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راهبردهایبخشانرژیمبتنیبررويكرداقتصادمقاومتی 

حسین محسني

6

تاريخ دريافت ،6932/8/66 :تاريخ بازنگری 6931/6/56 :تاريخ پذيرش6931/65/62 :


چكیده 
يکي از مولفههای اقتدار کشور در صنعت انرژی ،مديريت توانمندی و اجرای صحیح پارادايمهای
اقتصاد مقاومتي در اين بخش مهم است .در برهه فعلي تبیین راهبردهای اقتصادی در بخش انرژی به
صورت جامع ،مسنجم ،هدفمند و در بردارنده پاردايمهای اقتصاد مقاومتي برای نیل به اهداف چشم انداز
يک اولويت اساسي است .هدف اين مقاله تدوين راهبردهای اقتصاد مقاومتي در بخش انرژی برگرفته از
منويات مقام معظم رهبری(مدظله العالي) است تا بوسیله روش علمي به نظريه پردازی اين مهم به صورت
يک تحقیق کیفي تحقق بخشد .در اين تحقیق ابتدا به شکل اسنادی به استخراج گزارههای مفهومي
موجود پرداخته و سپس از روش داده بنیاد(گراندد تئوری) به منظور تحلیل محتوا و کدگذاری محورها
بهره ميگیرد .نتايج اين تحقیق تبیین کننده يک شبکه مفهومي از محورهايي است که بايستي به عنوان
راهبرد در رئوس برنامه ريزیهای اقتصادی حوزه انرژی مدنظر قرار گیرد که دارای بیشترين اهمیت از
منظر خبرگان است..
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1ـمقدمه
کاربرد اصطالح «اقتصاد مقاومتي» در ادبیات آکادمیک اقتصادی فاقد پیشینه است و تعاريف متعددی
درخصوص آن ارائه شده است که يک تعريف از شهرت بیشتری برخوردار است« :اقتصاد مقاومتي،
اقتصادی است که برای يک ملت ،حتي در شرايط فشار و تحريم ،زمینهی رشد و شکوفايي را فراهم
ميکند(مقام معظم رهبری در ديدار با دانشجويان ،شهريور .»)6936بنابراين اقتصاد مقاومتي ،اقتصادی
است که در آن عالوه بر تعامل پويا با دنیای خارج و استفاده از امکانات تجارت آزاد ،امنیت اقتصادی
کشور حفظ شده و نوسانهای محیط بینالمللي اقتصادی و تهديدهای آن ،کمترين تأثیر سوء را در روند
بلندمدت متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد .به نظر ميرسد الزمه چنین اقتصادی بايد کارافريني،
تبديل تهديد به فرصت ،حرکت روبه جلو در پیشرفت و مديريت بهینه توانمندیهای اقتصادی در
عرصههای مختلف راهبردی باالخص انرژی باشد.
تبیین اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژی نیازمند يک رويکرد جامعنگر است .زيرا عالوه بر لحاظ
راهکارهای مالي و اقتصادی بیرون رفت از تحريم در اين حوزه ،بايد پارادايمهای رفتاری تصمیمسازان،
تصمیمگیران ،کارگزاران و مهمتر بدنه مردمي نیز مدنظر قرار گیرد .اقتصاد مقاومتي با لحاظ سیاستهای
حاکمیتي و شرايط بینالمللي بايستي به عنوان يک راهبرد مشخص و بلندمدت مطرح و مبتني بر دانش
بومي باشد تا به پايداری رسد .در اين راستا ايجاد ،تحکیم و تقويت رابطه میان دانشگاه و صنعت
ضرورتي دو چندان مييابد .اقتصاد مقاومتي در حوزه انرژی ،شرايطي است که در آن ضمن پیشرفت
صنعتي و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ،منجر به تبديل تهديد به فرصت در اين بخش شده و
زمینههای اتکا به دانش بومي ،تولیدات بومي و سرمايهگذاری با منافع بلند مدت را برای کشور به ارمغان
آورد و هدف اصلي پژوهش حاضر ،استخراج پاردايمهای مفهومي حاکم بر اين فضای خاص است.
در اقتصاد مقاومتي تالش ميشود تا چالش تحريمها و فشارهای بینالمللي به فرصت مبدّل گردد.
لذا در اجرای راهبردهای مبتني بر اقتصاد مقاومتي بايد نظامات مختلف طوری تدوين شوند که اقتصاد
کشور سامان يابد يعني پیشرفت را به همراه داشته باشد و هم تعالي معنوی و موضع استقالل کشور را
تقويت کند .بنابرين نیاز است تا اوالً در حوزه نظری ،طراحي و نظريهپردازی مناسبي صورت پذيرد که
نگارش اين مقاله در همین راستاست .ثانیاً به لحاظ اجرايي ،ساختارهای موجود با الگوی مقاومتي در
شرايط تحريم جايگزين شوند .اين امر ميتواند منجر به شناسايي خالءها و نقاط ضعف موجود شده و
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اقدامپژوهي نظری و تکمیل عملي حاکمیت اقتصاد مقاومتي در عرصه کشور را فراهم نمايد.
برای نیل به اين هدف پس از بیان مقدمه ،در بخش دوم چارچوب به بیان مسئله و تبیین مفهومي
اقتصاد مقاومتي پرداخته ميشود .در بخش سوم اختصاص به تبیین سواالت تحقیق دارد .در بخش چهارم
به روش شناسي تحقیق پرداخته ميشود .در ادامه و در بخش پنجم ،مقولههای اصلي تبیین شده و سپس
گزارهای مفهومي حسب اهمیت با عنايت به نظرات نخبگان کد ميشود .بخش ششم به به جمع بندی
نتايج مفهومي اختصاص دارد و در نهايت در بخش هفتم پیشنهادات مبتني بر گزارههای تحقیق ارائه
ميشود.
-2بیانمسئله 
اقتصاد ايران دارای جهانبیني اسالمي است و از طرفي در منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه واقع شده است که
به دلیل ذخاير بينظیر انرژی در آن ،حفظ استقالل سیاسي -اقتصادی در قبال جبهه استکبار دارای
هزينههايي است زيرا که با منافع آنها در تضاد است .بنابرين دشمنيها همیشه ادامه دارد و در هر دورهای
به شکلي بروز ميکند .از اين روی بايد سازوکارها به گونهای طراحي شوند که در برابر تهديدها مقاوم
بوده و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند .شناسايي حوزههای تحريم و همزمان تالش برای
کنترل وکماثر کردن اين فشارها و در شرايط آرماني تبديل چنین تهديدهايي به فرصت را هنر اقتصاد
مقاومتي ميتوان تلقي نمود .کاهش وابستگيها و تاکید برای خود کفايي از مشخصههای بارز چنین
اقتصادی است .توجه به دو بعد اسالمي و ايراني در تدوين چارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي حائز
اهمیت است .الگوی اقتصاد مقاومتي به لحاظ اسالمي ،ساختاری متناظر به آرمان و هدف را پیگیری
ميکند و در عین حال به لحاظ ايراني نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومي خواهد بود .لذا در حوزه آرمان
و هدف ،نفي ظلم در سراسر عالم ،مبارزه دائمي حق و باطل و چالش و تعارض با هرگونه استضعاف و
استکبار در دستور کار قرار ميگیرد .به لحاظ بعد ايراني نیز الگو بايد متناسب با نیازهای کشور و در
جهت حل مسائل کشور باشد .تعالي ،پیشرفت و شکوفايي کشور در شرايط تعارض دائمي با نظام سلطه و
مواجهه با انواع تحريمها ،مسالهای اساسي است که داشتن رويکرد جامع قابل طرح است(نريماني و
عسکری.)6936،
پیشینه مديريت توانمندیهای ملي در تحقق اقتصاد مقاومتي را ميتوان به دوران قاجاريه نسبت داد
که اقتصاد ايران از وضعیت مطلوبي برخوردار نبود .اقتصاد ملي در رکود کمسابقهای قرار داشت و سیل
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محصوالت خارجي در بازار ايران روان بود .علماء و روحانیون با درك خطر از بین رفتن اقتصاد ملي و
استقالل سیاسي کشور با کمک تجار و بازرگانان معتمد دست به اقدامات عملي زدند که از اين اقدامات
ميتوان به تأسیس شرکت اسالمیه اشاره کرد(معاونت علمي و فناوری .)6936،ايران که خود زماني
صادر کننده منسوجات با کیفیت خصوصاً پارچههای ابريشمي بود به وارد کننده منسوجات با قیمت
نازلتر تبديل شده بود که با تأسیس اين شرکت و فروش سهام آن به مردم فضای تولید رونق گرفت و در
عمل مردم ،خود تحريمي برای کاالهای وارداتي ايجاد کردند .بنابرين روشنگری روحانیون به عنوان قشر
فرهیخته جامعه و مديريت توانمندی تجار و پیشه وران ايراني موجب شد تا يک حماسه اقتصادی شکل
گرفته و طلیعه ای از اقتصادی مقاومتي در يک صنعت خاص نظیر نساجي آن دوران ،نمود يابد.
اقتصاد مقاومتي ،در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرار ميگیرد ،منفعل نیست
و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ايستادگي ميکند ،سعي در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و
بوميسازی آن بر اساس جهانبیني و اهداف دارد .در اين اقتصاد ،حوزههای تهديد شناسايي شده و
متعاقب با آن تهديدها تبديل به فرصت ميشوند.
برخي اقتصاد مقاومتي و رياضت اقتصادی را يکي ميدانند و يا تصور ميکنند اقتصاد رياضتي يکي
از شاخههای اقتصاد مقاومتي است در حالیکه اين دو اصطالح کامالً متفاوت هستند .البته تحقق اقتصاد
مقاومتي تنها با رعايت رياضیت اقتصادی بسترسازی ميشود زيرا اقتصاد مقاومتي ،اقتصاد مصرف گرا
نیست بلکه اقتصادی کامالً محافظه کار و پربنیه است(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي.)6936،
در رياضت اقتصادی تمرکز اصلي دولتها بر کاهش هزينهها و رفع کسری بودجه است که بدين ترتیب
آنها به کاهش و يا حذف ارائه برخي خدمات و مزايای عمومي دست ميزنند که اين طرح در درازمدت
ميتواند به بازيابي اقتصاد کمک کند اما در اقتصاد مقاومتي تمرکز اصلي بر سیاستگذاری و اجرای
برنامه های اقتصادی معطوف به پايداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه بر اقتصاد
کشور است .در چنین اقتصادی بیش از پیش به بهره برداری حداکثری از توانمندیهای بومي و بهره
گیری از منابع(اعم از منابع انساني ،مالي و طبیعي) و امکانات داخلي تأکید ميشود.
نظام اقتصادی ايران پس از پیروزی انقالب اسالمي دارای وقايع مهمي بوده است .مرور وقايع
ص ورت گرفته در شکل زير اهمیت توجه به يافتن راهکار عملي برای تحقق اقتصاد مقاومتي را نمايان
ميسازد.
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شكل  –1رویدادهای مهم سیاسی-اقتصادی ایران در سه دهه اخیر
منبع :بانک جهاني ،گزارش ناظر اقتصادی ايران :بهره گیری از فرصتها ،بهار 5161

