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بسـیاری از کشـورهای صاحـب منابـع نفـت و گاز، دارای شـرکت های عملیاتی )اکتشـاف و تولیـد( 
دولتـی هسـتند. برخـی از ایـن شـرکت ها برخـالف بسـیاری دیگـر، از بـدو تأسـیس تاکنـون، رشـد 
قابل توجهـی در ابعـاد فنـی، مالـی، حقوقـی، تجـاری، فنـاوری و مدیریتـی کـه موردنیاز یک شـرکت 
اکتشـاف و تولیـد بین المللـی اسـت، داشـته اند. شـرکت نفـت اسـتات اویل نـروژ از ابتـدای امـر کاماًل 
دولتـی و بـا توانمنـدی بسـیار کـم در صنعـت نفت و گاز در سـال 1972 تأسـیس شـد. اما بعـد از طی 
دوران اولیـه خـود، در سـال 1974 به عنـوان شـرکت غیرعامـل و شـریک IOC برتـر زمـان خود شـد. 
پـس از طـی ایـن مرحلـه در سـال 1978، به عنـوان شـرکت عامـل پیمان نامه سـرمایه گذاری مشـترک 
قـرار گرفـت کـه نسـبت بـه مرحلـه قبـل بـه توانمندی هـای بیشـتری نیـاز داشـت. پـس از پشـت سـر 
گذاشـتن موافقت آمیـز ایـن دو مرحلـه، در سـال 1985 از دولـت، اسـتقالل مالـی پیدا کرد و در سـال 
2001 بخشـی از آن در بهابـازار واگـذار شـد. شـرکت اسـتات اویل در حـال حاضـر به 35 کشـور دنیا 
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی دارد و در میدان هـای مختلف در سراسـر دنیا، عملیات اکتشـاف 
و تولیـد انجـام می دهـد. در ایـن مقالـه تمـام مراحل رشـد شـرکت اسـتات اویل و عوامل رشـد آن در 

5 دوره تاریخـی توضیح داده شـده اسـت.

ــران،  ــه ای ــوری ازجمل ــر هیدروکرب ــورهای دارای ذخای ــی از کش برخ
نــروژ، برزیــل، چیــن و روســیه دارای شــرکت های نفتــی دولتــی 
هســتند. ایــن شــرکت ها ازنظــر فنــی، مالــی، حقوقــی، تجــاری، فنــاوری 
و مدیریتــی رشــد قابل توجهــی کرده انــد به گونــه ای کــه در ســایر 
نقــاط جهــان نیــز پروژه هــای نفتــی زیــادی را انجــام می دهنــد. بررســی 
تجــارب مدیریــت و نحــوه عملکــرد شــرکت های دولتــی موفــق نفتــی 
ــد الگــوي مناســبی جهــت رشــد و توســعه  در برخــی کشــورها می توان
ــی  ــی ایران ــرکت های خصوص ــایر ش ــا س ــران ی ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــه  ــن مقال ــد. در ای ــد، باش ــت می کنن ــت و گاز فعالی ــت نف ــه در صنع ک
ــدو تأســیس تاکنــون  ــروژ از ب ســیر رشــد شــرکت نفتــی اســتات اویل ن
بررســی شــده اســت. ایــن تحــول شــامل 6 مرحلــه: زمین شــناس، 
از دولــت،  مالــی  اســتقالل  شــرکت غیرعامــل1، شــرکت عامــل2، 
ــاف و  ــی3 اکتش ــد تخصص ــرکت چن ــت ش ــازی و درنهای خصوصی س
ــات  ــراه اتفاق ــه هم ــل ب ــن مراح ــل ای ــه، به تفصی ــت. در ادام ــد اس تولی

ــده اند. ــح داده ش ــد توضی ــل رش ــی و عوام تاریخ

1- زمين شناسی
اداره زمین شناســی نــروژ4 کــه زیــر نظــر دفتــر نخســت وزیر نــروژ 
فعالیــت می کــرد، در ســال 1958 احتمــال وجــود منابــع هیدروکربــوری 
ــت  ــا دول ــرد. ام ــالم ک ــمال اع ــای ش ــروژ5 و دری ــاره ن ــالت ق را در ف
ــر چــاه و مطالعــات بیشــتر نشــد  ــه ســرمایه گذاری جهــت حف حاضــر ب

زیــرا احتمــال وجــود نفــت و گاز را در ایــن منطقــه پاییــن می دانســت. 
در ایــن بُرهــه، کشــور نــروژ در حــوزه صنعــت نفــت و گاز تخصصــی 
نداشــت و اداره زمین شناســی نســبت بــه شــرکت های نفتــی آمریکایــی 
ــه  و اروپایــی هــم عصــر خــود )هفت خواهــران نفتــی6( بســیار کم تجرب

