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  چکیده

دن ش هاي چالش بر انگیز این روزهاي صنعت پتروشیمی کشور است. با وجود اجراییي پتروشیمی یکی از بحثبحث تنظیم گري در حوزه 

هاي پتروشیمی به بخش خصوصی، هنوز نهاد نظارتی و کنترلی مناسبی براي سامان اي از شرکتقانون اساسی و واگذاري بخش عمده 44اصل 

دهی به این بخش مهم اقتصاد کشورمان ایجاد نشده است. در این گزارش ابتدا تنظیم گري، مبانی تنظیم گري و اشکال مختلف آن را معرفی و 

 هایی از رگوالتوري در این حوزه و تجاربهاي قانونی رگوالتوري در حوزه پتروشیمی، علل نیاز به رگوالتوري در این حوزه، مصداقپشتوانهسپس به 

  گردد.شود. در پایان نیز پیشنهاداتی براي رگوالتوري در حوزه پتروشیمی ارائه میدیگر کشورها در این زمینه پرداخته می

  

  مقدمه

میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام سومین کشور اوپک بعد از ونزوئال و عربستان صعودي از نظر دارا  158را بودن بیش از ایران با دا 

ي گاز طبیعی بعد از روسیه در رتبه دوم تریلیون مترمکعب استاندارد ذخایر اثبات شده 33,7باشد. همچنین ایران با بیش از بودن این ذخایر می

باشد و مدیریت بهینه این منابع براي رشد و توسعه کشور از اهمیت بسزایی . بنابراین ایران کشوري غنی از منابع نفت و گاز می1ار دارددر جهان قر

  برخوردار است.

ز تولید گاهاي شیمیایی را از مواد خام حاصل از نفت و باشد که فراوردهترین صنایع وابسته به نفت و گاز صنعت پتروشیمی مییکی از مهم 

شوند. دستی تقسیم بندي میدستی و میانصنایع نفت در سه حوزه باالدستی، پایینبخشد. تري به این مواد خام میي بیشکند و ارزش افزودهمی

ها د غالب دولترایم رویکهایی که تولید نفت داشتهشوند. در تمام سالصنایع پاالیشی و پتروشیمی جزو صنایع پایین دستی نفت و گاز محسوب می

 همواره رویکرد استخراج محور و خام فروشی بوده است. وجود چنین نگاهی باعث شده است اقتصاد کشور با نوسانات قیمت نفت دچار نوسان شود.

کند ي مییرباشد. چرا که نه تنها از خام فروشی جلوگو شکل گیري کامل زنجیره ارزش در این حوزه بسیار ضروري می ي صنعت پتروشیمیتوسعه

بخشد. اما وجود انحصار طبیعی در این بخش و همچنین سلطه دولتی براي هاي اقتصادي را نیز بهبود میبلکه وضعیت اشتغال و دیگر شاخص

 بنابراین صنعت پتروشیمی آنگونه که شایسته است توسعه پیدا نکرده است ي مناسب این صنعت شده است.هاي طوالنی مانع از توسعهسال

اقتصاد زمانی مطرح  در دولت مداخله کلی طور است. به صنعت توسعه در دولت نقش اقتصاد، و چالش بر انگیز در اساسی بحثهاي از ییک 

ها و الگوهاي مربوط به چگونگی گیرد. در میان اندیشهمی هاي مختلفی صورتدهد. این مداخله در شکلشود که پدیده شکست بازار رخ میمی

(البته در مفهومی خاص و مستقل از مفهوم  "دولت تنظیم گر"و  "تنظیم گري حقوقی"ده، پارادایمی جدید در این حوزه با عنوان ي یاد شمداخله

ي شود) مطرح شده است. البته تنظیم گري حقوقی نخست به عنوان یک الگوي ادارهي ذاتی دولت تلقی میعام تنظیم امور عمومی که وظیفه

هاي اداره و تنظیم امور عمومی از سوي دولت، به یک اري و اقتصادي مطرح شده بود، و با گسترش و تسري آن به دیگر حوزهي بازار آزاد تجحوزه

ها و سازوکارهاي آن؛ نقش مؤثر آن در ي فراگیر دولت تبدیل گردید. اما، پرسش از مفهوم و محتواي تنظیم گري؛ مبانی، اهداف، شیوهنظریه

هاي دولت؛ روابط میان دولت و اجزاي آن؛ و روابط میان دولت، اشخاص و افراد خصوصی در مقایسه با رکردها و صالحیتساختار و تشکیالت، کا

 دیگري نظیر تنظیمگر، نهادهاي نهادز ج . به2ي امور عمومی، به عنوان مسائل اساسی قابل طرح استنقش و جایگاه سنتی حقوق و دولت در اداره

 که داشت وجود زیرساخت و خدمات تأمین و عنوان تولید تحت دیگري نهادهاي گذشته در دارند. البته وجود نیز تسهیلگر نهاد و سیاستگذار نهاد

 بخشهاي بین روابط تنظیم از عبارتست ندارد. سیاستگذاري چندانی بخشها مداخله این در دولت اقتصاد، در گرفته صورت واگذاریهاي وجود با امروزه

 تعیین را آینده حرکت مسیر اوالً صنعت و فناوري آینده به نگاه با رگوالتوري واقع کالن شود. در اهداف تعیین به منجر وریکهط به اقتصادي مختلف

  دارد. عهده بر را بازیگران تعیین و نقشها بعد تقسیم مرحله در و کندمی

قانون  44پیش بینی شده است. مخصوصاً با اجرایی شدن اصل در قوانین و اسناد باالدستی جمهوري اسالمی ایران، ایجاد نهادهاي رگوالتور  

هاي مختلف از جمله بخش پتروشیمی وجود نهادي رگوالتور براي تنظیم روابط حاکمیت و بخش خصوصی الزم اساسی و خصوصی سازي بخش

                                                           
 20171نشریه ساالنه آماري اوپک، 
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م ي صنعت پتروشیمی و ایجاد رقابتی سالتوسعه، وجود نهادي رگوالتور براي به ویژه با توجه به وجود انحصار در بخش پتروشیمیرسد. به نظر می

  کند.اي پیدا میدر میان ذینفعان اهمیت ویژه

با وجود تاکیدات ویژه بر خصوصی سازي طی دهه اخیر، بستر سازي مناسب براي فعالیت این بخش و نیل به اهداف خصوصی سازي در کشور  

لیت مؤثر بخش خصوصی در کنار بخش دولتی و محافظت از منافع تمامی بازیگران، ي کافی انجام نشده است. از این رو گسترش فعابه اندازه

هاي جدید به اقتصاد رقابتی و خصوصی است. براي تحقق این امر تجدید ساختارهاي قانونی نیازمند اصالح قوانین و تنظیم مقررات و تبیین نگرش

ن دسته از بازارهاي اقتصادي که به دالیل مختلف از جمله انحصاري بودن و دوري و نظارتی در نهاد دولت ضروري خواهد بود. بدیهی است که در آ

تر است. چرا که در این بازارها ناکارآمدي ها از فضاي رقابتی (مانند صنعت نفت)، نقش دولت در تنظیم گري بسیار پر رنگخدمات و محصوالت آن

ي جر به عدم تحقق اهداف مدنظر شود. تجربیات جهانی حاکی از این است که در سایهتواند منشود که این امر مینظام بازار بیشتر مشاهده می

فعالیت بهینه نهادهاي تنظیم گر، توازن الزم بین منافع بخش خصوصی، دولتی و مصرف کنندگان حاصل شده و با حفظ رقابت و ممانعت از بروز 

  .3توان رفاه جامعه را افزایش دادی به مزایاي اقتصاد بازار، میرفتار انحصارگرایانه و فراهم آوردن بستر مناسب براي دستیاب

 هایی که ازما در این گزارش ابتدا تعریفی از رگوالتوري یا تنظیم گري، انواع آن، تجربه کشورهاي موفق در این زمینه و همینطور تجربه 

ها و معایب آن را شرح در صنعت پتروشیمی پرداخته و مزیت دهیم و سپس به ضرورت ایجاد چنین نهاديرگوالتوري در کشور داریم ارائه می

  دهیم.می

  

 تعریف رگوالتوري-1

 جایگاه تنظیم گري در حکمرانی خوب-1,1

ش هاي کاهآورد. براي دستیابی به توسعه، نقاط ضعف دولت و راهکاهش مداخله دولت لزوماً عملکرد بهتر وضعیت اقتصادي را به ارمغان نمی 

ي دیگر متفاوت است؛ اي به جامعههاست که از جامعهاي از سیاستها قرار گیرد. اعمال حکمرانی بهتر نیازمند مجموعهنون سیاستآن باید در کا

. براساس 4تر دولت، دو راهبرد اصلی حکمرانی خوب استي سیاسی و اقتصادي و همچنین پاسخگویی بیشبا این وجود، افزایش رقابت در حوزه

ساد، تر و فهاي مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثر بخشی در یک جامعه بیشی از حکمرانی خوب، هر اندازه ویژگیتعریف بانک جهان

  .5تر خواهد بودي اقتصادي مناسبتر باشد حکمرانی در آن جامعه براي نیل به توسعهمقررات اضافی، بی ثباتی سیاسی و خشونت کم

  :6باشدی خوب این پنج رکن اساسی زیر را دارا میتوان گفت حکمرانبه طور کلی می

  هاها و مسئولیتشفافیت اهداف، نقش-الف

  هاي آتیتوسعه ي پایدار به نفع نسل-ب

  هاي واگذار شدهتوانمند سازي جهت اجراي نقش-ج

  پاسخگویی در قبال تصمیمات و عملکردها-د

  شفافیت در اطالع رسانی-ه

چهار کارکرد اساسی حکمرانی خوب در بخش نفت و گاز به صورت زیر مطرح شده  7ي چتهم هووساي توسط موسسههمچنین در مطالعه

  است:

  

  

                                                           
 3علی خواجوي (1394).

 4احمد مدري (1385) 

 5همان

 6علی خواجوي (1394)
7 Chatham House(2007) 
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  8سیاست گذاري-1,1,1

ها، اقدامات سیاسی و رفتارهاي استاندارد است که هدف از آن تأمین منافع اي از اهداف، قوانین، برنامهسیاست عمومی معموالً شامل مجموعه

شود، بهره برداري از آن نیاز به سیاستی دارد که بیشترین سود را براي کشور و جامعه که نفت یک منبع ملی محسوب میباشد. از آن جا ملی می

ر کنند اداره شود. عالوه بهاي ملی را تعیین میها و جهت گیريهاي ملی که اهداف، اولویتبه ارمغان بیاورد. بنابراین بخش نفت باید با سیاست

ات تواند شامل، اقدامي صنعت نفت، سیاست عمومی هم ممکن است در بخش نفت و گاز تأثیر بگذارد. این سیاست میموعهسیاست خاص خود مج

  تشویقی براي مشارکت بخش خصوصی یا افزایش استخدام در این بخش باشد.

  9تدوین استراتژي-2,1,1

ي نفت عههاي توسباشد (به عنوان مثال شیوه و راهفت و گاز میکارکرد استراتژي مربوط به چگونگی تأمین اهداف سیاستی ملی توسط بخش ن

ها و غیره). تمایز میان عملکردهاي سیاستی و ها براي استفاده از منابع کمیاب، پاسخ به نا اطمینانیهاي ایجاد ظرفیت محلی، اولویتو گاز، برنامه

  باشد.استراتژي مهم است اما اغلب نامشخص می

  10عال یا عملیاتیتصمیم سازي ف-3,1,1

راي باشد. مدل سازمانی بي عملیات صنعتی در چارچوبی استراتژیک میتصمیم گیري عملیاتی شامل مدیریت بیشترکوتاه مدت، در زمینه

 هاي نفتی بین المللی و تشکیالت و اثربخشی کارکردکارکرد عملیاتی، نقش و درجه استقالل شرکت ملی نفت، نقش تعیین شده براي شرکت

ها روشن نباشند در مورد اینکه کدام تصمیمات عملیاتی و کدام استراتژیک هستند سردرگمی والتوري را منعکس خواهد کرد. وقتی مسئولیترگ

  وجود خواهد داشت.

  11نظارت و مقررات-4,1,1

شکاف ناگزیر بین دانش آیند. این موضوع ها دنبال شده و اهداف ملی به دست میکند که سیاستکارکرد نظارت و تنظیم، تضمین می

باشد. ها میها و رسیدگی به حساب آژانسکند. نظارت و تنظیم شامل نظارت مالی و فنی، وارسی دادهسیاستگذاران و اپراتورها را جبران می

  همچنین ممکن است شامل تنظیم استانداردهاي صنعتی و معیارهاي کارایی نیز باشد.

تواند در کنار سایر عوامل منجر به مدیریتی کارا و مؤثر، یکی از عناصر مهم حکمرانی خوب است و می شود که رگوالتوريبنابراین مشخص می 

تواند با ایجاد محیطی شفاف و رقابتی اعتماد عمومی و بخصوص سرمایه مخصوصاً در بخش نفت و پتروشیمی شود. چراکه تنظیم گري خوب می

  ش نفت و گاز در راستاي تأمین منافع ملی بشود.گذاران را جلب کرده و باعث رشد و شکوفایی بخ

  رگوالتوري چیست و چرایی آن-2,1

 Regulation همچنین است. قانون یا روش اصل، قاعده، اساس بر هدایت و کنترل معنی به To Regulate آکسفورد، لغت فرهنگ اساس بر 

 از داشتن حذر بر یا تعیین براي است ممکن تنظیم گري .است شده تعریف قانون و قاعده توسط چیزي تنظیم یا هدایت کنترل، عمل معناي به

 توسعه و اقتصادي همکاري سازمان گزارشهاي لغات فرهنگ در همچنین .شود انجام هاو اولویت هاانگیزه کردن هم راستا منظور به رفتاري

(OECD)، است. شده تعریف)ذینفعان  و عوامل ( بازار کنشگران ياقتصاد رفتار اصالح منظور به دولت توسط قوانین وضع معنی به تنظیم گري 

  .12شودمی پشتیبانی)آنها از تخطی صورت در (جرائمی توسط قوانین این اجراي

 13ترین علت، شکست بازارتوان به موارد متعددي اشاره کرد اما معموالً مهمدر مورد چرایی نیاز به رگوالتوري یا تنظیم گري در بازار رقابتی می

باشد. رگوالتوري در تجارت مورد نیاز است زیرا ممکن است بازار آزاد در نتیجه نیاز به حفاظت از مصرف کنندگان، جامعه و محیط زیست میو در

 تخصیص بهینه و توزیع عادالنه در آمد ها شکست بخورد. انحصارگران در بازارهاي خرده فروشی و عمده فروشی ممکن است بخواهند پروسه توزیع

                                                           
8 Policy-making 
9 Strategy-making 
10 Operational decision-making 
11 Monitoring and regulation 

 12علی خواجوي (1394).

market failure13 
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ها اعمال نفوذ کنند. در گام اول، رگوالتور براي دستیابی به کارایی دست گرفته و بین مشتریان تبعیض قائل شده و در ساختار تتظیم قیمت را در

ار . معموالً اعتقاد بر این است که رقابت بهترین تنظیم گر است و در باز14و در گام بعدي به خاطر مالحظات عدالت طلبانه و برابري خواهانه است

  شود. اما حتی در بازار رقابتی نیز ممکن است نیازمند تنظیم گري باشیم.رقابتی کارایی بازار جهت تأمین نیاز مصرف کنندگان تضمین می

شود مطرح شوند. در چنین مواردي استدالل می» شکست بازار«هایی از توانند به عنوان نمونهبسیاري ازدالیل منطقی براي رگوالتوري می 

ها ا یا موقعیتهتوري قابل توجیه است، زیرا بازار غیرقابل کنترل به دالیلی، ممکن است نتواند منافع عمومی را تأمین کند. در بعضی از بخشرگوال

هواي  توانندوجود داشته باشد؛ ممکن است هیچ بازار موثري وجود نداشته باشد؛ چرا که، به عنوان مثال، خانوارها نمی "15فقدان بازار"ممکن است 

. از 16کنیمو لزوم تنظیم گري اشاره می» شکست بازار«هاي سنتی در مورد علل پاك، آرامش و سکوت را خریداري کنند. در این جا ما به بحث

  جمله دالیل شکست بازار عبارتند از:

  وجود انحصار یا انحصار طبیعی-1,2,1

کند. قیمت گذاري انحصاري در وضعیتی که این سه شرط برقرار لید میانحصار، وضعیتی است که یک فروشنده براي کل صنعت یا بازار تو

  باشد ممکن است رخ دهد:

  یک فروشنده کل بازار را در اختیار داشته باشد-الف

  محصول فروشی منحصر به فرد باشد یعنی هیچ جایگزین نزدیکی براي مصرف کننده موجود نباشد.-ب

  ر باشد.ها به صنعت دشواورود و خروج سایر شرکت-ج

شود. از دیدگاه منافع عمومی، مشکلی که یک شرکت با داشتن زیرا رقابت محدود می "خوردشکست می"دهد، بازار وقتی انحصار رخ می

را دهد. زیي نهایی قرار میآورد این است که هنگام حداکثرسازي سود، تولید را کم کرده و قیمت را باالتر از هزینهموقعیت انحصاري به وجود می

 شود. فروش کم انحصارگر با قیمتاگرتنها یک قیمت واحد براي محصولش تعیین کند فروش اضافی تنها با کاهش قیمت تمام خروجی حاصل می

ها و انتقال درآمد از مصرف کنندگان به باالي هر واحد جبران خواهد شد. انحصار، در مقایسه با رقابت کامل، باعث کاهش تولید، افزایش قیمت

  شود.ید کنندگان و کاهش رفاه کل جامعه میتول

) است تا محیط کسب و کاري رقابتی ایجاد شود. با این وجود، اگر 17یک واکنش به انحصارات بالقوه استفاده از قوانین رقابتی (یا ضد تراست

یعی زمانی اتفاق می افتد که صرفه یک انحصار طب وجود داشته باشد، استفاده از قانون رقابت ممکن است نامطلوب باشد. "انحصار طبیعی"

اي بزرگ باشد که یک بازار را بتوان با کمترین هزینه توسط یک شرکت تأمین کرد. در هاي ناشی از مقیاس موجود در فرایند تولید به اندازهجویی

اه ه این ترتیب، به جاي آنکه سه شرکت رشود. بتر میها خیلی کماین حالت به نفع جامعه است که تولید توسط یک شرکت انجام شود زیرا هزینه

 ها و یا دسترسی بهاي از خطوط ریلی یا خطوط انتقال را احداث کنند، انحصار یک شرکت براي تنظیم قیمتهاي جداگانهآهن یا برقی، شبکه

  تواند کارآمدتر باشد.شبکه می

ارد. هاي ناشی از مقیاس در تولید دتقاضا براي محصول با میزان صرفه تعیین اینکه آیا یک انحصار طبیعی وجود دارد یا خیر، نیاز به مقایسه 

ندگان ها باالتر رفته و انتقال ثروت از مصرف کناگر یک شرکت در موقعیت انحصار طبیعی قرار بگیرد، مانند هر انحصاري، تولید کاهش یافته، قیمت

قابت، واکنش مناسبی نیست، زیرا رقابت ممکن است به لحاظ اجتماعی هزینه ایجاد رقابت با استفاده از قانون ر به شرکت صورت خواهد گرفت.