در برهه کنوني از سويي نظامهای اقتصادی سرمايه داری و سوسیالیستي در تأمین اهداف اساسي
خود(نظیر رشد ،عدالت و رفاه عمومي) با شکست مواجه شدهاند و تفکر حاکم بر جامعه جهاني تحول
وضع موجود و يافتن نظام مالي نوين ديگری است .از سوی ديگر ،کشور اسالمي ايران در دهه پیشرفت،
عدالت و معنويت قرار دارد و مسئوالن به فرمان رهبری درصدد تحقق عملي اقتصاد مقاومتي هستند که به
اين ترتیب انجام پژوهش حاضر در حوزه مشارکت علمي و اجرايي کشور ضرورت مييابد.
-1-2تحلیلوضعیتجاریانرژیدراقتصادايران 
توانمندی به منزله استفاده حداکثری از زمان و انرژی جهت استفاده بهره ورانه از منابع و حصول به نتايج
بهینه است .پژوهش بستر اساسي برای شکوفايي استعدادهای نهفته و شناخت مزيتهای بالقوه و بالفعل
است .لذا واکاوی حوزه انرژی و بررسي توانمندیهای اين حوزه در ساختاری تحت عنوان اقتصادی
مقاومتي و مقايسه کارکرد موجود با آرماني تحت عنوان جهاد اقتصادی ميتواند يک رويکرد نظام يافته
نسبت به اين حوزه را رقم بزند .مديريت توانمندی در اقتصاد مقاومتي به منزله ايجاد اقتصادی است که
قابلیت انعطاف در شرايط مختلف و توانايي عبور از بحرانها را در حین رفع ناکارآمدیهای داخلي و
بهره وری حداکثری از منابع و امکانات موجود داشته باشد .بنابرين با اين رويکرد ميتوان اقتصاد
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مقاومتي را اقتصادی عنوان کرد که در آن عالوه بر تعامل پويا با دنیای خارج و استفاده از امکانات
تجارت آزاد ،امنیت اقتصادی کشور حفظ شده و نوسانهای محیط بین المللي اقتصادی و تهديدهای آن،
کمترين اثر را در روند بلندمدت متغیرهای کالن اقتصادی داشته باشد .اين چنین اقتصادی بايد تالش کند
تا نقش تأثیرگذاری در اقتصاد جهاني ايفا نمايد ،به طوری که اعمال هرگونه تحريمي علیه کشور بتواند
امنیت اقتصاد منطقه و حتي انرژی جهان را به خطر اندازد.
تسلط نقش نفت در تأمین مالي دولت در روند پیشرفت ايران ،مشکالت قابل توجهي را به طور
غیرقابل اجتناب ايجاد کرده است .اگرچه بهره گیری از درآمدهای نفتي يک روش آسان با توجه به
ساختار نظام مالیاتي و شرايط اقتصادی حاکم بر کشور است اما بهره گیری چشمگیر از اين منابع مالي در
دهه هشتاد هجری شمسي موجب شد تا افزايش جهشي واردات ،بودجه متکي به درآمدهای سرشار نفتي
و وابستگي مستقیم و غیرمستقیم معیشت و رفاه مردم با نفت با افزايشي کم سابقه شکل گیرد.

درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز
صندوق توسعه ملي

بودجه دولت

شرکت ملي نفت ايران

 91درصد

 29.2درصد

مناطق محروم و نفت خیر

 61.2درصد

(با لحاظ رشد 5درصدی براساس
برنامه ششم توسعه)

(با لحاظ تنزل  5درصدی براساس
برنامه ششم توسعه)

 5درصد

شكل  –2ثروت نفتی ایران :مدیریت تخصیص و پس انداز
منبع :بانک جهاني ،گزارش ناظر اقتصادی ايران :بهره گیری از فرصتها ،بهار 5161

حال از آنجايي که تولید ،مصرف ،سرمايه گذاری بخش خصوصي و بودجه دولت به میزان
چشمگیری به درآمدهای نفتي وابسته است ،کاهش يکباره اين نوع درآمد ميتواند پیامدهای نامناسبي را
در پي داشته باشد .بويژه در شرايطي که تقاضای کل تحت تأثیر رشد باالی حجم نقدينگي در بیشترين
مقدار تاريخي خود قرار دارد ،تأثیر کاهش درآمد نفتي بر طرف عرضه بر پیچیدگي شرايط اقتصادی
کشور ميافزايد .وابستگي اقتصاد به نفت و کاهش مداوم درآمدهای نفتي(از حیث استخراج و فروش)،
مديريت آينده اقتصادی و سیاسي کشور را با آزموني سرنوشت ساز روبه رو کرده است.
در يک اقتصاد نفتي ،بي ثباتي درآمد نفت به بي ثباتي اقتصاد کالن دامن خواهد زد .در بررسي
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درجه وابستگي اقتصاد ايران به نفت ،سه نسبت را بررسي خواهیم کرد .نمودار شماره  6سهم درآمدهای
نفتي از کل درآمدهای دولت را از سال  6922تا  6932نشان ميدهد .همانطور که مالحضه ميشود،
درآمدهای نفتي باالترين منبع درآمدهای مالي دولت را تشکیل ميدهد .
سهم از
درآمد
کل
دولت

سال
شكل  –3جایگاه درآمدهای نفتی در درآمد دولت
منبع :يافتههای محقق ،برگرفته از اطالعات دفتر اقتصاد کالن سازمان مديريت و برنامه ريزی6931 ،

از سوی ديگر ،همانطور که در نمودار  5مشاهده ميشود ،نسبت صادرات نفت و گاز ايران به کل
صادرات کشورمان در سالهای گذشته به جز چند مورد ،بیش از هشتاد درصد بوده است.
سهم از
درآمد
کل
دولت

سال

شكل  –5جایگاه سهم نفت و گاز در بخش تجاری كشور
منبع :يافتههای محقق ،برگرفته از اطالعات دفتر اقتصاد کالن سازمان مديريت و برنامه ريزی 6931 ،
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بنابرين براساس دو نمودار شماره 6و ،5وابستگي ساختاری اقتصاد ايران به نفت از دو مسیر قابل
شناسايي است :مسیر اول به وابستگي شديد بودجه دولت به درآمدهای نفتي و مسیر دوم به وابستگي
شديد تجارت خارجي و تراز تجاری کشور به درآمدهای نفتي مربوط ميشود .بايد توجه کرد که
درآمدهای نفتي به صورت مستقیم بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر نميگذارد ،بلکه بیشتر از مسیر سیاست
پولي ،مالي و ارزی تأثیر خود را بر شاخصهای کالن اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی ،نرخ تورم و
نرخ بیکاری برجای مي گذارد .از طرفي با توجه به فزوني آهنگ رشد مصرف نفت بر تولید آن به عنوان
شاهرگ درآمدهای ارزی کشور ،توجه به پارادايمهای اقتصاد مقاومتي در اين حوزه را بیش از پیش مهم
ميکند.

شكل  –6فاصله تولید ،مصرف و صادرات نفت ایران واردات طی  55سال اخیر
منبع :گزارش شرکت بريتیش پرتلیوم( ،)BPگزارش تولید ،مصرف و صادرات نفت5161 ،

از طرف ديگر يکي از معضالت اقتصاد ايران در دهه اخیر ،وابستگي بخشهای مختلف تولید به
واردات مواد اولیه و سرمايه بوده است .واردات اين مواد اولیه و فناوری هم از طريق درآمد حاصل از
صادرات نفتي امکان پذير بوده است .سهم کاالهای سرمايه ای و مواد اولیه از مجموعه اقالم وارداتي
براساس آمار گمرك نیز اين وضعیت را تأيید ميکند .به طوری که به طور متوسط در هفت سال گذشته

دوفصلنامه علمي -تخصصي پژوهشهای اقتصاد توسعه و برنامهريزی /بهار و تابستان  /6931سال ششم /شماره اول

