چالشهای استاتاویل در مسیر توسعه
محمدرضا کثیری بیدهندی* ،دانشگاه صنعتی شریف

بسـیاری از کشـورهای صاحـب منابـع نفـت و گاز ،دارای شـرکتهای عملیاتی(اکتشـاف و تولیـد)
دولتـی هسـتند .برخـی از ایـن شـرکتها برخلاف بسـیاری دیگـر ،از بـدو تأسـیس تاکنـون ،رشـد
قابلتوجهـی در ابعـاد فنـی ،مالـی ،حقوقـی ،تجـاری ،فنـاوری و مدیریتـی کـه موردنیاز یک شـرکت
اکتشـاف و تولیـد بینالمللـی اسـت ،داشـتهاند .شـرکت نفـت اسـتاتاویل نـروژ از ابتـدای امـر کام ً
ال
دولتـی و بـا توانمنـدی بسـیار کـم در صنعـت نفت و گاز در سـال  1972تأسـیس شـد .اما بعـد از طی
دوران اولیـه خـود ،در سـال  1974بهعنـوان شـرکت غیرعامـل و شـریک  IOCبرتـر زمـان خود شـد.
پـس از طـی ایـن مرحلـه در سـال  ،1978بهعنـوان شـرکت عامـل پیماننامه سـرمایهگذاری مشـترک
قـرار گرفـت کـه نسـبت بـه مرحلـه قبـل بـه توانمندیهـای بیشـتری نیـاز داشـت .پـس از پشـت سـر
گذاشـتن موافقتآمیـز ایـن دو مرحلـه ،در سـال  1985از دولـت ،اسـتقالل مالـی پیدا کرد و در سـال
 2001بخشـی از آن در بهابـازار واگـذار شـد .شـرکت اسـتاتاویل در حـال حاضـر به  35کشـور دنیا
صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی دارد و در میدانهـای مختلف در سراسـر دنیا ،عملیات اکتشـاف
و تولیـد انجـام میدهـد .در ایـن مقالـه تمـام مراحل رشـد شـرکت اسـتاتاویل و عوامل رشـد آن در
 5دوره تاریخـی توضیح دادهشـده اسـت.

برخــی از کشــورهای دارای ذخایــر هیدروکربــوری ازجملــه ایــران،
نــروژ ،برزیــل ،چیــن و روســیه دارای شــرکتهای نفتــی دولتــی
هســتند .ایــن شــرکتها ازنظــر فنــی ،مالــی ،حقوقــی ،تجــاری ،فنــاوری
و مدیریتــی رشــد قابلتوجهــی کردهانــد بهگونــهای کــه در ســایر
نقــاط جهــان نیــز پروژههــای نفتــی زیــادی را انجــام میدهنــد .بررســی
تجــارب مدیریــت و نحــوه عملکــرد شــرکتهای دولتــی موفــق نفتــی
در برخــی کشــورها میتوانــد الگــوي مناســبی جهــت رشــد و توســعه
شــرکت ملــی نفــت ایــران یــا ســایر شــرکتهای خصوصــی ایرانــی
کــه در صنعــت نفــت و گاز فعالیــت میکننــد ،باشــد .در ایــن مقالــه
ســیر رشــد شــرکت نفتــی اســتاتاویل نــروژ از بــدو تأســیس تاکنــون
بررســی شــده اســت .ايــن تحــول شــامل  6مرحلــه :زمینشــناس،
شــرکت غیرعامــل ،1شــرکت عامــل ،2اســتقالل مالــی از دولــت،
خصوصیســازی و درنهایــت شــرکت چنــد تخصصــی 3اکتشــاف و
تولیــد اســت .در ادامــه ،بهتفصیــل ایــن مراحــل بــه همــراه اتفاقــات
تاریخــی و عوامــل رشــد توضیــح داده شــدهاند.
 -1زمینشناسی

اداره زمینشناســی نــروژ کــه زیــر نظــر دفتــر نخســتوزیر نــروژ
فعالیــت میکــرد ،در ســال  1958احتمــال وجــود منابــع هیدروکربــوری
را در فــات قــاره نــروژ 5و دریــای شــمال اعــام کــرد .امــا دولــت
حاضــر بــه ســرمایهگذاری جهــت حفــر چــاه و مطالعــات بیشــتر نشــد
*
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واژگان کلیدی:

جوینتونچر ،مالیات نفت ،استقالل مالی،
شرکت تجاری ،خصوصیسازی

زیــرا احتمــال وجــود نفــت و گاز را در ایــن منطقــه پاییــن میدانســت.
در ایــن بُرهــه ،کشــور نــروژ در حــوزه صنعــت نفــت و گاز تخصصــی
نداشــت و اداره زمینشناســی نســبت بــه شــرکتهای نفتــی آمریکایــی
و اروپایــی هــم عصــر خــود (هفتخواهــران نفتــی )6بســیار کمتجربــه
محســوب میشــد.
 -1-1قراردادهای اولیه نفت و گاز در نروژ