ها، کیفیت محصول و دسترسی به آن ممکن است ضروري به نظر برسد. رگوالتور سعی خواهد کرد قیمت را در داشته باشد. بنابراین تنظیم قیمت

  .ارگر طبیعی را تشویق به تولید در سطحی نزدیک به شرایط رقابتی کندنزدیکی هزینه نهایی (هزینه تولید یک واحد اضافی) تعیین کند تا انحص

هاي ناشی از مقیاس فقط یک بخش از یک فرایند را تحت هاي یک فرایند عرضه به طور طبیعی انحصاري نباشد و صرفهممکن است تمام جنبه

ي طبیعی وجود داشته باشد اما در بخش خرده فروشی برق تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال ممکن است در صنعت برق در بخش انتقال انحصار

                                                           
Coen and Héri�er(2005) 14 

market absence 15 

Baldwin,Cave and Lodge(2012) 16 

 antitrust 17یا به عبارت دیگر مخالفت با نشکیل اتحادیههاي بزرگ  
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هایی از یک فرآیند تولید هست که به طور طبیعی انحصاري هستند تا در آن ها و و قانون گذاران شناسایی بخشانحصاري نباشد. وظیفه دولت

  .شوندهاي غیر انحصاري به نیروهاي بازار واگذار میها رگوالتوري ایجاد شود و جنبهبخش

  سودهاي بادآورده-2,2,1

آورد. به طوري که منبع شود) به دست مییا سود مازاد هم خوانده می "رانت اقتصادي"اي (گاهی اوقات در این حالت یک شرکت سود بادآورده

اي نی که به راحتی و با هزینهکند. مثل پیدا کردن یک معدن غنی از مواد معدي قابل توجهی ارزانتر از آنچه که در بازار موجود است پیدا میعرضه

ایق به عنوان مثال، داشتن یک ق -شود ي باالیی میبسیار پایین قابل استخراج باشد یا داشتن یک دارایی که به طور ناگهانی داراي ارزش افزوده

رمند کردن مصرف کنندگان و جامعه در یک شهري سیل زده. در این حالت نیز ممکن است رگوالتوري براي انتقال سود به مالیات دهندگان ویا به

  ازثروت بادآورده ضروري باشد.

  اثرات خارجی-3,2,1

علت نیاز به رگوالتوري اثرات خارجی (سرریز) این است که قیمت محصول منعکس کننده هزینه واقعی براي تولید محصول نیست و مصرف 

یه هاي پرداختی مصرف کنندگان را از طریق تخلتواند هزینهستیک اتومبیل میبیش از اندازه نیز به این علت است. به عنوان مثال تولید کننده ال

واقعی  هايهاي پاکسازي حساب نشوند قیمت الستیک نشان دهنده هزینههاي ناشی از فرآیند تولید به یک رودخانه کاهش دهد. اگر هزینهآالینده

د (بیش شونهاي آالینده سرازیر میان آور است زیرا منابع زیادي به سمت فعالیتکند نخواهد بود. فرایند حاصل زیکه تولید بر جامعه تحمیل می

گی هاي تولید بدون آلودرسد) و منابع کمتري توسط تولید کننده براي جلوگیري از آلودگی یا روشاز حد الستیک ساخته شده و به فروش می

ا ب -برند از بین ببرد و از جامعه یا اشخاص ثالثی که از آثار خارجی رنج میشود. منطق رگوالتوري این است که این زیان را اختصاص داده می

 بستن باهاي اصلی محافظت کند. مثالً در اینجا دولت وارد عمل شده و ها توسط آلوده کنندهو پرداخت آن -هاي اضافی درونی کردن هزینه

  دارد.گام بر می کل جامعه، منافع و ط زیستمحی حفظ جهت در آالینده، ي واحدهايجریمه یا آلودگی بر مالیات

  نارسایی و عدم توازن اطالعات-4,2,1

ازار ب بازار رقابتی تنها وقتی که مصرف کنندگان براي ارزیابی محصوالت رقابتی به اندازه کافی آگاه باشند درست کار خواهد کرد. با این وجود،

شکست بخورد: ممکن است براي تولید اطالعات پول نیاز باشد (به عنوان مثال، ممکن است ممکن است اطالعات مناسب تولید نکند و یا به دالیلی 

ها هم تحقیق در مورد اثرات یک محصول مانند یک دارو گران باشد) یا اطالعات تولید شده توسط یک تولید کننده توسط دیگر تولید کننده

هایی براي جعل اطالعات وجود داشته باشد و مصرف . همچنین ممکن است انگیزهاستفاده شود بنابراین انگیزه براي تولید اطالعات کم باشد

 کنندگان ناتوان از فهمیدن این اطالعات جعلی بوده، یا هزینه باالیی برایشان داشته باشد. همچنین ممکن است اطالعات ارائه شده به مصرف

  هاي ارائه شده است.ی الزم براي استفاده از دادهکننده مفید واقع نشود چرا که احتماالً مصرف کننده فاقد تخصص فن

 در نهایت، سازش در بازار و یا رقابت ناکافی، ممکن است جریان اطالعات را در سطوح مورد انتظار مصرف کنندگان کاهش دهد و به این ترتیب

ودهاي مرتبط با یک محصول هشدار دهند. مثالً تولید کنندگان به عنوان یک گروه نتوانند به مصرف کنندگان در مورد مخاطرات عمومی یا کمب

هاي الکتریکی، مقدار نیکوتین موجود در سیگار، سوخت بهینه براي تا زمانی که دولت آمریکا افشا نکرده بود، اطالعات دقیقی در مورد دوام المپ

ت. رگوالتوري، با ایجاد اطالعات گسترده، در دسترس، ها یا الزامات مراقبتی براي منسوجات براي اکثر خریداران در آن کشور وجود نداشاتومبیل

تر قابتیتر و رتواند مصرف کنندگان را در برابر ناکافی بودن اطالعات و پیامدهاي آن بیمه کند و عملکرد بازار را سالمدقیق و مقرون به صرفه، می

  کند.

  استمرار و در دسترس بودن خدمات-5,2,1

تداوم و دسترسی به خدمات را در سطوح مطلوب اجتماعی فراهم نکند. بنابراین، جایی که تقاضا به صورت در برخی شرایط ممکن است بازار 

ات مچرخه ایست (به عنوان مثال، حمل و نقل هوایی مسافر به یک جزیره تفریحی هنگام تعطیالت)، این کاستی ممکن است با ارائه و عدم ارائه خد

به عنوان مثال، تنظیم حداقل  -هاي مختلف ي در این حالت براي حفظ و استمرار خدمات رسانی در دورهباتوجه به تعطیالت رخ دهد. رگوالتور

هاي اضافی ناشی از قوانین قیمت شود. این تنظیم کنندگی وقتی که هزینههاي کم رونق، استفاده میهاي ثابت در دورهقیمت و پوشش هزینه

  هاي تجاري باشد قابل توجیه است.ائه و عدم ارائه خدمات در واکنش به چرخهگذاري براي مصرف کنندگان کمتر از حالت ار
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در مورد بعضی از محصوالت یا خدمات، مثالً خدمات آب، ممکن است به عنوان یک سیاست اجتماعی، در نظر گرفته شود که آب باید به اندازه  

ه در فرآیندي ک -شود » نخبه گزینی«ن رگوالتوري، رقابت ممکن است منجر به حداقل معیار استاندارد در دسترس باشد. با این حال، در بازار بدو

گیرند و ممکن است خدمات از گروههاي فقیرتر یا به لحاظ جغرافیایی آن تولید کنندگان تصمیم به عرضه فقط براي سودآورترین مشتریان می

  شود.مطلوب اجتماعی، توجیه می تر دریغ شود. در این حالت رگوالتوري به منظور ایجاد نتایجپراکنده

 رفتار ضد رقابتی و قیمت گذاري آمرانه -6,2,1

ها به بازارها ممکن است کمبود داشته باشند و نه فقط به خاطر نبود رقابت بلکه: بازارها ممکن است اثرات نامطلوبی ایجاد کنند، زیرا شرکت

ذاري امرانه است. این اتفاق زمانی می افتد که یک شرکت به امید خارج ساختن شکل سالم رقابت نکنند. یک شکل از چنین رفتارهایی، قیمت گ

آورد کند و سپس با استفاده از موقعیتی که به دست میتر از هزینه تعیین میهاي ثابت پاییناي از انحصار قیمترقبا از بازار و بدست آوردن درجه

پیش شرط ورود یک شرکت معقول به  دهد.ا هزینه بیشتر مصرف کنندگان افزایش میهایش در مرحله قبل را جبران کرده و سودش را بهزینه

ه ها را بهاي متغیر کاهش دهد؛ باید بتواند قیمتها را به کمتر از هزینهقیمت گذاري آمرانه این است که آن زمان شرکت باید قادر باشد قیمت

رد تا ضررهاي قبلی خود را جبران کند. به این ترتیب باید هزینه ورود و خروج به بازار، این ها را به اندازه کافی باال ببخوبی حفظ کند و بعد هزینه

محافظت اجازه را به شرکت بدهد قبل از اینکه رقباي جدید وارد بازار شوند این کار را انجام دهد. هدف از رگوالتوري در این حالت حفظ رقابت و 

  ار با کاهش قیمت گذاري آمرانه و یا دیگر رفتارهاي ضد رقابتی است.از مصرف کنندگان در برابر ناکارآمدي باز

  کاالهاي عمومی و مخاطرات اخالقی -7,2,1

باشند. با این حال، در مورد این کاالها و خدمات برخی کاالها، براي مثال خدمات امنیتی و دفاعی، نفع عمومی داشته وخواسته ي کل جامعه می

ي کنند بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود که از استفادهو براي کسانی که بابت این خدمات پول پرداخت می آیدبحث سواري مجانی پیش می

کنند جلوگیري کنند. در نتیجه ممکن است بازار نتواند این قبیل کاالها و خدمات را تولید کند، اي پرداخت نمیکسانی که بدین جهت هزینه

بله با مشکل سواري مجانی از طریق اعمال مالیات ضروري است. به همین ترتیب، وقتی شکلی از مخاطره اخالقی بنابراین رگوالتوري اغلب براي مقا

 هاییکند ممکن است مصرف بیش از حد و بدون توجه به هزینهي خدمات را پرداخت میمثالً فرد دیگري به جز مصرف کننده هزینه -وجود دارد 

هاي بیمار توسط شرکت بیمه یا دولت، در این حالت نیز ممکن است رد. براي نمونه پرداخت هزینهشود صورت گیکه بر جامعه تحمیل می

  رگوالتوري براي جلوگیري از مصرف بیش از حد ضروري باشد.

  قدرت چانه زنی نابرابر-8,2,1

ن ت چانه زنی نابرابر باشد، رگوالتوري ممکیک پیش شرط براي تخصیص کارآمد یا منصفانه منابع در بازار، قدرت چانه زنی برابر است. اگر قدر

ع خود به فاست به منظور حفاظت از منافع خاص توجیه شود. مثالً، اگر بیکاري شایع باشد، احتماالً کارگران نتوانند به طور مؤثر براي دفاع از منا

تواند ز باشد. بنابراین نابرابري قدرت چانه زنی میمذاکره بپردازند و ممکن است مقررات مربوط به حفظ سالمت و ایمنی این کارگران مورد نیا

ي موقعیت نسبی در بازار بوده، یا ممکن است ناشی از عدم تقارن اطالعات باشد. براي مثال، کارکنان ممکن است براي حفاظت ازحقوق نتیجه

اند توتري باشند، در این حالت مقررات میضعیف بهداشتی و درمانی خود در مقابل کارفرمایان به خاطر نداشتن اطالع از حقوقشان در موقعیت

  ها را در موقعیتی برابر با کارفرمایانشان براي مذاکره قرار دهد.آن

  کم یابی و جیره بندي-9,2,1

 رگوالتوري ممکن است به منظور تخصیص کاالهایی خاص زمانی که در سمت عرضه کمبود وجود دارد، به جاي سازوکارهاي بازار، مجاز باشد.

تر باشد، بنابراین، به جاي استفاده از قیمت گذاري به عنوان یک مثالً هنگام کمبود بنزین، ممکن است منافع عمومی نسبت به کارآیی پر اهمیت

  شود.هاي دموکراتیک توزیع میابزار تخصیصی، بنزین با توجه به اولویت

  عقالنیت و تناسب-10,2,1

 ي معامالت بیشي رفتارها وصنایع در قراردادهاي خصوصی، براي افراد بسیار گران شده و هزینههینهتر اوقات، مذاکره جهت سازماندهی ببیش

هاي مختلف و ناکارآمدي تولید ها در صنعت بسیار کوچک بوده و از نظر جغرافیایی پراکنده باشند یا با شیوهشود. ممکن است شرکتاز حد می

براي اصالح فرآیندها به کار گرفته شود. مقررات متمرکز داراي مزیت بیشتري نسبت به تدابیر حقوقی  تواندکنند. در این شرایط، رگوالتوري می

هاي عمومی به اشتراك گذاشت و با داشتن یک سازمان عمومی که مسئول حفظ توان با استفاده از کانالخصوصی است و اطالعات را می
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رد. الزم به توضیح است که این دالیل براي رگوالتوري بیشتر جهت تشویق به اقدامات مفید هاي ناشی از مقیاس به دست آواستانداردهاست، صرفه

  است و نه ممنوعیت براي رفتارهاي نامطلوب.

  برنامه ریزي-11,2,1

فع ده و یا رهاي آینکنند ترجیحات مصرف کنندگان برآورده شود، اما آنها کمتر قادر به پاسخگویی به نیازهاي نسلمنطقاً بازارها سعی می 

ي سوء استفاده (سواري مجانی) وجود دارد. بسیاري از مردم هاي نوع دوستانه هستند. همچنین در مورد نوع دوستی، یک مشکل بالقوهنگرانی

کار را  هاي خود را براي اهداف نوع دوستانه صرف کنند، فقط باید مطمئن شوند شمار زیادي از افراد دیگر نیز همینحاضرند برخی از دارایی

  شود که در این مورد نیز نیازمند رگوالتوري باشیم.هاي هماهنگی موجب میکنند. مشکالت و هزینهمی

  سایر علل نیاز به رگوالتوري-3,1

یل تر با مبناي حقوق بشري یا دالهاي دیگري هم، بیششکست بازار و علل آن تنها استدالل براي ایجاد رگوالتوري نیست. امکان دارد استدالل 

در کل، رگوالتوري بازار به منظور تضمین کارایی اقتصادي، محدود کردن شکست بازار و ولی  اجتماعی براي تنظیم گري وجود داشته باشد.

ي هاي رگوالتوري در بازارهاشود. به طور خالصه، انگیزهها به کار گرفته میاطمینان ازارائه مطلوب کاالها و خدمات اجتماعی یا محافظت از آن

  :18تواند این موارد باشدرقابتی می

 ي بازار)کارایی اقتصادي (مانند جلوگیري از سوء استفاده  

 ها)حمایت از مصرف (مثل پایین نگه داشتن قیمت 

 (کاهش انتشار کربن دي اکسید و دیگر گازهاي مضر) حفاظت از محیط زیست 

 (اطمینان از عرضه همگانی کاالها) عدالت اجتماعی 

 نیت عرضهاستمرار و ام 

توانند در بازارهاي غیر رقابتی نیز موجود باشند. باید به این نکته توجه کرد که رگوالتوري ها براي ایجاد رگوالتوري میبسیاري از این محرك

 تواند به شکل متفاوتی باشد. و عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارد:در کشورها و همچنین صنایع مختلف می

  صنعتخصوصی یا دولتی بودن  

 میزان رقابتی بودن یا انحصار در صنعت 

 هانوع مالکیت 

 میزان یکپارچگی یا پراکندگی 

تواند وظایفی که بر عهده دارد را انجام دهد از جمله: صدور مجوزها، تعیین جریمه براي هاي مختلفی مینهاد تنظیم گر از راه

  ها و....زرسی شرکتها، تعیین استانداردها، رصد و بامتخلفین، حل دعاوي بین شرکت

 

  مبانی رگوالتوري انرژي -2

اي دارد که با توجه به قوانین هر کشور متفاوت است. در این جا مراحل عمومی ي دیگري پروسهایجاد رگوالتوري مانند ایجاد هر نهاد و موسسه

  دهیم:که براي ایجاد رگوالتوري الزم است را به طور خالصه توضیح می

  قاعده گذاري-1,2

ر این گردد. دباشد در این مرحله شناسایی شده، تنظیم گشته و به نهادهاي ذیربط براي اجرا ابالغ میموعه مقرراتی که نیاز روز صنعت میمج 

  شوندمرحله قواعد انعطاف پذیر بوده و موجب تسهیل امور در صنعت مورد نظر می

  بهبود مقررات و تقویت رگوالتوري-2,2
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باید سند محور بوده و قابلیت ارزیابی داشته باشند. بنابراین مقرراتی که در مرحله قبل وضع گردیده بود در این  شوندمقرراتی که وضع می 

ایی یابد تا کارشود. نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف بهبود میها شناسایی میمرحله پس از اجرا شدن قابل ارزیابی بوده و نقاط قوت و ضعف آن

  اهش یابند.ها کتر شده و هزینهبیش

  مقررات زدایی -3,2

وقتی مدتی از اجراي مقررات گذشت ممکن است نیاز مند به روز کردن و تطبیقشان با شرایط زمان حال باشیم. چرا که این مقررات براي 

  ي اضافی براي صنعت نتراشند.اند و باید طوري باشند که هزینهتسهیل در امور و بهبود عملکرد سیستم وضع شده

  :19نهاد رگوالتور هنگام وضع مقررات باید این پنج نکته را مد نظر داشته باشددر کل 

 شناسایی: جمع آوري اطالعات در مورد عملکردهاي ناخوشایند و نا مطلوب  

 ها، قوانین و ابزارها براي حل مشکلواکنش: بهبود سیاست 

 ها و قوانین و مقررات به صورت عملیاجرا: اجراي برنامه 

 هاابی شکست یا موفقیت مقررات و فعالیتارزیابی: ارزی 

 ها به منظور بهبود عملکردهاي نامطلوبتعدیل: تعدیل ابزارها و استراتژي 

 ها و اصول رگوالتوريمالك-4,2

پاسخ داده سؤال  5قبل از آنکه تصمیم قطعی گرفته شود این یا آن اقدام، نظام یا نهاد رگوالتوري ارزش حمایت عمومی دارد یا خیر باید به این 

  :20شود

  شود یا خیر؟آیا این اقدام یا نظام رگوالتوري توسط مجلس حمایت می-1

  ي مناسب پاسخگویی در آن پیش بینی شده است؟آیا یک رویه-2

  هاي در نظر گرفته شده، منصفانه، در دسترس و باز هستند؟آیا شیوه-3

  آیا نهاد رگوالتور تخصص کافی براي انجام وظایفش دارد؟-4

  آیا این اقدام یا رژیم کارآمد است؟-5

  دهیم:شود که هر کدام را به طور خالصه توضیح میبراي پاسخ به این سؤاالت پنج معیار اساسی در نظر گرفته می

  لزوم رگوالتوري-1,4,2

کند. در این مرحله همچنین ین مینیاز را تضم هنگام در مسئله این ابزارهاي همینطور استفاده مناسب از به رگوالتوري و نیاز وجود معیار این

توانند هاي سیاسی و ضرورت اقتصادي همگی میگیرد. پیشرفت تکنولوژي، اولویتلزوم ایجاد نهادهاي رگوالتور جدید مورد بحث و بررسی قرار می

تگی توسط مجلس تأیید شوند شایس دهد که اقدامات رگوالتوري وقتیاین معیار همچنین نشان می بر شکل و نوع نهاد تنظیم گر تأثیر بگذارند.