ــد. ــوب می ش محس

1-1- قراردادهای اوليه نفت و گاز در نروژ
بــا کشــف میــدان گازی گرونینجــن7 در ســال 1959 در کشــور هلنــد، 
احتمــال وجــود نفــت و گاز در فــالت قــاره نــروژ بــاال رفــت. شــرکت 
آمریکایــی فیلیپــس پترولیــوم8 بــرای اســتفاده از ایــن موقعیــت در ســال 
1962 از وزارت خارجــه نــروژ صــدور مجــوز اکتشــاف و تولیــد 
از فــالت قــاره ایــن کشــور را درخواســت کــرد. امــا دولــت ایــن 
ــع  ــر مناب ــرکت ب ــک ش ــار ی ــری از انحص ــرای جلوگی ــت را ب درخواس
خــود نپذیرفــت. در مــاه مــه 1963 پارلمــان نــروژ، حاکمیــت نــروژ بــر 
فــالت قــاره را به طــور رســمی اعــالم کــرد و حــدود دریایــی خــود را بــا 
کشــورهای همســایه یعنــی دانمــارک و انگلســتان مشــخص نمــود. لــذا، 
در ســال 1963 وزارت خارجــه نــروژ قــراردادی را به صــورت خدماتــی 
به منظــور انجــام عملیــات لرزه نــگاری در فــالت قــاره نــروژ بــا شــرکت 
مذکــور منعقــد کــرد. دولــت نــروژ پــس از دو ســال قراردادهــای 
امتیــازی خــود را طراحــی کــرده و درنهایــت در ســال 1965 تعــداد 22 
ــرای واگــذاری 78 بلــوک اکتشــافی9 منعقــد کــرد  ــازی ب ــرارداد امتی ق
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کــه در آنهــا، شــرکت های بین المللــی اجــازه اکتشــاف، حفــاری و 
ــد]1[.  ــدا کردن ــروژ را پی ــاره ن ــالت ق ــت و گاز ف ــن نف ــد از میادی تولی
وظیفــه انعقــاد قراردادهــای نفتــی را وزارت خارجــه بــر عهــده داشــت 
ــا  ــط ب ــر خــود نشــان دهنده عــدم شــکل گیری نهــادی مرتب ــن ام کــه ای
ــود.  ــش ب ــن بخ ــروژ در ای ــور ن ــم کش ــه ک ــت و گاز و تجرب ــش نف بخ
ــاحت  ــذاری مس ــازی و واگ ــرارداد امتی ــادی ق ــداد زی ــاد تع ــای انعق مبن
وســیعی از فــالت قــاره نــروژ، ناشــی از اعتقــاد دولــت بــه احتمــال کــم 

ــود]2[. ــن منطقــه ب ــع نفــت و گاز در ای کشــف مناب

2- شركت غيرعامل در سرمایه گذاری مشترک 10  
در ایــن دوره شــرکت دولتــی نفــت نــروژ، یعنــی اســتات اویل تأســیس 
ــر،  ــا جوینت ونچ ــترک ی ــرمایه گذاری های مش ــور در س ــا حض ــد و ب ش
توانمندی هایــی در حوزه هایــی از قبیــل: تأمیــن مالــی، نحــوه مدیریــت 
ــعه  ــرح توس ــی ط ــل، بررس ــرکت غیرعام ــطح ش ــروژه در س ــک پ ریس
ــود. در  ــب نم ــی و ... کس ــی، مدیریت ــالت حقوق ــدان، تعام ــد می و تولی

ــه  اجمــال آمــده اســت. ادامــه، برخــی از عوامــل ایــن یادگیری هــا ب

2-1- استفاده از ظرفيت داخل در حوزه نفت و گاز
میــدان بــزرگ نفــت و گاز اکوفیســک11 در ســال 1969 میــالدی 
ــارد  ــوم کــه دارای 7.1 میلی ــی فیلیپــس پترولی توســط شــرکت آمریکای
ــر  ــق 75 مت ــا در عم ــب گاز درج ــارد مترمکع ــت و 300 میلی ــکه نف بش
آب در فــالت قــاره نــروژ بــود کشــف شــد]3[. پــس از اکتشــاف ایــن 
منبــع عظیــم نفــت و گاز در نــروژ، بحــث بیــن سیاســت گذاران کشــور 
ــروژ  ــان ن ــذا پارلم ــروت شــروع شــد. ل ــن ث ــی از ای جهــت اســتفاده مل
پــس از جلســات متمــادی دربــاره ایــن موضــوع، سیاســت های مناســب 
ــت و  ــتفاده از ظرفی ــت و گاز و اس ــت نف ــه صنع ــه عرص ــت ورود ب جه
ــخص  ــروژ را مش ــت ن ــط دول ــوزه توس ــن ح ــی در ای ــدات داخل تولی
کــرد. بــر همیــن اســاس دســتور ده گانــه نفــت12 در ســال 1971 توســط 
پارلمــان نــروژ تصویــب شــد کــه برخــی از مهم تریــن مفــاد آن به شــرح 

ــر اســت]4[: زی
1. نفــت متعلــق بــه ملــت نــروژ بــوده لــذا بــر کلیــه عملیــات انجام شــده 
ــی  ــد نظــارت مل ــروژ بای ــاره ن ــالت ق ــوری ف ــع هیدروکرب ــر روی مناب ب

وجــود داشــته باشــد.
2. کشــور نــروژ بایــد نســبت بــه نفــت و گاز خودکفــا شــود، بــر همیــن 
اســاس صــادرات نفــت و گاز زمانــی مجــاز اســت کــه تولیــدات، مــازاد 

بــر نیــاز داخلــی باشــد.
ــد ایجــاد شــوند.  ــت نفــت و گاز بای ــا صنع ــط ب ــد مرتب ــع جدی 3. صنای
بــر همیــن اســاس کشــور نــروژ پــس ازآن در انــواع فناوری هــای مــدرن 
دریایــی نظیــر ســکوهای نفتــی، خطــوط لولــه، انــواع روش هــای 
حفــاری و دکل هــای آن، انتقــال و پاالیــش گاز و.. شــروع بــه فعالیــت 