بــا کشــف میــدان گازی گرونینجــن 7در ســال  1959در کشــور هلنــد،
احتمــال وجــود نفــت و گاز در فــات قــاره نــروژ بــاال رفــت .شــرکت
آمریکایــی فیلیپــس پترولیــوم 8بــرای اســتفاده از ایــن موقعیــت در ســال
 1962از وزارت خارجــه نــروژ صــدور مجــوز اکتشــاف و تولیــد
از فــات قــاره ایــن کشــور را درخواســت کــرد .امــا دولــت ایــن
درخواســت را بــرای جلوگیــری از انحصــار یــک شــرکت بــر منابــع
خــود نپذیرفــت .در مــاه مــه  1963پارلمــان نــروژ ،حاکمیــت نــروژ بــر
فــات قــاره را بهطــور رســمی اعــام کــرد و حــدود دریایــی خــود را بــا
کشــورهای همســایه یعنــی دانمــارک و انگلســتان مشــخص نمــود .لــذا،
در ســال  1963وزارت خارجــه نــروژ قــراردادی را بهصــورت خدماتــی
بهمنظــور انجــام عملیــات لرزهنــگاری در فــات قــاره نــروژ بــا شــرکت
مذکــور منعقــد کــرد .دولــت نــروژ پــس از دو ســال قراردادهــای
امتیــازی خــود را طراحــی کــرده و درنهایــت در ســال  1965تعــداد 22
قــرارداد امتیــازی بــرای واگــذاری  78بلــوک اکتشــافی 9منعقــد کــرد
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کــه در آنهــا ،شــرکتهای بینالمللــی اجــازه اکتشــاف ،حفــاری و
تولیــد از میادیــن نفــت و گاز فــات قــاره نــروژ را پیــدا کردنــد[.]1
وظیفــه انعقــاد قراردادهــای نفتــی را وزارت خارجــه بــر عهــده داشــت
کــه ایــن امــر خــود نشــاندهنده عــدم شــکلگیری نهــادی مرتبــط بــا
بخــش نفــت و گاز و تجربــه کــم کشــور نــروژ در ایــن بخــش بــود.
مبنــای انعقــاد تعــداد زیــادی قــرارداد امتیــازی و واگــذاری مســاحت
وســیعی از فــات قــاره نــروژ ،ناشــی از اعتقــاد دولــت بــه احتمــال کــم
کشــف منابــع نفــت و گاز در ایــن منطقــه بــود[.]2

تجــاری دولتــی تأســیس شــود.
 .5ســازمان مدیریــت نفــت نــروژ بهعنــوان تنظیمگــر صنعــت نفــت و
گاز نــروژ ذیــل وزارت صنعــت تأســیس شــود.
 .6اکتشــاف و توســعه میادیــن مشــترک نفــت و گاز نــروژ واقــع در
دریــای بارنــت 15کــه بیــن نــروژ و روســیه مشــترک اســت در اولویــت
قــرار گیــرد.
 .7اکتشــاف و تولیــد از میادیــن بــزرگ نفــت و گاز نــروژ بایــد در
راســتای سیاســتهای داخلــی و خارجــی ایــن کشــور انجــام شــود.
 .8سوزاندن گاز همراه نفت ممنوع است.

در ایــن دوره شــرکت دولتــی نفــت نــروژ ،یعنــی اســتاتاویل تأســیس
شــد و بــا حضــور در ســرمایهگذاریهای مشــترک یــا جوینتونچــر،
توانمندیهایــی در حوزههایــی از قبیــل :تأمیــن مالــی ،نحــوه مدیریــت
ریســک پــروژه در ســطح شــرکت غیرعامــل ،بررســی طــرح توســعه
و تولیــد میــدان ،تعامــات حقوقــی ،مدیریتــی و  ...كســب نمــود .در
ادامــه ،برخــی از عوامــل ایــن یادگیریهــا ب ـه اجمــال آمــده اســت.

 -2-2تأسیس شرکت ملی نفت نروژ (استاتاویل)

 -2شرکت غیرعامل در سرمایهگذاری مشترک
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 -1-2استفاده از ظرفیت داخل در حوزه نفت و گاز

