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 باسمه تعالی 

 نقدی بر چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت ایران

 4، امیر براتی3، بهزاد بابازاده2، ایمان اعیانی1داریوش ابوحمزه

 چکیده

در این مقاله چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت مورد بررسی و نقد می شود. برای این منظور به ریشه های نهادی 

مشکالت موجود در صنعت نفت پرداخته می شود. مشکالتی از قبیل خام فروشی، توسعه نیافتن مطلوب زنجیره ارزش 

ادی حاکم بر صنعت نفت نروژ به عنوان یک کشور نفت، مشکالت تامین مالی پروژه ها و غیره. مطالعه چیدمان نه

موفق در صنعت نفت و بررسی تاریخچه قانونی چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت کشورمان ما به اصالحاتی 

انتقال مالکیت مخازن نفت از ساختاری برای نیل به اهداف مطلوب در صنعت نفت رهنمود می سازد. اصالحاتی از قبیل 

ت نفت و تدوین اساسنامه جدید شرکت نفت بر این مبنا، جداسازی نهادهای سیاست گذار و ناظر از شرکت نفت به وزار

 مجری و تشکیل نهادی جهت نظارت بر حسن اجرای پروژه ها و تشکیل نهادی جهت تامین مالی پروژه ها.

 مقدمه

صنعت نفت به عنوان درآمدزاترین صنعت کشور، نقش بسیار پررنگی در اقتصاد کشور دارد. حجم باالی این صنعت، 

گستردگی صنایع و خدمات مرتبط به این صنعت  این قابلیت را می دهد که لوکوموتیو توسعه کشور باشد. اما توسعه هر 

آن صنعت می باشند. به عبارت دیگر رابطه دولت و بخش صنعتی نیازمند تعیین و تدوین مناسب نهادهای در گیر در 

خصوصی نهادهای دولتی درگیر  و مدل دخالت های دولت و غیره مسائلی هستند در صورتی که بصورت مناسب 

تعریف شوند می توانند موجب توسعه آن صنعت گردند. در این مقاله به بررسی این موارد در صنعت نفت ایران و تا 

برای این منظور ابتدا برخی الزامات اقتصاد بط با آن یعنی صنعت پتروشیمی و پاالیش می پردازیم. حدی صنایع مرت

مقاومتی در صنعت نفت که با مباحث نهادی و ساختاری مرتبط هستند بحث می گردد. سپس چیدمان نهادی فعلی 

حاکم ایت با بررسی چیدمان نهادی مطرح شده و سپس به تاریخچه قانونی مرتبط با این بحث اشاره خواهد شد. در نه

بر صنعت نفت نروژ به عنوان یک کشور موفق در صنعت نفت برخی اقدامات اصالحی مورد نیاز در حوزه چیدمان 

 نهادی حاکم بر صنعت نفت ذکر خواهد شد.

 ت اقتصاد مقاومتی در حوزه نفتزامابرخی ال
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اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، برخی الزامات در این قسمت با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و بحث 

 صنعت نفت که با بحث چدمان نهادی مرتبط هستند عنوان می شوند.

 توسعه زنجیره ارزش افزوده در اقتصاد مقاومتی و کاهش خام فروشی 

سعه زنجیره ارزش و کاهش خام فروشی است. متاسفانه کشور یکی از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت، تو

ما از آغاز کشف نفت تا به حال بخش قابل توجهی از نفت استخراج شده را بصورت خام به کشورهای دیگر صادر می 

تولید می نماید. طبیعتا کشور های خریدار نفت دریافتی را در پاالیشگاهها مورد استفاده قرار داده و از نفت خام فراورده 

تجاری کشور در حوزه نفت، به گونه ای بوده که در زنجیره ارزشی که از میدان -نمایند. به عبارت دیگر سیاست صنعتی

نفتی شروع می شود و تا محصوالت پایین دستی ادامه دارد، به استخراج نفت خام و صادر کردن آن بسنده کرده و 

ن دستی را در اختیار دیگر کشورها قرار داده است. درآمد زایی، اشتغال و منافع فراوان تبدیل نفت خام به محصوالت پایی

منافع امنیتی از مواردی هستند که کشور با اتخاذ این سیاست ها سخاوتمندانه از آنها چشم پوشی کرده است. در شرایط 

ت آن از اهمیت ویژه ای تحریم که فروش نفت خام با مشکالتی مواجه شده است، لزوم تبدیل نفت به فراورده و صادرا

 برخوردار است. 

 تحریم ناپذیری 

دیگر بعد اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت تالش برای تحریم ناپذیری در این حوزه می باشد. برخی از مصادیق مهم 

تحریم هایی که در حوزه انرژی بر کشورمان تحمیل شده، تحریم بنزین، تحریم سرمایه گذاری و تحریم برخی 

ا و قطعات مورد استفاده در صنایع هستند. در حال حاضر برخی ساختارهای حاکم بر این صنعت دچار تکنولوژی ه

 مشکالتی هستند که آسیب پذیری کشور در موارد فوق را افزایش می دهد.

 بهره برداری صیانتی از مخازن نفت 

صیانتی از مخازن نفتی است. در حال یکی از مشکالتی که در صنعت نفت کشور وجود دارد عدم بهره برداری مطلوب و 

می باشد.  %45می باشد. رقم مشابه در کشوری مانند نروژ حدود  %25حاضر ضریب برداشت نفت بسیار کم و در حدود 

 600 را گر ذخایر درجای میدان ها "اهمیت این نرخ به گونه ایست که همانطور که وزیر محترم نفت معتقد است: 

 و کشور نفت سال 6 فروش معادل تواند می رقم این از درصد یک برداشت افزایش بگیریم، نظر در بشکه میلیارد

[. به نظر می رسد ریشه این اختالف زیاد 1]".باشد کشور نفت سال 60 فروش معادل تواند می آن درصد 10 برداشت

جیه کرد بلکه این امر ریشه در با مسائل فنی و تکنولوژیک توبین ضریب برداشت در ایران و سایر کشورها را نمی توان 

 ساختارها و نهادهای حاکم بر صنعت نفت دارد.

 ارتقای توان تولید 
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یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی اتکا به تولید داخل و استفاده از تجهیزات داخلی است. این در حالیست که در 

تجهیزاتی که قابلیت تولید داخل را دارند، از بسیاری از حوزه های صنعت در کشور مانند صنعت نفت، بسیاری از 

کشورهای خارجی تامین می گردند. هرچند این مشکل می توانند ریشه های متعددی داشته باشد، اما به نظر می رسد 

یکی از ریشه های آن به ساختار نهادی برگردد. به عبارت دقیق تر، مشکالتی که در حوزه تامین مالی پروژه ها بوجود 

 ، عمال پیمانکاران را به تامین تجهیزات از شرکت های خارجی سوق می دهد.می آید

 عاملیت مردم 

عاملیت مردم یا به عبارت دیگر، مردمی سازی صنعت نفت یکی از محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه نفت 

الی پروژه ها با منابع است. این امر نیز به بحث خصوصی سازی های از یک طرف و ایجاد ساز و کاری جهت تامین م

ن حوزه بحث دوم که در واقع تامین منابع مالی از منابع داخلی می باشد از داخلی از طرف دیگر برمی گردد. در ای

ریشه های  اهمیت باالیی برخوردار است که به نظر می رسد در صنعت نفت بطور مطلوب به آن پرداخته نشده است.