99

62درصد واردات را کاالهای سرمايه ای و  89درصد را کاالی مصرفي و واسطه ای تشکیل داده
اند(درخشان.)6986،
ذکر اين نکته ضروری است که براساس پژوهشهای صورت گرفته ،اگر بخشهای مختلف
اقتصادی در فرآيند تولید خود نیاز به واردات کاالهای خارجي داشته باشند و به هر دلیلي با محدوديت
واردات رو به رو شوند ،آنگاه از توان تولیدی همه آنها کاسته خواهد شد و اين موضوع نشان از اهمیت
درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت دارد .درحال حاضر ايران با مشکل فروش نفت و تحريمهای
مالي روبه روست .در اين راستا مقام معظم رهبری از رويکرد اقتصاد مقاومتي برای عبور از
محدوديتهای ياد شده استفاده کردند و بارها از مسئوالن کشور خواستهاند تا ابزارهای الزم را برای
رسیدن به يک اقتصاد مقاوم با تأکید بر اقتصاد غیرنفتي را فراهم کنند.
-2-2سئواالتتحقیق
مهمترين سئواالتي که در اين مقاله بدان پاسخ داده ميشود را ميتوان به صورت زير برشمرد.
با توجه به وضعیت جاری انرژی در اقتصاد ايران چه شاخصهايي را براساس بیانات مقام معظم رهبری
ميتوان به عنوان مقوله اساسي در بخش اقتصاد انرژی شناسايي کرد؟
مهمترين گزارههای راهبردی اقتصاد مقاومتي مبتني بر منويات مقام معظم رهبری(متناظر با مقولههای
استنباط شده) کدام است؟
سئواالت ضمني تحقیق که به صورت غیرمستقیم بدان پاسخ داده ميشود را ميتوان به صورت زير
برشمرد:
چه راهبردی در بخش منابع و تکنولوژی و مصرف انرژی بايد اتخاذ شود؟ منافع سرزمیني موجب توجه
به کدام مقوله /مقولهها ميشود؟ آيا الگوی اقتصاد جنگي يا رياضت اقتصادی ميتواند الگوی مناسبي
برای بخش انرژی در شرايط کنوني باشد؟ براساس بازتعريف منافع ملي ،راهبرد بلندمدت کشور در تولید
نفت خام چه بايد باشد؟ نقش دولت ،مردم و نخبگان صنعت و دانشگاه در بخش انرژی با لحاظ
پارادايمهای اقتصاد مقاومتي خاص استخراج شده چیست؟ میزان حمايت و روش حمايت از تولید در
بخش انرژی بايد به چه نحوی باشد؟
-3روششناسیپژوهش
نظريه دادهبنیاد يا تئوری برخاسته از دادهها يا تئوری بنیادی يک روش تحقیقي عام ،استقرايي و تفسیری
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است .در اين روش اجازه داده مي شود تا نظريه حاکم بر آن در طول زمان پديدار شود(دانايي
فرد .)6981،درحقیقت نوعي روش شناسي عمومي برای تدوين نظريههايي است که در دادههای
گردآوری شده و تحلیل شده به صورت نظام مند ريشه دارد .اين روش با استفاده از استقرا براساس
دادههای کیفي با شکستن قالب آزمون فرضیه ،خود به نظريه پردازی ميپردازد .نظريه دادهبنیاد اين
امکان را برای پژوهشگران در حوزههای موضوعي گوناگون فراهم ميآورد تا به جای تکیه بر نظريههای
موجود ،خود نظريه و گزاره را تدوين کنند .اين نظريهها و گزارهها به گونهای سیستماتیک و بر پايه
دادههای واقعي پرداخته ميشود .هر نظريه و گزارهای که بر اساس اين روش تدوين ميشود بر زمینهای
مستند از دادههای واقعي بنیاد نهاده شدهاست .در واقع نظريه داده بنیاد روشي است برای دستیابي به
شناخت پیرامون موضوع مورد مطالعه ،و موضوع يا موضوعاتي که پیش از اين در مورد آنها تحقیق
جامعي نشدهاست و دانش ما در آن زمینه محدود است .پديده مورد مطالعه ميتواند يک سیستم يا حتي
يک متن باشد .تا پژوهشگر با طرح مسئله ای به مطالعه متون گوناگون ميپردازد و دادههای مرتبط با
مسئله را از متن استخراج و آنها را رمزگذاری و طبقه بندی کرده و سرانجام گزاره و يا نظريههای خود را
ارائه ميدهد.
از آنجايیکه که بیانات مقام معظم رهبری برخوردار از يک مکتب فکری برخاسته از روح
آموزههای ناب اسالم است ،از نظر محققان بررسي صحبتهای ايشان نیز ميتواند در حوزه تحقیقهای
اسالمي قرار گیرد و نظريه داده بنیاد بهترين روش انجام اين کار است(کامفیروزی و همکاران.)6939،

تعیینمسئلهوچارچوبمحتوايی

استنباط استقرايي محتوا

اهداف و سئواالت تحقیق

جمعآوریاطالعات

جمع آوری نظرات نخبگان

تحلیل اسنادی

تدويننظريه

تدوين گزاره

ايجاد شبکه مفهومي
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شكل  –7مدل مفهومی پژوهش(یافتههای محقق)
در پژوهش حاضر برای استخراج شاخصهها به بیانات مقام معظم رهبری مراجعه شد .در اين مطالعه
با استفاده از روش داده بنیاد  82کد يا شاخص به دست آمد .با توجه به مشابهت برخي شاخصهها ،در
مقوله واحدی گردآوری شد تا سرانجام  2مقوله نهايي به دست آمد .ارتباط مفهومي بین کدگذاریها به
صورت باز صورت گرفت .مرحله کدگذاری محوری است که مشخص ميکند دادهها در کدام دسته
قرار ميگیرند .پس از تبیین گزارهها در قالب يک شبکه مفهومي ،از طريق پرسشنامه و مصاحبه( 92نفر)
با خبرگان صورت پذيرفت تا تأثیر مقولهها بر گزارهها معین شود .در ادامه گزارههای تحقیق و سپس
شبکه مفهومي استخراج شده ارائه ميشود.
-4تحلیلدادهها 
اقتصاد مقاومتي را نه تنها به عنوان روشي برای مقابله با شرايط بحران بلکه ميتوان به آن به عنوان
سازوکاری در مديريت کشور نگريست .اقتصاد مقاومتي به صورت پويا ،در دورههای مختلف اقتصادی
موجب آسیبناپذيری در قبال مخاطرات داخلي و خارجي ميشود .چارچوب تحلیلي اقتصاد مقاومتي در
حمايت از تولید ملي را ميتوان براساس شاخصهای هفتگانهای دانست که از بیانات مقام معظم رهبری
استخراج شده است.
مقولههایاصلی 