میــدان بــزرگ نفــت و گاز اکوفیســک 11در ســال  1969میــادی
توســط شــرکت آمریکایــی فیلیپــس پترولیــوم کــه دارای  7.1میلیــارد
بشــکه نفــت و  300میلیــارد مترمکعــب گاز درجــا در عمــق  75متــر
آب در فــات قــاره نــروژ بــود کشــف شــد[ .]3پــس از اکتشــاف ایــن
منبــع عظیــم نفــت و گاز در نــروژ ،بحــث بیــن سیاس ـتگذاران کشــور
جهــت اســتفاده ملــی از ایــن ثــروت شــروع شــد .لــذا پارلمــان نــروژ
پــس از جلســات متمــادی دربــاره ایــن موضــوع ،سیاسـتهای مناســب
جهــت ورود بــه عرصــه صنعــت نفــت و گاز و اســتفاده از ظرفیــت و
تولیــدات داخلــی در ایــن حــوزه توســط دولــت نــروژ را مشــخص
کــرد .بــر همیــن اســاس دســتور دهگانــه نفــت 12در ســال  1971توســط
پارلمــان نــروژ تصویــب شــد کــه برخــی از مهمتریــن مفــاد آن بهشــرح
زیــر اســت[:]4
 .1نفــت متعلــق بــه ملــت نــروژ بــوده لــذا بــر کلیــه عملیــات انجامشــده
بــر روی منابــع هیدروکربــوری فــات قــاره نــروژ بایــد نظــارت ملــی
وجــود داشــته باشــد.
 .2کشــور 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.
 .3صنایــع جدیــد مرتبــط بــا صنعــت نفــت و گاز بایــد ایجــاد شــوند.
بــر همیــن اســاس کشــور نــروژ پـسازآن در انــواع فناوریهــای مــدرن
دریایــی نظیــر ســکوهای نفتــی ،خطــوط لولــه ،انــواع روشهــای
حفــاری و دکلهــای آن ،انتقــال و پاالیــش گاز و ..شــروع بــه فعالیــت
گســترده کــرد.
13
 .4شــرکت ملــی نفــت نــروژ (اســتاتاویل ) بهعنــوان شــرکت
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در پارلمــان مباحــث زیــادی دربــاره نحــوه مشــارکت ملــی در صنعــت
نفــت انجــام شــد .بهطورکلــی ســه نظــر وجــود داشــت -۱ :تأســیس
شــرکت دولتــی نفتــی  -۲حمایــت از شــرکت خصولتــی هیــدرو 16بــرای
فعالیــت در صنعــت نفــت و گاز  -۳تأســیس شــرکت خصوصــی
نظــر حــزب کارگــر 17پارلمــان نــروژ شــرکت دولتــی بــود چراکــه
تأســیس یــک شــرکت نفتــی کــه بتوانــد بــا شــرکتهای بینالمللــی
رقابــت کنــد نیــاز بــه حمایــت دولــت داشــت و ایــن حمایــت بــرای
یــک شــرکت خصوصــی ممکــن نبــود .درحالیکــه نظــر حــزب
محافظــهکار 18شــرکت خصوصــی بــود و اســتدالل آنهــا نمونههــای
شــرکتهای دولتــی نفتــی خاورمیانــه بــود کــه بــا مشــکالت زیــادی
مواجــه شــده بودنــد و رشــد کافــی نداشــتند[.]5
درنهایــت ،پارلمــان نــروژ 19بــر مبنــای دســتور دهگانــه نفــت ،شــرکت
دولتــی اســتاتاویل را در ســال  1972همزمــان بــا ایجــاد ســازمان
مدیریــت نفــت نــروژ  ،بهمنظــور پیادهســازی سیاســتهای دولــت
در عرصــه نفــت و بــرآوردن اهــداف تجــاری دولــت در ایــن حــوزه
تأســیس کــرد .همزمــان بــا تأســیس اســتاتاویل ،قانونــی توســط
پارلمــان نــروژ بهمنظــور حمایــت از اســتاتاویل تصویــب شــد .طبــق
ایــن قانــون ،در قراردادهــای آتــی نفــت و گاز بیــن دولــت نــروژ و
شــرکتهای بینالمللــی ،اســتاتاویل همــواره بایــد در شــرکت
ســرمایهگذاری مشــترک حضــور داشــته و میــزان ســهم آن  50درصــد
باشــد .البتــه ایــن مرحلــه منــوط بــه اثبــات تجــاری بــودن میــدان توســط
شــرکت خارجــی خواهــد بــود .بنابرایــن ،اســتاتاویل ریســک مرحلــه
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اکتشــاف را نپذیرفتــه و در مرحلــه توســعه و تولیــد بهكمــك مشــارکت
بــا شــرکت بینالمللــی توانمنــدی خــود را ارتقــا داد .درحالیکــه
ســرمایه اولیــه ایــن شــرکت در ابتــدا تنهــا  5میلیــون کــرون 20بــود و تــا
انتهــای ســال  1974تنهــا  118نفــر نیــرو داشــت[.]6
 -3-2وجود نهاد تنظیمگر

نکتــه قابلتأمــل ایــن اســت کــه توانمنــدی مدیریتــی و فنــیِ ســازمان
مدیریــت نفــت نــروژ و وزارت انــرژی بهعنــوان نماینــده حاکمیــت و
تنظیمگــر از همــان ابتــدا نســبت بــه اســتاتاویل بیشــتر بــوده اســت.
درحالیکــه بســیاری از کشــورهای دارای ذخایــر نفــت و گاز در
مراحــل ابتدایــی تولیــد منابــع هیدروکربــوری تنهــا بهــره مالکانــه خــود
را از میادیــن دریافــت میکردنــد و ازلحــاظ فنــاوری درک صحیحــی
از صنایــع ایــن حــوزه نداشــتند .ایــن امــر موجــب نظــارت بــر عملکــرد
اســتاتاویل شــده و طبیعتــاً ریســکپذیری اســتاتاویل پیشــرفت آن
را بــه دنبــال داشــت.