 فصل دارد که در این نوشته نمی گنجد.سیستماتیک این مساله قابلیت بحث م

 

 ساختار فعلی وزارت نفت

زیر مجموعه های وزارت نفت را  ساختار فعلی وزارت نفت را می توان بطور کلی در نمودار زیر نشان داد که در آن

 نفت وزیرتوان در سه دسته کلی جای داد. چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت)که در واقع معاونت های عملیاتی می

المللی انرژی و دانشگاه صنعت نفت نیز در (، معاونت های ستادی و سایر امور) برای سادگی موسسه مطالعات بیندهستن

 بخش سایر گنجانده شده اند.(

 

وزیر نفت

سایر امور 
ستادی

:معاونتهای

مهندسی و ساخت داخل، حقوقی و مجلس،  
ی و بین الملل، منابع انسانی، برنامه ریز

نظارت بر منابع هیدروکربوری، پژوهش

شرکت اصلی4
ش و نفت، گاز، پتروشیمی، پاالی)

(پخش
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 : شرکت ملی نفت ایران  

ریاست یکی از چهار شرکت اصلی وزارت نفت است که ریاست مجمع عمومی آن به عهده رئیس جمهور و این شرکت 

ی آن بعد از انقالب همچنان با اساسنامه و با توجه به ارئه نشدن اساسنامه هیأت مدیره اش به عهده وزیر نفت می باشد

خود فعالیت نموده که در این اساسنامه این شرکت با موضوعیت اعمال حق مالکیت ملت ایران  1356خرداد ماه سال 

صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع فالت قاره و اشتغال به عملیاتنسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و 

امور بین مدیریت  گیری از نُه مدیریت با عناوینوابسته در داخل و خارج کشور تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره

توسعه منابع ، ی تلفیقیبرنامه ریز، هماهنگی ونظارت بر نظارت و تولید نفت و گاز، اکتشاف، پژوهش و فناوری،  الملل

مدیریت و  رنامه ریزی،سازماندهیز؛ وظیفه برح کمک به عمران مناطق نفت خی، طامور حقوقی، امور مالی، انسانی

 ،یابیزرو همچنین ا منابع جدید نفت و گاز در خشکی و دریا های مربوط به اکتشاف و استخراج و توسعهراهبری فعالیت

وط به صادرات و واردات نفت خام و انواع فرآورده های نفتی را به صورتهای مختلف در فروش و انجام کلیه عملیات مرب

 بر عهده دارد.بازارهای جهانی 

 : شرکت ملی گاز ایران

تاسیس شده و  مسئولیت هماهنگی در امور گازرسانی ، نظارت بر تولید )دیسپچینگ(،  1344شرکت ملی گاز در سال 

ی این شرکت در گاز کشور را برعهده دارد این شرکت نیز کامال دولتی بوده و اساسنامه پاالیش، ذخیره سازی و بازگانی

 به تصویب رسیده و براساس آن موضوع این شرکت عبارت است از: 1356آبان سال 

تهیه و به عمل آوردن انواع گاز از جمله گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، گاز مایع و گاز مصنوعی و ایجاد وسایل  -1

 یسات الزم برای نیل به این مقصود.و تأس

مطالعه و تهیه و تنظیم و اجــرای طــرح هـــای احداث خطوط لوله و شبکه های توزیع گاز طبیعی  -2

 همچنین تهیه و احداث وسایل حمل ونقل و توزیع و ذخیره سازی انواع گاز و مشتقات آن.

های توزیع گاز طبیعی و تأسیسات مربوط  حفاظت و نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط لوله و شبکه -3

 به انواع گاز و مشتقات آن.

 حمل و نقل وتوزیع و فروش انواع گاز و مشتقات آن. -4

 صدور انواع گاز و مشتقات آن به خارج از کشور و فروش آنها به منظور صادرات. -5

نداردهای مربوط به صنعت تنظیم مقررات مربوط به ایمنی و طرز استفاده از وسایل توزیع گاز و همچنین استا -6

 گاز براساس استانداردهای ملی و بین المللی.

 : شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مسئولیت  شرکت این . میباشد  یرانا اسالمی  جمهوری نفت دولت  وزارت  شرکت ملی صنایع پتروشیمی وابسته به

هجری شمسی ،این  1343بدو تاسیس در سال  درد. عهده دارر ب عملیات در صنعت پتروشیمی کشور راهر  سعهتو

user
Highlight

user
Highlight

user
Highlight
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و  تولید کننده دومین آغاز نموده و در حال حاضر  شیراز رابا واحد کوچک تولیدی کود شیمیایی  شرکت فعالیت خود

 .میباشد خاورمیانه صادر کننده فرآورده های پتروشیمی در

 :شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی

بر اساس اصل تفکیک فعالیت های  1370فرآورده های نفتی ایران در اسفند ماه شرکت ملی پاالیش و پخش 

باالدستی ) اکتشاف و تولید نفت خام و گاز ( از پایین دستی )پاالیش ، انتقال نفت خام و فرآورده ، صادرات ، واردات و 

 .آغاز شد 1371توزیع فرآورده های نفتی ( در وزارت نفت تاسیس و فعالیت های رسمی آن از سال 

در حال حاضر، با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده های نفتی ، این شرکت برنامه مشترک توسعه ، روزآمد و 

 .کردن و بهبود بخشیدن به پاالیشگاهها را به انجام رسانده و برنامه ساخت پاالیشگاه های جدید را در دست اجرا دارد

 این شرکت دولتی وظایفی همچون :

 های کشورهای نفتی در پاالیشگاهو تولید انواع فرآورده  یش نفت خامپاال -1

های نفتی از های کشور و همچنین انتقال فرآوردهانتقال نفت خام از مبادی تولید و پایانه خزر به پاالیشگاه -2

  ها و مبادی وارداتی به انبارهای تدارکاتی پخش و مراکز توزیعپاالیشگاه

 و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور تامین بخش عمده انرژی -3

  سازی در سراسر کشورهای پاالیشی ،انتقال و ذخیرهها و پروژهاجرای کلیه طرح -4

 های نفتیصادرات روزانه مواد نفتی به خارج از کشور از طریق پایانه -5

ک صنایع، از ها در تامین به موقع سوخت و خوراتداوم گردش چرخهای عظیم صنعت، کشاورزی و نیروگاه -6

 های پتروشیمی به منظور استمرار روند تولید در کشورجمله تامین خوراک مجتمع

  های خانگی و تجاری در مناطق شهری و روستایی در اقصی نقاط کشورتامین سوخت مصرفی در بخش -7

 

 تاریخچه قانونی مرتبط با ساختار وزارت نفت

صرفا شرکت ملی نفت وجود داشته است و همه فعالیت های که وزارت نفت تشکیل نشده بود،  1358قبل از سال 

مرتبط با حوزه نفت گاز و سایر مواد هیدروکربوری در حیطه وظایف شرکت ملی نفت قرار می گرفت. به عبارت دیگر 

وظایفی که که درحال حاضر به عهده شرکت ملی گاز، شرکت ملی پخش و پاالیش و شرکت ملی پتروشیمی است، 

چند بار اساسنامه شرکت نفت تغییر کرده و درآن  1358کت ملی نفت قرار داشته است. تا قبل از سال جزو وظایف شر

تغییراتی داده شد که عمال تغییرات ساختاری جدی محسوب نمی شوند. شاید مهم تری این تغییرات را تغییر در اعضاء 

 مدیره از شاه به نخست وزیر تغییر کرد. و رئیس هیات مدیره دانست. برای مثال در یکی از تغییرات رئیس هیأت
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وزارت نفت بطور قانونی تاسیس گردید، پس از تشکیل وزارت نفت  5طی قانون مصوب شورای انقالب 1358در سال 

شرکت ملی نفت و فعالیت های آن به چهار شرکت جداگانه تفکیک شد که هر یک متولی امور مربوط به نفت، گاز، 

