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مقدمه
        انتقال بنگاه  هاي عمومي به بخش خصوصي كارآزموده، دغدغه هميشگي حكومت هايي بوده است كه ناكارايي بنگاه داري 
دولتي را تجربه كرده اند. به كاربس�تن چنين تدبيري، البته تجربه دش�واري اس�ت كه ضرورت هاي خود را مي طلبد. حذف 
انحصارات، اس�تقرار مباني اقتصاد بازار، گس�ترش بازار سرمايه، حذف مقررات زايد، واگذاري سهام و دارايي هاي دولت، يك 
اقتص�اد رقابتي را ش�كل مي دهد. اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، اس�تفادة بهينه از مناب�ع، افزايش كارايي و بهره وري، 

بهبود وضعيت مالي عمومي، ايجاد امكانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود.
        در واقع خصوصي سازي، فرآيندي پر ريسك براي شركت دولتي است كه وظيفة اصلي مديران آن، مديريت ريسك های 

مختلف است تا شركت بتواند با خطرات كمتر و بهر ه برداری مناسب از فرصت ها اين فرآيند را پشت سر گذارد.
         بنابراي�ن در اولي�ن ق�دم يك ش�ركت دولت�ي بايد مديراني با تجربه و مطلع از اين فرآيند داش�ته باش�د تا بهترين و 
مناسب ترين روش هاي خصوصي سازي- كه شركت را به مأموريت و اهداف جديد آن  مي رسانند و شركايي مناسب را براي 
فعاليت آيندة ش�ركت فراهم مي آورد، انتخاب كنند. از جمله اقدامات ديگر مديران، جذاب كردن ش�ركت براي مش�تريان 
بالقوه سهام شركت با تغيير ساختارهاي قبلي )از جمله ادغام با شركت هاي ديگر و يا جدا شدن از شركت مادر( مي باشد.

با توجه به اهميت اين موضوع در صنعت نفت كش�ور، نش�ريه اكتشاف و توليد بر آن است خالصة ميزگردها و مصاحبه های 
اختصاصی را كه با حضور مديران و صاحبنظران برگزار نموده؛ طی چند شمارة منعكس نمايد. 

در اين ش�ماره با جناب آقاي كاردر رئيس س�تاد فرعي اجراي اصل 44 قانون اساسي در شركت ملي نفت ايران 
به گفتگو پرداخته ايم. 

1. نظارت بر توليد نفت و گاز 
2. اداره كل پژوهش و فن آوري 

 

 

 وحيد دخاني1 ، فاطمه صفري الموتي2

خصوصي سازي در صنعت نفت؛
 چالش ها، موانع و راهكارها

دولت خصوصيسازي
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فرآيند خصوصی سازی و تحوالت آن 
خصوصي س��ازي يعني تغيير فضاي حاكم بر مؤسس��ات دولتي به نحوي كه در 
عي��ن حفظ بافت اصل��ي فعاليت، فضاي مذكور تغيير يابد. خصوصي س��ازي صرفاً 
واگذاري ش��ركت هاي دولتي به بخش خصوصي نيس��ت، بلكه نوعي بهينه س��ازي 
ش��ركت هاي دولتي و ايجاد زمينة مناسب براي فعاليت بخش خصوصي در اقتصاد 

را نيز شامل مي گردد.
كل فرآيند خصوصي سازي را مي توان به سه مرحلة : 

• پيش از واگذاري
• حين واگذاري 

• پس از واگذاري 
تقس��يم نمود كه هر يك از اين مراحل با چالش هاي خاص خود همراه اس��ت. 
خصوصي س��ازي، فرآيندي زمان  بر است و هر مقطعي از آن اقدامات و انديشه هاي 

خاص خود را مي طلبد.
 در دورة قبل از انقالب اس��المی توس��عه و برداشت نفت از طريق شركت های 
خصوص��ی خارجی و به صورت كنسرس��يوم انجام مي پذيرفت. اما هر چه توس��عة 
صنعت نفت بيش��تر مطرح ش��د، نگاه غالب به موضوع همواره دولت گرا بوده و بعد 
از انقالب نيز اين تفكر همچنان تس��لط داش��ته است. داليل اصلی اين جهت گيری 
تأمين انرژی كشور، فاصله گرفتن از خام فروشی و سود آوری آن و نيز نگاه توسعه 