تواند رسیدن به این نتیجه ایکس را تضمین حمایت دارند. اگر مردم از طریق مجلس، خواهان رسیدن به نتیجه ایکس باشند و نهاد رگوالتور هم می

  توان گفت که این نهاد شایستگی حمایت عمومی را هم دارد.کند می

  پاسخگویی-2,4,2

مورد نقش افراد و طرفین درگیر در فرآیند رگوالتوري، شفافیت و اطمینان وجود داشته باشد. تا در صورت لزوم، هرکسی  طبق این معیار باید در

  :21نسبت به وظایفی که بر عهده دارد پاسخگو باشد. براي این منظور رعایت موارد زیر الزامیست

 کند اجرایی شوند.مانی پاسخگو و دموکراتیک تعیین میهایی که حکومت و پارلمقررات مستقل باید در چارچوب وظایف و سیاست  

 هاي رگوالتوري توسط یک ترکیب داراي مشروعیت، تخصص اي باشد تا اطمینان حاصل شود تصمیم گیريتقسیم وظایف باید به گونه

 گیرد.و توانایی داوري در مورد مسائل مورد اختالف صورت می
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 هاي مورد نیازجهت حفظ اسراسر تجاري، به طور شفاف و با باید در چارچوب محدودیت اختیارات تصمیم گیري در مورد رگوالتورها

 نظارت مناسب، مورد استفاده قرار گیرد.

  شفافیت و مشخص بودن روندها-3,4,2

طی هر شرایفرآیند تصمیم گیري ممکن است از کشوري به کشور دیگر تفاوت داشته باشد. ولی با این حال برخی از اصول وجود دارد که در 

. پایه و اساس ادعاي شفافیت، حمایت عمومی از تنظیم گر به خاطر 22ها پایبند بماند. شفافیت یکی از این اصول استسازمان تنظیم گر باید بدان

میمات تصمنصفانه، قابل دسترس و باز بودن روندهاست. بنابراین، باید به حقوق برابر، عدالت و ثبات اقدامات و همچنین سطح مشارکتی که 

منطق اساسی چنین ادعایی این است  دهد توجه شود.رگوالتوري و فرایندهاي سیاسی به مردم، مصرف کنندگان و دیگر طرفهاي درگیر اجازه می

 .23شودکه نفوذ دموکراتیک مناسب بر رگوالتوري، به واسطه شفافیت تأمین شده و به آن مشروعیت بخشیده می

 ها را باال برده و احتمالالتوري، موجب بهبود کیفیت مقررات رگوالتوري شده و میزان سازگاري افراد وشرکتافزایش شفافیت در نهادهاي رگو

شود شهروندان با دسترسی به اطالعات آزاد، قدرت تصمیم گیري باالتري دهد. همچنین باعث میهاي پنهانی را نیز کاهش میتخلفات و سازش

  دست آورند.ها بهاي مناسب فعالیتدر مورد روش

  نسبیت-4,4,2

کند توازن وجود داشته باشد. بعد ها تحمیل میهایی که رگوالتوري به افراد و شرکتمنظور از نسبیت این است که بین منافع و محدودیت 

طرات ها و خسکشود با ریهایی که براي متخلفان در نظر گرفته میدیگر بحث نسبیت این است که هنگام تنظیم مقررات رگوالتوري، مجازات

تار طرف ها باشد تا هم رفشود باید متناسب با واقعیتهایی که براي تخطی از قوانین تصویب میموجود نسبت مناسبی داشته باشد. در واقع جریمه

  هایی که ایجاد کرده جبران شود.خاطی اصالح شود و هم هزینه

  کارایی-5,4,2

شود. براي این منظور رویکرد ما باید رویکردي کند از روي کارایی آن سنجیده میص میآنچه که موفقیت یا شکست یک رگوالتوري را مشخ

باشد. براي مؤثر بودن مقررات رگوالتوري، باید از عواملی که هدف محور باشد بنابراین این رویکرد نیازمند اهداف کامالً شفاف و دست یافتنی می

  باشد.ي این امر، توجه به اهداف و آثار مقررات تنظیم شده میهیز کرد. الزمهشوند پرمانع به روز شدن، خالقیت و نو آوري می

  :24هاي اساسی فوق اضافه کردتوان به معیارهاي و اصلاصول زیر را هم می 

 تمرکز  

 پیش بینی پذیري 

 انسجام 

 قابلیت به روز شدن 

  نهاد تنظیم گر یا رگوالتور -5,2

نظیم گري، یک مرکز دولتی مسئول یا سازمان غیر دولتی با اختیارات قانونی است که اصول و بر اساس تعریف فرهنگ لغت تجارت، نهاد ت 

هاي درون آن صنعت یا بخش نظارت (حسن اجرا) دارد و هاي شرکتکند، بر فعالیتقوانین کنترلی یک صنعت یا یک بخش اقتصادي را وضع می

در هر کشور بسته به نوع مدیریت سیاسی، وظایف خاصی بر عهده دارد. اما در مجموع  کند. نهاد تنظیم گريدر خصوص موارد اختالفی، داوري می

  ي کلیدي زیر را بر عهده دارد:نهاد تنظیم مقررات چهار وظیفه
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 ها، ابالغ استانداردهاي فنی، ایمنی و کیفیت و...) که تدوین ضوابط و مقررات چگونگی انجام فعالیت (تنظیم و بازنگري ادواري تعرفه

تقاء شود (ارمنجر به ایجاد رقابت سالم در بازار و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده و همچنین موجب سود مناسب براي عرضه کنندگان می

  بازدهی تولید و تخصیص منابع).

 روندان از حقوق شههاي انحصارطلبانه، صیانت نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات توسط تمامی عناصر بازار، کنترل رفتارها و سیاست

 ي تعهدات معتبر)و مصرف کنندگان، صیانت از حقوق حاکمیت و صیانت از بخش خصوصی (توسعه

 داوري و حل اختالف بین عناصر فعال در بازار 

 هش و انجام برخی فعالبت هاي اجرایی (مانند برگزاري مناقصات، صدور و تمدید مجوزها، انتشار اطالعات و...) به نوعی که منجر به کا

 .25هاي اطالعاتی شودکوچک کردن رانت

 کنیم:در ادامه به چند ویژگی مهم نهاد تنظیم گري یا رگوالتور اشاره می

  مستقل بودن-1,5,2

است  هاي این استقالل، استقالل در برابر دولتمستقل به این مفهوم که باید نهاد رگوالتور نهادي غیر انتفاعی باشد. بنابراین یکی از جنبه

اشد، تواند رگوالتور خوبی بي دیگر، استقالل در برابر منافع صنعت است. به همین دلیل مثالً در صنعت پتروشیمی، وزارت نفت نمینبهو ج

هاد هاي ذکر شده استقالل نتواند ذینفع باشد. با توجه به جنبهها افزایش یابد وزارت نفت میزیرا به عنوان مثال اگر نرخ خوراك پتروشیمی

  :26توري مشروط به مهیا بودن شرایط زیر استرگوال

 هااعطاي اختیارات قانونی و حقوقی الزم براي تدوین قوانین و پیاده سازي و نظارت بر آن  

 استقالل مالی 

 استقالل مدیریتی و اجرایی 

 شفافیت فرآیندهاي تصمیم گیري 

 قابل پیش بینی بودن 

 دسترسی به منابع-2,5,2

ها باید به منابع و اطالعات دسترسی داشته باشد. در این فرآیند اگر شرکتی از ؤثر نقش خود و کاهش سوء مدیریتنهاد رگوالتور براي ایفاي م

  دادن اطالعات الزم سرپیچی نمود باید مورد بازخواست قرار گرفته و جرایمی براي وي در نظر گرفته شود.

  تصمیم گیري-3,5,2

اي عمل شود، با ایجاد باشد. از آنجا که ممکن است هنگام تصمیم گیري سلیقهگیري می هاي مهم نهاد تنظیم گر تصمیمیکی از ویژگی 

هاي اتخاذ شده توسط اي را گرفت. میزان اجرایی شدن تصمیمتوان جلوي تصمیمات سلیقههاي مشخصی میها و تعریف چارچوبمحدودیت

  شد.تواند معیاري براي سنجش اثرگذاري نهاد رگوالتور بارگوالتور می

  انواع تنظیم گري-6,2

توان آن را دسته بندي کرد. هر یک از انواع رگوالتوري داراي مزایا و معایبی هاي مختلف میهاي مختلفی دارد و از جنبهرگوالتوري شکل

امه نوع استفاده کرد. در اد باشد. بنابراین با توجه به کشور و وضعیت صنعت مورد نظر باید دید کدام نوع از رگوالتوري مناسب بوده و از همانمی

  کنیم:چند نوع اصلی تنظیم گري را نام برده و نقاط ضعف و قوت هر کدام را بیان می

  27رگوالتوري دستور و کنترل-1,6,2

                                                           
 25 علی خواجوي (1395)

 26همان

Command and control27 
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وبرو ) معموالً اعمال استانداردهایی است که در صورت عدم اجرایشان، شرکت مورد نظر با جرائم قانونی رC & Cتنظیم گري فرمان و کنترل ( 

 توانند ازکند. این استانداردها را میها را قانونی اعالم کرده و انواع دیگري را نیز ممنوع میخواهد شد. در این حالت مقررات نوع خاصی از فعالیت

  .28طریق قانون گذاري یا توسط نهادهاي رگوالتوري مجاز تعریف شوند

  مثال: سالمتی و ایمنی در محیط کار

  :29نقاط قوت

 اي قانونی براي مقررات وضع شده وجود داردهحمایت  

 کنداستانداردهاي ثابت حداقل سطح رفتارهاي قابل قبول را تعیین می 

 گیردسریعاً جلوي رفتارهاي نامناسب را می 

 نشان حمایت از عموم است 

 دهدقاطعیت و مصمم بودن دولت را نشان می 

 نقاط ضعف:

 د موجب زد و بند شودتواني نزدیک بین رگوالتور و صنعت میرابطه  

 تواند موجب تداخل مدیریتی شودمی 

 کندتر میقوانین را پیچیده 

 انعطاف ناپذیر است 

 تنظیم مقررات سخت و هزینه بر است 

 تاثیرات ضد رقابتی دارد 

 شودمانع عملکرد شایسته می 

 محرك عدم پیشرفت استانداردهاست 

  خود تنظیم گري -2,6,2

تواند به . خود تنظیمی می30کنندها یا افراد خود رفتار اعضاي خودشان را کنترل میفتد که گروهی از شرکتخود تنظیمی زمانی اتفاق می ا

تواند نگاهی گذرایی به رگوالتوري داشته باشد اما از دخالت حکومت می˓ لحاظ شود. در این حالت 31"خودت انجام بده"عنوان یک فرمان و کنترل 

  .32مستقیم منع شده است

  زش و صنعت بیمهمثال: ور

  :33نقاط قوت

 ها به اجراي مقرراتوجود اطالعات زیاد و تعهد بیشتر شرکت 

 عدم ایجاد هزینه براي دولت  

 قابلیت انعطاف فراوان 

 نقاط ضعف:

 ها باشدتواند غیر دموکراتیک باشد و فقط در جهت منافع خود اتحادیهمی  

                                                           
sustainable energy regulation and policymaking for Africa28 

Baldwin,Cave and Lodge(2012) 29 

Baldwin, Cave and Lodge(2012) 30 

DIY (do-it-yourself) 31 

sustainable energy regulation and policymaking for Africa 32 

 33 همان
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 ي اجرایی ضعیفپشتوانه 

 دشواري نظارت مستقل 

 گراییاب از قانونامکان اجتن 

 تنظیم گري انگیزه محور-3,6,2

انگیزه  شود. هدف از تنظیم گريبه هر نوع سیاست، قاعده، مکانیزم قیمت گذاري یا فرآیندهایی از این قبیل، تنظیم گري انگیزه محور گفته می

شته و به کار مطلوب تشویق کند. طرح مجازات و پاداش به محور این است که با اعمال مالیات یا دادن یارانه شرکتی را از انجام کار ناطلوب بازدا

یوه دهد. این شدهد که به نوبه خود امکان ضبط قانونی را کاهش میکند، بنابراین محدوده اختیارات نظارتی را کاهش میصورت مکانیکی عمل می

توان . به طور کلی می34دهدیا پذیرش مجازات را میها در تصمیم گیري براي عمل طبق مقررات به شرکت اي ازانعطاف پذیريهمچنین درجه

  اند.ي انواع تنظیم گري براساس مفهوم خوب و بد پدید آمدهگفت همه

  مثال: مالیات متفاوت بر روي بنزین سرب دار و بدون سرب

  نقاط قوت:

 اختیار محدودتر رگوالتور  

 ترهاي اجرایی کمهزینه 

 هاتر در مدیریتتداخل کم 

 ها به صفر و نه فقط مقدار استانداردندن خسارتتشویق به رسا 

 انگیزه اقتصادي براي رفتار مطلوب 

 نقاط ضعف:

 نیازمند قاعده  

 واکنش ضعیف به مشکالت ناشی از رفتار بی دقت یا غیر عقالیی 

 دشواري پیش بینی نتایج 

 مکانیکی و عدم انعطاف پذیري 

 هاتأثیر مسائل سیاسی در تشویق و تنبیه 

 35تأخیر قانونی 

 36تنظیم گري بازار محور-4,6,2

تواند ها استفاده شوند. رگوالتوري بازار محور میتوانند به منظور تنظیم گري فعالیتطیف وسیعی از مکانیزم هاي بازار محور وجود دارند که می 

  اي بازار محور رایج عبارتند از:هها را به حداقل برساند. برخی از مکانیسماثربخش بوده و مداخالت نظارتی هر روزه در فعالیت شرکت

 قوانین رقابتی  

 تنظیم گري به کمک قراردادها 

 صدور مجوزها 

 تنظیم گري خود اظهاري 

  مثال: الزام نوشتن اطالعات بر روي مواد غذایی

  نقاط قوت:

                                                           
 34همان 

 35همان
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 هادهند و نه بروکراسیها به بازار واکنش نشان میشرکت  

 هاي مختلف استقابل تعمیم به بخش 

  استانعطاف پذیر 

 هاي اجرایی محدود استهزینه 

  نقاط ضعف:

 هاي معامالتیوجود عدم قطعیت و هزینه  

 عدم واکنش مناسب در مواقع بحرانی 

 احتمال ایجاد موانعی در برابر ورود به بازار 

 وابستگی زیاد به اطالعات صحیح و دقیق 

  سایر اشکال-5,6,2

از جمله دخالت مستقیم دولت، رگوالتوري از طریق حقوق و تعهدات قانونی و جبران تواند اشکالی به جز این چهار نوع اصلی، رگوالتوري می

  .37عمومی هم داشته باشد

 :دخالت مستقیم  

  هاي بلند مدت طراحی کنند.توانند برنامهها میدولتنقاط قوت: 

  هاي متضاد شود.نقاط ضعف: هزینه بر بوده و ممکن است دولت درگیر یارانه

 ونی:تعهدات حقوقی و قان  

  تري کممداخلهنقاط قوت: 

  هاي قانونینقاط ضعف: ایجاد هزینه براي اشخاص، سختی

 :جبران عمومی  

  ها هستندها مراقب هزینهشرکتنقاط قوت: 

  نقاط ضعف: نظارت دشوار

 

  پشتوانه قانونی رگوالتوري -3

که به نوعی وظایف و نقش نهادهاي تنظیم گري را ایفا ها و مراکز دولتی و غیر دولتی متعددي در ایران فعال هستند درحال حاضر سازمان

توان به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، شوراي رقابت، سازمان تنظیم مقررات ي این مراکز میکنند. از جملهمی

ي رقابت در بازارهاي آب و برق) و سازمان نظام پزشکی اشاره سعهو ارتباطات رادیویی، دفتر سرمایه گذاري و تنظیم مقررات بازارهاي آب و برق (تو

شود ایجاد و راه اندازي نهاد تنظیم گري در این بخش نیز مورد تاکید کرد. اما با نگاهی به قوانین مصوب کشور در بخش نفت و گاز مشاهده می

  .38اسناد باال دستی بوده است

ها و تنگناهاي بخش انرژي کشور را فقدان شود، یکی از چالشباال دستی انرژي محسوب می که جزو اسناد 39سند ملی راهبردي انرژي کشور

بهبود کیفیت محصوالت و  "داند. از جمله راهبردهاي کالن مطرح شده در این سندنهاد مستقل تنظیم مقررات (رگوالتوري) در بخش انرژي می

ي صیانت از حقوق متقابل مشتریان و عرضه کنندگان با ایجاد نهادهاي تنظیم مقررات خدمات بخش انرژي متناسب با استانداردهاي ملی در راستا

                                                           
 37همان

 38علی خواجوي (1395)

 39مصوب شوراي عالی انرژي (1395)
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تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدي گري و ایجاد ساختارهاي  "باشد و راهبرد کالن دیگر این سندمی "بخش انرژي (رگوالتوري انرژي) 

عت نفت با تاکید بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت ملی بر منابع و ذخایر و مناسب براي ایفاي وظایف حاکمیتی در بخش انرژي کشور به ویژه صن

  است. "صیانت از آن

  نیز امور حاکمیتی چنین تعریف شده است:40قانون خدمات مدیریت کشوري 8در ماده 

ر جامعه گردیده و بهره آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشا

  شود. از قبیل:مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده دیگران نمی

 .سیاستگذاري، برنامه ریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی  

 .برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد 

  از انحصار و تضییع حقوق مردم.ایجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگیري 

 .حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی 

هاي پیشین مطرح گردید بدون ایجاد نهادي رگوالتور بعید تحقق اهداف فوق با توجه به آنچه در مورد شکست بازار و لزوم رگوالتوري در بخش

  رسد.به نظر می

  باشد:قانون اساسی، وظایف شوراي رقابت به شرح ذیل می 44هاي اصل تقانون اجراي سیاس 58بر اساس ماده  

 هاي ضد رقابتی و معافیتهاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور تشخیص مصادیق رویه

  موردي مندرج در این قانون.

