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چالش های ایجاد نظام تنظیم گری در بازار گاز ایران و راهکارهای پیشنهادی

خالصه مدیریتی

چالش های نظام تنظیم گری بازار گاز ایران عبارتند از:

ــی تنظیم گــری و ابزارهــای تنظیم گــری . 1 ــری: زمان ــدد تصميم گي ــز متع ــود مراك ــتمی و وج ــرش سيس ــود نگ نب

در بخــش انــرژی از کارآمــدی الزم برخــوردار خواهنــد بــود کــه ایــن بخــش بــه عنــوان یــک کل منســجم در 

ــا چالــش جــدی مواجــه  ــی، تنظیم گــری را ب ــود دســتگاه متمرکــز حاکمیت ــا، نب ــه شــود. در کشــور م نظــر گرفت

نمــوده اســت.

ــه تنظيم گــری در فرآینــد تجدیــد ســاختار: فرآینــد تجدیــد ســاختار بــه ترتیــب چهــار مرحلــه . 2 بی توجهــی ب

جداســازی، تنظیم گــری، آزادســازی و انتقــال مالکیــت را در برمی گیــرد. مدیــران صنعــت گاز ایــران در 

ــر ســبب  ــن ام ــد و همی ــه توجــه کرده ان ــن مرحل ــه آخری ــه اول، تنهــا ب ــه ســه مرحل ــدون توجــه ب واگذاری هــا، ب

ــا شکســت مواجــه شــود. ــه واگــذاری ب ــا کنــون هرگون شــده اســت ت

عــدم تطابــق ابزارهــای تنظيم گــری بــا ســاختار انحصــار دولتــی حاكــم بــر ایــن بخــش: نهادهــای تنظیم گــر . 3

بــا اقتصادهــای مبتنــی بــر بــازار ســازگاری دارنــد تــا زمینــه توانمنــدی بخــش خصوصــی را فراهــم نماینــد و لــذا 

تــا زمانــی کــه بخــش زیــادی از اقتصــاد ایــران در انحصــار دولــت و شــبه دولتی هــا قــرار دارد، ایــن نهادهــا فاقــد 

کارآمــدی هســتند.

ابهــام در روابــط ســازمانی شــركت ملــی گاز ایــران بــا وزارت نفــت و شــركت ملــی نفــت ایــران: نهادهــای . 4

ــاز و کار  ــه س ــه ب ــا توج ــز ب ــت و گاز و نی ــن نف ــری، از درون قوانی ــای تنظیم گ ــع آن ابزاره ــه تب ــر و ب تنظیم گ

طراحی شــده در اساســنامه ها می تواننــد بــه ایفــای نقــش خــود بپردازنــد. تأخیــر بیــش از دو دهــه از تهیــه 

ــن شــرکت و  ــد ای ــت ســاختار جدی ــام در وضعی ــال آن ابه ــه دنب ــران و ب ــی گاز ای ــد شــرکت مل اساســنامه جدی

ارتبــاط آن بــا شــرکت ملــی نفــت ایــران و هم چنیــن وزرات نفــت، از دیگــر چالش هــای تنظیم گــری بــه شــمار 

می آیــد.
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ــر . 5 ــای تنظیم گ ــف نهاده ــی از وظای ــده: یک ــذاری و واگذارش ــل واگ ــای قاب ــر واحده ــف ب ــارت ضعي نظ

نظــارت و اطمینــان از توانایــی بنگاه هــای متقاضــی اســت. در صنعــت گاز ایــران، واگذاری هــا بــدون توجــه بــه 

ــت. ــده اس ــام ش ــون انج ــق رد دی ــت از طری ــی دول ــران بده ــرای جب ــاً ب ــی و صرف ــتگی های متقاض شایس

اســتقالل: اســتقالل مالــی و اســتقالل سیاســی از مهم تریــن معیارهــای نهــاد تنظیم گــر مطلــوب بــه شــمار می آینــد. . 6

ــن بودجــه و اتخــاذ تصمیم هایــش،  ــرای تأمی ــا حــد ممکــن، ب ــد ت ــار، نهــاد تنظیم گــر بای ــن دو معی ــر اســاس ای ب

مســتقل از دولــت باشــد. وجــود وابســتگی شــدید مالــی وزارت نفــت بــه شــرکت ملــی نفــت و نیــز تأثیرگــذاری 

وزیــر نفــت بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم شــرکت ملــی نفــت و گاز، اســتقالل مالــی و سیاســی تنظیم گــر را بــه 

شــدت تضعیــف نمــوده اســت.

ــی در . 7 ــش خصوص ــده ای از بخ ــود نماین ــز نب ــگاهی و ني ــی و دانش ــی مدن ــای تخصص ــور نهاده ــدم حض ع

فرآینــد تصميم گيــری 

ــرای بهبــود تنظیم گــری راهکارهایــی از قبیــل ادغــام بخش هــای متولــی انــرژی  ــه چالش هــای نامبــرده، ب ــا توجــه ب ب

در قالــب وزارت انــرژی، ایجــاد آژانــس ملــی انــرژی و واگــذاری بخــش باالدســتی بــه شــرکت ملــی گاز ایــران بــه 

ــده اند. ــنهاد ش ــره ارزش گاز پیش ــر در زنجی ــر و رقابت ناپذی ــای رقابت پذی ــک بخش ه ــهیل در تفکی ــور تس منظ

پایان
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چالش های ایجاد نظام تنظیم گری در بازار گاز ایران و راهکارهای پیشنهادی

1-مقدمه

ابــالغ سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در ســال 1384، در واقــع بیانگــر نــوع نگــرش نظــام بــه فعالیت هــای 

ــاد  ــک اقتص ــه ی ــور ب ــی کش ــاد فعل ــل اقتص ــت ها، تبدی ــن سیاس ــالغ ای ــی از اب ــدف اصل ــت. ه ــور اس ــادی کش اقتص

ــی  ــش خصوص ــای بخ ــعه ی فعالیت ه ــت و توس ــری دول ــش تصدی گ ــا کاه ــه ب ــت ک ــی اس ــعه ای و رقابت ــا، توس پوی

ــر پایــه ســه بخــش دولتــی، تعاونــی و خصوصــی اســتوار اســت  امکان پذیــر خواهــد بــود. اصــل 44 قانــون اساســی ب

و در صورتــی کــه ایــن اصــل مطابــق دیگــر اصــول قانــون اساســی محقــق شــود، رشــد و توســعه اقتصــادی را در پــی  

خواهــد داشــت. بــه دنبــال ابــالغ ایــن سیاســت ها، در ســال 1387، قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون 

ــن اصــل 44  ــی و هم چنی ــد 2 سیاســت های کل ــر اســاس بن ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی رســید. ب اساســی، ب

قانــون اساســی و قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، صنایــع بــزرگ و مــادر از جملــه صنایــع 

ــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود. ــزرگ پایین دســتی گاز، می بایســت ب ب

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه بخــش انــرژی و بــه ویــژه صنعــت گاز، ویژگی هــای خاصــی دارد کــه بــه طــور 

ــه عبــارت بهتــر، بخــش انــرژی کمتــر از ســایر بخش هــای اقتصــاد  ــازار1 می شــود. ب انکارناپذیــری باعــث شکســت ب

ــاخت  ــرمایه بر و س ــدت س ــه ش ــش ب ــن بخ ــای ای ــرا پروژه ه ــت. زی ــی اس ــل بررس ــازار قاب ــای ب ــوب نیروه در چارچ
 آن هــا، مســتلزم زمــان طوالنــی اســت. لــذا ورود بــه ایــن صنعــت و خــروج از آن بســیار پرهزینــه اســت )اســتیونس2

.)2000 ،
طبیعــی3 انحصــار  صنعــت،  ایــن  بــودن  شــبکه ای  دلیــل  بــه  گاز  صنعــت  در  دقیق تــر،  عبــارت   بــه 

 وجــود دارد. ایــن ویژگــی بــه تنهایــی، زمینــه ی شکســت بــازار در ایــن صنعــت را فراهــم می کنــد. بــه دلیــل شکســت 

ــر ســوء اســتفاده  ــی، نظی ــروز رفتارهــای ضــد رقابت ــه ب ــه بخــش خصوصــی منجــر ب ــن صنعــت ب ــازار، واگــذاری ای ب

1 Market failure
2 Stevence
3 Natural Monopoly
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ــش  ــه بخ ــا ب ــی فعالیت ه ــرف برخ ــذارِی ص ــن واگ ــد. بنابرای ــد ش ــی خواه ــار خصوص ــلط و انحص ــت مس از وضعی

خصوصــی در ایــن صنعــت بــا مختصــات ذکــر شــده، تنهــا واگــذاری از یــک دولــت ناکارآمــد بــه بخــش خصوصــی 

ناکارآمــد اســت.

ــر،  ــای تنظیم گ ــه نهاده ــد ک ــان می ده ــتان نش ــکا و انگلس ــده آمری ــاالت متح ــد ای ــرو مانن ــورهای پیش ــات کش تجربی

نقــش بســزایی در جهــت رفــع ایــن مشــکالت ایفــا می کننــد و عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع، منجــر بــه بــروز رفتارهــای 

ــی می شــود. ضــد رقابت

ایــن گــزارش بــا هــدف واکاوی چالش هــای تنظیم گــری در بــازار گاز ایــران، در شــش بخــش تنظیــم شــده اســت. 

بخــش اول و دوم بــه خالصــه مدیریتــی و مقدمــه اختصــاص یافــت. در بخــش ســوم، وضعیــت موجــود صنعــت گاز 

ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بخــش چهــارم و پنجــم بــه ترتیــب بــه چالش هــای نظــام تنظیم گــری صنعــت 

گاز ایــران و ارائــه راهکارهــای پیشــنهادی پرداختــه اســت و گــزارش بــا ارائــه جمع بنــدی بــه پایــان می رســد.

2- تبيين وضعيت موجود 

بررســی زنجیــره ارزش گاز ایــران )نمــودار 1( نشــان می دهدکلیــه بخش هــای باالدســتی گاز شــامل اکتشــاف، تولیــد 

و بهره بــرداری از مخــازن مســتقل گازی »غیــر از مــوارد اســتثنایی« در شــرکت ملــی نفــت متمرکــز اســت و شــرکت 

ــرای انجــام فعالیت هــای پایین دســتی شــامل  ــی نفــت ب ــده ی گاز از شــرکت مل ــاً تحویل گیرن ــران، عمدت ــی گاز ای مل

ــرای مصــارف داخلــی کشــور اســت. بنابرایــن هــر چنــد  پاالیــش، تصفیــه، آماده ســازی گاز و انتقــال و توزیــع آن ب

ــه تســلط شــرکت ملــی نفــت، می تــوان  ــا توجــه ب کل زنجیــره ارزش آن در اختیــار شــرکت ملــی گاز نیســت، امــا ب

گفــت انحصــاراً در اختیــار دولــت اســت.
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نمودار 1: انحصار دولتی زنجیره ارزش گاز در وضیعت فعلی، مأخذ: نیلی، 1390، ص 84

ــرای  ــون اج ــن قان ــی و هم چنی ــت های کل ــردن سیاس ــی  ک ــرای عملیات ــال 1387، ب ــازی در س ــازمان خصوصی س س

سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، موظــف شــد تــا برخــی از شــرکت های دولتــی را بــه بخش هــای غیردولتی 

ــه بخش هــای غیردولتــی واگــذار  واگــذار کنــد. در ایــن راســتا مقــرر شــد تــا صنایــع پایین دســتی صنعــت گاز نیــز ب

شــود. عملکــرد ایــن ســازمان در نحــوه ی واگــذاری بخش هایــی از شــرکت ملــی گاز ایــران نشــان می دهــد کــه ایــن 

ســازمان در ســال 1390، 40 درصــد از شــرکت ملــی گاز ایــران را در قالــب 27.748.084.400 تعــداد ســهم از طریــق 

طــرح توزیــع ســهام عدالــت، واگــذار نمــوده اســت. در ســال 1391 ایــن میــزان واگــذاری منتفــی و بــه جــای آن 40 

درصــد از ســهام شــرکت توزیــع گاز ایــران در قالــب 5.471.314.160 تعــداد ســهم از طریق طرح توزیع ســهام عدالت 

واگــذار شــد. در ســال 1394، واگــذاری شــرکت توزیــع گاز نیــز مانند شــرکت ملــی گاز از طریق ســهام عدالت منتفی 
 شــد و در حــال حاضــر هیــچ یــک از بخش هــای شــرکت ملــی گاز بــه بخش هــای غیردولتــی واگــذار نشــده اســت.1

ــن صنعــت، خصوصی ســازی  ــی ای ــای ذات ــه ویژگی ه ــدون توجــه ب ــت اســت کــه ب ــن واقعی ــا بیانگــر ای ــن آماره  ای

ــای  ــاره بخش ه ــود و دوب ــراه ب ــت هم ــا ناموفقی ــی گاز ب ــرکت مل ــذاری ش ــت، واگ ــت. در نهای ــه اس ــورت گرفت ص

واگــذار شــده بــه مالکیــت دولــت درآمــد. چنیــن وضعیتــی در صنعــت گاز ایــران، نشــان از ضعــف نظــام تنظیم گــری 

ــود. ــه می ش ــری آن پرداخت ــام تنظیم گ ــای نظ ــن چالش ه ــه مهم تری ــه ب ــه در ادام ــت دارد ک ــن صنع ای

1 آمارها از گزارش عملکرد سازمان خصوصی در واگذاری شرکتهای دولتی و متعلق به دولت بر اساس شرکتهای مادر تخصصی طی سالهای 
1384 تا 1394 استخراج گردیده است. 
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3- چالش های نظام تنظيم گری بازار گاز ایران

ــق  ــه می شــود. چالش هــا از طری ــران پرداخت ــازار گاز ای ــه شناســایی چالش هــای نظــام تنظیم گــری ب در ایــن بخــش ب

بررســی های اســنادی و مطالعــات تطبیقــی اســتخراج شــده اند.

از آن جایی کــه کلیــه ی بخش هــای باالدســتی صنعــت گاز شــامل اکتشــاف، تولیــد و بهره بــرداری از مخــازن مســتقل 

گازیبــر عهــده ی شــرکت ملــی نفــت ایــران اســت و شــرکت ملــی گاز ایــران در امــور پایین دســتی بــه فعالیــت مشــغول 

اســت، لــذا تحلیــل تنظیم گــری، تنهــا منحصــر بــه صنعــت گاز نخواهــد شــد و الزم اســت بــه ارتبــاط ایــن صنعــت بــا 

صنعــت نفــت و حتــی بــه طــور کلــی، بخــش انــرژی نیــز پرداختــه شــود.

3-1 فقدان نگرش سيستمی و تعدد مراكز تصميم گيری در بخش انرژی

زمانــی تنظیم گــری و ابزارهــای تنظیم گــری در بخــش انــرژی از کارآمــدی الزم برخــوردار خواهنــد بــود کــه ایــن 

بخــش بــه عنــوان یــک کل منســجم در نظــر گرفتــه شــود. بــه عبــارت بهتــر، تنظیم گــری حوزه هــای مختلــف انــرژی 

ــرار  ــت گذار ق ــی و سیاس ــع حاکمیت ــک مرج ــت ی ــد تح ــرق بای ــیمی و ب ــت، گاز، پتروش ــت نف ــم از صنع ــور اع کش

داشــته باشــد.

