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  چکیده

نیروي انسانی «و » منابع غنی در دسترس«بخش باالدستی صنعت نفت ایران داراي دو شاخص اصلی 

خواهیم » مدیریت«و » دانش فنی«، »گذاري سرمایه«ها نیازمند  است. براي کارآمدسازي این شاخص» ماهر

خواهـد بـود. قواعـد حقـوقی     » شـده   قواعد حقوقی نهادینه«نیازمند  ،یادشده از پنج مؤلفه گیري بود. بهره

تواند مزیت رقابتی صنعت نفت ایـران را ارتقـاء داده و بخشـی از سیاسـتگذاري صـنعتی مبتنـی بـر         می

الگـوي  «پـردازد کـه:    تجارت جهانی شود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع می هپذیري در حوز رقابت

گیـري از مزیـت    المللی و بهره پذیري بین براي رقابت ،سیاستگذاري بستر داخلی مناسب در صنعت نفت

مزیـت رقـابتی در رونـد سیاسـتگذاري     «مقاله به این موضوع اشاره دارد که:  هفرضی» رقابتی کدام است؟

چارچوب نظري  .»شود پاسخگویی حاصل میشفافیت و  جریان آزاد اطالعات و سرمایه، از طریق ،صنعتی

شناسی مقاله مبتنی بر توصیف، تبیین  پورتر تنظیم شده است. روش» مزیت رقابتی«مقاله مبتنی بر رهیافت 

مبتنـی بـر   » سطح تحلیـل شـرکتی  «هاي مزیت رقابتی خواهد بود. این مقاله براساس  پژوهی نشانه و آینده

  م شده است.تنظی» صنعتی هسیاستگذاري رقابتی حوز«

ت و سرمایه، قواعد نهادي و سیاستگذاري صنعتی، مزیت رقابتی، جریان آزاد اطالعا واژگان کلیدي:

  حقوقی

 

                                                             
1-( مسئول نویسنده  ) mossalanejad@ut.ac.ir 
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  مقدمه

هاي ابزاري براي  هاي رقابتی و قابلیت مبتنی بر مزیت سیاستگذاري صنعتی در کشور

مشارکت در فضاي شرکتی است. نگرش شرکتی به سیاستگذاري صنعتی مربوط به فرآیندهایی 

شود. کنشگران در فضاي رقابتی از استقالل نسبی  است که از الگوي رقابتی بهره گرفته می

محور عنوان   بهنی استراتژي کسب و کار را در بازآفری» مدل دلتا«برخوردارند. شاید بتوان 

هاي اقتصاد رقابتی  اصلی استقالل بازیگرانی دانست که از تحرك محیطی براي ارتقاء قابلیت

   ).26: 1391برخوردارند (هکس، 

کنش  ههاي سیاستگذاري صنعت نفت بدون توجه به مزیت رقابتی، نظری درك واقعیت

 نیرو به وزارت وابسته انرژي و برق کالن ریزي برنامه شود. دفتر شرکتی و مدل دلتا حاصل نمی

در  نیز کشور هیدروکربوري ترازنامه بعالوه،. کند می منتشر سالیانه شکل به را انرژي ترازنامه

 تهیه نفت وزارت توسط سالیانه گزارشات اکتشافات و تولید مصرف، روندهاي بررسی راستاي

 تبادل هدف با تهران در انرژي المللی بین همایش نفت وزارت توسط ساله عالوه هر به. کند می

  . شود می برگزار مصرف و منابع و مدیریت سیاستگذاري روز، دانش

بوده که » انرژي جهانی شوراي« هروندهاي سیاستگذاري صنعت نفت بخشی از برنام

پایدار و استفاده مفید از انرژي دانست. تحقق این  هتوان ارتقاء عرض مأموریت اصلی آن را می

مطالعات و نهادهاي مربوط به توسعه و ارتباطات شکل گرفته است. اجراي  ههدف توسط کمیت

چنین اهدافی در فرآیند سیاستگذاري صنعت نفت و ارتقاء کارآمدي بخش باالدست نیازمند 

توجهی از درآمدهاي ملی ایران را مزیت رقابتی و مزیت نسبی کاالهایی است که بخش قابل 

 جهت در کند می فعالیت نیرو وزیر ریاست تحت که ایران در انرژي ملی دهد. کمیته تشکیل می

  . است ایران در جهانی انرژي شوراي وظایف اجراي

هر سیستم شرکتی تالش دارد تا نیروهاي مختلفی را در فرآیند تولید اقتصادي مورد توجه 

اي است که  استقالل نسبی کنشگران در محیط مبتنی بر سیستم چندمتغیره و پذیرش قرار دهد.

براي  آورد. کشور د میوجو به مزیت رقابتی را  همرکزیتی واحد اجزاء را تنظیم نموده و زمین

گیري از الگوي شرکتی در فضاي مزیت رقابتی است. جهان پرابهام و  آفرینی نیازمند بهره نقش

یابی صنایع و کاالهاي نسل  گیري کارگزاران از الگوهاي مربوط به نقش پیچیده نیازمند بهره

  ). 313: 1384آینده خواهد بود (مارش، 

 اطالع مشاوره، طراحی، انتشارات، ي،ساز آگاهی آموزش، توسعه، و تحقیق مطالعات، انجام

 سازمان سازي ظرفیت و اقتصادي و فنیهاي  حمایت اجرا، و مدیریت ساخت رسانی،

 در انرژي مصرف مدیریت علمی انجمن. آورد دوجو به  1375 سال در ایران انرژي وري بهره
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ریزي و  برنامه »ایرانوري انرژي  سازمان بهره«توسط  انرژي علوم و دانش تسهیم منظور به ایران

وري در  توان تالش براي ارتقاء بهره سازماندهی شده است. هدف اصلی این سازمان را می

انرژي تجدیدپذیر و دستیابی به اطالعات الزم براي ایفاي نقش در بازار جهانی است.  هحوز

ت توان در رهیاف سیاستگذاري صنعت نفت براساس نشانگان کارآمدي و مزیت نسبی را می

  ). 195: 1376 پور، (رفیعی مزیت رقابتی کشورهاي مورد مالحظه قرار داد

» رهیافت مزیت رقابتی مایکل پورتر«دهد که  شده در این مقاله نشان می هاي انجام ارزیابی

سازي موقعیت کشورها را  براي سیاستگذاري صنعت نفت از این جهت اهمیت دارد که بهینه

 الماس پورتر براساس کند. مدل المللی تبیین می سیاسی بینهاي اقتصاد  در چارچوب ضرورت

یافته در مورد سیاستگذاري اقتصادي صنعت نفت  توسعه کشور 10 رقابتی عملکرد مطالعه

مدل عنوان   بهشده در رهیافت مزیت رقابتی پورتر که از آن   حاصل شده است. مدل ارائه

ر متغیر تعامل بازیگران در محیط رقابتی، شود، مبتنی بر چها الماس پورتر نیز نام برده می

فاکتورهاي درونی اقتصاد سیاسی کشورها همانند میزان حمایت از صنایع داخلی، ساختار 

صنعت کشورها و نهایتاً مبتنی بر چگونگی رقابت بازیگران در استراتژي سیاستگذاري صنعتی 

  خواهد بود.