بودند و متولی همه این فعالیت ها وزارت نفت تعیین شد. متاسفانه علیرغم مهلت شش  پتروشیمی و پاالیش و پخش

ماهه ای که در قانون فوق به وزارت نفت برای تدوین اساسنامه شرکت های تابعه داده شد تا کنون اساسنامه ای برای 

پنج قانون دیگر در این رابطه  . از آن زمان تا به حال6های تابعه این وزارتخانه تدوین و تصویب نشده استشرکت

تصویب شده است اما کماکان وضعیت ساختاری همانند قبل می باشد. عناوین و توضیح مختصری از قوانین مصوب در 

 رابطه با بحث ساختار سازمانی وزارت نفت عبارتند از:

 یس می گردد.()توضیح: در این قانون وزارت نفت تاس1358.7.8 مصوب  نفت وزارت سیتأس یقانون حهیال 

 مصوب نفت وزارت سیتأس یقانون حهیال 3 ماده در مقرر مهلت دیتمد به راجع یقانون حهیال 

 ( )توضیح: مهلت مقرر در قانون پیشین برای سازماندهی تشکیالت وزارت نفت تمدید شد1358.12.19

 تصریح وظایف وزارت نفت )توضیح: 1359.3.29 مصوب نفت وزارت سیتأس یقانون حهیال متمم یقانون حهیال

 ( مانند صیانت از منابع، حفظ تاسیسات، بسط تکنولوژی، سیاستگذاری و...

 توضیح: تاکید و بازتصویب محتوای قوانین قبلی 7/7/1366: بیتصو خیتار   نفت قانون( ) 

 آن از و تشریح وظایف « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» )توضیح:  22/3/1390 نفت قانون اصالح قانون

 ( و... 44جمله نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی، اجزای اصل 

 بازتصریح اختیارات وزارت نفت مانند سیاست )توضیح:  19/2/1391 نفت وزارت اراتیاخت و فیوظا قانون

  گذاری و...

 ف، توسعه، برای فعالیتهای اکتشاکه  قانون برنامه پنجم)توضیح: وزرات نفت در آن موظف است 129ماده

استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صالحیت، با اتخاذ ضوابط 

برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح تولید صیانتی، پروانه بهره

مقدار تولید و صیانت مخزن و  الذکر از نظرمصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق

 ( نی و زیست محیطی نظارت نماید.معیارهای سالمتی ـ ایم
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 شکالت ناشی از ساختار فعلی وزارت نفتم

 عدم بهره برداری صیانتی از مخازن 

همانطور که پیشتر ذکر شد، یکی از مشکالت موجود در صنعت نفت کشور عدم بهره برداری صیانتی از مخازن نفتی 

می باشد. ریشه های این مساله را می توان اوال در جمع شدن بین  %25است که نمود آن در ضریب برداشت حدود 

بل دانست. بدین ترتیب که در صنعت نفت ایران، ناظر و مجری در صنعت نفت و ثانیا قراردادهای نامطلوب بیع متقا

برخالف کشورهای موفق در حوزه نفت، شرکت ملی نفت عمال هم مجری پروژه ها بوده و هم ناظر اجرای مطلوب 

پروژه ها. مسلما به لحاظ سیستمی شرکت نفت نمی تواند هر دو وظیفه را به خوبی انجام دهد. تجربه دیگر کشورهای 

که نقش نظارتی باید به نهادی خارج از نهاد مجری یعنی وزارت نفت منتقل شود. قراردادهای بیع  نیز نشان می دهد

متقابل نیز به گونه ای نظام انگیزشی بهره بردار را به سمت بهره برداری زود هنگام از مخازن سوق می دهد که موجب 

 صدمه دیدن مخازن می گردد. 

ملی نفت خود مسئول نظارت بر امورات خود بودند که این امر امکان بروز در ساز و کار گذشته هیئت مدیره شرکت 

سال در قانون اصالح نفت، هیأت عالی نظارت بر  25فساد و ناکارآمدی این بخش را باال می برد هر چند بعد از گذشت 

ارت راهبردی ریزی و نظمعاون برنامه -2  وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت -1منابع نفتی مشتمل بر نه نفر )

رئیس  -5  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران -4  وزیر امور اقتصادی و دارایی -3  جمهوررئیس

 -7  رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی -6  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

( وظیفه نظارت بر اعمال حق حاکمیت و  دو نفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت -8  دادستان کل کشور

اند اما همچنان چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت مالکیت عمومی بر منابع نفتی را به عهده گرفته

جزئیات و بسنده نمودن به مشخص نشده است. از طرفی پراکندگی افراد حاضر در آن موجب عدم تمرکز به روی 

اتفاقات در سطح کالن این حوزه گردیده و در نتیجه تنها خروجی این هیأت در صورت تشکیل شدن ارائه گزارشهای 

های کالن و رو به جلو ریزیساالنه کل نگر خواهد بود. بنابراین با وجود اینکه تشکیل چنین هیأتی می تواند در برنامه

تواند مشکالت موجود را برطرف های مربوطه کمک دهد ولی اکتفا به آن نمیمام ارگانو همچنین منسجم نمودن ت

 نماید.

 توسعه نیافتن زنجیره ارزش و خام فروشی 

توسعه نیافتن مطلوب زنجیره ارزش و فروش خام یکی از مشکالتی که صنعت نفت کشور با آن مواجه است، 

از کشور به توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز و عدم تامین آمار واردات بنزین نشان دهنده نینفت می باشد. 

این نیاز توسط صنعت نفت کشور است. به عبارت دیگر در حال حاضر ما در ازای بخشی از صادرات نفت خام 

 اینکه چرا صنایع پایین دستی به میزان الزم توسعه نیافته است،به واردات بنزین مورد نیاز می پردازیم. تحلیل 

 بر می گردد. شرکت اصلی 4تعریف رابطه اقتصادی مناسب  بین دم به ع

 توسعه نیافتن مطلوب صنعت نفت ایران 
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هرچند که صنعت نفت ایران پیشرفت ها و افتخارات زیادی نصیب کشورمان کرده ولی وضعیت و توان کشور 

 در این حوزه شایسته قدمت صد ساله آن نیست.

گیری در در حال حاضر شرکتهای ایرانی در بخشهای باالدستی و پایین دستی نفت و گاز نه تنها فعالیت چشم 

اند بلکه در داخل نیز عملکرد خوبی نداشته و در جهت تحقق برنامه پنجم توسعه کشورهای دیگر ننموده

اند در ژ و ... به خوبی توانستهاند این درحالی است که کشوری چون مالزی، نروپیشرفت قابل توجهی ننموده

 .کنار رفع نیاز داخل در سطح بین المللی نیز ورود نمایند

 نداشتن رفتار شرکتی توسط شرکت نفت 

با رفتارهای یک شرکت متاسفانه شرکت ملی نفت ایران اقداماتی به اختیار و یا به اجبار انجام می دهد که 

بع شرکت ملی نفت برای انجام برخی پروژه های عمرانی در تجاری در تعارض است. برای مثال دولت از منا

دارد  لط شدن رفتارهای حاکمیتی و شرکتی در شرکت نفتشهرستان ها استفاده می کند. این امر ریشه در خ

  که عمال شرکت نفت را از داشتن رفتار شرکتی محروم کرده است. 

 ارت نفتتصمیم گیری در مورد میزان تولید توسط شرکت نفت بجای وز 

یکی از اصلی ترین وظایفی که حاکمیت در صنعت نفت در جهان به عهده دارد، تصمیم گیری در مورد میزان 

اختیارات  در دنیا در حیطه این مواردتولید نفت و تعیین تکلیف و تصمیم گیری در مورد میادین نفتی است. 