در ایــاالت متحــده آمریــکا، کمیســیون فــدرال تنظیم گــری انــرژی )FERC(1بــه عنــوان نهــاد تنظیم گــر بخــش انــرژی، 

نهــادی در داخــل دپارتمــان انــرژی آمریــکا اســت کــه ایــن دپارتمــان، مســئولیت کلــی هماهنگــی، سیاســت گذاری 

و راهبــری انــرژی در آمریــکا را بــر عهــده دارد. ایــن وظیفــه در نــروژ بــر عهــده وزارت نفــت و انــرژی اســت و در 

ژاپــن، وزارت صنایــع و بازرگانــی خارجــی2 ایــن کار را انجــام می دهــد. ایــن نهادهــای عالــی، بــه وســیله ی تدویــن 

برنامه هــای کالن، قوانیــن و مقــررات و نظــارت بــر اجــرای آن هــا، تولیــد و مصــرف انــرژی را در جهــت اهــداف ملــی 

ــد )قیومــی، 1388، ص 1(. ــت می کنن هدای

بــه رغــم توجــه سیســتمی بــه مقولــه ی انــرژی در کشــورهای توســعه یافته، در ایــران، نبــود دســتگاه متمرکــز حاکمیتــی 

ــمار  ــه ش ــور ب ــرژی کش ــش ان ــا در بخ ــن چالش ه ــش انــرژی، از محوری تری ــه ی بخ ــی یکپارچ ــدف بررس ــا ه ب

1 Federal Energy Regulatory Commission
2 Ministry of International Trade and Industry (MITI)
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ــری و  ــز تصمیم گی ــدد مراک ــور، دارای تع ــود کش ــای موج ــیاری از بخش ه ــد بس ــش مانن ــن بخ ــع ای ــی رود. در واق م

ــه  ــا تخصیــص اعتبــار و بودجــه ب تصمیم ســازی اســت کــه ســبب شــده اســت هــر کــدام از ایــن نهادهــا، هــر ســاله ب

صــورت جداگانــه، پیگیــر اهــداف مشــترکی باشــند. بــه عنــوان مثــال، در هــر دو وزارتخانــه نفــت و نیــرو، دو ســازمان 

ــا  ــک از آنه ــچ ی ــه حــال عملکــرد هی ــرژی مشــغول هســتند کــه تاب ــه اجــرای بهینه ســازی ان ــان ب ــه صــورت هم زم ب

ــس، 1394(. ــورد انتظــار را نداشــته اســت )مرکــز پژوهش هــای مجل نتیجــه م

وجــود ســازمان های متعــدد در فراینــد تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بخــش انــرژی، ســه ویژگــی نامناســب بــه ایــن 

ــری و  ــدی تصمیم گی ــد کالن ( 2-کن ــت گذاری )از دی ــازگاری در سیاس ــی و ناس ــت: 1- ناهماهنگ ــش داده اس بخ

3- عــدم اصــالح و بــه روز شــدن قوانیــن کشــور در ســطح کالن.

ــا در  ــری آن ه ــی تصمیم ســازی و تصمیم گی ــد اصل ــرژی کشــور و فرآین ــر در بخــش ان ــای درگی ســازمان ها و نهاده

نمــودار شــماره 2 ارائــه شــده اســت.

نمودار شماره 2: ساختار و فرآیند تصمیم گیری در بخش انرژی کشور )مأخذ: مزرعتی، 1384، ص 369(
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ــرژی  ــش ان ــری بخ ــازی و تصمیم گی ــی در تصمیم س ــای مختلف ــود، نهاده ــده می ش ــودار 2 دی ــه در نم ــه ک همان گون

کشــور دخیــل هســتند. وزارتخانه هــای نفــت، نیــرو، جهــاد کشــاورزی و صنایــع و معــادن و تجــارت، هــر یــک در 

ــر و زغــال  ــرق، انرژی هــای زیســت توده، تجدیدپذی ــه ترتیــب نفــت و گاز، ب ــرژی – یعنــی ب زمینه هــای تخصصــی ان

ــال  ــه خــود را دنب ــوط ب ــگاه بخشــی فقــط مســائل بخــش مرب ــا ن ســنگ - فعــال هســتند. هــر یــک از وزارتخانه هــا ب

می کننــد. بنابرایــن نهــادی کــه بــه صــورت کالن نگــر، تمامــی بخش هــای انــرژی را هماهنــگ کنــد، وجــود نــدارد. 

گرچــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور بــه واســطه وظیفــه تخصیــص ســرمایه و بودجــه، هماهنگی هایــی را 

ــر  ــه وظایــف دیگــری کــه ب ــا توجــه ب ــه تــوان کارشناســی و نیــز ب ــا اتــکاء ب صــورت می دهــد، امــا ایــن مدیریــت، ب

عهــده دارد، نمی توانــد هماهنگــی کاملــی کــه حاصــل تلفیــق برنامه هــای بخشــی بــرای تدویــن برنامــه کالن بخــش 

انــرژی باشــد، بــه عمــل آورد.

ــرم،  ــا در رأس ه ــه تنه ــه ن ــت ک ــن اس ــر ای ــود، بیانگ ــاهده می ش ــران مش ــرژی ای ــش ان ــی بخ ــاختار فعل ــه در س آن چ

یــک نهــاد مشــخص، سیاســت گذاری بخــش انــرژی را انجــام نمی دهــد، بلکــه در درون هــر زیربخــش نیــز همچنــان 

ــه انجــام  ــن وزارت خانه هــا و شــرکت های تابع ــه صــورت تفکیــک نشــده بی ــی، ب وظایــف سیاســت گذاری و عملیات

می شــود. 

3-2 بی توجهی نسبت به »تنظيم گری« در فرآیند تجدید ساختار

بــرای این کــه در صنعــت گاز ایــران، فرآینــد گــذار از انحصــار بــه ســمت فضــای رقابتــی انجــام شــود، ضــروری اســت 

ابتــدا، فرآینــد تجدیــد ســاختار در ایــن صنعــت عملیاتــی شــود. فرآینــد تجدیــد ســاختار، بــه مجموعــه ای از اقدامــات 

ــا شــرایط انحصــاری و  ــی، ب ــگاه متول ــا بن ــزی شــده اطــالق می شــود کــه در آن، یــک صنعــت ی ــی و برنامه ری متوال

ــا  ــا شــرایط فعالیــت رقابتــی و عمومــاً ب ــه یــک صنعــت یــا چندیــن بنــگاه متعــدد ب عمومــاً تحــت مالکیــت دولتــی، ب

ــان  ــا زم ــوا ی ــت محت ــی نادرس ــا طراح ــدان ی ــاختار، فق ــد س ــد تجدی ــود. در فرآین ــل می ش ــی تبدی ــت خصوص مالکی

ــد ســاختار می شــود )نیلــی، 1390، ص 67(. اجرایــی نامناســب اقدامــات، باعــث اختــالل در نتایــج مدنظــر از تجدی

همانطــور کــه در نمــودار 3 نشــان داده شــده اســت، فرآینــد تجدیــد ســاختار بــه طــور کلــی، شــامل چهــار 

بخش خصوصــی بــه  مالکیــت  انتقــال   -4 و  آزادســازی   -3 تنظیم گــری،   -2 1-مجزاســازی   مرحلــه ی 

انتقال مالکیت
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ــی  ــر، برخ ــارت بهت ــه عب ــی رود. ب ــمار م ــه ش ــاختار ب ــد س ــر تجدی ــن عناص ــری، از کلیدی تری ــه تنظیم گ ــت ک  اس

ــای  ــرور تجربه ه ــه و م ــات صــورت گرفت ــه مطالع ــا در هم ــراه می شــود. ام ــا مجزاســازی هم ــات تنظیم گــری ب اقدام

ــد  ــد تجدی ــی فرآین ــه پایان ــوان مرحل ــت، به عن ــال مالکی ــن و انتق ــه آغازی ــوان مرحل ــازی به عن ــاً مجزاس ــق، عموم موف

 .)1996 .Heinkel( ــت ــده اس ــداد ش ــاختار قلم س

نمودار 3: فرآیند تجدید ساختار در صنعت گاز

در ایــران نیــز قوانیــن و مصوبه هــای مختلفــی در راســتای تجدیــد ســاختار شــرکت ملــی گاز تدویــن شــده اســت کــه 

مهم تریــن آن هــا، بــه ترتیــب زمــان تصویــب عبارتنــد از:

1- قانــون اصــالح مــوادی از قانــون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران 

ــون اساســی، مصــوب مجلــس شــورای اســالمی، ابالغ شــده  و اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم قان

در تاریــخ 1387/5/12.

2-تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ 6 مرداد 13881

3-تصویب نامه هئیت واگذاری در تاریخ 13 مهر 13892.

ــه  ــرکت های تابع ــذاری ش ــوه واگ ــورد نح ــازی در م ــازمان خصوصی س ــا س ــت ب ــه  ی وزارت نف ــورت  جلس 4-ص

ــر 1389. ــخ 20 مه ــران در تاری ــی گاز ای ــرکت مل ش

ــه شــرکت هــای ســرمایه  ــت ب ــت ســهام عدال ــران باب ــی گاز ای ــون اصــالح، 40% ســهام شــرکت مل ــاده )34( قان ــه اســتناد م ــد 1: ب 1  بن
ــدگان اداره شــود.  ــال گیرن ــررات توســط انتق ــر مق ــا براب ــه نســبت مشــمولین هــر اســتان واگــذار مــی شــود ت گــذاری اســتانی ب

مــاده )34( قانــون اصــالح: در اجــراء سیاســت  گســترش مالکیــت عمومــی  بــه  منظــور تأمیــن عدالــت اجتماعــی، دولــت مجــاز اســت تــا 
چهــل درصــد )40%( مجمــوع ارزش ســهام بنگاههــای قابــل واگــذاری در هــر بــازار موضــوع گــروه دو مــاده )2( ایــن قانــون را بــا ضوابــط 

ذیــل بــه اتبــاع ایرانــی مقیــم داخــل کشــور واگــذار نمایــد.
ــت  ــود فعالی ــر وج ــی ب ــت مبن ــکات وزارت نف ــد ن ــرر گردی ــران مق ــی گاز ای ــرکت مل ــهام ش ــذاری س ــوص واگ ــد 1-3: در خص 2  بن
حاکمیتــی ایــن شــرکت بررســی گــردد و گــزارش تفکیــک مســائل حاکمیتــی و تصــدی گــری و روش واگــذاری شــرکت اصلــی و 

ــه گــردد.  ــه هیئــت واگــذاری ارائ ــر مجموعــه ب شــرکت هــای زی
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جدول 1: تصمیم های اتخاذ شده در راستای تجدید ساختار شرکت ملی گاز ایران

راهبردهای اتخاذ شده دالیل تصمیم گیریتاریخ 

حفظ یکپارچگی 185/5/28 
صنعت

واگذاری شرکت های استانی به صورت جداگانه 	 
اولویت واگذاری با شرکت های استانی سودده 	 
عدم واگذاری خطوط انتقال 	 
باقی ماندن صادرات در کنترل دولت 	 
حفظ یک پارچگی بخش های مختلف 	 
تعیین تکلیف قیمت گاز و یارانه پرداختی 	 

بررسی امکان 286/10/15 
واگذاری شرکت 

گاز همدان به 
بخش خصوصی و 
سودآوری صنعت

واگذاری در دو مرحله: 	 
مرحله اول- مدیریت . 1
مرحله دوم- واگذاری تدریجی مالکیت با آزادسازی قیمت انرژی به صورت . 2

یک شرکت سهامی عام جدیدالتأسیس که 40 درصد سهام آن مربوط به 
شرکت گاز است. 

بررسی و 387/2/14 
تصمیم گیری در 

مورد نحوه اجرای 
مصوبه هیأت دولت

پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر واگذاری سهام شرکت ملی گاز به جای واگذاری 	 
یکایک شرکت ها و مخالفت نمایندگان سازمان خصوصی سازی به دلیل: 

حجم باالی دارایی های شرکت - 
عدم امکان عرضه سهام در بورس به دلیل ضرر و زیان حاصل از پایین بودن - 

نرخ فروش 
کوچک بودن نسبت سود به دارایی - 
پیشنهاد سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت ها به صورت 	 

خوشه ای-ناحیه ای )ترکیب یک شرکت پاالیشگاهی با چند شرکت گاز 
استانی( و مخالفت نمایندگان شرکت ملی گاز به دالیل سیاسی و اقتصادی 

تعویق واگذاری 4 شرکت ملی گاز، مهندسی و توسعه گاز، انتقال گاز و 	 
مجتمع پارس جنوبی تا سال پایانی برنامه 

واگذاری تمام شرکت های زیرمجموعه گاز اعم از پاالیشگاه ها و شرکت های 	 
گاز استانی به صورت جداگانه منوط به تصویب پیشنهاد آزادسازی قیمت گاز 

از سوی هیئت دولت 

ارائه سناریوهای 487/9/20 
خصوصی سازی

مرور سناریوهای خصوصی سازی: 	 
خصوصی سازی به صورت تک تک . 1
خصوصی سازی به صورت دو هولدینگ تخصصی پاالیش و توزیع . 2
خصوصی سازی به صورت هولدینگ تخصصی انتقال و توزیع . 3
خصوصی سازی به صورت یک جا . 4

تحقق تمام معیارهای پایداری مدیریت زنجیره ارزش و افزایش بهره وری، 	 
حفظ توان تخصصی و برنامه ریزی بلندمدت برای ادامه فعالیت شرکت ها، 

کاهش ریسک، کاهش هزینه تمام شده و ... با استفاده از واگذاری به صورت 
هولدینگ و یک پارچه
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بحث در مورد 28/10/87 5 
سناریوهای 

خصوص سازی 
به صورت هولدینگ

دو سناریوی خصوصی سازی به صورت هولدینگ: 	 
یک هولدینگ شرکت ملی گاز ایران )به منظور حفظ مدیریت، زنجیره ارزش . 1

و توان تخصصی شرکت و افزایش بهره وری( 
دو هولدینگ شرکت پاالیش گاز و شرکت  توزیع و انتقال گاز )با توجه به . 2

ماهیت کاری آنها( 
ارائه سناریوهای زمستان 87 6 

خصوصی سازی
سه پیشنهاد واگذاری: 	 

تشکیل هولدینگ تخصصی متشکل از شرکت های گاز استانی و شرکت انتقال . 1
گاز ایران 

تشکیل هولدینگ تخصصی متشکل از شرکت های پاالیشگاهی . 2
واگذاری انفرادی شرکت ملی گاز ایران، شرکت های پاالیشگاهی و . 3

شرکت های وابسته 
عدم 17/12/87 7 

خصوصی سازی
مستثنی کردن شرکت انتقال گاز از واگذاری و احتساب آن در زمره 	 

فعالیت های گروه 3 ماده 2 قانون سیاست های اصل 44 

ــد  ــد تجدی ــه در فرآین ــود ک ــت می ش ــه دریاف ــدول 1 این گون ــده در ج ــاذ ش ــای اتخ ــن و تصمیم ه ــوع قوانی از مجم

ســاختار شــرکت ملــی گاز ایــران، بــدون توجــه بــه مراحــل ابتدایــی و میانــی تجدیــد ســاختار، تنهــا بــه انتقــال مالکیــت 

بــه عنــوان آخریــن حلقــه فرآینــد تجدیــد ســاختار توجــه شــده اســت و بــه تنظیم گــری و ایجــاد نهــاد تنظیم گــر بــه 

ــی،  ــم زاده آران ــی نشــده اســت )عظی ــه توجه ــچ گون ــت، هی ــال مالکی ــای انتق ــن پیش زمینه ه ــی از مهم تری ــوان یک عن

ــه واگــذار شــود و  ــا و چگون ــوده اســت کــه کــدام بخش ه ــن ب ــی ای ــر، همــواره بحــث اصل ــارت بهت ــه عب 1395(. ب

ــال در ســال 1385، مــدل یکپارچگــی  ــوان مث ــه عن ــز پیشــنهاد شــده اســت. ب ــی نی در ایــن راســتا، مدل هــای گوناگون

صنعــت گاز بــا انحصــار دولــت، در ســال 1386 واگــذاری بــه صــورت یــک هلدینــگ، در ســال 1387 واگــذاری بــه 

صــورت یــک یــا دو هلدینــگ و در اســفند 1387، دوبــاره عــدم واگــذاری شــرکت ملــی گاز ایــران، پیشــنهاد شــد 

)همــان(.