 چگونگی نظر از کشور یک در جودمو شرایط به صنعت، یک و ساختار استراتژي رقابت،

 دیگر اضافی متغیر دو پورتر. پردازد می داخلی ماهیت رقابت و مدیریت سازماندهی، ایجاد،

کند.  تبیین می» بینی حوادث غیرقابل پیش«و » تکنولوژي«خود را براساس  الماس مدل بر متاثر

هاي الزم براي ایجاد فرصت جهت تنظیم و اجراي  تواند زمینه یادشده می ههر یک از دو مؤلف

: 1379 (طالیی، سیاستگذاري صنعتی براساس مدل کارآمدي و مزیت رقابتی را تبیین نماید

165 .(  

مزیت رقابتی صنعت نفت  بهبود عدم یا بهبود موجبات تواند می دولت در این فرآیند،

 تغییر را داخلی تقاضاي تواند شرایط ده گردد. ابتکار دولت میکشورهاي تولیدکننده و صادرکنن

شود.  کارگزاران حاصل می هآموزش و انگیز در گذاري سرمایهدهند. انجام این امر از طریق 

گیري از سازوکارهایی همانند حمایت از صنعت  هاي الزم براي بهره کارگزاران زمینه هانگیز

هایی همانند تکنولوژي،  براساس نشانه رقابتی هر صنعت سازد. مزیت پذیر می داخلی را امکان

ارتقاء تحرك و  هتواند زمین شود. چنین فرآیندي می مهارت، سرعت تطبیق با محیط تنظیم می

سازي  د آورد که قادر به اجراي سازوکارهایی براي بهینهوجو به قابلیت اقتصادي بازیگرانی را 

 ). 219: 1391شوند (پورتر،  تولید و افزایش کارآمدي می

 هتواند اثربخش باشد که حوز اي در سیاستگذاري صنعت نفت می گونه مدل الماس پورتر به

مللی را به حداقل ال اي و بین کنش رقابتی بازیگران را کاهش داده و امکان تقلید بازیگران منطقه



 1395 زمستان، 4   ، شماره2   ، دورهپژوهشی سیاستگذاري عمومی -  فصلنامه علمی                 32

هاي  فرآیند طریق از را »رقابتی مزیت حفظ و ایجاد«پورتر،  الماس ممکن برساند. در مدل

 توسعه. است توسعه به زا درون رویکرد از برخوردار بهتر به عبارت داند، می میسر داخلی

 زیرینهاي  الیه و جامعه بطن از که شود می اطالق هایی و سازمان نهادها مجموعه به زا درون

 تدریج به و کند می رسوخ باالترهاي  الیه به با بسترسازي کم کم و شود می آغاز آن نهادهاي و

  ). 29: 1381 (کیگان، آورد می وجود به را نظر مورد تغییرات

 را ها شرکت رفتار کامل طور بهها   براساس رهیافت پورتر، این فرضیه وجود دارد که محیط

هایی است که در  ها وابسته به محیط این نگرش، عملکرد شرکت کنند. براساس می مشخص

پورتر در سطح تجارت جهانی  هکنند. واقعیت آن است که نظری داخل آن به فعالیت مبادرت می

هایی و  شود که چه کشورها و شرکت کار گرفته می مطرح شده و براي تبیین این موضوع به

  بهتر و مؤثرتري نایل شوند. تواند به نتایج  براساس چه مدل رفتاري می

هاي اقتصادي  توان مزیت نسبی بنگاه محور اصلی مدل الماس پورتر آن است که چگونه می

نگر در سیاستگذاري  ایجاد نگرشی کلزمینه و تجاري را در سطح جهانی بازتولید نموده و 

نقش «تأکید بر ، »نگر دیدگاه کل«د آورد. نگرش پورتر مبتنی بر وجو به اقتصاد جهانی را 

» وري فرآیندهاي داخلی و ملی در جهت حفظ و ارتقاء بهره«، اولویت دادن به »سیاست دولتی

دانست. در چنین نگرشی، کشورها باید مزیت » خلق مزیت رقابتی در ساختارهاي رقابتی«و 

هاي جدید  نوآوري براي خلق مزیتزمینه منابع طبیعی خارج نموده و ه نسبی خود را از حوز

د آورند. فشار تقاضا و تکیه بر منابع داخلی که در وجو به گیري از دانش فنی را  از طریق بهره

شود از اهمیت قابل توجهی در بازتولید  نام برده می» اقتصاد مقاومتی«عنوان   بهایران از آن 

  مزیت نسبی رقابتی برخوردار است.

 یت نسبینشانگان سیاستگذاري صنعت نفت مبتنی بر کارآمدي و مز

انرژي از این جهت اهمیت دارد که بخشی از ه صنعتی در حوز ههاي توسع استراتژي

فارس  خلیجه هاي چندملیتی در حوز نیازهاي اقتصادي ایران را در فضاي مزیت رقابتی شرکت

تواند مبتنی بر الگوها و سازوکارهایی باشد که از  کند. سیاستگذاري انرژي می منعکس می

اي ارتقاء درآمدهاي ملی کشورهایی با مزیت نسبی صادرات نفت برخوردار قابلیت الزم بر

اقتصادي کشورهایی همانند ایران  هاست. سیاستگذاري انرژي بخشی از سیاست توسع

  .شود محسوب می

سیاستگذاري صنعت نفت در ایران بخشی از سیاست ملی انرژي خواهد بود. سیاست ملی 

، قوانین، معاهدات و مقرراتی است که محور اصلی هرگونه اي از اقدامات انرژي شامل مجموعه

المللی جهت کشف  ریزي براي اکتشاف، استخراج، انتقال و همکاري با نهادهاي بین برنامه
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 خدمات و محصوالت به مربوط مالی يها سیاستمنابع جدید خواهد بود. در این ارتباط، 

انرژي را از طریق  هاي الزم براي امنیت اند زمینهتو مالیات می و ها یارانه ها، معافیت مانند انرژي

  .(Hamilton, 2013: 12)المللی تأمین نماید  بین تجاري هاي نامه موافقت و معاهدات

قطر، امارات عربی متحده و عربستان  از جملهاي  بخش قابل توجهی از کشورهاي منطقه

سعودي تالش دارند تا از سازوکارهاي مربوط به سیاستگذاري صنعت نفت براساس مزیت 

درصد  75مند شوند. کشورهاي یادشده بیش از  ویژه با ایران بهره اي به رقابتی در فضاي منطقه

