
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387بيست و پنجم مهرماه 

 14

  نقش مديريت استراتژيك در بهره برداري از منابع فسيلي و ايجاد اشتغال

  

  دكتر عظيم ساحتي مهر  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بنـــابعضو هيئت علمي 
  

 

   

  :چكيــده 

محور بودن انسان براي توسعه يك حقيقت انكارناپذير است و بايستي در بهره برداري از منابع نقـش تعيـين كننـده    

به تجربه ثابت شده است كه زماني وجود منابع از اهميت ويژه خود در توسعه مـي  . انساني را همواره در مد نظر داشت عامل 

كشور ايران بـا برخـورداري از   . تواند برخوردار باشد كه مديريت علمي و اصولي در توليد و مصرف از آن نيز وجود داشته باشد 

ه بلكه در سطح بين المللي بعنوان يكي از كشورهاي تأثيرگذار در تحـوالت اقتصـادي   منابع عظيم نفت و گاز نه تنها در منطق

جهان محسوب مي گردد زيرا كه هرگونه تصميم گيري در رابطه با صدور منابع فسيلي در موازنه عرضه و تقاضا در رابطـه بـا   

در اين ميـان ،  . جهاني تحت الشعاء قرار دهد انرژي و قيمت آن موثر واقع شده و رشد يا ركود اقتصادي را ميتواند در مقياس 

پرداختن به اين ماده حياتي مي تواند يادآور اين حقيقت نيز باشد كه انتظارات جامعـه بـا افـزايش صـادرات و رونـد صـعودي       

گرفتن قيمت ها در چه حدي برآورده گرديده و درآمدهاي حاصله از نفت در كم كـردن مشـكالت مـادي و معنـوي و ايجـاد      

غال براي جوانان آيا توانسته است از نقش تعيين كننده خود برخوردار شود ؟ چنانچه جواب اين سوال چنـدان قـانع كننـده    اشت

نبوده و از منطق كافي برخوردار نباشد مسلماً در مديريت و بهره برداري از منابع و يا در سرمايه گذاري ها ، مشـكالت عمـده   

  . گيري از اقدامات و تصميم گيريها را نتوانسته است در حد مطلوب امكان پذير سازد  اي بايستي وجود داشته باشد كه نتيجه
  

  

  

  

  .توسعه  -مديريت  –اشتغال  -منابع فسيلي : هاي كليدي  واژه  
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  :مقـــدمه  – 1

تـر از  آنچه مسلم است منابع انرژي فسيلي در جزو منابع تجديد ناپذير محسوب شده و با احتمال قـوي در مـدت كم  

جاي تأسف خواهد داشت كه برخي از ممالك در حال توسعه عليرغم عدم دسترسي بـه ايـن   . نيم قرن به پايان خواهد رسيد 

منابع بتوانند از دوره زماني انرژي ارزان استفاده كرده و خود را به جرگه ممالك توسعه يافتـه برسـانند در حاليكـه كشـورهاي     

تنها از وجود چنين امكانات حياتي و ارزآور بطور مطلوب استفاده نكرده ، بلكه هنوز هـم در   صاحب اين منابع از جمله ايران نه

كشور ايران با توجه . جرگه كشورهاي وابسته به تكنولوژيهاي غربي و يا در زمره كشورهاي كمتر توسعه يافته محسوب شوند 

بهره برداري و به ثمر رساندن سـرمايه گـذاريهاي كـالن و    به داشتن منابع انساني غني وبرخوردار از درجه هوشي باال ، توان 

ايجاد اشتغال در زمينه هاي مختلف را دارا بوده و مي تواند در كمترين زمان ممكن مسير توسعه را پيموده و خـود را در زمـره   

  . كشورهاي توسعه يافته قرار دهد 

و برنامه ريزي تأكيد گرديده و جهت رسيدن بـه   در اين مقاله ضمن پرداختن به موانع توسعه به مديريت استراتژيك

  . اهداف توسعه پيشنهادات سازنده اي نيز ارائه مي گردد 

  