گیری در رابطه با میزان تولید، فروش و این در حالیست که در ایران تصمیم  وزارت نفت قرار می گیرند.

در اختیار شرکت ملی نفت ایران می باشد. ریشه این امر در مالکیت شرکت ملی  برداری از میادین نفتیبهره

نفت بر میادین نفتی است. بدین ترتیب که مالک بودن شرکت ملی نفت اختیارات مزبور را از وزارت نفت 

ست. این در حالیست که در کشورهای موفق در حوزه نفت و گاز مالکیت نه گرفته و به شرکت ملی نفت داده ا

 در اختیار شرکت های نفتی بلکه در اختیار وزارت نفت که دارای نقش رگوالتوری است، می باشد.

 محدود شدن وزارت نفت به حوزه های پارلمانی و اپک 

ت حاکمیتی بجای وزارت نفت در داختیار مشکالت ساختاری در وزارت نفت به گونه ای است که عمال اختیارا

گذاری و وظایف حاکمیتی به وظایفی گفته می شود که مربوط به بخش نظارتی، سیاست شرکت نفت است.

بروزات این امر  ریزی کالن مربوط شده ولی وظایف تصدیگری به بخش اجرایی امور اطالق می شود.برنامه

از ابتدای تشکیل  کارمندان وزارت خانه و غیره دیده می شود. لیدر بحث های مالی وزارت خانه، تامین ما

ای طراحی های تابعه به خصوص شرکت ملی نفت ایران به گونهی این وزارت با شرکتوزارت نفت رابطه

ها بوده و در نتیجه شده که در قسمتهای مختلفی از جمله نیروی انسانی، بودجه و ساختار متکی به این شرکت

توان بیان نمود که وزارت وزارتی با ساختار قوی، کارآمد و مستقل شکل نگرفته است و عمالً میاین وابستگی 
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اهمیت و شدت این وضعیت به حدی است که به گفته یکی از  گیرد.نفت زیر نظر شرکت ملی نفت قرار می

 . 7صاحب نظران حوزه نفت، در حال حاضر وزارت نفت عمال حوزه پارلمانی شرکت نفت است

 مشکالت تامین مالی پروژه های نفتی 

توسعه هر صنعتی نیازمند ابزارها و نهادهای تامین مالی خاص خود می باشد. حجم زیاد سرمایه های مورد نیاز 

پروژه های صنعت نفت و صنایع مرتبط، اهمیت این امر را برای این صنعت دو چندان می نماید. به عبارت 

این  نظر گرفتن ابزارها و نهادهای تامین مالی تخصصی این حوزه است.دیگر توسعه صنعت نفت نیازمند در 

ین امر در حالیست که نظام تامین مالی مطلوبی برای تامین مالی پروژه ها در کشور دیده نشده است. شاهد ا

ن های شرکت های تابعه وزارت نفت در تامین مالی پروژه ها با آن مواجه اند. اینیز مشکالتی است که پروژه

 مشکالت پس از تحریم های مرتبط با سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز تشدید شده است. 

برای توسعه صنایع الکترونیک، صنعت مسکن، کشاورزی و غیره بانک ها در حال حاضر الزم به ذکر است که 

 ود ندارد.یا صندوق هایی تخصصی وجود دارند، این در حالیست که چنین نهادی برای توسعه صنعت نفت وج

 نبود شفافیت در فعالیت های نفتی 

باعث شده تا قوانین  1356تهیه نشدن اساسنامه شرکت ملی نفت و در نتیجه استفاده از اساسنامه سال 

تصویب شده موجب تداخل هر چه بیشتر وظایف وزارت نفت و این شرکت شود بنابراین عالوه بر مشخص 

های این دو نهاد را از هم توان برخی قسمتبسیاری از امور نمینبودن مسئول و همچنین مرجع پاسخگو در 

متمایز دانست. همچنین نبود، ابهام و یا تطابق پیدا نکردن بعضی قوانین این حوزه و از طرف دیگر تمایل 

ها به سمت عدم شفافیت باعث ناکارآمدی شده و در مجموع به دلیل عدم پاسخگویی فساد آور خواهد دولت

ند در قوانین جدید با پاسخگو کردن وزیر نفت به جای ریاست جمهور سعی شده مطالبه مجلس از بود. هر چ

 باشد.صنعت نفت بیشتر شود ولی همچنان ابهام در قوانین و نبود شفافیت گریبانگیر این حوزه می

 کشور نروژ مرور تجربه 

دید نهادی می پردازیم. با توجه به اینکه کشور در این قسمت به مرور تجربه یک کشور موفق در اداره صنعت نفت از 

نروژ در ادبیات این حوزه یک کشور موفق شناخته می شود، در این بخش به مرور تجربه این کشور در این حوزه 

 پرداخته می شود.

 

 

                                                           
 19/5/89مصاحبه مهندس ترکان با خبرگزاری فارس  7
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 تاریخچه صنعت نفت نروژ

که برای نظارت بر بخش نفت  8تینئو مرکانتیلیسهای دولت بر مبنای مدل ساختار صنعت نفت نروژ با توجه به سیاست

های ساختاری و نهادی با ساختار کنونی کشور ایران دارای شباهت بود شدهریزی و ابداع این کشور در دهة هفتاد طرح

دهی آن در باشد. لذا بررسی روند پیشرفت صنعت نفت این کشور و تجدید نظرهای به عمل آمده در سازمانمی

 تواند در راستای بهبود وضعیت صنعت نفت کشور به کار گرفته شود.     های اخیر میدهه

میلیون نفر از جمله کشورهای نفتی بوده که بعد  5کیلومتر مربع و جمعیتی حدود 385252معادل  کشور نروژ با مساحتی

های نفتی متعدد توانسته است با ایجاد ساختاری هوشمندانه در حوزه نفت و گذر از بحران 1960از کشف نفت در سال 

ی پیشرفته صنعتی قرار دهد. این کشور با دهی آن در راستای پیشرفت کل جامعه خود را در کنار کشورهاو گاز و جهت

بیلیون مترمکعب گاز به عنوان دومین صادر کننده گاز و 100میلیون بشکه نفت خام و همچنین 2تولید روزانه حدود 

درصد از کل صادرات این کشور را در  47گردد. هرچند نفت و گاز بالغ بر پنجنمین صادرکننده نفت جهان معرفی می

ن عامل موجب تاثیر منفی بر دیگر منابع درآمدی و صادراتی این کشور نشده بلکه روند پیشرفت صنایع برگرفته اما ای

دیگر و حداکثرسازی ارزش افزوده آنها بیشترین منفعت را نصیب این کشور نموده است به طوری که منابع نفت و گاز 

اند. همچنین این روژ را به خود اختصاص دادهدرصد از درآمدهای ن 26و  (GDP) ملیدرصد از تولید ناخالص  21تنها 

کشور در صادرات اقالمی همچون اسلحه، شیالت، چوب و کاغذ و صنایع معدنی همچون آلومینوم نیز فعالیت 

 ای دارد.گسترده

 

 20119میزان صادرات نفت خام در سال : 1نمودار 
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 201010میزان صادرات گاز در سال : 2نمودار 

افزایش تقاضای شرکتهای بین المللی نفت و گاز برای دستیابی به منابع نفتی نروژ حاکمیت نروژ بر با  1963در سال 

در پارلمان نروژ  11ده فرمان نفتی  1971. در سال فالت قاره اعالم شد و مالکیت آن به دولت این کشور واگذار گردید