دست  رات نفت بهدرصد تولید ناخالص داخلی خود را از طریق صاد 50سالیانه و  هبودج

سازي تولید  آورند. به همین دلیل است که تالش دارند تا از سازوکارهاي مناسب براي بهینه می

وري تکنولوژیک در صنعت نفت نیازمند  مند شوند. بهره و بازاریابی براساس اقتصاد جهانی بهره

 . (Akhonbay, 2012: 14)سیاستگذاري اقتصادي مبتنی بر مزیت نسبی رقابتی خواهد بود 

هاي متراکم جدید  گیري از منابع و سوخت صنعتی نیز براي بهره هیافت کشورهاي توسعه

توان به  هستند. در این ارتباط می» سیاستگذاري صنعتی مزیت رقابتی«گیري از  نیازمند بهره

الگوهاي کنش کشورهایی همانند انگلیس، روسیه و ایاالت متحده اشاره داشت. اقتصاد انرژي 

المللی است. سیاستگذاري شرکتی نیازهاي  اي از اقتصاد سیاسی بین کننده بخش تعیین هنوز

گیرد. تنظیم سند انرژي در هر یک  یافته را نیز دربرمی مربوط به امنیت انرژي کشورهاي توسعه

هاي اکتشاف، استخراج و شناخت منابع جدید  زیربناي برنامهعنوان   بهاز کشورهاي یادشده 

   .(Hain, 2008: 41)شده خواهد بود  متراکم ویژه نفت به

 اي سیاستگذاري صنعت نفت  الگوهاي مقایسه

راهنماي بنیادین کشورهایی دانست که براي تحقق عنوان   بهتوان  سند راهبردي انرژي را می

هاي مربوط به سیاستگذاري صنعت نفت نیازمند  ریزي اهداف اقتصادي خود در برنامه

هت تأثیرگذاري و غلبه بر بازار رقابتی خواهند بود. کشورهایی همانند سازوکارهاي قانونی ج

یابی در بازار جهانی انرژي به تنظیم سند ملی  براي نقش 1990 هروسیه و چین نیز از ده

مبادرت نمودند. محور اصلی سند ملی کشورهاي یادشده براساس مزیت رقابتی صنعت نفت 

  در بازار جهانی تنظیم شده است. 

 وري هرگونه بهره که دارد مسئله این از حکایت 2014 سال در روسیه انرژي تسیاس

 توسعه تجهیزات، سازي مدرن براي گذاري سرمایه نیازمند سازوکارهایی همانند جذب انرژي

نفت بوده است. هریک از  باالدست بخش درها   توانمندي ارتقاء و صرفه  به  مقرون نفت منابع

» وري فراگیر ریزي بهره برنامه«و » هاي رقابتی سیاست« همبتنی بر دو مؤلفسازوکارهاي یادشده 
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زمینه اروپا  هتکمیل روسیه و کشورهاي اتحادی متقابل و هم هبوده است. در این فرآیند، رابط

 همکاري و مشارکت فنی، تکنولوژیک، مدیریتی و بازاریابی را فراهم آورده است. 

اروپا منعکس شده  هر روابط روسیه و کشورهاي اتحادیهاي تقسیم کار اقتصادي د ضرورت

 نیاز. کند می تأمین را اروپا اتحادیه انرژي نیاز از مهمی بخش است. در این فرآیند، روسیه

 بی و روسیه به وابستگی داخلی، منابعهاي  انرژي، محدودیت به اروپا اتحادیه روزافزون

روسیه منجر به اتخاذ الگوهایی گردیده که مبتنی هاي راهبردي  به سیاست اتحادیه این اعتمادي

توان معطوف به  بخشیدن به منابع تأمین انرژي اروپاست. چنین رویکردي را می بر سیاست تنوع

  فارس دانست.  خلیجه گسترش روابط اقتصادي کشورهاي اروپایی با ایران و واحدهاي حوز

معروف  »منشور انرژي« به که کرد تصویب و تنظیم را طرحی اروپا اتحادیه ،1991 سال در

 گسترش و افزایش: «از جملههایی  شده است. براساس مفاد منشور انرژي بر ضرورت

وابستگی کشورهاي اروپایی به واردات از  کاهش کشورهاي اروپایی، میان انرژيهاي  همکاري

دکنندگان بخشیدن به بازار رقابتی و مشارکت مؤثر با تولی کشور خاصی همانند روسیه، تنوع

 وري بهره بر صرفاً را شکل داده که تأکید شده است. منشور انرژي اروپا، راهبردهایی» نفت

  . (Porter, 1998: 18) اقتصادي در بازار رقابتی تأکید دارد

اروپا تنظیم گردید.  ههاي منشور انرژي اروپا، دومین سند راهبردي اتحادی براساس ضرورت

تنظیم گردیده و مفاد بنیادین » کمیسیون اروپایی«اروپا توسط  اتحادیهدومین سند راهبردي 

سیاستگذاري راهبردي انرژي کشورهاي مربوطه را تنظیم نموده است. شوراي اروپا نیز دومین 

کارگیري  تصویب نمود. سیاست انرژي اروپا مبتنی بر به 2015سند راهبردي انرژي را در سال 

انرژي،  مؤثر در وري بهره اروپایی، انرژي بازارهاي مادغا انرژي، سازوکارهایی جهت امنیت

  کاهش تقاضا و محدودسازي دخالت دولت بوده است. 

المللی ایفا نموده است. بخش قابل  نقش مؤثري در اقتصاد انرژي بین 2001روسیه از سال 

 توجهی از منابع مالی روسیه در دوران پوتین مبتنی بر سیاست صادرات نفت بوده است. محور

هاي نفتی همانند  سازي شرکت اصلی سیاستگذاري صنعت نفت روسیه مربوط به فعال

هاي یادشده از قابلیت الزم براي ارتباط با  است. هر یک از شرکت» روس نفت«و » گازپروم«

المللی جهت ارتقاء کارآمدي و اثربخشی رقابتی برخوردارند.  نهادهاي اقتصادي بین

بخشی از عنوان   بهتوان  صنعت نفت و اقتصاد روسیه را میشده علیه  هاي اعمال محدودیت

  سیاستگذاري مزیت نسبی در شرایط رقابتی دانست.  هعوامل محدودکنند

تا در مورد قراردادهاي مهم  کشیدسال طول خواهد  چهاردر شرایط موجود، دست کم 

نفت و بیشتر تولید هاي جدید به نتیجه برسد. افزایش  گذاري انرژي توافق ایجاد شده و سرمایه

گذارد. مشابه چنین فرآیندي را اثر تدریجی بر بازارهاي جهانی انرژي  تواند بطور گاز ایران می