  :مشكالت و موانع توسعه  – 2

در پرداختن به وضعيت اكثــر كشورهاي تــوسعه نيافته و يا در حال توسعه ميتوان با واقعيت هايي روبـرو شـد كـه      

آيا وجود منابع زير زميني و ارز آور بودن . است از نگرش هاي علمي و تخصصي استفاده گرددبراي تجزيه و تحليل آنها الزم 

آنها به علت كسب درآمد و برخورداري از رفاه ، به نوعي از تالش و تكاپوي زياد و حركت در مسير توسعه جلوگيري مي كنـد  

  شتاب فزآينده برخوردار مي سازد؟ و يا اينكه به عنوان نيروي محركه جانبي ، حركت در اين مسير را از 
  

زيرا كه عـدم موفقيـت و نارسـايي هـا از عوامـل      . جواب اين سوال را نمي توان به آساني مطرح كردن آن پيدا كرد

مقايسه كشور ايران . مختلفي ناشي مي گردد كه در آن مسائل فرهنگي در جامعه نيز از نقش تعيين كننده برخوردار مي باشد 

ور هاي هم جوار فاقد و يا با بهره كم از منابع انـرژي فسـيلي نظيـر تركيـه و يـا برخـوردار از ايـن منـابع نيـز          با برخي از كش

كشورهاي حاشيه خليج فارس نشان مي دهد كه ميزان پيشرفت در توليد و خدمات در حد رضايت نبوده و در آمدهاي  كالن 

  .    ويا در ارائه خدمات از نقش تعيين كننده برخوردار باشددر نزديك شدن به دنياي صنعتي . نفتي هنوز نتوانسته است

  

تورم و بيكاري بويژه در رده جوانان در جامعه بر تشديد نگرانـي و وجـود مشـكالت در اقتصـاد خـرد و كـالن را در       

ن در اشكال مختلف خود به نمايش مي گذارد كه توجه و يافتن راه حل هاي ممكـن را از طـرف مسـولين و دسـت انـداركارا     

كشـور ايـران از جملـع    : در كتاب مدارهاي  توسعه نيافتگي در اقتصاد ايـران آمـده اسـت كـه     . اولويت خاص طلب مي نمايد

كشورهايي است كه عليرغم غناي طبيعي و دسترسي به منابع معدني بسيار ارزشمند ، ازجمله نفت ، هنوز از نظر اقتصادي  در 

] . 1[ مار مي رود و با تمامي مشكالت اقتصادي معمول در جهان سوم روبه رو استزمره كشورهاي توسعه نيافته جهان به ش

اين مشكالت مي تواند در چهار گروه اصلي طبقه بندي گردد و در هر گروه اصلي اول نيز مشكالت تبعي مربوط بـه مشـكل   

باشد ، توليـد نـا خـالص داخلـي      مشكل اصلي اول عدم تحرك و پويايي در توليد كل  سرانه مي. اصلي را مي توان برشمرد 

ميليارد ريال برآورد شده كه تقريباً معادل مقـدار همـين متغييـر در سـال      2961در حدود  1367كشور به قيمت ثابت در سال 
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سـال   15مالحظه ميشود كه حجم توليد كل جامعه ، جدا از نوسانات كوتاه مدت ساالنه ، طي اين مـدت يعنـي   . است 1352

هزار ريال تخمين زده شده كـه حـــدوداً    5/55در حدود  1367بعالوه توليد نا خالص داخلي سرانه  در سال  .ثابت مانده است

معادل مقدار  1367به عبارت ديگر ، توليد ناخالص داخلي سرانه كشور در سال . است 1346معادل مقدار همين متغير در سال 

  . سال پيش است21همين متغيير در 
  

ريال  كاهش يافته كه حدوداً معادل مقدار همين متغيير در  258000به حدود  1367نه شاغلين نيز در سال كار دهي سرا       

در عين حال در همين دوران در آمد ارضي ايران از محـل صـادرات نفـت حـدوداً     . سال پيش مي باشد  19يعني  1348سال 

را مطرح مي كند كه جامعه ايران طي اين مدت چه الگـويي   دقت در ارقام فوق اين سوال. ميليارد دالر بوده است 250تا 240

