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تبیین وظایف و کارکردهای تنظیمگری 1در حوزهی نفت و گاز و
مطالعهی تجارب کشورهای منتخب
علی خواجوی

معاونت برنامهریزی وزارت نفت

تنظیمگری که بهعنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب مطرح اس��ت میتواند در کنار س��ایر عناصر منجر
ب��ه ایجاد حاکمیتی مطلوب و مؤثر ش��ود .تنظیمگری بهمعنای وضع قوانی��ن ،بهمنظور هدایت و اصالح رفتار
عوامل مؤثر در یک بازار تعریف ش��ده اس��ت .بنابراین باید توجه داش��ت تنظیمگری ابزاری اس��ت که اساساً
در پاس��خ به ناکامی بازار اس��تفاده میش��ود و هدف آن ارتقاء بازدهی بازار از طریق افزایش رقابت در بازار و
کاهش انحصار اس��ت .همچنین نهاد تنظیمگری ،یک مرکز دولتی مس��ئول یا سازمان غیردولتی با اختیارات
قانون��ی اس��ت که اصول و قوانین کنترلی یک صنعت یا یک بخش اقتص��ادی را وضع میکند ،بر فعالیتهای
شرکتهای درون آن صنعت یا بخش نظارت (حسن اجرا) داردو در خصوص موارد اختالفی ،داوری میکند.
با توجه به اسنادباالدستی کشور در بخش نفت و گاز ،بهروشنی وظایف وزارت نفت در زمینهی راهاندازی نهاد
تنظیمگری جهت تس��هیل فضای کس��ب و کار ،ایجاد رقابت و رفع انحصار تبیین شده است .البته ساماندهی
نهاد تنظیمگری باید بر اساس بررسی و تحلیل نیازها و شرایط خاص هر بخش و کشور انجام شود و نمیتوان
ساختار تنظیمگری یک کشور توسعهیافته را با همان مقیاس در یک کشور در حال توسعه پیاده کرد.

ب��ا وج��ود تأکی��د ات وی��ژه ب��ر
خصوصیس��ازی ط��ی د ه��هی اخی��ر،
بسترسازی مناسب برای فعالیت این بخش
و نیل به اهد اف خصوصیسازی د ر کشور
بهاند ازهی کافی انجام نشد ه است .از اینرو
گسترش فعالیت مؤثر بخش خصوصی د ر
کنار بخ��ش د ولتی و محافظ��ت از منافع
تمام��ی بازیگران ،نیازمن��د اصالح قوانین
و تنظی��م مق��ررات و تبیی��ن نگرشه��ای
جد ید ب��ه اقتصاد رقابت��ی و جلوگیری از
انحص��ارات د ولت��ی و خصوصی اس��ت.
ب��رای تحقق این امر تجد ید س��اختارهای
قانونی و نظارت��ی د ر نهاد د ولت ضروری
خواهد بود .
ب��ه طور بد یهی د ر آن د س��ته از بازارهای
اقتص��اد ی ک��ه بهد الی��ل مختل��ف از جمله
انحص��اری ب��ود ن و د وری خد م��ات و
محص��والت آنها از فض��ای رقابت��ی (مانند
صنع��ت نفت) ،نقش د ول��ت د ر تنظیمگری

بسیار پررنگتر است؛ چراکه د ر این بازارها
ناکارآمد ی نظام بازار بیشتر مشاهد ه میشود
ک��ه این ام��ر میتواند منجر به ع��د م محقق
اهد اف مد نظر شود .
تجربیات جهانی حاکی از آنس��ت که د ر
س��ایهی فعالیت بهینهی نهاد ه��ای تنظیمگر،
توازن الزم بین منافع بخش خصوصی ،د ولتی
و مصرفکنن��د گان حاصل ش��د ه و با حفظ
رقابت و ممانعت از بروز رفتار انحصارگرایانه
و فراهم آورد ن بستر مناسب برای د ستیابی به
مزایای اقتصاد بازار ،میت��وان رفاه جامعه را
افزایش د اد .
 -1جایگاه تنظیمگری د ر حکمرانی خوب

د ر مطالع��های ک��ه توس��ط مؤسس��هی
 House Chathamبا عنوان حکمرانی خوب
د ر بخش نفت منتش��ر شد ه ،پنج رکن اساسی
برای حکمرانی مطلوب بیان شد ه است:
شفافیت اهد اف ،نقشها و مسئولیتها

* د ریافت:

94/11/12

* ارسال برای د اوری:

94/11/15

* پذیرش:

94/12/2

تنظیمگری
خصوصیسازی
رقابت
انحصار

توسعهی پاید ار به نفع نسلهای آتی
توانمند س��ازی جه��ت اج��رای نقشه��ای
واگذار شد ه
پاسخگویی د ر قبال تصمیمات و عملکرد ها
شفافیت د ر اطالعرسانی
همچنین د ر گزارش مذکور عنوان ش��د ه
ک��ه ی��ک سیس��تم حکمرانی خ��وب چهار
کارکرد اساسی بهشرح زیر د ارد :
2
خطمشیگذاری
3
تد وین استراتژی
4
تصمیمسازی عملیاتی
5
نظارت و مقررات
د ر واقع همانطور که مش��اهد ه میش��ود
تنظیمگ��ری ک��ه بهعن��وان یک��ی از عناصر
حکمران��ی خوب مطرح اس��ت میتواند د ر
کنار س��ایر عناصر منجر به ایج��اد حاکمیتی
مطلوب و مؤثر شود .

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()a.khajavi@gmail.com
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مقاالت تحليلي-كاربردي

 -2تعریف تنظیمگری

ب��ر اس��اس فرهن��گ لغ��ت آکس��فورد ،
 To Regulateبهمعن��ی کنت��رل و هد ایت بر
اس��اس قاعد ه ،اصل ،روش یا قانون اس��ت.
همچنی��ن  Regulationبهمعنای عمل کنترل،
هد ای��ت ی��ا تنظیم چی��زی توس��ط قاعد ه و
قانون تعریف ش��د ه است .تنظیمگری ممکن
اس��ت برای تعیین یا برحذر د اشتن از رفتاری
بهمنظور همراستا کرد ن انگیزهها و اولویتها
انج��ام ش��ود  .همچنی��ن د ر فرهن��گ لغات
گزارشهای س��ازمان هم��کاری اقتصاد ی و
توس��عه ( ،)OECDتنظیمگری بهمعنی وضع
قوانین توس��ط د ولت بهمنظ��ور اصالح رفتار
اقتصاد ی کنشگران بازار (عوامل و ذینفعان)
تعریف ش��د ه است .اجرای این قوانین توسط
جرائمی (د ر صورت تخطی از آنها) پشتیبانی
میشود .
بنابراین باید توجه د اش��ت ک��ه تنظیمگری
یک ابزار اس��ت نه یک هد ف .این ابزار اساساً
پاس��خی اس��ت به ناکامی بازار ک��ه هد ف آن
ارتقاء بازد هی بازار اس��ت .د ر واقع تنظیمگری
سیس��تمی اس��ت که به د ولت امکان محافظت
نهاد ینه از منافع تمام��ی عوامل د خیل د ر بازار
را مید هد .
 -3تعری�ف نه�اد تنظیمگر و تبیی�ن وظایف و
اهد اف آنها