 48) تا (44واد (ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با م.(  

 هاي داخلی شورامنظور اجراء این فصل و دستورالعملهاي الزم بهتدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل  

 ارائه نظرات مشورتی به دولت براي تنظیم لوایح مورد نیاز  

  مورد با رعایت مقررات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري در هر

  مربوط

تواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد شوراي رقابت می"همین قانون 59و بر اساس ماده 

اد ه مزبور را به نهخود در حوزکننده بخشی را براي تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیتشکیل نهاد تنظیم

  .41"کننده بخشی واگذار نمایدتنظیم

وزارت نفت مکلف است به منظور تدوین و تنظیم مقررات الزم و بهبود  "از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت: 13همچنین بر اساس ماده  

ز و شفاف بین فعاالن اقتصادي این بخش و جلوگیري افضاي کسب وکار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم 

) قانون اساسی مصوب 44) قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم (53انحصار، سازوکار الزم را با مشارکت شوراي رقابت موضوع ماده (

  (منطبق با وظایف رگوالتوري) .42"هاي بعدي آن به تصویب هیأت وزیران برساندمجمع تشخیص مصلحت نظام و اصالحیه 25/3/1387

 هايو توانمندي ظرفیتها از استفاده براي را الزم موظف است تمهیدات نفت وزارت 43توسعه ششم برنامه پنج ساله قانون 48ماده  با توجه به

مالکیت)  ره برداري (نهبه و تولید اکتشاف، فعالیتهاي در براي سرمایه گذاري غیردولتی عمومی نهادهاي و تعاونی و خصوصی بخش هايشرکت

  آورد. به عمل چهارم قانون اساسی و چهل اصل کلی سیاستهاي چهارچوب در مشترك میادین گاز به ویژه و نفت میادین

                                                           
 40مصوب مجلس شوراي اسالمی (1386)

 41قانون اجراي سیاستهاي اصل 44 قانون اساسی (1387) 

 42قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391

 43 قانون برنامه ششم توسعه (1395)
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هاي قانونی الزم براي ایجاد رگوالتوري در صنعت پتروشیمی با توجه به مفاد قانون شود زیر ساختبا عنایت به مطالب بیان شده، مشاهده می

(تسهیل رقابت و منع انحصار) و دیگر اسناد باالدستی نظام از جمله سند ملی راهبردي انرژي کشور و قانون وظایف  44هاي اصل ي سیاستاجرا

 .توانند پیگیر تشیکل رگوالتوري پتروشیمی باشندوزارت نفت وجود دارد. بنابراین وزارت نفت و شوراي رقابت با توجه به وظایف قانونی خود، می

  

  پتروشیمی (باال دست و پایین دست) صنعت در رگوالتوري -4

ترین هاي پیشین، براي نیاز به رگوالتوري مطرح کردیم و عمدهعلل نیاز به رگوالتوري در صنعت پتروشیمی نیز همان دالیلی است که در بخش

از مصرف کننده و... هم، همانطور که اشاره شد قابل ي شکست بازار بود. هر چند دالیل دیگري مثل باز توزیع ثروت، حمایت دلیل اصالح پدیده

اي که دارد، از جمله، گستردگی و تنوع محصوالت، وجود بازیگران متعدد بیان است. عالوه بر این، صنعت پتروشیمی به خاطر ماهیت پیچیده

هادي براي تنظیم مقررات و روابط بین بخش ها نیاز مند نخصوصی و دولتی و اهمیت استراتژیک آن براي اقتصاد کشورها، بیش از سایر بخش

  دولتی و خصوصی است.

  هاي کشورپاالیشگاه-1,4

 ي صنایع میان دستی صنعت نفت یا همانهاي کاهش خام فروشی و کاهش وابستگی به واردات محصوالتی مانند بنزین توسعهیکی از اولین راه

درصد از نفت  20,1ي از پاالیش نفت در دنیا را دشته است. کشور آمریکا با پاالیش درصد 2,3سهم  2016باشد. ایران در سال ها میپاالیشگاه

مجتمع از این تعداد قبل از انقالب  7باشند که پاالیشگاه در کشور فعال می 9. هم اکنون تعداد 44جهان قرار دارد 1خام دنیا از این نظر در رتبه 

هاست. اما براي ي اقتصادي بودن ساخت آنها مطرح شده است شبههوقف ساخت پاالیشگاهاند. از جمله دالیلی که براي تاسالمی ساخته شده

ها نو سازي شده و به فعالیت خود ادامه دهند. در جهت تر نیاز است که این پاالیشگاهتأمین سوخت کشور و همچنین تأمین خوراك صنایع پایین

ها را جهت ایفاي نقش حاکمیتی بر عهده داشته و مابقی را به بخش درصدي از پاالیشگاه 20قانون اساسی، دولت باید نهایتاً سهم  44اجراي اصل 

میلیون بشکه در  3و تحقق ظرفیت پاالیش بیش از  1404کرد که چنین شده است. اما براي تحقق اهداف سند چشم انداز خصوصی واگذار می

هاي ه گذاري در این بخش موجب این امر شود. اما نکته کلیدي در بیان سیاسترسد باید نهاد ناظري باشد که با تشویق سرمایروز به نظر می

تنظیم گیري پاالیشی در معیت تنظیم گیري صنعت پتروشیمی به منظور حل مشکالت و توسعه صنعت پتروشیمی کشور این است که افزایش 

مناسب  توان بدون رگوالتوريزش و پایین دستی نفت است نمیظرفیت پاالیشگاهی کشور ضروري بوده و چون صنعت پاالیشی حلقه اول زنجیره ار

  گري مقررات پرداخت.صنعت پاالیشی براي صنعت پتروشیمی به نحو کامالً مطلوبی به تنظیم

ها شگاهیدر تدوین نهاد رگوالتوري در صنعت پتروشیمی نیاز است تا صنعت پاالیشگاهی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر چون پاال

باشند، لذا الزامات ایجاد نهاد رگوالتور در صنعت پاالیش نیز باید در ر نظر گرفته شود. اگر تأمین کننده خوراك برخی واحدهاي پتروشیمی می

قق سازد. تواند اهداف مد نظر را محبدون توجه به الزامات و سنجش همه عوامل اقدام به ایجاد نهاد رگوالتوري در بخش پتروشیمی شود، نمی

کرد پس از واگذاري پاالیشگاه اصفهان به بخش خصوصی قیمت بعنوان نمونه پتروشیمی اصفهان که خوراك خود را از پاالیشگاه اصفهان تأمین می

تان، سخوراك را افزایش داد و باعث کاهش حاشیه سود شدید پتروشیمی اصفهان شد. اما تجربه کشورهاي دیگر در رفع این مشکالت (از جمله عرب

واند تسازي پاالیش و پتروشیمی در وضعیتی که هر دو واحد در یک منطقه قرار دارند میدهد که یکپارچهمالزي، اندونزي و حتی آمریکا) نشان می

واند تهاي تولید محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی شود. به عبارت دیگر ایجاد واحدهاي پتروپاالیشگاهی میافزایی و کاهش هزینهموجب هم

هاي تولید و افزایش قدرت رقابت با سایر رقباي خارجی ها و نیز تسهیم هزینهها شده و دسترسی به خوراك پتروشیمیافزایی هزینهموجب هم

 سازي به یک مدیریت واحد سپرده شوند تاهایی که در یک منطقه قرار دارند در هنگام خصوصیها و پاالیشگاهشود. لذا نیاز است پتروشیمی

تواند تاثیرات یکسانی بر هر دو واحد تصمیمات واحدي در مورد هر دو واحد گرفته شود. در این حالت تصمیمات نهاد رگوالتوري مد نظر می

 سازي و ایجاد واحدهاي پتروپاالیشگاهی و تبعیت اینسازي بکاهد. لذا یکپارچهپاالیشگاهی و پتروشیمی داشته باشد و از تاثیرات منفی خصوصی

تواند اهداف مورد نظر را محقق سازد. در گزارش پیش رو بیشتر مسائل مرتبط با رگوالتوري صنعت پتروشیمی مورد حدها از نهاد رگوالتوري میوا

                                                           
44 BP Sta�s�cal Review ofWorld Energy(2017) 
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نظیم گري هاي تاشاره قرار گرفته شده است. در صورتی که اگر هدف رگوالتوري صنعت پایین دستی نفت و گاز باشد الزم خواهد بود تا به سیاست

  قررات براي صنعت پاالیش نیز پرداخته شود.م

ها، نقاط ضعف و قدرت صنعت پتروشیمی احصا گردد تا هاي تنظیم گري مقررات ابتدا بایستی شماي کلی، سیاستبه منظور تدوین سیاست

  بتوان براي مبناي آن اقدام به رگوالتوري در جهت توسعه متوازن و اقتصادي صنعت نمود.

  در ایرانصنعت پتروشیمی -2,4

 باشد. در حال حاضر بعد از صادرات نفتترین صنایع پتروشیمی در خاورمیانه میصنعت پتروشیمی دومین صنعت کشور بوده و یکی از بزرگ

نابع مکند. ایران با داشتن آورد و میلیاردها دالر درآمد ارزي نصیب کشور میخام این صنعت بیشترین درآمد را براي اقتصاد کشور به ارمغان می

هاي آزاد در صنعت پتروشیمی داراي مزیت رقابتی است. مجموع کل تولیدات صنعت پتروشیمی در عظیم هیدروکربوري و و نیز دسترسی به آب

افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور  46که در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 45میلیون تن بوده است 50,614معادل با  1395سال 

  میلیون تن برنامه ریزي شده است. 100از به بیش 

هاي نفت، گاز و پتروشیمی به جاي صدور نفت هاي اقتصاد مقاومتی در بخش نفت باید صادرات فرآوردههاي کلی نظام و سیاستطبق سیاست

  :47هاي اقتصاد مقاومتی آمده استاز سیاست 15خام و گاز طبیعی در اولویت قرار گیرد. در بند 

 شاخص براساس(بهینه  بازدهی داراي کاالهاي تولید توسعه گاز، و نفت صنعت ارزش زنجیره تکمیل طریق از افزوده ارزش ایش: افز15بند 

  منابع از صیانتی برداشت بر تأکید با نفتی هايفرآورده و پتروشیمی محصوالت برق، صادرات بردن باال و) انرژي مصرف شدت

ها، این صنعت بهترین گزینه براي تحقق این هدف پتروشیمی و برخورداري از طیف وسیعی از فناوري با توجه به مزیت رقابتی کشور در صنعت

هاي بالقوه و بالفعل فراوان و بسیار ارزش آفرین، نیازمند رویکرد مدیریتی باشد. چنین صنعتی با پتانسیلي ارزش افزوده نفت میو تکمیل زنجیره

  کنیم:هاي رقابتی ایران نسبت به جهان در این صنعت اشاره میاین جا به چند مورد از مزیت نوین و مطابق با شرایط روز است. در

 دسترسی آسان به خوراك پتروشیمی و با قیمت مناسب به علت برخورداري از منابع غنی گاز و میعانات گازي  

 نزدیکی به بازارهاي آسیا و اروپا 

 هاي آزاد و بین المللیدسترسی به آب 

 انی با تجربه و متخصصنیروي انس 

 قرار گیري منابع گازي خوراك پتروشیمی در سواحل خلیج فارس 

هاي داخلی و خارجی هاي اصلی جذب سرمایه گذاري و فناورياین صنعت با داشتن جایگاه نخست در صادرات غیر نفتی کشور یکی از قطب

اري، به خصوص در صنایع پایین دستی، نقش اساسی در اقتصاد کشور و بوده و با ایجاد اشتغال، هم در دوره ساخت و هم در هنگام بهره برد

ی از ي ارزش صنعت نفت یکي ظرفیت پاالیشگاهی و تکمیل زنجیرهکند. همچنین باید توجه داشت که توسعهاي آن بازي میهاي توسعهسیاست

هاي کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده سیاست 15و  13دهاي باشد که در بنها و فشارهاي خارجی میها براي مقابله با تحریمترین راهمهم

 است.

ي کنونی این صنعت انسجام و یکپارچگی الزم را نداشته و دچار بال تکلیفی است به نحوي که بنا به آمار شرکت ملی صنایع متاسفانه در برهه 

هایی که صنعت پتروشیمی با آن ترین چالشده است. از جمله مهمدرصد ظرفیت اسمی خودش کار کر 82این صنعت با  95پتروشیمی در سال 

  :48توان به موارد زیر اشاره کردروبرو است می

 ها، خطوط لوله و...اي پتروشیمی از جمله زیرساختهاي توسعهعدم امکان تأمین مالی براي اجراي طرح  

 ابت خوراك دریافتی از شرکت ملی نفت ایرانهاي واگذار شده بایجاد ناهماهنگی درباره پرداخت ماندة بدهی شرکت 

                                                           
 45گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی کشور (1395)

 46قانون برنامه ششم توسعه (1395)

 47سیاستهاي کلی اقتصاد مقاومتی (1392)
 48اندیشکده سرآمد 
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 انداز هاي پتروشیمی و تحقق اهداف سند چشمنبود فرآیند شفاف و مشخص براي بازگشت وجوه حاصل از فروش جهت توسعه طرح

 ساله کشور 20

 به لحاظ تناقض در هاي قابل واگذاري و ایجاد تعهدهایی براي خریداران آینده سهام مشکالت پیش روي نیروي انسانی در شرکت

 هاهاي وزارت نفت با سایر سازماننامهمقررات و آیین

 هاي باالدستی تأثیر دارند ها در صنعت نفت که در توسعه و اجراي طرحاز بین رفتن زنجیره ارزش تولید با واگذاري برخی شرکت

 ها با یکدیگرو لزوم حفظ یکپارچگی با در نظر گرفتن ارتباط منطقی و مؤثر شرکت

 هاي شفاف نبودن الزامHSE هاي پتروشیمیدر واگذاري شرکت 

 المللیایجاد ناهماهنگی در عرضه محصوالت پتروشیمی در بازارهاي داخلی و بین 

 یافتهاي (افزایش سرمایه) خصوصاً در مناطق کمتر توسعههاي توسعهگذاري در طرحمحدودیت دولت در سرمایه 

 والت پتروشیمی بعد از تأمین نیاز داخل و با تأیید شرکت ملی صنایع پتروشیمیصدور مجوز صادرات براي مازاد محص 

 کنندههاي مصرفالزام تأمین خوراك بین مجتمعی و انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت 

 الزام به رعایت استانداردهاي ایمنی، محیط زیست، بهداشت و انرژي 

 ها و سهامداريولید، فروش، پیشرفت فیزیکی طرحها به ارائه کلیه اطالعات مرتبط با تالزام شرکت 

 ها بر توقف، تغییر و فروش محصوالت واحدها براي کنترل بازار و شرایط بحرانالزام شرکت 

 هاهاي مربوط با نیروي انسانی و نظارت بر رعایت آنتدوین استانداردها، مقررات و دستورالعمل 

 تعیین نرخ خوراك، محصوالت و یوتیلیتی 

 شود.یریت دولت بر ارز دریافتی واحدهاي پتروشیمی در صادرات که باعث نوسان در قیمت ارز داخل کشور میعدم مد 

  کمبود یک شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان نماینده واحدهاي پتروشیمی در صادرات محصوالت پتروشیمی. در حال حاضر

کنند که این باعث رقابت بین ت در بازارهاي جهانی میاي اقدام به فروش محصوالهر شرکت پتروشیمی به صورت جزیره

 شود.هاي داخلی و درنتیجه ارزان فروشی میپتروشیمی

  عدم فضاي مناسب بازرگانان جهت واردات محصوالت پتروشیمی به داخل کشور که میزان تقاضاي آن بیش از عرضه واحدهاي

 احدهاي پتروشیمیپتروشیمی است؛ به دلیل ریسک باالي دامپینگ قیمت توسط و

  معافیت مالیات بر صادرات در مقابل پرداخت مالیات در عرضه در داخل واحدهاي پتروشیمی که این قانون باعث کاهش انگیزه

 شود.واحدهاي پتروشیمی به عرضه در داخل کشور می

 "رگوالتور صنعت پتروشیمی"وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نقش -3,4

اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به صورت  5)، این شرکت بر اساس بند الف ماده 1356ملی صنایع پتروشیمی (مصوب طبق اساسنامه شرکت 

تأسیس شد و این نقطه شروعی  1327شرکت سهامی تشکیل شده و شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بود. شرکت نفت سهامی ایران در سال 

توسط  1333ي شرکت ملی نفت ایران بعد از ملی شدن صنعت نفت، و در سال ولین اساسنامهبراي شکل گرفتن شرکت ملی نفت ایران بود. ا

 مجلس شوراي ملی تصویب شد.

