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توسعه گام به گام شركت ملی نفت به سبک نروژ

سردبیر 

در سال 1959 بعد از اکتشافات منابع نفت و گاز 
در هلند، احتمال وجود این منابع در نروژ ش��دت 
گرفت و ش��رکت آمریکایی کونوکو فیلیپس در 
سال 1962درخواست حق انحصاری اکتشاف در 
ف��الت قاره این کش��ور در ازای مبلغ ماهیانه 160 
ه��زار دالر را ارائه نمود؛ ک��ه از طرف حکومت 

نروژ با آن موافقت نشد. 
بالفاصل��ه بعد از این اتفاق، اولین نس��خه قانون 
نف��ت به تصویب مجلس رس��ید که به موجب آن 
حق حاکمی��ت و مالکیت نف��ت و گاز در اختیار 
حاکمیت قرار گرفت. بعالوه نروژ با کش��ور های 
دانمارک و انگلیس بر س��ر ترسیم خطوط مرزی 
دریایی مبتنی بر خطوط میانه به توافق رس��ید و در 
نتیج��ه مقدمات بهره برداری از ف��الت قاره فراهم 
شد. در سال 1965 اولین دور از واگذاری نواحی 
دریایی نروژ برای انجام فعالیت های اکتشافی آغاز 
شد. این فعالیت ها بعد از گذشت 4 سال، با کشف 
میدان بزرگ اکوفیس��ک به نتیجه رسید و در سال 

1971 تولید از این میدان آغاز شد ]1[.
بررسی فرآیند س��رمایه گذاری های انجام شده 
در نروژ نشان می دهد که در یک بازه زمانی بسیار 
کوتاه تامین مالی پروژه های نفت و گاز در اختیار 
شرکت های نروژی قرار گرفت. در شکل-1 سهم 
سرمایه گذاری ش��رکت های نروژی و غیرنروژی 
در مجوز های واگذاری برای توس��عه میادین نفت 
و گاز در سال های مختلف نمایش داده شده است. 
براین اساس سهم شرکت های نروژی در سال های 
1965 تا 1972 بس��یار اندک بود]2[  اما بعد از آن 
بواسطه تاسیس ش��رکت ملی نفت نروژ و افزایش 
تجربه ش��رکت های نروژی در حوزه نفت و گاز، 
بخش اعظم س��رمایه گذاری در این حوزه توسط 
شرکت های نروژی انجام ش��ده است. با گذشت 
تنها دو س��ال از آغاز تولید نفت، حکومت نروژ به 
این نتیجه رسید که شرکت های غیرنروژی در حال 
تس��لط بر صنعت نفت این کشور هستند. به همین 
دلیل پارلمان این کش��ور در س��ال 1972 قانون ده 
ماده ای مرتبط با صنعت نفت موسوم به "ده فرمان 
نفتی" را تصویب و چارچوب شکل گیری صنعت 

نفت را بنا کرد. مفاد آن قانون عبارت بود از]3[ :
1. تمام��ی فعالیت های مرتبط ب��ا صنعت نفت در 
فالت قاره نروژ باید تح��ت نظارت و کنترل ملی 

باشد.
2. تمامی اکتش��افات نفتی باید به شیوه ای طراحی 
و انجام شود که از استقالل حداکثری نروژ و نبود 
وابستگی به دیگران برای تامین نفت خام، اطمینان 

حاصل شود.
3. صنایع جدید باید براساس نفت گسترش یابند.

4. توس��عه صنع��ت نفت بای��د با در نظ��ر گرفتن 
مالحظات الزم ب��رای فعالیت های تجاری موجود 
و همچنین مالحظات مرتبط با حفاظت از طبیعت 

و محیط زیست انجام شود.
5. س��وزاندن گاز قابل برداشت از فالت قاره نروژ 
تنها در کوتاه مدت )دوره آزمایش��ی( قابل قبول 

است.
6. به عنوان یک قاعده کلی، نفت وگاز تولید شده 
از فالت قاره نروژ باید به خاک نروژ وارد ش��ود. 
مگر در مواردی که مالحظات سیاس��ی اجتماعی 

منجر به راه حل دیگری شود.
7. دولت باید در تمامی سطوح مقتضی وارد شود 
و منافع نروژ را با منافع صنعت نفت نروژ هماهنگ 

کند و به توسعه یک جامعه نفتی نروژی با اهدف 
ملی و بین المللی بپردازد.

8. ش��رکت ملی نفت تاسیس شود و منافع تجاری 
دول��ت را دنب��ال کند و یک همکاری مناس��ب با 

منافع داخلی و خارجی داشته باشد. 
9. برنام��ه ای ب��رای فعالیت های فالت ق��اره نروژ 
تصویب شود که منافع اجتماعی و سیاسی منحصر 
به ف��رد مربوط به آن بخش از کش��ور را برآورده 

کند.
10. اکتشافات نفتی بزرگ نروژ می تواند وظایف 
جدیدی را برای سیاست خارجی نروژ ایجاد کند.