سـال   15از تخصيص منابع و به ويژه تخصيص منابع عظيم ارزي فوق را برگزيده است كه توليد ناخالص داخلي آن در سطح 

ال قبـل  سـ  19سال قبل ،  و كار دهي سرانه نيروي انساني آن در سـطح   21قبل ، توليد نا خالص داخلي سرانه آن در سطح 

اهـم ايـن مشـكالت    . بايستي دقت گردد كه مشكل اساسي فوق به مشكالت ديگر اقتصادي نيز مي انجامد. قرار گرفته است

. كاهش نسبي تشكيل سرمايه، افزايش بيكاري آشكار و پنهان، گسترش فقر و عقب مانـدگي بيشـتر بافـت فنـي     : عبارت از 

در اين حوزه از وضعيت اقتصادي كشور ، مشكل عدم تناسب ساختار . د استمشكل اصلي دوم مربوط به ساختار نامناسب تولي

دو گـانگي شـديد    -2گسترش نـا متناسـب بخـش خـدمات،      -1: توليد ، خود را در سه زمينه نمايان مي سازد كه عبارتند از 

  . و وابستگي توليد به دنياي خارج -3ساختار اقتصادي،
  

شـرايط اشـاره شـده در قبـل و     . دم تناسب سياستهاي پولي و بـانكي خالصـه كـرد   مشكل اصلي سوم را مي توان در ع      

مشكالت ديگري كه در اين زمينه  ها وجود دارد، همگي باعث مي شود كه حجم نقدينگي جامعه به شدت در حال گسترش 

  .و افزايش باشد 
  

نحوه عمل هـدايتي جامعـه توسـط    . ت استاجرايي يعني دول –مشكل اصلي چهارم ، حدود و نحوه عمل دستگاه اداري       

دولت در دوران اخير دچار معضالت و مشكالت فراواني شده است كه مشكالت اصلي آن را مي توان در چنـد حـوزه مطـرح    

گسترش بار مالي  -2عدم وجود مباني نظري از پيش مشخص شده در زمينه حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد  -1: كرد 

 -4گسترش نامتناسب وظايف دولت با هزينـه هـاي انجـام وظـايف و      -3نا متناسب  با در آمد هاي دولت   فعاليتهاي دولتي

  . گسترش نا سنجيده دخالت هاي دولت در اقتصاد از طريق وضع مقررات پيچيده و وسيع نا متناسب با توان اجرايي آن

اني تري در جامعه است كه شـناخت آنهـا مـي توانـد     بايستي توجه گردد كه مشكالت اشاره شده ، خود ناشي از معضالت بني

  .راهنمايي استراتژي هاي حركت بلند جامعه باشد
  

فني توليـد اقتصـادي از وضـعيت سـنتي بـه       –توسعه نيافتگي از ديدگاه علمي ، مقوله اي است در تحول مبناي علمي       

فنـــي تـــوليد خـــود      –ه  مي يابد كه مباني علمي به عبارت ديگر ، زماني جامعه از نظر اقتصادي توسع.  وضعيت مدرن 

يعني دانش علمــي، دانش فنــي، وسايل و ابزا كار و مهارت هاي خود را از وضعيت قبل از انقالب صنعتي به وضعيت پـس  

جهـت  مهم ترين اين عوامل عبارتند از تحول فرهنگي، به كـارگيري تمـام تـوان جامعـه در     . از انقالب صنعتي متحول سازد

باعث تاسف مي باشد ]. 1[تقويت سرمايه انساني، انباشت سرمايه ، تدوين و انتخاب نظام مناسب اقتصادي و حفظ ثبات نظام 

كه اغلب كشورهاي توسعه يافته نيز به منظور دسترسي به منابع كشورهاي كمتر توسعه يافته اكثراً در صدد تحميل نظريات و 

  . نابع بوده و تالش در ناپايدار كردن ثبات نظام سياسي آنها دارندخواسته هايشان به كشورهاي صاحب م
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در مطلبي تحت عنوان جايگاه فرهنگ در برنامه كار بين الدول، استراتژي بين المللي توسـعه سـازمان ملـل متحـد بـراي          