ــرد. ــترده ک گس
به عنــوان شــرکت  )اســتات اویل13(  نــروژ  نفــت  ملــی   4. شــرکت 

تجــاری دولتــی تأســیس شــود.
5. ســازمان مدیریــت نفــت نــروژ14 به عنــوان تنظیم گــر صنعــت نفــت و 

گاز نــروژ ذیــل وزارت صنعــت تأســیس شــود.
ــع در  ــروژ واق ــت و گاز ن ــترک نف ــن مش ــعه میادی ــاف و توس 6. اکتش
دریــای بارنــت15 کــه بیــن نــروژ و روســیه مشــترک اســت در اولویــت 

ــرد. ــرار گی ق
ــد در  ــروژ بای ــت و گاز ن ــزرگ نف ــن ب ــد از میادی ــاف و تولی 7. اکتش
ــود. ــام ش ــور انج ــن کش ــی ای ــی و خارج ــت های داخل ــتای سیاس راس

8. سوزاندن گاز همراه نفت ممنوع است.

2-2- تأسيس شركت ملی نفت نروژ )استات اویل(
در پارلمــان مباحــث زیــادی دربــاره نحــوه مشــارکت ملــی در صنعــت 
ــیس  ــت: 1- تأس ــود داش ــر وج ــه نظ ــی س ــد. به طورکل ــام ش ــت انج نف
شــرکت دولتــی نفتــی 2- حمایــت از شــرکت خصولتــی هیــدرو16  بــرای 

فعالیــت در صنعــت نفــت و گاز 3- تأســیس شــرکت خصوصــی
ــه  ــود چراک ــی ب ــرکت دولت ــروژ ش ــان ن ــر17 پارلم ــزب کارگ ــر ح نظ
ــی  ــرکت های بین الملل ــا ش ــد ب ــه بتوان ــی ک ــرکت نفت ــک ش ــیس ی تأس
ــرای  ــت ب ــن حمای ــت و ای ــت داش ــت دول ــه حمای ــاز ب ــد نی ــت کن رقاب
یــک شــرکت خصوصــی ممکــن نبــود. درحالی کــه نظــر حــزب 
ــای  ــا نمونه ه ــتدالل آنه ــود و اس ــی ب ــرکت خصوص ــه کار18 ش محافظ
ــادی  ــکالت زی ــا مش ــه ب ــود ک ــه ب ــی خاورمیان ــی نفت ــرکت های دولت ش

ــتند]5[. ــی نداش ــد کاف ــد و رش ــده بودن ــه ش مواج
ــه نفــت، شــرکت  ــر مبنــای دســتور ده گان ــروژ19 ب درنهایــت، پارلمــان ن
دولتــی اســتات اویل را در ســال 1972 هم زمــان بــا ایجــاد ســازمان 
مدیریــت نفــت نــروژ ، به منظــور پیاده ســازی سیاســت های دولــت 
ــوزه  ــن ح ــت در ای ــاری دول ــداف تج ــرآوردن اه ــت و ب ــه نف در عرص
تأســیس کــرد. هم زمــان بــا تأســیس اســتات اویل، قانونــی توســط 
ــق  ــب شــد. طب ــت از اســتات اویل تصوی ــروژ به منظــور حمای پارلمــان ن
ــروژ و  ــت ن ــن دول ــت و گاز بی ــی نف ــای آت ــون، در قرارداده ــن قان ای
شــرکت  در  بایــد  همــواره  اســتات اویل  بین المللــی،  شــرکت های 
ســرمایه گذاری مشــترک حضــور داشــته و میــزان ســهم آن 50 درصــد 
باشــد. البتــه ایــن مرحلــه منــوط بــه اثبــات تجــاری بــودن میــدان توســط 
شــرکت خارجــی خواهــد بــود. بنابرایــن، اســتات اویل ریســک مرحلــه 

فعالیت شركت های فعال در صنعت نفت و گاز نروژ در سال 1
]5[2005
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اکتشــاف را نپذیرفتــه و در مرحلــه توســعه و تولیــد به کمــک مشــارکت 
بــا شــرکت بین المللــی توانمنــدی خــود را ارتقــا داد. درحالی کــه 
ســرمایه اولیــه ایــن شــرکت در ابتــدا تنهــا 5 میلیــون کــرون20  بــود و تــا 

ــرو داشــت]6[.  ــر نی ــا 118 نف انتهــای ســال 1974 تنه

2-3- وجود نهاد تنظيم گر
ــازمان  ــِی س ــی و فن ــدی مدیریت ــه توانمن ــت ک ــن اس ــل ای ــه قابل تأم نکت
ــت و  ــده حاکمی ــوان نماین ــرژی به عن ــروژ و وزارت ان ــت نفــت ن مدیری
ــت.  ــوده اس ــتر ب ــتات اویل بیش ــه اس ــبت ب ــدا نس ــان ابت ــر از هم تنظیم گ
نفــت و گاز در  از کشــورهای دارای ذخایــر  بســیاری  درحالی کــه 
مراحــل ابتدایــی تولیــد منابــع هیدروکربــوری تنهــا بهــره مالکانــه خــود 
ــد و ازلحــاظ فنــاوری درک صحیحــی  را از میادیــن دریافــت می کردن
از صنایــع ایــن حــوزه نداشــتند. ایــن امــر موجــب نظــارت بــر عملکــرد 
ــرفت آن  ــتات اویل پیش ــک پذیری اس ــاً ریس ــده و طبیعت ــتات اویل ش اس

را بــه دنبــال داشــت.

