ضرورت اِعمال بنگاهداری اقتصادی نوین در صنایع باالدستی نفت
بیژن مستقل ،مجری بلوکهای اکتشافی و مشارکتهای خارجی مدیریت اکتشاف  

وزارت نفــت جمهــوری اســامی ایــران بــا
هــدف اعمــال اصــل مالکیــت و حاکمیــت
ملــی ایــران بــر ذخایــر و منابــع نفــت و گاز
و تفکیــک وظایــف حاکمیتــی از تصــدی در
اداره و توســعه صنعــت نفــت و گاز کشــور
شــکل گرفــت و از آنجایــی کــه صنعــت نفــت
بهعنــوان صنعــت پیشــران از جایــگاه ویــژهای
در اقتصــاد کشــور برخــوردار اســت و نقشــی
اساســی در تحقــق اهــداف کالن اقتصــاد ملــی
دارد ،عملکــرد ایــن وزارتخانــه بســیار حائــز
اهمیــت اســت.
صنعــت نفــت ایــران بهدلیــل اتــکای اقتصــاد
کشــور بــه درآمدهــای نفتــی همــواره بهعنــوان
موتــور محــرک اقتصــاد نقشآفریــن بــوده
و از طریــق توســعه تعامــات بینالمللــی،
نقــش موثــری در پیشــبرد اهــداف دیپلماســی
اقتصــادی و تضمیــن امنیــت ملــی کشــور ایفــا
کــرده اســت.
امــروز ایــران بــا دراختیــار داشــتن قریــب
بــه  837میلیــارد بشــکه ذخایــر درجــای
هیدروکربــور مایــع (نفتخــام ،مایعــات و
میعانــات گازی) و حــدود  ۳۴تریلیــون متــر
مکعــب ذخایــر گازی و بــا قــرار گرفتــن در
رتبــه نخســت دنیــا از حیــث برخــورداری از
مجمــوع ذخایــر هیدروکربــوری ،در جایــگاه
بیبدیلــی از لحــاظ امنیــت انــرژی در جهــان
قــرار دارد و امتیازهایــی ماننــد موقعیــت
ژئوپلتیــک کشــور و برخــورداری از ســرمایه
انســانی توانمنــد ،اســتحکام بیشــتری بــه ایــن
جایــگاه بخشــیده اســت.
وزارت نفــت عالوهبــر ســتاد ،از چهــار
شــرکت اصلــی مشــتمل بــر شــرکت ملــی
نفــت ایــران ،شــرکت ملــی گاز ایــران،
شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فراوردههــای
نفتــی ایــران و شــرکت ملــی صنایع پتروشــیمی
ایــران تشــکیل شــده و راهبردهــای ایــن
وزارتخانــه در چارچــوب اهــداف بلندمــدت،
4

در برنامههــای توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مشــخص
گردیــده اســت.
شرکت ملی نفت ایران

شــرکت ملــی نفــت ایــران پــس از ملــی شــدن
صنعــت نفــت کشــور تشــکیل شــد و اکنــون
بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکتهای
تولیدکننــده نفــت در جهــان شــناخته میشــود.
بــا پیشــرفت دانــش و فنــاوری صنعــت نفــت
و پیچیدهتــر شــدن مناســبات اقتصــادی و
سیاســی ،جایــگاه شــرکت ملــی نفــت ایــران
نیــز ارتقــا یافتــه اســت و سیاســتهای ملــی،
منطقــهای و همــکاری بــا کشــورهای مهــم
صنعتــی در زمینــه تأمیــن انــرژی و ایجــاد
ثبــات در بازارهــای جهانــی نفــت در دســتور
کار ایــن شــرکت قــرار دارد.
شــرکت ملــی نفــت ایــران بــر اســاس اصــل
 ۴۴قانــون اساســی بــا تفویــض اختیــار بــه
بخشهــای گوناگــون ،ضمــن نظــارت عالــی
بــر فعالیــت صنعــت نفــت ،اقــدام موثــری در
زمینــه تأســیس بنگاههــای اقتصــادی انجــام
داده اســت؛ همچنیــن بــا تأمیــن منابــع مالــی
و اقــام موردنیــاز توســعه و رشــد در مســیر
بــهروز رســانی دانــش و فنــاوری در زمینــه
اکتشــاف ،حفــاری و بهرهبــرداری بــا اعتمــاد
بــه متخصصــان و کارکنــان ایرانــی ،گامهــای
بلنــدی برداشــته اســت.
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شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا توجــه بــه
تصویــب و ابــاغ اساســنامه ایــن شــرکت
در خردادمــاه ســال  ۹۵و اعمــال تغییــر در
برخــی از رویکردهــای خــود ،بــه ســمت
ایفــای نقــش بیشــتر در جایــگاه حاکمیتــی و
کاهــش تصدیگــری گام برداشــته اســت.
تدویــن مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی و
توســعه تعامــات بینالمللــی و هدفگــذاری
بــرای بــه ثمــر رســاندن طرحهــا و پروژههــا
بــا بهره  منــدی از ســبد متنوعــی از انــواع
قراردادهــا (مــدل جدیــد ،بیعمتقابــلEPCF ،
و  ،)...تــاش بــرای تبدیــل شــرکتهای
تولیــدی زیرمجموعــه شــرکت ملــی نفــت
ایــران بــه شــرکتهای اکتشــاف و تولیــد
( )E&Pدر آینــده و تقویــت تــوان داخــل و
توجــه بیشــتر بــه بخــش خصوصــی و میــدان
دادن بــه ایــن بخــش از طریــق واگــذاری
پروژههــای  NGL ،LNGو  ...از جملــه
رویکردهــای جدیــد شــرکت ملــی نفــت
ایــران بهشــمار مــیرود.
قانــون اساســنامه شــرکت ملــی نفــت ایــران
مشــتمل بــر  ۸۴مــاده و  ۳۱تبصــره ،در
نخســتین روز خردادمــاه ســال  95از ســوی
رئیسجمهــوری بــرای اجــرا ابــاغ شــد .ایــن
قانــون در قالــب طــرح ،مطــرح و فراینــد تنظیم
و بررســی آن در مجلــس شــورای اســامی از
اردیبهشـتماه ســال  ٩٣آغــاز شــده بــود .ایــن
اساســنامه در روزهــای پایانــی نهمیــن دوره
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مجلــس شــورای اســامی تصویــب شــد کــه
از آن ،بهعنــوان یکــی از اقدامهــای ســازنده
ایــن دوره مجلــس در حــوزه اقتصــاد و تولیــد
یــاد میشــود.
تولیــد از میادیــن مشــترک ،اولویــت اصلــی
وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران
اســت بهطوریکــه در دولــت تدبیــر و امیــد،
برداشــت از میــدان گازی پارسجنوبــی
(مشــترک بــا قطــر) حــدود  ۳۰۰میلیــون
متــر مکعــب در روز افزایــش یافتــه و ایــران
هماکنــون در آســتانه برابــری برداشــت گاز
بــا قطــر قــرار گرفتــه اســت؛ همچنیــن ظرفیــت
تولیــد نفــت در میدانهــای مشــترک غــرب
کارون بهطــور چشــمگیری افزایــش یافتــه
اســت بهطوریکــه هــم اکنــون ظرفیــت
تولیــد در ایــن میادیــن بــه روزانــه بیــش از
 ۳۰۰هــزار بشــکه رســیده اســت.
افزایــش برداشــت از میدانهــای قدیمــی،
دیگــر اولویــت شــرکت ملــی نفــت ایــران
اســت و انتظــار م ـیرود تدویــن قراردادهــای
جدیــد نفتــی و پیشبینــی بهرهمنــدی از
دانــش و فناوریهــای نویــن مــورد اســتفاده
شــرکتهای بینالمللــی و انتقــال آن بــه
کشــور در چارچــوب ایــن قراردادهــا ،رویــای
افزایــش ضریــب بازیافــت از میادیــن نفتــی
ایــران را محقــق کنــد .هماکنــون ضریــب
بازیافــت مجمــوع ذخایــر هیدروکربــور مایــع
کشــور  ٢٨/٥و ضریــب بازیافــت نفتخــام در
ایــران بهطــور میانگیــن  ٢٤/٥درصــد اســت؛
ایــن ضریــب در بعضــی مخــازن از پنــج
درصــد تجــاوز نمیکنــد.
در کشــور ١٧٠ ،میــدان نفتــی و گازی شــامل
 ١٢٠میــدان نفتــی و  ٥٠میــدان گازی وجــود
دارد؛ همچنیــن تعــداد مخــازن نفــت و گاز
در کشــور  ۳۵۸مخــزن اســت کــه از ایــن
میــان ١٦٣ ،مخــزن توســعهیافته و  ١٩٥مخــزن
توســعهنیافتهاند.
ایــن خالصــه پتانســیل و اطالعــات بخــش
باالدســتی نفــت اســت کــه در قالــب
بنــگاهداری بــه روش شــرکت ملــی نفــت
 NOCو مجموعــه شــرکتهای زیرمجموعــه
آن سالهاســت ســاختار صنعــت نفــت را اداره