ت تجارت ،
بر اس��اس تعریف فرهنگ لغ 
نه��اد تنظیمگری ،یک مرکز د ولتی مس��ئول
یا سازمان غیرد ولتی با اختیارات قانونی است
که اص��ول و قوانین کنترلی ی��ک صنعت یا
ی��ک بخش اقتص��اد ی را وض��ع میکند  ،بر
فعالیته��ای ش��رکتهای د رون آن صنعت
ی��ا بخش نظارت (حس��ن اج��را) د ارد و د ر
خص��وص موارد اختالف��ی ،د اوری میکند .
نهاد تنظیمگري د ر هر کش��ور بس��ته به نوع
مد يريت سياس��ي ،وظاي��ف خاصي بر عهد ه
6
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د ارد  .ام��ا د ر مجم��وع نهاد تنظي��م مقررات
چهار وظيفهی كليد ي زیر را بر عهد ه د ارد :
ِ
مق��ررات چگونگي
تد وي��ن ضواب��ط و
انج��ام فعاليت (تنظی��م و بازنگ��ری اد واری
تعرفهه��ا ،ابالغ اس��تاند ارد های فنی ،ایمنی و
کیفیت و  )...که منجر به ایجاد رقابت س��الم
د ر بازار و ارتقاء کیفیت خد مات ارائه شد ه و
همچنین سود د هی مناس��ب عرضهکنند گان
میش��ود (ارتقاء بازد ه��ی تولید و تخصیص
بهینهی منابع)
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات
توسط تمامی عناصر بازار بهمنظور نظارت بر
حسن اجرای قوانین و د ستورالعملها ،کنترل
رفتارها و سیاستهای انحصارطلبانه ،صیانت
از حق��وق ش��هروند ان و مصرفکنن��د گان،
صیان��ت از حق��وق حاکمی��ت و صیانت از
حقوق بخش خصوصی (توس��عهی تعهد ات
معتبر)
د اوري و حل اخت�لاف بین عناصر فعال
د ر بازار
اج��راي برخي فعاليتهاي اجرايي (مانند
برگ��زاری مناقص��ات ،ص��د ور و تمد ی��د
مجوزها ،انتش��ار اطالع��ات و  )...بهنوعی که
منجر به کاه��ش و کوچککرد ن رانتهای
اطالعاتی شود
ب��ا عنایت ب��ه م��وارد باال میت��وان گفت
مهمترین ه��د ف نهاد های تنظی��م مقررات،
گسترش و توسعهی بازارهای رقابتی بهنحوی
اس��ت که د ر مجموع حقوق سه رکن اصلی
بازاره��ای اقتص��اد ی یعن��ی د ول��ت ،بخش
خصوصی و مصرفکنند گان تأمین گرد د .
همچنین نهاد های تنظیمگ��ر میتوانند د ر
قالب وزارتخانهه��ا ،مراکز د ولتی و همچنین
مؤسسات و س��ازمانهای غیرد ولتی د ر چهار
س��طح مختلف یعنی اس��تان/ایالت ،کش��ور،
منطق��ه (مانن��د اتحاد یه اروپ��ا) و بینالملل و
فرامنطقهای (مانند  )WTOفعالیت کنند .

-4ابزاره�ای قانون�ی د ر اختی�ار نهاد ه�ای
تنظیمگر

ابزارهایی که یک نهاد تنظیمگر برای نیل
به اهد اف خود از آن بهره میبرد عبارتند از:
وضع تعرفه ،تعیین نرخ ارائهی خد مات و
قیمتگذاری
وضع اس��تاند ارد ها و د س��تورالعملهای
مربوطه
صد ور مجوز ورود و خروج شرکتها به
بازار
انج��ام نظارت و کنت��رل عملکرد فعاالن
بازار و جمعآوری اطالعات الزم
وضع جرائم ،تنبیهات و مش��وقهای الزم
د ر خصوص اجرای قوانین و د ستورالعملها
رسید گی به ش��کایات ،حل اختالفات و
هماهنگ��ی کامل د س��تگاههای قضائی برای
پیاد هسازی احکام صاد ره
 -5اث�رات تنظیمگ�ری بهین�ه د ر توس�عهی
اقتصاد ی

اصلیتری��ن اث��ر تنظیمگ��ری د ر توس��عهی
اقتص��اد ی یک کش��ور ،ارتقاء عملک��رد بازار از
طرق زیر است:
افزای��ش رقابت د ر بازار و د ر نتیجه ،پاید اری
اقتصاد
کاهش و کنترل مخاطرات انحصار
ح��ذف و کاه��ش بوروکراس��ی و برطرف
کرد ن موانع فعالیتهای سازند ه و تولید ی (بهبود
و تسهیل فضای کسب و کار)
افزایش جذب س��رمایهگذاری بهد لیل بهبود
فضای کسب و کار
کاه��ش هزینهه��ا و رانته��ای موج��ود د ر
حوزهی د ستیابی به اطالعات
تقویت کارآفرینی و افزایش اعتماد مشتریان
 -6فرآیند های د رونی نهاد های تنظیمگر

فرآیند ه��ای اصلی که د ر نهاد ی تنظیمگر
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باید بهصورت مرتب و د ورهای انجام ش��وند
عبارتند از [:]15
تنظیمزد ایی ی��ا مقرراتزد ایی :به معنای
کاهش محد ود یتهای اقتصاد ی ،سیاس��ی و
اجتماعی د ر رفتار کنشگران
بازتنظیمگ��ری :تد وی��ن مجموع��هی
جد ی��د ی از قوانی��ن و مق��ررات ک��ه
تسهیلکنند هی اعمال اصالحات و آزاد سازی
بازار باشد
تنظیمگری رقاب��ت :مجموعهی قوانین و
د س��تورالعملهایی ک��ه قواع��د رقاب��ت را
مشخص میکنند
تنظیمگری برای رقابت :مجموعه قوانینی
ک��ه ایجاد کنن��د هی فض��ای رقابت��ی و
حذفکنند هی انحصار است
فراتنظیمگ��ری :به معنای اینک��ه فرآیند
تنظیمگ��ری نی��ز خ��ود نیازمن��د تنظیمات و
مقرراتی اس��ت ک��ه باید مقد ار س��ازگاری
عملک��رد س��ازمانهای تنظیمگر را ب��ا آنها
س��نجید  .همچنی��ن پیش��رفتهای فنآوری،
الزام��ات اقتص��اد ی و اولویتهای سیاس��ی
میتوانن��د منطق یک س��اختار تنظیمگری را

تحت تأثی��ر قرار د هن��د و بنابرای��ن همواره
نیازمند بهینگی تنظیمگری متناسب با شرایط
هستیم.
 -7اصول و عوامل تنظیمگری مؤثر و کارا