2-4- رقابت با سایر شركت های داخلی
حــزب محافظــه کار پارلمــان نیــز بــا البــی کــردن خــود توانســت شــرایط 
ــم  ــوم21  فراه ــاگا پترولی ــی س ــرکت تمام-خصوص ــیس ش ــرای تأس را ب
کنــد و بــا حمایــت از شــرکت هیــدرو نیــز توانســت رقیب هایــی 
ــتات اویل  ــه اس ــا اینک ــد]7[. ب ــاد نمای ــتات اویل ایج ــرکت اس ــرای ش ب
ــن  ــا ای ــود ام ــر ب ــرکت دیگ ــه دو ش ــبت ب ــیاری نس ــازات بس دارای امتی
ــهم 10-5  ــن س ــی از میادی ــی برخ ــای نفت ــز در قرارداده ــرکت نی دو ش
ــد.  ــب می کردن ــترک را کس ــرمایه گذاری مش ــرکت س ــدی از ش درص
به گونــه ای کــه در ســال 2005 فعالیت هــای شــرکت های داخلــی و 
خارجــی نــروژ در صنایــع نفــت و گاز مطابــق بــا شــکل-1 تقســیم شــد.

 
3- شركت غيرعامل در جوینت ونچر

در ایـن دوره اسـتات اویل بـا انعقـاد اولیـن قـرارداد در سـال 1974 در 
میـدان اسـتاتفجرد22  بـا شـرکت آمریکایـی موبیـل23 در سـرمایه گذاری 
مشـارکت کرد و به عنوان شـرکت غیرعامل در قرارداد 50 درصد سـهام 
داشـت. دربـاره نحـوه ارتبـاط و توزیع ریسـک مالـی تصمیم گیـری بین 
شـرکت غیرعامـل و شـرکت عامـل در کمیتـه مدیریت سـرمایه گذاری 
مشـترک مباحـث متعـددی وجـود دارد کـه خـود عوامـل مهمـی بـرای 
بیـان آن هـا  امـا  برهـه محسـوب می شـوند،  ایـن  اسـتات اویل در  رشـد 

موضوعـی جداگانـه نیـاز خواهد داشـت.

3-1- شوک نفتی ده هفتاد
در ســال 1973 بــا تصمیــم کشــورهای عربــی و خاورمیانــه، نفــت، ملــی 
ــران  ــه )هفت خواه ــی در آن بُره ــی نفت ــرکت های اصل ــد و ش ــالم ش اع
نفتــی( بــا کاهــش تولیــد نفــت مواجــه شــدند. لــذا قیمــت نفــت در ســال 
ــای  ــی و دولت ه ــران نفت ــت و هفت خواه ــش یاف ــدت افزای 1973 به ش

ــع  ــال مناب ــه دنب ــود ب ــاز خ ــت موردنی ــن نف ــرای تأمی ــکا ب ــا و آمری اروپ
جایگزینــی به جــای خاورمیانــه بودنــد. بــا کشــف نفــت در فــالت قــاره 
نــروژ، ایــن شــرکت ها عالقــه خــود را بــه ســرمایه گذاری در ایــن 
منطقــه نشــان دادنــد. بــر همیــن اســاس، شــرکت باســابقه ای مثــل موبیــل 
پذیرفــت کــه بــا شــرکت اســتات اویل کــه تــازه تأســیس بــوده و تجربــه 
ــارکت  ــتاتفجرد24 مش ــدان اس ــت، در می ــت نداش ــت نف ــی در صنع کاف

کنــد.

4- شركت عامل در سرمایه گذاری مشترک 25
شــرکت اســتات اویل در ایــن دوره بعــد از 6 ســال از تأســیس خــود یعنی 
در ســال 1978 نقــش شــرکت عامــل را در ســرمایه گذاری مشــترک بــا 
شــرکای داخلــی یعنــی ســاگا و هیــدرو در میــدان نفتــی گالفــک26 ایفــا 
کــرد. ایــن میــدان دارای 5 میلیــارد بشــکه نفــت، 80 میلیــارد مترمکعــب 
گاز درجــا و در عمــق 230 متــری آب بــود ]8[. ایــن میــدان نســبت بــه 
ــی و  ــک دارای پیچیدگ ــدان اکوفیس ــتاتفجرد و می ــی اس ــدان قبل دو می
ریســک بیشــتری اســت. واگــذاری ایــن میــدان نفتــی جهــت اکتشــاف 
و تولیــد بــه شــرکت های داخلــی، خــود آزمونــی بــرای رشــد آنهــا بــه 

ــت. ــمار می رف ش
توانمندی هـای موردنیـاز بـرای ایـن مرحله یعنی شـرکت عامـل عالوه بر 
مـوارد شـرکت غیرعامـل کـه در قسـمت قبـل بیـان شـد، عبارت انـد از: 
تهیـه طـرح توسـعه و تولیـد، تهیـه برنامـه مالی و عملیاتـی سـالیانه، انعقاد 
قـرارداد بـا پیمانـکاران دسـته دوم و درنهایـت، مدیریت روزانه شـرکت 
جوینـت ونچـر. طبیعی اسـت که سـطح توانمنـدی این مرحلـه از مرحله 