 -4-2رقابت با سایر شرکتهای داخلی

حــزب محافظـهکار پارلمــان نیــز بــا البــی کــردن خــود توانســت شــرایط
را بــرای تأســیس شــرکت تمام-خصوصــی ســاگا پترولیــوم 21فراهــم
کنــد و بــا حمایــت از شــرکت هیــدرو نیــز توانســت رقیبهایــی
بــرای شــرکت اســتاتاویل ایجــاد نمايــد[ .]7بــا اینکــه اســتاتاویل
دارای امتیــازات بســیاری نســبت بــه دو شــرکت دیگــر بــود امــا ایــن
دو شــرکت نیــز در قراردادهــای نفتــی برخــی از میادیــن ســهم 10-5
درصــدی از شــرکت ســرمایهگذاری مشــترک را کســب میکردنــد.
بهگونــهای کــه در ســال  2005فعالیتهــای شــرکتهای داخلــی و
خارجــی نــروژ در صنایــع نفــت و گاز مطابــق بــا شــکل 1-تقســیم شــد.
 -3شرکت غیرعامل در جوینت ونچر

در ایـن دوره اسـتاتاویل بـا انعقـاد اولیـن قـرارداد در سـال  1974در
میـدان اسـتاتفجرد 22بـا شـرکت آمریکایـی موبیـل 23در سـرمایهگذاری
مشـارکت کرد و بهعنوان شـرکت غیرعامل در قرارداد  50درصد سـهام
داشـت .دربـاره نحـوه ارتبـاط و توزیع ریسـک مالـی تصمیمگیـری بین
شـرکت غیرعامـل و شـرکت عامـل در کمیتـه مدیریت سـرمایهگذاری
مشـترک مباحـث متعـددی وجـود دارد کـه خـود عوامـل مهمـی بـرای
رشـد اسـتاتاویل در ایـن برهـه محسـوب میشـوند ،امـا بیـان آنهـا
موضوعـی جداگانـه نیـاز خواهد داشـت.
 -1-3شوک نفتی ده هفتاد

در ســال  1973بــا تصمیــم کشــورهای عربــی و خاورمیانــه ،نفــت ،ملــی
اعــام شــد و شــرکتهای اصلــی نفتــی در آن بُرهــه (هفتخواهــران
نفتــی) بــا کاهــش تولیــد نفــت مواجــه شــدند .لــذا قیمــت نفــت در ســال
 1973بهشــدت افزایــش یافــت و هفتخواهــران نفتــی و دولتهــای
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اروپــا و آمریــکا بــرای تأمیــن نفــت موردنیــاز خــود بــه دنبــال منابــع
جایگزینــی بهجــای خاورمیانــه بودنــد .بــا کشــف نفــت در فــات قــاره
نــروژ ،ایــن شــرکتها عالقــه خــود را بــه ســرمایهگذاری در ایــن
منطقــه نشــان دادنــد .بــر همیــن اســاس ،شــرکت باســابقهای مثــل موبیــل
پذیرفــت کــه بــا شــرکت اســتاتاویل کــه تــازه تأســیس بــوده و تجربــه
کافــی در صنعــت نفــت نداشــت ،در میــدان اســتاتفجرد 24مشــارکت
کنــد.
 -4شرکت عامل در سرمایهگذاری مشترک
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شــرکت اســتاتاویل در ایــن دوره بعــد از  6ســال از تأســیس خــود یعنی
در ســال  1978نقــش شــرکت عامــل را در ســرمایهگذاری مشــترک بــا
شــرکای داخلــی یعنــی ســاگا و هیــدرو در میــدان نفتــی گالفــک 26ایفــا
کــرد .ایــن میــدان دارای  5میلیــارد بشــکه نفــت 80 ،میلیــارد مترمکعــب
گاز درجــا و در عمــق  230متــری آب بــود [ .]8ایــن میــدان نســبت بــه
دو میــدان قبلــی اســتاتفجرد و میــدان اکوفیســک دارای پیچیدگــی و
ریســک بیشــتری اســت .واگــذاری ایــن میــدان نفتــی جهــت اکتشــاف
و تولیــد بــه شــرکتهای داخلــی ،خــود آزمونــی بــرای رشــد آنهــا بــه
شــمار می رفــت.
توانمندیهـای موردنیـاز بـرای ایـن مرحله یعنی شـرکت عامـل عالوهبر
مـوارد شـرکت غیرعامـل کـه در قسـمت قبـل بیـان شـد ،عبارتانـد 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.
عــاوه بــر ایــن ،اســتاتاویل در ســایر صنایــع مربــوط بــه صنعــت نفــت
و گاز نیــز در ایــن مــدت فعالیــت داشــت کــه میتــوان بــه خــط لولــه
نورپایــپ 27در ســال  ،1973پاالیشــگاه مانگســتاند  ،بهرهبــرداری و
انتقــال نفــت میــدان اســتاتفجرد و ...اشــاره کــرد[.]9
در ایــن دوره تاریخــی چنــد اتفــاق دیگــر هــم در نظــام مالــی
تصمیمگیــری صنعــت نفــت و گاز نــروژ رخ داد کــه بــر رشــد
اســتاتاویل تأثیرگــذار بــود  .در ادامــه ،تنهــا بــه مالیــات نفــت و تغییــر
ســاختار حکمرانــی نفــت پرداختــه شــده اســت.
 -1-4مالیات نفت نروژ