میکنــد و البتــه خــوراک اولیــه ســه شــرکت
گاز ،پخــش و پاالیــش و پتروشــیمی را هــم
میدهــد و ازمحــل درآمدهــای حاصــل از
فــروش محصــوالت خــام باالدســتی ،خزانــه
مملکــت را ســیراب و بــا بودجــه قانونــی و
محــدود خــود همــواره بــا تــراز مالــی منفــی،
جــور تأمیــن بودجــه دولــت را کشــیده و در
روزمرگیهــا و چالشهایــش دســت و پــا
میزنــد.
قطعــهای از پــازل شــمایل اقتصــادی یــک
کشــور کــه ســایر قطعــات نســبت بــه آن
منفعــل و واکنشگــر بــوده و نظــام حاکمیتــی
تاکنــون نتوانســته اســت از ایــن ســاز و کار،
یــک مزیــت اقتصــادی قابلتوجــه و همهگــرا
در درون جامعــه و بنگاههــای تجــاری
اقتصــادی در کشــور ایجــاد کنــد.
بــرای روشــن شــدن برخــی از ایــن چالشهــا
نظــر همــگان را بــه گوشــه ای ازاهــداف
رابطــه مالــی شــرکت ملــی نفــت و دولــت در
قالــب ایــن روش بنــگاهداری اقتصــادی جلــب
میکنم(شــکل 1-بــه نقــل از گــزارش رســمی
مرکــز پژوهشهــای مجلــس).
در ایــن رابطــه بهخصــوص بــرای ارتقــا
کارکــرد ایــن نــوع بنــگاهداری روی اصــاح
و تفکیــک وظایــف حاکمیتــی وزارت نفــت
و امــور تصدیگــری زنجیــرهی ارزش
باالدســتی از اکتشــاف تــا تولیــد ،ســاختار
موجــود دچــار تغییراتــی میشــود کــه در حــال
حاضــر در تفکیــک و تمرکــز معاونتهــای
وزارت نفــت یــا ایجــاد معاونتهــای جدیــد
در شــرکت ملــی نفــت شــاهد آن هســتیم.
اینکــه تأکیــد بــر اداره واحدهــای اقتصــادی
صنعــت باالدســتی نفــت در قالــب بنگاههــای
اقتصــادی و شــرکتهای مــادر تخصصــی و
توجــه بــه خصوصیســازی چقــدر در ایــن
بازنگریهــا محقــق شــده و اصــوالً رونــد
اجــرا و حصــول اهــداف " ســند بهــرهوری " را
تقویــت کــرده و دس ـتآورد ملموســی از آن
بهدســت آمــده ،خــود جــای تحلیــل و نقــد
دارد ،لیکــن ســخن اینجاســت کــه آیــا ایــن
ســاختار و نحــوه بنــگاهداری بــا بازســازیهای
هرازگاهــی ،بــه کارایــی مــورد انتظــار

