
نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

6

 

 

خصوصي سازي در صنعت نفت؛ 
نگاه كالن به زنجیرة فعالیت های باالدستی با 

رويکرد به اصل 44 قانون اساسی

 فاطمه صفري الموتي1، وحيد دخاني2 

قسمت دوم 

اولين محور اين بحث بررس�ي مجدد زنجي�ره فعاليت هاي اصلي 
شركت ملي نفت جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي است.

ي�ك بحث چال�ش برانگيز درخصوصي س�ازي فعاليتهاي صنعت 
نفت، خصوصي سازي شركت ملي حفاري ايران است. به عقيده برخي 
از صاحبنظران صنعت نفت، مي توان بخش حفاري را به دو قسمت :

1- عمليات حفاري كه – در حال حاضر در انحصار دولت است - و
2- خدم�ات چ�اه و فعالي�ت هاي جانبي -ك�ه قابل واگ�ذاري به بخش 

خصوصي است- تقسيم بندي كرد.

براساس برنامه ارائه شده توس��ط كميته اصل 44 اين واگذاري 
قراراس��ت به طور كاماًل تدريجي و به نحوي كه بازار آمادگي پذيرش 
آن را داش��ته باش��د، صورت گيرد. بحث مطرح توسط منتقدين امر، 
اين است كه فعاليت هاي اصلي حفاري بايستي در اختيار دولت باقي 
بمان��د تا خللي در روند توس��عه و تکميل ميادي��ن جديد كه تامين 

كننده نياز آتي كشور به توليد نفت و گاز است، وارد نشود.
در حال حاضر شركت ملي حفاري تنها شركت مطرح داخلي 
اس��ت كه در هر دو بخش فوق قادر به ارائه تمامي خدمات مورد 

ني��از مي باش��د. بخش خصوصي به داليل بس��يار از جمله هزينه 
باالي ورود به قسمت اول فعاليتها- همچون تأمين دكل حفاري، 
ابزارآالت و تجهيزات مورد نياز- و مجموعه نيروي انساني منسجم 
در تمامي زمينه ها هنوز آمادگي الزم را پيدا نکرده اس��ت. گرچه 
ش��ركت حفاري شمال با حمايت هاي ش��ركت ملي نفت توانسته 
فعاليت هاي خود را بهبود دهد، ولي اجراي اصولي خصوصي سازي 

صنعت حفاري مي بايست طي برنامه چندساله صورت پذيرد. 
عالوه بر اين بايد بتوان تعداد ش��ركت هاي خصوصي موجود 
در بازار را تاحد قابل قبولي ارتقا داد و تالش نمود تا زمينه رقابتي 
چه به لحاظ اقتصادي و عملياتي درون اين شركت  ها پديد آيد.

  راه��کاري كه مي توان ارائه داد اين اس��ت كه زمينه فعاليت 
ش��ركت هاي خصوصي در بخش خدمات چاه تقويت ش��ود تا آنها 
بتوانند به تدريج به توان خود بيافزايند و در آينده ش��اهد حضور 

آنها در عرصه داخلي و خارجي باشيم. 
از س��ويي ديگر در بخش هاي حمل و نقل و وسايل اجاره اي 
)به طور مثال خريد دكل هاي حفاري( توان شركت هاي  موجود در داخل 
مي تواند به خوبي جوابگو باشد، عالوه بر اين به دليل وجود قوانين 
خ��اص مناقص��ه در دولت، بخش هاي دولت��ي موظفند با برگزاري 
مناقص��ه ارزانتري��ن كاال را خريداري كنند؛ ام��ا محصوالتي كه با 
كيفيت و طول عمر باال عرضه مي شوند طبعاً بهاي باالتري دارند. 

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

مقدمه
در تكمي�ل گزارش�ي ك�ه در ش�ماره 51 نش�ريه  مط�رح ش�د، در اين ش�ماره از نظ�رات آقاي 
بهمن سروش�ي، مدير نظارت بر توليد نفت و گاز ش�ركت ملي نفت اي�ران و آقاي كاردر، رئيس كميته 

اصل 44  شركت ملي نفت ايران بهره برده ايم.
 در اين گفتار س�عي ش�ده تا محورهاي مورد بحث در نگاه كالن به زنجيره فعاليتهاي باالدستي، 
بررس�ي وضعيت يارانه ها و ش�ركتهاي در حال واگذاري مطرح ش�ود و راهكارهاي ارائه ش�ده توسط 