-1-4
در ادامه مهمترين شاخص يا مقولهها در قالب هفت محور اصلي(پس از حذف محورهای مترادف) ارائه
ميشود.
كنترلسوداگریوفساد 
مهار سوداگری و فساد ،گام اول در مسیر تحقق اقتصادی است که توان مقابله با تهديدهای مختلف را
دارا باشد .منظور از سوداگری فعالیتهای غیرمولدی است که از نوسانهای بازار سوءاستفاده نموده و
سودهايي را نصیب افراد سودجو ميگرداند .عدم تقارن اطالعاتي ،رانتهای مختلف اعتباری ،انحصاری
و ...منشأ بروز اينگونه رفتارها هستند .در اقتصاد مبتني بر سوداگری ،بخش مولد بیشترين آسیب را ديده و
سازوکار اقتصاد به سمت بروز حبابهای قیمتي و نوسانهای شديد سوق مييابد .چنین اقتصادی در
مواجهه با فشار خارجي کمترين پايداری و مقاومت را داشته و به سرعت متالشي مي شود .فساد نیز طیفي
از اعمال خالف قانون و حتي مجرمانه در حوزة اقتصادی از ارتشا و اختالس گرفته تا قاچاق را در
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برميگیرد .درخصوص مقابله با سوداگری ،بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهي حوزة پول و
سرمايه ،ساماندهي حوزة زمین و مسکن و نیز مديريت رانت های اطالعاتي بايستي محور توجه قرار
گیرد .در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولويت اصلي بايستي طراحي سازوکارها فساد گريز
باشد.
تودههایمردم 
عاملیت 
محور مورد تاکید در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتي توجه به عنصر مردم و حضور حداکثری آنان در اقتصاد
است .بدين ترتیب ايجاد اعتقاد برای ايفای نقش در مبارزه اقتصادی ،ممانعت از شکلگیری انحصارات،
تقويت بدنه مردمي نظارت ،شکوفايي ظرفیتهای خالقانه ،باالبردن توان عکسالعمل هوشمندانه و بموقع
مردم در مقابل تحريمها ،کاهش فشارهای رواني و رفتار صبورانه در مقابل اقدامات دشمن و… از جمله
برکات حضور حداکثری مردم در اقتصاد خواهد بود .حضور مردم بايد در سه سطح تصمیمسازی،
مديريت و اجرا صورت گیرد .در اليه تصمیمسازی و مديريت کالن تقويت نهادهای مردمي و تفويض
اختیار به آنان اصلي اساسي است .حضور فعاالنه انجمنها ،اتحاديهها و تشکلهای توانمند و تخصصي در
سطح اقتصاد باعث جلوگیری از انحصارات و تجربه حرکتهای جمعي و همافزا خواهد شد.
خودكفايی 
سازوکارهای حوزة اقتصادی بايستي به گونهای مورد بازبیني قرار گیرند که تمامي موارد ايجاد وابستگي
کشور را شناسايي و بهینه نمايند .خودکفايي در کاالهای استراتژيک اولین گام موفقیت در اقتصاد
مقاومتي است .خودکفايي به منزله پیشنیاز برای حصول به اقتدار ملي و افزايش توان چانهزني در عرصه
بینالمللي است(اسحاقي .)6931،خودکفايي نمود عیني حمايت از تولید ملي در عرصههای مختلف
صنعتي باالخص انرژی است .در شرايط کنوني کشور ،خودکفايي دارای دو پیش شرط اساسي است.
اول جايگزيني درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات ،گردشگری ،خدمات فني و تجاری،
درآمدهای ترانزيتي و ...برای تأمین مالي دولت و ديگری تکاثرنمودن شرکای تجاری از چند شريک
عمده به چندين شريک کوچکتر با رويکرد حمايت حداکثری از تولیدات داخلي را ميتوان نام برد.
توسعهتعاونعمومی 
تعاون بستر و زيرساخت اهدافي است که در قالب اقتصاد مقاومتي مورد تأکید است .گسترش تعاون در
کشور موجب ارتقای سطح تولید ملي به لحاظ کمي و کیفي ،بهبود فضای اشتغال و نظامندکردن
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فعالیتهای اقتصادی در کشور و مهمتر نگرش جامع و عزم ملي در صیانت از سرمايههای ملي اعم از
منابع مالي ،نیروی انساني و سازوکارهای مبتني بر تحقق اهداف توسعهای کشور و منطبق بر سیاستهای
کلي نظام در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي مندرج در برنامه چشم انداز  6111خواهد شد.
تثبیت موقعیت تعاون در اقتصاد ملي و تسهیل مراودات اقتصادی برای تعاونگران ميتواند موجب تعادل
در اقتصاد ملي و حرکت چرخ اقتصادی کشور به سمت توسعه و تعالي باشد.
اولويتگذارینیازها 

در طراحي اولويتها در حوزة اقتصادی بايستي تقويت ترجیحات و اولويتهای ايدئولوژيک عالوه بر
بهرمندیهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد .در اين خصوص ميتوان دو دسته موضوع را از هم مجزا نمود.
در بخش بازرگاني اولويتهای مربوط به شرکای تجاری ميبايست کشورهای منطقه و همسوی
ايدئولوژيک باشند .کشورهای با همبستگي اقتصادی بیشتر ،تمايل کمتری به ورود در توافقات برعلیه
يکديگر دارند و از سوی ديگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهديدات مشترك ،امنیتشان به هم
گره خورده است .درخصوص بخش تولید بايستي ترجیحات به گونهای تنظیم شوند که صنايع و رشته
فعالیتهای اساسي در اولويت قرار گیرند .تأمین غذا ،دارو و نیازمندیهای انرژی در اين میان حائز
اهمیتاند .حوزة انرژی بدلیل مزيت نسبي کشور در اين حوزه بايستي مورد توجه ويژه از منظر حمايت از
تولید بهینه بیشتر و مديريت مصرف فراگیر قرار گیرد.
ندها 
تسهیلوبازنگریفرآي 
سرعت و کیفیت پايین تصمیمسازی ،تصمیمگیری و اقدام در ايران از جمله آسیبهای ساختار
بروکراتیک کشور است که برخي صاحبنظران از آن به عنوان خودتحريمي ياد کردهاند .طبیعي است
که اصالح نظام اداری امری درازمدت ،دشوار و پیچیده است که بايد گام به گام و با دقت و حوصله
صورت گیرد .سازوکارهای بروکراتیک کارا يکي از مهترين الزامات در به ثمر رسیدن تالشهای برنامه
ريزی شده در اقتصاد مقاومتي است .ساختارهای کارآمد منجر به تسهیل در جريان امور تولیدی و مالي
شده و رضايت عمومي در عین حصول به کارايي مطلوب عملیات را به همراه دارند .کاهش
تصدیگری ،اصالح فرآيندهای سازماني ،بازنگری در روابط حاکمیتي ،افزايش فناوری اطالعات در
تبادل دادهها و بهرهگیری از نظام پیشنهادات از جمله عواملي است که ميتواند در بازنگری فرآيندهای
بروکراتیک مدنظر قرار گیرد.
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فرهنگسازیمقاومتاقتصادی 