شکل گرفت و اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر نفت کشور  1358پس از پیروزي انقالب اسالمی، وزارت نفت با تصمیم شوراي انقالب در سال  

) 1391نفت (مصوب  وزارت اختیارات وظایف و قانونکه  1391اما در حقیقت تا قبل از سال رتخانه سپرده شد. به نمایندگی از حکومت به این وزا

تر هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، تصمیم گیر بزرگ تصویب شد، وزارت نفت امکان انجام وظایف قانونی خود را به طور کامل نداشت و بیش

وق کرد. اما پس از تصویب قانون فه خاطر ریاست این هیئت مدیره توان اجرایی و تصمیم گیري پیدا میصنعت نفت کشور بود و وزیر نفت نیز ب

  ساختار وزارت نفت به طور واقعی شکل گرفت.
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نفت آمده است: وزارت نفت به منظور تحقق سیاستهاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در بخش  وزارت اختیارات وظایف و قانون 1در ماده 

 ت و گاز، سیاستگذاري، راهبري، برنامه ریزي و نظارت بر کلیه عملیات باالدستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیشی تشکیلنف

  نماید.شده است و به نمایندگی از طرف حکومت اسالمی بر منابع و ذخایر نفت و گاز اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی می

باشد. این شرکت که در ابتدا به بهره ) یکی از چهار شرکت دولتی تحت نظارت وزارت نفت میNPCع پتروشیمی (اکنون شرکت ملی صنای 

هاي پتروشیمی در خاورمیانه محسوب ترین شرکتبرداري از یک کارخانه کوچک کود شیمیایی محدود بود، در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگ

  49شودمی

و به عنوان محور اصلی صنعت پتروشیمی  اي را همزمان بر عهده داشتی پتروشیمی، نقش بنگاهدار و توسعهقبل از خصوصی سازي، شرکت مل

هاي مختلف صنعت، ها، بهره برداري و فروش محصوالت، مدیریت مالی، اختصاص بودجه به بخشایران، مسئول سیاستگذاري، توسعه، اجراي طرح

شرکت تولیدي، خدماتی و مجري طرح به عنوان  60صنعت پتروشیمی بود. به طوري که حدود مدیریت تعامالت و سایر موضوعات مرتبط با 

قانون اساسی و حرکت به سمت  44هاي کلی اصل کردند. با ابالغ شدن سیاستي شرکت ملی پتروشیمی ایران فعالیت میهاي تابعهشرکت

ود. به طوري که با پیگیري جدي خصوصی سازي در این بخش تنها سه خصوصی سازي، یکی از صنایع پیشگام در این زمینه صنعت پتروشیمی ب

یمی تابع شرکت ملی صنایع پتروش "سازمان منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی، پژوهش و فناوري پتروشیمی و پتروشیمی دماوند "شرکت دولتی 

  .50باقی ماندند

هاي قبلی خود را به عنوان بنگاهدار از دست داد و تمام شرکت بنابراین با این روند خصوصی سازي شرکت ملی صنایع پتروشیمی جایگاه

 هاي پتروشیمی به بخش غیر دولتی واگذار شد.تولیدي و مجري طرح

هاي پتروشیمی و هلدینگ هاي بزرگ (ازجمله شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت سرمایه گذاري نفت در حال حاضر تمام مجتمع

تاپیکو)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت پتروشیمی باختر، شرکت سرمایه گذاري ساتا و شرکت پترو و گاز و پتروشیمی تأمین (

 اند و ازکردند به بخش غیر دولتی واگذار شدههاي کالن خارجی ایجاد میفرهنگ و...) که زمانی براي این شرکت اعتبار الزم براي جذب سرمایه

  تواند جایگاه حاکمیتی داشته باشد بنابراین ابزارهاي گذشته براي جذب سرمایه را در اختیار ندارد.اظ قانونی نمیطرفی هم چون این شرکت به لح

قانون اساسی دولت دیگر اجازه تصدي گري و سرمایه گذاري در بخش پتروشیمی را نداشت، شرکت ملی  44از آن جا که با اجرایی شدن اصل 

گرفت. در حالی که اشاره کردیم طبق قانون این شرکت جایگاه حاکمیتی ندارد. عت پتروشیمی را بر عهده میي صنپتروشیمی باید وظیفه توسعه

ي یههبه همین منظور الزم بود براي ایفاي نقش مؤثر این شرکت در جایگاه حاکمیتی و رگوالتوري اقداماتی صورت گیرد. در همین راستا پیشنهاد ت

صنایع پتروشیمی مطرح شده و در بیانیه مأموریت شرکت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک سازمان اساسنامه جدیدي براي شرکت ملی 

  اي مطرح گردید.توسعه

صل هاي کلی اهاي اصلی زیر مجموعه وزارت نفت، بعد از اجرایی شدن قانون سیاستشرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از شرکت

ي این شرکت با رویکرد کاهش خام اهداف عمدهتوسعه پایدار و متوازن صنعت پتروشیمی را عهده دار شد. از این رو قانون اساسی، مسئولیت  44

  :51فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به شکل زیر تعریف گردید

  :برنامه ریزي کالن -الف

 ت محیط هاي کشور و تحوالنات و تواناییتدوین استراتژي و توسعه نقشه راه توسعه پایدار صنعت پتروشیمی کشور با توجه به امکا

  ملی و جهانی صنعت

 نقشه راه، راهنماي سرمایه گذاران خصوصی خواهد بود. 

  :سیاست گذاري -ب

                                                           
 49 گزارش بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران (2016)

Iran’s Petrochemical Industry Report (2014)50 

http://www.nipc.ir 51 
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 هایی که شرکت، دولت، و مجلس در جهت تشویق و جذب سرمایه گذاران خصوصی براي تحقق اهداف تدوین و پیشنهاد سیاست

  .مال کنندهاي کالن صنعت تصویب و اعو برنامه

 شود، از آنجا که سرمایه گذاري در صنعت پتروشیمی عموماً به صورت دستوري نبوده و توسط بخش خصوصی انجام می

کند که بر اساس منافع ملی و اقتصادي از نظر محل استقرار و نوع صنایع بخش هایی ایجاد میهاي تدوین شده مشوقسیاست

  .کندخصوصی در جهت نقشه راه تدوین شده حرکت 

  :تنظیم گري-ج

  ،براي حفظ منافع عمومی شامل منافع ملی و کل صنعت پتروشیمی و در راستاي جلوگیري از انحصار و ایجاد محیط رقابتی

  .شوداستانداردهایی براي صنعت تدوین و بر رعایت آنها نظارت می

 هاي خارجی استانداردها ناظر بر مواردي نظیر کنترل هزینهexternality)  هايحوزه) در  

محیط زیست، ایمنی، و سالمت محیط کار، شفافیت و صحت اطالعات ارائه شده به مشتریان و رعایت حقوق آنها، حداقل مشخصات فنی 

 .باشدمحصوالت مختلف می

  :بستر سازي -د

 انرژي، آب، و هاي حمل و نقلهاي فیزیکی و آموزشی الزم نظیر زیرساختشامل برنامه ریزي و زمینه سازي ایجاد زیر ساخت ،

  .آموزشی براي احداث و توسعه صنعت پتروشیمی است

 ها توسط بخش هاي الزم را براي ایجاد این زیر ساختها و مشوقهاي فیزیکی در درجه اول شرکت سیاستدر ایجاد زیر ساخت

 د شرکت با مشارکت بخشها اقدام نکنکند. در شرایطی که بخش غیر دولتی نسبت به ایجاد زیر ساختغیر دولتی تدوین می

  .دکنها اقدام و سپس بهره برداري از آنها را به بخش غیر دولتی واگذار میغیر دولتی و یا مستقالً نسبت به ایجاد زیر ساخت

  :پشتیبانی -ه

 بررسی موانع و مشکالت قانونی توسعه پایدار صنعت پتروشیمی و تالش در راستاي رفع آنها  

 هاي تولیدي، مالی، هاي مختلف نظیر توسعه، بهره برداري از ظرفیتاي واحدهاي تولیدي در زمینههبررسی تنگناها و نارسایی

  هاي سیاسی و اداري در رفع آنهامنابع انسانی، بازار یابی و فروش، و تکنولوژي و تالش در جهت کمک

 تواند ایفا کند:یم "پتروشیمی صنعت رگوالتور" نقش در پتروشیمی صنایع ملی شرکت وظایفی که ترینمهم

 انون هاي مختلف صنعت پتروشیمی به مراجع قپیشنهاد تصویب قوانین و مقرراتی براي تشویق و تنبیه و تعیین تعرفه و... در بخش

 گذار

 ي پایدار و متوازنعمل کردن نقش رابط بین بخش خصوصی و دولتی و تنظیم روابط بین این دو به منظور توسعه 

 ي زنجیره ارزش، تأمین خوراك، سرمایه هاي مختلف توسعههاي اسناد باال دستی و قوانین و مقررات در حوزهرفع اشکاالت و ضعف

 هاهاي تخصصی به آنگذاري، تأمین مالی و.... از طریق تعامل با مراجع قانون گذار و دادن مشاوره

 ز ي بهینه افضاي کسب و کار در صنعت پتروشیمی جهت استفاده هاي مناسب جهت کنترل و مدیریتتدوین قوانین و چارچوب

 هاي ملیسرمایه

 ها به منظور ایجاد فضایی براي رقابت سالم و حل اختالفات هاي مناسب تعامالتی با توجه به نیاز شرکتمشخص کردن چارچوب

 بین نقش آفرینان صنعت

 مدیریت توزیع خوراك 

 م بهتر بازار داخلی و صادرات پتروشیمی در راستاي حمایت از تولید کنندگان و هماهنگ کردن نهادهاي مسئول جهت تنظی

 مصرف کنندگان
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  پیاده سازي نقش رگوالتوري با تدوین و ابالغ استانداردهاي فنی و عملیاتی، کیفی وHSE  و نظارت بر به کارگیري این استانداردها

 هاتوسط شرکت

 و جلوگیري از خام فروشی با ارائه خدمات در دوره گذار تا رسیدن صنعت به حد ي زنجیره تکمیل پتروشیمی مدیریت و توسعه

 بلوغ

 

 اثرات رگوالتوري در توسعه بخش باال دست و پایین دست صنعت پتروشیمی -5

وسته ولید پیشود. در صنعت پتروشیمی، تصنایع پتروشیمی به صنایع باال دستی، میان دستی و صنایع تکمیلی (پایین دستی) تقسیم می

گیرد. صنایع باالدستی نیاز به سرمایه گذاري باال داشته و نرخ است و محصول یک بخش به عنوان خوراك بخش دیگر مورد استفاده قرار می

بازگشت سرمایه و اشتغال زایی کمی دارند در حالی که صنایع پایین دستی نرخ بازگشت سرمایه و اشتغال زایی بسیار بیشتري نسبت به 

  ود.شها پرداخته مینی و باال دستی دارد. در این بخش از گزارش به دالیل نیاز به رگوالتوري و تاثیرات در هرکدام از این بخشصنایع میا

  انحصار-1,5

 شود که در صنعتیکی از دالیل اصلی شکست بازار و در نتیجه نیاز به رگوالتوري، وجود انحصار در بازار است. در این بخش نشان داده می 

  کند.هاي صورت گرفته انحصار شدیدي و جود دارد و همین مساله نیاز به رگوالتوري در این صنعت را نمایان میروشیمی ایران، با وجود واگذاريپت

 صارترین شکل خود به انحدر واقعیت هیچ بازاري منطبق با شرایط آرمانی رقابت کامل نیست و آنچه وجود دارد، رقابت ناقص است که در نهایی

ها بازارهایی با ساختار رقابت ناقص گیرند که مشخصه اصلی آنها بین این دو دامنه قرار میرسد. بنابراین، نوع بازارها و اندازه شرکتکامل می

ننده ن کشود. عامل تعییها به طور عمده از سطح تمرکز فروشندگان، تمرکز خریداران، شرایط ورود و درجه تفاوت کاال ناشی میاست. این تفاوت

  شود.نامیده می "تمرکز بازار"در تعریف بازار، تعداد، نحوه توزیع و قدرت بازاري فروشندگان و خریداران است که 

. همچنین برآورد الگوي تجارت درون 52دهد تمرکز در صنعت پتروشیمی باال بوده و این بازار غیر رقابتی استمطالعات صورت گرفته نشان می 

هاي ناشی از مقیاس تأثیر معنا داري در جهت عکس بر تجارت درون صنعت در صنعت پتروشیمی ایران دارد و است صرفه صنعت نیز نشان داده

  .53اند وضعیت مسلط در این بازار، انحصار چند جانبه است همخوانی دارداین تأثیر با اکثر مطالعات تجربی که نشان داده

اهیت بازار پتروشیمی برمی گردد. تعداد تولید کنندگان هر محصول کم است و انحصار در تولید باید توجه داشت که بخشی از این انحصار به م 

ي محصوالت را تولید کنند. بنابراین طبیعی است که برخی از داریم. باید توجه داشت به لحاظ اقتصادي منطقی نیست که هر پتروشیمی، همه

  ي پیدا کنند.ها به خاطر تولید گرید خاصی قدرت انحصارپتروشیمی

باشد. به نحوي که شرکت انحصار کارایی، اثر دیگر انحصار در تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی می عالوه بر پدیده شکست بازار و کاهش

 قطع ي تولید در این صنعتگر، به هر دلیلی از جمله عوامل طبیعی مثل آتش سوزي یا کمبود خوراك از بازار خارج شود یک حلقه از زنجیره

ي انحصار عالوه بر کردند دچار بحران خواهند شد. پس نتیجههایی که از محصول آن شرکت به عنوان خوراك استفاده میشود و کل مجتمعمی

  ناکارآمدي، از این نظر نیز براي کشور زیان آور است.

ي شده هاي برنامه ریزره ارزش در صنعت به دلیل توقفبنابراین رگوالتوري نه تنها براي افزایش کارایی که براي جلوگیري از قطع شدن زنجی

ارج اي از مدار خو برنامه ریزي نشده نیز الزم است. همانطور که اشاره شد در این بازار، انحصار در تولید وجود دارد. در این شرایط اگر تولید کننده

ها بتوانند به تولیدشان ي شرکتدار خارج شده را بدهد تا بقیهتواند دستور وارد کردن محصول خاص تولیدي شرکت از مشد نهاد رگوالتور می

  ادامه دهند.

                                                           
ي تمرکز باال و انحصاري بودن این بدست آورد که نشان دهنده 1800را بیش از جالل آبادي و میر جلیلی مقدار عددي شاخص هرفیندال براي پتروشیمی 

 52صنعت است (1386)

 53نایینی و همکاران (1391)
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نیرو  هايبه خاطر همین انحصاري بودن بازار، شوراي رقابت بنا به وظیقه قانونی خود براي ایجاد فضاي رقابتی و سالم، به درخواست وزارتخانه

ورت پرداخت. ص "بحث و بررسی نهاد تنظیم کننده بخشی "هفتم خود به موضوع و نفت در جلسات دویست و پنجاه و چهار تا دویست و پنجاه و 

  ) به صورت زیر است:257) و دویست و پنجاه و هفتم (256دویست و پنجاه و شش (جلسه 

سه لو دویست و پنجاه و هفتمین ج  دستور جلسه: بحث و بررسی در خصوص نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز دویست و پنجاه و ششمین

 :برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است 1395/5/04و  1395/04/28شوراي رقابت مورخ 

هاي در ادامه مباحث جلسه قبل شورا راجع به تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی، ابتدا معاونین محترم وزیر نیرو در رابطه با ترکیب و فعالیت -الف

هاي اعضاي شورا در خصوص چارچوب و حاکم بر صنعت برق توضیحاتی ارائه دادند و سپس به پرسشهیأت تنظیم بازار برق، ساختار و روابط 

 هاي مختلفحدود فعالیت نهاد تنظیم کننده بخش برق پاسخ دادند. در ادامه جلسه معاون وزیر نفت در خصوص ساختار و روابط موجود در بخش

یر در جهت خصوصی سازي و تقویت نقش بخش خصوصی و نوع مداخالت وزارت نفت و نفت و گاز و پتروشیمی، بویژه با توجه به تحوالت اخ

قانون وظایف و  13هاي اعضاي شورا در خصوص مفاد ماده هاي اصلی تابعه آن در تنظیم روابط و مقررات، توضیحاتی ارائه و به پرسششرکت

 .قانون اساسی پاسخ دادند 44هاي کلی اصل ي سیاستقانون اجرا 59اختیارات وزارت نفت و اشتراکات واختالفات آن با ماده 

 :پس از مباحثات مفصل اعضا، تصمیم گیري زیر بعمل آمد

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور  13قانون اساسی و نیز ماده  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 59در اجراي ماده  -1

قانون اساسی)  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 59زارهاي انحصار طبیعی (موضوع ماده تنظیمِ بخشی در حوزه کاالها و خدمات با

موضوع باشد (هاي ضد رقابتی میو نیز جلوگیري از اعمال انحصار در سایر بازارهایی که در بخش نفت و گاز و صنایع وابسته مواجه با رویه

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)، نهاد تنظیم کننده  13اسی و نیز ماده قانون اس 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 58 ماده

 .گرددبخش نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته تشکیل می

شورا براي واگذاري به نهاد تنظیم کننده بخش برق به تصویب رسید در حیطه  255آن دسته از وظایف و اختیارات که در جلسه  -2 -2

 :شودده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط وابسته به ترتیب زیر واگذار میوظایف نهاد تنظیم کنن

قانون وظایف و  13و ماده  59قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد مفاد ماده  58وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده  -3

  .شوداختیارات وزارت نفت به این نهاد واگذار می

هاي کلی قانون اجراي سیاست 59قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد ماده  59و ماده  58محدوده ماده  وظایف و اختیاراتی که در

 .شودقانون اساسی به این نهاد واگذار می 44اصل 

ازمان بط به تأیید سکند و تشکیالت آن با پیشنهاد شوراي رقابت و با همکاري وزارتخانه مرتدبیر خانه نهاد زیر نظر رئیس نهاد فعالیت می

 .مدیریت و برنامه ریزي خواهد رسید

 4قانون در خصوص نحوه اجراي مفاد بند  65و ماده  63با توجه به سؤال مسئولین مرکز ملی رقابت از شورا، راجع به مفاد تبصره ماده  -ب

 :گردیدقانون اساسی، نظر شورا به شرح زیر اعالم  44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 61 ماده

قانون  61ماده  4قانون بوده و لذا اطالع رسانی عمومی موضوع حکم بند  63قانون مذکور مستقل از حکم تبصره ماده  61ماده  4حکم بند  "

  ".قانون، پس از صدور رأي توسط شوراي رقابت الزم االجرا است 65به استناد ماده 

 توسعه نامتوازن-2,5

ین قیمت کنند بشود. مثالً با تعیهایی که ارزش افزوده باالتري ایجاد میبا بستر سازي، منجر به رونق فعالیت تواندیک نهاد رگوالتور مناسب می

هاي باالدستی گازي جلوگیري کرده و تولید کنندگان در ها و نیاز کشور از سود نامتعارف پتروشیمیخوراك متعارف و بهینه با توجه به برنامه

هاي فعلی زنجیره ارزش محصوالت و کسب سود از طریق تکمیل زنجیره پتروشیمیي تر جهت توسعهبه تالش بیشصنایع باالدستی را تشویق 

ن یبکند، از سوي دیگر سرمایه گذاران این صنعت نیز به دلیل سود دهی باالتر صنایع میانی و پایین دستی بیشتر تمایل به سرمایه گذاري در ا

ي زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی، محصوالت با ارزش افزوده بیشتر تولید شده و جلوي خام با توسعهها خواهند داشت و بدین ترتیب بخش

  فروشی نیز گرفته خواهد شد.