 ت تا:به تصویب رسید. با تصویب این ده فرمان پارلمان نروژ در نظر داش

 .ها در فالت قارة این کشور نظارت و کنترل داشته باشدبر کلیة فعالیت-1

 .های جدید در صنایع نروژ شوددرآمد حاصل از ذخایر نفت صرف توسعة فعالیت -2

 .لوله به خاک این کشور انتقال یابدنفت و گاز استحصال شده از میادین موجود در فالت قارة نروژ از طریق خط -3

 .های نفتی که صالح بداند مداخله کندهای فعالیتدولت در کلیة جنبه -4

 یک شرکت ملی نفت تأسیس شود. -5

 ساختار اجرایی و مدیریتی نفت نروژ به سه قسمت تقسیم شد: 1972در سال  

مشی اصلی و همچنین اعطای امتیازات وزارت نفت که به اموری چون وضع قوانین، تعیین اصول و خط .1

 ت؛پرداخمی

و  ردمدیریت نفت که مدیریت امور جاری صنعت نفت، اکتشاف و نظارت و کنترل را بر عهده داسازمان  .2

  .دار منافع تجاری دولت در صنایع نفت بودشرکت ملی نفت که عهده

مقرر شد تا در قراردادهای مشارکت دولت با  ده وتأسیس ش 1972در سال که شرکت ملی نفت نروژ  .3

شرکت ملی نفت یا همان شرکت های تحت قرارداد به درصد از هریک از بلوک 50المللی، های بینشرکت
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ساخت تا عالوه بر که به استات اویل تعلق یافته بود، دولت نروژ را قادر می یاویل واگذار شود. مزایایاستات

رجة باالیی از ریسک االمکان به دکه در مالکیت مستقیم میادین کشف شده سهم زیادی داشته باشد، حتیاین

با ادبیات کار در حوزه نفت و بسترسازی جهت این شرکت آشنایی لذا این امر زمینه  گریزی نیز نایل شود.

 ساخت.فراهم می های الزم برای رقابت در بازارهای جهانیبرخورداری از توانمندی

المللی های بینزنی شرکتل، از قدرت چانههای نروژی و به ویژه استات اویدر نتیجة اعطای امتیازات متعدد به شرکت

های نفتی مسووالن نروژ عنوان نهادی کلیدی برای اجرای سیاستاستات اویل به کاسته شد. در نیمة اول دهة هفتاد

المللی نفت در بخش نفت نروژ به تدریج به های بینها این بود که نقش شرکتبرگزیده شد. هدف درازمدت نروژی

های نفت به دلیل دنبال افزایش سریع قیمت. بهگذار و احتماالً سهامداران جزء تنزل یابدمشاور، سرمایههای شرکت

ارزش ذخایر نفت نروژ به طور چشمگیری افزایش  1980وقوع انقالب در ایران و شروع جنگ عراق علیه ایران در سال 

. در نتیجه تشگش نفت نیز از اهمیت بیشتری برخوردار به موازات افزایش درآمدهای نفتی نروژ، ادارة سیاسی بخ یافت.

و استات اویل بخش اعظمی از درآمدهای دولت را تأمین  هاقتصاد نروژ تبدیل به اقتصادی شد که مبتنی بر نفت بود

های نفتی در یک شرکت )استات اویل( مسائل جدی پیرامون د. احتمال تجمع درآمدهای عظیم حاصل از فعالیتنمومی

کرد. استات اویل درصدد بود تا برای جذب هرچه اقتصادی میان استات اویل و خزانة دولت را مطرح می رانتم تقسی

ای های خود را تاحد ممکن گسترش دهد. هرچه نسبت سرمایهبیشتر سرمایه و ممانعت از خروج آن از شرکت فعالیت

یافت. امتیازات فراوان و فراگیری نیز افزایش می شد، پتانسیل رشد این شرکتکرد بیشتر میکه استات اویل جذب می

تری قرار گیرد. سرمایة بسیار های جدیکه دولت به استات اویل داده بود، سبب شده بود تا خود دولت در معرض ریسک

ر ساخت تا با سایر عوامل متصدی صنعت نفت نروژ روابط نزدیکی را برقرااین شرکت را قادر می نیزباالی استات اویل 

های صنعت نفت نروژ این شرکت را به سطحی از خود مختاری روابط استات اویل با سایر بخش به طوری کهکند. 

های مشارکت دولت در کردند. قوانین موجود در توافقنامهگذاران اصلی نیز تصور آن را نمیرسانده بود که حتی سیاست

خدمات نروژی تاکید داشتند که این مساله به نفع استات اویل  کارگیری کاالها وهای نفتی به طور صریح بر بهفعالیت

کردند. احتیاط بیش از های صنعت را تسریع میو سایر بخش آنگیری و توسعة چنین روابطی میان بوده و روند شکل

ند که از هایی اعطا کهای مورد نظر را فقط به شرکتساخت تا طرحدولت را قادر می ،هاحد سیستم اعطای امتیاز طرح

کردند. بنابراین حذف امتیازات استات اویل سبب ایجاد خلل در خدمات و کاالهای ارائه شده استات اویل استفاده می

شد. اما از آنجا که استات اویل و ساختار های فعال در صنعت نفت نروژ میروابط میان این شرکت و سایر شرکت

ها نیازمند ایجاد و سایر شرکت این شرکتبودند، قطع روابط میان  نظارتی نروژ بیش از حد با یکدیگر آمیخته شده

 ها بود.تغییراتی در نظام اعطای طرح

کنندة های مختلفی که تأمیناز شرکت ،برای حفظ قدرت و تداوم نظارت و کنترلنمود بر این اساس دولت تالش می

های این برنامه که با هدف کاهش نقش شرکت. بخشی از فاصله گرفته و به استقالل برسدمنافع دولت بودند، 

زدایی شد که به تمرکزگرفت، شامل اقداماتی میغیردولتی و نیز تمایز هرچه بیشتر بخش خصوصی و دولتی انجام می
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ها و نهادهای اقتصادی و انجامید و کنترل سیاسی دولت بر سازمانها و نهادهای متمرکز دولتی میقدرت از سازمان

 کرد.ت مرکزی را نیز تشدید میاجرایی دول

دولت تالش نمود تا با تقسیم درآمد نفت  ،ضرورت مهار رشد و کاهش گسترش استات اویلبا توجه به  1980در دهه 

ی درآمد دولت و همچنین ی دولت بر وظایف اجرایی این شرکت به عنوان تامین کنندهمیان استات اویل و خزانه

مودن تاثیر نفوذ آن بر عملکرد فعالیت سایر شرکتها ساز و کار جدیدی را بر حوزه نفت کاهش امتیازات وسیع و حداقل ن

طور طرحی ارائه شد تا سهم دولت و استات اویل از منافع حاصل از هر یک از میادین به و گاز حاکم نماید. بدین ترتیب

اید. اما دولتی بودن این شرکت به عنوان ده و بازار به سمت آزادسازی بازارهای مالی حرکت نمکامل از یکدیگر مجزا ش

های دارایی 1985 سال دررفت. از این رو سازی صحیح و کارای حوزه نفت و گاز به شمار میمانع بزرگ خصوصی

شرکت استات اویل در بسیاری از امتیازات به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت مربوط به مشارکت تجاری شرکت و 

 .که همچنان تحت نظارت استات اویل بود نام گرفت SDFI)12 (قیم دولتقسمت دیگر منابع مالی مست

ی دوم این دهه با روند جهانی نزول قیمت نفت همراه شد و این امر موجب روند تغییرات ساختاری نفت وگاز در نیمه

آوری آن صنعت نفت از یک صنعت بسیار پردرآمد به صنعتی که سودکسری شدید بودجه دولت نروژ و همچنین تبدیل 