عــالوه بــر ایــن مــوارد، تدویــن قانــوِن اصــل »دسترســی آزادانــه اشــخاص ثالــث بــه شــبکه های رقابــت  ناپذیــِر انتقــال 

و توزیــع« و ســپس اجــرای آن نیــز یکــی از مهم تریــن اقدامــات، در راســتای اجــرای اولیــن مرحلــه ی فرآینــد تجدیــد 

ســاختار بــه شــمار مــی رود. زیــرا بــا توجــه بــه ویژگــی شــبکه ای بــودن صنعــت گاز، داوطلبــان بالقــوه ی ورود بــه بــازار 

بــرای فــروش انــرژی بایــد بتواننــد کاالی خــود را از طریــق شــبکه بــه مصرف کننــدگان برســانند. اگــر دسترســی بــه 
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شــبکه  از طریــق شــرایط منصفانــه و قیمت هــای مشخص شــده از ســوی »متصــدی شــبکه«1 فراهــم نگــردد، بــه ســرعت 

ــت)Spence. 2008:22(. »ســوء  ــت مســلط«2  شــکل خواهــد گرف ــی نظیر»ســوء اســتفاده از موقعی رفتارهــای ضدرقابت

اســتفاده از موقعیــت مســلط« ســبب می شــود تــا متصــدی شــبکه از ارائــه  خدمــت بــا قیمــت منطقــی خــودداری نمایــد 

.)2007:102 .Kotlowski( و یــا آن را مشــروط بــه شــرایط غیرمتعــارف نمایــد

بنابــرای بــرای جلوگیــری از چنیــن رفتارهــای ضدرقابتــی در بــازار گاز بایــد اصــل »دسترســی آزاد شــخص ثالــث«3 

ــا  ــرژی ی ــدگان ان ــه تأمین کنن ــی دارد کــه ب ــه حقوق ــث« اشــاره ب ــرار باشــد. مفهــوم »دسترســی آزاد اشــخاص ثال برق

ــرل آن در دســت دیگــری  ــد از شــبکه ی گاز )کــه کنت ــیله ی آن بتوانن ــه وس ــدگان اعطــا می شــود کــه ب مصرف کنن

اســت( اســتفاده کــرده و تجــارت خــود را داشــته باشــند )Hellwing. 2008:8(. بــر اســاس ایــن اصــل بــه تدریــج زمینه ی 

ــال و  ــوط انتق ــک خط ــل، مال ــن اص ــر ای ــی ب ــرا مبتن ــود. زی ــم می ش ــت گاز فراه ــری صنع ــازی و رقابت پذی مجزا س

توزیــع، بایــد شــرایط غیرتبعیض آمیــز را بــرای اســتفاده ســایر رقبــا و نــه صرفــاً منافــع خــود، ایجــاد کنــد )عظیــم زاده 

ــی و دیگــران، 1396(. آران

ــه مرحلــه ی  ــران، ب ــره ی ارزش در صنعــت گاز ای ــه واســطه ی انحصــار کامــاًل دولتــی زنجی ــه حــال ب ــا ب ایــن اصــل ت

قانون گــذاری نرســیده اســت. بــه عبــارت دقیق تــر، شــرکت انتقــال گاز ایــران، بــه عنــوان یکــی از شــرکت های فرعــی 

شــرکت ملــی گاز ایــران، تنهــا مکلــف اســت تــا تســهیالت الزم اعــم از بهره بــرداری، حفــظ، نگهــداری و تعمیــرات 

ــز بخــش خصوصــی،  ــرای اســتفاده غیرتبعیض آمی ــه ای ب ــوز زمین ــذا هن ــد. ل ــی فراهــم کن ــرای بخــش دولت ــا ب را، تنه

ــی  ــه واســطه ی تقاطــع مراکــز اصل ــاب گازی، ب ــی اگــر ه ــن حت ــم نشــده اســت. بنابرای ــی فراه ــد بخــش دولت همانن

مبادلــه گاز در کشــور ایجــاد شــود، ولــی هم چنــان اســتفاده از زیرســاخت ها تنهــا در اختیــار دولــت باشــد، بــه دلیــل 

ــه در ایــن هاب هــای گازی شــکل نخواهــد گرفــت. انحصــار دولتــی، قیمــت عادالن

1 network operator
2 Abuse of dominant position

 سوء استفاده از موقعیت مسلط در جایی رخ می دهد که بنگاه مورد نظر، امکانات ناشی از این وضعیت را برای کسب منافعی مورد استفاده قرار
می دهد که در صورت وجود رقابت عملی، قابل تحصیل نخواهد بود )رشوند بوکانی، 1390: 291-293(.

3 Third party access
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اصــل دسترســی آزادانــه بــه شــبکه، نــه تنهــا در مــورد بهره بــرداری از خطــوط انتقــال اصلــی گاز طبیعــی، بــه مرحلــه ی 

قانون گــذاری نرســیده اســت، بلکــه در مــورد شــرکت های توزیــع گاز اســتانی نیــز تــا بــه حــال رعایــت نشــده اســت. از 
 ســال 1391 تــا 1394، هــر ســال شــرکت های توزیع گاز اســتانی در لیســت  شــرکت های دولتی قابل واگــذاری گروه 12

 قــرار می گرفته انــد تــا بهره بــرداری، توزیــع گاز طبیعــی، توســعه شــبکه، اخــذ انشــعابات، نصب کنتــور، کنتورخوانــی، 

نگهــداری، تعمیــرات عملیــات شــبکه، صــدور قبــوض گاز و وصــول مطالبــات در بخــش شــهری، روســتایی، خانگــی 

و صنایــع، بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.

ــن  ــی تدوی ــاز آن یعن ــی ترین پیش نی ــه اساس ــدون این ک ــت، ب ــورت می گرف ــال 1391 ص ــاله از س ــر س ــدام ه ــن اق ای

اصــل دسترســی آزادانــه بــه شــبکه بــه مرحلــه ی قانون گــذاری و اجــرا رســیده باشــد. بــه عبــارت دقیق تــر، 

واگــذاری شــرکت های توزیــع گاز اســتانی در حالــی از ســوی ســازمان خصوصی ســازی مطــرح می شــد کــه 

ــاخت های  ــرداری از زیرس ــره  ب ــا به ــه آی ــوع ک ــن موض ــر، ای ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــخص نب ــذاری آن مش ــوه واگ نح

یــا چندیــن شــرکت می تواننــد در شــرایطی  و  قــرار گیــرد  یــک شــرکت  اختیــار  اســت در  قــرار  توزیــع، 

ــد  ــرار باش ــر ق ــت. اگ ــرار داش ــام ق ــه ای از ابه ــد، در هال ــتفاده کنن ــاختی اس ــهیالت زیرس ــن تس ــز از ای غیرتبعیض آمی

ــد،  ــال یاب ــی انتق ــرکت خصوص ــک ش ــه ی ــی ب ــرکت دولت ــک ش ــذاری از ی ــا واگ ــود، تنه ــرایط موج ــظ ش ــا حف ب

1 ماده2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها 
و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می  شود:

گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 
1( شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فرکانس(، 

2( شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،
3( تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 

4( شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،
5( معادن نفت و گاز،

6( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و 
بانک توسعه تعاون، 

7( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 
8( شبکه های اصلی انتقال برق، 

9( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 
10( سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 

11( رادیو و تلویزیون،
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ــت کــه  ــه حــال وجــود داشــته اســت، انحصــار خصوصــی شــکل خواهــد گرف ــا ب ــی کــه ت ــه جــای انحصــار دولت ب

پیامدهــای بســیار مخرب تــری نظیــر افزایــش قیمــت و حداکثرســازی نفــع شــخصی بــه جــای منعفــت عمــوم، نســبت 

بــه انحصــار دولتــی خواهــد داشــت. از همیــن رو، برخــی مطالعــات، تاثیــرات تقــدم خصوصی ســازی و تنظیم گــری 

ــل از  ــج اصــالح ســاختار در کشــورهایی کــه قب ــن نتیجــه رســیده اند کــه نتای ــه ای ــد و ب ــرار داده ان ــورد توجــه ق را م
)والســتن1 بوده اســت  نامطلوب تــر  بســیار  نکرده انــد،  ایجــاد  را  مطلــوب  تنظیم گــر  نهــاد   خصوصی ســازی،  

ــا  ــا کنــد کــه ب ــا این کــه نظــام تنظیم گــری برپ ــذا اگــر کشــوری فاقــد نهادهــای تنظیم گــری الزم باشــد ی ، 2002(. ل

داشــته های نهــادی آن کشــور هماهنــگ نباشــد، تــالش بــرای خصوصــی ســازی منجــر بــه نتیجــه کارآمــدی نخواهــد 

شــد. 

ــان  ــت جــدی می ــع، رقاب ــه شــبکه ی توزی ــث ب ــه اشــخاص ثال تنهــا در صــورت فراهــم  شــدن اصــل دسترســی آزادان

شــرکت های بهــره  بــردار شــکل خواهــد گرفــت کــه در نهایــت منجــر بــه بهــره وری باالتــر و ارتقــای رفــاه 

مصرف کننــده خواهــد شــد. البتــه بــه صــرف تدویــن اصــل دسترســی آزادانــه بــه شــبکه، چنیــن اتفاقــی رخ نخواهــد 

ــرای  داد. مگــر این کــه ایــن اصــل از طریــق نهــاد تنظیم گــری اجــرا شــود کــه بتوانــد شــرایط غیرتبعیض آمیــزی را ب

تمامــی رقبــا در خصــوص اســتفاده از تســهیالت زیرســاختی فراهــم کنــد. بــه عنــوان مثــال، در روســیه هــر چنــد ایــن 

اصــل در اوایــل 1997 مــورد تصویــب قــرار گرفــت، امــا گازپــروم هم چنــان بــه واســطه ی موقعیــت انحصــاری خــود، 

ــت انتقــال گاِز درخواســت  ــا ظرفی ــه آن اجــازه می دهــد ت ــرل سیســتم عرضــه یکپارچــه را در دســت دارد کــه ب کنت

شــده توســط دیگــر تولید کننــدگان را ، در اختیــار آن هــا قــرار ندهــد. لــذا از ایــن طریــق، هزینــه ی عرضه کننــدگان 

ــن  ــروم، ای ــار گازپ ــلط و انحص ــطه ی تس ــن، به واس ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــش می ده ــازار را افزای ــه ب ــرای ورود ب ــتقل ب مس

ــه خطــوط  ــه ی دسترســی دیگــر عرضه کننــدگان گاز ب ــا قراردادهــای بلندمــدت در زمین ــا ب ــدارد ت ــل ن شــرکت تمای

اصلــی موافقــت کنــد. حداکثــر مــدت زمــان قــرارداد ســه ســال اســت کــه چنیــن زمانــی، بــرای جــذب دیگــر تولیــد 

)15.p .2013 .Henderson(. ــی نیســت ــد، کاف ــرای توســعه ی میادیــن جدی ــدگان ب کنن

1 Walsten
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ــاه  ــد رف ــود، می توان ــی ش ــی اجرای ــورت واقع ــه ص ــث ب ــخاص ثال ــه اش ــی آزادان ــل دسترس ــه اص ــی ک در صورت

ــرات  ــرای توضیــح ایــن مطلــب می تــوان از تحــوالت رخ داده در صنعــت مخاب مصرف کننــدگان را افزایــش دهــد. ب

کمــک گرفــت. تــا زمانی کــه تمــام زیرســاخت های مخابــرات در اختیــار اپراتــور همــراه اول بــه عنــوان تنهــا اپراتــور 

ــه  ــاال ب ــه ی ب ــن و تعرف ــت پایی ــل کیفی ــی از قبی ــار دولت ــطه ی انحص ــه واس ــی ب ــرایط نامطلوب ــت، ش ــرار داش ــی ق دولت

ــراه اول،  ــور هم ــر اپرات ــالوه ب ــه ع ــد ک ــم ش ــه ای فراه ــه گون ــرایط ب ــر ش ــا بعدت ــد. ام ــل می ش ــده تحمی مصرف کنن

اپراتورهــای دیگــری نظیــر ایرانســل و رایتــل نیــز توانســتند در کنــار اپراتــور همــراه اول، بــر اســاس اصــل دسترســی 

ــه شــبکه، از تســهیالت زیرســاختی در شــرایطی غیرتبعیض آمیــز اســتفاده کننــد. در نتیجــه، رقابتــی  جــدی  ــه ب آزادان

ــت. در  ــده اس ــا ش ــات و کاهش تعرفه ه ــای خدم ــه ارتق ــر ب ــت منج ــه در نهای ــد ک ــود آم ــا به وج ــن اپراتوره ــان ای می

ایــن مــورد اجــرای اصــل دسترســی آزادانــه بــر عهــده ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی بــه عنــوان نهــاد 

ــه دارد. ــز ادام ــون نی ــرار داشــت و تاکن تنظیم گــر ق

3-3 عدم تطابق ابزارهای تنظيم گری حقوق رقابت و تنظيم گری بخشی1 با ساختار انحصار دولتی 

حاكم بر این بخش

ــاد تنظیم گــر  ــوان نه ــه عن ــت ب ــت و ایجــاد شــورای رقاب ــوق رقاب ــوان حق ــه عن ــت ب ــون رقاب ــب قان ــل از تصوی ــا قب ت

ــری و  ــران، تنظیم گ ــی ای ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــم قان ــل نه ــب فص ــی در قال فرابخش

ابزارهــای تنظیم گــری )بــه معنــای مصطلــح امــروزی آن( بــرای بخــش انــرژی بــه ویــژه صنعــت گاز ایــران هیــچ گونــه 

کاربــردی نداشــت. بــه عبــارت دیگــر، حقــوق رقابــت و تنظیم گــری بخشــی، بــه عنــوان ابزارهــای تنظیم گــری، تنهــا 

ــن ابزارهــا، خواســتار  ــا اســتفاده از ای ــت ب ــت، دول ــد. در ایــن حال ــدا می کن ــا پی ــازار، معن ــر ب ــی ب در اقتصادهــای مبتن

ــت را به وجــود  ــه کمــک آن هــا، رقاب ــا ب ــر اســت ت ــر و رقابت ناپذی ــازار در بازارهــای رقابت پذی ــح شکســت ب تصحی

آورد و بــه نوعــی بــه بازارســازی بپــردازد. از آن جــا کــه بخــش انــرژی بــه ویــژه صنعــت گاز ایــران، تمامــاً در انحصــار 

1 این دو از ابزارهای مهم نهاد تنظیم گر میباشند. حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گرِی بازارهای رقابتپذیر به شمار می آید که برای 
مقابله با رفتارهای ضد رقابتی همچون سوء استفاده از وضعیت مسلط، ادغام و تحصیل مالکیت به کار می رود. این ابزار با مداخله ی پیشینی به 
صورت موردی و کوتاه مدت به تسهیل رقابت می پردازد. برای بازارهای رقابت ناپذیر از ابزار دیگری با عنوان تنظیم گری بخشی استفاده می 
شود. این ابزار برخالف ابزار قبلی موردی نیست، به صورت مستمر مورد استفاده قرار می گیرد و به عنوان جایگزین رقابت شناخت می شود.
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دولــت اســت، ایــن ابزارهــا معنــای خــود را از دســت می دهنــد. زیــرا در اقتصــاد مبتنــی بــر انحصــار دولــت، دولــت بــه 

هیچ یــک از ایــن دو ابــزار نیــاز نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، دولــت نمی توانــد از یــک ســو، بــا تدویــن ابزارهــای رقابتــی، 

زمینه هــای الزم بــرای ایجــاد دولــت تنظیم گــر را فراهــم کنــد و از ســوی دیگــر، هم چنــان بــه صــورت انحصــاری بــه 

فعالیــت ادامــه دهــد. زیــرا فلســفه ی اصلــی ایــن ابزارهــا، ایــن اســت کــه دولــت بــا رفتارهــای ضدرقابتــِی بخش هــای 

ــه پیدایــش چنیــن فضایــی آن اســت کــه ابتــدا خــود فعالیت هــای رقابت پذیــر را  غیردولتــی مقابلــه کنــد. شــرط اولی

بــه ایــن بخش هــا واگــذار کنــد. بنابرایــن هــر چنــد در اقتصــاد ایــران، ابزارهــای تنظیم گــری ایجــاد شــده اســت، امــا 

چنیــن ابزارهایــی ســبب نشــده اســت تــا زمینــه ی تجدیــد ســاختار و فعــال شــدن بخش هــای غیردولتــی فراهــم شــود. 