  مشکالت ناشی از خصوصی سازي-3,5
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 به» اد انحصارياقتص«و از » غیر دولتی«به اقتصاد » اقتصاد دولتی«، اقتصاد ایران در دورة گذر از 44هاي کلی اصل در پی ابالغ سیاست

ا چالشها و المللی بقرار گرفت، اما ورود بخش غیر دولتی به اقتصاد و ایجاد فضاي رقابتی به استناد گزارشهاي داخلی و بین» اقتصاد رقابتی«

ما حوزة اند ااي مواجه است. بخش قابل توجهی از این چالشها بطور مشترك در کلیۀ بخشهاي اقتصادي قابل مشاهدهمحدویتهاي گسترده

  نماید.نفت و گاز ایران از ویژگیهاي خاصی برخوردار است که بموجب آن ورود بخش غیردولتی را با چالشهاي خاصی مواجه می

صنایع نفت و گاز از واگذاري (که در چارچوب حفظ منافع ملی و حاکمیت کشور کامالً قابل دفاع » مستثنی شدن بخشهاي باالدستی«

ر رابطۀ بخش نفت و گاز با سای» پیچیدگی و درهم تنیدگی«و » جایگزینی صادرات فراورده بجاي مواد خام«کلی  باشد)، همچنین سیاستمی

بخشهاي اقتصادي کشور از محورهاي چالش آفرین مورد اشاره هستند. به تبع چالشهاي فوق شفاف نبودن مرز میان صنایع باالدستی و 

بودن نحوة تعیین قیمت خوراك و فراورده، اختالل در جریان دهاي پایین دستی، حساسدستی، موانع تأمین و تضمین خوراك واحپایین

وصول درآمدهاي حاصل از فروش موادخام به خزانۀ کشور و اختالل در بازارهاي صادراتی مسایلی هستند که ورود بخش غیردولتی به حوزة 

الت خاصی که در صنعت پتروشیمی بعد از خصوصی ساز نمایان شد ي گزارش به مشک. در ادامه54کنندنفت و گاز را با مشکل مواجه می

  شود.ي حل این مشکالت با ایجاد نهاد رگوالتور پرداخته میپرداخته و به نحوه

بعد از خصوصی سازي صنعت پتروشیمی کم کم مشکالت نمایان شدند. در واقع سرعت خصوصی سازي ها به حدي بود که فرصتی براي  

هاي مختلف در خصوص هاي واگذاري شده، در برهههاي خصوصی باقی نماند. به دلیل تعدد شرکتن حاکمیت و شرکتي بیتنظیم رابطه

ي تعیین قیمت خوراك و... بین بازیگران مختلف هاي داخلی به عنوان خوراك، نوع و نحوهصادرات محصوالت یا تخصیصشان به پتروشیمی

. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ اقتصادي قدرت تنظیم صنعت پتروشیمی اختالف اساسی به وجود آمد

  بازار را نداشت.

عد از کرد. اما بهاي توسعه صنعت پتروشیمی و نوع محصوالت تولیدي را تعیین میدر گذشته شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه 

ادار به تولید گرید خاصی بکند و در نتیجه تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت به ها را وخصوصی سازي دیگر این شرکت قادر نیست شرکت

تر به تکمیل زنجیره ارزش و تأمین خوراك مشکل برمی خورد چرا که هر شرکتی دنبال تولید گریدیست که بتواند صادر کند و کم

اي است و هر تولید هر مجتمع، خوراك مجتمع زنجیره کند. از آنجا که صنعت پتروشیمی، صنعتیتر توجه میهاي پایین دستپتروشیمی

شود دلیل اصلی کاهش نیز مشاهده می 5,2تواند بسیار زیان بار باشد. همانطور که در نمودار دیگریست این موضوع براي صنعت پتروشیمی می

ع تولید گازي قابل توجهی در کشور کمبود خوراك بوده است در حالیکه مناب 1395تولید صنعت پتروشیمی نسبت به سال قبل در سال 

  وجود دارد.
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  139555درصد عوامل مؤثر بر کاهش تولید صنعت پتروشیمی در سال  -5,2نمودار 

کند و با تعیین سقف براي صادرات یا هاي پتروشیمی مختلف را بازي میدر چنین حالتی رگوالتور نقش هماهنگ کننده بین مجتمع 

  گردد.کند و موجب تکمیل زنجیره ارزش میه تأمین خوراك صنایع پایین دستی کمک میتخصیص یارانه به مجتمعی خاص ب

هاي صادر شده از جانب شرکت ملی صنایع ها نسبت به اجراي دستورالعملاز طرف دیگر با خصوصی شدن پتروشیمی، این شرکت

یش تواند در این حالت پترین مشکلی که مینمایند. مهممیها توجه اي به این دستورالعملپتروشیمی کوتاهی نموده و صرفاً با دید توصیه

ها را در پی ها و مسمومیتتواند خطرات جبران ناپذیري از جمله آتش سوزيبوده که عدم اجراي این اصول می HSEبیاید عدم اجراي اصول 

  دهد.این صنعت را افزایش می ایمنی در HSEداشته باشد. در این حالت نیز رگوالتور با الزام اجراي مقررات از جمله 

کند. در صورتی که بایستی به دنبال اجراي مؤثر اي خاص ارائه نمیهمچنین بخش خصوصی هیچ تضمینی براي سرمایه گذاري در زمینه

وشیمی رقانون اساسی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی بوده و بنابراین نیاز به وجود یک رگوالتوري قوي در صنعت پت 44اصل 

 مبرم و ملزم است.

  

  بررسی تجربه رگوالتوري در برخی کشورها-6

ي وابسته به نهاد دولتی و وزارتی یا در یک موسسه به کلی هاي وزارتی و دولتی یا در یک موسسهتواند در یکی از بخشنهاد تنظیم گري می

ت آن بخش ي رقابرد نظر براي تنظیم گري، بلوغ سیستم و درجهمستقل تشکیل شود. اینکه کدام یک از این سه گزینه انتخاب شود به بخش مو

وان در عمل تبستگی دارد. بنابراین سامان دهی تنظیم گري باید بر اساس تحلیل نیازها و شرایط خاص هر بخش و کشور صورت پذیرد و مثالً نمی

توسعه پیاده کرد. با این وجود براي درك بهتر کارکرد نهادهاي ساختار تنظیم گري یک کشور توسعه یافته را با همان مقیاس در یک کشور در حال 

ي فعالیت چند نهاد تنظیم . بنابراین در ادامه وظایف و حیطه56تواند مفید واقع شودي تجارب جهانی میهاي مناسب، مطالعهتنظیم گر و یافتن ایده

 شود.گر در حوزه پتروشیمی در کشورهاي منتخب بررسی می

  نروژ-1,6

هاي نفتی این کشور است. پارلمان نروژ عالوه بر تصویب قوانین و تکلیف وظایف به نهادهاي نروژ پارلمان، مسئول تنظیم چارچوب فعالیتدر  

هاي بزرگ صنعت نفت و مسائل دهد. در همین راستا پروژههاي صنعت نفت را مورد بحث و بررسی قرار میذیربط، پیشنهادهاي مربوط به فعالیت

هاي بط با این صنعت باید به تصویب مجلس برسد و توسط مدیریت و نظارت دولت اجرا شود. در حقیقت دولت تنها در اجراي سیاستمهم مرت

  .57نفتی قدرت عمل دارد و در برابر مجلس پاسخگو است

 NPDدر این کشور ملی است. اداره مستقل  هاي اداره و بهره برداري از منابع نفت و گاز را در اختیار دارد. نفتکشور نروژ یکی از بهترین نظام

هاي خصوصی خارجی و داخلی است. بر بخش نفت و گاز نروژ حاکمیت دارد. اما تصدي گري بر این بخش بر عهده شرکت ملی نفت نروژ و شرکت

از منابع نفت و گاز باشد به  ترین کشورها در زمینه بهره برداريساختار خوب مدیریت نفت و گاز این کشور موجب شده است تا یکی از موفق

  طوري که متوسط ضریب بازیافت میادین این کشور در مقایسه با کشورهاي داراي ساختار مخزن مشابه بسیار باال باشد.

ي هاکند. مسئولیت اجراي نقشي مجلس را اجرا و پیاده میهاي تصویب شدههاي زیر نظر آنها سیاستها و سازماندولت از طریق وزارتخانه

  هاي مختلف، به شکل زیر به اشتراك گذاشته شده است:هاي بین سازمانمختلف در اجراي سیاست

 ) وزارت نفت و انرژيMPE.که مسئول مدیریت و کل بخش انرژي است (  

 .وزارت کار که مسئول سالمت، ایمنی و محیط کار است 

 .وزارت امور اقتصادي که مسئولیت درآمدهاي ملی را بر عهده دارد 

 ارت محیط زیست که مسئول حفاظت از محیط پیرامونی استوز 
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 ) اداره کل نفت نروژNDP( ي وزارت نفت و انرژي است، نقش مهمی در ارائه مشورت به این که یک واحد اداري زیر مجموعه

 وزارتخانه دارد و نقش اصلی را در مدیریت منابع نفتی بر عهده دارد.

 هاي نفتی نروژ (مرجع ایمنی فعالیتPSAي ایمنی، آمادگی اضطراري و فضاي ي وزارت کار است که وظیفه) نیز زیر مجموعه

 هاي مرتبط با صنعت نفت را بر عهده دارد.کاري فعالیت

 شود:) به عنوان یکی از نهادهاي اصلی تنظیم گر نروژ بررسی میNPDي کل نفت نروژ (در ادامه وظایف و ساختار اداره

اي در این اداره کل، هیچ بخش یا اداره 2014کارمند دارد و سازمانی سیال است. تا  230به کار کرده است، آغاز  1972از  NPDاداره 

هاي مختلف کاري ایجاد نشده بود و تمامی اعضاي آن در قالب هشتاد تیم کاري در موضوعات مختلف فعالیت می کردندو یک نفر در گروه

هاي این اداره کل، ساختار سازمانی آن نیز دچار تغییراتی شد. در حال حاضر این اداره تبا گسترش حجم فعالی 2014مشارکت داشت. از 

 کل، یک مدیر کل، چهار اداره و دوازده معاون مدیر دارد. چهار بخش اصلی این اداره عبارتند از: اکتشاف، توسعه و بهره برداري، تحلیل و

هاي نفت و گاز براي کشور از ه کل در حداکثر سازي منافع حاصل از منابع و فعالیتبررسی، مدیریت داده و سازماندهی؛ تشکیالت این ادار

  .58هاي مدیریت مدبرانه، ایمن و سازگار با محیط زیست نقش مهم و حیاتی داردطریق اتخاذ روش

کرد که  " 59ژي و منابع آب نروژدفتر انر"توان به عالوه بر نهادهاي فوق از دیگر نهادهاي رگوالتوري در زمینه انرژي در کشور نروژ می

  :60ها و وظایف آن به این صورت استآغاز کرده است و اهم فعالیت 1991فعالیت خود را از 

 در حوزه صادرات/ واردات: صدور مجوز تجارت خارجی انواع انرژي  

 ي تولید: صدور و تمدید مجوز تولید، مشارکت در تأمین منابع در حوزهR&D یرهاي تجدیدپذدر انرژي  

 ي مبادله و خرید و فروش عمده: صدور و تمدید مجوز، صدور مجوز براي استفاده از مکان فیزیکی بازار، تنظیم بازاردر حوزه  

 ي سقف درآمدي شرکتهاي صاحب شبکه، تاییدهاي فنی مربوط به گیري درباره در حوز ي انتقال: صدور و تمدید مجوز، تصمیم

  گذاري مورد نیاز در این حوزه ي حق انشعاب، تعیین سرمایهي انتقال و هزینههاانتقال برق، تعیین سیستم تعرفه

 ي انتقالي توزیع: مشابه شرح وظایف حوزهدر حوزه  

 هاي انرژيمشاوره و قانونگذاري در زمینه چگونگی محاسبه و حسابداري هزینه 

 نظارت بر تولید انرژي 

 یان شرکتهاي صاحب شبکه و مشتریانرسیدگی به شکایات: استماع شکایات و حل اختالفات م 

 ها در برخی مجوزها و ت تعرفهصدور مجوز تولید انرژي: صدور، تمدید و یا لغو مجوز، تقاضاي بازنگري در میزان و چگونگی پرداخ

.... 

  ترکیه-2,6 

اصالحات اقتصادي خویش را با  این کشور 1970هاي سیاسی و اقتصادي در کشور ترکیه در نیمه دوم دهه هاي طوالنی آشفتگیپس از مدت 

رویکرد آزاد سازي و خصوصی سازي آغاز نمود. این اصالحات وسیع اقتصادي تغییر بسیاري در ساختار و ساز و کارهاي موجود اقتصادي در آن 

هاي ضعف در برنامهکشور به وجود آورد ولی علی رغم آن دستاوردهاي چندانی را حاصل این کشور ننمود که برخی محققان علت اصلی آن را 

اند. نهادهاي مستقل تنظیم مقررات در ترکیه از نظر سیاسی در حوزه اجرایی قرار دارند و داراي هاي رقابتی عنوان نمودهتنظیم مقررات و سیاست

 ر برابر آنچه که به طور سنتیاستقالل از جانب دولت یا هر نهاد دیگري هستند. این نهادها از نظر تاریخی در ترکیه، نوع جدیدي از حکمرانی را، د

به منظور ایجاد یک بازار قوي و  "قانون بازار برق " 2001دهند. درسال از طریق یک نظام متمرکز و قوي با دخالت در بازار وجود داشت نشان می

) به سه شرکت دولتی تبدیل شد. TEASشفاف، پایدار و رقابتی به تصویب رسید؛ همزمان با تصویب این قانون شرکت تولید و انتقال برق ترکیه (

) مشغول به فعالیت شدند. EUAS) و شرکت تولید برق (TETAS)، شرکت تجارت و قراردادهاي برق ترکیه (TEIASشرکت انتقال برق ترکیه (
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ي ي آن بر عهدههمراه با اصالحات در بخش برق در حوزه گازهاي طبیعی و پتروشیمی نیز اصالحاتی به وجود آمد که مسئولیت مقررات گذار

EMRA 61قرار گرفت.  

)، نهادي مستقل است که مسئولیت تنظیم گري و نظارت بر بازار پایین دستی نفت و گاز شامل EMRAاین مرجع تنظیم گري بازار انرژي (

  زیر قدرت اجرایی دارد:هاي زمینه مرجع در آرد. این د عهدهر ب را انرژي بازار هايبر تمامی فعالیت نظارت و رات صاد و واردات مجوزهاي

 هاي انرژيي حاملصدور پروانه براي تولید، انتقال و توزیع و عرضه  

 تدوین، اجرا و اصالح قوانین بازار نفت و گاز براي شکل دهی عملکرد استاندارد فعاالن این بخش 

 هاي نامناسب در بازار توسط خاطیاناعمال مجازات براي فعالیت 

 ندگان مجوزحل دعاوي و مشکالت بین دار 

این مرجع نهادي حقوقی است که اختیارات مالی و اداري مستقل دارد. هدف اصلی این مرجع، سازمان دهی بخش انرژي به صورتی شفاف و 

از لحاظ مالی قدرتمند است که بتواند در محیطی رقابتی فعالیت کند. مرجع تنظیم گري بازار انرژي، مسئول وضع مقررات مستقل و نظارت بر 

ي هاي مناسب، واجد شرایط، پیوسته، ارزان، بهینه و سازگار با محیط زیست است. هیات مدیرهي خدمات انرژي به مصرف کنندگان از راهائهار

ترین دادگاه اداري ترکیه به نام شوراي کشوري رسیدگی و حل و فصل عضو دارد. هرگونه دعوي علیه تصمیمات این هیات در عالی 9مرجع 

 شود.می

  کنند:هاي مربوط به بخش نفت و گاز را تنظیم گري میي فعالیتچهار سازمان دیگر نیز عمده EMRAجز به 

  )MENRوزارت انررژي و منابع طبیعی (-الف

  که وظایف زیر را بر عهده دارد:

 تعیین تقاضاي انرژي و منابع طبیعی ترکیه در کوتاه مدت و بلند مدت  

 هاي مشخص شدهاهداف سیاست برنامه ریزي مناسب براي دستیابی به 

 نظارت بر اکتشاف، ساخت تاسیسات، توسعه، بهره برداري و توزیع انرژي و منابع طبیعی 

 )GDPAاداره ي کل امور منابع هیدرو کربنی (-ب

ارت چنین انتشار و نظهاي اکتشاف و تولید و هماش صدور و نظارت بر پروانهاین اداره کل در وزارت انرژي و منابع طبیعی مستقر است و وظیفه

 بر مجوزهاي تحقیقاتی در بخش باالدستی نفت و گاز است.