د ر ص��ورت نی��از ب��ه ورود تنظیمگری به
حوزهای خاص باید ب��ه عواملی که کارآیی
تنظیمگ��ری و اثربخش بود ن ارتقاء مید هند
توج��ه کافی د اش��ت .ای��ن عوام��ل اجماالً
عبارتند از:
وجود اهد اف کام ً
ال شفاف و د ستیافتنی
بههم��راه مستند س��ازی و ش��فافیت الزم د ر
فرضی��ات مش��خصکنند هی ای��ن هد فها
(اتخاذ رویکرد اد لهمحور د ر مد یریت بازار)
شناس��ایی و بررس��ی د قیق آثار قوانین و
مق��ررات تنظیمگ��ری و کاس��تن از نتای��ج
نامطلوب آنها
سازگاری عمود ی و افقی با سایر مقررات
و قوانین موجود
عد م همپوشانی و تد اخل حوزهی فعالیت
نهاد های تنظیمگر با یکد یگر
مش��ارکت هرچه بیش��تر نقشآفرینان و

 1انواع روشهای تنظیمگری از منظر کارکرد ی

نوع تنظیمگری

تعریف

مزایا

معایب

انعطافپذیری بسیار
اعمال معیارها و استانداردهای مختلف است
کم  -گاهی در
که در صورت برآورده نشدن آنها محرومیتها
سرعت انجام زیاد  -همهی حوزهها امکان
و تنبیهات قانونی شامل حال افراد و نهادها
تنظیمگری
قاطعیت و مصمم بودن تصویب و تدوین
دستور و کنترل میشود .بدین ترتیب چنین قوانینی مانع از
دولت را نشان میدهد استانداردهای
اجرای برخی فعالیتها شده و برخی فعالیتهای
مناسب فراهم
مفید دیگر را تقویت میکند
نیست
ممکن است
قوانین و مقررات،
یک صنف یا اتحادیهی تجاری و اقتصادی،
اتحادیهها منافع خود
مقررات و قوانین مربوط بهخود را در زمینهی جامعیت و انعطاف
تنظیمگری
را در وضع قوانین
اختصاصی یا عملکرد تدوین کرده و به اجرا میگذارد .دولت بیشتری دارد  -تعهد
لحاظ کرده و برای
خود تنظیمگری نیز میتواند به نظارت خود ادامه دهد اما زیاد فعاالن اقتصادی
کسب منافع بیشتر
به اجرای آنها
نمیتواند دخالت مستقیمی در کار داشته باشد
تالش کنند

تنظیمگری
مشوقمحور یا
انگیزشمحور

مقرراتی که در این روش ارائه میشود بر
مبنای درنظر گرفتن جریمه در صورت تخطی
از مقررات و دریافت پاداش در صورت بروز
رفتارهای مناسب است

به افزایش بازدهی
فعالیتهای بنگاهها و
کاهش هزینههای آنها
میانجامد-انعطافپذیری
زیاد

نتیجهگرا بودن

بازیگران د ر طراحی قوانین تنظیمگری
توجه به هزینههای مس��تقیم و غیرمستقیم
اج��رای مق��ررات تنظیمگری؛ س��ازمانهای
تنظیمگ��ر باید مش��خص کنند ک��ه هزینهها
چگونه ایجاد شد ه و بر عهد هی کیست؟
بازنگ��ری د ورهای د ر س��اختار ،نحوهی
تنظیمگری و قوانین و جرائم تد وین ش��د ه بر
اس��اس رصد مد اوم شرایط و تحوالت بازار،
پیش��رفتهای فنآوری ،الزامات اقتصاد ی و
اولویتهای سیاسی
انعطافپذیر بود ن د ر وضع قوانین جهت
سازگاری هرچه بیشتر با تغییرات شرایط بازار
ضرورت اجتناب از بهکار برد ن جمالت
مبه��م د ر قوانین تنظیمگ��ری و تا حد امکان
ساد هس��ازی آنها بهنحوی که طرفین بهخوبی
وظایف و مسئولیتهای خود را د رک کنند
همخوانی جرائم و ج��زای د رنظر گرفته
ش��د ه با قوانین مد نی و کیف��ری و تعیین آنها
متناسب با ریسکها و خطرات موجود
فراه��م ب��ود ن روند ه��ای منصفان��هی
فرجامخواهی قضایی و د ر د سترس بود ن این
روند ها برای طرفین
تد وی��ن قوانی��ن و مق��ررات نهاد ه��ای
تنظیمگر توسط کارکنان آموزشد ید ه
 -8اص�ول و ویژگیه�ای عموم�ی نهاد های
تنظیمگر

اس��تقالل تنظیمگ��ر :اس��تقالل د ر برابر
د ولت (و جریانهای سیاس��ی) و استقالل د ر
برابر منافع صنعت
اس��تقالل رأی و نظ��ر نه��اد تنظیمگ��ری
مشروط به مهیا بود ن شرایط زیر است:
اعطای اختی��ارات قانونی و حقوقی الزم
برای تد وین قوانین و پیاد هسازی و نظارت بر
آنها
استقالل مالی
استقالل مد یریتی و اجرایی
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شفافیت فرآیند های تصمیمگیری
قابلپیشبینی بود ن
پاس��خگویی :بهطوری که عالوه بر لزوم
پاسخگویی تنظیمکنند گان و اجراکنند گان
به ش��هروند ان ،مجل��س و اتحاد یهه��ا ،باید
مشخص باشد که عناصر بهصورت شفاف و
صریح با چه کس��ی د رگیر هستند و باید د ر
چه موضوعی پاسخگو باشند ؟
شفافیت نقشها و مسئولیتها
د سترس��ی به منابع اطالع��ات :اطالعات
ارزشمند ترین منبع د ر فرآیند های تنظیمگری
اس��ت .د رخواس��ت اطالعات ،ح��ق طبیعی
سازمانهای تنظیمگر است و جزء اختیارات
قانونی آنها محسوب میشود  .د ر این فرآیند
باید ظرفیته��ای الزم برای اعمال فش��ار و
تحمی��ل جرائم به ش��رکتها و نهاد ها وجود
د اشته باشد .
ثبات
اقتد ار د ر تصمیمگیری
 -9انواع تنظیمگری

تنظیمگ��ری از جنبهه��ای گوناگ��ون
قابلد س��تهبند ی است .د ر جد ول 1-روشهای
مختلف تنظیمگری از منظر کارکرد ی تشریح
شد ه است.
عالوه ب��ر روشه��ای اصلی بیان ش��د ه د ر
ج��د ول ،1-تنظیمگری از طریق انعقاد قرارد اد
نیز امکانپذیر اس��ت .البت��ه این روش میتواند
تکمیلکنند هی سایر روشها برای تنظیمگری
قلمد اد شود و نه بهعنوان یک روش جایگزین.
د ر ای��ن روش د ولتها از ق��د رت خرید خود
برای ایجاد ش��رایط خاص د ر قرارد اد با فعاالن
تجاری بازار اس��تفاد ه میکنن��د  .تنظیمگری از
طریق قرارد اد غالباً راهحلی کوتاهمد ت اس��ت.
مث ً
ال از چنین روش��ی میتوان برای اس��تفاد هی
هرچه بیش��تر انرژیهای تجد ید پذیر د ر تولید
کاالها و محصوالت استفاد ه کرد .
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همچنین تنظیمگری هم میتواند با رویکرد
نتیجهمح��ور انج��ام گ��رد د و تنه��ا کیفی��ت
م��ورد انتظ��ار خد م��ات و فعالیته��ا د ر یک
بخ��ش را ارائه کند و ه��م میتواند با رویکرد
فرآیند محور انجام شود و جزئیات د قیق فرآیند
ارائهی خد مات را نیز مشخص نماید .
 -10جای�گاه تنظیمگ�ری د ر قوانین کش�ور د ر
حوزهی نفت و گاز