يجاد دگرگوني ها در اقتصـاد  براي اينكه  استراتژي تعيين شده به اهداف خود دست يابد ، ا: سومين دهه توسعه آمده است كه

بنابراين اصالحات بنيادي ، نهادي و ساختاري . جهاني و در اقتصاد كشور هاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه الزم است 

شتاب بخشيدن به روند توسعه مستلزم توزيع عادالنه تر امكانات اقتصادي بـين  . در مناسبات اقتصاد بين المللي ضرورت دارد 

توزيـع عادالنـه   . اين امر براي دنيايي كه در وابستگي متقابل به سر مي برد، منشاء قدرت اقتصادي خواهد بـود . كشورهاست 

مستلزم انجام اصالحاتي متناسب با صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه است و اين اصالحات  بايد در ساختارهاي جهاني 

ي در حال توسعه بايد امكان نظارت موثر برنحوه استفاده از منابع خود براي تحقق اين امر كشورها. توليد و مصرف انجام گيرد

عالوه براين انجام اصالحاتي در مناسبات اقتصاد بين المللي ضرورت دارد تا بدين وسيلــه مشاركت عادالنـه،  . به دست آورند

هـايي بـين لمللـي بـراي توسـعه       كامل و موثر اين كشورها در امر تنظيم و اجراي كليه تصميم گيريهاي مربوط به همكاري

با توجه به موارد اشاره شده در فوق مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه كشورهاي در حال توسعه و از جمله ]. 2[تضمين شود

ايران براي حذف موانع توسعه در سطح ملّي و بين المللي خود نيازمند نگرش سيستمي به مسائل بوده  و بايستي قبـل از بـه   

ن منابع موجود به ويژه در رابطه با منابع فسيلي درصدد برون رفت از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلـوب  تحليل رفت

  .    و گرفتن شتاب فزآينده در مسير توسعه باشند
  

3 –  WTO   و رقابت در توليد و تجارت :  
  

اتي اين سوال مطـرح ميگـردد كـه چگونـه     با پرداختن به نفت و كسب در آمدهاي  كالن از طريق فروش  اين ماده حي      

ميتوان با سرمايه گذاريها، كشور را در مسير توليد و تجارت فعال نموده و نيروهـاي انسـاني جامعـه را در گردانـدن چرخهـاي      

چنانچه از سـرمايه گـذاريها نتيجـه    . صنعت و فعاليتهاي مربوط به كشاورزي و خدمات از نقش تعيين كننده برخوردار ساخت 

لوب عايد نشود بتدريج با تحليل رفتن سرمايه بناچار فعاليتهاي اقتصادي نيز به سمت ركود ورشكستگي هدايت شده و نـه  مط

تنها امكان جذب نيروهاي جديد در مراكز صنعتي ، خدماتي و كشاورزي فراهم نميايد بلكـه نيروهـاي موجـودنيز در معـرض     

تصور براين است كه با الحاق ايران به سازمان تجارت جهـاني يـا   . ر ميگيرندتهديد بيكاري و خروج از فعاليتهاي اقتصادي قرا

WTO      د نظـر نباشـد زمينه هاي مساعدي براي فعاليت بوجود ميايد در حاليكه چنانچه بستر سازي مناسبي براي آن در مـ

الزم . نبي آن ميتواند بيافزايد يك چنين اقدامي اغلب مشاغل صنعتي را نيز به زير سوال برده و بر شدت بيكاري و عوارض جا

عضو دارد  151در حال حاضر . عضو آغاز كرد  125كار خود را با  1995بتوضيح است كه سازمان تجارت جهاني از اول ژانويه 

د اگر در جمهوري اسالمي ايران قابليت توليد و صدور مد نظر باشـ . كشور از جمله ايران در روند الحاق به آن قرار دارند  29. 