 35      ایران نفت صنعت باالدست بخش کارآمدي ارتقاء و حفظ الگوي صنعتی سیاستگذاري 

هاي  محدودیت ،توان در ارتباط با روسیه نیز مشاهده کرد. بعد از بحران شبه جزیره کریمه می

بخشی از اقتصاد نوان ع  بهتواند  دهد تحریم می اقتصادي بر روسیه تحمیل گردیده که نشان می

درصد درآمد دولت مرکزي  50سیاست مدیریت جهانی محسوب شود. هم اکنون نفت و گاز، 

  . (Porter, 1980: 61) کند درصد درآمدهاي صادراتی روسیه را تامین می 70و 

نیازمند درآمد نفت و گاز است. از زمان  ،اقتصاد متکی بر واردات روسیه براي رونق گرفتن

، روبل 2014هاي اقتصادي شدیدتر غرب در ژوئیه سال  نفت و اجرایی شدن تحریمافت قیمت 

بندي اقتصادي  نیمی از ارزش خود را از دست داده است. اقتصاد روسیه هم اکنون مشابه شکل

بتواند بهبودي داشته  2017رسد تا سال  ایران به رکود عمیقی دچار شده و بعید به نظر می

ت به طور ناگهانی و به شدت افزایش یابد. چنین روندي نشان باشد، مگر آنکه قیمت نف

مدت تولید  هاي اقتصادي آمریکا و اتحادیه اروپا براي تاثیرات کوتاه و میان دهد که تحریم می

   نفت و گاز روسیه طراحی نشده است.

اقتصاد سیاسی تحریم نفت روسیه براي تاثیرگذاري بر دورنماي بلندمدت تولید انرژي در 

نفت شیل یا نفت «عنوان   بهگیري از نفت غیرمتعارف که  اطق دریایی قطب شمال و بهرهمن

آوري باال در انجام  برداري از نفت فشرده نیازمند فن شود. تولید و بهره نیز شناخته می» فشرده

هایی خواهد بود. در این فرآیند، تولید نفت روسیه محدود شده و تولید گاز بیشتر  چنین پروژه

هاي  شود. سقوط ارزش روبل هزینه تقاضاي ضعیف داخلی و بازارهاي صادراتی محدود میبه 

که درآمد صادراتی آنها هنوز به دالر تعیین  حالی تولید کنندگان نفت روسی را پایین آورده، در

  شود.  می

دولت مرکزي روسیه که سهم عمده درآمد نفت را از طریق سیستم مالیاتی به خود 

د، بیشتر فشار ناشی از سقوط قیمت نفت و همچنین اقتصاد عمومی ناکارآمدي دا اختصاص می

هاي مالی و بانکی  گرفت را متحمل شده است. در این فرآیند، تحریم که از دولت یارانه می

هاي ملی  هاي نفت و گاز روسیه به خصوص شرکت غرب علیه روسیه تاثیر بیشتري بر شرکت

اشت. این امر منجر به محدود کردن دسترسی آنها به خواهد د» روس نفت«و » گازپروم«

هایشان و تامین مالی  بازارهاي خارجی به منظور دریافت وام جدید براي بدهی

   .(Pitelis, 2006: 115) هاي جدید انجام خواهد شد گذاري سرمایه

ودند. اند که براي آن طراحی شده ب هاي غربی دقیقا کاري را انجام داده اقتصاد سیاسی تحریم

تاثیرگذاري بر اقتصاد روسیه بدون ایجاد تاثیر منفی در گردش نفت و گاز جهانی مشاهده 

شود. جهان غرب درصدد ارزیابی این موضوع است که آیا اقتصاد سیاسی تحریم، رفتار  می

هاي  روسیه در اوکراین را تغییر خواهد داد یا خیر؟ تاریخ باید به ما آموخته باشد که تحریم

ها علیه صدام حسین بیش از  شوند. تحریم نقصی محسوب نمی مللی به تنهایی ابزار بیال بین
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هاي او تغییر چندانی ایجاد نکرد، تا اینکه ایاالت متحده  در سیاستاما  چند سال ادامه داشت

عراق را مورد حمله قرار داده و حکومت بعثی عراق را سرنگون کرد. کشورهاي بزرگتري 

اع از منابع خود برخوردارند. آنان هاي سیاسی بیشتري براي دف گزینه ان ازمانند روسیه و ایر

المللی که علیه آنها شکل گرفته را محدود نموده و در برابر تهدیدات ناشی  توانند اتحاد بین می

   ).63: 1385کوربین،  و (استراس از اقتصاد سیاسی تحریم دوام بیشتري داشته باشند

هاي موقتی  ها به اتحادیه توانند براي فرار از تحریم کشورهاي عمده تولید کننده انرژي می

روي آورند، مانند آنچه روسیه در حال حاضر سعی دارد با چین انجام دهد. این اقدامات 

پلیتیک گسترش یابد. به خصوص  تواند به شرایط پایدارتر با پیامدهاي چشمگیر ژئو موقتی می

تواند از اقدامات سازمان ملل در مناطق دیگر  عضو دائمی شوراي امنیت میعنوان   بهروسیه 

جلوگیري کرده و نفوذ سیاسی و نظامی خود را در شرایطی مانند جنگ داخلی سوریه و جنگ 

  . (Lall, 2006: 98) علیه دولت اسالمی داعش مورد استفاده قرار دهد

  المللی اسی بینسیاستگذاري مزیت نسبی صنعت نفت و اقتصاد سی

هدف اقتصاد سیاسی بین المللی آن است که کشور هدف براي رسیدن به یک راه حل 

رود  حلی که انتظار می اي با ایران و راه پایدارتر به پاي میز مذاکره کشیده شود. مذاکرات هسته

هاي پایان ناپذیر اقتصاد سیاسی تحریم در روند مدیریت  محقق شود، چالش 2016در سال 

تر است،  برانگیز دهد. موردي که حتی از این هم چالش اي و جهانی را نشان می ور منطقهام

مربوط به روسیه و حل و فصل بحران اوکراین خواهد بود. بحرانی که احتماال پس از سال 

اي و  هاي اقتصاد سیاسی مدیریت راهبردي محیط منطقه نیز ادامه خواهد یافت. این نمونه 2016

هاي اقتصادي علیه کشورهاي تولید کننده نفت  باري نخواهد بود که تحریم جهانی، آخرین

  . (Khan & Others, 2009: 32) شود کار گرفته می به

اي  هاي بزرگ را با هزینه بازیگران منطقه اقتصاد سیاسی انرژي، اهداف راهبردي قدرت

تصادهاي اروپایی بیش کند. واقعیت آن است که اق مرتبط با اقتصاد و سیاست جهانی تامین می