د ر حال حاضر س��ازمانها و مراکز د ولتی و
غیرد ولت��ی متعد د ی د ر ایران فعال هس��تند که
بهنوع��ی وظایف و نق��ش نهاد های تنظیمگری
را ایفا میکنن��د  .از جمله ای��ن مراکز میتوان
به بان��ک مرکزی جمه��وری اس�لامی ايران،
س��ازمان بورس و اوراق بهاد ر ،شورای رقابت،
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راد يويي،
د فتر سرمایهگذاری و تنظيم مقررات بازار آب
و برق (توس��عهی رقاب��ت د ر بازارهاي آب و
برق) و س��ازمان نظام پزشکی اشاره کرد  .اما با
نگاهی به قوانین مصوب کشور د ر بخش نفت
و گاز مشاهد ه میشود ایجاد و راهاند ازی نهاد
تنظیمگری د ر این بخش نیز مورد تأکید اسناد
باالد ستی بود ه است.
بر اس��اس ماد هی 8-قانون مد یریت خد مات
کش��وری (مص��وب  ،)1386ام��ور حاکمیتی
بهمعن��ای اموری تعریف ش��د ه ک��ه تحقق آن
موجب اقتد ار و حاکمیت کش��ور است ،منافع
آن بد ون محد ود یت شامل همهی اقشار جامعه
ش��د ه و بهرهمند ی از این نوع خد مات موجب
محد ود یت برای استفاد هی د یگران نمیگرد د
و برخی موارد از جمله ایجاد فضای سالم برای
رقابت ،جلوگی��ری از انحصار و تضییع حقوق
مرد م از جمله وظایف حاکمیت برشمرد ه شد ه
است.
همچنین د ر ماد هی 13-ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮاد ي
از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاي
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ 44-ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ

(مص��وب  )1387د ولت مکلف ش��د ه وظایف
حاکمیت��ی را از ش��رکتهای د ولتی منفک و
ب��ه وزارتخانهها و مؤسس��ات د ولتی تخصصی
ذیربط محول کند .
د ر اد ام��ه و د ر م��اد هی 129-قانون برنامهی
پنجسال��هی پنج��م توسع��ه (مص��وب )1389
وزارت نفت موظف به ایجاد ساختار سازمانی
الزم برای ایفای وظایف حاکمیتی خود ش��د ه
اس��ت .وظای��ف و اختی��ارات حاکمیت��ی که
بر اس��اس این م��اد ه ب��رای وزارت نفت تبیین
ش��د ه عبارتند از :صد ور پروان��ه برای عملیات
اکتش��اف ،توسع��ه و تولید برای ش��رکتهای
صاحب صالحیت ،ابالغ ضوابط تولید صیانتی،
نظ��ارت مقد اری و نظ��ارت صیانتی و  HSEبر
فعالیت ش��رکتها که همگی ای��ن موارد جزء
امور مرتبط با تنظیمگری است.
د ر قانون وظای��ف و اختیارات وزارت نفت
(مصوب  )1391نیز هد ف از تش��کیل وزارت
نفت (م��اد هی )1-و وظای��ف و اختیارات آن
د ر ش��ش گروه طبقهبند ی و تبیین ش��د ه است
(ماد هی .)3-همچنین د ر ماد هی 13-این قانون،
وزارت نفت مکلف ش��د ه زمینهی رقابت سالم
و ش��فاف بین فعاالن اقتص��اد ی صنعت نفت و
گاز و صنایع مرتبط و وابس��ته را فراهم نماید و
با جلوگیری از انحصار ،فضای کسب و کار د ر
این صنعت را بهبود بخش��د (منطبق بر وظایف
تنظیمگری).
بنابراین با توجه به سیر قوانین مصوب د ر این
زمینه بهنظر میرسد بهروش��نی وظایف وزارت
نفت د ر زمین��هی راهاند ازی نه��اد تنظیمگری
تبیین ش��د ه و این قوانین میتوانند مبنایی برای
ایجاد س��از و کار تنظیمگ��ری د ر این صنعت
قرار گیرند .
 -12س�وابق نهاد ه�ای تنظیمگ�ری د ر بخش
نفت و گاز سایر کشورها

نه��اد تنظیمگ��ری میتوان��د د ر یک��ی از
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بخشه��ای وزارت��ی و د ولت��ی ی��ا د ر یک
مؤسسهی وابس��ته به نهاد د ولتی و وزارتی یا
د ر یک مؤسس��ه بهکلی مستقل تشکیل شود .
اینکه کد امیک از این سه گزینه انتخاب شود
به بخش م��ورد نظر ب��رای تنظیمگری ،بلوغ
سیس��تم و د رجهی رقابت آن بخش بس��تگی
د ارد  .بنابرای��ن ساماند هی نه��اد تنظیمگری
باید بر اساس بررسی و تحلیل نیازها و شرایط
خاص هر بخش و کش��ور ص��ورت پذیرد و
مث� ً
لا نمیتوان د ر عمل ساخت��ار تنظیمگری
یک کش��ور توسعهیافته را با همان مقیاس د ر
یک کش��ور د ر حال توسعه پیاد ه کرد  .با این
وجود ب��رای د رک بهتر کارک��رد نهاد های
تنظیمگ��ر و یافتن اید ههای مناسب ،مطالعهی
تج��ارب جهان��ی میتواند مفید واقع ش��ود .
بنابراین د ر اد امهی وظایف و حیطهی فعالیت
چند نه��اد تنظیمگری د ر زمین��هی انرژی و
نفت و گ��از د ر کش��ورهای منتخب بررسی
خواهد شد .
 -1-12آمریکا

تنظیمگری د ر بخ��ش نفت و گاز آمریکا
ع�لاوه ب��ر اینکه توس��ط د ولت ف��د رال د ر
وزارتخانهه��ا و سازمانه��ای د ولتی مختلفی
انجام میش��ود د ر هر ایالت بهطور جد اگانه
توسط مؤسسهای مس��تقل نیز انجام میشود .
این مؤسس��ات برای تنظیم قوانین و مقررات
مربوط به اکتش��اف ،توسعه و بهرهبرد اری و
فعالیته��ای مرب��وط به نفت و گ��از فعالیت
میکنن��د  ،ه��ر ی��ک د ر مح��د ود هی ایالت
مربوط به خود  ،پروانه و مجوز حفاری صاد ر
کرد ه و بر خط��وط لولهی نفت و گاز کنترل
و نظارت میکن��د  .همچنین هر ایالت بهطور
جد اگان��ه مؤسس��های برای تنظی��م مقررات
مربوط به  HSEد ر اختیار د ارد  .اما مهمترین
وزارتخانهه��ا و سازمانهای��ی ک��ه د ر سطح
فد رال د ر زمین��هی نفت و گاز به تنظیمگری

