


1 اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران



3 اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران

13
تابستان 1398

روح اهلل کهن هوش نژاد  

در  خــوب  حکمرانــی 
گاز؛  و  نفــت  صنعــت 
ــروژ ــران و ن ــه ای مقایس

کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران است.
شماره تماس: 021-66500065     
info@iranergi.ir    www.iranergi.ir :پست الکترونیکی



خالصه.مدیریتی...................................................................................................................................................................7

1-.مقدمه...............................................................................................................................................................................8
2-.حکمرانی.در.بخش.نفت.و.گاز....................................................................................................................................9

2-1.مفهوم.حکمرانی.خوب.......................................................................................................................................9
2-2.مدل.ها.و.شاخص.های.حکمرانی.خوب.در.صنعت.نفت...........................................................................10

3-.تحلیل.حکمرانی.خوب.در.صنعت.نفت.نروژ.براساس.مدل.سه.گانه.محیط.نهادی.....................................17
3-1.مروری.بر.تاریخچه.توسعه.منابع.طبیعی.نروژ...........................................................................................20
3-2.مشاهدات.و.داللت.ها........................................................................................................................................28

4-.جمع.بندی.و.پیشنهادهای.راهبردی.......................................................................................................................29

35.............................................................................................................................................................. 5-.منابع.و.مراجع

 فهرست مطالب



اندیشکده حکمرانی 
انرژی و منابع ایران خالصه مدیریتی

ادبیات پژوهشی نفرین منابع بر این نکته تأکید دارد که منابع نفت و گاز در بسیاری از کشورهای 
درحال توسعه بر اقتصاد داخلی بسیار اثر گذار بوده و غالباً مانع رشد بوده است. از حکمرانی خوب 
به عنوان درمانی اساسی برای نفرین منابع که به بسیاری از کشورهای درحال توسعه آسیب زده، 
یاد می شود. مقایسه حکمرانی خوب در صنعت نفت ایران و نروژ براساس شاخص ها و رتبه بندی های 
بین المللی نشان می دهد حکمرانی بخش نفت نروژ در وضعیت بسیار بهتری نسبت به ایران قرار دارد. 
این تفوق ریشه در مقررات گذاری و نقش نهادهای کلیدی در صنعت نفت نروژ است که با تفکیک 
مسئولیت ها و نقش ها به مدلی مناسب تحت عنوان مدل نروژی دست یافته است. مرور تاریخچه و 
تحوالت صنعت نفت نروژ حاکی از آن است که جهت گیری سیاستی نروژ از ابتدا بجای تمرکز صرف 
بر بیشتر شدن درآمد، بر اساس حفظ کنترل بر بخش نفت بوده است. به عالوه، روش های اساسی 
اعمال کنترل نروژ بر فعالیت های نفتی داخلی، یک بوروکراسی حرفه ای بود که در داخل سیستم باز و 
پخته سیاسی عمل می کرد. همچنین با رشد تخصص نروژ در زمینه نفت و منابع هیدروکربوری ارتباط 

رسمی بین استات اویل و دولت قطع و بسیاری از امتیازات خاص آن لغو گردید.
تشکیل وزارت انرژی و انحالل شورای عالی انرژی، تغییر ترکیب اعضای هیأت عالی نظارت بر منابع 
افراد متخصص در حوزه های بین رشته ای نفت و گاز، اصالح ماده 4 مصوبه 13  از  نفتی و استفاده 
هیأت  انحالل  و  نفتی  منابع  بر  نظارت  عالی  هیأت  نظارت  تقویت  در جهت  دولت  مردادماه 1395 
از پیشنهادات  تطبیق قراردادهای نفتی و اصالح رابطه میان دولت و شرکت ملی نفت مجموعه ای 

راهبردی ارائه شده برای اصالح حکمرانی خوب در صنعت نفت ایران هستند. 
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1. مقدمه