سبب شد تا صنعت نفت به  روند نزولیافزایش این حتی گردد. صنایع دیگر بسیاری از در حد متعادل و معمولی همچون 

دیگر نیازی نبود که دولت نروژ  از طرفی. های مربوطه تشدید شوده و نیاز به تغییر سیاستتبدیل شدنیز ده صنعتی زیان

رآمدهای کالن این صنعت را به نفع کشور و جامعه، مورد مداقه قرار دهد. تمهیدات با استفاده از قوانین و مقررات ویژه د

ها گنجانده شده بود و نیز نقش کلیدی استات اویل در صنایع نفت و مقرراتی که پیش تر در نظام اعطای امتیاز طرح

گیری از مراحل اولیة شکلکرد در شد که دولت نروژ را موظف میعمدتاً در چارچوب سیاست صنایع نوپا تعریف می

گیری خود را به پایان که صنایع نفت نروژ مراحل اولیة شکل 1990صنایع ملی حمایت کند. بنابراین در اوایل دهة 

دیگر  1986ها در سال شد. عالوه بر این با توجه به سقوط قیمترسانده بود دیگر به حمایت دولت نیازی احساس نمی

. در نتیجه صنایع نفت نروژ نیز به صنعتی معمولی همچون نمانده بودبرای دولت توانی برای حمایت از صنایع نفت باقی 

وجود وجه به تغییرات بهبا دیگران رقابت بپردازد. با ت نیز المللیمجبور بود در عرصة بین و لذا گردیدسایر صنایع تبدیل 

المللی بسیار مناسب شده بود، بنابراین عالقة زیادی برای های بینآمده، شرایط کار در فالت قارة نروژ برای شرکت

دادند. در نتیجه تصور عمومی گردانندگان کلیدی صنعت نفت نروژ ها در این منطقه از خود نشان میمشارکت در طرح

ها بر تأکید بیشتر بر ضرورت حمایت از صنایع نفت مبتنی بود، دولت یسیاست قبلی نروژ ترتیب کهتغییر یافت بدین

شد و استات اویل ابزاری بود در دستان دولت برای نظارت و المللی نفت مطرح میهای بینعنوان شریک شرکتبه

المللی با یکدیگر که در عرصة بینمدیریت اما طبق سیاست جدید، صنعت نفت نروژ صرفاً رقیبی بود در کنار سایر رقبا 

                                                           
12 State's Direct Financial Interest 
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 13EEA موافقتنامة منطقه تجاری اروپاییبا پذیرش  کردند. عواملی چون ایجاد روابط جدید با اتحادیة اروپاییمبارزه می

 و ظهور بازارهای انرژی داخلی نیز در تغییر این سیاست مؤثر بودند.1994در سال 

تعددی از قبیل دولتی بودن، انحصار در بخش باالدستی نفت و منابع در این راستا شرکت استات اویل با مشکالتی م

این شرکت  1990درصدی رو به رو بود. از طرفی در اواخر دهه  50گاز، قوانین حمایتی دولت و حق مشارکت بیش از 

گذاری مایهبه مناطق نفتی سایر نقاط جهان زیرا سراین شرکت  ست برای دستیابینادمیمانعی را مالکیت کامل دولتی 

خیز جدید مانند آمریکای التین، جنوب شرقی آسیا، غرب آفریقا و منطقة خزر منابع مالی بیش از حد در مناطق نفت

های موجود در این مناطق ائتالف و د تنها راه ممکن برای مشارکت در طرحیرسنظر مید و بهیطلبرا می آنتوان 

چنین مشارکت و ائتالفی بدون وجود سهام قابل خرید استات اویل عمالً  والمللی های بینمشارکت با سایر شرکت

ترتیب فرصت الزم برای و بدینشده خصوصی  بایستمی. بنابراین بخشی از استات اویل خواهد بودغیرقابل دسترس 

 المللی فراهم آید.های خصوصی بینایجاد ائتالف و مشارکتهای درازمدت با شرکت

 12درصد سهام استات اویل در بازار بورس اسلو و نیویورک فروخته شد و  20بیش از  2001سال  در ژوئنبدین ترتیب 

المللی نگاه داشته شد. از مالکیت های بیندرصد دیگر از سهام آن نیز برای مشارکتهای استراتژیک با سایر شرکت

و چند شرکت خارجی فروخته  Norsk Hydro درصد به 5/6درصد به استات اویل،  15نیز  (SDOE) مستقیم دولت

در میادین نروژ را  (SDOE) ت منافع دولتتوانست مدیریعنوان یک شرکت خصوصی دیگر نمیشد. استات اویل به

برای مدیریت منافع دولت در میادین نفت و گاز این کشور  Petoro نامعهده بگیرد. در نتیجه یک شرکت دولتی بهبه

است و استات اویل فروش ذخایر فیزیکی نفت و گاز آن را  14تخصصیکت مادرتأسیس شد. شرکت یاد شده، یک شر

 عهده دارد.به

های خارجی صورت سهام، اوراق قرضه و سهام شرکتبه دولت نروژ درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود را عمدتا

که درآمد دولت  هشدع از آن و مان داده استاین مساله وضعیت مالی نروژ را در شرایط خوبی قرار  نموده ونگهداری 

کاهد زیرا مالیات اخذ تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. عالوه بر این از وابستگی دولت به استات اویل نیز می

دولت  به طور کلی کنندة بخشی از درآمدهای دولت است.خود تأمین SDOE شده از این شرکت و سهم مستقیم از

کند. باید توجه داشت که مدل سازمانی و مالکیت بخش نفت نروژ با طور جدی، کنترل میجریان نقدی بخش نفت را به

. از طرفی کندای است که مالکیت و کنترل دولت را تقویت میگونهسازی بخشی از استات اویل هنوز بهوجود خصوصی

گذار را جای ایفای نقش یک دولت متصدی، نقش دولتی سرمایهنروژ در حوزه مدیریت توسعه نفت و گاز به دولت 

برگزیده تا از این طریق نفوذ خود را در بخشهای مختلف حفظ نموده و مدیریت خود را بدون دخالت مستقیم اعمال 

 .ها دریافت نمایدنماید، در ضمن سهم خود را نیز از منافع حاصله در تعامل با سهم واقعی شرکت
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باشد به گونه ای طراحی شده است که فت نروژ که در حال حاضر به عنوان مدل نروژ نیز معروف میساختار صنعت ن

ی با مسئولیت مدیریتی و نظارتی و گذار و و شرکتها و سازمانهای تابعهبین وزارت نفت و گاز نروژ به عنوان سیاست

و بدون ابهام تعریف نماید که عالوه بر  ای  شفافهای فعال در این حوزه و در قسمت تجارت رابطههمچنین شرکت

 پی کمترین فساد قانونی در آن وجود داشته باشد. درهای شدید و پیساز و کار هماهنگ و منسجم ، با اعمال نظارت

 

در حال حاضر صنعت نفت نروژ تحت نظارت پارلمان این کشور و تحت حاکمیت دولت و از طریق نهادهایی چون 

های مدیربت صنعت نفت، سازمان نظارت و امور ساحلی و سازمان ر و امور مدیریت، محیط زیست،های نفت، کاوزارت

 نماید.ایمنی فعالیت می

 نهادهای ناظر بر صنعت نفت نروژ

پس از مرور اختصاری سیر تاریخی صنعت نفت نروژ نهادهایی که در اداره صنعت نفت نروژ دخیلند به اختصار اشاره 

 می گیرند.مورد اشاره قرار 

 (:Stortinget) 15مجلس نروژ

ها و موضوعات مهم و اساسی در های نفتی با وضع قوانین مختلف در نروژ بوده و  پروژهتعیین چهارچوب کلی فعالیت

های اجرایی را نیز بر عهده این حوزه بایستی به مجلس ارائه شود همچنین وظیفه کنترل و نظارت بر دولت و سیاست

 دارد.  

