایران در مناطق خشکی و دریا،داراي ميادین متعدد
مشترك در مناطق مرزي با همسایگان خود به ویژه
همسایگان غرب و جنوب غربی دارد .عمده ميادین نفتی
مشترك ایران و كشورهاي همسایه در مناطق دریایی واقع
شده اند .در مجموع  01ميدان نفتی مشترك بين ایران و
كشورهاي همسایه وجود دارد كه از این تعداد ،پنج ميدان
مشترك نفتی در مجاورت كشورهاي خليج فارس از جمله:
عربستان سعودي ،كویت ،قطر ،امارات متحده عربی
(ابوظبی ،دوبی و شارجه) قرار دارند.
انحراف تجاري :در شرایط تحریم ،صنعت نفت ایران به جاي عقد
قرارداد خرید تکنولوژي با كشورهاي داراي مزیت و مولد
تکنولوژي ،اغلب مجبور خواهد بود به كشورهایی روي بياورد كه
مایل به همکاري هستند ،حتی اگر كيفيت یا مزیت پایينتري
دارند كه هزینه هایی را به كشور تحميل خواهد نمود كه همين
به هم زدن تجارت آزاد و انحراف تجاري است .درك و تبيين
صحيح و كامل قوتها و ضعف ها ،مقتضيات و ویژگیهاي محيط
خارجی و الگوهاي حاكم بر محيط منطقه اي و ملی ،تنها زمانی
سودمند خواهند بود كه با نگرشی سيستمی (كل نگر) منجر به
تدوین استراتژيهاي شایسته و عملياتی گردند.
نمودار تجزیه و تحليل  SWOTاز ابزارهایی است كه ضمن ترسيم
موقعيت كنونی ،وضعيت و نوع استراتژيهاي مطلوب را نيز
پيشنهاد میدهد .بر اساس امتيازدهی مجموعه اي از خبرگان
صنعت نفت به نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهاي اشاره
شده ،نمودار زیر ،به كارگيري استراتژيهاي تدافعی را در موقعيت
كنونی تحریم صنعت نفت ایران پيشنهاد میكند.

راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر صنعت نفت ایران با تأكيد بر توسعه همکاريهاي دانشگاه و صنعت
ب) استراتژيهاي مقابله با اثرات تحريمها
در ادامه به انواع استراتژي هایی كه با استفاده از نظر جمعی
تعدادي از خبرگان صنعت نفت و از تحليل  SWOTبه دست
آمده است ،اشاره میگردد:
) استراتژي هاي تغيير جهت :رهيافت این استراتژي ها از
بيرون به درون است كه جنبه اجتنابی یا حمایتی داشته
و حمایت نقاط حاوي ضعف و آسيب پذیري را مد نظر
دارد .نمونه هایی از این نوع استراتژي ها عبارتند از:
 تغيير در روشهاي سرمایه گذاري و تأمين مالی پروژهها
با ایجاد شبکههاي بخش خصوصی فعال در بازارهاي
مالی منطقه اي
 تغيير در دیپلماسی انرژي كشور و بهره گيري از روابط
سياسی و تجاري بين كشورهاي دوست (كشورهاي عدم
تعهد) و همسایه براي ائتالف سازي
 تغيير گفتمان بين المللی

 بازنگري در مدیریت مخازن مشترك گاز طبيعی از طریق به
كارگيري الگوهاي نوین مدیریت توليد و بهره برداري
مشترك به جاي رقابت در توليد و برداشت غير صيانتی
 بازنگري بازارهاي مصرف و بازارهاي هدف آتی

 تجدید ساختار صنعت نفت و كوچک كردن صنعت به
منظور چابک سازي آن
استراتژيهاي تهاجمی:در این نوع استراتژيها
)2
رهيافت ،رهيافت عایقبندي (مجزا شدن از مضرات تحریم)
است كه تمركز بر فرصتهاي كشور یا نقاط ضعف تحریم
كنندگان دارد .تعدادي از استراتژيهاي پيشنهادي این
گروه در وضعيت تحریم ایران عبارتند از:
 كاهش قيمت تمام شده