خوبی  به  پژوهشی  ادبیات  در  طبیعی  منابع  از  حاصل  ثروت  و  اقتصادی  عملکرد  میان  رابطه 
قرار  منابع1  نفرین  موضوع  چتر  زیر  عمدتاً  حوزه  این  گسترده  ادبیات  است.  شده  مستندسازی 
میگیرد. این مفهوم در دهه 1970 مطرح و طی دو دهه 80 و 90 و به ویژه پس از وقایع سقوط 
قیمت نفت و کارهای اولیه گالب و اسوشییت2 )1988(، اوتی3 )1993( و ساچ و وارنر4 )1995( 
به یک حوزه پژوهشی پرطرفدار تبدیل شد. این تحقیقات در رشتههای مختلف از اقتصاد و علوم 
انجام  کالن  سطح  در  معموالً  و  برگرفته  در  را  جامعه شناسی  و  مردم شناسی  تا  گرفته  سیاسی 

می شوند. 
تاکنون، اجماع شفافی درخصوص اینکه آیا ثروت طبیعی نظیر نفت، نقمت است یا نعمت صورت 
نگرفته و روش شناسی جامعی در این خصوص شکل نگرفته است. با این حال، همانگونه که بادیب 
و همکاران5 )2016( استدالل کرده اند، اگرچه مطالعات تجربی انتقادی، شک و تردیدهای جدی 
نسبت به نقمت بودن منابع وارد می کنند، اما این مسأله که وابستگی به منابع طبیعی می تواند 
مانع رشد شود، همچنان معتبر است. روی هم رفته، ادبیات پژوهشی بر این نکته تأکید دارد که 
منابع نفت و گاز در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بر اقتصاد داخلی بسیار اثر گذار بوده و 

غالباً مانع رشد بوده است؛ ایران نیز از این واقعیت مستنثنی نبوده است. 
اما در مقابل، کارهای جهانی و منطقه ای اندکی در سطح بخشی و درخصوص مدیریت و حکمرانی 
کل زنجیره ارزش صنعت نفت صورت گرفته و این مسأله در مورد ایران نیز بسیار صادق است. 
البته مفهوم حکمرانی خوب در سطح بخشی هنوز درحال بحث و بررسی و تطور بوده و معیارها 

و شاخص های عینی اندکی در این خصوص طراحی شده است. 
هدف این مقاله ارائه تحلیلی از وضعیت حکمرانی در صنعت نفت ایران و ارائه پیشنهادهایی برای 
اصالح این حکمرانی است. در این پژوهش از کشور نروژ به عنوان معیاری برای مقایسه استفاده 

1. resource curse
2. Gelb and Associates
3. Auty
4. Sach and Warner
5. Badeeb et al
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می شود. اگرچه مقایسه کشورها با یکدیگر می بایست با احتیاط و با توجه به شرایط متغیر داخلی 
هر کشور صورت بگیرد، اما یک مقایسه معنادار با یک معیار و شاخص خوب نوعاً در پژوهش های 
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. از این حیث، نروژ به این دلیل انتخاب شده که همواره از 
مدیریت بخش نفتی و گاز آن به عنوان یک الگوی موفق یاد شده و این کشور در شاخص های 

مختلف حکمرانی امتیازهای باالیی دارد. 
ساختار مقاله حاضر بدین قرار است که ابتدا به بررسی مفاهیم و شاخص های حکمرانی در بخش نفت و 
گاز پرداخته و به مقایسه امتیازهای ایران و نروژ براساس این شاخص ها می پردازیم. سپس براساس مدل 
سه گانه نهادی ضمن مرور تجربه نروژ در این خصوص، به مقایسه و تحلیل وضعیت حکمرانی در ایران 

و نروژ خواهیم پرداخت. بخش پایانی به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد.  

2. حکمرانی در بخش نفت و گاز

2-1- مفهوم حکمرانی خوب

مفهوم حکمرانی در سالهای اخیر در ادبیات توسعه پایدار متداولتر شده است. از حکمرانی خوب به 
عنوان درمانی اساسی برای نفرین منابع که به بسیاری از کشورهای درحال توسعه آسیب زده، یاد 
می شود. شواهد تجربی زیادی نشان می دهد کشورهای غنی نفتی غالباً کندتر از کشورهای فقیر 
از لحاظ منابع هیدروکربنی رشد می کنند. این همان چیزیست که صاحبنظران به آن نفرین منابع 
بیان  نویسندگانی همچون دیکن و رود3 )2012( چنین  فراوانی2 می گویند.  تناقض  یا  طبیعی1 
کرده اند که وفور منابع در کشورهایی که نهادهایشان پیش از رونق ضعیف بوده اند، نفرین )نقمت( 
ایجاد می کند اما در کشورهایی که حکمرانی و حاکمیت قانون از ابتدا قوی بوده، اینگونه نیست. 
در سطح بین المللی، حکمرانی خوب به عنوان یکی از اهداف حیاتی در میان اهداف توسعه در 
نظر گرفته می شود. این هدف به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره )MDGs(4 و سپس اهداف 