در کنار نظامات اقتصادی و طراحي آنها مبتني برشرايط جهاد و مبارزه ،نظامات اجتماعي و فرهنگي نیز
رسالت خاصي برعهده دارند .اقتصاد مقاومتي بدون بسط صحیح از مفاهیم فرهنگي در میان مسئوالن و
اقشار مردم عمالً ناکاراست(اصغری .)6936،ترجیح تولید بر واردات و خريد کاالی داخلي مساله مهمي
است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگي روبروست .نفي تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت ،نفي
اسراف در عین ترويج مصرف میانه و قناعت نیز بايستي محور توجه قرار گیرند .بايستي به لحاظ فرهنگي
چنان مساله در میان اقشار مختلف مردم نهادينه شود که جهاد اقتصادی همانند بعد ديگری از جهاد در
شرايط فعلي است و فعالیت مفید اقتصادی اهمیت و اجر مجاهدت در راه خدا را خواهد داشت.
گزارههایراهبردی 

-2-4
پس از تبیین مقولههای اساسي نوبت به طبقه بندی گزارههای تحقیق است تا تأثیر مقوله بر گزارهها در
يک چارچوب مفهومي براساس نظرات خبرگان صورت پذيرد.
تبیین گزارهها با اين فرض مهم صورت ميگیرد که تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان اقتصادی که عالوه بر
هدف گسترش رفاه ملي ،اهداف آسیبناپذيری و بازدارندگي را دنبال ميکند ،مستلزم شناسايي و رفع
نقاط آسیب اقتصاد ملي است .در تدوين راهبرد بخش انرژی در تحقق عملي اقتصاد مقاومتي بايد افزون
بر توجه به نقاط ضعف و قوت ،فرصتها و تهديدهای احتمالي را نیز شناسايي و تحلیل کرد .حوزه
انرژی کشور اعم از انرژیهای تجديد ناپذير(شامل نفت ،گاز طبیعي ،زغال سنگ ،انرژی هستهای) و
انرژیهای تجديد پذير(شامل سوختهای زيستي ،برق آبي ،زمین گرمائي ،بـادی و خورشیدی) در
اين"جنگ تمام عیار اقتصادی" ،در خط مقدم حمالت و تحريمهای فراگیر قرار دارند .با سیر محتوايي
در رهنمودهای رهبری و خواستگاه متخصصان و بررسي دادههای مالي حوزه انرژی باالخص بخش نفت
ميتوان گزارههای راهبردی را در قالب هفت محور زير طبقهبندی نمود.
-1-2-4متنوعسازیمنابعتامینانرژی 
اين اقدام با افزايش سهم انرژیهای نو و تجديدپذير در مقابل انرژیهای فسیلي که عالوه بر آثار مثبت
زيست محیطي ،عرضه انرژی را خواهند افزود و در دراز مدت با استقالل بخشیدن بیشتر به کشور از
نوسانات جهاني انرژی ،مسأله سرريزی نوسان را مرتفع خواهد ساخت.
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شكل  –8نمودار تولید برق بوسیله انواع انرژی در ایران بین  1771تا  2513برحسب میلیارد وات ساعت

منبع :آژانس بین المللي انرژی(،)IEAبخش ايران ،گزارش 5161

متنوع سازی منابع تأمین انرژی با تکیه بر انرژیهای پاك ميتواند شعار سوختهای فسیلي برای
ساختن و نه برای سوختن را تحقق بخشد .تبديل نیروگاههای تولید برق به سیکل ترکیبي و تأمین انرژی
متناسب با مزيتهای هر منطقه از منظر جغرافیايي و معدني و مهمتر از همه اجرای سیاستهای حمايتي و
تعرفهای مناسب درخصوص انرژیهای تأمین شده از منابع تجديد پذير ميتواند نقش بسیار مهمي در اين
عرصه ايفا نمايد.
رساختهایانرژی 

بهینهسازیزي
زهو 
-2-2-4مدرنی 
حوزه انرژی نه تنها در بخش تولید و توسعه بلکه تا پائینترين زنجیره مصرف نیز نیاز به سیاستگذاری
مشخص با رويکرد بهینهسازی است .استراتژی انرژی و برنامه اصلي توسعه زيرساختهای برق ،نفت و
گاز کشور بايستي يا رويکرد بهینهسازی و جلوگیری از اتالف انرژی تدوين و عملیاتي شوند .اتالف
بخش عمدهای از برق تولیدی در شبکههای انتقال ،فرسودگي برخي از پااليشگاهها و روند رو به نزول
استخراج منابع هیدروکربوی دلیلي بر اين مدعاست .با بهینهسازی زيرساختهای بخش انرژی ،بهرهوری
حداکثری از منابع و تجهیزات موجود قابل حصول خواهد بود.
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-3-2-4افزايشتولیدومصرفمنابعانرژیتجديدپذير 
تأمین پايدار انرژی برق ،به عنوان يکي از اساسيترين پیشنیازهای پیشرفت هر کشوری ،اهمیت ويژهای
دارد و مصرف سرانهی برق هر کشور از مهمترين شاخصهای توسعهيافتگي به شمار ميآيد .پیشرفت
فناوری انرژیهای تجديدپذير ،طي چند سال گذشته ،در دنیا به کاهش هزينهی تمامشدهی برق حاصل
از آن انجامیده و با افزايش حاشیهی سود ،رشد اين صنعت ،شتاب بااليي داشته است .نیروگاههای بادی،
نیروگاههای خورشیدی ،نیروگاههای زمینگرمايي و نیروگاههای زيستتوده از جمله مهمترين منابع
تولید برق از انرژیهای تجديدپذير به شمار ميروند .در اقتصاد مقاومتي تأمین پايدار انرژی الکتريکي،
به عنوان يکي از اساسيترين زيرساختهای کشور ،از اهمیت ويژهای برخوردار است .پیشرفت فناوری
مرتبط با انرژیهای تجديدپذير با بکارگیری توان بخش خصوصي و لحاظ سیاستهای حمايتي مناسب
منجر به کاهش هزينهی تمامشده و افزايش کیفیت برق انجامیده و با افزايش سود سرمايهگذاران استاني،
رشد بااليي در اين صنعت ايجاد خواهد کرد.