                                                           
15 Norwegian Parliament 

وزارت نفت و گاز

برنامه ریزی های ملی•

طراحی اصول قانونی•

مدیریت قراردادها•

سازمان های تابعه

مدیریت منابع•

مشاوره•

نظارت•

مدیریت اطالعات•

شرکت های نفتی

رقابت•

اجرا•

بازاریابی•
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 نروژ:دولت 

ها و اجرای آنها به مجلس های نفتی را برعهده داشته و بایستی نسبت به این سیاستدولت اختیارات اجرای سیاست

های تابعه و نهادهای نظارتی استفاده نموده و ها، شرکتخانهنروژ پاسخگو باشد. برای انجام این وظیفه دولت از وزارت

 نموده است.  مسئولیتهای مختلف را بر اساس زیر تقسیم 

 :16وزارت کار و اداره امور دولت

در کنار وزارت نفت و انرژی نروژ، وزارت کار و اداره امور دولت وجود دارد که مسؤولیت کلی و مهم آن، نظارت بر 

  .فضای کاری صنعت نفت و ابعاد ایمنی و اضطراری آن است

 :  PSA  17سازمان نظارت و ایمنی صنعت نفت

به وزارت کار و اداره امور دولت بوده و وظیفه ایجاد چارچوبهای قانونی جهت اطمینان از وجود این سازمان وابسته 

در فعالیت های نفتی و گازی شرکتهای   استانداردهای داخلی و بین المللی رعایت ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست

 فعال در فالت قاره نروژ را دارد.

 :18وزارت دارایی

نماید. )مالیات بر شرکتها، های مختلف نفت و گاز فعالیت میمسئول تعیین میزان مالیات و دریافت آن بوده که در بخش

 از فعالیتهای نفتی(تولید شده  xNOو  2COمالیات خاص، مالیات بر 

 :19های نفتیدفتر مالیات

وزارت دارایی را برعهده دارد. این دفتر جهت  این دفتر قسمتی از اداره مالیات نروژ بوده که وظیفه ارائه گزارش به

 های مربوطه تاسیس شده است.ها و پرداختهای موجود بر مالیاتاطمینان از درستی و تطابق با سیاست

 :20های غیرمستقیمسازمان گمرک و مالیات

از مالیات مربوط به  های نفتی جهت اطمینان از پرداخت و میزان مالیات دریافتیی اصلی آن توجه به فعالیتوظیفه

xNO باشد.های موجود میمطابق سیاست 

 :21صندوق بازنشتگی

                                                           
16 THE MINISTRY OF LABOUR 
17 The Petroleum Safety Authority Norway 
18 THE MINISTRY OF FINANCE 

19 The Petroleum Tax Office 
20 The Directorate of Customs and Excise 
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به نمایندگی از این وزارت مدیریت اجرایی آن را برعهده  Norgesوزارت دارایی مسئول این صندوق بوده و بانک 

 دارد.

 :22وزارت امور ساحلی

 کافی را برای مهار آن داشته باشد. این وزارت وظیفه دارد در هنگام نشت نفت به دریا و ساحل آمادگی

 اداره امور ساحلی نروژ:

 این اداره مسئولیت ارائه توضیحات در رابطه با کیفیت و چگونگی آمادگی برای مهار نشت نفت را برعهده دارد.

 وزارت بهداشت و سالمت:

 باشد.جامعه میهای الزم در بخش سالمت این حوزه و به طور کلی این وزرات مسئول اجرای فعالیت

 :23وزرات محیط زیست

 باشد.این وزارت مسئول نظارت و انجام اقدامات الزم در جهت حفاظت از محیط زیست می

 :24های آب و هواییآژانس آلودگی

های الزم را در این ی آلودگی انجام داده و مشاورهکنندههای کنترلهای الزم برای انجام فعالیتگیریاین آژانس پی

 جهت به وزارت محیط زیست میدهد.     

 : 25وزارت نفت نروژ

ده که امور متشکل از چهار اداره بوبه عنوان اصلی ترین نهاد حاکمیتی در صنعت نفت نروژ  وزارت نفت و انرژی نروژ

گذاری، اعطای امتیاز و نظارت را به عهده دارند. اداره تکنولوژی،صنعت و محیط زیست در جهت بین مربوط به سیاست

المللی کردن شرکتهای نفت و گاز، تحقیق و توسعه ، حفاظت از محیط زیست؛ اداره انرژی و منابع آب در امور مربوط 

ی انرژی، تولید برق، مدیریت انرژی های نو، تعیین قسمتهای مربوط به اعطای گذاربه منابع آب و برنامه ریزی، سیاست

امتیاز انحصار؛ اداره نفت و گاز در اکتشاف، تولید و توسعه و بازاریابی و همچنین اداره امور اجرایی و اقتصادی در راستای 

درآمدی(، -نظام مالیاتی-سیاست گذاریاعمال نقش و سهم دولت در ارتباط با منافع مالی مستقیم، آنالیزهای اقتصادی)

 نیروی انسانی، ارتباطات و اطالعات سرویس های داخلی، ایمنی و امور اضطراری فعالیت دارند.

                                                                                                                                                                                     
21 Government Pension Fund - Global 
22 THE MINISTRY OF FISHERIES AND COASTAL AFFAIRS 
23 THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 
24 The Climate and Pollution Agency 

25 MINISTRY OF PETROLEUM AND ENERGY 
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 26NPDسازمان مدیریت صنعت نفت 

های تخصصی با توجه به حجم وسیع اقدامات اکتشاف و تولید نفت و گاز در نروژ یک نهاد نظارتی متشکل از تیم

های شرکتها و پیمانکاران با سیاستهای ها و فعالیتنظارت بر روند توسعه میادین نفت و گاز و تطابق روشمرتبط جهت 

تاسیس شد که بعنوان زیرمجموعه وزارت نفت و  "سازمان مدیریت نفت و گاز نروژ"ای تحت عنوان اتخاذ شده موسسه

 :انرژی وظایف زیر را بر عهده گرفت

 های نفتی فعال در میادین نروژنظارت فنی بر فعالیت شرکت -1

 های صنعت نفتمدیریت اطالعات و داده -2

  تحقیقات -3

 المللیهای بینفعالیت -4

 های مربوطهاعمال نظارت مالی و اداری جهت حصول اطمینان از تطابق فعالیتها با قوانین و دستورالعمل -5

  طبیعی فراساحلی ارائه مشاوره به وزارت نفت و انرژی در ارتباط با اکتشاف و تولید منابع -6

 

 : Petoro ASشرکت 

 به شرکت دولتی SDFI واگذاری بخشی از سهام شرکت استات اویل به بخش خصوصی، مدیریت کل سهام با

Petoro AS گانه ذیل از طرف دولت واگذار شد. این شرکت یک سازمان کوچک و صرفاً نظارتی است و وظایف سه

 :به آن محول شده است

  سهاممدیریت بر مجموعه SDFI 

  نظارت بر چگونگی عملکرد شرکت استات اویل در زمینه بازاریابی و فروش نفت و گاز حاصل از میادین

 SDFI زیرمجموعه سهام

 نظارت بر سیستم مالی مجموعه SDFI 

های این شرکت، یک شرکت نفتی محسوب نشده و حق دخالت و مشارکت در بخش Petoro AS طبق اساسنامه