1. Resource Curse
2. Paradox of Plenty
3.Deacon and Rode
4. Millennium Development Goals
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با  مفهوم  این  است.  پذیرفته شده   2)AAA( آدیسابابا  کنفرانس  نیز  و   1)SDGs( پایدار  توسعه 
پایدار  توسعه  دستور جلسه  در   .)UN, 2000( است  مترادف شده  نیز  توسعه  مدیریت صحیح 
2030 سازمان ملل نیز از حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و نیز محیط توانمندساز در سطوح 
ملی و بین المللی به عنوان موضوعات ضروری برای توسعه پایدار از جمله رشد اقتصادی پایدار و 
دارای شمول، توسعه اجتماعی، محافظت از محیط زیست و ریشه کن کردن فقر و گرسنگی یاد 

.)UN, 2015( شده است
اما علیرغم اهمیت این موضوع و تأثیر انکارناپذیر آن بر عملکرد خوب اقتصادی و توسعه پایدار، 
مفهوم آن بدیهی تلقی شده و کارهای اندکی به بررسی معنای دقیق و چگونگی اندازه گیری آن 
اختصاص یافته است. یونسکو حکمرانی را به عنوان ساختارها و فرآیندهایی معرفی کرده برای 
اطمینان از مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، ثبات، انصاف و شمول طراحی 
شدهاند. با این حال، یونسکو چنین می افزاید که حکمرانی می تواند نامحسوس باشد و در نتیجه 
نتوان آن را به آسانی مشاهده نمود. در سطح بخشی نظیر بخش نفت و گاز این مسأله به همان 
اندازه چالشی است به ویژه که بسیاری از جنبه های این بخش به راحتی قابل مشاهده نبوده و 

 .)UNESCO, 2017( اطالعات آن در دسترس همگان نیست

2-2- مدلها و شاخص های حکمرانی خوب در صنعت نفت

در صنعت نفت و گاز، توسعه پایدار مستلزم یک نظام سیاسی است که پذیرای حکمرانی خوب و 
شفافیت باشد )Alba, 2009, p. 20(. سؤال اساسی چگونگی اندازه گیری و شناسایی ابعاد کلیدی 

حکمرانی خوب است. نهادهای انگشت شماری به تدوین شاخص های حکمرانی پرداخته اند.
2-2-1- شاخص های بانک جهانی

بانک جهانی شاخص های حاکمیت جهانی )WGI(3 با شش بعد مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی 
و عدم خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات گذاری، حاکمیت قانون و کنترل فساد را تدوین 

کرده است. 
1. Sustainable Development Goals
2. Addis Ababa Action Agenda
3. Worldwide Governance Indicators
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بانک جهانی درخصوص زنجیره ارزش صنایع معدنی، پنج عنصر اساسی به هم مرتبط  مطالعه 
به  پایدار  توسعه  متعاقباً  و  به حکمرانی خوب  است جهت دستیابی  را شناسایی کرده که الزم 
مجوزها  واگذاری  و  قراردادها  انعقاد   )1 از:  عبارتند  زنجیره  این  عناصر  شوند.  مدیریت  خوبی 
 2( مقررات گذاری، نظارت بر عملیات و حفاظت از محیط زیست 3( اخذ مالیات و بهره مالکانه 
 Alba,( اجرای سیاست ها و پروژه های توسعه پایدار )4( مدیریت و توزیع مناسب درآمدها و 5