میرســد یــا بــا تغییــر معمــاری و بــاز طراحــی
اصولــی و اساســی؟
اجــازه بدهیــد وارد چالشهــای مالــی
فی مابیــن شــرکت ملــی نفــت بــا ســه شــرکت
گاز ،پخــش و پاالیــش و پتروشــیمی کــه
مــواد خــام و فــرآورده را از نفــت میگیرنــد
و مدیریــت بازپرداخــت مالــی آنهــا بــه مــادر
شــرکت خــود یعنــی شــرکت ملــی نفــت
ایــران نشــویم کــه البتــه خــود داســتانی اســت
دســت و پاگیــر و پُردغدغــه بــرای نفــت و فقط
اشــارهای کنیــم بــه محــل درآمدهــای یــک
دوره زمانــی بــرای شــرکت ملــی نفــت ایــران
و مــوارد آن در یــک بــازه زمانی(جــدول.)1-
بسـته بـه نوسـانات قیمـت فـروش نفتخـام و
گاز طبیعـی ،درآمدهـا هم نوسـاناتی دارند که
البتـه هـدف در اینجـا ذکـر ایـن ارقـام نیسـت
بلکـه در درجـه اول عنوانهـای درآمدزایـی و
سـازوکار کسـب آن کـه از محل خامفروشـی
بـه خـارج موجـب درآمـد ارزی و بـه داخـل،
موجـب درآمـد ریالـی اسـت کـه البتـه در هـر
دو مـورد شـرکت ملی نفـت ایـران در گردش
آنهـا در حـال حاضـر دچـار چالـش اساسـی
اسـت؛ هـم از نظـر زمانـی و هـم از نظـر نظـام
گـردش مالـی بانکی.
موکــدا ً میدانیــم تأمینکننــده ارز اصلــی
و معتبــر در اقتصــاد کشــور ،شــرکت ملــی
نفــت ایــران اســت .از طریــق صــادرات همیــن
محصــوالت خــام حــدود  80درصــد کل
درآمــد ارزی کشــور تأمیــن میگــردد .یعنــی
یــک تزریــق اقتصــادی ســالیانه حاصــل یــک
مزیــت طبیعــی کــه میتوانــد نقطــه تهدیــد
سیاســی هــم تلقــی شــود و از منظــر اقتصــاد
نویــن و کارشناســان اقتصــادی ایــن مزیــت
طبیعــی یــک هزینــه فرصــت تلقــی میشــود.
یــک جــدول دیگــر در منابــع ســرمایهگذاری
شــرکت ملی نفــت ایــران در همین بــازه زمانی
نشــان میدهــد ایــن شــرکت از محــل ذخایــر
مالــی خــود ،تنهــا بــه ســرمایهگذاریهای
محــدود خــود در حفــظ و نگهداشــت وضــع
موجــود و توســعه احتمالــی پروژههــا و
داراییهــا نمیپــردازد و از محــل وامهــای
مختلــف خارجــی و بعضــاً داخلــی ،امــورات
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خــود را میگذرانــد (جــدول.)2-
در ایــن بــازه زمانــی ،رشــد منابــع داخلــی
حــدود  12درصــد و رشــد حاصــل از وامهــای
بیعمتقابــل  25در صــد را نشــان میدهــد.
مدیریــت درآمدهــای نفتــی ،چالــش اصلــی
ایــن نــوع بنــگاهداری اســت بهطوریکــه
از ســال  1327کــه اولیــن توجــه کشــور بــا
تشــکیل ســازمان برنامــه و تدویــن برنامــه
عمرانــی شــکل گرفــت تاکنــون نتوانســته
از شــوکهای نفتــی و افزایــش شــدید
هزینههــای جــاری دولــت ،ســرمایهها و
درآمدهــای نفتــی را بــه ســمت توســعههای
زیربنایــی پیــش ببــرد .مدیریــت بــا تنظیــم
بودجههــای ســاالنه هــم کــه تــا ســال 1379
ادامــه داشــت بــا نوســانات قیمت نفــت کارایی
الزم را نشــان نــداد و صنــدوق ذخیــره تعهدات
ارزی تبدیــل شــد بــه بدهیهــای خارجــی
حاصــل تغییــر قیمــت ارز و مابهالتفاوتهــا.
حســاب ذخیــره ارزی در چارچــوب قانــون
برنامــه ســوم توســعه (  )83-1379هــم در
حفــظ و نگهــداری ایــن درآمدهــای مــازاد تــا
کنــون موفــق نبــوده اســت.
پــس چــاره چیســت؟ مدیریــت درآمدهــای
منابــع تجدیدناپذیــر چگونــه اســت؟ تجربیــات
موفــق دنیــا شــاید پاســخی موقتــی بــرای ایــن
چالــش باشــد .بهخصــوص تثبیــت الزم در
سیاسـتهای دولــت در اثــر نوســانات مقطعــی
و درازمــدت قیــت نفــت و البتــه سیاسـتهایی
ِ
حکومــت
بیننســلی و خــارج از زمــا ِن
دولتهــا ،ضــرورت تمرکــز یــک نهــاد
تثبیت کننــده مســتقل را مطــرح کــرده اســت.
مالحظــات نظــری بــر سیاســتگذاریهای
مالــی در ایــن مقولــه بــه خالــص ثــروت
عمومــی توجــه دارد بهگونــهای کــه ارزش
حــال خالــص ثــروت عمومــی بــا تولیــد از
ایــن منابــع حداکثــر شــود.
ایــن نهادهــا در واقــع بــه شــکل صندوقهایــی
هســتند "تثبیتکننــده"" ،پساندازکننــده" و
"مجــازی" کــه بهترتیــب کنتــرل نوســانات
کاهشــی و افزایشــی قیمتهــا ،ثــروت
بیننســلی و عمومــی و درنهایــت ،بودجــه و
کســری آن را کنتــرل میکننــد.
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در ادامــه ،کویــت و نــروژ را بهعنــوان
نمونههــای قابلتوجیــه ایــن نــوع نهــاد
معرفــی میکنیــم:
کویــت ،واجــد دو صنــدوق یــک صنــدوق
"عمومــی" از نــوع تثبیتکننــده و یــک
صنــدوق " ذخیــره نســلهای آتــی " از نــوع
ذخیــره و پسانــداز اســت کــه منبــع صنــدوق
اول از مــازاد بودجــه حاصــل از افزایــش
درآمــد نفتــی بــوده و صنــدوق دوم حاصــل
 50درصــد صنــدوق عمومــی و  10درصــد
کل درآمدهــای دولــت و درآمــد ناشــی از
ســرمایه گذاریهــای همیــن صنــدوق اســت
کــه بــه آن بازمیگــردد.
مدیریــت و نظــارت بــر صنــدوق توســط
واحــد حقوقــی مســتقل به نــام " مرجــع
ســرمایهگذاریهای کویــت" صــورت
میپذیــرد و شــامل وزیــر نفــت ،رئیــس بانــک