منطقه ای بوده است.
در س��ير تحوالتي كه پس از انقالب اسالمي در كش��ور شاهد بوده ايم، حركت 
خصوصي س��ازي، دور دوم خود را طي مي كند. مشكالتي كه حدود 20 سال پيش 
براي خصوصي س��ازي اقتصاد كشور وجود داشت در حال حاضر هم وجود دارد. در 
آن زم��ان،  به اين صورت نتيجه گيري ش��ده كه نمی توان صنعت نفت را خصوصی 
ك��رد كه اين موض��وع با توجه به بحث انفال و اصول 43و 44 قانون اساس��ی قوت 

بيشتری گرفت. 
در س��ال 1384 و 1385 با بيانية اول و دوم رهبری و تفس��ير اصل 44 مقرر 
گرديد كه بخش باالدستی صنعت نفت همچنان در مالكيت كامل دولت باقی بماند. 
همچنين معين ش��د صنايع پايين دس��تي نفت )شامل پااليش��گاه هاي نفت و گاز، صنايع 
پتروش��يمی، شبكه هاي گازرس��اني و پيمانكاران خدماتی( قابل واگذاری به بخش خصوصی 

است. 
 در ح��ال حاض��ر وزارت نفت پس از ابالغ سياس��ت هاي كلي اجراي اصل 44 
قانون اساس��ي كميته هايي جداگانه در ش��ركت هاي ملي نفت، گاز، پتروش��يمي و 
پاالي��ش و پخش فرآورده هاي نفت��ي تحت نظارت يك كميت��ه مركزي در وزارت 
نفت تش��كيل داده اس��ت تا به بررسي شرايط ش��ركت هاي قابل واگذاري به بخش 

خصوصي بپردازد.
از سويي به دليل قدمت صنعت نفت در ايران، تجربه كشور در اعطاي امتيازات 
اكتشاف و توليد در دهه هاي قبل از انقالب به خارجيان، راهبردي بودن نوع كاالها 

  

     

اهداف 
خصوصي سازي

بهبود نظام پولي
تعديل يارانه ها

واقعي شدن نرخ 
كاال و خدمات

بهبود وضع اشتغال
بهبود بهره وري
تشويق رقابت

كاهش تصدي گري 
دولت و انتقال 
مالكيت بنگاهها

دستيابي به سرمايه، 
منابع و تكنولوژي 

خارجي

نمودار شماره 1- اهداف خصوصي سازي

اصل 44 قانون اساسی
اصل 44 از دو بخش تش�كيل شده است. 
يك بخش آن ساختار اقتصاد ايران رابه صورت 
يك ساختار س�ه بخشي متشكل از بخش های 
دولت�ي، تعاون�ي و خصوص�ي تعري�ف كرده و 
بخش دولتي را با مصاديق احصاء كرده اس�ت. 
همچني�ن تعيين نم�وده ك�دام فعاليت ها بايد 
منحص�راً در مالكيت دولت باش�ند. تعاونی ها 
بايد بر اس�اس ضوابط در بخش توليد و توزيع 
شكل بگيرند. بخش خصوصی هم بايد تكميل 
كنن�ده فعالي�ت اين دو بخش باش�د. اصل 44 
در اي�ن بخ�ش چارچوب مش�خص و غير قابل 

انعطافي دارد.
ذي�ل اي�ن قانون ك�ه در حقيق�ت بخش 
دوم آن اس�ت با گذاشتن چهار شرط برای آن 
خش�كي و انعطاف ناپذيري ص�در اصل 44 را 
مرتفع كرده اس�ت كه عبارتند از: مغاير اصول 
فصل چهارم قانون اساس�ی كه فصل اقتصادی 
است نباش�د، در چارچوب شرع باشد، موجب 
ضرر و زيان جامعه نش�ود، رش�د و توس�عه را 