.)2009

)2009 ,Alba( شکل 1: زنجیره ارزش صنایع معدنی

2-2-2- شاخص های مؤسسه حکمرانی خوب منابع طبیعی

نیز   )NRGI( طبیعی  منابع  مؤسسه حکمرانی خوب  توسط  تدوین شده  طبیعی  منابع  منشور 
اصولی را برای حکمرانی بخش نفت و گاز )و معدن( ارائه داده است. این اصول با  12 زیربخش را 

می توان به نوعی حالت شکسته شده و تفصیلی تر مدل قبلی )Alba( تلقی نمود. 
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بنیان هاى داخلى حاکمیت منابع
استراتژى و نهادها

مسئولیت پذیرى و شفافیت

مدیریت درآمدها
توزیع درآمد

نوسانات درآمدى

سرمایه گذارى براى
توسعه پایدارمخارج دولت
توسعه بخش خصوصى

بنیان هاى بین المللى حاکمیت
منابع نقش شرکت هاى

چندملیتى نقش جامعه بین الملل 

اکتشاف و تصمیم به استخراج
 اکتشاف، انعقاد قراردادها و

واگذارى مجوزها

دستیابى به یک معامله خوب
نظام مالى و مالیات

اثرات داخلى و محلى
شرکت هاى ملى

)2017 ,NGRI( شکل 2: منشور منابع طبیعی

شاخص حکمرانی منابع )RGI(1 از مؤسسه حکمرانی خوب منابع طبیعی )NRGI(2 تا به امروز 
جامعترین مقیاس از کیفیت حکمرانی در کشورهای غنی از منابع نفت و گاز و مواد معدنی را 
ارائه داده است. براساس اعالم این مؤسسه، شاخص مزبور تنها شاخص بین المللی مختص منابع 

طبیعی است. 
این شاخص براساس سه عنصر محاسبه می شود: 1( ارزش آفرینی که حکمرانی مربوط به تخصیص 
دولتی  بنگاه های  و  درآمد  تجمیع  محیط زیست،  از  حفاظت  تولید،  اکتشاف،  استخراج،  حقوق 
منابع  از  حاصل  درآمد  تسهیم  دولتی،  بودجه ریزی  که  درآمد  مدیریت   )2 می دهد.  پوشش  را 
طبیعی در سطوح ملی و صندوق های ثروت ملی را دربر دارد. 3( محیط توانمندساز که شامل 
ثبات  قانون،  حاکمیت  مقررات گذاری،  کیفیت  فساد،  کنترل  دولت،  کارآمدی  مسئولیت پذیری، 

سیاسی و در دسترس بودن اطالعات می شود.

1. Resource Governance Index
2. Natural Resource Governance Institute
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RGI جدول 1: نظام رتبه بندی

توضیحامتیازوضعیت

کشور قوانین و رویه ها را به گونه ای پایه ریزی نموده که ثروت حاصل از منابع معدنی، شهروندان را بیشتر از 75خوب
منتفع نموده هرچند که ممکن است هزینه هایی برای جامعه داشته باشد.

کشور دارای رویه های حکمرانی تاحدودی قوی بوده اما در برخی حوزه ها نیازمند بهبود است. ثروت حاصل از 60 تا 74رضایتبخش
منابع معدنی، شهروندان را منتفع نموده هرچند که ممکن است برای جامعه هزینه داشته باشد.

کشور دارای ترکیبی از حوزه های قوی و مسأله دار در حوزه حکمرانی است. نتایج نشان می دهد 45 تا 59ضعیف
استخراج منابع می تواند به جامعه کمک کند اما منافع در نهایت ضعیف هستند.

کشور از برخی رویه های حکمرانی منابع برخوردار بوده اما فاقد بسیاری از منافع الزم برای منتفع 30 تا 44بسیار ضعیف
کردن جامعه است.

کشور تقریباً چارچوبی برای حکمرانی جهت نفع رسانی به جامعه نداشته و این منافع به احتمال زیاد کمتر از 30شکست خورده
به سمت برخی شرکت ها و افراد خاص می رسد.

در رتبه بندی کلی شاخص RGI، از میان 89 کشور ایران با امتیاز 38 در رتبه 62 دوم و در وضعیت 
بسیار ضعیف و نروژ با امتیاز 86 در رتبه اول و در وضعیت خوب قرار دارد. 