3-4  ابهــام در روابــط ســازمانی شــركت ملــی گاز ایــران بــا وزارت نفــت و شــركت ملــی نفــت 

ایــران

یکــی از رخدادهــای بعــد از انقــالب کــه ســاختار نفــت را تحــت تأثیــر قــرار داد، تصویــب الیحــه قانونــی تأســیس 
ــون نفــت1  وزارت نفــت در مهرمــاه 1358 و هم چنیــن متمــم آن، در 1359/3/29 در شــورای انقــالب و تصویــب قان

 )جدیــد( در مهرمــاه 1366 اســت کــه بــه ویــژه مکمــل الیحــه تأســیس وزرات نفــت و قانــون نفــت، بــه جهــت نقشــی 

ــی تأســیس وزارت  ــه موجــب متمــم قانون ــد. ب ــز اهمیت ان کــه می تواننــد در اصــالح ســاختار گاز داشــته باشــند، حائ

ــع  ــی صنای ــرکت مل ــران و ش ــی گاز ای ــرکت مل ــران، ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــی ش ــنامه های فعل ــار اساس ــت، اعتب نف

پتروشــیمی تــا تصویــب اساســنامه شــرکت های جدیــد موضــوع مــاده 3 قانــون )تأســیس(، کمــاکان بــه قــوت خــود 

ــه ادغــام، تجزیــه،  ــاز، نســبت ب ــه نی ــا توجــه ب ــار داده شــده اســت کــه ب ــه وزارت نفــت اختی باقــی اســت. هم چنیــن ب

انحــالل یــا تأســیس  شــرکت های جدیــد بــر اســاس تصویــب کمیســیونی ویــژه متشــکل از وزیــر نفــت، رئیــس ســازمان 

1 تاکنــون چهــار قانــون نفــت 1336، 1353، 1366 و 1390 در ایــران بــه تصویــب رســیده اســت. اولیــن قانــون نفــت ایــران بــه نــام »قانــون مربــوط 
بــه تفحــص و اکتشــاف و اســتخراج نفــت در سراســر کشــور و فــالت قــاره« در تاریــخ هفتــم مــرداد مــاه 1336 بــه تصویــب رســید. قانــون نفــت 
بعــدی در تاریــخ هشــتم مــرداد مــاه 1353 )1974 میــالدی( بــه تصویــب رســید. قانــون نفــت 1353 ماحصــل تحــوالت بیــن المللــی دهه هــای 60 
و 70 میــالدی بــوده و از مشــخصات قانــون مذکــور، جامعبــودن آن بــوده اســت. اخیــراً ایــن قانــون طبــق »قانــون اصــالح نفــت« مصــوب 
22 خــرداد مــاده 1390 ملغــی اعــالم گردیــده اســت. پــس از انقــالب اســالمی، در تاریــخ نهــم مهرمــاه 1366 قانــون نفــت ســوم کشــور بــه 
تصویــب مــی رســد. قانــون بعــدی یعنــی قانــون چهــارم نفــت، در نــه مــاده مصــوب 22 خــرداد مــاه 1390 اســت. ایــن قانــون تحــت عنــوان 
»قانــون اصــالح نفــت« بــه صــورت اصــالح قانــون در قانــون ســعی در اصــالح نقــاط ضعــف قانــون نفــت 1366 داشــته اســت )شــکوهی، 

1392، صــص 492-500(.
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چالش های ایجاد نظام تنظیم گری در بازار گاز ایران و راهکارهای پیشنهادی

برنامــه و بودجــه و دبیــر کل ســازمان امــور اداری و اســتخدامی اقــدام کنــد. بــا تصویــب ایــن قانــون، شــرایط قانونــی 

ــه نحــوی کــه در اساســنامه  ــی فراهــم شــد، ب ــه خوب ــران ب ــرای اصــالح ســاختار بخــش گاز و شــرکت ملــی گاز ای ب

جدیــد می تــوان بــه طراحــی ایجــاد نهــاد تنظیم گــر، ابزارهــای تنظیم گــری و دیگــر مســائل مرتبــط بــا فرآینــد تجدیــد 

ســاختار پرداخــت و ایــن گونــه مســائل را در آن مطــرح کــرد.

در تاریــخ 15 اســفند مــاه 1361، مجلــس در قانونــی تحــت عنــوان »قانــون الــزام دولــت جهــت تنظیــم الیحــه قانونــی 

نفــت« وزارت نفــت را ظــرف چهــار مــاه مکلــف بــه ارائــه ی الیحــه نفــت و اساســنامه مؤسســات تابعــه خــود می کنــد. 

دولــت و وزارت نفــت بــرای انجــام ایــن تکلیــف قانونــی اقــدام خاصــی انجــام ندادنــد. در نتیجــه پــس از پنــج ســال، 

خــود نماینــدگان، طرحــی را تهیــه و بــه عنــوان ســومین قانــون نفــت ایــران در ســال 1366 آن را بــه تصویــب مجلــس 

رســاندند. بــه موجــب تبصــره مــاده )4( قانــون نفــت مصــوب 1366، وزارت نفــت مکلــف شــده بــود اساســنامه های 

شــرکت های نفــت، گاز و پتروشــیمی را ظــرف یــک ســال پــس از تاریــخ تصویــب قانــون مذکــور، جهــت  تصویــب 

بــه مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم کنــد. تاکنــون باگذشــت بیــش از ســی ســال از تصویــب قانــون مذکــور، ایــن 

تکلیــف قانونــی در مــورد تصویــب اساســنامه جدیــد شــرکت ملــی گاز ایــران کمــاکان انجــام نشــده اســت و هم چنــان 

تــا ایــن تاریــخ بــه تعویــق افتــاده اســت.

نهادهــای تنظیم گــر و بــه تبــع آن ابزارهــای تنظیم گــری، از درون قوانیــن نفــت و گاز و نیــز بــا توجــه بــه ســاز و کار 

ــون گاز  ــال قان ــه دنب ــتان ب ــاًل در انگلس ــد. مث ــود بپردازن ــش خ ــای نق ــه ایف ــد ب ــنامه ها می توانن ــده در اساس طراحی ش

1986، نهــاد تنظیم گــری صنعــت گاز انگلســتان بــا عنــوان )OFGAS(1 بــه وجــود آمــد و در ســال 1999 بــا ادغــام بــازار 

ــی مســیر  ــه خوب ــن نهــاد تنظیم گــر توانســت ب ــام داد. در نتیجــه ای ــر ن ــه )OFGEM(2 تغیی ــن نهــاد تنظیم گــر ب ــرق، ای ب

آزادســازی صنعــت گاز انگســتان را همــوار کنــد. بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، تأخیــر بیــش از دو دهــه از تهیــه اساســنامه 

ــا  ــاط آن ب ــن شــرکت و ارتب ــد ای ــال آن، ابهــام در وضعیــت ســاختار جدی ــه دنب ــران و ب ــد شــرکت ملــی گاز ای جدی

ــر  ــاد تنظیم گ ــاد نه ــع ایج ــن موان ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــت، ب ــن وزرات نف ــران و هم چنی ــت ای ــی نف ــرکت مل ش

1 Office of Gas Supply
2 Office of Gas and Electricity Markets
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مطلــوب در صنعــت گاز بــه شــمار مــی رود.

3-5 نظارت ضعيف دولت بر واحدهای مورد واگذاری و واگذار شده

بنــد )د(1 و)ه(2 سیاســت های ابالغــی اصــل 44 قانــون اساســی، بــه ایفــای نقش نظارتــی و تنظیم گــری دولــت در فرآیند 

ــان  ــازی نش ــازمان خصوصی س ــردی س ــای عملک ــز گزارش ه ــود و نی ــن موج ــه قوانی ــردازد. مطالع ــا می پ واگذاری ه

می دهــد، بــه رغــم قوانیــن تقریبــاً مفصــل و نیــز ابزارهــای بــه کار بســته شــده در مراحــل واگــذاری -اگرچــه کامــل 

نبــوده و بــه اســتفاده از ابزارهــای جدیــد نیازمنــد اســت- مجموعــه قوانیــن موجــود در بخــش نظــارت و تنظیم گــری 

ــوی  ــذاری، ق ــر واگ ــا در ام ــد. نظارت ه ــف و ناقص ان ــده، ضعی ــذاری و واگذارش ــورد واگ ــای م ــت در واحده دول

ــوده  ــا منفــی ب ــت ی ــا مثب ــدارد کــه نشــان دهــد واگذاری ه ــق و علمــی عمیقــی وجــود ن نیســتند و گزارش هــای موف

اســت. ایــن از ضعــف ابزارهــای قانونــی و ایفــای نقــش نظارتــی و تنظیم گــری دولــت حکایــت می کنــد.

عــالوه بــر ایــن، مطابــق بنــد الــف قانــون اصــل 44 کــه مهم تریــن قانــون خصوصی ســازی ایــران اســت »دولــت حــق 

فعالیــت  اقتصــادی جدیــد خــارج از مــوارد صــدر اصــل 44 را نــدارد و موظــف اســت هــر گونــه فعالیــت را که مشــمول 

ــت(  ــه پنج ســاله چهــارم )ســالیانه 20 درصــد کاهــش فعالی ــان برنام ــا پای ــر ت ــن صــدر اصــل 44 نباشــد، حداکث عناوی

ــت های  ــد »ج« سیاس ــق بن ــن مطاب ــد. هم چنی ــذار کن ــی واگ ــی غیردولت ــی و عموم ــی و خصوص ــای تعاون ــه بخش ه ب

ابالغــی، دولــت ملــزم بــه واگــذاری 80 درصــد از شــرکت های موجــود و فعــال و مشــمول صــدر اصــل 44، تــا پایــان 

ــه بخــش  ــه تنهــا ب ــر اســاس ایــن دو بنــد، واگــذاری فعالیت هــای اقتصــادی دولــت، ن برنامــه چهــارم شــده اســت«. ب

خصوصــی، بلکــه بــه بخــش عمومــی غیردولتــی و بخــش تعاونــی نیــز انجــام می شــود. 

نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت کــه همیــن قســم واگــذاری بــه بخش هــای عمومــی غیردولتــی و تعاونــی، مــورد اعتــراض 

ــن صنعــت، در  ــاور کارشناســان ای ــه ب ــرا ب ــران اســت. زی ــی در صنعــت نفــت و گاز ای و مقاومــت دســتگاه های دولت

ــای  ــر ایف ــی ب ــای خصوصــی و تعاون ــش ه ــذاری: 1-1-توانمندســازی بخ ــات واگ ــذاری: 1- الزام ــی واگ ــای کل ــد »د«: سیاســت ه 1 بن
فعالیــت هــای گســترده و اداره بنــگاه هــای اقتصــادی بــزرگ، 1-2-نظــارت و پشــتیبانی مراجــع ذیربــط بعــد از واگــذاری بــرای تحقــق 

اهــداف واگــذاری ...
2 بنــد »ه«: سیاســت هــای کلــی اعمــال حاکمیــت و پرهیــز از انحصــار: 1-تــداوم اعمــال حاکمیــت عمومــی دولــت پــس از ورود بخــش هــای 
غیردولتــی از طریــق سیاســتگذاری و اجــرای قوانیــن و مقــررات و نظــارت بــه ویــژه در مــورد اعمــال موازیــن شــرعی و قانونــی در بانــک های 

غیــر دولتــی،...، 3-جلوگیــری از ایجــاد انحصــار توســط بنــگاه هــای اقتصــادی غیردولتــی از طریــق تنظیــم و تصویــب قوانیــن و مقررات.
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خصوصی ســازی بایــد طــرِف گیرنــده، شایســتگی آن بخــش را داشــته باشــد، ولــی دولــت، ایــن ویژگــی را در نظــر 

ــن ســال در آن فعالیــت ســابقه  ــه ای کــه چندی ــت را از وزاتخان ــوع فعالی ــت یــک ن ــال، دول ــوان مث ــه عن ــرد. ب نمی گی

ــی  ــه تخصص ــه از هیچ گون ــی ک ــن اجتماع ــازمان تأمی ــر س ــی، نظی ــی غیردولت ــای عموم ــه بخش ه ــرد و ب دارد، می گی

در آن زمینــه برخــوردار نیســتند، واگــذار می کنــد. از دالیــل مســتند کارشناســان صنعــت نفــت و گاز مبنــی بــر عــدم 

ــود و  ــذار می ش ــا واگ ــه آن ه ــت و گاز ب ــت نف ــرکت های صنع ــه ش ــی ک ــی غیردولت ــرکت های عموم ــتحقاق ش اس

ــه شــواهد عملــی موجــود در واگذاری هــای ســال های  ــوط ب ــوده و نقــص دارد، مرب ــون در مــورد آن مســکوت ب قان

1389-1384 می شــود. در ایــن دوران، ســهام شــرکت های نفتــی بــه شــرکت های عمومــی غیردولتــی منتقــل گردیــد، 

در حالــی کــه ایــن شــرکت ها فاقــد تجربــه مدیریتــی و تخصصــی در صنعــت نفــت بودنــد و بــه همیــن خاطــر، بــرای 

مدیریــت بنگاه هــای واگذارشــده بــه آن هــا، از صنعــت نفــت، تقاضــای مدیــر کردنــد.

ــن اســت  ــا بیانگــر ای ــن اجتماعــی، تنه ــر ســازمان تأمی ــی نظی ــه بخش هــای عمومــی غیردولت ــا ب ــه واگذاری ه این گون

ــاد  ــه اعتق ــه ب ــد. البت ــویه کن ــود را تس ــای خ ــون، بدهی ه ــق رد دی ــوی از طری ــر نح ــه ه ــد ب ــت می خواه ــه دول ک

کارشناســان حــوزه انــرژی، رد دیــون، خصوصي ســازي نیســت. زیــرا زماني کــه شــرکتي بابــت رد دیــون بــه طلبــکار 

ــی  ــر، وقت ــارت بهت ــه عب ــود. ب ــته می ش ــه بس ــک مجموع ــه ی ــي ب ــش خصوص ــود، راه ورود بخ ــذار می ش ــود واگ خ

ــا شــرکت هاي  ــد، باعــث می شــود ت ــي واگــذار مي کن ــه شــرکت هاي غیردولت ــون ب ــت رد دی ــت، شــرکتي را باب دول

ــد و در  ــدا نکنن ــد، در رقابت هــا حضــور پی ــل واگــذاری را دارن ــت بخش هــای قاب خصوصــي کــه شایســتگی مدیری

ــه شــبه دولتي ها، تأمیــن اجتماعــي، صندوق هــاي بازنشســتگي و غیــره واگــذار خواهــد شــد  نتیجــه ، ایــن شــرکت ها ب

کــه هیــچ  گونــه تخصصــی در امــور واگــذار شــده ندارنــد و در نهایــت بــه تضعیــف شــرکت خواهــد انجامیــد.