تسريع كند.
وقتي گفته می ش�ود مالكيت در هر س�ه 
بخ�ش تا جاي�ي ادامه مي يابد كه چهار ش�رط 
را داش�ته باش�د، يعني كه اگر چهار ش�رط را 
نداشته باش�د، مالكيت بايد از حوزة آن بخش 

خارج شود.
بخش دولت�ي با تصدي گري خ�ود، منجر 
به رش�د و توسعه اقتصادي نمي شود و با اصول 

ديگر قانون اساسي هم مغايرت دارد.
 به اس�تناد اص�ل 43 قانون اساس�ي كه 
انحص�ار را ذكر كرده اس�ت، اقتصاد ايران بايد 
به نحوي طراحي ش�ود كه نه دولت كارفرماي 
بزرگ ش�ود و ن�ه در بخش خصوص�ي تداول 
)چرخ�ش( ثروت در دس�ت گروه ه�اي خاص 
ص�ورت گيرد. يعن�ي هم انحص�ار دولتي وهم 

انحصار خصوصي  منع شده است.
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و خدم��ات توليدي اين صنعت و نيز ايجاد محدوديت هاي خاص 
كش��ور در بخش باالدس��تي )از لحاظ حجم س��رماية مورد نياز و نيروي 
انس��اني متخص��ص و با تجرب��ه( تفاوت هاي چش��م گيري در واگذاري 
شركت هاي وابسته به اين صنعت با ساير بنگاه هاي دولتي وجود 
دارد كه سبب شده تا ساز و كار و روند خصوصي سازي آن با ساير 

بخش هاي اقتصادي كشور متمايز باشد.

روش هاي خصوصي سازي در كشور 
روش هاي خصوصي س��ازي در س��ال هاي ابتداي آن ش��امل 
فروش س��هام مؤسس��ات دولتي در بورس اوراق به��ادار تهران و 
فروش س��هام ش��ركت به كاركنان و مديريت بود ك��ه عمدتاً از 
طريق س��ازمان گسترش و نوس��ازي صنايع ايران انجام مي شد. 
روش مزايده و مذاكره مس��تقيم هم وجود داشت. در حال حاضر 
تنها دو روش بورس و مزايده مورد قبول سازمان خصوصي سازي 
هستند.  ش��ركت هايی كه دارای ساختار مناسب برای عرضه در 
ب��ازار بورس باش��ند از طريق ب��ورس و در غير اي��ن صورت و يا 
نداشتن جذابيت زياد سرمايه گذاري برای بخش خصوصی در آن، 

از طريق مزايده واگذار می شود.

اهداف خصوصی سازی
هدف اصلي خصوصی س��ازی بهبود بخش��يدن ب��ه اوضاع و 
ش��رايط اقتصادي كشور اس��ت. در كنار اين هدف اصلي، اهداف 

ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از:
كاه��ش حوزة فعاليت بخش دولت و انتقال مالكيت و كنترل 
اقتص��ادي؛ اين ام��ر باعث مي گردد تا بس��ياري از اش��تغاالت و 
مس��ئوليت هاي قانوني تصميم گيرندگان دولتي كاس��ته ش��ود. 
س��هيم نمودن كارگران، كارمندان و مديران ش��ركت ها در سهام 
شركت ها كه تشويق رقابت و افزايش كارايي واحدهاي اقتصادي 
را به دنبال دارد از مزاياي ديگر آن به ش��مار مي رود. دس��تيابي 
دولت ب��ه منابع مالي بخش خصوصي و جم��ع آوري نقدينگي و 
ايج��اد نظام متع��ادل توزيع درآمد بين اقش��ار مختلف مردم نيز 

در اين فرآيند ديده ش��ده اس��ت. دخالت هاي دولتي، اختالل در 
قيمت ها و تخصيص نامطلوب منابع را باعث مي شود، در حالي كه 
خصوصي س��ازي در بسياري از موارد اين مشكالت را حل كرده و 
روند توليد با مكانيزم آزاد بازار هماهنگ مي ش��ود. اگر در فرآيند 
خصوصي س��ازي، جايگاهي نيز براي س��رمايه گذاران خارجي در 
نظر گرفته شود مي توان از اين طريق به منابع خارجي دسترسي 

پيدا كرد.
موارد فوق به صورت خالصه در نمودار شماره- 1 ارائه شده است.