شكل  –7روند افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مجموع ظرفیت نیروگاههای دنیا
منبع :آژانس بین المللي انرژی(،)IEAبخش ايران ،گزارش 5161
-4-2-4توجهبهتولیدصیانتیازمیادينمشترك 
وجود  51میدان نفتي مشترك بین ايران و همسايگان نیاز به توجه جدی مسئوالن به منظور توسعه و
بهرهبرداری هرچه سريعتر از اين میادين است .استفاده از ظرفیت میادين مشترك بايد در اولويت اول
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برنامهريزان حوزه انرژی از منظر استخراج و فروش باشد .برای مثال در میدان پارس جنوبي ،بزرگترين
میدان گازی جهان ،ارزش گازی که ذخیره شده است ،معادل درآمد  651سال صادرات نفت خام
تولیدی کشور است .مساحت اين میدان  3211کیلومتر مربع است که  9211کیلومتر مربع آن در آبهای
سرزمیني ايران و  1111کیلومتر مربع آن در آبهای سرزمیني قطر قرار دارد .توجه صیانتي به استخراج
انرژی از منابع مشترك منجر به ذخیرهسازی پتانسیلهای متنوع انرژی برای آيندگان اين مرز بوم شده و
مهمتر حفظ ثروت ملي برای مصرف بهینهتر در آينده را فراهم ميآورد.
روشهاینويندرصرفهجوئیمصرفانرژی 

-5-2-4استفادهاز
ايران در مصرف انرژی به شدت با اسراف روبروست و فاصله زيادی با استانداردهای جهاني دارد و از
طرفي بهرهوری انرژی در ايران نیز در مقايسه با استانداردهای جهاني بسیار پائین است .وابستگي اقتصاد
ايران به نفت يک میراث شوم صد ساله و يک نقطه ضعف اساسي است ،که در اين رويارويي و اين نبرد
اقتصادی دشمن بصورت جدی بر روی آن حساب باز کرده است(مقام معظم رهبری در ديدار با
کارگزاران،مرداد .)6936
بر اساس آمار منتشره وزارت نیرو مصرف سرانه انرژی در ايران سه برابر کشورهای صنعتي بوده و
کارشناسان انرژی اعتقاد دارند که اين اختالف ناشي از تلفات انرژی در بخش ساختمان است .
بهطوریکه اين بخش نزديک به  %11از سبد انرژی مصرفي کشور را به خود اختصاص ميدهد  .براساس
برآوردهای کارشناسان ،پتانسیل صرفه جويي مصرف انرژی دربخش های مختلف مطلق جدول ذيل
است.
جدول  -1پتانسیل صرفهجویی انرژی در ایران
رديف

نوع ساختمان

شرح

پتانسيل صرفهجويي()%

1

مسكونی

گرمایش و سرمایش فضا

 15الی  55درصد

2

مسكونی

آب گرم مصرفی

 15الی  55درصد

3

مسكونی

سرمایش مواد

 35الی  55درصد

4

مسكونی

روشنایی

 55الی  75درصد

5

تجاری

گرمایش و سرمایش فضا

متغیر

6

تجاری

روشنایی

 15الی  35درصد

منبع :وزارت نیرو ،سازمان بهره وری انرژی ايران ،گزارش 6931
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در اين راستا استانداردسازی محصوالت و تجهیزات مورد استفاده از بخش صنايع خانگي متناسب با
بهرهروی انرژی ،احداث نیروگاههای خرد در مناطق ويژه تولیدی ،فرهنگسازی در مصرف بهینه انرژی
و حمايت از بخشهای تولیدی به منظور نوسازی و بهینهسازی تجهیزات از جمله مواردی است که
توسط متخصصان بدان اشاره ميشود .
فرآوردههایپتروشیمی 