مرکــزی ،معــاون وزیــر دارایــی و پنــج نفــر
خبــره غیردولتــی اســت کــه محافظهکارانــه
و بــا ریســک کــم و ســود مطمئــن از منابــع
صنــدوق در ســرمایه گذاریهــای آتــی
اســتفاده میکننــد.
در نــروژ هــم منابــع " صنــدوق دولتــی نفــت "
بهصــورت مجــازی و در تلفیــق بــا بودجــه
بــا نظــر پارلمــان واریــز میگــردد و شــامل
درآمدهــای نفتــی همچــون مالیــات بــر ســود
شــرکتهای نفتــی ،مالیــات ویــژه ،بهــره
مالکانــه ،خالــص جریــان نقدینگــی ،ســود
ســهام اســتاتاویل و هیــدرو و مالیــات
بــر دیاکســید کربــن اســت .سیاســتهای
مدیریــت ایــن صنــدوق هــم تثبیتکننــده و
هــم ذخیــره نســل آتــی اســت.
بنابرایــن نحــوه مدیریــت تأمیــن منابــع و
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مصــرف و نــوع ایــن صندوقهــا بســیار
حســاس بــوده و بــا تدبیــر و کنتــرل میتوانــد
منجــر بــه برونرفــت از تهدیــد درآمدهــای
نفتــی بــه فرصــت باشــد؛ آن هــم نــه در بــازه
زمانــی کوتــاه دولتهــا بلکــه در بــازه زمانــی
بیــن نســلی و پارامتــر خالــص ثــروت عمومــی.
بهصــورت خیلــی ســاده بــا تحلیــل
بروندادهــای ایــن ســازوکار کــه بخــش
کوچکــی از آن تشــریح شــد ،میتــوان
ریســکها و جایگاههــای متزلــزل ایــن
ســاختار و نحــوه بنــگاهداری را در چنــد
محــور طبقهبنــدی کــرد:
الــف :ریســک تأمیــن ســرمایهگذاریهای
ضــروری و توســعه
ب :چالــش مدیریــت هزینــه و مدیریــت
درآمــد (داخلــی و خارجــی) و تبدیــل
درآمدهــای نفتــی از تأمیــن بودجــه عمومــی
بــه منابــع و ســرمایههای زاینــده اقتصــادی
ج :ناکارایـــی ســـاختار بنـــگاهداری فعلـــی در
برون ــداد اقتص ــاد باالدس ــتی نفت ــی ب ــه مزی ــت
اقتصـــادی در بـــازه زمانـــی کوتـــاه و بلنـــد
بیـــن نســـلی و دفـــاع از منافـــع ملـــی
بــرای بهینهســازی و رفــع چنیــن ناکارایــی
و دسترســی بــه اهــداف توســعه بــه نظــر ســه
رکــن:
■ مهندسی ساختار بنگاهداری
■ قوانین ،مقررات و ضابطهمندیها
■ ساز و کار مدیریت هزینه و درآمد
میبایــد کالبــد شــکافی ،بازنگــری و کنتــرل
شــوند .شــاخصها در ایــن کالبــد شــکافی
و منطــق کنترلــی و بازنگــری ،وضعیتهــای
بهینــه و مشــابه امــروز دنیاســت.
تأمیــن مالــی ،بهکارگیــری اصــول و مفاهیــم
اقتصــادی در تصمیمگیریهــای بنگاههــا و
حــل مســائل آنهاســت .ایــن امــر بــه ارزیابــی
دقیــق و جــزء بــه جــزء از ریســکهای
ســاخت ،بهرهبــرداری و درآمــد پــروژه و
نحــوه توزیــع آنهــا بیــن ســرمایهگذاران و
وامدهنــدگان و شــرکای دیگــر از طریــق
قراردادهــای فــی مابیــن یــا ســایر ترتیبــات بیــن
طرفهــای ذینفــع بســتگی دارد.
شــکل کلــی قراردادهــای تأمیــن مالــی در

صنایــع باالدســتی جهــان تاکنــون مطابــق بــا
شــکل 2-بــوده اســت کــه انــواع قراردادهــای
طراحــی ،ســاخت و انتقــال و  ...نیــز بهصــورت
ضمنــی در آن میگنجنــد .مث ـ ً
ا قراردادهــای
بیعمتقابــل و یــا  IPCبهترتیــب از نــوع
خدماتــی ســاده و ریســکپذیر هســتند.
در ایــران از بــدو شــروع صنعــت نفــت انــواع
ایــن قراردادهــا و روشهــای تأمیــن مالــی را
داشــتهایم کــه بعــد از انقــاب رویکــرد و
محدودیــت قانونی فقــط رویکــرد قراردادهای
تأمیــن مالــی بیعمتقابــل بــوده اســت .امســال
بــا اولیــن قــرارداد جدیــد از حالــت خدماتــی
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ســاده بــه خدماتــی ریســکپذیری بــه ســمت
پیمانــکاران بینالمللــی رفتهایــم .امــروزه
آنالیزهــای انــواع قراردادهــا در جهــان نشــان
میدهــد بــرای میادیــن مســتقل و مشــترک،
قراردادهــای مشــارکت در تولیــد نســبت بــه
بیعمتقابــل بــاالی  60درصــد برتــری دارنــد.
صرفنظــر از برخــی تأمیــن مالیهــای
امتیــازی داده شــده و البتــه محقــق نشــده
زمــان ســلطان صاحبقــران ( امتیازهولتــس،
رویتــر و دارســی) و پــس از او در صنعــت
نفــت و کانســارهای معدنــی ،قراردادهــای
نــوع مشــارکتی (در تولیــد یــا ســود) بــا
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شــرکتهای امریکایــی و اروپایــی و گاهــی
ژاپنــی بهخصــوص روی میادیــن دریایــی در
کشــف و تولیــد و توســعه در بخــش باالدســتی
کشــور ،قبــل و بعــد از کنسرســیوم و شــروع
صنایــع سیســتماتیک باالدســتی بهویــژه
در دوران پهلــوی دوم اســاس تأمیــن مالــی
پروژههــا را رقــم مــی زده اســت.
قراردادهــای خدماتــی و روش تأمیــن مالــی بــه
ایــن ســبک از ســال  1353بــه بعــد طراحــی
گردیــد و شــرکتهای عامــل بینالمللــی
را بــه پیمانــکار تبدیــل کــرد؛ مثــل اشــلند
آمریــکا ،آجیــپ ایتالیــا CFP ،فرانســه،
آلترامــار انگلیــس و دمینکــس آلمــان بــرای
نواحــی شــیراز و آبــادان کــه پــس از انعقــاد
آنهــا بــا شــروع انقــاب اســامی اساسـاً عملــی
و اجــرا نشــد.
بعــد از انقــاب هــم تیــپ قرادادهــای خدماتی
ســاده بــه اصطــاح بایبــک جهــت تأمیــن
مالــی پروژههــای باالدســتی بهخصــوص در
دریــا و بعضـاً در خشــکی مثــل دارخویــن ،آذر
و میــدان مشــترک یــاران بهصــورت فــازی و
یــا کلــی اســتفاده شــد و اخیــرا ً اولیــن روش
تأمیــن مالــی بهصــورت  IPCیعنــی خدماتــی
بــا ریســکپذیری بــه ســمت پیمانــکار اتفــاق
افتــاده اســت .بنابرایــن ،بنــگاهداری بــا روش
تأمیــن مالــی خارجــی و ســپس بســته بــه نــوع
قــرارداد ،حضــور بلندمــدت یــا کوتاهمــدت
تأمینکننــده خارجــی ،اســاس مدیریــت
بخــش باالدســتی کشــور تاکنــون بــوده اســت
و مدیریــت نگهداشــت توســط شــرکتهای
دولتــی زیرمجموعــه بخــش صنعــت نفــت
بعــد از آن صــورت میگرفتــه و میگیــرد.
حضــور پتروپــارس بهعنــوان یــک شــرکت
خصوصــی  E&Pایرانــی در قراردادهــای
تأمیــن مالــی از ایــن دســت در کنسرســیوم
توتــال و سیانپیســی بــرای اولیــن بــار
در نحــوه نویــن بنــگاهداری اقتصــادی رخ
میدهــد و نشــانه تغییــر دیدگاههــای ســنتی
بــا پیشــینهای اســت کــه عــرض شــد.
چالشهــای ایــن بخــش از بنــگاهداری صنایــع
باالدســتی ،یعنــی تأمیــن مالــی پروژههــا
بــا روش قــراردادی و ســایر روشهــا بــا
8