خصوصي سازي از منظر قوانين
به منظور فراهم آوردن راهكارهاي اجرايي خصوصي س��ازي، 
در كنار سياس��ت های كلی كه توس��ط قانون اساسی تبيين شده 
اس��ت بايد خالء قانوني هم پر شود زيرا محاكم قضايي به استناد 
سياس��ت هاي كلي نمي توانند بر اجرای خصوصی س��ازی نظارت 
داشته باش��ند و در صورت تخلف قادر نيس��تند هيچ دستگاهي 

را محاكمه كنند.
با اجرا شدن فرآيند خصوصی س�ازی برای شركت های دولتی در 

صنعت نفت سه وضعيت متصور است:
1( كاماٌل دولتی باقی بمانند همچون بخش های باالدستی نفت

2( كاماًل خصوصی ش��وند؛ مانند پااليش��گاه هاي نفت و گاز، 
صنايع پتروشيمی، شركت هاي گازرساني، پيمانكاران خدماتی 
ش��امل ش��ركت های پترو ايران، پترو پارس، ش��ركت خدمات 
هليكوپت��ری، ش��ركت خدمات رفاهی جنوب و ش��ركت حفاری 

شمال.
3( تغيير ساختار پيدا كنند؛ به اين صورت كه با تفكيك شدن 
آن به دو بخش مجزا، بخش حاكميتی آن در ساير بخش های 
دولتی ادغام ش��ود و بخش قابل واگذاری آن خصوصی شود. 
از جمله اين ش��ركت ها می توان به ش��ركت پشتيبانی ساخت 
و تهية كاالی نفت؛ س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت، 
ش��ركت پايانه هاي نفتی ايران و توربين جنوب اشاره كرد. يا 
در حالت ديگر ش��ركت هايی كه جزء انحصاراتی كه به دولت 

نمودار شماره 2- تقسيم بندي فعاليت هاي اصلي شركت ملي نفت ايران
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تخصيص داده ش��ده نمی باش��ند )ي��ا به عبارت��ي جزو بخش 
باالدستي نيستند( و از سويی ديگر شركت های خصوصی نيز در 
آن فعال نبوده و انحصار آن در اختيار دولت بوده است و در حال 
حاض��ر نيز در بخش خصوصي تماي��ل يا توانايي براي فعاليت در 
اين بخش وجود ندارد. در اين حالت شركت كاماًل منحل مي شود 
و وظايف محوله آن از س��وي يك��ي از بخش هاي دولتي پيگيري 
مي شود. به اجمال می توان فعاليت های صنعت نفت را در نمودار 

شماره-2 خالصه كرد.
نكتة مهمی كه بايد به آن توجه ش��ود اين است كه اصل 44 
شركت ها را به دو بخش كاماًل مجزا تفكيك می كند به اين معنی 

كه شركت نمی تواند درصدی خصوصی و درصدی دولتی باشد.

موانع و چالش های خصوصی سازی صنعت نفت كشور
  در فرآيند خصوصی سازی 
ع��الوه ب��ر تعيي��ن اينك��ه چه 

شركت هايي خصوصي شوند، 
در خص��وص  جهت گي��ری 
سئوال هاي ديگري نظير اين كه 
چگونه خصوصي سازي كنيم، به 
چه كسي واگذار كنيم و چگونه 
سياس��ي  گروه ه��اي  مقاوم��ت 
مخالف را پاسخگو باشيم، بسيار 