-6-2-4گرايشازخامفروشیبه
به تعبیر مقام معظم رهبری«خام فروشي» بدترين نوع استفاده از نفت است و در واقع تاکنون اين«سرمايه
بین نسلي»بیش از آنکه بعنوان يک «سرمايه» مورد توجه باشد ،بعنوان«درآمد» در دست دولتها بوده
است(مقام معظم رهبری در ديدار با شرکتهای دانش بنیان ،آبان .)6936خام فروشي نفت و درآمدهای
نفتي در يک سده اخیر همواره نقش حیاتي در اقتصاد داشته و مهمترين اهرم مالي برای اداره کشور بوده
است تا فارغ از هرگونه نگاه آيندهنگرانه با تزريق درآمدهای حاصل از خام فروشي نفت به تامین
هزينههای جاری و عمراني خود بپردازد .در اقتصاد مقاومتي ،تأمین مالي دولت بايستي با استراتژیهای
فايق آمدن بر تحريم تنظیم گردد .بدين ترتیب ايجاد تمهیدات الزم جهت کاهش خام فروشي نفت و
سرمايهگذاری درآمدهای نفتي در طرحهايي زيربنايي مانند صنايع پتروشیمي و پااليشگاهها و راهاندازی
صنايع و کارگاههای تعطیل شده بايستي در اولويت برنامههای بخش انرژی قرار گیرد(نجفي جزه.)6936،
در اينجاست که فرصت تحريم ميتواند با فشار هرچه بیشتر بر دولت ،برنامهريزان را وادار به تأمین مالي
بهینه و اجتناب از خام فروشي نفت گرداند.
بنیانهایدانشیدرصنعتنفت 
-7-2-4تقويت 
چنانچه بنیانگذارى کارهاى اقتصادى بر پايهى دانش پیش برده شود و به وجه غالب اقتصاد کشور نمود
يابد ،اين امر دستیابي کشور به قدرت اقتصادى را موجب ميشود .تقويت بنیانهای دانشي موجب ايجاد
اعتماد و خودباوری ملي میان آحاد بخشها باالخص بخش انرژی ميشود .بوميسازی علوم مرتبط با
بخشهای انرژی اعم صنايع نفت ،گاز ،پتروشیمي ،آب و برق همزمان با ايجاد پل ارتباطي نزديک میان
دانشگاه و صنعت ،از يک طرف استقالل و خوداتکائى را بوجود آورده و از طرف ديگر قدرت اقتصادی
و چانهزنيهای سیاسي را در عرصه بینالمللي فراهم ميکند .در اين راستا ايجاد الزامات قانوني جهت
استفاده از فناوریهای دانش بنیان در صنعت نفت ،گاز ،پااليش و پتروشیمي ،ايجاد زمینههای رقابت
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سازنده در میان سازندگان بومي ،بازنگری در مقررات جذب و نگهداری منابع انساني متخصص ،خالق و
نخبه در صنعت نفت ،استفاده بهینه و حداکثری از امکانات درون و بیرون صنعت در راستای کاهش
هزينه های تولیدات دانش بنیان ،تدوين استانداردهای مختلف مربوط به فرايند ايده تا بازار محصوالت
دانش بنیان ،تجمیع دانش فني تولید شده به منظور جلوگیری از دوبارهکاری ،تسريع و رفع موانع در
دستیابي به اهداف مربوط به افزايش ضريب برداشت از مخازن نفت وگاز و توجه به ارتقاء دانش سازمان
همراه با استفاده از مديران دانش محور پیشنهاد ميشود.
نتیجهگیری 
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تحريمهای نامتعارف اخیر ميتواند با درايت مسئوالن و برنامهريزی صحیح ،عليرغم ايجاد فشار و هزينه
در کوتاهمدت ،فرصتي بيبديل برای حرکت کشور در جهت تحقق اقتصادی پويا و غیر وابسته به نفت
ايجاد کند .در اين راستا تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان اقتصادی که عالوه بر هدف گسترش رفاه ملي،
اهداف آسیبناپذيری و بازدارندگي را دنبال ميکند ،مستلزم شناسايي و رفع نقاط آسیب اقتصاد ملي
است و اين امر جز در سايه شناخت توانمندیهای ملّي ،حداقل سازی ناکارايي و نقاط ضعف و
حداکثرسازی کارآمدیها و مزيتهای رقابتي امکان پذير نیست .تحقق عدالت توام با توسعه و پیشرفت
اقتصادی در شرايط کنوني مستلزم شناسايي راهبردهای بخش انرژی به عنوان حیاتيترين صنعت ايران
است.
فهم منظومه فکری مقام معظم رهبری ،نیازمند درستیابي به نظام مفاهیم حاکم بر سخنان ايشان و استنباط
از آن است که در پژوهش حاضر اين نظام مفاهیم در حوزه اقتصاد مقاومتي و بخش انرژی تحلیل شد.
تحلیل و طراحي نظام مفاهیم انديشههای رهبری ،امکان طراحي نظام انديشه ای ايشان را برای اجرا و
تحقق انديشهها فراهم ميکند که اين امر ميتواند برای برنامه ريزان و مديران اجرايي کشور يک فرصت
باشد .در اين مقاله اهم نقاط آسیب مرتبط با حوزه نفت و انرژی ،وابستگي بودجه به نفت ،خام فروشي،
مصرف غیر بهینه و وابستگي به محصوالت خارجي در پروژههای مرتبط با صنعت نفت و گاز اشاره شد.
به طور مشخص رفع اين نقاط آسیب عالوه بر همت و خواست مسئوالن ،نیازمند بسترهای حقوقي و
طراحي سازوکارهای نهادی مناسب است.
گزارههای راهبردی مستخرج از چارچوب مفهومي اقتصاد مقاومتي تبیین شده دارای محورها چون متنوع
سازی منابع تأمین انرژی ،مدرنیزه سازی زيرساخت ها ،افزايش تولید -مصرف منابع تجديد پذير ،توجه
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به میادين مشترك ،صرفه جويي انرژی ،پرهیز از خام فروشي و گرايش به توسعه فرآوردههای پتروشیمي
و در نهايت تقويت بنیانهای دانشي صنعت انرژی در کشور است.
پیشنهادات(مبتنیبرگزارههایتحقیق) 
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تفکیک ارکان مجری ،سیاستگذار و ناظر در نهادهای درگیر در بخش انرژی کشور بويژه اصالح
ساختارهای حاکمیتي در حوزه انرژی و همچنین يکپارچهسازی بدنه سیاستگذاری بخش انرژی کشور،
از الزامات نهادی مرتبط با اين امر است .سیاستهای اصالحي مرتبط با حوزه انرژی بويژه اصالح قیمت
حاملهای انرژی بايد با ديدی جامع نگر و در کنار سیاستهای مکمل در ساير بخشها طراحي و اجرا
شوند .گسترش زنجیره ارزش افزوده ناشي از منابع نفت و گاز در داخل ايران ،در کنار استفاده از
فرصتهای موجود در ارتباط با تعامالت منطقهای يکي از راهکارهای پیشروی کشور برای تبديل
تنگناهای موجود در شرايط حاضر به فرصتي برای جهش اقتصادی کشور ميباشد .بويژه از فرصت به
وجود آمده ميتوان برای جهش صادرات در بخش فرآوردههای نفتي استفاده کرد .تقويت اقتصاد
دانشبنیان از طريق ايجاد سازوکارها و ساختارهای مناسب برای استفاده بهینه از توان علمي و فني داخلي
برای تأمین مواد و تجهیزات صنعت نفت ،مديريت پروژههای بزرگ نفتي توسط شرکتهای داخلي،
ابداع و توسعه روشهای تأمین مالي جديد برای صنعت نفت و گاز از ديگر راهکارهای قابل استفاده در
جهت تبديل تحريم به ابزاری برای رشد صنايع مرتبط با حوزه نفت و گاز هستند .در شرايط فعلي تحقق
عملي اقتصاد مقاومتي در عرصه انرژی تنها با لحاظ رويکرد جهادی و توانمندسازی بنیههای دانشي و فني
در اين حوزه است که ميتواند زمینه را برای پیشرفت توانمندساز برای اين بخش فراهم سازد.
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strategies based on resistance economic approachEnergy sector

Management of empowerment and proper implementation of the resistance
economic paradigms in energy sector can improve country's authority.
In the current situation presenting a comprehensively and integrated
economic strategies in the energy sector that includes paradigms of
resistance economy are a key priority for achieving the goals of contry’s
vision document.
This paper aims to develop a set of resistance economic strategies in the
qualitative scientific approach for energy sector based on the commands of
the Supreme Leader Khamanei.
The paper used documentary research in order to extraction of concept
statements and then it employs grounded theory for content analysis and
coding the most important paradigms. The results explain a conceptual
network should be outline considered as strategies for economic planning
in the energy sector that they are most important from the perspective of
experts.
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