در ســال  1975پارلمــان نــروژ مالیــات نفــت را بــرای شــرکتهای
عملیاتــی ایــن کشــور اجبــاری کــرد .شــرکت دولتــی اســتاتاویل نیــز
هماننــد ســایر شــرکتها موظــف بــه پرداخــت مالیــات بــر ســود بــه
وزارت اقتصــاد نــروژ بــود .ایــن ســازوکار موجــب افزایــش شــفافیت
تعامــات مالــی ایــن شــرکت بــا دولــت و نحــوه عملکــرد آن شــد .لــذا
اســتاتاویل تــاش خــود را بــرای کاهــش دادن هزینــه در پروژههــا
و افزایــش درآمدهــا شــروع کــرد کــه طبیعت ـاً بــرای ایــن امــر نیــاز بــه
فناوریهــاي نویــن داشــت.
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مالیــات نفــت نــروژ در تحقــق سیاســت تولیــد صیانتــی از مخــازن نفــت
و گاز نــروژ توســط شــرکتهای عملیاتــی نقــش بســیار مهمــی داشــته
اســت .دربــاره نحــوه محاســبه مالیــات نفــت نــروژ و انــواع آن کــه
چگونــه موجــب تولیــد صیانتــی خواهــد شــد ،مطالــب زیــادی وجــود
دارد کــه در ایــن مقالــه مجــال بیــان آنهــا نیســت.
 -2-4تغییر ساختاری نظام حکمرانی

در ســال  1978تغییــر 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
بهعنــوان تنظیمگــر صنعــت نفــت بــود .امــا بــا مصوبــه پارلمــان ،وزارت
نفــت و انــرژی نــروژ تشــکیل شــد .بــا ایــن تغییــر ،نهــاد تنظیمگــری
و امــور انعقــاد قراردادهــای نفتــی بــه ایــن وزارتخانــه منتقــل شــد.
یکــی دیگــر از وظایــف مهــم ایــن وزارتخانــه نظــارت بــر عملکــرد
شــرکت دولتــی اســتاتاویل و تعییــن مدیرعامــل ایــن شــرکت بــود.
ایــن تغییــر کارکــردی و ســاختاری در نظــام حکمرانــی نفــت نــروژ
موجــب تمرکــز بیشــتر و عملکــرد بهینــه دولــت ایــن کشــور در حــوزه
نفــت شــد .بــر همیــن اســاس فراینــد رشــد شــرکت اســتاتاویل نیــز
تســهیل یافــت.
 -5استقالل مالی از دولت

دهــه  1980دوره بســیار ســختی بــرای شــرکت اســتاتاویل بــود؛ از
طرفــی ،قیمــت نفــت بهشــدت افــت کــرد و از ســوی دیگــر ،ایــن
شــرکت دو اشــتباه بــزرگ یکــی در میــدان آســگارد 29و دیگــری در
پاالیشــگاه مانگســتاند کــرد کــه ضــرر زیــادی بــه دولــت نــروژ وارد
نمــود .اتفــاق دیگــری کــه در ایــن دهــه رخ داد بــه قــدرت رســیدن
حــزب محافظــهکار در پارلمــان و تشــکیل کابینــه از ایــن حــزب
سیاســی بــود کــه بــا افزایــش روزافــزون قــدرت اســتاتاویل مخالفــت
میکردنــد [ .]5 ,2درنهایــت ،در ســال  1985بــا تشــکیل کمیتــه
تصمیمگیــری در دولــت دربــاره اســتاتاویل تصمیــم گرفتــه شــد
تــا دولــت ســرمایهگذاری خــود را در نفــت بهطــور مســتقیم انجــام
داده 30و ســرمایهها و رانتهایــی کــه تاکنــون بــه اســتاتاویل داده
شــده بــود ،متوقــف شــود .اســتداللهای نماینــدگان پارلمــان و دولــت
بــرای تشــکیل  SDFIبــه مــواردی از قبیــل :رشــد زیــاد اســتاتاویل و
عــدم نیــاز بیشــتر بــه حمایــت دولــت ،انحصارطلبــی اســتاتاویل ،فشــار
مالــی بــه دولــت بــه علــت کاهــش قیمــت نفــت و دو عملکــرد اشــتباه
اســتاتاویل میتــوان اشــاره کــرد.
پسازایــن مصوبــه ،اســتاتاویل در قراردادهــای آتــی میبایســت بــا
توجــه بــه تــوان مالــی خــود بهتنهایــی ســهم در شــرکت جوینــت کســب
میکــرد کــه عمدتـاً در ایــن برهــه از  50درصــد در قراردادهــای ســابق
بــه  5-4درصــد در مخــازن مختلــف کاهــش یافــت .علــت ایــن اتفــاق،
مــدل ســرمایهگذاری شــرکتهای نفتــی در پروژههــای نفتــی اســت