بدون شك نفت، گاز،  محصوالت پتروشيمي ، فرش ، خشكبار، ادويه جـات و خاويـار رديـف هـاي اول را بخـود اختصـاص       

ميليارد دالر بالغ شده است اين در حالي است كـه در سـال    52در آمد ايران از صادرات نفت و گاز به  1384در سال . ميدهند

تـر يليـون    5/24ميليارد بشكه و ذخاير گاز ايران بـه   90اير نفت ايران به حدود ذخ. ميليارد دالر بود 24اين در آمد معادل  79

با توجه بموارد اشاره شده در فوق بنظر ميرسد بخش هاي انرژي و كشاورزي مزيت هـاي  . متر مكعب تخمين زده شده است

آمـار و ارقـام نشـان    .  قرار دارنـد  نسبي ايران را بخود اختصاص ميدهند و در مراحل بعدي صنايع و معادن و باالخره خدمات 

  .در اين بخش نفت و گاز موقعيت ويژه اي دارند. ميدهد كه بخش انرژي در اقتصاد ايران از اهميت خاص برخوردار است
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الحاق ايران به سازمان تجارت ممكن است روند تصميم گيري و اجرايي، سياست ها و برنامه ريزي ها را تحت تاثير قرار      

 -شرايط بازارهاي جهاني و ساير تعهدات منطقـه اي   WTOامكان دفاع از منابع اين بخش در چهار چوب مقررات     . دهد

لذا توجه به موضوعات بخش انرژي در . بين المللي كشور عواملي هستند كه ميتــوانند شرايط بخش انرژي را دگرگون سارند

  ] .  3[ تجارت بين المللي حائز اهميت خواهد بود 

آگاهي و شناخت از قوانين و عملكرد سازمان تجارت  جهاني موضوع ديگري است كه قبل از پيوستن بـه ايـن سـازمان           

اجماع سياسي . روند الحاق معموالً پيچده ، سخت و طوالني ميباشد و نيازمند آماده سازي جدي است. بايستي در مد نظر باشد

احتي حاصل نميشود و هماهنگي بين اركان هاي مختلــف دولتـــي نيـــز فقـط بـا     و اتفاق آراء اجتماعي در اين رابطه به ر

جمهوري اسالمي ايران معموالً با مشكالتي نظير فقدان منـابع انسـاني و   . برنامه ريزي  مدبرانه و مقتدرانه بدست خواهد آمد

و عدم دستيابي يه اطالعات مورد نياز جهت تحليل   WTOمالي ، كمبود شناخت فني و علمي نسبت به موافقت نامه هاي 

بايستي توجه داشت كه اولين هدف ايران از الحاق ] .  3[ مواجه مي باشد و بهتر است در اين زمينه اقدام جدي به عمل آيد  

نه مسـائل  به سازمان تجارت جهاني  حضور در سازماني است كه بزرگترين و مهمترين چهار چوب براي تصميم گيري در زمي

اين امر به منزله شركت در روند تاثير گذاري بر تحوالت بين المللي در زمينـه مسـائل اقتصـادي و    . تجارت بين الملل ميباشد

هـدف ديگـر افـزايش سـهم كشـور در      . بازرگاني است كه هر يك  از تحوالت به نوعي برسرنوشت كشور دخيل خواهد بود 

صـدم   45به كمتر از  1356درصد در سال  5/1كه سهم ايران از تجارت جهاني از  الزم بتوضيح ميباشد. تجارت جهاني است

تنزل يافت و اين امر عمدتاً به دليل سياست هاي حمايت گرانه، اقتصاد دولتـي و برقـراري محـدوديت     1385درصد در سال 

اتي از قبيل كــاهش تصــدي گـري  براي دستيابي به اهداف خاص در اين زمينه اقدام. هايي در زمينه صادرات و واردات بود

دولت در امــور اقتصــادي ، پــايين آوردن ميزان حمايت هاي تعرفه اي و غير تعرفه اي از محصـوالت داخلـي ، برقـراري    

براي حضور در بازارهاي بين المللي ، كشور بايستي توان توليدي و صادراتي . ارتباط نهادينه با بازارهاي خارجي ضروري است