3-6 فقدان استقالل مالی نهاد تنظيم گر انرژی

ــه ای باشــد کــه اعضــای  ــه گون ــی ب ــع مال ــن مناب ــن معناســت کــه نحــوه ی تأمی ــه ای ــاد تنظیم گــر ب ــی نه اســتقالل مال

نهــاد تنظیم گــر، بــه هیــچ وجــه احســاس وابســتگی بــه ســازمان یــا سیســتم خاصــی نداشــته باشــند. بــه عبــارت دیگــر، 

بیشــتر هزینه هــای ایــن نهادهــا از طریــق شــرکت ها، صنایــع مربوطــه، مراجعیــن یــا مصرف کننــدگان تأمیــن می شــود 

ــه عنــوان مثــال، کمیســیون فــدرال تنظیم گــری  ــد. ب ــا مالیاتــی نقشــی در تأمیــن ایــن هزینه هــا ندارن ــع دولتــی ی و مناب
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ــه، از  ــن زمین ــا اســت و در ای ــی خودکف ــکا، از نظــر مال ــرژی در آمری ــاد تنظیم گــر ان ــوان نه ــه عن ــرژی )FERC( 1 ب ان

ــود  ــی می ش ــن مال ــود، تأمی ــت می ش ــررات پرداخ ــمول مق ــع مش ــط صنای ــه توس ــالیانه ک ــه ی س ــارژ و تعرف ــق ش طری

.)115.p  .2000 .MacAvoy(

در ایــران قبــل از انقــالب اســالمی، شــرکت ملــی نفــت ایــران از طــرف دولــت، نقــش متولــی صنعــت نفــت را ایفــا 

ــا تحــت  ــا توســط خــود شــرکت و ی می کــرد و همــه فعالیت هــای صنعــت نفــت اعــم از باالدســتی و پایین دســتی، ی

ــه حســاب درآمــد ایــن شــرکت واریــز  نظــر ایــن شــرکت انجــام و کلیــه درآمدهــای ناشــی از ایــن فعالیت هــا نیــز ب

می شــد. شــرکت ملــی نفــت از محــل ایــن درآمدهــا و هم چنیــن بــا اســتفاده از منابــع مالــی داخلــی و خارجــی، کلیــه 

ــوان ســود ســهام و  ــت، مبالغــی تحــت عن ــی می کــرد و در نهای ــن مال فعالیت هــای جــاری و توســعه ای خــود را تأمی

مالیــات بــر عملکــرد بــه دولــت پرداخــت می کــرد. هم چنیــن بــا اخــذ بهــره مالکانــه از شــرکت های عضــو کنسرســیوم 

و شــرکت های دیگــر و کســر یــک درصــد از آن هــا بــه عنــوان ذخیــره عمومــی، مابقــی را بــه خزانــه دولــت واریــز 

می کــرد.

1 Federal Energy Regulatory Commission

مالیات، عوارض و اضافه بهای حاصل از فروش فرآورده های نفتی
+سود ویژه

+ بهره مالکانه کنرسسیوم + در آمد حاصل از رقم تعدیلی+ بهره مالکانه طرف های دوم رشکت های وابسته- سایر هزینه ها- هزینه های تولید+فروش فرآورده ها+صادرات فرآورده ها+فروش گاز طبیعی، گاز مایع+صادرات نفت خام + سود سهام رسمایه گذاری های خارجی+ ذخیره عمومی + اندوخته ها حساب + مالیات بر درآمد+ سود صاحب سهام+رقم تعدیلی پس از کرس ذخیره عمومی

عملکرد
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نمودار 4: رابطه مالی حاکم بر صنعت نفت در قبل انقالب تا سال 1357 مأخذ: )امیرمعینی و حاجی میرزایی، 1383، 

ص 109(.

بــا توجــه بــه نمــودار 4، اگرچــه بخــش مهمــی از درآمدهــای نفتــی بــه دولــت پرداخــت می شــد امــا بــا شــفاف بــودن 

حســاب عملکــرد شــرکت ملــی نفــت و فعالیــت در فضــای تجــاری، امــکان مقایســه عملکــرد شــرکت بــا شــرکت های 

مشــابه بــا اســتفاده از آمارهــای مالی-عملیاتــی فراهــم می شــد. هم چنیــن مدیریــت شــرکت قــادر بــود در چارچــوب 

ــا اهــداف تعییــن شــده )حداکثر کــردن  ــل قبــول در رابطــه ب ــه ی عملکــردی قاب ــه رفــع نیازهــا و ارائ فضــای واقعــی ب

منافــع ملــی در صنعــت نفــت( بپــردازد. ضمــن آن کــه بــا پرداخــت ســهم دولــت در قالــب مالیــات، ســود ســهام و بهــره 
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مالکانــه نیازهــای کشــور نیــز برطــرف می شــد.

ــاس  ــر اس ــت ب ــوزه نف ــالمی، ح ــالب اس ــروزی انق ــل از پی ــا قب ــه ت ــت ک ــن اس ــت دارد ای ــا اهمی ــه در این ج آن چ

قانــون نفــت مصــوب 1353 و اساســنامه شــرکت ملــی نفــت ایــران مصــوب ســال 1356 ســاماندهی می شــد. در ایــن 

اساســنامه، شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه عنــوان تنهــا نهــاد تنظیم گــر بخــش نفــت و گاز، هــم مســئولیت حاکمیتــی و 

هــم مســئولیت اجرایــی نفــت را بــر عهــده داشــته اســت. هم چنیــن بــر اســاس تعاریــف مذکــور در اساســنامه شــرکت 

ــر،  ــرکت اخی ــیمي، دو ش ــع پتروش ــي صنای ــرکت مل ــي گاز و ش ــرکت  مل ــنامه هاي ش ــز اساس ــران و نی ــت ای ــي نف مل

شــرکت هاي فرعــي یــا تابعــه شــرکت ملــي نفــت ایــران تلقــي مي شــدند. قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، شــرکت 

ــه عنــوان نهــاد تنظیم گــر از اســتقالل مالــی نســبی بهره منــد بــود. زیــرا همــه درآمدهــای حاصــل  ملــی نفــت ایــران ب

از فــروش فرآورده هــای نفتــی در داخــل و خــارج، صــادرات نفــت خــام، فــروش داخلــی نفــت خــام و گاز طبیعــی 

و ســایر محصــوالت نفتــی، ســود ناشــی از ســرمایه گذاری های شــرکت ملــی نفــت در داخــل و خــارج از کشــور و 

هم چنیــن ســهم درآمــدی ایــران در قراردادهــا، ابتــدا بــه حســاب شــرکت ملــی نفــت واریــز می شــد و ایــن شــرکت، 

ــرد و  ــت می ک ــا برداش ــا از آن ه ــر و اندوخته ه ــوان ذخای ــت عن ــی را تح ــود، مبالغ ــای خ ــن هزینه ه ــر تأمی ــالوه ب ع

ــی، 1383، ص 107(. ــی و حاجی میرزای ــرد )امیرمعین ــت پرداخــت می ک ــه دول ــف ب ــن مختل ــی را تحــت عناوی مابق

بــا پیــروزی انقــالب اســالمی، شــورای انقــالب، قانونــی را تصویــب کــرد کــه وظایــف حاکمیتــی حــوزه نفــت و گاز 

ــی نفــت، گاز و پتروشــیمی،  ــام نفــت واگــذار می کــرد و شــرکت های مل ــه ن ــدی ب ــه وزارت جدی و پتروشــیمی را ب

زیــر نظــر ایــن وزارتخانــه قــرار گرفتنــد.1 بــا تغییــر نهــاد تنظیم گــر از شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه وزارت نفــت، تــا 

ســال 1391، اســتقالل مالــی ایــن نهــاد بــه شــدت دچــار خدشــه شــده بــود. زیــرا وزارت نفــت هیچ گونــه اموالــی در 

اختیــار نداشــت و کلیــه اموالــی کــه در اختیــار وزارتخانــه قــرار گرفتــه بــود، حتــی ســاختمانی کــه وزارتخانــه در آن 

ــن همــه هزینه هــای ســتادی وزارت نفــت، توســط  ــود. هم چنی ــران ب ــی نفــت ای ــه شــرکت مل ــق ب ــرار داشــت، متعل ق

ــران پرداخــت می شــد ) مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1388، ص 14(. ــی نفــت ای شــرکت مل

1 این الیحه در تاریخ 8 مهر 1358 به تصویب شورای انقالب رسید.

نهادهای عالی مدیریت انرژی
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از ســوی دیگــر در چنیــن شــرایطی، عــدم نیــاز وزارت نفــت بــه بودجــه عمومــی، ســبب شــده بــود ایــن وزارتخانــه، 

خــود را بی نیــاز از دســتگاه های نظارتــی و مجلــس ببینــد و بــه تکالیــف قانونــی خــود در قوانیــن بودجــه عمــل نکنــد. 

بــه عنــوان نمونــه، بــه موجــب بنــد »4« تبصــره »13« قانــون بودجــه 1384، وزارت نفــت مکلــف بــود نســبت بــه مطالعــه 

و امــکان  ســنجی و انتقــال گاز اتیلــن از حوزه هــای نفــت و گاز کشــور بــا اولویــت مخــازن مشــترک در ســه محــور 

غــرب تــا شــمال غــرب، شــرق تــا شــمال شــرق و مرکــز تــا شــمال کشــور، جهــت ایجــاد صنایــع پایین دســتی نفــت 

و گاز و پتروشــیمی اقــدام کنــد. در نهایــت وزارت نفــت، نــه بــه دنبــال مبادلــه موافقــت  نامــه بــا ســازمان مدیریــت و 

برنامه ریــزی وقــت بــرای تخصیــص اعتبــار رفــت و نــه تکالیــف مزبــور را انجــام داد )همــان(.

ــا  ــه داشــت. ب ــا ســال 1391 ادام ــت ت ــی نف ــه شــرکت مل ــاد تنظیم گــر ب ــوان نه ــه عن ــت ب ــی وزارت نف وابســتگی مال

تصویــب قانــون وظایــف و اختیــارات وزارت نفــت در تاریــخ 1391/2/19، بودجــه وزارت نفــت از بودجــه شــرکت 

ملــی نفــت مســتقل شــد و در ردیــف بودجــه ســنواتی کشــور، متناســب بــا ســاختار تشــکیالتی، وظایــف و اختیــارات 

خــود قــرار گرفــت. هــر چنــد بــا تصویــب ایــن قانــون، دیگــر وزارت نفــت بــه لحــاظ مالــی وابســته بــه شــرکت ملــی 

نفــت نیســت، امــا هم چنــان بــه واســطه ی این کــه بودجــه ی آن از طریــق دولــت تأمیــن می شــود، فاقــد اســتقالل مالــی 

اســت.

3-7 نبود »استقالل سياسی« برای نهاد تنظيم گر انرژی

ــه ای کــه در  ــه گون ــی مســئولین نهادهــای تنظیم گــر از عرصــه ی سیاســت دارد، ب ــه جدای اســتقالل سیاســی، اشــاره ب

ــای  ــا اعط ــن ب ــد. بنابرای ــته باش ــی نداش ــا نقش ــای دولت ه ــت ها و دخالت ه ــا، سیاس ــن نهاده ــری ای ــد تصمیم گی فرآین

ــرای ســرمایه گذاران  ــد توانســت شــرایط بســیار مناســبی را ب ــه نهادهــای تنظیم گــر، آن هــا خواهن اســتقالل سیاســی ب

ــودن نهادهــای  ــه معنــی مســتقل ب ــه طــور خالصــه، اســتقالل ب و هم چنیــن مصرف کننــدگان ایجــاد کننــد. بنابرایــن ب

ــل ســلطه ی صنعــت از ســوی  ــا در مقاب ــن نهاده ــظ ای ــک ســو و حف تنظیم گــر از شــرایط و مداخــالت سیاســی از ی

دیگــر اســت.

بــه عنــوان مثــال، در آمریــکا بــرای این کــه نهــاد تنظیم گــر FERC تحــت فشــار قــرار نگیــرد و از آزادی عمــل مــورد نیاز 

خــود برخــوردار باشــد، قوانیــن، اختیــارات ویــژه ای بــه آن هــا اعطــاء می کنــد. هرچنــد کمیســیون فــدرال تنظیم گــری 



ت نامه انرژی
سیاس

29

انــرژی در آمریــکا، یــک مؤسســه تنظیم گــری مســتقل در داخــل وزارت انــرژی ایــاالت متحــده اســت، امــا رئیــس 

ــات  ــه تصمیم ــد. بلک ــرار دهن ــری ق ــورد بازنگ ــات آن را م ــد تصمیم ــول نمی توانن ــور معم ــه ط ــره ب ــور و کنگ جمه
 آن هــا فقــط توســط دادگاه فــدرال قابــل بررســی اســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر چنــد در آمریــکا اعضــای کمیســیون1

ــه اوال  ــت ک ــده اس ــی ش ــون پیش بین ــا در قان ــوند، ام ــوب می ش ــنا منص ــس س ــد مجل ــا تأیی ــور ب ــط رئیس جمه  توس

ــق  ــود ح ــا وج ــا ب ــند و ثانی ــته باش ــت جمهوری داش ــاله ریاس ــش از دوره چهارس ــی بی ــی، دوره خدمت ــای انتصاب اعض

انتصــاب بــرای رئیس جمهــور، وی نمی توانــد همــه اعضــا را از یــک حــزب انتخــاب کنــد. بنابرایــن وجــود نظــام دو 

حزبــی در آمریــکا و تقســیم قــدرت در بیــن ایــن دو حــزب توانســته اســت تــا حــد زیــادی اســتقالل را بــه ایــن نهــاد 

اعطــا کنــد )نجفــی و دیگــران، 1393، ص 6(.

در ایــران، قبــل از پیــروزی انقــالب اســالمی، ریاســت مجمــع عمومــی شــرکت ملــی نفــت ایــران، بــه عنــوان عالی ترین 

ــه ایــن  ــود و ب ــه( ب ــوان رئیــس قــوه مجری ــه عن ــه نخســت وزیر ب ــه عهــده ی شــخص شــاه )و ن مرجــع ایــن شــرکت، ب

ترتیــب شــاه، صنعــت نفــت را بــه عنــوان پیکــر ه ای مســتقل از دســتگاه اجرایــی کشــور نگه داشــته بــود )حســن تاش، 

ــه واســطه ی دخالت هــای شــاه از اســتقالل سیاســی برخــوردار  ــن نهــاد تنظیم گــری ب ــی چنی ــه عبارت 1389، ص 2(. ب

نبــود. چنیــن رونــدی بعــد از انقــالب نیــز ادامــه پیــدا کــرد. زیــرا بــا تغییــر نهــاد تنظیم گــر از شــرکت ملــی نفــت ایــران 

بــه وزارت نفــت پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران، تــا ســال 1391 قبــل از تصویــب قانــون وظایــف و اختیــارات 
 وزارت نفــت، اکثــر پرســنل ایــن وزارتخانــه )بیــش از 500 نفــر( بــه صــورت مأمــور از طــرف شــرکت نفــت بودنــد.2

1 در آمریــکا قانــون حمایــت از داد و ســتد بازرگانــی در مقابــل محدودیــت هــا و انحصارهــای غیرقانونــی بــه نــام »قانــون شــرمن« در ســال 
ــه تصویــب رســید. ایــن قانــون، دادســتان هــا را عهــده دار وظایفــی در زمینــه امــور رقابتــی  1890 میــالدی، از ســوی کنگــره آمریــکا ب
ــی  ــه امــور ضــد رقابت ــن کشــور ب ــن وظایــف، ســال هــا بعــد بخشــی در وزارت دادگســتری ای ــرای انجــام ای ــن اســاس و ب ــر ای نمــود. ب
ــون  ــه مشــکالتی کــه تفســیرهای متفــاوت از قان ــا توجــه ب ــون شــرمن، ب اختصــاص داده شــد. در ســال 1914 یعنــی 24 ســال پــس از قان
شــرمن در عمــل ایجــاد کــرده بــود و خــودداری دادگاه هــا از اســتناد بــه آن، قانــون کالیتــون بــه تصویــب کنگــره رســید. ایــن قانــون 
بــرای کمیســیون تجــارت فــدرال وظایفــی مقــرر نمــود. لــذا همزمــان بــا تصویــب قانــون کلیتــون، قانــون کمیســیون تجــارت فــدرال نیــز از 
تصویــب کنگــره آمریــکا گذشــت. طبــق ایــن قانــون، کمیســیون تجــارت فــدرال، متصــدی اصلــی مســائل مرتبــط بــا حقــوق رقابــت در 
آمریــکا اســت. بدیــن ترتیــب مبنــای عمــل نهادهــای مزبــور قوانیــن و مقــررات مســتقلی هســتند کــه بــه طــور خــاص بــه موضــوع رقابــت 

مــی پردازنــد.
2 گزارش تفریغ بودجه سال 1384.