اند. ایران نیز یک تامین کننده عمده نفت براي کشورهایی  از اقتصاد آمریکا با روسیه در تعامل

مانند ترکیه، هند، چین، ژاپن و کره است که همچنان به تجارت با ایران عالقمندند. روسیه و 

پیمانان و  ترین هم یکتوانند واشنگتن را متهم کنند که اقتصاد سیاسی تحریم، نزد ایران می

   .(Johannessen, & Olaisen, 2001: 45) را از منافع خود محروم کرده است  شرکاي تجاري

این واقعیت که هرگونه سیاستگذاري اقتصاد انرژي براي اثربخشی به زمان زیادي نیاز دارند 

کنند،  میو در دستیابی به اهداف سیاسی خود براي تغییر رفتار کشورهاي متخلف کند عمل 

شود. بنابراین این وسوسه در واشنگتن  اغلب موجب سرخوردگی سیاستگذاران آمریکایی می
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هاي یکجانبه و  شود که اگر ضرورت داشت، سیاستگذاري انرژي براساس محدودیت ایجاد می

گیري از سازوکارهاي مربوط به سیاستگذاري انرژي در  تدریجی افزایش دهد. بهره هگون به

آسا نیست. اگر چنین سازوکارهایی به طور عاقالنه و همراه  حل معجزه وارد یک راهبسیاري از م

با تدابیري مانند دیپلماسی و تهدید به زور مورد استفاده قرار گیرند، نتایج بهتري در قالب 

   سازوکارهاي اقتصاد سیاسی بین المللی به دست آورند.

اند، عموماً  در دستور کار قرار دادهکشورهایی که سیاستگذاري مزیت نسبی صنعت نفت را 

انرژي بوده و براي تحقق اهداف خود از  جهانی موثر بر بازارهاي عملکرد ارتقاء دنبال به

گیرند. در چنین  شرکا بهره می کلیه بین گفتگوها و مذاکرات سازوکارهاي مربوط به تشویق

منسجم خواهد  سیاستی چارچوب فرآیندي، هرگونه سیاستگذاري مزیت نسبی مبتنی بر ایجاد

 انرژي، پاسخگویی بخش درون در پذیري انعطاف و کارایی : تنوع،از جملهبود که اهدافی 

   .(Jimens & Valle, 2011: 16) باشند داشته را انرژيهاي  فوریت به پذیر انعطاف و سریع

به توان براساس قواعد مربوط  المللی را می تحقق چنین اهدافی در اقتصاد سیاسی بین

 امنیت و انرژي بازارهاي کارایی در گذاري سرمایه براي مطمئن چارچوب یک و آزاد تجارت

درك مشترك  و اطالعات بهبود به انرژي بازار شرکاي تحلیل نمود. در این فرآیند، همه انرژي

 ها سیستم توسعهزمینه نموده و  کمک المللی هاي اقتصاد سیاسی بین براي هماهنگی با ضرورت

 کمک براي بازارها و گونه سازوکارها کند. این را در سطح جهانی تقویت می انرژي بازارهاي و

زیست  اهداف و انرژي جهانی امنیت به دستیابی منظور و به مبادالت ،گذاري سرمایه به ارتقاء

 ).26: 1388گردد (عرب،  حاصل می محیطی

  يهاي مزیت رقابتی در سیاستگذاري اقتصادي و راهبرد نشانه

 کار و کسب یک که است هایی توانمندي و ها گیري از قابلیت مفهوم بهره پذیري به رقابت

 را جهانی رقابت در ماندن و افزوده ارزش سوددهی بازار، سهم تواند صنعت می یک داخل در

 رضایت بهبود کنار در سودآوري رشد و توسعه بر بازار، تسلط رقابت از هدف. کند تضمین

 اقتصادي واحد یک. است بوده مدت اجتماعی بلندهاي  شاخص و زندگی کیفیت مشتري،

 واحد آنهاي  از ویژگی ناشی که خاصی دالیل به بتواند که است رقابتی توان داراي زمانی

 کند باالتر عرضه کیفیت و تر پایین هزینه با رقبا به نسبت را خود تولیدات مداوم طور به است،

(Campbell, 2002: 29).  

 آید می دست به کشور آن اقتصاد وري بهره طریق از کشور یک در زندگی استانداردسطح 

 طبیعی منابع و سرمایه انسانی، نیروي توسط شده تولید و خدمات کاال ارزش طریق از که

 اساس بر شده تولید خدمات و کاال ارزش به یک کشور اقتصاد وري بهره. شود می گیري اندازه
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 گیري اندازه وري بهره وسیله به رقابتی واقعی توان این، بنابر. دارد بستگی آزاد بازارهاي  قیمت

است.  جهانی از بازارهاي کشور یک محصوالت سهم رقابتی توان مفهومترین  واضح. شود می

براساس . شود می گیري اندازه وري بهره اساس بر رقابتی کشورها و واحدهاي صنعتی توان

سازي توان رقابتی نایل شوند که  هاي الزم براي بهینه توانند به قابلیت مینگرش پورتر، کشورها 

 را ارتقاء دهند اقتصاد وري بهره رقابتی، توان باالبردن منظور به صادرات افزایش به جاي

  . )75: 1384 نژاد، (مصلی

 سطح همچنین و ملی صادرات وري، بهره بهبود طریق از توانند می در این فرآیند، کشورها

 بهره دارند؛ نقش رقابتی توان بهبود در متعددي متغیرهاي. بهبود بخشند را زندگی استاندارد

عوامل  هتوان در زمر و توسعه را می تحقیق مالی، سازي، تامین خصوصی رقابتی، اقتصاد وري،

ساز سیاستگذاري صنعتی براي ارتقاء کارآمدي و دستیابی به مزیت رقابتی است. مفهوم  زمینه

رقابتی از این جهت اهمیت دارد که قابلیت کشورها را صرفاً براساس منابع طبیعی و  مزیت

دهد که  عواملی قرار می هکند بلکه هرگونه ابتکار و نوآوري را در زمر اولیه ارزیابی نمی

 .(Anderson, 2000: 95) ساز پیشبرد اقتصاد صنعتی کشورها خواهند بود زمینه

 محرك که نگرند می کالن اقتصاد پدیده یک عنوان به ملی ابترق به دانان اقتصاد از بعضی

 را رقابت دیگر برخی. است دولتی بودجه کسري بهره، نرخ مبادله، نرخ متغیرهایی نظیر آن

 نظر مد را فراوان ملی منابع هم برخی. آورند می حساب فراوان به و ارزان کار نیروي از تابعی