مشغول هستند عبارتند از:
وزارت کش��ور :تنظیمکنند هی قوانین و
مق��ررات مرب��وط ب��ه استخ��راج نف��ت از
سرزمینهای فد رال
اد ارهی ک��ل مد یری��ت اراض��ی:
تنظیمکنند هی اکتشاف ،توسعه و تولید نفت
از مناطق خشکی فد رال
اد ارهی ک��ل مد یری��ت ان��رژی د ریایی:
تنظیمکنن��د هی قوانی��ن مربوط ب��ه مد یریت
تولید نفت مناطق د ریایی
د فت��ر د رآمد های مناب��ع طبیعی :د ریافت
بهرهی مالکانه از تولید مناطق خشکی و د ریا
اد ارهی کل ام��ور بومیان :تنظیمکنند هی
قوانین و مق��ررات مربوط به توسعهی میاد ین
نفتی د ر اراضی بومیان
کمیس��یون ف��د رال تنظیمگ��ری انرژی:
تنظیمکنن��د هی مقررات مرب��وط به مد یریت
بینایالتی خطوط لوله
وزارت انرژی :بر عهد ه د اش��تن راهبری
ذخایر استراتژیک نف��ت ،هد ایت تحقیقات
مرب��وط ب��ه ان��رژی و جم��عآوری و تحلیل
د اد ههای مربوط به بخش انرژی
سازمان حفاظت از محیط زیست :نظارت
بر مباحث  HSEد ر فعالیتهای نفت و گاز
د ر اد ام��ه به بررس��ی وظای��ف و ساختار
کمیس��یون فد رال تنظیمگری انرژی بهعنوان
یک��ی از نهاد های تنظیمگر آمریکا د ر بخش
نفت و گاز اشاره میشود .
 -1-1-12کمیس�یون ف�د رال تنظیمگ�ری
انرژی FERC

7

کمیس��یون فد رال تنظیمگر انرژی بهعنوان
یک مؤسس��هی تنظیمگر مس��تقل د ر د رون
وزارت انرژی ای��االت متحد ه از  1977آغاز
بهک��ار کرد ه است .رئی��س جمهور و کنگره
بهط��ور معم��ول نمیتوانند تصمیم��ات آنرا
بازنگ��ری کنند  .ام��ا این تصمیم��ات توسط

د اد گاه فد رال قابلبررسی است .کمیس��یون
فد رال تنظیمگری انرژی ،مس��تقل از وزارت
انرژی اس��ت؛ بهطوری ک��ه فعالیتهای آن
نبای��د زیر نظر وزی��ر انرژی یا هر مس��ئول و
کارمند ی د ر وزارتخان��هی مذکور صورت
گیرد  .ام��ا وزارت انرژی میتوان��د بهعنوان
ط��رف س��وم د ر اقد ام��ات این کمیس��یون
مشارکت د اشته باشد .
اعض��ای پن��ج نفرهی ای��ن کمیس��یون ،با
مشورت و رضایت مجلس سنا و با انتخاب و
حک��م رئیس جمهور بهمد ت پنج سال با حق
رأی برابر به عضویت این کمیسیون منصوب
میشوند  .البته نباید بیش از سه نفر از اعضای
این کمیس��یون از یک جناح سیاسی انتخاب
ش��وند  .د ر ای��ن کمیس��یون تصمیمگی��ری
توس��ط رأی اکثری��ت انج��ام می ش��ود  .د ر
ح��ال حاضر این کمیس��یون  1450کارمند با
تخصصه��ای مختل��ف د ارد  .بود جهی سال
 2010این کمیس��یون  315میلیون د الر بود ه
که با پیش��نهاد رئیس جمهور و تأیید کنگره
د ر بود ج��ه تصوی��ب میش��ود  .ام��ا بهد لیل
د ریاف��ت همگ��ی آن از صنای��ع مرتبط ،این
کمیسیون هیچگونه با ِر بود جهای برای د ولت
ن��د ارد  .د ر واق��ع این مؤسس��ه از نظ��ر مالی
خود  اتکاس��ت .اختی��ارات ای��ن کمیس��یون
بهشرح زیر است:
تنظی��م مقررات مربوط به انتقال و فروش
گاز برای فروش مجد د د ر تجارت بینایالتی
تنظی��م مق��ررات مربوط ب��ه حمل و نقل
نف��ت از طری��ق خط��وط لول��ه د ر تج��ارت
بینایالتی
تصویب موقعیت و نقش��هی خطوط لوله
گاز بینایالتی و تجهیزات ذخیرهسازی گاز
اطمینان از عملی��ات ایمن و قابلاطمینان
پایانههای د ر حال بهرهبرد اری و پیش��نهاد ی
LNG

فروش برق بینایالتی
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تعیین نرخهای عمد هی فروشی برق
ص��د ور مجوز برای اح��د اث واحد های
برق آبی
اختیارات این کمیس��یون ش��امل موارد ی
از جمل��ه نظ��ارت بر ساخت و س��از خطوط
لوله ی نف��ت ،خد مات مربوط به تأسیس��ات
نفت��ی ،مالکی��ت و اد غام ش��رکتهای نفت
و گاز ،تنظی��م مقررات خط��وط توزیع گاز
طبیع��ی منطق��های ،توسعه و بهرهب��رد اری از
خود روهای گازسوز نیست.
 -2-12برزیل

مهمترین نهاد ه��ای تنظیمگری برزیل د ر
بخش نفت و گاز عبارتند از:
 CNPEکه نهاد ی مش��ورتی است و زیر
نظر رئی��س جمهور برزی��ل فعالیت میکند .
وظیف��هی ای��ن نهاد پیش��نهاد خط��وط کلی
سیاسته��ای کالن استفاد هی منطقی از منابع
ان��رژی اس��ت .جنب��هی مش��ورتی و
سیاستگذاری ای��ن نهاد بیش از تنظیمگری
است ،تمام��ی توصیههای آن جنبهی اجباری
ن��د ارد و میتواند بهعنوان خ��وراک فکری
ب��رای سازمانه��ا و مراکز مرتبط محس��وب
شود .
وزارت مع��اد ن و ان��رژی ( )MMEک��ه
مس��ئول تعریف خط��وط کل��ی فعالیتها و
برنامهه��ا و نظ��ارت بر اج��رای سیاستهای
تد وین شد ه  CNPEاست .حوزههای فعالیت
وزارت معاد ن و انرژی ش��امل نفت و گاز و