ــود را از کادر  ــاز خ ــورد نی ــان م ــازه دارد کارکن ــالب اج ــورای انق ــوب ش ــون مص ــاس قان ــر اس ــت ب ــرد وزارت نف ــه ک ــد توج ــه بای البت
پرســنلی شــرکت هــای تابعــه بــه صــورت مأمــور تأمیــن و مقــررات اداری و اســتخدامی موجــود یــا آتــی شــرکت هــای مذکــور را عینــاً 

ــه اجــرا گــذارد. ــان ب در آن
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ایــران توســط نهــاد تنظیم گــر وزارت نفــت تحــت نظــارت   زمانــی کــه قــرار اســت شــرکت ملــی نفــت 

قــرار گیــرد، امــا در عیــن حــال افــرادی کــه قــرار اســت کــه چنیــن شــرکتی را کنتــرل کننــد، از خــود 
 همــان شــرکت باشــند، چنیــن ســاز و کاری، احتمــال شکســت تنظیم گــری را بــه واســطه نظریــه تصــرف1

 افزایش خواهد داد )عظیم زاده آرانی، 1395(.

ــه علــت اساســی ضعــف نهــاد تنظیم گــر وزارت نفــت، ســاختار ســازمانی و اساســنامه ســال 1356 شــرکت ملــی  البت

نفــت ایــران اســت. زیــرا وزیــر نفــت پــس از انتخــاب بــه وســیله ی رئیــس جمهــور و تأییــد مجلــس، بالفاصله بــه عنوان 

رئیــس هیئــت مدیــره شــرکت ملــی نفــت منصــوب می شــود و همــه اختیــارات وزارتــی در اختیــار تصمیم گیری هــای 

شــرکت نفــت قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه چنیــن مکانیزمــی، وجــوه نظارتــی وزارت نفــت، زائــد و اضافــی بــه نظــر 

خواهــد رســید. زیــرا از یــک ســو فرآینــد و قــدرت تصمیم ســازی و تصمیم گیــری بــه طــور کلــی در ایــن شــرکت 

متمرکــز خواهــد شــد و از ســوی دیگــر بــه دلیــل حضــور و تأثیرگــذاری وزیــر نفــت بــه عنــوان یکــی از ارکان مهــم 

ــس، 1388،  ــای مجل ــز پژوهش ه ــد. )مرک ــد ش ــر خواه ــت، بی اث ــارِت وزارت نف ــش و نظ ــکان پای ــرکت، ام ــن ش ای

ص 16(.

ــق  ــال ح ــت »اعم ــی نف ــرکت مل ــت ش ــوع فعالی ــت، موض ــی نف ــرکت مل ــال 1356 ش ــنامه س ــه در اساس ــی  ک در حال

مالکیــت ملــت ایــران نســبت بــه منابــع نفتــی و گازی سرتاســر کشــور و فــالت قــاره و اشــتغال بــه عملیــات  صنعــت 

ــد  ــا تصویــب اساســنامه جدی ــوده اســت، ب ــع وابســته در داخــل و خــارج کشــور« ب نفــت و گاز و پتروشــیمی و صنای

شــرکت ملــی نفــت در ســال 1395/1/22 در کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی، شــرکت ملــی نفــت از ایــن 

پــس، بــه عنــوان یــک شــرکت تخصصــی تجارتــی، صرفــاً بــه عملیــات باالدســتی نفــت در داخــل و خــارج کشــور 

اشــتغال خواهــد داشــت و موضــوع فعالیــت شــرکت، انجــام عملیــات باالدســتی نفــت و صنایــع وابســته در داخــل و 

خــارج کشــور خواهــد بــود. هم چنیــن اعمــال حــق حاکمیــت و مالکیــت عمومــی بــر منابــع نفــت، بــه نمایندگــی از 

1 ایــن نظریــه بیــان مــی کنــد دولــت هــا خــواه بــه صــورت طراحــی شــده و یــا بــه صــورت طراحــی نشــده در راســتای تنظیــم گــری از 
ســوی صنعتــی کــه قــرار اســت بــه کنتــرل آن بپردازنــد، بــه تصــرف درمــی آینــد و در نهایــت بــه جــای رفــاه اجتماعــی، ســود صنعــت 

مــورد نظــر افرایــش مــی یابــد.
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طــرف حکومــت اســالمی بــر عهــده وزارت نفــت اســت و وزارتخانــه مذکــور بــه منظــور تحقــق اســناد باالدســتی بــر 

ــات باالدســتی و پایین دســتی صنعــت نفــت، گاز، پتروشــیمی و پاالیشــی نظــارت دارد. ــه عملی کلی

ــف  ــرکت و وظای ــن ش ــه ای ــری1 ب ــف تصدی گ ــت، وظای ــی نف ــرکت مل ــد ش ــنامه جدی ــب اساس ــا تصوی ــد ب ــر چن ه

ــا  ــری ب ــت، تنظیم گ ــی وزارت نف ــاًل دولت ــاختار کام ــطه ی س ــه واس ــا ب ــد، ام ــل ش ــت منتق ــه وزارت نف ــی ب حاکمیت

ــا  ــرف ی ــار تص ــر دچ ــای تنظیم گ ــرایطی، نهاده ــن ش ــه در چنی ــال این ک ــرا احتم ــد. زی ــد ش ــه خواه ــت مواج شکس

تســخیر شــوند، بســیار بــاال می باشــد. ارائــه ی »نظریــه تصــرف2« از ســوی پازنــر و اســتیگلر3،  »شکســت تنظیم گــری« 
 4دولــت را نیــز مطــرح ســاخت. پازنــر5 در مقالــه ی خــود، از رویکــرد تنظیم گــری دولــت بــا عنــوان نظریــه ی تصــرف6

ــي را  ــی، صنعت ــری بخش ــزار تنظیم گ ــق اب ــت از طری ــرار اس ــه ق ــی ک ــد دولت ــان می کن ــرف بی ــه تص ــرد. نظری ــاد ک  ی

ــه صــورت طراحــي نشــده، توســط آن صنعــت »تصــرف«  ــه صــورت طراحــي شــده، خــواه ب ــد، خــواه ب ــم کن تنظی

ــر، 1389، ص  ــد )هادی ف ــش مي ده ــي افزای ــاه اجتماع ــای رف ــه ج ــت را ب ــود صنع ــری، س ــي تنظیم گ ــود. یعن می ش

.)32

بســیاری از نهادهــای دولتــی در ایــران خصوصــاً وزارتخانه هــای مرتبــط، آمادگــی و عالقــه ای بــه تفویــض اختیــارات 

خــود بــه نهادهــای تنظیم گــر مســتقل از قــوه مجریــه ندارنــد، حــال آن کــه یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای نهادهــای 

1 مــاده 5 اساســنامه ســال 1395 شــرکت ملــی نفــت ایــران- موضــوع فعالیــت شــرکت عبــارت اســت از مدیریــت و راهبــری فعالیــت هــای 
تصــدی و انجــام عملیــات باالدســتی نفــت و صنایــع وابســته و نیــز تجــارت نفــت در داخــل و خــارج کشــور

2 Capture theory
3 جــرج جــوزف اســتیگلر یکــی از مطرحتریــن اقتصــاددان قــرن بیســتم، بــه تاریــخ 17 ژانویــه 1911 در آمریــکا بــه دنیــا آمــد. از او بــه 
همــراه میلتــون فریدمــن بــه عنــوان یکــی از کلیــدی تریــن رهبــران مکتــب شــیکاگو در اقتصــاد یــاد میشــود. او یکــی از پایــه گــذاران اصلی 
تجزیــه و تحلیــل اقتصــاد تنظیــم گــری و تنظیمــات دولتــی و بخــش عمومــی بــود. اســتیگلر در ســال 1982 برنــده جایــزه نوبــل در اقتصــاد 

شــد. او همچنیــن در تاریــخ اول دســامبر ســال 1991 در شــهر شــیکاگو آمریــکا دیــده از جهــان فروبســت.
4 Regulatory failure
5 posner

6 رویکــرد اقتصــادی دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ضمــن اعتقــاد  بــه نظریــه تصــرف، انحــراف »تنظیم گــری اقتصــادی« از اهــداف منفعت 
عمومــی را بــه گونهــای دیگــر از طریــق انگیــزه هــا توجیــه میکنــد. انگیزههــا )محــرک هــا( مــی تواننــد غیــر از بیشــینه ســازی ثــروت لحــاظ 
ــه بیشــینه ســازی  ــر ایــن اســاس، گرایــش کارگــزاران ب شــوند و همچنیــن حــاوی اهــداف ایدئولوژیکــی، اداری یــا اجتماعــی هســتند. ب
 .1997 .Majone( بودجــه ی اداره ی مربوطــه یــا بــه حداکثــر رســاندن نفــوذ سیاســی و توســعه ی قلمــروی صالحیــت هــای اداری اســت
p.65(.  مشــهورترین نظریــه ی تصــرف در اصــل بــر منافــع اقتصــادی تمرکــز نــدارد. ایــن نظریــه مبتنــی بــر چرخــه زندگــی اســت کــه بــه 

قــدرت هــای گوناگــون )داخلــی و خارجــی( اشــاره مــی کنــد کــه موجــب تحلیــل نظریــه ی تنظیــم گــری شــده انــد .
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تنظیم گــر در هــر کشــور، مســتقل بودن آن از دولــت و کنترل هــای سیاســی اســت. عــالوه بــر ایــن، مشــکل دیگــری 

کــه عمومــاً وجــود دارد، ایــن اســت کــه تشــکیالت ســازمانی بســیاری از صنایــع شــبکه ای بــا ویژگــی انحصــار طبیعــی 

در آن هــا صرفــاٌ بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف سیاســی و نــه حــل مشــکالت بــازار طراحــی شــده اند، بــه طــوری کــه 

بســیاری از آن هــا بــه عنــوان ابــزاری در دســت گروه هــای ذی نفــع یــا صاحب منصبــان سیاســی-اداری درآمــده و تنهــا 

بــه محلــی بــرای رانت جویــی آنــان تبدیــل شــده اســت.

ــای  ــع از اســتقالل سیاســی نهاده ــز مان ــران نی ــت ای ــر«1 دول ــا »رانتی ــوارد، ویژگــی افزونه خواهــی ی ــن م ــر ای عــالوه ب

ــان اســت.  ــي آن ــي مســتقل و کارآی ــع تشــکیل گروه هــاي مدن ــا، مان ــن دولت ه ــرا ســاختار ای تنظیم گــر می شــود. زی

ــي  ــف متنوع ــه و وظای ــور یافت ــا حض ــه عرصه ه ــدر در هم ــود و آن ق ــزرگ مي ش ــدر ب ــر آن ق ــت رانتی ــرا دول زی

ــع رشــد دیگــر  ــرد کــه به طــور طبیعــي مان ــر عهــده مي گی ــي انجــام مي شــود را ب کــه معمــوالً توســط نهادهــاي مدن

گروه هــاي مدنــي مي شــود )خضــری، 1387، ص 7(. 

3-8 حضور كم رنگ تشکل ها و نهادهای مدنی تخصصی در فرآیند تصميم گيری

دولت هــا نیــز هماننــد بــازار، در ایفــای نقــش تنظیم گــری بــا شکســت مواجــه می شــوند. ایــن موضــوع ســبب نمی شــود 

ــارت دیگــر  ــه عب ــد. ب ــر می کن ــر در تنظیم گــری تغیی ــراد مؤث ــب اف ــاً ترکی ــا تنظیم گــری منتفــی گــردد، بلکــه صرف ت

بــرای رفــع مشــکل »شکســت تنظیم گــری«، موضــوع مشــارکت ســازمان  یافتــه ی جامعــه ی مدنــی در قالــب نهادهــای 

ــی مطــرح می شــود. ــه ی کارگــزاران دولت تنظیم گــر تخصصــی و مســتقل از سیاســت های فرصت طلبان

مطابــق نمــودار 5، در کشــورهای توســعه  یافتــه، نهادهــای مدنــی در تنظیم گــری، نقــش فعالــی در تدویــن و ابزارهــای 

ــای  ــه گزارش ه ــتانداردها، تهی ــرای اس ــر اج ــارت ب ــد. نظ ــن دارن ــرای قوانی ــطح اج ــن در س ــری و هم چنی تنظیم گ

ــر عهــده ی ایــن مراکــز اســت. ذیــل ایــن  انــرژی در بخش هــای صنعتــی و اعمــال سیاســت های تشــویقی و تنبیهــی ب

ــرف و  ــتانداردهای مص ــی، اس ــازوکارهای قانون ــیله ی س ــه وس ــه ب ــرار دارد ک ــدگان ق ــه ی مصرف کنن ــا، جامع نهاده

ــی، 1388، ص 16(. ــوند )قیوم ــت می ش ــرژی، مدیری ــت ان ــرف درس ــت مص ــوی در جه ــادی و معن ــای م حمایت ه

1 rentier state
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ــی،  ــکا، یکــی از مباحــث اختالفــی نهادهــای مدن ــرژی در آمری ــال، تصویــب قوانیــن و سیاســت های ان ــوان مث ــه عن ب

ــت پژوهی در  ــز سیاس ــی و مراک ــای مدن ــه ای از نهاده ــوالً مجموع ــت. معم ــره اس ــی و کنگ ــس محل ــا، مجال دولت ه

ــن آن هاســت.  ــن مراکــز و معتبرتری ــن ای ــکا1، یکــی از فعال تری ــرژی آمری ــد. دپارتمــان ان ــت دارن ــد دخال ــن فرآین ای

ایــن نهــاد، حکــم وزارت انــرژی در ســاختار دولــت آمریــکا را دارد. ایــن مرکــز، رســالت خــود را پیشــرفت علمــی، 

اقتصــادی و امنیــت انــرژی و کمــک بــه انجــام ایــن رســالت بــه وســیله ی ترویــج نوآوری هــای علمــی و تکنولوژیــک 

تعریــف کــرده اســت. عمــده فعالیــت ایــن نهــاد، مشــاوره بــه دولــت و مراکــز تصمیم ســازی آمریــکا و اطالع رســانی 

در حــوزه انــرژی اســت. اداره اطالعــات انــرژی2 وابســته بــه ایــن مؤسســه، یکــی از معتبرتریــن منابــع اطالعــات تولیــد 

و مصــرف انــرژی دنیــا اســت کــه نقــش مهمــی در سیاســت گذاری انــرژی آمریــکا دارد. 

در آمریــکا عــالوه بــر دپارتمــان انــرژی آمریــکا، انجمن هــا و مراکــز غیردولتــی زیــادی در حــوزه انــرژی و مســائل 

1  Department of Energy (DOE)
2 Energy Information Administration ( EIA)
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پیرامــون آن فعالیــت می کننــد. برخــی از ایــن مراکــز بــه صــورت مســتقیم، در حــوزه انــرژی مشــغول هســتند و برخــی 

دیگــر بــه صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن مســئله مرتبــط هســتند. نمونــه ی یکــی از ایــن انجمن هــا، شــورای آمریکایــی 

اقتصــاد انــرژی1 اســت. ایــن انجمــن در ســال 1980 جهــت افزایــش بــازده انــرژی بــه وســیله تعــدادی از پژوهشــگران 

و نخبــگان تکنولــوژی آمریــکا تشــکیل شــد. طراحــی برنامه هــای ترویجــی در راســتای کاهــش مصــرف انــرژی در 

ــی و  ــای مردم ــا کمک ه ــی رود کــه ب ــه شــمار م ــن انجمــن غیرانتفاعــی ب ــای ای ــن فعالیت ه ــازل، یکــی از مهم تری من

ــی، 1382، ص 20-23(. درآمدهــای ترویجــی خــود، اداره می شــود )یوزیبل

جدول 2:جایگاه نهادهای مدنی فعال در تنظیم گری انرژی در ایالت واشنگتن
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مأخذ: یوزیبلی6، 1382، ص 23

1 American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE)
2 State Building Code Council (SBCC)
3 Washington State University (WSU)
4 Community, Trade and Economic Development (Washington state government) 
5 Utility Consulting Group(UCG)
6 Usibelli
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جــدول 2 مجموعــه ای از نهادهــای مدنــی مســئول در فرآینــد تدویــن سیاســت ها و برنامــه انــرژی در ایالت واشــنگتن را 

نشــان می دهــد. بــر اســاس ایــن جــدول، مجموعــه ای از نهادهــا و مراکــز علمــی و دانشــگاهی بــه اضافــه شــرکت های 

ــعه  ــکا را توس ــرژی آمری ــن ان ــن قوانی ــی از موفق تری ــته و یک ــرکت داش ــری ش ــد تنظیم گ ــن فرآین ــی در ای خصوص

داده اند.