بنــگاهداری بــه روش  NOCرا میتــوان در
مــوارد عمــده ذیــل خالصــه کــرد:
 بــه جهــت ماهیــت  NOCبــودن بنــگاهداریباالدســتی ،تأمیــن مالــی تحــت تأثیــر روابــط
سیاســی و خارجــی بــا کشــورهایی کــه
  IOCهــا تابعــه آنهــا هســتند قــرار میگیــرد.
 دولتهــای حاکــم و رفتــار و ســلیقهسیاســی آنهــا در دســتهبندی و میــزان تأمیــن
مالــی پروژههــا توســط شــرکای خارجــی
نقــش اساســی را ایفــا میکننــد.
 ماهیــت چانهزنیهــا و تصمیمگیریهــاتحــت نظــارت و کنتــرل حاکمیتهــای
دولتــی اســت تــا ســهامداران ذینفــع و بنــگاه
داری تجاری–اقتصــادی پاســخگو.
 شــکل و نــوع قراردادهــا از آزادی الزم بــادیدگاههــای تجــاری – بازرگانــی خصوصــی
و بینالمللــی برخــوردار نیســت و بیشــتر در
قیــد و بنــد محدودیتهــای کلــی نگــر و
کیفــی قــرار میگیــرد تــا ارزشهــای کمــی
و قابــل ســنجش.
ِ
روش تأمیــن مالــی ،درآمــد حاصــل
 در ایــناز ســرمایهگذاریها در گــردش نقدینگــی
ســهم دولتهــا یــا  NOCدوبــاره بــرای تأمیــن
مالــی پروژههــای بعــدی برنمیگــردد (یــا
بخــش بســیار کمــی برمیگــردد) و عمــ ً
ا
بــرای بودجههــای عمومــی دولتهــا و ســایر
نهادهــای حاکمیتــی مــورد اســتفاده قــرار
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گرفتــه ،از خالــص ثــروت ملــی ( بیــن نســلی)
میکاهــد.
■ بخشهــای دولتــی بــرای تأمیــن مالــی
بهصــورت ســتادی وارد مذاکــرات و
تعامــات میشــوند کــه فســاد مالــی و
رانــت و دغدغههــای خــاص نظارتــی
خــودش را داراســت و از مزیــت اقتصــادی
بــا روش بنــگاهداری خصوصــی و بینالمللــی
برخــوردار نمیگــردد.
■ چابکــی و مدیریت سیســتماتیک و شــفافیت
در نگــرش دولتــی بــا بنــگاهداری خصوصــی
تفاوتهــای اساســی دارد.
■ ســهم تأمیــن مالــی بــا روشهــای
غیرقــراردادی نیــز همــواره ناچیــز و غیرموثــر
بــوده اســت.
امــا مقولــه حســاس مدیریــت هزینــه و درآمــد:
در مــورد مدیریــت درآمــد کمــی بحــث شــد.
متأســفانه در مدیریــت هزینــه چــه در بخــش
پروژههــای اصــل قراردادهــای تأمیــن مالــی
خارجــی و چــه مــوارد داخلــی حاصــل از
مناقصــات و پیمانهــا در بنــگاهداری بــه روش
 NOCدچــار کاســتیهای مهــم هســتیم.
هزینــه کــرد( )Cost Oilکــه در واقــع همــان
ســرمایهگذاری شــرکتهای  IOCاســت،
در قراردادهــای خدماتــی چــه در زمــان
مناقصــه (قبــل از قــرارداد) چــه در حیــن اجــرا
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بهصــورت ســالیانه و دورهای یعنــی بعــد
از قــرارداد ،از ســاز و کار متقــن و ارزیابــی
شــده دقیــق و البتــه داینامیکــی متناســب بــا
برنامــه توســعه و تولیــد برخــوردار نیســت
و اینجــا درســت جایــی اســت کــه ســتانده
دولتهــا( )Government Takeشــکل
میگیــرد و آنالیزهــای قــراردادی خدماتــی
بایبــک هــم نشــان میدهــد تــا بــه حــال
ارزیابــی مدیریــت هزینــه پیمانــکاران توســط
 JMCهــا یــا حــوزه حسابرســی قــراردادی
دارای فرآینــد سیســتماتیک نبــوده و شــاخص
بهــره مالکانــه موثــر()Effective Royalty
پروژههــای باالدســتی مــا از حــد متوســط
جهانــی پایینتــر اســت.
البتــه در مــورد مناقصــات داخلــی و لیســت
 AVLتأمینکننــدگان کاال و مــواد و
همینطــور شــرکتهای پیمانــکار خارجــی
و داخلــی کــه خدمــات داخلــی میدهنــد،
چــه مهندســی و چــه پشــتیبانی ،چــون مرجــع
تعییــن قیمــت و آنالیــز بهــای مشــخص و
پویــا و اساســی در بنــگاهداری  NOCتوســط
وزارت نفــت بخشــنامه و کنتــرل نگردیــده،
حــدود تعییــن قیمتهــا و گســتره مثبــت و
منفــی آنهــا چــه در بخــش تأمیــن کاال و چــه
خدمــات تخصصــی مهندســی چنــان اســت
کــه قیمــت و هزینــه تمــام شــده پروژههــا
در ایــن بخــش بســیار غیرواقعــی و در واقــع
بــه ضــرر شــرکت ملــی نفــت تمــام میشــود
و ایــن بخــش بههیــچ وجــه از ســامان و
فرآینــد بهینــهای برخــوردار نیســت .البتــه
قوانیــن حمایــت از شــرکتهای داخلــی و
نیــز نابســامانی ثبــت شــرکتهای خارجــی در
کشــور و روشــن شــدن اینکــه از نظــر قانونــی
شــرکتهای خارجــی ثبــت شــده در کشــور
تحــت نظــارت کــدام دســتگاه بایــد کار
کننــد و پاســخگو و مدیریــت شــوند خــود بــه
داســتان مدیریــت هزینــه بــا روش بنــگاهداری
 NOCو نابســامانی آن دامــن میزنــد.
بــرای داشــتن یــک نقطــه کمکــی در پاســخ
بــه ایــن چالشهــا و مزایــای روش بنــگاهداری
نویــن ،مــدل مهندســی ســاختار و رونــد تکامل