را در فضاي مزیت  کشور هر اقتصادهاي  ترین بخش حیاتی از یکی صادرات. دهند می قرار

کشورهایی  ارزي درآمد تأمین منبع مهمترین خدمات و کاال صدور. دهد می تشکیل رقابتی

وري مؤثري براي ارتقاء مزیت رقابتی برخوردارند  که از کارآمدي و بهره شود می محسوب

  ).63: 1391چی،  (قره

زمینه کشوري مبتنی بر تولید کاالهایی است که  هر اقتصادي سیاستگذاريهاي  اولویت

المللی و بازار جهانی را  بینعرصه ارتقاء توانایی شرکت و یا واحد سیاسی براي رقابت در 

ترین عامل رشد اقتصاد کشورهاي در حال  توان اصلی سازد. مزیت رقابتی را می فراهم می

 مطالعات جهان غرب دانست. اساس صنعتی هیافت توسعه و ارتقاء موقعیت کشورهاي توسعه

 رفتهاما  است اقتصادي رشد عامل تنها فیزیکی، سرمایه اقتصادي، رشد علل بررسی در اولیه

(نیلی  دهد نمی توضیح را تولید تغییرات تمام فیزیکی سرمایه که داد نشان تجربی شواهد رفته

  ).46: 1392 همکاران، و

هدف بنیادین عنوان   بهتوان  موضوع مزیت رقابتی در سیاستگذاري اقتصاد صنعتی را می

هاي اول و دوم  گیري برنامه اقتصادي دانست. جهت توسعهششم  هایران در روند اجراي برنام

 معدنی منابع دیگر و گاز و نفت غنی کارگیري منابع خصوص چگونگی به اقتصادي در توسعه
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 رشد نئوکالسیک، الگوهاي گیري شکل اهیت سنتی داشته است. بادر اقتصاد توسعه م

 صورت به آن تغییرات که شد معرفی اقتصادي رشد اصلی عامل تکنولوژیکهاي  پیشرفت

گذارد (جهانگرد و  می تأثیر اقتصادي رشد هاي ساخت داخلی بر زا و بر مبناي قابلیت برون

  . )29: 1391همکاران، 

مستمر تولید در روند  رشد براي منبعی تکنولوژیکهاي  پیشرفت دیدگاه، این اساس بر

سیاستگذاري صنعتی الگوي کارآمدي براساس مزیت رقابتی خواهد بود. محور اصلی 

هاي  توان در قالب پیشرفت سیاستگذاري صنعتی مبتنی بر کارآمدي و مزیت رقابتی را می

هاي اقتصادي در  سازي قابلیت بهینهسرمایه، کنترل روند بازده نزولی و  انباشت تکنولوژیک،

هاي مزیت رقابتی آن است که اقتصاد کشور را از  فضاي محیط رقابتی خواهد بود. ضرورت

زا براساس پیشرفت تکنولوژیک،  هاي مدل رشد درون بازدهی نزولی نجات دهد. ضرورت

روند ساز کنترل بازده نزولی کشورهایی خواهد بود که  نوآوري و مزیت رقابتی زمینه

  ). 42: 1384 (استربرگ، اند سیاستگذاري صنعتی کارآمدي را در دستور کار قرار داده

  جایگاه صنعت نفت در اقتصاد سیاسی مزیت رقابتی

جهان مدرن محسوب  توسعههاي  صنعت نفت در ایران و هر کشوري بخشی از زیرساخت

هاي  اء قابلیتهاي الزم براي ارتق ، زمینه1880 هشود. موج دوم انقالب صنعتی در ده می

گیري دولت نوساز در ایران براساس  آورد. شکل فراهممانند ایران را اقتصادي کشورهایی 

مربوط به درآمد ناشی از فروش نفت در قالب اعطاي امتیاز اقتصادي بوده است. در  نهپشتوا

 تداوم و مناسب قیمت با کافی سیدستر از که است متعددي مفاهیم شامل این نگرش، انرژي

   .)Kohl, 2009: 45( است اهمیت حایز بسیار اقتصادي رشد در بویژهموجود  تقاضاي رفع براي

بندي اقتصادي  مختلفی از شکلهاي   صورت برگیرنده در و نفت از فراتر انرژي همحدود

در ایران هاي سیاستگذاري صنعت نفت  است. ضرورت است که مبتنی بر مزیت نسبی بوده

 باال بخش کند که مزیت رقابتی جایگزین روندهاي مربوط به مزیت نسبی شود. ایجاب می

موضوع اصلی مقاله از این جهت اهمیت دارد که ارتباط مستقیم  عنوان به نفت صنعت دست

هاي موجود و تاریخ اقتصادي ایران  بندي بودجه دارا است. واقعیت با اقتصاد دولتی و شکل

گاز است (زنور،  و نفت صنعت طریق از جهانی بازارهاي به ایران دهد که اتصال مینشان 

1388 :151 .(  

 در گاز و نفت غنی از منابع گیري بهره ایران، در اقتصادي توسعه موتور عبارت دیگر، به

 ماهر منابع انسانی از برخورداري صنعت، این در قرن یک تجارت از برخورداري جهانی، سطح

برجسته  ژئوپلتیک موقعیت از برخورداري گاز، و نفت انتقال خطوط از برخورداري د،کارآم و
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 جدیدترین جز و گرفته قرار انرژي کارشناسان نظر مد که مهمی مسائل جمله از. بوده است

 و نفتیي ها شرکت مناسبات ساختار در تحول مساله شود، می نفت محسوب صنایع تحوالت

  . (Akhonbay, 2012: 15) است نفت صنعت جهانی در ها شرکت این آفرینی نقش

اي در ارتباط با صنعت نفت،  جانبه هاي چندملیتی در اقتصاد جهانی، انحصار همه شرکت

اند. طبیعی است که در چنین شرایطی سیاستگذاري اقتصادي  دست آورده گاز و پتروشیمی به

توان  طور کلی می بود. بهمزیت رقابتی براساس کارآمدي صنعت نفت کار دشواري خواهد 

 اصلی شاخص. است وري بهره افزایش پذیري، رقابت ارتقاي عامل تأکید داشت که مهمترین

 مزبور فعالیت دهد می نشان که است آن وري بهره اقتصادي، فعالیت هر پذیري رقابت بررسی

 دارد را تولید عوامل براي بازدهی ایجاد و درآمد خلق قابلیت میزان چه به مدت در بلند

  . )85: 1391 (برامیلی،

. است یکسان وري بهره و پذیري رقابت متغیر دو هر کننده و تعیین موثر عوامل بنابراین،

 توانند می که است کشور و منطقه یا صنعت وکار، یک کسب توانمندي و قابلیت پذیري رقابت

 ایجاد باالیی بازگشت نرخ تولید، در فاکتورهاي المللی بین رقابت عرصه در تا کنند حفظ را آن

 معناي به پذیري رقابت .دهند قرار باالیی نسبتاً وضعیت در را شان انسانی نیروي و کنند

المللی  رقابت بین صحنه در ماندن و افزوده ارزش رشد سوددهی، بازار، سهم افزایش توانایی

 فضاي جامعه درها   سازمان پذیري رقابت یا رقابتی توان براي یک دوران طوالنی است. افزایش

 شود (ملکی، می ختم ملی پذیري رقابت سطح به ارتقاي نهایت در و کند می ایجاد رقابتی

1392 :161(.  