نیز هیچ سهمی دریافت  SDFI نفتی را ندارد. همچنین این شرکت از درآمدهای حاصل از سهام هایاجرایی پروژه

 .شودهای جاری شرکت مذکور توسط دولت تأمین مینکرده و هزینه

 : Gassanova SFشرکت 

دولت  به عنوان بازوی اجرایی 2008داری کربن را داشته و از سال این شرکت مسئولیت مدیریت منافع دولت در نگه

 شود.ها و زیرساختهای طراحی شده برای انبار و حفظ کربن شناخته میبرای ساخت و اجرای برنامه
                                                           

26 Norwegian petroleum directorate 
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 : Statoil ASAشرکت 

درصد از سهام  61کشور فعالیت نموده و دولت نروژ دارای  40المللی در حوزه نفت و گاز هم اکنون در این شرکت بین

 باشد. این شرکت می

 : Gassledهای کمیته

هایی با اعضای مشخصی تشکیل شده است به عنوان صاحبان رسمی انتقال گاز نروژ وظیفه این نهاد که از کمیته

 آوری شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز را برعهده دارد.  هماهنگی و جمع

 : Gassco ASشرکت 

برعهده دارد. این شرکت به را  Gassledو خدمت رسانی به  NCSاین شرکت مسئولیت انتقال گاز از جانب دولت 

های گاز کنندگان از خطوط لولههای فعال در این حوزه و استفادهعنوان اپراتوری بی طرف و کارا حلقه اتصال شرکت

 باشدمی
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صنعت نفت نروژ
پارلمان نروژ

دولت

وزارت نفت  و انرژی

ط تکنولوژی،صنعت  محی
زیست

بین المللی کردن 
شرکتهای نفت و گاز

تحقیق و توسعه

حفاظت از محیط زیست

انرژی و منابع آب

منابع آب و برنامه ریزی

سیاست انرژی

تولید برق

انرژی های نو

از قسمتهای مربوط به امتی
انحصار

نفت و گاز

اکتشاف

تولید و توسعه

بازاریابی

امور اجرایی و اقتصادی

اعمال نقش و سهم دولت 
در ارتباط با منافع مالی

مستقیم

آنالیزهای 
-سیاست گذاری)اقتصادی

(درآمدی-نظام مالیاتی

نیروی انسانی

ارتباطات و اطالعات 
سرویس های داخلی

ایمنی و امور اضطراری

سازمان مدیریت صنعت 
نفت نروژ

تی نظارت بر فعالیتهای نف
شرکتها

مدیریت اطالعات و داده 
های صنعت نفت

تحقیقات

یفعالیت های بین الملل

کنترل مالی و اداری در 
تبخش پایین دستی نف

مشاوره به وزارت نفت در 
رابطه با اکتشاف

وزارت محیط زیست وزارت امور ساحلی وزارت دارایی

تصندوق بازنشتگی دول

اداره مالیات بر نفت

وزارت کار و مدیریت 
دولتی

نظارت بر فضای کاری 
صنعت نفت

نظارت بر ابعاد ایمنی و 
اضطراری

سازمان نظارت و ایمنی 
نفت

نظارت بر فضای کاری

محیط-نظارت بر بهداشت
زیست

نظارت بر امور اضطراری

های نظارت ایمنی بر شرکت
فعال
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 مدل مطلوب

با توجه به مشکالتی که در این قسمت به اختصار پیرامون مدل مطلوبی که باید در صنعت نفت پیاده شود صحبت می شود. 

برای اقداماتی در صنعت نفت کشور مشاهده و ارائه شد و با توجه به تجربه کشور نروژ و با در نظر گرفتن بستر قانونی فعلی 

 :عبارتند ازاصالح چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت باید برداشته شود، 

 فکیک نقش سیاستگزار، مجری و ناظرت 

نقش سیاست گزار برای اصالح ساختار وزارت نفت و در واقع اصالح چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت، الزم است تا 

های و ناظر از مجری جدا شود. الزمه این امر این است که وزارت نفت به جایگاهی دست یابد که بتواند سیاست گذاری

ر نظارت بر پروژه ها را داشته باشد. برای این منظور الزم است تا الزم در رابطه با میادین نفتی را انجام داده و ابزا

است که در  تهیه اساسنامه جدید شرکت نفتمالکیت مخازن از شرکت نفت به وزارت نفت منتقل شود که الزمه آن 

ت آن شرکت نفت مالک مخازن نباشد. بدیهی است در غیر این صورت وزارت نفت ابزاری برای نظارت و اعمال نظار

 خود نداشته و در عمل نظارت موثری نخواهد داشت.

 

 در خواست شرکت نفت و دیگر شرکت های رقیب داخلی و خارجی جهت فعالیت در باالدست 

برای اینکه بتوان از یک سو زمینه نظارت وزارت نفت را فراهم نمود و از طرفی زمینه رقابت بین شرکت های نفتی را 

یل وزارت نفت راه اندازی کرد که پیشنهادات انجام پروژه ها را از شرکت های توان سازمانی ذ فراهم کرد، می

مختلف)از جمله شرکت ملی نفت ایران( دریافت کرده و با بررسی پیشنهادات ایشان پروژه ها را واگذار نماید. مسلما این 

ژه توسط پیمانکاران)برای مثال بر فرایند انجام پروژه نظارت کرده و در صورت عدم انجام مناسب پرو سازمان نظارتی

عدم بهره برداری صیانتی از مخازن( می تواند جریمه های مختلفی از جمله قطع همکاری با پیمانکار را وضع نماید. 

 قانون برنامه پنجم 129مادهمسلما پیش نیاز این امر این است که وزارت نفت مالک مخازن باشد. الزم به ذکر است که 

لیفی برای وزارت نفت در نظر گرفته است. که در آن پروانه بهره برداری از مخازن به شرکت ها نیز چنین تک توسعه

 منتخب وزارت نفت اعطا شود.

 اصالح ساختاری در راستای حل مسائل تامین مالی پروژه های این وزارت خانه 

بخشی از مشکالت تامین مالی پروژه های این وزارت نفت ناشی از نبود نهادی تخصصی همانطور که پیشتر ذکر شد، 

صندوق تامین مالی و  یا  بانک انرژیبرای تامین مالی این پروژه هاست. برای این منظور تشکیل بانکی تحت عنوان 

تواند کامال دولتی بوده و یا درالزم به نظر می رسد. الزم به ذکر است که این بانک یا صندوق می   پروژه های نفتی

 ( را داشته باشد.%20وزارت نفت بخشی از سهام آن)مثال 
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 نتیجه گیری

در حال حاضر مشکالت زیادی در صنعت نفت وجود دارد که ریشه در مشکالت ساختاری دارد. مشکالتی از قبیل خام 

پروژه ها، عدم بهره برداری صیانتی از فروشی، توسعه نیافتن مطلوب زنجیره ارزش، مشکالت موجود در تامین مالی 

مخازن و غیره که در متن مقاله به آنها اشاره شد. مطالعه چیدمان نهادی حاکم بر صنعت نفت نروژ نیز نشان می دهد 

که چیدمان نهادی کامال متفاوتی از چیدمان نهادی موجود در کشورمان  جهت توسعه مطلوب صنعت نفت مورد نیاز 

مشکالت موجود، تجربه کشور نروژ و با توجه به بستر قانونی موجود جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است. با توجه به 

تصویب اساسنامه جدید شرکت نفت و انتقال مالکیت مخازن از شرکت نفت به وزارت نفت، تشکیل سازمان نظارت بر 

  ها الزم به نظر می رسند. اجرای پروژه ها و فراهم کردن زمینه رقابت شرکت های مختلف برای انجام پروژه
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