 تقویت كارآفرینان توانمند بخش خصوصی
 حضور فعال در سازمانها و معاهدات تجارت انرژي
 استمرار ارتباط علمی مشترك صنعت با دانشگاهها و
مراكز پژوهشی داخلی و خارجی
استراتژي تدافعی:رهيافت این استراتژيها بیاعتنایی
)3
به تحریمها و تمركز فعاليتهاي اقتصادي به سمت حوزههاي
غير نفتی است .در واقع رهيافتی از درون به بيرون است كه
مستلزم رابطه هماهنگ و تقویت شده بين دولت و ملت است.
از جمله این استراتژيها عبارتند از:
 تقویت بخشهاي توليدي ،صنعت و معدن و كشاورزي به
منظور جایگزینی اقتصاد نفتی
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 اعتمادسازي براي جذب نقدینگی جامعهبا تضمين سود
باالتر از متوسط
 توجه به نيروهاي دانشی به منظور خلق فناوري و
حمایت و پشتيبانی مناسب از آنها

 فراهم ساختن شرایط پيش خرید و خرید همراه با عقد
قراردادهاي طوالنی مدت به طور مثال  1ساله
استراتژيهاي تنوع:در این نوع استراتژي ها ،رهيافت
)4
راه فرعی و جانبی و نيز رهيافت نيابتی كردن مطرح است.
یعنی با ایجاد مسيرهاي جدید یا دخيل كردن منافع سایر
كشورها و شركت ها ،مضرات تحریم تسهيم گردد .از جمله
این استراتژيها به موارد ذیل میتوان اشاره نمود:
 تنوع جغرافياي بازار (مطالعات مجدد بازار و جذب مشتریان
جدید و تأمين و ارائه خدمات خاص به مشتریان)
 تنوع در مسيرهاي انتقال (استفاده از ظرفيت مبادله
سایر كشورها مثل چين)

 تنوع در نحوه تأمين مالی و فنی پروژه ها (مبادله پایاپاي)
نتيجه گيري

نقش صنعت نفت كشور در بودجه و درآمدهاي كشور موجب
گردیده است تا این صنعت از سویی ،به عنوان یکی از كليدي-
ترین صنایع جمهوري اسالمی ایران ،مورد توجه تحریمهاي
كشورهاي غربی و قدرتمند قرار گيرد و از دیگر سو ،در اولویت
باالي دولتمردان و مدیران كشور در برنامه ریزيها باشد .نتایج
مطالعه حاضر ،بر اساس مدل  ،SWOTعالوه بر شناسایی نقاط
قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید صنعت نفت ایران در شرایط
تحریم ،راهبردهاي برون رفت از این محدودیتها را در قالب
چهار گروه ،به مدیران صنعت نفت كشور ارائه میدهد ،تا در
صدر برنامههاي خود قرار دهند .مهمترین آنها عبارتند از:
تغيير در روشهاي سرمایه گذاري ،تغيير در گفتمان بين
المللی ،اعتمادسازي براي جذب نقدینگی و تقویت بخشهاي
خصوصی ،توجه به نيروهاي دانشی ،تنوع در نحوه تأمين مالی
و تمركز بر بازاریابی.
از آنجا كه در تمامی چالش ها ،فرصت هایی نيز نهفته است،
نظام جمهوري اسالمی ایران نيز به مثابه یک شکارچی
هوشمند ،با انتخاب استراتژيهاي مناسب و متنوع (هم
استراتژيهاي تغيير جهت ،هم تدافعی ،هم تهاجمی و هم
تنوع) باید از این تحریمها بهره گيرد .در این راستا ،به
سياستگذاران صنعت نفت پيشنهاد میشود:
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 همت مضاعف به حركت در مسير نقشه راه اقتصاد مقاومتی
ترسيم شده توسط مقام معظم رهبري؛
 بروز رسانی قوانين و مقررات منطبق با شرایط تحریم و رفع
خألهاي موجود؛
 حمایت همراه با نظارت ،از صنعتگران و كار آفرینان در
بخشهاي گوناگون توليدي و خدماتی ،و ایجاد انگيزه در
ميان این افراد؛
 تغيير نگاه،ایجاد خودباوري و درونی كردن این نکته براي
جامعه صنعت نفت كه ترقی روزافزون جمهوري اسالمی
ایران ،تنها با دستان خود آنها صورت خواهد گرفت؛

 جلوگيري از خروج استعدادها و نخبگان شاغل در صنعت
نفت؛
 كنترل سيستم توزیع و مصرف انرژي؛
 برنامه ریزي براي كاهش وابستگی ها.
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