ي ، مديريت و بازارهاي كشــورهاي توسعـــه يافتــه    ژ   ا افزايش بخشد كه اين امر مستلزم دسترسي به سرمايه، تكنولوخود ر

در پرداختن به موارد فوق الزم است اشاره گردد كه ممكنست دسترسي به سرمايه به علـت وجـود منـابع گسـترده     . مي باشد 

ولي مسلماً دسترسي به تكنولوژي ، اعمال مديريت اصولي و نفوذ در بازارهـاي   انرژي فسيلي از نفت و گاز امكان پذير باشــد

با عضويت در سازمان تجارت جهاني كليه محدوديت ها بر صادرات . كشورهاي توسعه يافته به آساني امكان پذير نخواهد بود 

اي ملّي  اقتصادي فلسفه  وجودي خـود  و واردات لغو ميشود و با حذف هر نوع محدوديت برصادرات و واردات ، در واقع مرزه

را از دست ميدهد، با حذف مرزهاي ملي اقتصادي و امكان مبادله آزاد كاال بين كليه كشـورها ، فقـط توليـد كننـــدگاني در     

 بعبارت ديگر آزاد سازي تجارت جهاني در عمل سبب. صحنه اقتصاد باقي ميمانند كه پايين ترين هزينه توليد را داشته باشند 

  .ميشود تا ارزان ترين توليد كننده در دنيا مشخص شود 

اگر كارخانه اي داراي پرسنل مازاد باشد  ، اگر . عضويت در سازمان  تجارت جهاني  بمعني حذف صنايع نا كار آمد است       

ين عوامـل باعـث افـزايش    اكه  .... و كارخانه اي داراي سوء مديريت باشد ، اگر كارخانه اي داراي ماشين آالت فرسوده باشد

هزينه تمام شده كاال در آن كارخانه ميگردد ، و خود به خود  در صورت باز بـودن مرزهـا و نبـودن تعرفـه، ايـن كارخانـه هـا        

نميتوانند با جنس مشابه خارجي رقابت كنند، بنابراين خود به خود از حيات اقتصادي كشور حذف ميشوند، عضويت در سازمان  

عناي حذف صنايعي است كه به هر علت هزينه تمام شده آن ها باالتر از هزينه تمـام شـده رقيـب خـارجي     تجارت جهاني بم

توجه به موارد فوق نشان ميدهد كه حتي الحاق به سازمان تجارت جهاني نيز چنانچه ارزيابي از وضـعيت  ] .   4[ شان  است 
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قتصادي وجود نداشته باشد نه تنها موجب افزايش اشتغال ، بلكـه  موجود و برنامه ريزيهايي موثر براي رقابتي شدن فعاليتهاي ا

حذف تهديدها و استفاده از فرصت ها به نگرش سيستمي و اسـتفاده  . ممكن است عاملي در جهت افزايش بيكاري نيز بشود 

  .      از توانهاي علمي و تخصصي نياز دارد

           

  : منابع فسيلي و ايجاد اشتغال  نقش مديريت استراتژيك در بهره برداري از – 4
  

قبالً توضيح داده شد كه عليرغم افزايش كالن در درآمدهاي نفتي هنـوز جهـش قابـل مالحظـه اي در فعاليتهـاي      

  . اقتصادي جامعه مشهود نبوده و اقشار مختلف از وجود تورم و كمبود اشتغال در مضيقه ميباشند 

در بخشهاي مختلـف صـنعتي ، كشـاورزي و خـدماتي مـي تـوان بـر         چنانچه تصور شود كه تنها با سرمايه گذاري  

بديهي اسـت كـه مطلوبيـت سـرمايه     . معضالت فوق فائق آمد مسلماً ارزيابي درستي از كار و كارآفريني به عمل نيامده است 

ه هـر دليـل نتوانـد    گذاري بايد حداقل در دو زمينه ايجاد اشتغال و افزايش توليد ظاهر گردد و در صورتي كه سرمايه گذاري ب

داشـتن نگـرش سيسـتمي و    . بازدهي الزم در موارد فوق را دارا باشد ، عمالً سرمايه گذاري غيرمفيد و تلف شده خواهد بـود  