هاي اقتصادي و صـنعتی ایـران در فرآینـد سیاسـتگذاري مزیـت       بندي شکل

  رقابتی

دهد  هاي موجود در مورد سیاستگذاري مزیت رقابتی در صنعت نفت ایران نشان می بررسی

جایگاه و موقعیت اقتصاد صنعتی و سیاستگذاري رقابتی ایران در حد متوسط جهانی قرار  که

سازي چنین فرآیندي نیازمند تحول پارادایمیک در سیاستگذاري صنعتی براساس  دارد. بهینه

شده بیانگر آن است  هاي انجام فرآیندهاي مبتنی بر کارآمدي و مزیت رقابتی خواهد بود. بررسی

 با صنایع افزوده ارزش سهم بودن باال ایران در صنعتی پذیري بهبود رقابت عامل که مهمترین

  ).92: 1382 (براون، است فرآیند تولید در پیشرفته و متوسط تکنولوژي

برداري از پتانسیل منابع عظیم گاز طبیعی خود براي  ایران براي افزایش تولید نفت و بهره

تري دارد. این کشور مذاکرات  هاي بلندپروازانه طرح تبدیل شدن به یک صادر کننده خالص گاز

هاي نفت بین المللی آغاز کرده و تمایل خود را براي تبدیل شرایط  مقدماتی را با شرکت
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گذاران خارجی  هاي هنگفت نشان داده است. سرمایه گذاري قراردادها به منظور جذب سرمایه

به واسطه شرایط تجاري خاص و  نفت و گاز، حتی آنهایی که از کشورهاي دوست بودند

المللی تمایل محدودي به  هاي بین شرایط عملیاتی دشوار حتی پیش از اعمال تحریم

  . )246: 1391 نژاد، (مصلی دادند گذاري در ایران نشان می سرمایه

توان تداوم الگوي  ساختار اقتصادي ایران در دوران بعد از پیروزي انقالب اسالمی را می

دانست. دولت رانتیر در دوران پهلوي دوم در ائتالف با بورژوازي کمپرادور معنا دولت رانتیر 

داري تجاري،  سرمایه ههاي دولت رانتیر در دوران بعد از انقالب در حوز کرد. نشانه پیدا می

 در نفتیهاي   کاهش درآمد وجود با واقع مالی، بانکی و پولی انعکاس پیدا کرده است. در

اسالمی  دولت در را توزیعی دولت ویژگی ایدئولوژیک و سیاسی ظاتمالح دولت، بودجه

  ). 72: 1388همکاران،  و (پوت حفظ کرده است

نیروهاي اقتصادي، اجتماعی و  از اي گسترده طیف شامل خصوصی در این فرآیند، بخش

 کیدتأ توان گیرد. بنابراین می نظارت ساختار اقتصاد دولتی قرار می بوروکراتیک بوده که تحت

 مورد تحصیلدار دولت هاي نشانه اساس بر ایران در ساختار قدرت و دولت ماهیت که داشت

 نقش اینکه یا هستند دولتی اقتصاد که داراي کشورهایی کلی طور به .گیرد می قرار بررسی

 هدایت نقش از هایی توان نشانه می است، یافته افزایش کشور اقتصادي ساختار در دولت

شود  مشاهده می خصوصی بخش برابر در خود اجتماعی مسئولیت روند در دولت کنندگی

 ).166: 1394نژاد،  (مصلی

اي که به طور فزاینده در  ایران در منطقه حیاتی و سرشار از انرژي خلیج فارس و خاورمیانه

هاي  شود. بیشتر اثربخشی تحریم اي محسوب می حال تکه تکه شدن است یک قدرت منطقه

اقتصادي آمریکا ناشی از تسلط موسسات مالی آمریکایی و استفاده از دالر در تجارت بین 

هاي چندجانبه است. این موجب  کنندگان تحریم هاي ثانویه علیه نقض تحریمالمللی و نیز خطر 

  المللی اهمیت پیدا کند.  هاي چندجانبه بین شود دست یافتن به توافق در مورد تحریم می

المللی قابل  هاي بین با محدودیت 2008-16هاي  سیاستگذاري صنعت نفت ایران در سال

هایی از افزایش قیمت نفت وجود داشت که اگر ایران  نشانهرو شد. در این دوران،  توجهی روبه

داد، به نتایج اقتصادي و  اي از صادرات نفت را در دستور کار قرار می سطح گسترده

کشورهایی که  گردید. واقعیت آن است که هر گروه از هاي راهبردي زیادي نایل می مطلوبیت

نخواهند بود تا سازوکارهایی در حوزه  گیرند، قادر در معرض اقتصاد سیاسی تحریم قرار می

المللی را در فضاي  هاي مالی جایگزین بین هاي پرداخت، بیمه و دیگر سیستم سیستم

  ). 56: 1391 (جواهري، گرایی ایجاد نمایند چندجانبه
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  بندي مزیت رقابتی اي در رتبه اي ایران و کشورهاي منطقه جایگاه مقایسه -1جدول 

  کشور
2015-2014  2016-2015  

  امتیاز  کشور) 140رتبه (در بین   کشور) 144رتبه (در بین 

  5.33  17  12  امارات متحده عربی

  5.16  18  20  مالزي

  4.96  26  26  کره جنوبی

  4.89  28  28  چین

  4.57  37  34  اندونزي

  4.46  51  34  ترکیه

  4.21  55  45  هند

  4.03  74  71  ایران

اي  ویژه جایگاه از تواند نمی تولید آن، مبناي بر که استاي  گونه به ایران اقتصادي روندهاي

 ملی اقتصاد در دولتی بخش جایگاه و رانتی اقتصاد تاثیر تحت فرایند شود. چنین برخوردار