آن را در نــروژ مطــرح میکنیــم:
کشــور نــروژ در خصــوص اِعمــال حاکمیــت
بــر منابــع نفتــی ،یکــی از کشــورهای برجســته
و الگــوی بســیاری از کشــورهای نفتــی در
ایــن زمینــه اســت .یکــی از ویژگیهــای بــارز
در ایــن کشــور ،وجــود قوانیــن شــفاف و
مفصــل بــا ذکــر جزئیــات اســت؛ بهگونــهای
کــه قانــون نفــت ایــن کشــور  12فصــل دارد
و بعضــی فصــول آن شــامل  18زیــر بخــش
اســت .در مقایســه بــا قانــون نفــت ایــران،
ایــن موضــوع را میتــوان یکــی از اختالفــات
فاحــش دانســت و اینکــه مجلــس مــا و
قانونگــذار چقــدر از مســئولیت و جایــگاه
خــود غافــل اسـت .قانــون نفــت کشــور نــروژ
بــه قــدری وارد جزئیــات میشــود کــه بــه کل
چارچــوب قراردادهــای نفتــی ایــن کشــور را
تبییــن میکنــد؛ حتــی در برخــی مــواد بهنظــر
میرســد کــه قانــون مســتقیماًٌ در حــال تعییــن
مفــاد قــرارداد اسـت .در کشــور مــا هــر وقــت
یــک قــرارداد ومتــن آن و آن هــم نــه از ســوی
قانونگــذار ،بهناچــار از جانــب مجریــه
بهدلیــل موانــع و بنبســتهای توســعه
مطــرح ش ـد ،جــار و جنجــال و ســطحینگری
و سیاســیکاری دامــان شــرکت ملــی نفــت
ایــران را گرفــت.
سیستم واگذاری امتیاز در نروژ

بــر اســاس مــاده یــک از فصــل اول قانــون
نفــت کشــور نــروژ ،حــق مالکیــت بــر منابــع
نفــت و گاز و حــق انحصــاری مدیریــت ایــن
منابــع متعلــق بــه حکومــت نــروژ میباشــد.
قبــل از واگــذاری مناطــق بــرای انجــام
فعالیتهــای نفتــی ،پارلمــان نــروژ بایــد
اجــازهی اینگونــه فعالیتهــا را بدهــد و
بــه اصطــاح دســتور گشــایش آن منطقــه را
جهــت انجــام فعالیــت نفتــی صــادر کنــد؛ کــه
البتــه ایــن دســتور بعــد از ارزیابیهــای دقیقــی
اســت کــه توســط وزارت نفــت در مــورد تأثیر
گشــایش ایــن مناطــق انجــام میگیــرد .در ایــن
ارزیابــی بایــد تخمینــی از تأثیــر فعالیتهــای
نفتــی روی تجــارت ،صنعــت ،محیــط زیســت
و ریســکهای آلودگــی احتمالــی و همچنیــن

تأثیــرات اقتصــادی و اجتماعــی حاصــل از
فعالیــت هــای نفتــی ،انجــام شــود.
بعــد از آن ،مناطــق فراســاحلی فــات قــاره
نــروژ بــه بلوکهایــی بــا 15دقیقــه عــرض
جغرافیایــی و  20دقیقــه طــول جغرافیایــی
تقســیم میشــوند (چیــزی حــدود  250تــا
 500کیلومتــر مربــع بســته بــه طــول و عــرض
جغرافیایــی بلــوک).
امتیازهایــی کــه بــرای انجــام فعالیتهــای
مربــوط بــه صنعــت نفــت در کشــور نــروژ
واگــذار میشــوند ،بــر اســاس قانــون بــه دو
بخــش امتیــاز اکتشــاف و امتیــاز تولیــد تقســیم
میشــود  .بــرای واگــذاری ایــن امتیازهــا
ابتــدا وزارت نفــت بلوکهــای موردنظــر
را از طریــق اعــان عمومــی اطالعرســانی
میکنــد .ســپس ،شــرکتهای مختلــف
بهصــورت فــردی یــا گروهــی درخواســت
خــود را بــرای دریافــت امتیــاز بلوکهــای
موردنظرشــان بــه وزارت نفــت و انــرژی
ارســال میکننــد و امتیــاز تولیــد بــر اســاس
معیارهایــی کــه شــامل بررســی تــوان فنــی
و مالــی شــرکتها و محتــوای درخواســت
ارائــه شــده میباشــد ،اعطــا میگردنــد.
امتیاز اکتشاف

امتیاز اکتشـــاف حـــق غیر انحصـــاری انجام
فعالیتهای اکتشـــافی از جملـــه فعالیتهای
زمین شناســـی ،پتروفیزیکـــی ،ژئوفیزیکی،
ژئوشـــیمیایی ،ژئوتکنیکـــی و همچنیـــن
حفاریهایی بـــا عمق کم (براســـاس عمقی
کـــه توســـط ســـازمان مدریت نفـــت نروژ
مشـــخص شـــده اســـت) را برای مدت زمان
حداکثر  3ســـال صـــادر میکند .ایـــن امتیاز
توســـط ســـازمان مدریـــت نفت نـــروژ بعد
از درخواســـت شـــرکتها اعطـــا میگردد
و پادشـــاه میتوانـــد مقرراتـــی در رابطه با
محتـــوای چنین امتیازهایـــی و هزینههایی که
باید پرداخت شـــود ،صـــادر کند.
امتیاز تولید