برق و هستهای است .سه مؤسسهی تنظیمگری
مستقلی كه با حوزههای تحت فعالیت وزارت
مع��اد ن و انرژی فعال د ر ارتباطند عبارتند از:
مؤسس��هی ملی ب��رق ( ،)ANEELمد یریت
ملی تولید معاد ن ( )DNPMو مؤسسه ی ملی
نفت ،گاز و سوخت های زیستی (.)ANP
 ANPاصلیترین تنظیمگیر بخش نفت و
گ��از برزیل است .وظیفهی ای��ن نهاد اجرای
سیاستهای ابالغی توسط  CNPEو MME
از طریق تنظیم مق��ررات و نظارت بر اجرای
آنه��ا د ر فعالیته��ای مرتبط با نف��ت و گاز
است.
 IBAMAمؤسسهی محیط زیست و منابع
تجد ید پذیر انرژی است که وظیفهاش اجرای
سیاسته��ای مل��ی محیط زیس��ت و صد ور
پروانهی محیط زیست برای اجرای پروژههای
نفت و گاز است.
 ANTAQمؤسس��هی ملی حم��ل و نقل
د ریایی است که وابس��ته ب��ه وزارت حمل و
نق��ل بن��اد ر است و مس��ئولیت حم��ل و نقل
د ریایی را بر عهد ه د ارد .
 DPCاد ارهی ک��ل بناد ر و سواحل است
ک��ه مس��ئولیت تأیید ش��رایط تجهی��زات و
کارکنان و سایر الزامات مربوط به فعالیت د ر
بناد ر را بر عهد ه د ارد .
د ر اد امه به بررسی وظایف و ساختار ANP
بهعن��وان یک��ی از نهاد های اصل��ی تنظیمگر
برزیل د ر بخش نفت و گاز اشاره میشود :

 2س��هم اس��تفاد ه از توان د اخلی د ر مناقصات برگزار ش��د ه  ANPد ر بخش اکتش��اف و
تولید میاد ین نفت و گاز
(درصد) دور اول دور دوم دور سوم دور چهارم دور پنجم دور ششم دور هفتم دور نهم دور دهم
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سال

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

در بخش
اکتشاف

25

42

28

39

79

86

74

69

79

در بخش
توسعه

27

48

40

54

86

89

81

77

83

 -1-2-12س�ازمان مل�ی نف�ت و گاز و
سوختهای زیستی ()ANP

این سازم��ان د ولتی که ب��ا وزارت معد ن
و ان��رژی برزی��ل ارتب��اط د ارد از  1997ب��ا
بازنگ��ری د ر قان��ون نفت برزی��ل و همزمان
با نهاد  CNPEتش��کیل ش��د  .وظیفهی اصلی
 ANPتنظیم مقررات ،عقد قرارد اد و نظارت
ب��ر اج��رای قرارد اد ها ب��ر اس��اس قوانین د ر
زمینهی نف��ت و گاز و سوختهای زیس��تی
است .مس��ئولیتهای مؤسسهی  ANPبهطور
خالصه عبارتند از:
اجرایی ک��رد ن سیاسته��ای  CNPEو
MME

تعریف بلوکهای اکتش��افی د ر نواحی
مختل��ف از جمله مناطقی با پتانس��یل زیاد و
حوضههای جد ید
تشویق مشارکت شرکتهای مختلف از
جمله شرکتهای کوچک و تد اوم اکتشاف
و تولید د ر حوضههای رسوبی توسعهیافته
تنظی��م ضوابط و مش��وقهای الزم برای
پیاد هسازی برنامههای اکتشافی
مش��خص کرد ن حد اقل سهم استفاد ه از
توان د اخلی د ر پروژهها
مد یریت قرارد اد ها
نگهد اری تمامی اطالعات فنی و غیرفنی
مربوط به صنعت نفت
تنظیم مقررات و قوانین مربوط به حمل و
نقل و انتقال نفت و فرآورد ههای نفتی
برگ��زاری مناقصات و عقد ق��رارد اد به
نمایند گی از طرف د ولت برزیل
مس��ئولیت تنظی��م مق��ررات و نظارت بر
ساخت ،بهرهب��رد اری و توسعهی واحد های
پاالیشگاهی نفت و گاز و تأسیسات مربوط به
آن
مس��ئولیت تنظی��م مق��ررات و نظارت بر
ذخیرهس��ازی و حم��ل و نق��ل نف��ت و
فرآورد ههای نفتی
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مس��ئولیت تنظی��م مق��ررات و نظارت بر
تولید و انتقال و توزیع فرآورد ههای نفتی
 ANPمتعهد به ثبات د ر قوانین ،ش��فافیت
زیاد  ،ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری
و نظ��ارت د قی��ق ب��ر قراردادهاس��ت .د ر
حقیقت  ANPبهعن��وان حلقهی اتصال منافع
د رازم��د ت و پاید ار د ولت ،سرمایهگذاران و
مصرفکنند گان است.
اعضای هی��أت مد یره  ANPک��ه پنج نفر
هس��تند  ،با انتخ��اب و حکم رئی��س جمهور
و تأیی��د مجلس ب��رای چهارس��ال منصوب
میش��وند  .همانطور که اشاره شد مسئولیت
برگزاری تمامی مناقصات مربوط به واگذاری
بلوکه��ای اکتش��اف و توسع��هی برزیل با
 ANPاست که طی ن��وزد ه سال فعالیت خود
تا کنون سیزد ه مناقص��ه برگزار کرد ه است.
د ر ج��د ول 2-سهم استف��اد ه از توان د اخلی
د ر پروژههای واگذار شد ه توسط  ANPطی
سالهای گذشته ارائه گرد ید ه که همانطور
که مشاهد ه میشود رش��د بسیار چشمگیری
د اشته است.
 -3-12ترکیه

د ر ترکی��ه پن��ج سازم��ان د ولت��ی ،عمد ه
فعالیته��ای مربوط به بخ��ش نفت و گاز را
تنظیمگری میکنند .
الف) وزارت انرژی و منابع طبیعی ()MENR

که وظایف زیر را بر عهد ه د ارد :
تعیین تقاضای انرژی و منابع طبیعی ترکیه
د ر کوتاهمد ت و بلند مد ت
برنامهری��زی مناس��ب ب��رای د ستیابی به
اهد اف سیاستهای مشخص شد ه
نظارت بر اکتش��اف ،ساخت تأسیس��ات،
توسعه ،بهرهبرد اری و توزی��ع انواع انرژی و
منابع طبیعی

ب) اد ارهی کل ام�ور مناب�ع هید روکربن�ی
()GDPA

ای��ن اد اره ک��ل د ر وزارت انرژی و منابع
طبیع��ی مس��تقر اس��ت و وظیف��هاش صد ور
و نظ��ارت بر پروانهه��ای اکتش��اف و تولید
و همچنی��ن انتش��ار و نظارت ب��ر مجوزهای
تحقیقات��ی د ر بخش باالد ست��ی نفت و گاز
است.
ج) مرجع تنظیمگری بازار انرژی ()EMRA

نه��اد ی مس��تقل اس��ت ک��ه مس��ئولیت
تنظیمگری و نظارت بر بازار پاییند ستی نفت
و گاز شامل مجوزهای وارد ات و صاد رات و
نظارت بر تمام��ی فعالیتهای بازار انرژی را
ب��ر عهد ه د ارد  .این مرج��ع د ر زمینههای زیر
قد رت اجرایی د ارد :
صد ور پروانه برای تولید  ،انتقال و توزیع
و عرضهی حاملهای انرژی
تد وین ،اجرا و اصالح قوانین بازار نفت و
گاز ب��رای ش��کلد هی عملک��رد استاند ارد
فعاالن این بخش
اعمال مجازات برای فعالیتهای نامناسب
د ر بازار توسط خاطیان
حل د عاوی و مش��کالت بین د ارند گان
مجوز
د ) وزارت کار و امور اجتماعی