  وزارت کار و امور اجتماعی -ج

  اش تنظیم مقررات و نظارت بر سالمت کارکنان و ایمنی از طریق اقدامات زیر است:وظیفه

 ايي بهداشت حرفهنظارت، تحقیق و بازرسی در خصوص انجام اقدامات ایمنی، تنظیم و پیاده سازي معیارها  

 بازرسی مؤسسات آموزشی و واحدهاي ایمنی و بهداشت 

 هاي کارياطمینان از رعایت ایمنی و سالمت محیط 

 بهبود شرایط ایمنی و سالمت 

 وزارت محیط زیست و برنامه ریزي شهري-د

  هاي زیر بر عهده دارد:ریق فعالیتهاي مختلف را از طاین نهاد مسئولیت تنظیم گري و انطباق مقررات زیست محیطی با عملکرد بخش

 هاي غیر دولتیهاي تخصصی و سازمانمشارکت با اتاق  

 تنظیم مقررات پسماند، بازیافت، دفع و بازرسی از تاسیسات مرتبط 

 ها بر اساس آنتنظیم معیارهاي محیط زیست و نظارت و بازرسی از فعالیت 
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 عربستان سعودي-3,6

نفت خام دنیا بوده و از نظر دارا بودن ذخایر گاز طبیعی در رتبه پنجم دنیا قرار دارد. و به طور سنتی در  ي منابععربستان بزرگترین دارنده

ین نقش را در ترهاي دنیا بوده و اصلیباشد. شرکت دولتی آرامکو یکی از بزرگترین شرکتترین رقباي ایران میصنعت پتروشیمی یکی از اصلی

درصد از سهام این شرکت را در بازار بورس عرضه کند. در  5خواهد دارد. اخیر دولت اعالم کرده است که می قسمت باالدستی عربستان بر عهده

که بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه است نقش اصلی را در صنعت پتروشیمی  )SABICقسمت پایین دستی نیز شرکت نیمه دولتی سابیک (

درصد آن نیز در بازار بورس عربستان سعودي عرضه شده است. پس از  30مالکیت دولت بوده و  درصد این شرکت در 70کند.عربستان بازي می

گروه سرمایه گذاري صنعتی سعودي، صافکو،  -5هایی چون پترو ربیق، التصنیع، سعودي کایان، شرکت ملی پتروشیمی ینبوع، آن نیز شرکت

د باشند. پلیمرها، کودهاي شیمیایی و مواهاي مهم پتروشیمی این کشور میشرکتهاي پیشرفته، العجین و پتروشیمی صحرا از جمله پتروشیمی

هاي شغلی فراوانی را براي این ترین محصوالت صادراتی صنعت پتروشیمی عربستان سعودي هستند و در سالهاي اخیر فرصتشیمیایی، عمده

دیدي با کشورهاي دیگر حوزه خلیج فارس از جمله قطر، امارات و اند. این کشور رقابت شکشور عضو شوراي همکاري خلیج فارس ایجاد کرده

عربستان و هم در سیاست  2030هاي متعددي دارد. به طور مثال هم در سند چشم انداز ي صنعت پتروشیمی خود برنامهکویت دارد و براي توسعه

اي به بخش پتروشیمی به عنوان یکی از محورهاي ویژهمیالدي تصویب شد توجه  2002ملی علم و فناوري، که توسط شوراي وزیران در سال 

توسعه و اهرمی جهت کاهش وابسنگی به نفت صورت گرفته است. پژوهشکده مطالعات راهبردي فناوري مؤسسه مطالعات بین المللی انرژي به 

  :62کل زیر بیان کرده استهاي اولویت دار فناوري را به شنقل از گزارش وزارت اقتصاد و برنامه ریزي عربستان سعودي حوزه

  فرآیندهاي نفت و گاز -1

  فرآیندهاي پاالیشی-2

  سوخت پاك -3

  توسعه فرآیند -4

 و صنعت پتروشیمی عربستان براي تولید مواد خام گوناگون و محصوالت میانی کامالً وابسته به نفت و گاز طبیعی (گاز همراه و گاز غیرهمراه)

توانند براي تولید محصوالت نهایی همچون مواد آلی و پالستیکی، الیاف ن محصوالت نیز به نوبه خود می) است. ایLPGهمچنین گاز نفتی مایع (

 گاز .استفاده شوند دیگر محصوالت بسیاري و شوینده مواد ها، آفت کش الستیک، مختلف انواعها، مواد چسبنده، مصنوعی، حال ل ها، رنگ

داشت و به رشد  1970است که پیشرفت بسیار سریعی در اواسط دهه پتروشیمی  صنعت در تفادهاس مورد اولیه مواد ترینمهم از یکی طبیعی

اخیر ادامه داده است. از آن جا که در حال حاضر گاز طبیعی مهمترین خوراك بخش پتروشیمی است، هم اکنون تمرکز تولید بر  هايخود در دهه

  :موارد زیر است

ترین خورا کهاي مورد استفاده براي تولید محصوالت پتروشیمی همچون الفینها (اتیلن، پروپیلن بوتان مهم مواد پایه: متان، اتان، پروپان و -1

  .و بوتا نها) و مواد آروماتیک هستند

آتی هگزانویک، دیوستیل فتالت، مونومر وینیل  -2محصوالت شیمیایی میانی: شامل متانول، اتیلن گلیکول، اسید پلی ترفتالیک، اسید  -2

  ... رید، استیرن وکل

  63پلیمرهاي پایه: پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی استیرن، پلی وینیل کلیرید و پلی اتیلن ترفتالت -3

هاي هاي چند سال اخیر عربستان سعودي در زمینه سرمایه گذاري پاالیشی در داخل و خارج از این کشور حکایت از تغییر سیاستبررسی فعالیت

ترین تولید درات نفت و محصوالت پاالیشی دارد. عربستان سعودي سیاست ایجاد یک موقعیت پیشرو به عنوان یکی از بزرگاین کشور در زمینه صا

هاي هاي جدید، توسعه پاالیشگاهمیلیارد دالر براي ساخت پاالیشگاه 91، حدود 2024کنندگان محصوالت پاالیشی را پیش گرفته و در نظر دارد تا 

ها با واحدهاي پتروشیمی جدید یا فعلی در داخل و خارج از کشورش اختصاص دهد. ظرفیت پاالیشگاهی این کشور تا سال شگاهفعلی و ادغام پاالی

رود ظرفیت هاي پاالیشگاهی در دست ساخت توسط آرامکو و شرکاي تجاریش انتظار میبا طرح .میلیون بشکه در روز بوده است 2,5حدود  2015

میلیون بشکه در روز نیز افزایش یابد. یکی از سه پاالیشگاه جدید در حال ساخت، پاالیشگاهی در  3,1به حدود  2018 پاالیشی عربستان تا سال
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 400که وارد چرخه تولید شد با مصرف روزانه  2018باشد که کامالً متعلق به آرامکو بوده و قرار است در سال کنار دریاي سرخ در در جازان می

  .64گین و متوسط عربستان، گازوئیل، بنزین و خوراك پتروشیمی براي ساخت پالستیک، فابریک و دارو تولید کندهزار بشکه نفت خام سن

باشد. در صنایع پایین دستی و پتروشیمی شرکت صنایع پایه سعودي (سابیک) مسئول توسعه بخش اعظمی از پتروشیمی عربستان سعودي می

اري خصوصی براي رشد بیشتر بخش پایین دستی سهم این شرکت را کاهش دهد. الزم به ذکر این کشور در تالش است تا با جذب سرمایه گذ

  میالدي شروع به کار کردند. 80هاي خصوصی پتروشیمی این کشور در اوایل دهه است که اولین شرکت

  :65اما اهداف راهبردي که عربستان سعودي در این صنعت براي خود تعریف کرده است عبارتند از

  پاالیش و پتروشیمی حیاتی هايفناوري در داخلی هايظرفیت توسعه و تحمای-1

 موجود طبیعی عظیم منابع از استفاده سازي بهینه -2

 کارایی تولید، کارایی بهبود توسعه، جدید، محصوالت تولید که فناوري راهکارهاي وسیله به پتروشیمی و پاالیش داخلی صنعت از حمایت -3

 .کنندمی تسهیل را مشابه هاينگرانی و زیست حیطم حفاظت ارزشی، قیمتی

 همچون عربستان تجاري و صنعتی تخصصی نیازهاي برآورده سازي براي پتروشیمی، نوآورانه و کیفیت با هايفناوري و کاربردها توسعه -4

 گاز و نفت بخش

 ملی هايظرفیت توسعه از حمایت براي پتروشیمی هايفناوري سازيی بوم و اقتباس -5

 مولد فرهنگ سوي به مصرفی فرهنگ از گذار و فناوري از بهینه برداري بهره جهت در فرهنگی و اجتماعی توسعه از حمایت -6

 پتروشیمی پیشرفته هايفناوري توسعه و انتقال طریق از ايمنطقه تولیدات در عربستان رقابتی قدرت تقویت -7

 فناوري و علم هايقابلیت در ملی جایگاه و رتبه بهبود -8

  قیمت گذاري خوراك

صنعت پتروشیمی عربستان سعودي به علت دسترسی به خوراك ارزان قیمت رشد باالیی را تجربه کرده است. اما امروزه با افزایش رقابت میان 

هاي تز سهام شرکدارد. امروکشورهاي تولید کننده محصوالت پتروشیمی، این کشور به سمت متنوع کردن محصوالت پتروشیمی خود گام بر می

ترین علت رشد صنعت پتروشیمی در عربستان عرضه گردد. مهمبزرگی مثل سابیک، پتروربیق، تصنیع و... در بازار بورس این کشور عرضه می

استفاده از  ها وي این خوشههاي صنعتی مختلف و تمرکز بر توسعهشود. با این وجود از عوامل دیگر، ایجاد خوشهخوراك ارزان قیمت دانسته می

  هاي مشاور و تحلیل گر بازار است.اي از شرکتشبکه گسترده

دالر به ازاي هر میلیون بی تی یو با شرکت دولتی  0,75ها در این کشور معموالً قراردادهاي بلند مدت تأمین اتان به قیمت ثابت پتروشیمی

. علت این افزایش نیز افزایش نیاز به 66ر میلیون بی تی یو افزایش یافته استدالر به ازاي ه 1,75به  2016آرامکو داشتند اما این مقدار در سال 

باشد.. این درحالیست که تولید کنندگان پتروشیمی غربی و آسیایی معموالً در بازار هاي آینده در این کشور میاین خوراك و کمبود آن در سال

که قیمت نفت خام بسیار افزایش  2014-2010هاي این مزیت خود را در بین سالکنند. مخصوصاً اتان را با قیمت بسیار باالتري خریداري می

دالر به ازاي تولید هر تن اتیلن نسبت به  1000هاي پتروشیمی عربستان مزیتی نزدیک پیدا کرده بود به خوبی نشان داد. به نحوي که شرکت

ی سعودي نسبت به رقباي خود از مزیت رقابتی برخوردارند و حاشیه سود هاي پتروشیمرقباي آسیایی خود داشتند. بنابراین از این نظر شرکت

  شود.مشاهده می 1-3-6درصد خوراك مصرفی در عربستان سعودي در شکل  .هاي هم ردیف خود دارندباالتري نسبت به شرکت
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  67درصد مصرف خوراك پتروشیمی سعودي-1-3-6شکل 

هاي باشند. نرخ خوراكرا به خود اختصاص داده است. و بعد از آن پروپان، بوتان، نفتا و متان میشود اتان بیشترین سهم همانطور که مشاهده می

  قابل مشاهده است. 1-3-6اصلی را در جدول 

  

  2016قیمت   قیمت سابق  خوراك

  1,75  0,75  اتان (دالر به ازاي هر میلیون بی تی یو)

  1,25  0,75  متان (دالر به ازاي هر میلیون بی تی یو)

  درصد تنزیل نسبت به پروپان ژاپن 20  درصد تنزیل نسبت به نفتاي ژاپن 28  پروپان

  درصد تنزیل نسبت به بوتان ژاپن 20  درصد تنزیل نسبت به نفتاي ژاپن 28  بوتان

  68نرخ خوراك عربستان سعودي-1-3-6جدول 

  

اي این شورا براي چهارسال توسط هیئت وزیران در عربستان سعودي تشکیل شد. اعض 69، شوراي عالی نفت و مواد معدنی2000در سال 

  ي نفت، گاز و سایر مواد هیدروکربوري می زند. به عنوان مثال:شوند. این شورا حرف آخر را در زمینهمنصوب می

ذاري سیاستگي منافع ملی. این هاي نفت، گاز، و سایر مواد هیدروکربوري در سایهها و استراتژيتثبیت و تصمیم گیري در مورد سیاست-1

  باشد.هاي شامل مقدار تولید و تصمیم گیري در مورد قیمت گذاري انواع منابع سوختی در پادشاهی می

  سیاستگذاري عمومی براي شرکت آرامکو به ویژه:-2

  هاآن يوسعهي اکتشاف براي منابع خیدرو کربوري جدید و تي تولید نفت خام و برنامهي شرکت شامل برنامهتصویب طرح پنج ساله الف)

  هاي آیندهي شرکت براي سرمایه گذاريب) تصویب برنامه پنج ساله

  ج) منصوب کردن رئیس شرکت بر اساس کاندید معرفی شده توسط هیئت مدیره

  منصوب کردن یک حسابدار و تصحیح خطاهاي مالی او د)

  ر) بررسی گزارش حسابدار و تصویب بودجه شرکت و حساب سود و زیان آن

  اعتبار گزارش ساالنه هیئت مدیره و تصفیه کردن هیئت مدیره براي سال مالی ز) سنجش
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 ي مشارکت سایریني شرکت و نحوهي کاهش یا افزایش سرمایهح) تصمیم گیري درباره نحوه

  ي شرکتخ) ثبیت حقوق رئیس و هیئت مدیره

اش را افزایش دهد یا به ذخایر ت و اینکه باید شرکت سرمایههاي شرکي هر افزایش در ارزش خالص حقوق و داراییو) تصمیم گیري در باره

  70شرکت اضافه کند

  ها قرار دارند.شود و در طول آن شرکت آرامکو و سایر شرکتبنابراین تصمیات راهبردي توسط این شورا گرفته می

لی جدید به نام شورایی تولید کنندگان هاي پتروشیمی عربستان یک سازمان محاما عالوه بر این شورا در بخش پایین دستی نیز شرکت

ي الحقبنی رئیس این اتحادیه، اند. هدف از ایجاد این شورا به گفته) را براي حفاظت از منافع خودشان ایجاد کرده71SCPMپتروشیمی سعودي (

هاي زم جهت دفاع در برابر سیاستشناسایی و محافظت از منافع تولید کنندگان مواد شیمیایی و پتروشیمی در پادشاهی، حمایت از کارهاي ال

هاي باشد. این شورا به وزارت نفت براي مقابله با سیاستکنند میضد دامپینگی که بر خی کشورها در برابر محصوالت پتروشیمی صعودي اجرا می

ا جمع اضاهاي تولید کنندگان رکند. این شورا همچنین تقضد دانپینگ کمک کرده و چارچوبی بین تصمیم گیرندگان محلی این صنعت ایجاد می

هاي جدید و سازمان تحقیقات و توسعه جدید در سراسر کشور مناسب است. کند. و به عالوه براي تطبیق پروژهکرده و به مجریان منتقل می

  .72اعضاي این شورا شامل: سابیک، گروه زمیل، پتروشیمی ملی و... است که رئیس شورا نیز مدیر سابیک خواهد بود

توان به شرکت صدرا اشاره کرد که بزرگترین مجتمع پتروشیمی اي میهاي عربستان سعودي براي پیشی گرفتن از رقباي منطقهیگر برنامهاز د

هاي این شرکت این است که براي اولین بار در خلیج فارس ترکیبی جهان بوده و با همکاري آرامکو و شرکت پتروشیمی داوو شکل گرفت. از مزیت

ز کند. این شرکت همچنین اکند که در نتیجه محصوالت متنوعی در پایین دست تولید میود از نفتا به عنوان خوراك مایع استفاده میدر نوع خ

 2کرد را تولید خواهد کرد. پروژه دیگر پترو ربیق تکنولوژي شرکت داوو برخوردار بوده و محصوالت جدیدي را که قبالً کشور عربستان وارد می

ها که بخشی از هر دو با جذب سرمایه باشد. در هر دوي این پروژهکه باز هم با همکاري شرکت آرامکو از یک طرف و شرکت سامیتومو میباشد می

  گذاري و تکنولوژي خارجی صورت گرفته است بر دانش بنیان بودن و انتقال تکنولوژي به عربستان تاکید شده است.

به توافق رسیدند  2016ین شرکت باال دستی و سابیک به عنوان بزرگترین شرکت پتروشیمی در سال همچنین شرکت آرامکو به عنوان بزرگتر

ت الکه بر روي امکان ایجاد یک مجتمع پترو پاالیشگاه مطالعه کنند که در صورت موفقیت هزینه داللی از بین رفته و هزینه تولید و تنوع محصو

  پتروشیمی افزایش خواهد یافت.