مهم و تأثير گذارند.
1. دول��ت مش��كالت واگذاري 
شركت هاي تحت تصدي خود 
را مواردي چ��ون ناكارايي بازار 
س��رمايه، وجود مقررات دست 
و پاگي��ر، عدم تطبي��ق قانون 
ماليات ها با وضعيت فعلي كشور 
س��رمايه گذاري،  ج��ذب  براي 
انقباضي عم��ل كردن بانك ها، 
ع��دم نگ��رش صحي��ح بخش 

خصوص��ي به بخش دولتي و انتظارات غيرمعقول آن از دولت، 
عملكرد نادرس��ت برخي مجريان و ع��دم امنيت براي مجريان 

فعال در خصوصي كردن واحدهاي دولتي می داند.

2. عالوه بر اين به دليل اس��تيال و حاكميت تاريخي دولت بر 
ساختار اقتصادي كشور، وجود برخي مقاومت ها در بدنة دولت 
و س��اير قوا در برابر كاهش تصدي گري و نقش دولت محتمل 
است. تدوين قانون ضد انحصار و نظارت دقيق نهادهاي ذيربط 
در حسن اجراي سياست، می تواند مانع تداوم استيالي تاريخي 

دولت، انحصارگري و رانت خواري هاي احتمالي گردد.

3. يكي از ويژگي هاي خصوصي س��ازي و كاهش تصدي گري 
دولت در عرصة اقتصادي با توجه به ويژگي ها و سابقة تاريخي 
اي��ن ام��ر در ايران، زمان بر بودن آن اس��ت. از اين رو بيم آن 
مي رود كه در اين روند طوالني مدت، كار واگذاري ها و اجراي 
برنامه ها و سياست  ها در بين راه رها شده، اراده و عزم مجريان 

آن به سردي و سستي گرايد.
4. اقدامات ش��تاب زده از ديگر موان��ع احتمالي در راه تحقق 

سياس��ت هاي خصوصي س��ازي اس��ت ب��راي جلوگي��ري از 
چني��ن وضعيتي، ايج��اد س��ازوكارهاي الزم و تدريجي بودن                   
واگذاري ه��ا بايد مورد توجه دولت و س��اير دس��ت اندركاران 

قرارگيرد.

5. گرچ��ه ايران به لحاظ س��رماية انس��اني، مناب��ع و ذخاير 
زيرزميني و نيز س��رماية مالي در س��طح منطق��ه فوق العاده 
غني اس��ت، اما پائين بودن بهره وري نيروي كار، منفي بودن 

بهره وري سرمايه را سبب مي شود.
 در اي��ن حالت رش��د اقتصاد ملي با اين مي��زان بهره وري، به 
تزريق منابع مالي متكي شده كه در نتيجة آن اتكاي رشد به 

بخش منابع ملي سوق يافته است.

ضع��ف  از  گذش��ته   .6
در  خصوصي س��ازي  عم��دة 
مطالعة  ع��دم  يعن��ي  اي��ران 
مدل ه��اي  درب��ارة  صحي��ح 
خصوصي س��ازي متناس��ب با 
اقتصاد ايران، مس��ئلة مهمتر 
عدم شكل گيري نهاد مالكيت 
خصوص��ي در اي��ران اس��ت. 
در اي��ران به عل��ت عدم ثبات 
رقابت  اقتصادي،   – سياس��ي 
دول��ت با بخ��ش خصوصي و 
سازوكارهاي سياسي گروه هاي 
مؤثر بر اقتصاد كشور، هيچ گاه 
مالكيت خصوص��ي آن هم از 
ن��وع ام��ن و پايدار ب��ه وجود 

نيامده است.
ب��ا توجه ب��ه اينكه صنعت 
نفت يكي از صنايع مهم جهاني 
اس��ت و در تعام��ل ب��ا اقتصاد 
جهاني ق��رار دارد، وجود قدرت رقابت پذي��ري صنايع داخلي در 
عرص��ة بين المللي بس��يار حائ��ز اهميت مي باش��د. ولي تاكنون 
س��اختار بخش خصوصي بر يارانه مواد اوليه و حمايت هاي دولت 
استوار بوده است و به اين ترتيب در حال حاضر بخش خصوصي 