وظیف��هاش تنظی��م مق��ررات و نظارت بر
سالمت کارکن��ان و ایمنی از طریق اقد امات
زیر است:
نظارت ،تحقی��ق و بازرسی د ر خصوص
انجام اقد ام��ات ایمنی ،تنظی��م و پیاد هسازی
معیارهای بهد اشت حرفهای
بازرسی مؤسسات آموزشی و واحد های
ایمنی و بهد اشت
اطمین��ان از رعایت ایمن��ی و سالمت د ر
محیطهای کاری

بهبود شرایط ایمنی و سالمت
هـ) وزارت محیط زیست و برنامهریزی شهری

این نهاد مس��ئولیت تنظیمگ��ری و انطباق
مقررات زیستمحیطی با عملکرد بخشهای
مختل��ف را از طریق فعالیتهای زیر بر عهد ه
د ارد :
مش��ارکت ب��ا اتاقه��ای تخصص��ی و
سازمانهای غیرد ولتی
تنظیم مقررات پس��ماند  ،بازیافت ،د فع و
بازرسی از تأسیسات مرتبط
تنظیم معیارهای محیط زیست و نظارت و
بازرسی از فعالیتها بر اساس آن
د ر اد ام��ه وظای��ف و ساخت��ار مرج��ع
تنظیمگ��ری بازار ان��رژی بهعن��وان یکی از
نهاد ه��ای اصل��ی تنظیمگ��ر ترکی��ه بررسی
میشود .
 -1-3-12مرج�ع تنظیمگ�ری ب�ازار ان�رژی
()EMRA

تمامی فعالیتهای پاییند ستی نفت و گاز
و همچنی��ن بازار ب��رق ترکی��ه توسط مرجع
تنظیمگ��ری بازار ان��رژی کنت��رل و نظارت
میش��ود  .این مرجع قانونی که فعالیت خود
را از  2001آغ��از کرد ه نهاد ی حقوقی است
ک��ه اختیارات مال��ی و اد اری مس��تقل د ارد .
هد ف اصلی ای��ن مرجع ،سازماند هی بخش
ان��رژی بهصورتی ش��فاف و از لح��اظ مالی
قد رتمند است ک��ه بتواند د ر محیطی رقابتی
فعالیت کند  .مرج��ع تنظیمگری بازار انرژی،
مس��ئول وضع مقررات مس��تقل و نظارت بر
ارائهی خد مات انرژی ب��ه مصرفکنند گان
از راهه��ای مناسب ،واجد ش��رایط ،پیوسته،
ارزان ،بهینه و سازگار با محیط زیست است.
هیأت مد ی��رهی مرجع  9عضو د ارد  .هرگونه
د عوی علیه تصمیات این هیأت د ر عالیترین
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مقاالت تحليلي-كاربردي

د اد گاه اد اری ترکیه بهنام ش��ورای کشوری
رسید گی و حل و فصل میشود .

8

 -4-12نروژ

د ر نروژ پارلمان ،مس��ئول تنظیم چارچوب
فعالیته��ای نفتی این کش��ور است .پارلمان
نروژ ع�لاوه بر تصوی��ب قوانی��ن و تکلیف
وظای��ف به نهاد ه��ای ذیربط ،پیش��نهاد های
مربوط به فعالیته��ای صنعت نفت را بحث
و بررسی میکند  .د ر همین راستا پروژههای
ب��زرگ صنعت نفت و مس��ائل مهم مرتبط با
این صنعت باید ب��ه تصویب مجلس برسد و
توسط مد یریت و نظارت د ولت اجرا ش��ود .
د ر حقیقت د ولت تنها د ر اجرای سیاستهای
نفتی ق��د رت عم��ل د ارد و د ر برابر مجلس
پاسخگو است .د ول��ت از طریق وزارتخانهها
و سازمانه��ای زی��ر نظر آنه��ا سیاستهای
تصوی��ب ش��د ه ی مجل��س را اج��را و پیاد ه
میکند  .مس��ئولیت اجرای نقشهای مختلف
د ر اجرای سیاستهای نفتی بین سازمانهای
مختلف زیر به اشتراک گذاشته شد ه است:
وزارت نفت و انرژی ( )MPEکه مسئول
مد یریت منابع و کل بخش انرژی است.
وزارت کار که مسئول سالمت ،ایمنی و
محیط کار است.
وزارت ام��ور اقتص��اد ک��ه مس��ئولیت
د رآمد های ملی را بر عهد ه د ارد .
وزارت محیط زیست که مسئول حفاظت
از محیط پیرامونی است.
اد ارهی کل نف��ت نروژ ( )NPDکه یک
واحد اد اری زیرمجموع��هی وزارت نفت و
انرژی است  ،نقش مهمی د ر ارائهی مشورت
ب��ه این وزارتخانه د ارد و نق��ش اصلی را د ر
مد یریت منابع نفتی بر عهد ه د ارد .
مرج��ع ایمن��ی فعالیته��ای نفت��ی نروژ
( )PSAنی��ز زیرمجموعهی وزارت کار است
که وظیف��هی ایمنی ،آماد گ��ی اضطراری و
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فضای ک��اری فعالیتهای مرتب��ط با صنعت
نفت را بر عهد ه د ارد .
د ر اد ام��ه وظایف و ساخت��ار اد ارهی کل
نفت ن��روژ ( )NPDبهعنوان یکی از نهاد های
اصلی تنظیمگر نروژ بررسی میشود :
 -1-4-12اد ارهی کل نفت نروژ ()NPD

ای��ن اد اره کل ک��ه از  1972آغ��از بهکار
ک��رد ه و  230کارمن��د د ارد  ،سازمانی سیال
اس��ت .تا  2014هیچ بخش یا اد ارهای د ر این
اد اره کل ،ایجاد نش��د ه بود و تمامی اعضای
آن د ر قالب هشتاد تیم کاری د ر موضوعات
مختلف فعالی��ت میکرد ند و ی��ک فرد د ر
گروههای مختلف کاری مشارکت د اشت .از
 2014با گسترش حجم فعالیتهای این اد اره
کل ،ساختار سازمان��ی آن نیز د چار تغییراتی
ش��د  .د ر حال حاض��ر ای��ن اد اره کل ،یک
مد یر کل ،چه��ار اد اره و د وازد ه معاون مد یر
د ارد  .چه��ار بخش اصلی ای��ن اد اره عبارتند
از :اکتش��اف ،توسعه و بهرهب��رد اری ،تحلیل
و بررس��ی ،مد یری��ت د اد ه و سازماند ه��ی.
تش��کیالت این اد اره ک��ل د ر حد اکثرسازی
مناف��ع حاصل از مناب��ع و فعالیتهای نفت و
گاز برای کش��ور از طری��ق اتخاذ روشهای
مد یری��ت مد برانه ،ایم��ن و سازگار با محیط
زیست نقشی مهم و حیاتی د ارد .
 -5-12انجمن منطقهای تنظیمگرهای انرژی
()ERRA