در اولی��ن گام از اجرای این فرامین، در س��ال 
1972 ش��رکت ملی نفت نروژ )اس��تات اویل(1  با 
مصوبه مجلس تاسیس ش��د. همچنین مقرر شد تا 
در تمامی قراردادهای توس��عه میادین نفت و گاز، 
50 درصد از س��هام پروژه به این ش��رکت واگذار 
ش��ود. در س��ال 1974حمایت ها از شرکت دولتی 
اس��تات اویل افزایش یاف��ت و دولت اجازه یافت 
بعد از پایان دوره اکتش��اف سهم استات اویل در 
مجوزه��ای واگذار ش��ده را ت��ا 80 افزایش دهد. 
بدی��ن ترتیب اس��تات اوی��ل در دوره اکتش��اف 
س��رمایه گذاری و ریس��ک نمی ک��رد و تمام��ی 

 1   سهم سرمایه گذاری شرکت ها در مجوزهای واگذار شده
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س��رمایه گذاری های ای��ن مرحل��ه به عهده س��ایر 
س��هام داران پروژه بود. همین دو قانون س��اده اما 
ارزشمند باعث شد، س��هم استات اویل در توسعه 
میادی��ن این کش��ور به بیش از 50 درصد رس��د و 
اس��تات اویل در جایگاه س��هام دار عمده در کنار 
س��ایر س��هامداران که برخی از آ ن ها شرکت های 
معتب��ر بین المللی بودن��د، چگونگ��ی مدیریت و 
تصمیم گیری در پروژه های بزرگ نفتی در جایگاه 
سهامدار را آموخت و با توجه به قدرت باالی این 
ش��رکت در تصمیم گیری ها )بواس��طه سهام بیش 
از 50 درصدی(، ام��کان انعقاد قراردادهای انتقال 
فن��اوری نیز فراهم ش��د ]4[. عالوه ب��ر این دولت 
ن��روژ در اکثر قراردادهای توس��عه میادین نفت و 
گاز، ش��رکت های حاضر در کنسرس��یوم را ملزم 
می کرد که نقش اپراتوری در اختیار استات اویل 
باش��د. این موضوع به خوبی در شکل-2 مشاهده 
می شود. همانطور که مشخص است از سال 1977 
به بعد )یعنی 5 س��ال بعد از تاس��یس استات اویل( 
سهم قابل توجهی از اپراتوری نواحی واگذار شده 
متعلق به اس��تات اویل و دیگر شرکت های داخلی 
نو پا بود ]2[. در واقع استات اویل اپراتور پروژه ای 
بود که در آن ش��رکت های ب��زرگ بین المللی و 
بوی��ژه آمریکایی عضو کنسرس��یوم بودند و منافع 
آنها ایجاب می کرد که قرارداد با موفقیت به نتیجه 
رس��د و اس��تات اویل در جای��گاه اپراتوری نقش 
خود را ب��ه بهترین نحو ایفا کن��د. بنابراین بهترین 
موقعیت برای یادگیری و کسب تجارب عالی در 
زمینه اپراتوری میادین نفتی و گازی برای اس��تات 
اویل فراهم ش��د و این ش��رکت بعد از انجام چند 
پروژه به یکی از غول های بزرگ نفتی جهان مبدل 

شد. 
 بعد از 15س��ال حمایت و بعد از رش��د و ارتقا 
قابل توجه ش��رکت اس��تات اوی��ل، زمان کاهش  
حمایت ه��ا و ق��رار گرفتن اس��تات اویل در یک 

فضای رقابتی فراهم ش��د و در س��ال های 1985 تا 
1990 حمایت ه��ا به تدریج لغو ش��د ]4[. اما بعد 
از س��ال 1990 علیرغم ح��ذف برخی از مهمترین 
مکانیزم ه��ای حمایتی از ش��رکت اس��تات اویل، 
س��هم باالی 65 درص��دی ش��رکت های نروژی 
)شامل س��هم دولت و دیگر شرکت های داخلی( 
در توس��عه میادین همچن��ان به قوت خ��ود باقی 
ماند که نش��ان دهنده بلوغ و تکامل این شرکت ها 
بویژه اس��تات اویل در زمینه رقابت با شرکت های 
بین المللی در ش��رایط تقریبا برابر بود )شکل-1(. 
البته قانون فعلی ن��روژ همچنان به دولت در تعیین 
سهم شرکت های نروژی و انتخاب این شرکت ها 
بعن��وان اپراتور اختیار داده اس��ت، ام��ا هیچ الزام 

قانونی ای برای آن وجود ندارد ]5[.
انتخاب اس��تات اوی��ل و تمرک��ز حمایت های 
حاکمیت��ی بر رش��د و ارتقا این ش��رکت و پرهیز 
از حمای��ت بی ه��دف از ش��رکت های متن��وع و 
متکثر، اس��تفاده از قوانین صریح و غیر قابل تفسیر 
برای حمایت از این ش��رکت، اتخاذ سیاست های 
هوشمند در راس��تای انتقال دانش فنی و مدیریتی 

از ش��رکت های معتبر بین المللی و در نهایت ثبات 
تصمیم گیری ه��ا و حمایت ها ب��رای یک بازه بلند 
مدت 15 ساله، موجب شد تا مقدمات ایجاد یک 
ش��رکت قدرتمند نفتی فراهم شود. امروزه استات 
اویل یکی از بزرگترین غول های نفت دنیا اس��ت 
و در عرص��ه بین المللی قدرت رقابت با بس��یاری 
از ش��رکت های معتبر در حوزه نفت و گاز را دارا 

است.
الگوگیری از مدل نروژ در حمایت از بنگاه های 
داخلی و راهبری گام به گام آنها تا رسیدن به نقطه 
مطلوب برای کش��ورهای نفتی از جمله جمهوری 

اسالمی ایران بسیار راهگشا خواهد بود.
بای��د از طریق تصویب قوانین س��اده، صریح و 
موث��ر، و ثبات در قوانین، ش��رکت های داخلی در 
جایگاه سهام دار، س��رمایه گذار و اپراتور در کنار 
ش��رکت های بین الملی قرار گیرند و سود و زیان 
این ش��رکت ها وابس��ته به بهبود عملکرد شرکت 
داخلی باش��د. بدین ترتیب در یک فرایند چندین 
س��اله انتقال دانش در حوزه های س��رمایه گذاری، 

مدیریتی و حتی فنی محقق می شود. 
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