قبـل )شـرکت غیرعامـل جوینـت ونچر( باالتر اسـت.
عــالوه بــر ایــن، اســتات اویل در ســایر صنایــع مربــوط بــه صنعــت نفــت 
ــه  ــه خــط لول ــوان ب ــز در ایــن مــدت فعالیــت داشــت کــه می ت و گاز نی
نورپایــپ27 در ســال 1973، پاالیشــگاه مانگســتاند ، بهره بــرداری و 

انتقــال نفــت میــدان اســتاتفجرد و... اشــاره کــرد]9[.
مالــی  نظــام  در  هــم  دیگــر  اتفــاق  چنــد  تاریخــی  دوره  ایــن  در 
رشــد  بــر  کــه  داد  رخ  نــروژ  گاز  و  نفــت  تصمیم گیــری صنعــت 
اســتات اویل تأثیرگــذار بــود . در ادامــه، تنهــا بــه مالیــات نفــت و تغییــر 

ســاختار حکمرانــی نفــت پرداختــه شــده اســت.

4-1- ماليات نفت نروژ
در ســال 1975 پارلمــان نــروژ مالیــات نفــت را بــرای شــرکت های 
عملیاتــی ایــن کشــور اجبــاری کــرد. شــرکت دولتــی اســتات اویل نیــز 
ــه  ــود ب ــر س ــات ب ــت مالی ــه پرداخ ــف ب ــرکت ها موظ ــایر ش ــد س همانن
ــش شــفافیت  ــن ســازوکار موجــب افزای ــود. ای ــروژ ب وزارت اقتصــاد ن
تعامــالت مالــی ایــن شــرکت بــا دولــت و نحــوه عملکــرد آن شــد. لــذا 
ــا  ــه در پروژه ه ــش دادن هزین ــرای کاه ــود را ب ــالش خ ــتات اویل ت اس
ــه  ــاز ب ــرای ایــن امــر نی ــاً ب و افزایــش درآمدهــا شــروع کــرد کــه طبیعت

ــت. ــن داش ــاي نوی فناوری ه
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مالیــات نفــت نــروژ در تحقــق سیاســت تولیــد صیانتــی از مخــازن نفــت 
و گاز نــروژ توســط شــرکت های عملیاتــی نقــش بســیار مهمــی داشــته 
ــه  ــواع آن  ک ــروژ و ان ــت ن ــات نف ــبه مالی ــوه محاس ــاره نح ــت. درب اس
ــه موجــب تولیــد صیانتــی خواهــد شــد، مطالــب زیــادی وجــود  چگون

ــه مجــال بیــان آنهــا نیســت. دارد کــه در ایــن مقال

4-2- تغيير ساختاری نظام حکمرانی
در ســال 1978 تغییــر ســاختار نظــام حکمرانــی صنعــت نفــت و گاز نروژ 
رخ داد. درگذشــته امــور قراردادهــای نفتــی بــر عهــده وزارت خارجــه 
نــروژ بــود و مدیریــت نفــت نــروژ زیــر نظــر وزارت صنعــت ایــن کشــور 
به عنــوان تنظیم گــر صنعــت نفــت بــود. امــا بــا مصوبــه پارلمــان، وزارت 
ــری  ــاد تنظیم گ ــر، نه ــن تغیی ــا ای ــد. ب ــکیل ش ــروژ تش ــرژی ن ــت و ان نف
ــد.  ــل ش ــه منتق ــن وزارت خان ــه ای ــی ب ــای نفت ــاد قرارداده ــور انعق و ام
ــر عملکــرد  ــه نظــارت ب یکــی دیگــر از وظایــف مهــم ایــن وزارت خان
ــود.  ــرکت ب ــن ش ــل ای ــن مدیرعام ــتات اویل و تعیی ــی اس ــرکت دولت ش
ــروژ  ــت ن ــی نف ــام حکمران ــاختاری در نظ ــردی و س ــر کارک ــن تغیی ای
موجــب تمرکــز بیشــتر و عملکــرد بهینــه دولــت ایــن کشــور در حــوزه 
ــز  ــتات اویل نی ــرکت اس ــد ش ــد رش ــاس فراین ــن اس ــر همی ــد. ب ــت ش نف

تســهیل یافــت.

5- استقالل مالی از دولت
ــود؛ از  ــتات اویل ب ــرکت اس ــرای ش ــختی ب ــیار س ــه 1980 دوره بس ده
ــن  ــر، ای ــوی دیگ ــرد و از س ــت ک ــدت اف ــت به ش ــت نف ــی، قیم طرف
ــدان آســگارد29 و دیگــری در  ــزرگ یکــی در می شــرکت دو اشــتباه ب
ــروژ وارد  ــت ن ــه دول ــادی ب ــرر زی ــه ض ــرد ک ــتاند ک ــگاه مانگس پاالیش
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــه رخ داد ب ــن ده ــه در ای ــری ک ــاق دیگ ــود. اتف نم
حــزب محافظــه کار در پارلمــان و تشــکیل کابینــه از ایــن حــزب 
سیاســی بــود کــه بــا افزایــش روزافــزون قــدرت اســتات اویل مخالفــت 
کمیتــه  تشــکیل  بــا   1985 ســال  در  درنهایــت،   .]5  .2[ می کردنــد 
تصمیم گیــری در دولــت دربــاره اســتات اویل تصمیــم گرفتــه شــد 
ــام  ــتقیم انج ــور مس ــت به ط ــود را در نف ــرمایه گذاری خ ــت س ــا دول ت
داده30 و ســرمایه ها و رانت هایــی کــه تاکنــون بــه اســتات اویل داده 
شــده بــود، متوقــف شــود. اســتدالل های نماینــدگان پارلمــان و دولــت 
ــاد اســتات اویل و  ــل: رشــد زی ــواردی از قبی ــه م ــرای تشــکیل SDFI ب ب
عــدم نیــاز بیشــتر بــه حمایــت دولــت، انحصارطلبــی اســتات اویل، فشــار 
مالــی بــه دولــت بــه علــت کاهــش قیمــت نفــت و دو عملکــرد اشــتباه 