ايران، قدرت رقابت با اقتصاد جهاني را نخواهد داشت. 
از راهكارهای پيشنهادي، تعيين الگوي توسعه كشور، تسهيل 
فعالي��ت بخش هاي خصوصي و زمينه س��ازي جهت پيوس��تن به 
زنجيرة اقتصاد جهاني مي باش��د. اين امر در راس��تاي استراتژي 
توس��عة اقتصادي و جايگاه بخش خصوص��ي و رقابت پذيري اين 
بخش معلوم خواهد شد. از طرف ديگر، دولت بايد زمينه را براي 

فعاليت بخش خصوصي آماده كند. 
مش�كل ديگر اين اس�ت كه بازار ما به دليل ساختار آن نسبت به 
كيفيت حساس نيست. در حالي كه شاخص اصلي رقابت كيفيت است 

و قيمت، يكي از شاخص هاي مندرج در كيفيت مي باشد.
با توجه به تقس��يم بندي فرآيند خصوصي سازي؛ چالش هاي 

آن نيز در هر يك از مراحل واگذاري قابل بحث خواهند بود.
مش��كالت پيش روي خصوصي سازي صنعت نفت را مي توان 

به صورت زير تقسيم بندي نمود:
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1- س��ودآور نبودن ش��ركت هاي نفتي بدون احتساب يارانه و 
قيم��ت فعلي؛ كه در اين صورت انگي��زة الزم براي خريداران 

بخش خصوصي را به دنبال نخواهد داشت.
2- وجود برخي از پروژه هاي در دس��ت احداث و توس��عه در 
ح��وزه نفت و گاز، كه براي بخش خصوصي س��ازي س��ودآور 
نمي باشند مانند ش��ركت هاي گازرساني به شهرها و روستاها 
ك��ه به دليل ع��دم اقتصادي بودن آنها، درص��ورت انتقال آن 
شركت ها به بخش خصوصي، اين پروژه ها متوقف خواهند شد. 
در مقابل، اگر بخش خصوصي درصدد اخذ هزينة گازرس��اني 
از مصرف كنن��دگان ش��ود، هزينة بااليي ب��ه مصرف كنندگان 

تحميل مي شود.
3- مش��كل بع��دي به پااليش��گاه ها و تأمين م��واد اولية آنها 
برمي گردد، با خصوصي شدن ش��ركت هاي دولتي كه مواد اولية 
م��ورد نياز آنها به قيمت يارانه اي ت�أمين مي  ش��ود، امكان خريد 
مواد اوليه آنها به ص��ورت يارانه اي و تضمين تأمين مواد اوليه از 
طري��ق قراردادهاي بلندمدت، يك��ي از موضوعات چالش برانگيز 

خواهد بود.
4- ش��ركت هاي نفتي به طور طبيعي مي توانند توسط بخش 
خصوص��ي به صورت انحصاري اداره ش��وند كه در اين صورت 
باعث به وجود آمدن مش��كالت زيادي براي مصرف كنندگان 
خواهند ش��د. دولت بايد بتواند با نظارت هاي دقيق و كنترل، 

مانع حركت اين انحصار طبيعي شود.
در ادامه، بايد خاطر نشان كرد كه به دليل گستردگي بخش 
نفت و گاز در كل كش��ور و بهره وري از انرژي توليدي اين بخش 
در بس��ياري از صنايع، به عنوان انرژي اصلي؛ وجود س��ازمان يا 
س��ازمان هاي تنظيم كنندة روابط بين بخش  هاي مختلف، بسيار 
ض��روري بوده و كوچكتري��ن وقفه در هر ك��دام از اين بخش ها 
مي توان��د زيان هاي جبران ناپذيري از نظر سياس��ي، اقتصادي و 

اجتماعي داشته باشد.