کــه بــا دریافــت وام از بانکهــا و ارائــه ضمانتنامــه از داراییهــای
شــرکت بــه ایــن بانکهــا انجــام ميشــد .شــرکتهای نفتــی
بهطورمعمــول میــزان ذخایــر نفــت درجــای خــود را ضمانتنامــه قــرار
میدهنــد .اســتاتاویل نیــز تنهــا بــا رایزنــی توانســته بــود میــدان نفتــی
اســتاتفجرد را جــزء داراییهــای خــود ثبــت کنــد و بقیــه مخــازن کــه
در آنهــا نقــش عملیاتــی داشــت دارای ـیاش متعلــق بــه صنــدوق SDFI
بــود .بــر همیــن اســاس فشــار مالــی وارده بــه اســتاتاویل بــاال بــود.
اســتاتاویل بــرای کســب ســود مناســب در عرصههایــی بــا ریســک و
ســرمایه کمتــر از قبیــل :خطــوط لولــه ،فــروش نفــت ،توســعه و تولیــد از
مخــازن گازی وارد شــد .پــسازآن ،فعالیتهــای خــود را در عرصــه
بینالمللــی آغــاز کــرد .زیــرا مخــازن ســایر کشــورهاي هــدف در
خشــکی بــود کــه طبیعتـاً ریســک و ســرمایه کمتــری نیــز الزم داشــتند.
ایــن دوره را میتــوان نقطــه عطــف عملکــرد و رشــد اســتاتاویل
نامیــد چراکــه پــسازآن ،ایــن شــرکت توانســت در کشــورهای
مختلــف دنیــا پــروژه گرفتــه و ابعــاد مختلــف توانمنــدی فنــی ،مالــی،
حقوقــی ،مدیریتــی ،فنّــاوری و ...خــود را ارتقــا دهــد .البتــه ایــن دوره
مقدمــه بــرای خصوصیســازی اســتاتاویل نیــز بــود کــه در بخــش
بعــدی توضیــح داده شــده اســت.
 -1-5خصوصیسازی استاتاویل

آخریــن ریســکی کــه از طــرف حکومــت نــروژ بــه شــرکت نفــت
اســتاتاویل وارد شــد ،فــروش درصــدی از ســهام اســتاتاویل در
بــازار بــورس اســلو 31و نیویــورک 32در ســال  2001بــود .بــا ایــن اتفــاق
شــرکت اســتاتاویل بهطــور کامــل از رانتهــای دولتــی جــدا شــد
و بهصــورت مســتقل بــا ســایر شــرکتهای برتــر بینالمللــی 33بــه
رقابــت پرداخــت .بااینحــال اکنــون هــم بخــش اعظــم ســهام شــرکت
اســتاتاویل ( 67درصــد) متعلــق بــه دولــت نــروژ بــوده و مدیریــت
ایــن ســهام بــر عهــده وزارت نفــت و انــرژی نــروژ باقــی مانــد .وزارت
نفــت و انــرژی بــا ایــن قــدرت میتوانــد سیاســتهای خــود را در
صنعــت نفــت و گاز پیــاده کنــد .البتــه پارلمــان نــروژ نیــز نقشهــای
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کلیــدی در نظــارت بــر ایــن ســهام شــرکت اســتاتاویل دارد کــه
بایــد در موضــوع نظــام حکمرانــی نفــت نــروژ بیــان شــود .اســتاتاویل
فــروش نفــت تولیــدی نــروژ را بــر عهــده دارد .دربــاره وظایفــش در
داراییهــای دولــت در عرصــه نفــت در ادامــه توضیحاتــی داده شــده
اســت.
 -2-5سرانجام SDFI