اســتات اویل می تــوان اشــاره کــرد.
ــا  ــت ب ــی می بایس ــای آت ــتات اویل در قرارداده ــه، اس ــن مصوب پس ازای
توجــه بــه تــوان مالــی خــود به تنهایــی ســهم در شــرکت جوینــت کســب 
می کــرد کــه عمدتــاً در ایــن برهــه از 50 درصــد در قراردادهــای ســابق 
بــه 4-5 درصــد در مخــازن مختلــف کاهــش یافــت. علــت ایــن اتفــاق، 
ــت  ــی اس ــای نفت ــی در پروژه ه ــرکت های نفت ــرمایه گذاری ش ــدل س م

ــای  ــه از دارایی ه ــه ضمانت نام ــا و ارائ ــت وام از بانک ه ــا دریاف ــه ب ک
نفتــی  شــرکت های  مي شــد.  انجــام  بانک هــا  ایــن  بــه  شــرکت 
به طورمعمــول میــزان ذخایــر نفــت درجــای خــود را ضمانت نامــه قــرار 
ــود میــدان نفتــی  ــی توانســته ب ــا رایزن ــز تنهــا ب می دهنــد. اســتات اویل نی
ــه مخــازن کــه  اســتاتفجرد را جــزء دارایی هــای خــود ثبــت کنــد و بقی
 SDFI در آنهــا نقــش عملیاتــی داشــت دارایــی اش متعلــق بــه صنــدوق

ــاال بــود. ــه اســتات اویل ب ــر همیــن اســاس فشــار مالــی وارده ب ــود. ب ب
اســتات اویل بــرای کســب ســود مناســب در عرصه هایــی بــا ریســک و 
ســرمایه کمتــر از قبیــل: خطــوط لولــه، فــروش نفــت، توســعه و تولیــد از 
ــه  ــود را در عرص ــای خ ــس ازآن، فعالیت ه ــد. پ ــازن گازی وارد ش مخ
بین المللــی آغــاز کــرد. زیــرا مخــازن ســایر کشــورهاي هــدف در 
خشــکی بــود کــه طبیعتــاً ریســک و ســرمایه کمتــری نیــز الزم داشــتند.
ایــن دوره را می تــوان نقطــه عطــف عملکــرد و رشــد اســتات اویل 
در کشــورهای  توانســت  شــرکت  ایــن  پــس ازآن،  نامیــد چراکــه 
ــی،  ــی، مال ــدی فن ــه و ابعــاد مختلــف توانمن ــروژه گرفت ــا پ مختلــف دنی
ّــاوری و... خــود را ارتقــا دهــد. البتــه ایــن دوره  حقوقــی، مدیریتــی، فن
ــش  ــه در بخ ــود ک ــز ب ــتات اویل نی ــازی اس ــرای خصوصی س ــه ب مقدم

ــت. ــده اس ــح داده ش ــدی توضی بع

5-1- خصوصی سازی استات اویل
ــت  ــرکت نف ــه ش ــروژ ب ــت ن ــرف حکوم ــه از ط ــکی ک ــن ریس آخری
اســتات اویل وارد شــد، فــروش درصــدی از ســهام اســتات اویل در 
بــازار بــورس اســلو31 و نیویــورک32 در ســال 2001 بــود. بــا ایــن اتفــاق 
ــد  ــدا ش ــی ج ــای دولت ــل از رانت ه ــور کام ــتات اویل به ط ــرکت اس ش
و به صــورت مســتقل بــا ســایر شــرکت های برتــر بین المللــی33 بــه 
رقابــت پرداخــت. بااین حــال اکنــون هــم بخــش اعظــم ســهام شــرکت 
ــت  ــوده و مدیری ــروژ ب ــت ن ــه دول ــق ب ــد( متعل ــتات اویل )67 درص اس
ایــن ســهام بــر عهــده وزارت نفــت و انــرژی نــروژ باقــی مانــد. وزارت 
نفــت و انــرژی بــا ایــن قــدرت می توانــد سیاســت های خــود را در 
ــای  ــز نقش ه ــروژ نی ــان ن ــه پارلم ــد. البت ــاده کن ــت و گاز پی ــت نف صنع
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کلیــدی در نظــارت بــر ایــن ســهام شــرکت اســتات اویل دارد کــه 
بایــد در موضــوع نظــام حکمرانــی نفــت نــروژ بیــان شــود. اســتات اویل 
ــش در  ــاره وظایف ــده دارد. درب ــر عه ــروژ را ب ــدی ن ــت تولی ــروش نف ف
ــده  ــی داده ش ــه توضیحات ــت در ادام ــه نف ــت در عرص ــای دول دارایی ه

اســت.