كشورهاي صـاحب منـابع زيـر زمينـي     . تفكر استراتژيك مي تواند در حذف موانع توسعه از نقش تعيين كننده برخوردار باشد 

يهاي فسيلي به مدت مديد به علت عدم برخورداري از تكنولوژيهاي باال منابع فسيلي را به هـدر داده و  بويژه در رابطه با  انرژ

يا به قيمت هاي ديكته شده دراختيار ممالك توسعه يافته قرار داده اند و هم اكنون نيز گاز سرنوشتي مشابه نفت را پيدا كرده 

دالر بشكه اي عرضه مي گرديد اشاره كـرده اسـت كـه     12كه نفت به  در يك سمينار مربوط به انرژي نگارنده زماني. است 

اين اظهار . دالر در نظر گرفته شود  100قيمت نفت به داليل مختلف نمي تواند در حدود دوازده دالر بلكه بايستي  در حدود 

نه چنـدان دور از آنزمـان مـا    نظر يك نظري غيرقابل توجيه و غير قابل قبول تلقي گرديد در حاليكه هم اكنون در فاصله اي 

اخيراً نيز در يك كنفرانس مربوط به انرژي نگارنده رقمـي  . شاهد عرضه شدن نفت به قيمت هاي باالي صد دالر مي باشيم 

. در حدود هزار دالر را براي آينده اي نه چندان دور پيش بيني كرده است كه اينهم بـا تعجـب حضـار روبـرو گرديـده اسـت       

ست كه به منابع فسيلي هر قيمتي كه منظور شود قيمت غيرمنطقي نمي باشـد زيـرا كـه بـه علـت تجديـد       حقيقت امر اين ا

بيشتر . ناپذيري آن زماني قيمت واقعي آن جلب توجه خواهد كرد كه دنيا دوران انرژي فسيلي ارزان را پشت سر گذاشته باشد 

در چند كنفرانس خارج از كشور نيز نگارنده بـه هـدر   . مي يابد  منابع فسيلي  در دنيا به هدر رفته است و هم اكنون نيز تداوم

]  7،  6،  5[ از منابع فسيلي در ممالك توسعه يافته و به بيشتر از آن در ممالك در حال توسعه اشاره كرده % 50رفتن بيش از 

ين منابع را بـراي توليـد و مصـرف    بحران انرژي لزوم توجه به استفاده و بهره برداري منطقي از ا كه قبل از رسيدن به دوران

كشورهائي كه اقتصادشان وابسته به نفـت بـوده و عليـرغم وجـود آن بـا مشـكالت عمـده        . كنندگان آن الزام آور مي نمايد 

اقتصادي روبرو هستند بايستي قبل از به تحليل رفتن اين منافع به فكر يافتن راه حل هاي ممكن از بن بست هاي فعلي بوده 

در نمـودار  . ده از آن ساختار مناسبي براي توليد و رقابت و حضور در بازارهاي بين المللي طراحي و به اجرا بگذارنـد  و با استفا

و در طرح پيشنهادي به مديريت استراتژيك و برنامه ريزي اصولي براي استفاده  از درآمدهاي نفتـي اشـاره گرديـده     1شماره 

  .تحقيق و توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد كـه در آن ســرمايه گذاري در بخــش هاي 
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   1نمودار شماره 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

همچنانكه مالحظه مي گردد در نمودار فوق و در طرح ارائه شده اهميت ويژه به دانش و مديريت آن از طريق فعال 

كردن از بند تكنولوژيهاي فرسـوده و از  شدن بخشهاي تحقيق و توسعه داده شده كه بتوانند صنعت و كشاورزي را ضمن رها 

امكـان تحقيـق بـراي     R&Dرده خارج شده به سطح رقابتي در حد بين المللي برسانند در حاليكه سرمايه گذاريها در بخش 

ضـمن  )   IT( در اين طرح استفاده از شبكه هـاي ارتبـاطي و گـردش اطالعـات از طريـق      . تحقيق را نيز فراهم مي نمايد 