مديران گنجانده شود.  
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نکت��ه ديگر در برگ��زاري مناقصات، طوالني ب��ودن زمان آن 
است. بدين ترتيب كه در طي اين فرآيند ممکن است تغييراتي در 
بازار پديد آِيد كه عماًل به نفع خريدار نباشد. به بيان ديگر بخش 
خصوصي به دليل دور بودن از اين فرآيند، قادر است كاالي مورد 

نظر خود را با ويژگيهاي متناسب با بازار روز خريداري كند.
بحث ديگري كه در زنجيره فعاليت هاي اصلي نفت بايد ديده 
ش��ود بخش انتقال، ذخيره س��ازي و فروش نفت اس��ت. صادرات 
نفت خام كش��ور از تعداد محدودي پايانه صادراتي انجام مي گيرد 
و در صورتي كه اين پايانه ها واگذار شوند امنيت مورد نياز جهت 
تأمين درآمدهاي ارزي ممکن اس��ت با مخاطره مواجه ش��ود. در 
واق��ع پايانه ها از نقاط بحراني كش��ور به حس��اب مي آيند كه در 
ص��ورت عدم مديريت مناس��ب، كل فرآيند تولي��د را دچار وقفه 
مي سازند؛ به خصوص در مواقع بحراني كه با اِعمال محدوديت از 
سوي برخي كشورها مواجه مي ش��ويم بايستي توان كشور جهت 
جلوگي��ري از توقف ص��ادرات نفتي حفظ ش��ود. راهکاري كه در 
اي��ن بخش مي تواند مفيد واقع ش��ود، حمايت از س��اخت مخازن 
ذخي��ره در س��واحل و جزاير خليج ف��ارس )با توجه به س��احل 
طوالني جنوبي كش��ور( جهت افزايش ظرفيت ذخيره و بارگيري 
نفت خام و يا فرآورده هاي نفتي مي باش��د. اما در عين حفظ سهم 

مل��ي از پايانه هاي صادراتي نفت، زمينه جهت تنوع بخش��يدن به 
مبادي صادراتي تقويت ش��ود. گرچه پايانه هاي صادراتي/ وارداتي 
خصوصي در برخي كش��ورها ايجاد شده اند اما بايد توجه كرد كه 
واردات و صادرات نفت اين كشورها تنها به اين  مخازن خصوصي 

وابسته نيست.
محور دوم اين بحث بررس�ي وضعيت شركت هايي است كه زمينه 
فعاليت باالدستي ندارند و بنابراين طبق تصريح قانون اصل 44 بايد به 

بخش خصوصي واگذار شوند.
در اين زمينه در روند خصوصي سازي بايد به نقش و اهميت 

آن شركت در تأمين نيازهاي توسعه اي كشور توجه شود.
به عنوان مثال در حال حاضر پااليش��گاه ها هنوز هم نقش اساسي 
در تأمين منافع ملي ايفاد مي كنند. به همين سبب بايستي نظارت 
دولت بر اين بخش ها به نحوي حفظ ش��ود تا محصوالت پااليشي 
مورد نياز كشور تأمين شود. هم اكنون كشور ما كه در حال اجراي 
برنامه هاي توسعه اي مي باشد با نياز رو به رشد انرژي مواجه است؛ 

بنابراين طبيعي است تقاضا براي انرژي همچنان افزايش يابد.
به منظور پاس��خ گويي به نياز داخ��ل و جلوگيري از افزايش 
واردات فرآورده هاي نفتي، مي بايس��ت توان پااليشي كشور حفظ 
شود. در اين شرايط اگر برخي پااليشگاه ها  به طور كامل خصوصي 
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ش��وند، ديگر اهرم قانوني نظارت بر عملک��رد آنها از بين رفته، به 
ي��ك معني آنها مجاز به هر تغييري به منظور افزايش س��ودآوري 
ش��ركت خود مي باش��ند كه اين امر مي تواند ما را در رس��يدن به 