امتیــاز تولیــد توســط پادشــاه در جلســهی
هیئــت دولــت اعطــا میگــردد؛ ایــن امتیــاز
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میتوانــد یــک یــا چنــد بلــوک و یــا بخشــی
از یــک بلــوک را پوشــش دهــد و شــامل حــق
انحصــاری اکتشــاف ،حفــاری اکتشــافی و
تولیــد هیدروکربــن در مناطــق تحــت پوشــش
ِ
ـرکت دارای امتیــاز،
امتیــاز میباشــد .البتــه شـ
صاحــب نفــت تولیــد شــده خواهــد بــود .
بــر اســاس درخواســتهای دریافــت شــده،
وزارت نفــت و انــرژی گروهــی از شــرکتها
را بــرای هــر امتیــاز بــا همدیگــر تلفیــق
میکنــد یــا میتوانــد تعدیالتــی در گروهــی
کــه مشــترکاً درخواســت دادهانــد ،ایجــاد کند.
در زمانــی کــه امتیــاز تولیــد واگــذار میگــردد
بایــد یــک اپراتــور کــه وظیفــه انجــام کارهــای
عملیاتــی را بــر عهــده دارد ،توســط وزارت
تعییــن شــود و نکتــهی قابلتوجــه اینجاســت
کــه وزارت میتوانــد ایــن اپراتــور را خــارج
از کنسرســیوم شــرکتهای صاحبامتیــاز
تعییــن کنــد .
امتیــاز تولیــد از دو بــازه زمانــی تشــکیل شــده
اســت:
بــازه ابتدایــی حداکثــر  10ســال بــه طــول
می  انجامــد و صرفــاً شــامل فعالیتهــای
اکتشــافی و حفــاری اکتشــافی میباشــد .در
ابتــدای اعطــای امتیــا ِز تولیــد ،وزارت نفــت
حداقــل تعهــدات کاری کــه بایــد در آن
بلــوک انجــام شــود را بــه صاحــب امتیــاز
ابــاغ میکنــد کــه شــامل فعالیتهــای
اکتشــافی و حفــاری اکتشــافی میباشــد.
بــازه دو ِم امتیــاز تولیــد ،حداکثــر  30ســال
بهطــول میانجامــد کــه در مــوارد خــاص تــا
 50ســال نیــز قابــل افزایــش اســت.
بــر اســاس قانــون ایــن دوبــازه کام ـ ً
ا از هــم
تفکیــک شــدهاند و شــرط الزم ورود بــه
بــازهی دو ِم امتیــاز تولیــد ،انجــام تعهــدات
کاری بــه نحــو مطلــوب در بــازهی اول
میباشــد  .در واقــع ،پــس از پایــان بــازهی
اول امتیــاز تولیــد و بعــد از اینکــه بــا انجــام
فعالیتهــای اکتشــافی ،بلــوک بهطــور
کامــل شناســایی شــد ،شــرکت صاحــب امتیــاز
میتوانــد درخواســت تمدیــد امتیــاز تولیــد
بــرای ورود بــه بــازه دوم یــا همــان توســعه و
بهرهبــرداری را بــا مشــخص کــردن نواحــی
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درخواســتی بــه ســازمان مدیریــت نفــت نــروژ
ارائــه دهــد و البتــه در نهایــت ،ایــن ،پادشــاه
اســت کــه مشــخص میکنــد چــه نواح ـیای
بایــد بــه شــرکت درخواســت کننــدهی امتیــاز
بــرای بــازهی دوم کــه مختــص تولیــد نفــت
اســت ،اعطــا شــود .
همانطــور کــه مشــاهده میشــود بــر اســاس
قانــون نفــت نــروژ ،دوره اکتشــاف از تولیــد
جداســت و ایــن اختیــار بــرای حاکمیــت نــروژ
محفــوظ اســت کــه توســعه و بهرهبــرداری را
نیــز پــس از اکتشــاف موفــق بــه صاحــب امتیاز
واگــذار کنــد یــا خیــر .بنابرایــن در کشــوری
کــه منابــع نفتــی در آبهــای عمیــق قــرار
داشــته و ریســک اکتشــاف و هزینــه عملیــات
نفتــی باالســت ،دوره اکتشــاف و تولیــد از هــم
جــدا در نظــر گرفتــه شــده اســت.
کشــور نــروژ بــا صــادرات روزانــه  1/7میلیــون
بشــکه نفــت و ســاالنه  116میلیــارد متــر مکعب
گاز یکــی از بزرگتریــن صادرکننــدگان نفــت
و گاز در جهــان بهشــمار میآیــد .بــر اســاس
قانــون نفــت نــروژ ،دولــت مالــک منابــع نفــت
و گاز اســت و هیــچ شــرکتی بــدون دریافــت
مجــوز از دولــت اجــازه انجــام فعالیــت
در حــوزه صنعــت نفــت و گاز را نــدارد.
مجوزهــا بــه دو دســته کلــی مجــوز اکتشــاف
و مجــوز تولیــد تقســیم میشــود .صــدور ایــن
مجوزهــا از یــک فرآینــد مشــخص قانونــی
تبعیــت میکنــد کــه در تمامــی مراحــل آن،
تصمیمگیــری نهایــی توســط دولــت انجــام
میشــود.
دولــت نــروژ متولــی توســعه میادیــن نفــت و
گاز در چارچــوب قانــون نفــت میباشــد.
فعالیتهــای دولــت بــه ســه بخــش اصلــی
تقســیم میشــود :بخــش اول ،سیاســتگذاری
و تعییــن خطمشــیها در چارچــوب قانــون
اســت کــه در قالــب تدویــن آییننامههــای
مرتبــط بــا قانــون نفــت محقــق میشــود.
آییننامههــای مذکــور در تعامــل بیــن برخــی
از وزارتخانههــای دولــت و بــا محوریــت
وزارت نفــت و انــرژی نــروژ تدویــن میشــود.
بخــش دوم فعالیتهــای دولــت ،مربــوط
بــه اجراییســازی قوانیــن و آییننامههــا

و نظــارت بــر حســن اجــرای آنهاســت .ایــن
نقــش کــه انجــام آن نیازمنــد یــک نهــاد
تخصصــی و فنــی اســت بــر عهــده اداره
نفــت نــروژ ( )NPDمیباشــد کــه در بخــش
ِ
بعــدی گــزارش بــه آن پرداختــه میشــود.
بخــش ســوم مربــوط بــه فعالیتهــای
تصدیگــری دولــت اســت کــه از طریــق
شــرکتهای اســتاتاویل  ،پتــرو و گســکو
انجــام میشــود .اســتات اویــل بــا  67درصــد
ســهام دولتــی ،در توســعه میادیــن نفــت گاز
بهعنــوان ســرمایهگذار و اپراتــور مشــارکت
میکنــد .پتــرو بهعنــوان یــک شــرکت
کامـ ً
ا دولتــی صرفـاً در جایــگاه ســرمایهگذار
در توســعه میادیــن حضــور دارد و در واقــع،
بــازوی دولــت بــرای ســرمایهگذاری مســتقیم
در صنعــت نفــت و گاز اســت .شــرکت
گســکو نیــز شــرکتی کامــ ً
ا دولتــی اســت و
اپراتــوری خطــوط لولــه انتقــال نفــت و گاز را
بــر عهــده دارد .در شــکل 3-ســاختار نهــادی
بخــش نفــت و گاز نــروژ نمایــش داد ه شــده
اســت]1[.
اداره نفت نروژ ()NPD