در اين طرح توجه خاصي به تحقيق . رين اطالعات ، پردازش و كاربردي كردن آن را نيز امكان پذير مي سازد  رسيدن به آخ

در رابطه با انرژيهاي تجديد پذير جهت جلوگيري از مصارف بي رويه از منابع انرژي فسيلي و روشهاي توليد و مصارف بهينـه  

دي ضمن صرفه جويي گسترده از منابع فسيلي به علـت رقـابتي شـدن    در نهايت ، عمل با روش  پيشنها. آن داده شده است 

توليد در صنعت و كشاورزي ، در سطح گسترده به ايجاد اشتغال و  رسيدن به اهــداف تـوسعه را مي تواند عمالً امكان پـذير  

  . قابل توصيه مي باشد  16-8مطالعه مقاالت ديگر از نگارنده . سازد 

 گذاريسرمايه 

  درآمدهاي
 نفتي 

  تحقيق
  و  

  توسعه

  اشتغال
  و 
 توسعه 

 سرمايه گذاري

انرژي هاي 
 تجديدپذير

IT 

IT 

IT 

مديريت 
 استراتژيك

 توليد و مصرف
 انرژيهاي فسيلي

 سرمايه گذاري

 صنعت

 كشاورزي
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  :ادات گيري و پيشنه نتيجه – 5

علمي ، دانش فني ، وسائل فني توليد ، يعني دانش  –زماني جامعه از نظر اقتصادي توسعه  مي يابد كه مباني علمي  - 1

  .و ابزار كار و مهارتهاي خود را از وضعيت قبل از انقالب صنعتي به وضعيت پس از انقالب صنعتي متحول سازد 

صدور مد نظر باشد ، بدون شك نفت ، گـاز محصـوالت پتروشـيمي ،    اگر در جمهوري اسالمي ايران قابليت توليد و  -2

  . فرش ، خشكبار ، ادويه جات و خاويار رديفهاي اول را به خود اختصاص ميدهند 

براي حضور در بازارهاي بين المللي ، كشور بايستي توان توليدي و صادراتي خود را افـزايش  بخشـد كـه ايـن امـر       -3

  .  ، تكنولوژي ، مديريت و بازارهاي كشورهاي توسعه يافته مي باشد مستلزم دسترسي به سرمايه 

مطلوبيت سرمايه گذاري بايد حداقل در دو زمينه ايجاد اشتغال و افزايش توليد ظاهر گردد و در صورتي كـه سـرمايه    -4

  . مفيد و تلف شده خواهد بود گذاري به هر دليل نتواند بازدهي الزم در موارد فوق را دارا باشد ، عمالً سرمايه گذاري غير 

و در طرح ارائه شده ، با مديريت استراتژيك و برنامه ريزي درآمدهاي نفتي در سه شاخه صنعت ،  1در نمودار شماره  -5

تحقيق و توسعه و كشاورزي بكار گرفته مي شوند كه در آن با دانش محوري و استفاده از شبكه هاي ارتباطي و گـردش  

حذف تكنولوژيهاي ناكارآمد و جايگزيني آن با تكنولوژيهاي باال در جهت رقابت پذيري  صـنعت  )   IT( سريع اطالعات 

مـي  و كشاورزي امكان پذير گرديده و زمينه نوآوري در انرژيهاي تجديد پذير و صرفه جوئي از انرژيهاي فسـيلي فـراهم   

  . نيز مي تواند در پيامد داشته باشد  گردد كه در نهايت ضمن كارآفريني و اشتغال رسيدن به اهداف توسعه را

كشور ايران بـا  . براي موفقيت در عرصه هاي رقابتي بايستي در مقياس جهاني فكر كرده و در سطح ملي عمل نمود  -6

بهره مندي از نيروهاي انساني هوشمند و آگاه و برخورداري از منابع زيرزميني در كمترين زمان ممكن مي تواند با پشـت  

رسيدن به يك چنين هـدفي مـديريت علمـي و    . فراز و نشيب توسعه به رده كشورهاي توسعه يافته ارتقاء يابد سرنهادن 

  . آگاهانه منابع انساني و طبيعي را طلب مي نمايد 
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