هدف هاي توسعه پايدار با چالش مواجه كند.
از سوي ديگر قانون ما اجازه دخالت دخل و تصرف در حاكميت 
ش��خصي را نمي دهد. حالتي وجود دارد كه پااليشگاه خوراك مورد 
ني��از خود را از بازار داخلي تأمين مي كند اما از صادرات محصوالت 
پااليش��ي درآمد بيش��تري نصي��ب آن خواهدش��د. بنابراين بخش 
خصوص��ي بدون تأمي��ن نياز داخل به ص��ادرات رو مي آورد و دولت 
مجبور مي ش��ود در اين بين دخالت كند. مشاهده مي شود كه بدون 
وجود بستر هاي قانوني، خصوصي سازي همواره با تضاد همراه است. 
همانطوري كه در بحث پايانه ها اش��اره ش��د در كش��ورهاي 
داراي بازار خصوصي تعداد متعددي شركت هاي خصوصي در بازار 
حضور دارند كه اين امر از يکه تازي و انحصار شركت ها جلوگيري 
مي كند و ميزان عرضه و تقاضا در بازار خود به خود تنظيم كننده 
قيمت ها خواهد بود. قيمت ها نيز متناس��ب با توان مشتري است 
و اگر ش��ركتهاي داخلي نتوانند نياز موجود را تأمين كنند در آن 

صورت با واردات كاال كسري موجود برطرف مي شود.

محور س�وم اين گزارش بررس�ي يارانه پرداختي از سوي دولت به 
شركت هاي مصرف كننده خوراك است.

 بايس��تي توجه داش��ت كه رابطه منطقي بين قيمت خوراك 
مجتمع هاي صنعتي و قيمت تمام شده كاال وجود دارد. در برخي 
كش��ورها حمايت دولته��ا از صنايع با اختص��اص يارانه به منظور 
باالبردن س��هم رقابتي توليدات جامعه در عرصه بين المللي وجود 
دارد و س��پس بخش��ي از درآمد حاصله توليد به عنوان ماليات به 
دولت بازگردانده مي ش��ود. اما در كش��ور ما ابتدا بايستي سياست 
دول��ت در زمينه يارانه حامل هاي انرژي در برنامه  هاي توس��عه اي 
كشور به وضوح بيان شود تا شركتهاي داخلي بتوانند از هم اكنون 
با اتخاذ راهکارهاي مناس��ب آمادگي الزم را جهت اس��تمرار توليد 
با قيمتهاي واقعي تر خوراك و حاملهاي انرژي پيداكنند. بنابراين 
با آمادگي ش��ركتها در صورت واگذاري آنه��ا به بخش خصوصي، 
سودآوري آنها با قيمتهاي واقعي تضمين شده خواهد بود. منطقي 
اس��ت كه سياستهاي دولت با هدف توس��عه پايدار در يك فرآيند 
تدريجي اعمال شود. در حال حاضر نفت خام با قيمت بسيار كمتر 
از قيمت بازار آزاد به پااليش��گاه خصوصي تحويل داده مي شود و 
محص��ول آنها به قيمت بازار آزاد )به ص��ورت ماهيانه و نه روزانه( 
خريداري مي ش��ود همچنين آب، برق و گاز نيز با قيمت يارانه اي 
ارائه مي شود. بنابراين در مقايسه با بازار آزاد سود آوري آنها باالتر 
خواهد بودو در صورت عدم اخذ ماليات هاي متناسب با درآمدهاي 

آنها در حقيقت سود انفال به اشخاص تعلق خواهد گرفت.

محور چه�ارم چگونگي ح�ل اختالفات حقوق�ي، عملياتي و بين 
المللي بين شركتها و تعيين نهادهاي ناظر است. 

در ح��ال حاضر عدم ش��فافيت در تنظي��م قراردادهاي منعقده 
منجر ب��ه بروز اختالفات حقوقي خواهد ش��د. بنابراين الزم اس��ت 
قراردادهاي في ما بين ش��ركتها به صورت اصولي تنظيم ش��ود. در 
اين زمينه بايس��تي از ش��ركتهاي خبره و بي ط��رف كه مورد تأييد 
طرفين باش��ند در تهيه اين قراردادها بهره جس��ت )مانند شركت هاي 
regulator body موجود در ساير كشورها( و به طور موازي بايد با تقويت 
بازار و ايجاد چندين شركت، بازار رقابتي ايجاد كرد كه شركت هاي 

خصوصي سعي در ارائه هر چه بهتر خدمات داشته باشند.
همچنين در بحث خصوصي س��ازي بايد صالحيت خريداران 
بررس��ي ش��ود به طور مثال ممکن اس��ت ي��ك مجتمع صنعتي 