 فرهنگ کمبود و پیشه تجارت حاکمیت .کند می را حمایت تجاري روندهاي امر این .است

 ماشین فرسودگی و نگیکه جهان توسعه صنعتی با کشور صنعت رشد تناسبی بی تولیدي،

 براي هزمین در و کمبود فناوري انتقال در موفقیت عدم کشور، صنعتی تجهیزات و آالت

 ها، کیفیت بنگاه در خالقیت و نوآوريهاي   نظام فقدان آوري، فن کردن بومی و خالقیت

 و نبودن فعال تولیدي، واحدهاي در علمی مدیریت شوق و شور فقدان محصوالت، نامطلوب

 عدم و ساالري دولت بینش و اندیشه نفوذ دولت، به وابستگی صنعتی، پژوهش ضعف مراکز

  ).29: 1388 (خلعتبري، کرد تلقی کارکرد از این راها   فرصت از استفاده

 راه و صنعتی گذاري سرمایه و صنعت مورد در مناسب در چنین شرایط ساختاري، دیدگاهی

 سوي از ویژه به داوري این .ندارد وجود جامعه معرفتی و فکري درون نظام به صنعت یافتن

 اقتدار مراکز برخی توسط و دارند گرایش اقتصاد بازرگانی به که شود می زده دامن گروهی

 صنعتی فرهنگ با که تقدیرگرایی حاکمیت روحیه و آینده به نسبت ناامیدي .شوند می تقویت

 بهره سطح بودن پایین از جملههاي دیگري  توان به نشانه ندارد. در چنین شرایطی می همسویی

 در ساالري دولت اندیشه رواج و خصوصی بخش و دولت وحدت بین وهمدلی  کمبود وري،

 و گذاري سرمایه براي اقتصادي امنیت اقتصادي، نبود ثباتی بی دولت، ساختار میانیهاي   الیه

  .)145: 1395 نژاد، (مصلی پایدار اشاره داشتهاي   يسیاستگذار

 حقوق و مالکیت حقوق تضعیف ها، آن در متضاد تغییرات مقررات و و قوانین ناپایداري

 در هماهنگی و یکپارچگی وحدت، قوانین، کمبود شدن ماسبق به عطف راه از افراد ثابت
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 شامل تولید بازدارنده و مقرارات قوانین وجود صنعت، بخش در گیري تصمیم نظام و مراجع

 توان می را نظام بانکیهاي   محدودیت و حکومتی تعزیرات قانون ها، مالیات قانون کار، قانون

مقررات  .ندارد وجود صنعت بخش براياي  ویژه قانون .برد نام زمینه این در مشکالت دیگر از

 هیرشمن هرفیندال تمرکز در مدل شاخص انحصار سنجش براي مناسبهاي   شاخص از یکی

  .)41: 1387 همکاران، (راسخی و است

  سیاستی هاي توصیه

هاي راهبردي ارتقاء  صنعت نفت ارتباط مستقیم با ضرورت هسیاستگذاري اقتصادي در حوز

هایی که منجر به مزیت رقابتی گردد، محور  گیري از رهیافت قابلیت ساختاري ایران دارد. بهره

المللی است. تحقق این هدف نیازمند  اي و بین اصلی ارتقاء موقعیت ایران در محیط منطقه

 منابع که آنجا گردد. از وري و کارآمدي می ارتقاء بهرهسازي فرآیندهایی است که منجر به  بهینه

 باشند. رقابتی مزیت از برخوردار صنایع از برخی در توانند می کشورها است، محدودها   دولت

هاي الزم براي شفافیت و  ماند که زمینه هرگونه مزیت رقابتی صرفاً در شرایطی پایدار می

دسترسی به اطالعات براي فرآیندهاي معطوف به جریان آزاد اطالعات در صنعت شکل گیرد. 

 ایجاد کشور یک در ملی سطح در رقابتی مزیت مزیت رقابتی، ماهیت کلیدي دارد. زمانی

 از .کنند آماده نوآوري و پیشرفت جهتها   فرصت درك براي را خود ها، که شرکت شود می

 بسیار فهم براي بستري محیط آن که باشند موفق توانند می در محیطی نیز ها شرکت دیگر سوي

   .شد خواهد ایجاد شفافیت و رقابت طریق از بستر تنها این و کند ایجادها   فرصت آشکارتر

ها   مزیت برخی از و فشارها که شوند می موفق زمانی صنعت یک در کشور یکي ها شرکت

 تامین یافته توسعه پایگاه داخلی و پیچیده تقاضاي مانند فشارها این به پاسخگویی براي

 توانایی از موفقیت المللی، بین رقابت در صورت هر در .گیرند قرار هم کنار کنندگان در

 گاز و نفت انتقال لوله خطوط از برخوردار ایران .شود می ناشی نوآوري براي ها شرکت

 منابع سوم رتبه و جهان گازي ذخایر نخست رتبه دیگر، سوي از .است کشور کل در سراسري

 ظرفیت باالي و دارد اختیار در نفتی منابع از برخورداري لحاظ به را جهانی مایع هیدروکربور

 برنده برگ زمینه، این در کشور تجارب و گازي و نفتی میدانهاي از تولید و توسعه اکتشاف،

   .است ایران نفت صنعت دیگر

 مدیریت و تکنولوژي ،گذاري سرمایه مقوله سه در را نفت صنعت چالش ترین عمده

 ایاالت و روسیه کشور به نسبت تر غنی منابع وها   پتانسیل با وجوددر ایران  .دنکن می بندي طبقه

 بوده کنده در ایران ها  طرح اجراي روند .هستیم ها آنبه  نسبت کمتري نفت تولید شاهد متحده،

 طرفی از .است طوالنی باالدستی بسیار مختلفهاي   طرح مالی تأمین و سرمایه جذب فرآیند و
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 زمان اجراي معموالً .ندارد وجود مطلوب حد در دنیا روزهاي   فناوري از استفاده امکان

 از تولید ارزشمند فرصت نهایت در و انجامد می طول به مصوب برنامه برابر سه تا دوها   پروژه

  رود.  می دست

 مربوط قانونی و مدیریتی ساختار، نگرش نظیر داخلی عوامل به مشکالت این از بخشی

 عدم گذاري و سرمایهالمللی،  بینهاي   تحریم مانند خارجی عوامل به دیگر بخشی و است

 برداري از بهره حاضر حال در .است مربوط ایران به معتبر المللی بیني ها شرکت ورود امکان

 این و است ایران نفت ملی شرکت اختیار در رقابتی غیر فضاي یک در گاز و نفت میادین کلیه

 نیز خام نفت انتقال خطوط .است ایران داخل در هیدروکربوري منابع تمامی شرکت متولی

 .است کشور نفت صنعتهاي   قابلیت دیگر دهنده نشان

 خارجی کنندگان تأمین مورد نیاز ایران در صنعت نفت به پیشرفته تجهیزات و فنی دانش

 براياي  عدیده مشکالت ایجاد سبب المللی بینهاي   تحریم وجود آن، کنار در .است وابسته

 خود دولت که است آن نفت، باالدست صنعت بخش در مسئله مهمترین .است شده بخش این

 شده سبب مسئله همین .ندارد وجود رقابتی و است بخش این در اصلی بازیگر تنهاو  مجري

کننده  محدود و انحصاري قوانین وجودهمچنین  باشد، رقیب حاضر تنها دولت که است

 کند. صنعت نفت ایجاد می همشکالتی را در فرآیند کارآمدي و مزیت رقابتی در حوز
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