موانع حضور بخش خصوصی در صنعت نفت 
حض��ور فعال بخش خصوصي مس��تلزم آم��اده بودن بخش 
اقتصادي در زمينة سرمايه گذاري مي باشد. بخش خصوصي وقتي 
حس كند محيط اقتصادي آماده نيس��ت )به ط��ور مثال قيمت ها در 
بخش گاز تكليفي هستند و مجبور است در قيمتي كه تكليف مي شود فروش 
انج��ام دهد.( به هيچ عنوان وارد حوزة فعاليت نمي ش��ود. بنابراين 
وقتي كه يك ش��ركت از پيكرة دولت جدا مي ش��ود و عده اي آن 
را خريداري مي كنند، ديگر اطميناني بر آينده آن ش��ركت وجود 

ندارد. 
از ط��رف ديگر، وجود ريس��ك هاي سياس��ي، باعث افزايش 
نااطميناني سرمايه گذاران مي شود و چون سرمايه گذاري در بخش 
نفت وگاز، از حجم بااليي برخوردار اس��ت، مس��لماً سرمايه گذار 
نس��بت ب��ه آن بي توجه نخواهد بود. از س��وی ديگ��ر با توجه به 
حجم سهام اين ش��ركت ها كه بورس هاي داخلي توان دريافت و 
جذب همة آن را ندارد، بخش��ي از س��هام آنها بايد در بورس هاي 

بين المللي نيز عرضه شود.
س��رمايه گذاران خصوص��ي ب��راي ورود به صنعت دو موض��وع را در نظر 

مي گيرند: 
سياس��ي و غيرسياس��ي. موضوع غيرسياسي ش��امل موارد 
ساختاري، فني و قانوني، قانون كار، بيمه، تأمين اجتماعي و . . . 

مي باشد. اما بخش سياسي به نحوة تعامل كشور با جهان و به نوعي 
سياس��ت هاي خارجي مربوط مي شود. بسياري از سرمايه گذاران 
در صورتي كه جو سرمايه گذاري را از لحاظ سياسي و بين المللي 

شرايط مناسبي ندانند، سرمايه گذاري نخوهند كرد.
در بسياري از موارد، سرمايه گذاران خصوصي عنوان مي كنند 
كه خودش��ان مي توانند مشكالت بخش غيرسياسي را حل كنند 
و م��دل ارائه بدهند، همان طور كه در كش��ور چين انجام ش��د. 
چيني ها با سياست درهاي باز، حجم عظيم سرمايه گذاري خارجي 
را جذب كردند و يك بس��تر سالم و مطمئن براي سرمايه گذاري 

فراهم كردند. 
در صورتي كه س��رمايه گذار ايراني از امنيت س��رمايه گذاري 
خود مطمئن نباشد و سرمايه گذاري داخلي، مانند سرمايه گذاري 
خارجي از امنيت برخوردار نباش��د، موجبات فرار س��رمايه ها به 
كش��ورهاي قطر، امارات، كويت، بحرين و س��اير كشورها فراهم 

مي شود.
بنابراي��ن تأكيد بر بخش غيرسياس��ي، تنه��ا نيمي از قضيه 
مي باش��د و بخش سياس��ي ني��ز در كنار بخش غير سياس��ي از 

اهميت بااليي برخوردار است.
وجود س��ازمان يا كميتة تنظيم كنن��دة روابط بين دو بخش 
خصوصي و دولتي بسيار ضروري است. نمونة اين گونه سازمان ها 
تحت عنوان »س��ازمان تنظيم مقررات« در س��اير كشورها نظير 

آمريكا كه يكی از آزادترين بازارها را داراست نيز وجود دارد.

شرايط و فضاي حاكم بر مباحث خصوصي سازي صنعت نفت 
و بي��ان چالش هاي پيش روي آن در اين ش��ماره از نظر ش��ما 
گذشت تالش مي ش��ود تا در شماره هاي آتي با انجام مصاحبه با 
مديران صنعت نفت، ديدگاه ها و نظرات آنان در خصوص زنجيرة 
فعاليت هاي اصلي صنعت نفت و نيز راهكارهاي اجرايي در اختيار 

خوانندگان عزيز قرارداده شود.
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