توس��ط بخش خصوصي خريداري ش��ود؛ اما به علت س��ودآوري 
اس��تفاده هاي ديگر اقتصادي، خريدار تصميم بگيرد به فعاليتهاي 
ديگري بپردازد كه در اين صورت خصوصي سازي سبب صدمه به 
اين صنعت مي شود. چراكه تصميم سهامداران شركت واگذارشده 
ب��ه تغيير جهت فعاليتهاي اقتصادي بدون در نظرگرفتن ش��رايط 

جامعه و تنها منافع جمعي بوده است.
مس��ئله اي كه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است كه كميته 
اصل 44 وظيفه اصالح س��اختار و آماده سازي بخش هاي مختلف 
صنعت نفت و ارائه آن به سازمان خصوصي سازي را بر عهده دارد. 
زمان، نحوه واگذاري و تعيين قيمت توس��ط اين س��ازمان صورت 
مي گي��رد و ب��ه كميته اص��ل 44 ارتباطي ندارد. از س��ويي ديگر 
تضاده��اي موجود بين خصوصي س��ازي و اقتصاد دولتي از جمله 

ارائه يارانه ها، مشکلي است كه بايد توسط دولت اصالح شود. 
همچني��ن بحثي كه در خريد س��ازمان هاي دولتي توس��ط 
صندوق هاي دولتي مطرح ش��ده مشکل بنيادي و حقوقي ندارد، 
زي��را اين صن��دوق ها بايد حق��وق بازنشس��تگي را تأمين كنند. 
بنابراين بايد بتوانند در بخش هاي مختلف س��رمايه گذاري كنند 
تا قادر باش��ند بعد از 30 س��ال با در نظر گرفتن تورم هاي ايجاد 
شده پاسخگو باش��ند. گرچه اصالح برخي ساختارها در خصوص 
اين صندوق ها مورد نياز اس��ت، اما ورود صندوقها به اين تجارت 
پذيرفته شده است، همان طور كه نمونه هايي را در ساير كشورها 

نيز مشاهده مي كنيم.
عالوه بر اين سهام عدالت نمونه اي بومي است كه نمونه هاي 
موفقي مانند ارائه كوپن در س��اير كش��ورها داش��ته اس��ت. اصل 
واگذاري ش��ركت ها به صورت سهام عدالت درست است. مشکل 
كنوني اين اس��ت كه واگذاري يك ش��ركت به صورت تركيبي از 
س��هام عدالت و مزايده باعث ايجاد تضاد منافع بين س��هامداران 

مي شود و نهايتاً بخش خصوصي را از تحرك باز مي دارد.

نتيجه گيري
 در پاي��ان ب��ه ط��ور اجم��ال م��ي ت��وان مش��کالت اصلي 
خصوصي س��ازي را عدم وجود بازار مناس��ب دانست، زيرا بازار ما 
توان جذب آورده هاي جديد س��رمايه را ندارد. بايس��تي به هدف 
اصلي خصوصي سازي كه عبارتست از ارتقا بهره وري و تقويت توان 

داخلي، توجه ويژه اي مبذول گردد.
 نگران��ي اصل��ي در حال حاضر تعيين صالحيت ش��ركتهايي 
اس��ت كه قصد حضور در بخش باالدس��تي صنعت نفت را دارند. 
نبايستي منافع ملي كشور را صرف سودآوري بيشتر چند شركت 

محدود نمود. 
نکته ديگر تدابير و راهکارهاي قانوني جهت مديريت كش��ور 
به ويژه در صنايع نفت و گاز پس از خصوصي س��ازي در زمانهاي 
بحراني مي باشد. همان گونه كه استفاده بهينه از يك وسيله منوط 
به گس��ترش پيش زمينه هاي فرهنگي مي باشد، در اين مورد نيز 
بايستي ابزارها و ساز وكارهاي الزم فراهم شده، فرآيندهاي مورد 
نياز تعريف ش��ود و نيروي انس��اني مورد نياز بايستي در راستاي 
منافع كش��ور تربيت ش��وند. از آنجايي كه خريداران عمده سهام 
شركت هاي در حال واگذاري بخش هايي از بدنه دولت مي باشند، 

ادامه اين روند اهداف خصوصي سازي را برآورده نخواهد ساخت.
 الزم اس��ت بازنگري مناس��بي در نحوه واگذاري شركت هاي 
آماده واگذاري تنظيم ش��ود تا بتوان حداكثر مشاركت را از سوي 

بخش خصوصي شاهد باشيم.