بــر اســاس قوانیــن گذشــته ،تشــکیل شــرکت عملیاتــی مشــترک بــا
ســهم  50درصــد بــرای اســتاتاویل و اســتفاده از تأسیســاتی کــه جــزء
داراییهــای دولــت در حــوزه نفــت و گاز بــود از ســال  1973تــا 1985
موجــب رشــد روزافــزون اســتاتاویل در ابعــاد مدیریــت ،فــروش
نفــت و گاز ،اکتشــاف و تولیــد و ..شــد .امــا بعــد از مدتــی بــه علــت
بــاال رفتــن زیــاد داراییهــای اســتاتاویل نســبت بــه تولیــد ناخالــص
ملــی 80 ،درصــد از داراییهــای اســتاتاویل ازنظــر حقوقــی از آن
جداشــده (بهجــز میــدان نفتــی اســتاتفجرد) و  SDFIنــام گرفــت .امــا
از نظــر عملیاتــی توســط اســتاتاویل مدیریــت میشــد و درآمدهــای
آن بــدون دخالــت اســتاتاویل وارد صنــدوق  SDFIمیگرديــد.
همانطــور کــه بیــان شــد از ســال  2001کــه بخشــی از اســتاتاویل
خصوصــی شــد ،مدیریــت داراییهــای  SDFIبــه شــرکت انحصــاری
دولتــی پتــرو 34داده شــد .ایــن شــرکت در برخــی از قراردادهــای نفتــی
صرفــاً بهعنــوان شــرکت غیرعامــل شــرکت میکنــد .فعالیتهــای
ایــن شــرکت بایــد بهصــورت تجــاری باشــد امــا درآمدهایــش توســط
بودجــه دولتــی تعییــن میشــود.35
شــكل 2-عوایــد دولــت از منابــع مختلــف را در حــوزه نفــت و گاز
نشــان میدهــد؛ تقســیم عوایــد بــه اشــکال مختلــف باعــث شکســت
انحصــار و افزایــش تــوان تنظیمگــری و مدیریــت داراییهــای دولــت
در عرصــه نفــت و گاز شــد.
 -6شرکت چندتخصصی

بــا توجــه بــه اینکــه اســتاتاویل امتیــاز ویــژه خــود را در نــروژ از دســت
داد ،ناکافــی بــودن توانایــی مالــی و فنــی ایــن شــرکت جهــت عملیــات
باالدســتی در فــات قــارهي نــروژ باعــث شــد تــا فعالیتهــای زیــر را
جهــت کســب ســرمایه بیشــتر انجــام دهــد:
■ یکپارچهسازی هلدینگهای نروژی
■ فعالیت بیشتر در عرصه بینالمللی
■ توســعه میادیــن گازی ،تولیــد و فــروش آنهــا بهكمــك صــادرات و
تولیــد LNG
■ عملیات پاییندستی
 -1-6ورود به عرصه بینالمللی و ترکیب شـــدن اســـتاتاویل
و هیدرو

همانطــور کــه بیــان شــد ،باگذشــت زمــان ،شــرایط توســعه میادیــن
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دشــوارتر میشــد .زیــرا پیمانــکاران بــرای توســعه مخــازن کوچکتــر،
بــا عمــق بیشــتر و نفــت نامرغوبتــر رقابــت میکردنــد .در ایــن
شــرایط دو شــرکت هیــدرو و اســتاتاویل دیگــر تــوان رقابــت بــا
همتایــان خارجــی را نداشــتند.
بنابرایــن وزارت انــرژی نــروژ بهعنــوان نماینــده حاکمیــت تصمیــم
گرفــت کــه دو شــرکت هیــدرو و اســتاتاویل را بهجــای میادیــن
داخلــی نــروژ بــه ســرمایهگذاری روی میادیــن خارجــی ســوق دهــد.
ازآنجاييکــه رقابــت دو شــرکت داخلــی در عرصــه بینالمللــی بــرای
کشــور نــروژ بیمعنــی بــوده و توانمنــدی مالــی و فنــی ایــن دو شــرکت
بهطــور جداگانــه بــرای رقابــت بــا ســایر شــرکتها کــم بــود ،سیاســت
ترکیــب ایــن دو شــرکت مطــرح شــد .یکــی دیگــر از مزایــای ورود
بــه عرصــه بینالمللــی بــرای اســتاتاویل مشــارکت بــا شــرکتهای
توانمنــد بینالمللــی نظیــر بیپــی 36بــود کــه موجــب افزایــش
توانمنــدی ،انتقــال فنّــاوری و کســب روشهــای مدیریتــی بهینهتــر شــد.
 -7وضعیت فعلی استاتاویل