SDFI 5-2- سرانجام
ــا  ــترک ب ــی مش ــرکت عملیات ــکیل ش ــته، تش ــن گذش ــاس قوانی ــر اس ب
ســهم 50 درصــد بــرای اســتات اویل و اســتفاده از تأسیســاتی کــه جــزء 
دارایی هــای دولــت در حــوزه نفــت و گاز بــود از ســال 1973 تــا 1985 
موجــب رشــد روزافــزون اســتات اویل در ابعــاد مدیریــت، فــروش 
ــت  ــه عل ــی ب ــد از مدت ــا بع ــد و.. شــد. ام نفــت و گاز، اکتشــاف و تولی
ــص  ــد ناخال ــه تولی ــبت ب ــتات اویل نس ــای اس ــاد دارایی ه ــن زی ــاال رفت ب
ملــی، 80 درصــد از دارایی هــای اســتات اویل ازنظــر حقوقــی از آن 
ــا  ــت. ام ــام گرف ــتاتفجرد( و SDFI ن ــی اس ــدان نفت ــز می ــده )به ج جداش
ــت می شــد و درآمدهــای  ــی توســط اســتات اویل مدیری از نظــر عملیات
می گردیــد.   SDFI صنــدوق  وارد  اســتات اویل  دخالــت  بــدون  آن 
ــتات اویل  ــی از اس ــه بخش ــال 2001 ک ــد از س ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــه شــرکت انحصــاری  ــای SDFI ب ــت دارایی ه خصوصــی شــد، مدیری
دولتــی پتــرو34 داده شــد. ایــن شــرکت در برخــی از قراردادهــای نفتــی 
صرفــاً به عنــوان شــرکت غیرعامــل شــرکت می کنــد. فعالیت هــای 
ایــن شــرکت بایــد به صــورت تجــاری باشــد امــا درآمدهایــش توســط 

ــود35.   ــن می ش ــی تعیی ــه دولت بودج
ــت و گاز  ــوزه نف ــف را در ح ــع مختل ــت از مناب ــد دول ــکل-2 عوای ش
ــت  ــث شکس ــف باع ــکال مختل ــه اش ــد ب ــیم عوای ــد؛ تقس ــان می ده نش
ــت  ــوان تنظیم گــری و مدیریــت دارایی هــای دول انحصــار و افزایــش ت

در عرصــه نفــت و گاز شــد.

6- شركت چندتخصصی
بــا توجــه بــه اینکــه اســتات اویل امتیــاز ویــژه خــود را در نــروژ از دســت 
داد، ناکافــی بــودن توانایــی مالــی و فنــی ایــن شــرکت جهــت عملیــات 
ــر را  ــا فعالیت هــای زی ــروژ باعــث شــد ت ــاره ي ن باالدســتی در فــالت ق

جهــت کســب ســرمایه بیشــتر انجــام دهــد:
■ یکپارچه سازی هلدینگ های نروژی

■ فعالیت بیشتر در عرصه بین المللی
ــروش آنهــا به کمــک صــادرات و  ــد و ف ــن گازی، تولی ■ توســعه میادی

LNG تولیــد
■ عملیات پایین دستی

6-1- ورود به عرصه بين المللی و تركيب شـــدن اســـتات اویل 
هيدرو و 

ــن  ــعه میادی ــرایط توس ــان، ش ــت زم ــد، باگذش ــان ش ــه بی ــور ک همان ط

دشــوارتر می شــد. زیــرا پیمانــکاران بــرای توســعه مخــازن کوچک تــر، 
بــا عمــق بیشــتر و نفــت نامرغوب تــر رقابــت می کردنــد. در ایــن 
شــرایط دو شــرکت هیــدرو و اســتات اویل دیگــر تــوان رقابــت بــا 

ــتند. ــی را نداش ــان خارج همتای
ــت تصمیــم  ــده حاکمی ــرژی نــروژ به عنــوان نماین بنابرایــن وزارت ان
گرفــت کــه دو شــرکت هیــدرو و اســتات اویل را به جــای میادیــن 
ــد.  ــن خارجــی ســوق ده ــه ســرمایه گذاری روی میادی ــروژ ب ــی ن داخل
ــرای  ــی ب ــی در عرصــه بین الملل ــت دو شــرکت داخل ازآنجایي کــه رقاب
کشــور نــروژ بی معنــی بــوده و توانمنــدی مالــی و فنــی ایــن دو شــرکت 
به طــور جداگانــه بــرای رقابــت بــا ســایر شــرکت ها کــم بــود، سیاســت 
ــای ورود  ــر از مزای ــی دیگ ــد. یک ــرح ش ــرکت مط ــن دو ش ــب ای ترکی
ــرکت های  ــا ش ــارکت ب ــتات اویل مش ــرای اس ــی ب ــه بین الملل ــه عرص ب
افزایــش  موجــب  کــه  بــود  بی پــی36  نظیــر  بین المللــی  توانمنــد 
توانمنــدی، انتقــال فنـّـاوری و کســب روش هــای مدیریتــی بهینه تــر شــد.

7- وضعيت فعلی استات اویل
در حــال حاضــر شــرکت نفتــی اســتات اویل یــک شــرکت اکتشــاف و 
تولیــد بین المللــی بــا توانمندی هــای متفــاوت در عرصه هــای گوناگــون 
ــدادی از  ــه تع ــه، ب ــه در ادام ــت ک ــت و گاز اس ــت نف ــا صنع ــط ب مرتب
آنهــا اشــاره  شــده اســت. ایــن شــرکت در ســال 2012، 18 میلیــارد دالر 
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته کــه ناشــی از انجــام فعالیــت 
در 35 کشــور دنیاســت. اکنــون پــس از 45 ســال فعالیــت، ایــن شــرکت 
توانســت رشــد قابل توجهــی در عرصه هــای مختلــف داشــته باشــد کــه 
در بخــش بعــدی بــه ایــن بخش هــا به صــورت مختصــر اشاره شــده 

اســت]10[.