این انجمن یک سازمان د اوطلبانه متشکل
از هیأته��ای مس��تقل تنظیمگ��ری ان��رژی
است 9ERRA .بهعنوان یک ابد اع همکاری
می��ان د وازد ه هی��أت از 1999آغ��از بهک��ار
کرد  .د ر ح��ال حاضر ای��ن انجمن  24عضو
کامل کش��وری ،چهار انجمن عضو و هفت
عضو وابس��ته د ارد و مرکز آن د ر بود اپست

مجارست��ان است .اهد اف این انجمن عبارتند
از:
اصالح مقررات ملی انرژی د ر کشورهای
عضو
تقوی��ت توسع��هی تنظیمگ��ران انرژی با
استقالل د اخلی
بهبود همکاری تنظیمگران انرژی
تس��هیل مباد لهی اطالع��ات ،تحقیقات،
آم��وزش و تج��ارب د ر بی��ن اعض��ا و سایر
تنظیمگران د ر سراسر جهان
اجرای برنامههای آموزشی
کشورهای حاضر د ر انجمن عبارتند از:
آلبانی ،ارمنس��تان ،آذربایج��ان ،بوسنی و
هرزگوی��ن ،بلغارستان ،کرواس��ی ،استونی،
گرجستان ،مجارستان ،قزاقستان ،قرقیزستان،
لتونی ،لیتوانی ،مقد ونیه ،مولد اوی ،مغولستان،
لهس��تان ،رومانی ،روسیه ،صربستان ،ترکیه،
اوکراین ،اسلواکی ،ارد ن ،نیجریه ،عربس��تان
سع��ود ی ،آمریکا ،کام��رون ،غن��ا ،ارد ن و
مونتهنگرو.
جمعبند  ی و نتیجهگیری

بد هیهای گس��ترد ه ،کمبود منابع مالی
و هزینهه��ای ف��راوان انج��ام خد مات د ر
صنعت نف��ت که د ر فض��ای انحصاری و
ش��رایط تحریم د ر کش��ور ،د ر کنار افت
قیمتهای نفتخام سبب ش��د ه بخشی از
امید ها برای برطرف کرد ن این مشکالت
به رفع تحریمهای بینالمللی علیه کش��ور
معطوف ش��ود ؛ چراک��ه انتظار م��یرود
مشارکت ش��رکتهای د اخلی و خارجی
(بخش خصوصی) د ر فعالیتهای صنعت
نف��ت بتواند ت��ا حد ود ی مش��کل مالی و
ف��نآوری د ر ای��ن صنع��ت را ح��ل کند
و ب��ا تش��کیل کنس��یرسیومهای مختلف،
توانمند ی ش��رکتهای د اخل��ی افزایش
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یابد  .اما باید توجه د اش��ت که میزان تأثیر
فضای پساتحریم د ر رفع مشکالت صنعت
نف��ت ،ب��ه ظرفیته��ا و بس��ترهای ایجاد
ش��د ه برای بهرهگی��ری از ای��ن موقعیت
جد ی��د بس��تگی د ارد  .از مهمترین موانع
جذب حد اکثری ،مشارکت شرکتهای
د اخلی و خارجی و ایج��اد فضای رقابتی
د ر کش��ور ،ضع��ف ش��د ید فعالیتهای
تنظیمگری است .د ر حقیقت ضمن اینکه
فض��ای کش��ور و از جمل��ه صنعت نفت
بس��یار د ولت زد ه است ش��اهد هستیم که
د ول��ت بهرهی مناسب را از ابزارهای الزم
ب��رای تنظیم و قاعد همند ی ب��ازار نمیبرد
وهمین مطلب اس��ت که منجر به وضعیت
تأسفب��ار ایران د ر فضای کس��ب و کار
د ر بین کش��ورهای مختلف شد ه است .بر
اساس برآورد سازمانهای بینالمللی ،د ر
 2016د ر شاخص سهولت فضای کسب و
کار از میان  189کشور ،رتبهی ایران 118
اعالم ش��د ه است .این د ر حالی است که
مکررا ً اعالم میش��ود ایران سرزمینی امن
و باثب��ات د ر منطقه و جه��ان بود ه و برای

سرمایهگذاری بسیار مناسب است .البته که
برخورد اری از امنیت ،ش��رط بسیار مهم و
الزمی برای ورود سرمایه به کشور است؛
اما ش��رط کاف��ی نيس��ت .همچنین جهت
جذب سرمایهگ��ذاران د اخلی و خارجی
د ر کش��ور باید محیط کسب و کار را نیز
ارتقاء بخشید .
تجربیات جهانی حاکی از آنست که د ر
سایهی فعالیت بهینهی نهاد های تنظیمگر،
ت��وازن الزم بین مناف��ع بخش خصوصی،
د ولتی و مصرفکنند گان حاصل ش��د ه و
با حف��ظ رقابت و ممانع��ت از بروز رفتار
انحصارگرایان��ه و فراه��م آورد ن بس��تر
مناسب ب��رای د ستیابی به مزای��ای اقتصاد
ب��ازار ،میتوان رفاه جامعه را افزایش د اد .
یک سیس��تم تنظیمگ��ر کارا ب��ا بازد هی
مناسب ،اطمین��ان و آرام��ش موجود د ر
اقتصاد و جامعه را افزایش مید هد و سبب
میش��ود فعالیتهای د رون یک بخش یا
صنعت ،قاعد همند و منظم شوند .
بررسی قوانین مصوب و اسناد باالد ستی
کشور د ر بخش نفت و گاز نشان مید هد

وظایف وزارت نفت د ر زمینهی راهاند ازی
نهاد تنظیمگری بهروشنی تبیین شد ه و این
قوانین میتوانند مبنایی برای ایجاد ساز و
کار تنظیمگری د ر این صنعت قرار گیرند.
بنابراین پیش��نهاد میشود بر اساس بررسی
و تحلیل نیازها و ش��رایط خاص کش��ور،
نهاد های تنظیمگری الزم د ر صنعت نفت
ایجاد گرد ند  .با توجه به مضرات و اثرات
منف��ی ف��راوان تنظیمگ��ری نامناس��ب،
ض��روری است به م��وارد و اصول اساسی
برای تنظیمگ��ری بهینه توجه کافی و وافر
ش��ود و د ر این زمین��ه از تجربیات جهانی
الزم استفاد ه گ��رد د  .البته ضروری است
جه��ت ایف��ای مؤثر وظای��ف تنظیمگری
ابت��د ا ساخت��ار سازمانی و ش��رح وظايف
معاونته��اي مختل��ف ک��ه مرتب��ط ب��ا
تنظیمگ��ری د ر وزارت نف��ت بازنگری و
اصالح ش��ود  .همچنین امید است با ایفای
مؤثر وظایف تنظیمگ��ری توسط وزارت
نفت ،مالحظ��ات تولید صیانت��ی بیش از
پیش د ر میاد ین هید روکربنی کشور پیاد ه
شود .

پا نویس ها
Federal Energy Regulatory Commission
8.
Danistay
9.
Energy Regulators Regional Association
7.

Operational Decision-Making
5.
Monitoring and Regulation
6.
business dictionary
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Regulatory
2.
Policy-Making
3.
Strategy-Making
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