بــر اســاس ایــن جــدول، شــورای قانــون ســاختمان ایالتــی کــه نهــادی مدنــی، نظیــر نظــام مهندســی در کشــور ما اســت، 

اســتانداردها و قوانیــن را تدویــن می کنــد. دانشــگاه ایالــت واشــنگتن، مســئولیت مطالعــه و تنظیــم ایــن اســتانداردها را 

ــر  ــد. عــالوه ب ــه ایــن کار کمــک می کن ــز ب ــه آموزشــی و اطالع رســانی نی ــر عهــده دارد و در زمین از طــرف شــورا ب

ــه نوعــی شــرکت های خدمــات انــرژی هســتند، در زمینه هــای ترویجــی  ایــن، گــروه قوانیــن خدمــات شــهری کــه ب

ــر  ــارت ب ــی و نظ ــت ارزیاب ــژه، جه ــان وی ــب بازرس ــرکت هایی در قال ــه، ش ــن زمین ــد . در همی ــانی فعالن و اطالع رس

ــاوب  ــی متن ــازی و بازبین ــن، پیاده س ــکاری، تدوی ــن هم ــه ای ــد. نتیج ــت می کنن ــتانداردها فعالی ــرای اس ــوه ی اج نح

ــه یــک الگــوی مناســبی در تنظیم گــری تبدیــل کــرده  ــت را ب ــن ایال اســتانداردها در ایالــت واشــنگتن اســت کــه ای

ــی،  ــان نهادهــای مدن ــادل نظــر می ــه صــورت تب ــب اســتانداردها و تعرفه هــا ب اســت کــه ابزارهــای تنظیم گــری در قال

ــه صــورت مطلــوب طراحــی می شــود. ــت ب مراکــز دانشــگاهی و دول

ــد  ــه خواه ــران پرداخت ــی در صنعــت نفــت و گاز ای ــای مدن ــن مشــارکت نهاده ــه تبیی ــب، ب ــن مطال ــان ای ــا بی حــال ب

شــد. در مطالعــه تشــکل های موجــود در صنعــت نفــت و گاز، دو نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اصــوالً دو نــوع 

تشــکل و نهــاد تشــکیالتی در بدنــه صنعــت نفــت و گاز در ایــران وجــود دارد:

1- نهادهــا و تشــکل هایی کــه دولتــی هســتند و بــا آیین نامــه مصــوب هیــأت دولــت در ســازمان های دولتــی تشــکیل 

ــی  ــه نهادهای ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ــد. در ای ــام می دهن ــی را انج ــا رفاه ــی و ی ــاً فرهنگ ــای عمدت ــوند و فعالیت ه می ش

هم چــون انجمــن اســالمی، بســیج کارکنــان و پرســنل صنعــت نفــت، شــورای فرهنگــی و نهادهــا یــا تشــکیالتی کــه 

ــد، اشــاره کــرد.  ــه می کنن ــان اداری ارائ ــه کارکن ــن و ورزش را ب ــات رفاهــی و تســهیالتی چــون مســکن، زمی خدم

بــه طــور کلــی، صنعــت نفــت و گاز، جزئــی از بوروکراســی اداری ایــران اســت و هــر نهــاد یــا شــورای فرهنگــی یــا 

ــد، در صنعــت  ــب می کن ــه بوروکراســی اداری تصوی ــت در بدن ــت جهــت فعالی ــت دول اقتصــادی و رفاهــی کــه هیئ
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ــد. ــه وجــود می آی ــز ب نفــت و گاز نی

ــا اعضــای  ــا گرفتــن مجــوز از دولــت، توســط خــود ســازمان ی 2- تشــکل ها و نهادهایــی کــه غیردولتــی هســتند و ب

ــک ســازمان  ــا اعضــای وابســته ی ــی تشــکیل می شــوند ی ــان و پرســنل ســازمان دولت ــن کارکن ــت مؤســس آن بی هیئ

یــا چنــد ســازمان دولتــی، چنیــن تشــکلی را بــا گرفتــن مجــوز از ارگان دولتــی مرتبــط ایجــاد و فعالیت هــای عمدتــاً 

علمــی یــا اقتصــادی و تحقیقاتــی خــود را صــورت می دهنــد. ایــن دســته از نهادهــا، شــامل چهــار انجمــن نســبتاً فعــال 

می شــود. تشــکل انجمــن نفــت ایــران، انجمــن اقتصــاد انــرژی و انجمــن مهندســان نفــت، در حــوزه ی نفــت و انجمــن 

ــد.  ــت می کنن ــوزه ی گاز فعالی ــان گاز، در ح مهندس

در مــورد نهادهــای غیردولتــی بــه ویــژه انجمن هــا، بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه مشــارکت آن هــا، بیشــتر جنبــه ی 

تحقیقاتــی و علمــی دارد تــا این کــه در کارهــای اجرایــی نیــز فعالیــت داشــته باشــند. البتــه مشــارکت ایــن انجمن هــا 

ــل آن،  ــن دالی ــی از مهم تری ــرا یک ــت. زی ــی نیس ــات واقع ــا و اطالع ــر داده ه ــی ب ــز مبتن ــی نی ــات پژوهش در موضوع

محرمانــه بــودن قراردادهــا و برخــی داده هــای نفتــی اســت.

عــالوه بــر ایــن، در مــورد نهادهــای غیردولتــی شــایان ذکــر اســت کــه کارکنــان وزارت نفــت و شــرکت گاز و نیــز 

کارگــران آن، حــق تشــکیل هیــچ تشــکل قانونــی و انجمــن در داخــل وزارت نفــت را ندارنــد. هم چنیــن کارگــران 

ــد. بنابرایــن داخــل  ــه کارگــری )غیردولتــی( را ندارن وزارت نفــت، حــق شــرکت در هیــچ انجمــن صنفــی و اتحادی

وزارت نفــت، هیــچ تشــکل و اتحادیــه و انجمــن غیردولتــی وجــود نــدارد و تنهــا مهندســان و کارکنــان پژوهشــی و 

ــد. ــی را دارن ــی آن، حــق شــرکت در انجمن هــای غیردولت عال

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر، نبــودن اتحادیــه کارگــری در بدنــه ایــن صنعــت مهــم و اســتراتژیک اســت. یعنــی تنهــا 

ــز  ــران نی ــود دارد و در ای ــران وج ــن کارگ ــی بی ــز صنعت ــا و مراک ــا در کارخانه ه ــاط دنی ــی نق ــه در اقص ــادی ک نه

در صنایــع غیرنفتــی وجــود دارد و از حقــوق و امتیــازات کارگــران حمایــت می کنــد، در صنعــت نفــت و گاز 

ایــران حضــور نــدارد و بــه طــرق قانونــی و رویــه مدیریتــی، تدابیــری در بعــد از انقــالب اندیشــیده شــده اســت کــه 

ــزام وجــود ایــن نهــاد کارگــری را ممکــن و الزم می کنــد، از بیــن بــرده اســت. زمینه هایــی کــه امــکان حضــور و ال

البتــه بــه لحــاظ حقــوق و مزایــای پرســنلی، صنعــت نفــت و گاز از بــدو تشــکیل خــود در ایــران توانســته اســت شــرایط 
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ــون از  ــوری نیســت و تاکن ــتگی کش ــون بازنشس ــع قان ــت، تاب ــه وزارت نف ــم آورد. از آن جاک ــی را فراه رضایت بخش

ــع قوانیــن  ــه دالیلــی ماننــد ســختی کار خــودداری کــرده اســت، ایــن صنعــت تاب قبــول الیحــه خدمــات کشــوری ب

خدماتــی و حقوقــی خــاص خــود اســت. یعنــی پایــگاه و خدمــات بــاالی اقتصــادی ســبب شــده اســت کــه رضایــت 

ــده  ــه شــرایط اجتماعــی را نادی ــا عکس العمــل ب ــا مابقــی خواســته ها ی ــه ایــن شــود ت ــد و منجــر ب ــد آی عمــده ای پدی

بگیرنــد. ایــن عامــل را می تــوان عمده  تریــن دلیــل در از بیــن  بــردن و یــا تقلیــل زمینه هــای طلــب و تقاضــای تشــکیل 

اتحادیــه کارگــری بــه حســاب آورد )غفــاری، 1390(.

3-9 عدم پيوند عميق ميان بخش خصوصی و صنعت نفت وگاز

عــالوه بــر حضــور نهادهــای تخصصــی مدنــی، بخــش خصوصــی نیــز بایــد در صنعــت نفــت و گاز از جایــگاه ویــژه ای 

ــر در نهادهــای  ــراد مؤث ــب اف ــد ترکی ــا می گوی ــه م ــرا اصــل »تناســب« در نهادهــای تنظیم گــر ب برخــوردار باشــد. زی

ــان کارگــزاران دولتــی، نماینــدگان بخــش خصوصــی و نهادهــای  ــوازن می ــه ای باشــد کــه ت ــه گون ــد ب تنظیم گــر بای

مدنــی فعــال رعایــت شــود. زیــرا در ایــن صــورت بــرای بخــش خصوصــی و نیــز نهادهــای مدنــی، فرصــت جهــت 

ــن سیاســت ها وجــود خواهــد داشــت. اظهــار نظــر و مشــارکت در تدوی

بــا توجــه بــه ایــن مطالــب، ایــن بخــش بــه دنبــال تبییــن ایــن مســئله اســت کــه نحــوه ارتباطــات بوروکراســی صنعــت 

نفــت و گاز بــا بخــش خصوصــی چگونــه اســت. آیــا ســازمان ها و یــا نهادهایــی در صنعــت نفــت و گاز وجــود دارد 

کــه بــا بخــش خصوصــی ارتبــاط داشــته باشــد؟ نحــوه انجــام و وجــود پروژه هــای مشــترک میــان بخــش خصوصــی 

و صنعــت نفــت و گاز چگونــه اســت؟

ــای  ــه پروژه ه ــرد ک ــاظ ک ــی لح ــش خصوص ــکل بخ ــای متش ــه نهاده ــوان از جمل ــرژی را می ت ــاد ان ــن اقتص انجم

تحقیقــی را بــا صنعــت نفــت و گاز اجــرا می کنــد. بــا وجــود ایــن کــه انجمــن اقتصــاد انــرژی، یــک نهــاد غیردولتــی 

ــد،  اســت کــه هــم از صنعــت نفــت و هــم اعضایــی از ســازمان های غیردولتــی و یــا بخــش خصوصــی در آن عضون

فعالیــت ایــن انجمــن، تنهــا جنبــه ی تحقیقاتــی دارد و شــامل اجــرای طرح هــای صنعتــی مشــترک بیــن صنعــت نفــت 

و بخــش خصوصــی نیســت. هم چنیــن این کــه در انجمــن، صنعت گــران و تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی حضــور 

ندارنــد. ایــن در حالــی اســت  کــه الزمــه ی توســعه صنعتــی و تغییــر نقــش دولــت از تصدی گــرِی صنعــت و تولیــد بــه 
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نظــارت، ارتبــاط بیشــتر بخــش خصوصــی بــا تشــکل هایی ایــن چنینــی اســت. 

ــان بخــش خصوصــی و صنعــت نفــت و گاز شــکل  ــد عمیقــی می ــا پیون ــی کــه ســبب شــده اســت ت از دیگــر عوامل

نگیــرد، ایــن اســت کــه نماینــدگان بخــش خصوصــي یــا در فرآینــد تصمیم گیــري حضــور ندارنــد یــا از امــکان ارائــه 

نظــرات خویــش در فرآینــد تصمیم ســازي برخــوردار نیســتند. اصــوالً در کشــورهاي موفــق در زمینــه تنظیم گــری از 

جملــه آمریــکا، در فرآینــد تصمیم گیــري و در حیــن تدویــن مقــررات، تنظیم گــر موظــف اســت تــا نظــرات بخــش 

ــا رد  ــول ی ــات الزم را در قب ــات و توجیه ــود و توضیح ــا ش ــن جوی ــال تدوی ــررات در ح ــه مق ــي را در زمین خصوص

نظــرات ارائــه شــده بیــان کنــد. هم چنیــن در صــورت عــدم رضایــت بخــش خصوصــی در مراحــل تدویــن قوانیــن، 

ــراي حــل موضــوع پیش بینــي شــده اســت. ــي ب راهکارهــاي قانون

4-راهکارهای پيشنهادی

از ابتــدای گــزارش بــه تبییــن چالش هــای تنظیم گــری بــازار گاز ایــران پرداختــه شــد. در ادامــه، مهم تریــن راهکارهــا 

در راســتای بهبــود تنظیم گــری ایــن صنعــت پیشــنهاد می شــوند.

4-1 ادغام بخش های متولی انرژی در قالب وزارت انرژی

چالــش مربــوط بــه فقــدان نگــرش سیمســتمی و تعــدد مراکــز تصمیم گیــری در بخــش انــرژی نشــان داد کــه در حــال 

حاضــر ایــن ســاختار بســیار نامتناســب رشــد کــرده و درهــم تنیــده اســت و بــه نظــر می رســد تحــول میــان بخش هــای 

ــئوالن  ــکل از مس ــورایی متش ــکیل ش ــا تش ــوان ب ــه نمی ت ــت ک ــر اس ــان الزم و فراگی ــور آن چن ــرژی در کش ــی ان متول

ایــن نهادهــا ایجــاد کــرد، بلکــه الزم اســت ســاختارهای کنونــی بازنگــری و بازســازی شــده و روحیــه »تصدی گــری« 

ــا حــد  ــد ت ــرژی می توان ــن صــورت ایجــاد وزارت ان ــان برداشــته شــود کــه در ای ــی از می ــر نهادهــای کنون حاکــم ب

زیــادی راه گشــای ایــن مشــکالت باشــد. 

ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه ســاختارهای کنونــی وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو –هســته اصلــی مدیریــت انــرژی- 

ــی از وزارتخانه هــای  ــد فقــط ترکیب ــن می شــود، نبای ــی کــه جایگزی ــه وزارت ــا هــم ادغــام شــوند. البت ــد و ب ــر یاب تغیی

قبلــی باشــد، بلکــه بایــد کامــاًل رویکــرد سیاســت گذاری داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال وقتــی تجربــه نــروژ و آمریــکا 

ــه  ــروژ در دو طبق ــرژی« ن ــت و ان ــه »وزارت نف ــود ک ــرده می ش ــه پی ب ــن نکت ــه ای ــرد، ب ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م



ت نامه انرژی
سیاس

39

ــی،  ــر برق آب ــا نظی ــن انرژی ه ــه دیگــر هــم در آن اســت و از ســویی در تأمی ــج وزارتخان از ســاختمانی اســت کــه پن

ــذا مشــخص  ــه خوبــی مدیریــت شــده اند. ل ــع ب ــد و همــه ی ایــن مناب ــل توجهــی دارن نفــت و زغــال ســنگ ســهم قاب

اســت کــه در ایــن وزارتخانــه، افــراد نخبــه ای هســتند کــه بــا کمــک چنــد کارشــناس و نهادهــای غیردولتــی فقــط کار 

ــذا در  ــوند. ل ــری وارد نمی ش ــای تصدی گ ــته و در فض ــده داش ــر عه ــرژی را ب ــبکه ان ــت ش ــت گذاری و هدای سیاس

حــال حاضــر، اصــالح ســاختاری نهادهــای کنونــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد نــه این کــه نهــادی جدیــد مشــتکل 

ــه ســمت  ــادی، مســیر حرکــت ب ــا حــد زی ــد ت ــر می توان ــن ام ــه ای ــرد. توجــه ب ــی شــکل بگی از وزارتخانه هــای کنون

ایجــاد وزارت انــرژی را همــوار نمایــد.