7-1- عرصه های فعاليت استات اویل در حال حاضر]10[
ــر  ــتات اویل در حاض ــت و گاز: اس ــازن نف ــد از مخ ــاف و تولی ■  اکتش
ــن نفــت و گاز  ــر میادی ــد اکث ــل اکتشــاف، توســعه و تولی شــرکت عام
فــالت قــاره نــروژ اســت. عــالوه بــر ایــن، 27 پــروژه اکتشــاف و تولیــد 
در ســایر نقــاط مختلــف دنیــا دارد به گونــه ای کــه نیمــی از درآمدهــای 

ــت. ــروژ اس ــارج از ن ــتات اویل در خ اس
ــده  ــن صادرکنن ــتات اویل دومی ــه اس ــه اینک ــه ب ــا توج ــی: ب ■ گاز طبیع
گاز اروپــا و ششــمین تولیدکننــده گاز طبیعــی دنیــا محســوب می شــود، 
ــازن گازی  ــی مخ ــال گاز طبیع ــش و انتق ــد، پاالی ــات تولی ــه عملی کلی
کشــور نــروژ بــه همــراه تولیــد و صــادرات LNG بــه ســایر کشــورهای 

ــر عهــده دارد. ــا را ب اروپ
■  انرژی هــای نــو: انتقــال گاز کربــن دی اکســید بــه مخــازن نفتــی 
ــوب  ــرکت محس ــن ش ــای ای ــزء فعالیت ه ــاد ج ــرژی ب ــتفاده از ان و اس

می شــود.
■ تأمیــن تجهیــز: شــرکت اســتات اویل کاالهــای موردنیــاز بــرای 
صنعــت نفــت و گاز خــود را از تولیدکننــدگان مورداطمینــان، باکیفیــت 
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نفتی .35 قراردادهای  در  پترو  شرکت  نقش   درباره 
 کشور نروژ و نحوه مدیریت آن توسط وزارت نفت
 نروژ مطالعاتی توسط مؤلف انجام شده اما در این مقاله
.مجالی برای بیان آن ها نیست
36. BP

بــاال و دارای اســتانداردهای الزم تأمیــن می کنــد.
■  تأسیســات و تجهیــزات تولیــدی: واحدهــای بهره بــرداری، فــراورش 
نفــت خــام و گاز تولیــدی نــروژ، پاالیشــگاه نفــت در دانمــارک، واحــد 
پاک ســازی دریــا، ذخیــره گاز در زیرزمیــن و ... جزئــی از فعالیت هــای 

ایــن شــرکت هســتند.
■  تجــارت: شــرکت اســتات اویل در حــوزه صــادرات نفت خــام، 
محصــوالت نفــت، متانــول، بــرق و انتشــار گازهــای گل خانــه ای 

دارد. فعالیــت 
ــت و  ــازن نف ــد مخ ــام تولی ــس از اتم ــت و گاز: پ ــازن نف ــرک مخ ■ ت
گاز در مناطــق فراســاحل دنیــا، شــرکت های نفتــی بایــد توانمنــدی 
ــوزه  ــن ح ــتات اویل در ای ــرکت اس ــند؛ ش ــته باش ــزن را داش ــرک مخ ت

ــت. ــرده اس ــب ک ــی را کس ــدی قابل توجه توانمن

نتيجه گيری
نظــام حکمرانــی صنعــت نفــت و گاز نــروژ و شــرکت اســتات اویل ســیر 
رشــد مناســب و نســبتاً ســریعی را تجربــه کردنــد. در ایــن مقالــه وقایــع 

ــرار  ــل ق ــاره و تحلی ــورد اش ــد م ــم زدن ــاق را رق ــن اتف ــه ای ــی ک تاریخ
ــد از: ــتات اویل عبارت ان ــد اس ــی رش ــل اصل ــی دالی ــت. به طورکل گرف

■ تأســیس شــرکت دولتــی تجــاری به جــای شــرکت دولتــی نفتــی کــه 
نماینــده حاکمیــت در صنعــت نفــت باشــد

■  رابطه مالی مناسب با دولت به وسیله مالیات نفت
■  قــرارداد نفتــی مناســب و تشــکیل جوینت ونچــر جهــت انتقــال 
ــرای یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد  دانش هــای مختلــف موردنیــاز ب

از شــرکت های برتــر دنیــا
ــه  ــگاه اولی ــک جای ــه ی ــیدن ب ــس از رس ــت پ ــی از دول ــتقالل مال ■ اس

ــب مناس

ــد  ــری در رش ــدد دیگ ــل متع ــه عوام ــت ک ــن اس ــه ای ــه قابل توج نکت
ــه به تفصیــل موردبحــث قــرار  ــود کــه در ایــن مقال ــر ب اســتات اویل مؤث
ــروژ، نظــام  ــی صنعــت نفــت و گاز ن ــه: نظــام حکمران ــت، ازجمل نگرف
ــت  ــی نف ــام مالیات ــروژ و نظ ــی ن ــای نفت ــری قرارداده ــی- تصمیم گی مال

ــد. ــه باش ــي جداگان ــوع مقاالت ــود موض ــد خ ــه مي توان ــروژ ک ن