در حــال حاضــر شــرکت نفتــی اســتاتاویل یــک شــرکت اکتشــاف و
تولیــد بینالمللــی بــا توانمندیهــای متفــاوت در عرصههــای گوناگــون
مرتبــط بــا صنعــت نفــت و گاز اســت کــه در ادامــه ،بــه تعــدادی از
آنهــا اشــارهشــده اســت .ایــن شــرکت در ســال  18 ،2012میلیــارد دالر
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته کــه ناشــی از انجــام فعالیــت
در  35کشــور دنیاســت .اکنــون پــس از  45ســال فعالیــت ،ایــن شــرکت
توانســت رشــد قابلتوجهــی در عرصههــای مختلــف داشــته باشــد کــه
در بخــش بعــدی بــه ایــن بخشهــا بهصــورت مختصــر اشارهشــده
اســت[.]10
 -1-7عرصههای فعالیت استاتاویل در حال حاضر[]10

■ اکتشــاف و تولیــد از مخــازن نفــت و گاز :اســتاتاویل در حاضــر
شــرکت عامــل اکتشــاف ،توســعه و تولیــد اکثــر میادیــن نفــت و گاز
فــات قــاره نــروژ اســت .عــاوه بــر ایــن 27 ،پــروژه اکتشــاف و تولیــد
در ســایر نقــاط مختلــف دنیــا دارد بهگونـهای کــه نیمــی از درآمدهــای
اســتاتاویل در خــارج از نــروژ اســت.
■ گاز طبیعــی :بــا توجــه بــه اینکــه اســتاتاویل دومیــن صادرکننــده
گاز اروپــا و ششــمین تولیدکننــده گاز طبیعــی دنیــا محســوب میشــود،
کلیــه عملیــات تولیــد ،پاالیــش و انتقــال گاز طبیعــی مخــازن گازی
کشــور نــروژ بــه همــراه تولیــد و صــادرات  LNGبــه ســایر کشــورهای
اروپــا را بــر عهــده دارد.
■ انرژیهــای نــو :انتقــال گاز کربــن دیاکســید بــه مخــازن نفتــی
و اســتفاده از انــرژی بــاد جــزء فعالیتهــای ایــن شــرکت محســوب
میشــود.
■ تأمیــن تجهیــز :شــرکت اســتاتاویل کاالهــای موردنیــاز بــرای
صنعــت نفــت و گاز خــود را از تولیدکننــدگان مورداطمینــان ،باکیفیــت
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بــاال و دارای اســتانداردهای الزم تأمیــن میکنــد.
■ تأسیســات و تجهیــزات تولیــدی :واحدهــای بهرهبــرداری ،فــراورش
نفــت خــام و گاز تولیــدی نــروژ ،پاالیشــگاه نفــت در دانمــارک ،واحــد
پاکســازی دریــا ،ذخیــره گاز در زیرزمیــن و  ...جزئــی از فعالیتهــای
ایــن شــرکت هســتند.
■ تجــارت :شــرکت اســتاتاویل در حــوزه صــادرات نفتخــام،
محصــوالت نفــت ،متانــول ،بــرق و انتشــار گازهــای گلخانــهای
فعالیــت دارد.
■ تــرک مخــازن نفــت و گاز :پــس از اتمــام تولیــد مخــازن نفــت و
گاز در مناطــق فراســاحل دنیــا ،شــرکتهای نفتــی بایــد توانمنــدی
تــرک مخــزن را داشــته باشــند؛ شــرکت اســتاتاویل در ایــن حــوزه
توانمنــدی قابلتوجهــی را کســب کــرده اســت.
نتیجه گیری

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

تاریخــی کــه ایــن اتفــاق را رقــم زدنــد مــورد اشــاره و تحلیــل قــرار
گرفــت .بهطورکلــی دالیــل اصلــی رشــد اســتاتاویل عبارتانــد از:
■ تأســیس شــرکت دولتــی تجــاری بهجــای شــرکت دولتــی نفتــی کــه
نماینــده حاکمیــت در صنعــت نفــت باشــد
■ رابطه مالی مناسب با دولت بهوسیله مالیات نفت
■ قــرارداد نفتــی مناســب و تشــکیل جوینتونچــر جهــت انتقــال
دانشهــای مختلــف موردنیــاز بــرای یــک شــرکت اکتشــاف و تولیــد
از شــرکتهای برتــر دنیــا
■ اســتقالل مالــی از دولــت پــس از رســیدن بــه یــک جایــگاه اولیــه
مناســب
نکتــه قابلتوجــه ایــن اســت کــه عوامــل متعــدد دیگــری در رشــد
اســتاتاویل مؤثــر بــود کــه در ایــن مقالــه بهتفصیــل موردبحــث قــرار
نگرفــت ،ازجملــه :نظــام حکمرانــی صنعــت نفــت و گاز نــروژ ،نظــام
مالــی -تصمیمگیــری قراردادهــای نفتــی نــروژ و نظــام مالیاتــی نفــت
نــروژ کــه ميتوانــد خــود موضــوع مقاالتــي جداگانــه باشــد.
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کشور نروژ و نحوه مدیریت آن توسط وزارت نفت
نروژ مطالعاتی توسط مؤلف انجامشده اما در این مقاله
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