4-2 ایجادآژانش ملی انرژی

البتــه بــا ایجــاد وزارت انــرژی نیــز ســاماندهی بخــش انــرژی بــه پایــان نمی رســد. زیــرا انــرژی از ماهیــت 

بین نســلی عدالــت  نظریــه  مبنــای  بــر  انــرژی  بــر  بین نســلی  نــگاه  می باشــد.  برخــوردار  نســلی1   بیــن 

اســتوار اســت. اســتدالل در مــورد منظــور کــردن نســل های آینــده در محاســبات اقتصــادی بــر ایــن پایــه اســتوار اســت 

ــوق  ــدگان را حق ــد آین ــر نمی توان ــل حاض ــتگی دارد و نس ــر بس ــل حاض ــگاه نس ــه ن ــده ب ــل های آین ــت نس ــه هوی ک

ــا  ــه ب ــه یــک وزارتخان ــوان سیاســت گذاری آن را ب ــی، نمی ت ــن ماهیت ــه چنی ــا توجــه ب مســلم آن هــا محــروم ســازد. ب

اهــداف کوتــاه و میــان مــدت واگــذار نمــود. بــرای تحقــق منافــع بلندمــدت در بخــش انــرژی نیــاز بــه نهــاد مســتقلی 

بــه نــام »آژانــس ملــی انــرژی« می باشــد تــا بــه انــرژی بــه عنــوان یــک مقولــه ی بلندمــدت بنگــرد و بــه حداکثر ســازی 

منافــع بلندمــدت در ایــن زمینــه بپــردازد. وظیفــه ایــن آژانــس، نظــارت بی طرفانــه بــر بخــش انــرژی و تســهیل توســعه 

ایــن بخــش در چارچــوب توســعه پایــدار اســت)مرکز پژوهش هــای مجلــس، 1395، ص 81(.

بــا ایجــاد آژانــس ملــی انرژی، تدوین ســند راهبــردی انرژی کشــور و طرح جامع انرژی کشــور باید به عنــوان مهم ترین 

وظایــف ایــن نهــاد در دســتور کار قــرار گیــرد. زیــرا بــه رغــم تأکیــد قانون گــذران محتــرم در مــاده )125( قانــون برنامه 

1 Intergenerational Just
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 پنجــم توســعه و گذشــت چندیــن ســال از شــروع ایــن برنامه، هنوز ســند راهبــردی انرژی کشــور1 و طرح جامــع انرژی2

ــد هــدف  ــه چن ــرای رســیدن ب ــرژی کشــور را ب ــرد ان ــن و اجــرای ســند راهب ــن نشــده اســت. ضــرورت تدوی  تدوی

ــا  ــوان ب ــرژی کشــور می باشــد کــه بت ــن چشــم انداز ان ــن آن هــا تبیی ــرار داد کــه مهم تری ــد مــورد توجــه ق اساســی بای

ــای  ــه و تقاض ــق عرض ــه تطاب ــی در زمین ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــاله توس ــای پنج س ــه آن، برنامه ه ــوع ب رج

ــردی تدویــن کــرد. ــه صــورت علمــی و کارب ــرژی را ب ان

ــه منظــور تســهيل در تفکيــک  ــران ب ــی گاز ای ــه شــركت مل 4-3 واگــذاری بخــش باالدســتی ب

رقابت ناپذیــر  و  رقابت پذیــر  بخش هــای 

بــه واســطه ی تحــوالت عظیــم و ماهــوی کــه از زمــان تأســیس شــرکت گاز در صنعــت گاز رخ داده اســت الزم اســت 

ایــن صنعــت بــه صــورت یکپارچــه- صنایــع باالدســتی و پاییــن دســتی- توســط شــرکت ملــی گاز، مدیریــت شــود. در 

ادامــه بــه مهم تریــن ایــن تحــوالت اشــاره می شــود: )حســن تاش،1386 (

ــه کشــف گاز منجــر شــده و هنــوز هــم  1-اغلــب فعالیت هــاي اکتشــافي جدیــد هیدروکربــوري در دو دهــه اخیــر ب

ــراي اکتشــافات جدیــد گازي حتــي در الیه هــاي زیریــن حوزه هــاي نفتــي موجــود کشــور  ظرفیــت قابــل توجهــي ب

وجــود دارد. 2- ســهم گاز طبیعــي در ســبد انــرژي مصرفــي داخــل کشــور نســبت بــه دیگــر انرژی هــا بیشــتر اســت و 

هنــوز ظرفیــت قابــل توجهــي بــراي افزایــش بیشــتر ایــن ســهم و جایگزینــي فرآورده هــاي نفتــي بــا گاز طبیعــي وجــود 

ــي  ــه عبارت ــده و ب ــود ش ــي خ ــور وارد دوره نزول ــي کش ــاي نفت ــب حوزه ه ــد اغل ــي تولی ــه منحن دارد. 3- در حالي ک

بخــش باالدســتي نفــت کشــور وارد دوران کهولــت شــده اســت، بخــش باالدســتي گاز کشــور در دوران خیــز خــود 

قــرار داشــته اســت. 4- باتوجــه بــه نیازهــاي حوزه هــاي نفتــي بــه تزریــق حجــم عظیمــي از گاز بــراي حفــظ و افزایــش 

1 بنــد »ب« مــاده 125 قانــون برنامــه پنجــم توســعه: دولــت مکلــف اســت بــر مبنــای ســند چشــم انداز بیست ســاله کشــور و سیاســت های 
کلــی نظــام در بخــش انــرژی از ســوی مقــام معظــم رهبــری و بــا پشــتوانه کامــل کارشناســی »ســند ملــی راهبــرد انــرژی« کشــور را بــه 
عنــوان ســند باالدســتی بخــش انــرژی بــرای یــک دوره زمانــی بیســت و پنــج  ســاله ظــرف حداکثــر شــش مــاه پــس از تصویــب قانــون 

برنامــه تهیــه و بــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی برســاند.
2 تبصــره مــاده 125 قانــون برنامــه پنجــم توســعه: وزارتخانههــای نفــت و نیــرو موظــف هســتند بــا همــکاری ســایر دســتگاههای اجرایــی 
ذیربــط »برنامــه اجرایــی طــرح جامــع انــرژی کشــور« را ظــرف دوازده مــاه پــس از تصویــب قانــون ســند ملــی راهبــرد انــرژی کشــور تهیــه 

و بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســانند.
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ضریــب بازیافــت نفــت، تزریــق مجــدد معــادل کل گازهــاي همــراه نفــت بــراي ایــن منظــور کفایــت نخواهــد نمــود و 

الزم اســت کــه بخشــي از گاز تولیــدي حوزه هــاي مســتقل گازي نیــز بــه مخــازن نفتــي تزریــق گــردد.

همیــن دالیــل ســبب شــده اســت تــا در اساســنامه ی پیشــنهادی شــرکت ملــی گاز ایــران کــه هنــوز در مجلــس شــورای 

اســالمی بــه تصویــب نرســیده اســت، بــه ایــن موضــوع مهــم شــود. بــه موجــب مــاده 5 اساســنامه پیشــنهادی، »موضــوع 

ــه عملیــات و خدمــات باالدســتی و پایین دســتی میادیــن  ــارت اســت از مدیریــت و راهبــری کلی فعالیــت شــرکت عب

گازی و صنایــع وابســته و تجــارت گاز، در داخــل و خــارج کشــور«. مدیریــت یکپارچــه صنعــت گاز در تمــام مراحــل 

زنجیــره ارزش توســط شــرکت ملــی گاز در نمــودار 6 ترســیم شــده اســت.

نمودار 6: مدیریت یکپارچه صنعت گاز توسط شرکت ملی گاز ایران، مأخذ: یافته های پژوهش

پــس از آن کــه مدیریــت صنعــت گاز بــه صــورت یکپارچــه بــه شــرکت ملــی گاز ایــران واگــذار گردیــد، این شــرکت 

ــی  ــخن بخش های ــر س ــه دیگ ــد. ب ــر نمای ــر از رقابت ناپذی ــای رقابت پذی ــازی بخش ه ــه مجزاس ــدام ب ــت اق می بایس

نظیــر اکتشــاف، تولیــد و پاالیــش کــه از ویژگی هــای رقابت پذیــری برخوردارنــد می تواننــد از طریــق ابــزار حقــوق 

عمومــی رقابــت مــورد تنظیم گــری قــرار گیرنــد کــه در نمــودار7 ترســیم شــده اســت. 
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نمودار 7: الگوی پیشنهادی جایگاه ابزارهای تنظیم گری در صنعت گاز ایران، مأخذ: یافته های پژوهش

البتــه در شــرایط فعلــی بــه خاطــر ممنوعیــت اســناد باالدســتی، امــکان واگــذاری بخش هــای باالدســتی وجــود نــدارد 

ــتفاده  ــزار اس ــن اب ــوان از ای ــی می ت ــگاه ها و خرده فروش ــر پاالیش ــتی نظی ــر پایین دس ــای رقابت پذی ــی در بخش ه ول

ــون دسترســی  ــدا قان ــز می بایســت ابت ــع نی ــال و توزی ــد انتق ــر مانن ــق نمــودار7، در بخش هــای رقابت ناپذی نمــود. مطاب

ــدی الزم  ــی از کارآم ــری بخش ــزار تنظیم گ ــا اب ــردد ت ــم گ ــاخت ها فراه ــن زیرس ــرای ای ــث ب ــخاص ثال ــه اش آزادان

برخــوردار گــردد.
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5-جمع بندی

از یــک ســو، بــر اســاس بنــد 2 سیاســت های کلــی و هم چنیــن اصــل 44 قانــون اساســی و قانــون اجــرای سیاســت های 

ــه بخــش  ــد ب ــزرگ پایین دســتی گاز، بای ــع ب ــه صنای ــادر از جمل ــزرگ و م ــع ب ــون اساســی، صنای ــی اصــل 44 قان کل

خصوصــی واگــذار شــود و از ســوی دیگــر ویژگــی انحصــار طبیعــِی صنعــت شــبکه ای گاز منجــر بــه ایــن شــده تــا 

ایــن بــازار بــا شکســت مواجــه گــردد. البتــه در ایــن صنعــت، عــالوه بــر ایــن ویژگــی، هیــچ یــک از عناصــر عرضــه، 

تقاضــا و نحــوه قیمت گــذاری، نیــز وضعیــت روشــنی ندارنــد. در واقــع عــالوه بــر عوامــل اقتصــادی، عوامــل سیاســی 

ــک و  ــای ژئوپلیتی ــد تنش ه ــی مانن ــل نظام ــدگان؛ عوام ــه تولید کنن ــدگان ب ــتگی مصرف کنن ــدن، وابس ــر ملی ش نظی

حمــالت تروریســتی در عرضــه و تقاضــای جهانــی انــرژی تأثیــر دارنــد و لــذا ســپردن تمــام امــور تنهــا بــه مکانیــزم 

بــازار راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

ــر  ــای تنظیم گ ــا و ابزاره ــاد نهاد ه ــدون ایج ــت ب ــن صنع ــازی ای ــازار، خصوصی س ــت ب ــده ی شکس ــطه ی پدی ــه واس ب

ــروز رفتارهــای ضــد رقابتــی نظیــر ســوء اســتفاده از وضعیــت مســلط و انحصــار خواهــد شــد. تجربیــات  ــه ب منجــر ب

کشــورهای پیشــرو ماننــد ایــاالت متحــده آمریــکا نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور اقــدام بــه تدویــن حقــوق عمومــی 

رقابــت بــرای بخش هــای رقابت پذیــر بــازار گاز و نیــز ابزارهــای تنظیم گــری بخشــی بــرای بخش هــای رقابت ناپذیــر 

در بازارهــای فیزیکــی و مالــی نمــوده اســت. بــا توجــه بــه ایــن ضــرورت، در ایــن گــزارش ابتــدا چالش هــای نظــام 

ــود تنظیم گــری پیشــنهاد شــدند. ــی در راســتای بهب ــن و ســپس راهکارهای ــران تبیی تنظیم گــری صنعــت گاز ای

ــع  ــا مرتف ــی از چالش ه ــه برخ ــی ک ــد در صورت ــان می ده ــران نش ــت گاز ای ــری صنع ــای تنظیم گ ــت در چالش ه دق

ــی و برخــی  ــارت دیگــر، برخــی چالش هــا، اصل ــه عب ــه عــدم ایجــاد چالش هــای دیگــر می شــوند. ب شــوند، منجــر ب

ــرژی، از  ــری در بخــش ان ــدان نگــرش سیســتمی و تعــدد مراکــز تصمیم گی ــد. فق ــه شــمار می آین ــا، فرعــی ب از آن ه

مهم تریــن چالش هــای اصلــی اســت. لــذا تــا زمانــی کــه تمــام بخــش انــرژی کشــور بــه صــورت یکپارچــه مدیریــت 

ــه  ــد، راه ب ــاب می آی ــه حس ــل آن ب ــی از مراح ــه یک ــری ک ــاختار و تنظیم گ ــد س ــد تجدی ــت از فرآین ــود، صحب نش

جایــی نخواهــد بــرد. چالش هــای دوم، ســوم و چهــارم نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره دارنــد کــه پــس از یکپارچه شــدن 

امــور انــرژی، می بایســت قبــل از تنظیم گــری، ابتــدا تجدیــد ســاختار و ســپس مجــزا ســازی فعالیت هــای رقابت پذیــر 
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ــاختار  ــد س ــرژی و تجدی ــش ان ــری در بخ ــز تصمیم گی ــش تمرک ــل دو چال ــا ح ــوند. ب ــی ش ــر عملیات و رقابت ناپذی

ــهای  ــد. )چالش ــت می یابن ــرژی اهمی ــش ان ــر بخ ــاد تنظیم گ ــب نه ــاختار و ترکی ــا س ــط ب ــهای مرتب ــب، چالش مناس

اســتقالل سیاســی و اســتقالل مالــی(. تحقــق اســتقالل سیاســی و اســتقالل مالــی، زمینه ســاز حــل چالــش عــدم حضــور 

نهادهــای مدنــی و بخــش خصوصــی در نهــاد تنظیم گــری اســت. بــه عبــارت دیگــر، زمانــی کــه اســتقالل ایــن نهادهــا 

بــه رســمیت شــناخته شــود و میــزان مداخلــه ی دولــت در فرآینــد تصمیم گیــری بــه حداقــل برســد، فضــا بــرای ورود 

دیگــر اعضــاء نیــز فراهــم خواهــد شــد.

ــود تنظیم گــری ایــن صنعــت، اختصــاص یافــت.  ــه راهکارهــای پیشــنهادی در راســتای بهب بخــش بعــدی گــزارش ب

ادغــام بخش هــای متولــی انــرژی در قالــب وزارت انــرژی، ایجــاد آژانــس ملــی انــرژی و واگــذاری بخــش باالدســتی 

ــره  ــر در زنجی ــر و رقابت ناپذی ــای رقابت پذی ــک بخش ه ــهیل در تفکی ــور تس ــه منظ ــران ب ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ب

ارزش گاز راهکارهــای پیشــنهادی ایــن مقالــه هســتند.
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