در ســال  1972میــادی بــا تصویــب مجلــس،
اداره نفــت نــروژ( )NPDبهعنــوان یکــی از
زیرمجموعههــای وزارت نفــت و انــرژی
تأســیس شــد NPD .در واقــع بــازوی فنــی و
تخصصــی وزارت نفــت در فرآینــد توســعه
میادیــن نفــت و گاز ،نقشــی بســیار کلیــدی
ایفــا میکنــد .اولویتبنــدی توســعه میادیــن
بــا توجــه بــه نظــر تخصصــی ایــن اداره انجــام
میشــود .بهعــاوه ،اداره مذکــور در تمامــی
مراحــل صــدور مجــوز تولیــد حضــور فعــال
دارد.
اداره نفــت نــروژ متشــکل از  80تیــم تخصصی
اســت کــه حــدود  230نفــر در ایــن تیمهــا
فعالیــت میکننــد .ســه ســطح مدیریتــی در
ایــن اداره وجــود دارد؛ یــک مدیــر کل و 4
مدیــر در ســطح پایینتــر کــه گــروه مدیریــت
اســتراتژیک ســازمان را تشــکیل میدهنــد و
 12نفــر بــه عنــوان دســتیار مدیــر کــه بخــش
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میدهنــد .بــر اســاس عملکــرد ،ایــن اداره بــه
چهــار حــوزه مختلــف تقســیم میشــود کــه
عبارتنــد از« :اکتشــاف»« ،توســعه و عملیــات»،
«تجزیــه و تحلیــل و چارچــوب» و «مدیریــت
دادههــا و ســازمان»]2[.
بــر اســاس قوانیــن نفتــی نــروژ ،قبــل از انجــام
هرگونــه فعالیــت نفتــی در یــک منطقــه
جدیــد ،ابتــدا بایــد مجــوز عمومــی بــرای
انجــام فعالیتهــای نفتــی در منطقــه مذکــور
توســط مجلــس صــادر گــردد .انتخــاب و
معرفــی ایــن مناطــق به مجلــس توســط وزارت
نفــت و انــرژی و بــر اســاس بررسـیهای فنــی
و اقتصــادی اداره نفــت نــروژ انجــام میشــود.
[]3
مناطــق نفتــی قبــل از واگــذاری بــه شــرکتها
بــه بلوکهایــی بــا ابعــاد مشــخص تقســیم
میشــود .در گام بعــدی ،بــر اســاس نظــرات
فنــی و اقتصــادی  ،NPDبلوکهــای
اولویــتدار مشــخص و بــرای واگــذاری بــه
شــرکتها بهصــورت عمومــی اطالعرســانی
میشــود .شــرکتها موظــف هســتند کــه
پیشــنهادات فنــی و اقتصــادی خــود را بــرای
 NPDارســال کننــد و ایــن اداره بــر اســاس
بررســی فنــی و اقتصــادی کــه انجــام داده
اســت بــا شــرکتهای مذکــور وارد مذاکــره
میشــود .در ایــن مذاکــرات ابعــاد فنــی و
اقتصــادی توســعه میــدان از قبیــل ســهم هــر
یــک از ســهامداران ،حجــم منابــع مالــی،
حداقــل تعهــدات کاری و مــدت زمــان
مــورد نیــاز مــورد بحــث و گفتوگــو
قــرار میگیــرد .در نهایــت NPD ،بــر
اســاس تشــخیص کارشناســی خــود ،بهتریــن
پیشــهادها را انتخــاب و اصــاح میکنــد و
در گام بعــدی جهــت صــدور مجــوز تولیــد
بــه وزارت نفــت و انــرژی معرفــی مینمایــد.

بــه بیــان دیگــر ،بررســی صالحیــت ،انتخــاب
و معرفــی شــرکتها و همچنیــن اصالحــات
پیشــنهادهای اولیــه از لحــاظ فنــی و اقتصــادی
و تدویــن پیشــنهاد نهایــی بــرای هــر یــک
از بلوکهــا ،بــر اســاس نظــرات فنــی و
اقتصــادی  NPDانجــام میشــود.
در فرآینـــد توســـعه میـــدان نیـــز تمامـــی
نظارتهـــای فنـــی و اقتصـــادی بـــر فعالیـــت
شـــرکتهای نفتـــی فعـــال در مناطـــق
نفتـــی نـــروژ توســـط  NPDو از طریـــق
گزارشگیریهـــای مســـتمر روزانـــه،
ماهانـــه و ســـاالنه انجـــام میشـــود .اســـتمرار
فعالیتهـــای شـــرکتها ،تدویـــن برنامـــه
توســـعه میـــدان و ایجـــاد هرگونـــه تغییـــر در
آن ،مبتنـــی بـــر نظـــرات تخصصـــی NPD
انجـــام میشـــود .عالوهبـــر ایـــن ،مدیریـــت
اطالعـــات و دادههـــای صنعـــت نفـــت نـــروژ
نیـــز بـــر عهـــده  NPDاســـت]4[ .
فرآینــد انتخــاب رئیــس  NPDو ثبــات
مدیریــت بینظیــر

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده بــه
خوبــی مشــاهده میشــود کــه  NPDبــازوی
کارشناســی دولــت نــروژ بــرای توســعه میادین
نفــت و گاز اســت .بــه بیــان دیگــر ،در تمامــی
مراحــل توســعه میــدان در صورتیکــه نیــاز بــه
بررســی و اظهــار نظــر فنــی و اقتصــادی باشــد،
 NPDمســئولیت انجــام آن را بــه عهــده دارد.
اگرچــه در ســاختار نهــادی حکومــت نــروژ،
 NPDبهعنــوان یکــی از زیــر مجموعههــای
وزارت نفــت و انــرژی نــروژ میباشــد امــا
ریاســت آن توســط پادشــاه در جلســهی
هیــأت دولــت و بــرای مــدت  6ســال انتخــاب
میشــود .ایــن فرآینــد انتخــاب رئیــس ســبب
شــده اســت کــه تغییــرات مدیریتــی ایــن

اداره بســیار بــا ثبــات و مســتقل از تغییــرات
دولتهــا باشــد ]5[ .بــه نظــر نگارنــده،
منابــع طبیعــی تجدیدناپذیــر در کشــور مــا
طبــق قوانیــن جمهــوری اســامی جــز انفــال
محســوب میگــردد و متعلــق بــه مــردم و
نســلهای آتــی بــوده و متولــی مدیریــت
انفــال و صیانــت از آن شــرعاً بــا ولــی فقیــه
میباشــند کــه میتواننــد در مقولــه ثبــات
مدیریتــی در ایــن موضــوع مهــم ،همچــون
مــدل ســاختاری نــروژ دخالــت داشــته باشــند.
طــی  45ســال اخیــر ،دولــت نــروژ در اختیــار 5
حــزب سیاســی مختلــف بــوده اســت .در ایــن
دوره کابینــه نــروژ  13مرتبــه و در نتیجــه آن
وزیــر نفــت و انــرژی  20مرتبــه تغییــر کــرده
اســت .امــا تغییــرات احــزاب ،کابینــه و وزرا
انــدک تأثیــری بــر ثبــات مدیریــت اداره نفــت
نــروژ نداشــته و ایــن اداره در طــول ایــن 45
ســال تنهــا  3رییــس متفــاوت داشــته اســت.
فردریــک هاگمــن اولیــن رئیــس  NPDاز
ســال  1972تــا  1996بــرای مــدت  24ســال
ریاســت آن را بــر عهــده داشــت و بعــد از
او گانــر بــرگ از ســال  1996تــا  2007بــه
مــدت  11ســال ســکان هدایــت  NPDرا در
دســت داشــت و در نهایــت ،بنــت نایلنــد از
ســال  2007تــا کنــون عهــدهدار ایــن مســئولیت
میباشــد]6[ .
بــر اســاس توضیحــات ارائــه شــده ،ثبــات
مدیریــت کــم نظیــر ،یکــی از مهمتریــن عوامل
پیشــرفت و موفقیــت اداره نفــت نــروژ اســت.
ایــن ثبــات مدیریــت ناشــی از رویکــرد مدیران
ارشــد نــروژ و فرآینــد انتخــاب رئیــس ایــن
اداره اســت کــه میتوانــد بهعنــوان الگویــی
مناســب در ســایر کشــورهای نفتــی نیــز بـهکار
گرفتــه شــود.
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