  

 از اثرات تصمیمات رگوالتور در باالدست و پایین دست صنعت پتروشیمی هاییمصداق -7

توان از جمله تنظیم گري هاي که در صنعت پتروشیمی انجام شده و در صورت وجود نهاد رگوالتور این اقدامات را آن نهاد انجام خواهد داد می

  به موارد زیر اشاره کرد:

  هاتعیین قیمت خوراك پتروشیمی-1,7

 10ت توان به تثبیهاي کالنی نیز نیاز است از اقدامات وزارت نفت به عنوان رگوالتور میي ارزش سرمایه گذاريکه براي تکمیل زنجیره از آنجا

تواند مشوقی براي سرمایه گذاران خارجی براي ورود ي آن اشاره کرد که میها و تعیین فرمول مشخص براي محاسبهساله نرخ خوراك پتروشیمی

تواند از طریق نرخ خوراك واحدهاي بخش خصوصی را به سمت صنعت بوده و زنجیره ارزش پتروشیمی کشور را تکمیل کند. وزارت نفت می به این

واحدهاي اي در این قیمت گذاري این بود که نرخ خوراك به منظور تشویق هاي داراي ارزش افزوده بیشتر هدایت کند. از جمله اهداف توسعهطرح

تر زایی بیشتر در مناطق کمگذاري و احداث واحدهاي جدید و ساخت واحدهاي تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی و اشتغاله سرمایهپتروشیمی ب

  درصد محاسبه شود. 30توسعه یافته به صورت پلکانی با تخفیفی تا 

                                                           
70 http://www.saudinf.com 
71 Saudi Committee of Petrochemical Manufacturers 
72 http://www.arabianoilandgas.com 
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ا مدیریت کرد. اما متاسفانه به دلیل عدم توان با مدیریت خوراك، این صنعت راز آنجا که محور اصلی صنعت پتروشیمی خوراك است، می 

اي روجود نهاد رگوالتوري مناسب، توجهی به صنایع تکمیلی و پایین دستی نشده است و مزیت فراوانی خوراك مایع و گاز نیز نتوانسته به کشور ب

اکار آمدي این صنعت شده است به نحوي ها کمک کند. در واقع فراوانی خوراك به جاي کمک به توسعه این صنعت حتی موجب نرقابت با خارجی

  اند به سراغ تولید محصوالت با ارزش افزوده پایین بروند چراکه خوراك ارزان همیشه در دسترسشان بوده است.که تولید کنندگان ترجیح داده

  تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت-2,7

یجاد نشده بود و شرکت ملی نفت ایران وظایف حاکمیتی و تصدي گري را همزمان تا قبل از تصویب این قانون وزارت نفت به شکل واقعی ا 

داد که این امر موجب شده بود هم شرکت ملی نفت از وظایف اصلی خود به عنوان شرکتی تجاري غافل شود به طوري که معموالً در انجام می

اي به علت ذي نفع بودن مستقیم این شرکت هاي توسعهو هم سیاستخورد کرد یا شکست میاي بسیار کند عمل میهاي توسعهپروژها و طرح

ي اآن طور که شایسته است دنبال نشود. تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نقطه عطفی در تاریخ وزارت نفت بود. چرا که این قانون بر

ه این ترتیب وزارت نفت مسئولیت جهت دهی به صنعت نفت کشور اولین بار وظایف حاکمیتی را از شرکت ملی نفت گرفته به وزارت نفت داد و ب

را عهده دار شد. اکنون در صورتی که نهاد مستقل رگوالتوري ایجاد شود وزارت نفت باید اختیاراتی حاکمیتی و تصمیم گیري در مورد صنعت 

  پتروشیمی را به آن نهاد واگذار کند.

 توانعنوان نهاد رگوالتور موجود طبق اختیاراتی که قانون فوق به این وزارتخانه داده است میهاي اعمال قدرت وزارت نفت به از جمله مصداق

ها اشاره کرد. به این ترتیب که طبق اعالم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی به شرط این وزارت خانه براي تخصیص خوراك به پتروشیمی

 هاي فنی و اقتصادي از سوي شرکتخته شدن تنها در صورتی مجوز داده خواهد شد که بررسیهاي جدید براي ساصنایع پتروشیمی به پتروشیمی

هاي الزم را دارد و همچنین با توجه به تاکید اسناد باالدستی ملی صنایع شیمیایی انجام شود و مشخص شود شرکت مورد نظر تمام زیر ساخت

یري از خام فروشی، باید روند تخصیص خوراك به واحدهاي پتروشیمی از تولید مواد ي ارزش در صنعت پتروشیمی و جلوگنظام بر تکمیل زنجیره

ه شود هایی از آنها گرفتنامههایی امضا و ضمانتگذار توافقنامهدست پایش شود و برهمین اساس با سرمایهپایه تا انتهاي زنجیره محصول تا پایین

  کنند.که کار را ادامه داده و زنجیره محصوالت را تکمیل 

  وظایف شوراي رقابت به عنوان رگوالتور-3,7

) قانون اساسی، براي تسهیل رقابت و منع انحصار شوراي رقابت تشکیل 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (، قانون اجراي سیاست53طبق ماده  

  همین قانون آمده است: 58شد. در ماده 

  شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ـ عالوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این 58ماده 

هاي ضد رقابتی و معافیتهاي موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردي مندرج تشخیص مصادیق رویه -1

  .در این قانون

  )48) تا (44ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکاالها و خدمات مرتبط با مواد ( 2

ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت  4 .هاي داخلی شورامنظور اجراء این فصل و دستورالعملهاي الزم بهتدوین و ابالغ راهنماها و دستورالعمل -3

  براي تنظیم لوایح مورد نیاز

  ا رعایت مقررات مربوط.تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاري در هر مورد ب - 5

شود که شوراي رقابت نیز طبق قانون برخی از اختیارات نهاد رگوالتور را دارد. البته این شورا در راستاي اختیاراتی که دارد در پس مشاهده می

شورا دستور العمل تنظیم ) صورت جلسه 263صنعت پتروشیمی اقداماتی براي تنظیم بازار انجام داده است. ازجمله در دویست و شصت و سومین (

اي از تنظیم گري در بازار پتروشیمی در صنایع پایین دست و باال بازار محصوالت پتروشیمی تعیین گردید. این دستور العمل را به عنوان نمونه

  آوریم:دست عیناً در زیر می

  73دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی

                                                           
 73صورت جلسه دویست و شصت و سوم شوراي رقابت (1395)
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قابت با عنایت به وضعیت بازار محصوالت پتروشیمی و به منظور تسهیل در رقابت از طریق ایجاد شوراي ر 1395/06/29مورخ  263در جلسه 

هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 58ماده  5و  3شفافیت در بازار این محصوالت و منع انحصار از طریق نظارت بر مبادالت، به استناد بندهاي 

  :ابت دستورالعمل تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی را به شرح زیر تصویب کردقانون اساسی و اصالحات بعدي آن، شوراي رق 44

  :: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از1ماده 

  قانون اساسی و اصالحات بعدي آن 44هاي کلی اصل الف) قانون: قانون اجراي سیاست

 اند یا در آینده با رعایت مقررات مربوطهی در بورس کاالي ایران پذیرش شدهب) محصوالت پتروشیمی: کلیه کاالهایی که ذیل گروه پتروشیم

  .شوندپذیرش می

  .کنداي که اقدام به تولید محصوالت پتروشیمی میج) تولیدکنندگان: هر تولیدکننده

  .شودو محدود است تولید مید) کاالي خاص: کاالیی که به صورت سفارشی که مصرف عمومی ندارد و به منظور خاصی که داراي مدت معین 

  ) این دستورالعمل6ه) کارگروه: کارگروه موضوع ماده (

: کلیه تولیدکنندگان جهت فروش در داخل ملزم هستند بجز در موارد زیر، تمامی محصوالت پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه 2ماده 

  :در بورس کاال عرضه کنند

  .شودی که از طریق لوله بین دو مجتمع پتروشیمی منتقل میمجتمعالف. محصوالت پتروشیمی بین

  .شودکننده در مدت محدود تولید میب. محصوالت پتروشیمی خاص که به سفارش یک یا چند مصرف

  .است ج. محصوالت پتروشیمی که در یک سال گذشته تنها یک خریدار داشته

صالح گذاري و یا تسهیم آنها بر اساس نظر مرجع ذيشود و قیمتمستقیم مید. محصوالت پتروشیمی که توسط دولت مشمول تخصیص یارانه 

  .گرددقانونی تعیین می

: هر نوع عرضه محصوالت پتروشیمی در داخل کشور که خارج از بورس کاال انجام شود به استثناي موارد فوق، عرضه خارج از شبکه 1تبصره 

  .بودشود و تابع مقررات مربوطه خواهد مجاز تلقی می

: تولیدکنندگانی که محصول آنان در بورس پذیرش نشده است، موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل نسبت به پذیرش 2تبصره 

ها در خارج از بورس، عرضه محصول خود در بورس کاال با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. بعد از فرصت یک ماهه عرضه محصوالت این شرکت

  .شود و طبق مقررات اقدام خواهد شدارج از شبکه تلقی میخ

: در مواردي که با درخواست پذیرش این محصوالت در هیات پذیرش بورس کاالي ایران مخالفت گردد به تشخیص کارگروه از اجراي 3تبصره 

  .شونداین بند مستثنی می

یم نحوه تعیین قیمت پایه محصوالت پتروشیمی در بورس کاال به شرح زیر قانون، دستورالعمل تنظ 58ماده  5: در راستاي اجراي بند 3ماده 

  شود:تعیین می

  =قیمت پایه%95× قیمت فوب خلیج فارس ×نرخ ارز سامانه سنا 

  .شود: در مواردي که قیمت فوب خلیج فارس وجود نداشته باشد، از قیمت مورد استناد در مراجع معتبر بین المللی استفاده می1تبصره 

: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موظف است قیمت پایه را بر اساس دستورالعمل فوق بطور هفتگی محاسبه کند و به کارگروه 2بصره ت

  .جهت تعیین ارائه دهد

تواند درصد قیمت پایه بوده و بورس کاال حسب شرایط بازار و عرضه می 10: مبناي نوسان قیمت مجاز کاالهاي پتروشیمی به میزان 4ماده 

  .طبق دستورالعمل معامالت خود نسبت به تغییر محدوده نوسان مجاز اقدام نماید

  :شودقانون، دستورالعمل مقدار و حداقل عرضه هر تولیدکننده بر اساس عوامل زیر تعیین می 58ماده  5: در راستاي اجراي بند 5ماده 

 میزان عرضه کل هر درجه محصول پتروشیمی درمقاطع شش ماهه  

 ن تقاضاي متوسط سال گذشته هر درجه محصول پتروشیمیمیزا  

 هاي تقویمی در سالیان گذشتهمیزان نوسانات تقاضاي فصلی و مناسبت  

 هاي پایین دستیتقاضاي جدید شرکت  
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 ظرفیت عملیاتی و واقعی تولیدکنندگان  

با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت معدن  : به منظور ایجاد امکان پایش مداوم وضعیت بازار، کارگروهی در مرکز ملی رقابت6ماده 

  .شودو تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس کاالي ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می

  :این دستورالعمل عبارتست از 6: مأموریت کارگروه موضوع ماده 7ماده 

  هاي نظارتی وضعیت بازار محصوالت پتروشیمی و تخلفات از این دستورالعمل به شوراي رقابتائه گزارشالف) تهیه و ار

  ) این دستورالعمل3ب) تعیین و اعالم قیمت پایه محصوالت با رعایت ماده (

  ) این دستورالعمل هر تولیدکننده5ج) تعیین و اصالح حداقل عرضه بر اساس ماده (

ی که باید از طریق بورس عرضه شود و فهرست محصوالت خاص و مجاز به عرضه خارج از بورس کاالموضوع بندهاي د) تعیین فهرست محصوالت

  این دستورالعمل هر شش ماه یکبار 2ماده  "د"تا  "الف"

  .ه) تنظیم و ارائه پیشنهادات الزم براي تنظیم مقررات مدیریت بازار و رفع انحصار به شوراي رقابت

  ها و عملکرد سایت بهین یاب و تهیه گزارشاتهو) نظارت بر سهمی

رسانی محصوالت پتروشیمی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاري کارگروه و انجمن : در سامانه الکترونیکی پایش و اطالع8ماده 

 تعمیرات واحدهاي تولیدکننده دسترسی صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فعاالن صنعت به اطالعات تولید، موجودي انبار، صادرات و برنامه

کنند. اطالعات حداقل یک ماه آینده کلیه موارد فوق در این سامانه منتشر خواهد شد. کلیه تولیدکنندگان موظف هستند جهت ارسال پیدا می

ذکر بر اساس احکام قانون، قابل اطالعات این سامانه، با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران همکاري کنند. موارد عدم ارسال اطالعات فوق ال

  .پیگیري است

: شرکت بورس کاالي ایران موافقت نمود ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل با رعایت مقررات قانونی مربوط و ضوابط 9ماده 

هاي الزم را حسب مورد تهیه و پس لعمل) این دستورالعمل در موارد ذیل، دستورا7مصوب شوراي عالی بورس با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (

  :کنداز تأیید مراجع قانونی ذیصالح براي اجرا اقدام می

 شرایط معامالت و قراردادهاي بلند مدت  

  سازوکار اجرایی معامالتB2 B و خرده فروشی در بورس کاالي ایران  

 پیمان آتی معامالت پتروشیمی در بورس کاالي ایران  

  سلف مانند سلف موازيگسترش انواع قراردادهاي  

 توسعه روشهاي تسویه معامالت بویژه تسویه اعتباري ومهلت دار  

 7( بندي به تشخیص کارگروه موضوع مادهفراهم نمودن عرضه خاص براي کاالهاي مشمول سهمیه(  

 شرایط الزم براي رعایت استانداردها و خدمات پس از فروش بر اساس پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی  

شوراي رقابت، اجراي این دستورالعمل  256: با تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته موضوع مصوبه 10ه ماد

  شود.توسط این نهاد تنظیم کننده بخشی انجام می

امات از وظایف نهاد رگوالتور خواهد ي فوق اشاره شده است در صورت تشکیل نهاد رگوالتور، انجام این اقدمصوبه 10همان طور که در ماده 

  بود. اما تا آن زمان کار گروه تنظیم بازار پتروشیمی درون شوراي رقابت این وظیفه را بر عهده دارد.

  کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی

ته می کشور، الزم است به این نکگر مستقل غیردولتی در صنعت پتروشیبا توجه به مطالب مطرح شده در خصوص لزوم ایجاد یک نهاد تنظیم

در شوراي رقابت، زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوري،  "کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی"توجه شود که در حال حاضر نهادي تحت عنوان 

 هاي بخش خصوصیها و انجمندیهوجود دارد. نکته اول اینکه اکثر اعضاي این کارگروه نمایندگان دولتی بوده و تعداد اندکی از نمایندگان اتحا

ه این کارگروه اي کباشد؛ به گونهواحدهاي پتروشیمی در آن حضور دارند. نکته دیگر فعالیت ناپیوسته یا مقطعی این کارگروه از زمان تشکیل آن می
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با موافقت اکثریت  1395ر سال توسط خسرو تاج (معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت) منحل گردید و مجدداً د 1393تر یک بار در سال پیش

  اعضاي شوراي رقابت تشکیل گردید و فعالیت آن تا کنون نیز ادامه دارد.

روه ها و تصمیمات این کارگباشد. عمده فعالیتگري در صنعت پتروشیمی میاین تحوالت نشان از نگاه محدود و غیرکارآ به موضوع مهم تنظیم

واحدهاي پتروشیمی در داخل کشور، بویژه در بورس کاال و انرژي، و صادرات به کشورهاي هدف و  به تنظیم عرضه و تقاضاي محصوالت مختلف

ن کارگروه شود. ایمیهاي باالدستی مربوط دستی از مجتمعنیز رفع نیاز صنایع وابسته به محصوالت پتروشیمی و یا طرح شکایت واحدهاي پایین

رگروه را برطرف نماید و در مواردي نیز به دلیل محدود بودن اختیارات قانونی به شرکت ملی در موارد متعددي توانسته مشکالت مطرح در کا

  جلسات آن وجود دارد.هاي موفقیت و عدم موفقیت این کارگروه در صورتصنایع پتروشیمی ارجاع داده شده است. نمونه

در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی عبارتند از: مستقل بودن گر هاي اصلی و مهم یک نهاد تنظیمهمانطور که قبالً نیز مطرح شد ویژگی

گیري. با توجه به اینکه اعضاي این کارگروه عمدتاً نمایندگان دولت (استقالل از همه جهات)، دسترسی به منابع و اطالعات و وجود قدرت تصمیم

اشند. از توانند داشته بستقالل فکري، مالی و مدیریتی الزم را نمیاز جمله وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شوراي رقابت بوده، لذا ا

گیري و اختیارات الزم را در خصوص مسائلی چون تعیین نرخ خوراك واحدهاي پتروشیمی و نیز صدور یا سوي دیگر این کارگروه قدرت تصمیم

هاي اولیه یک نهاد رو این کارگروه فاقد اصول و ویژگیاز این عدم صدور مجوز احداث واحدهاي جدید پتروشیمی در مناطق مختلف کشور را ندارد.

در آن، لذا این  گرباشد. با توجه به مشکالت صنعت پتروشیمی و عدم وجود نگاه باثبات و مدبرانه در ایجاد یک نهاد تنظیمگر ناظر و پویا میتنظیم

هایی مانند کارگروه تنظیم بازار محصوالت پتروشیمی ه ایجاد کارگروهشود. در نتیجصنعت دستخوش اعمال نظرات مقطعی مدیران باالدستی می

  تواند بلندمدت مؤثر و کارآمد باشد.به دلیل عدم وجود اختیارات قانونی و حقوقی الزم نمی

مصداق انحصار تواند در حوزه کاال یا خدمتی خاص که بازار آن شوراي رقابت می آمده است: 44هاي کلی اصل قانون سیاست 59در ماده 

خود در حوزه کننده بخشی را براي تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمیطبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم

 ابت نتواند تماماین بدین معناست که در قانون نیز پیش بینی شده است ممکن است شوراي رق .کننده بخشی واگذار نمایدمزبور را به نهاد تنظیم

  .تواند طبق قانون پیشنهاد تشکیل رگوالتوري را بدهداي برسد میوظایف تنظیم گري را انجام دهد. بنابراین در شرایطی که شورا به چنین نتیجه

  

 بندي و ارائه پیشنهادات براي صنعت پتروشیمی ایرانجمع -8

جایگاه آن درحکمرانی خوب، چرایی و اهمیت رگوالتوري در اقتصاد و به خصوص  ي تعریفی جامع از رگوالتوري ودر این گزارش پس از ارائه 

ترین دالیل نیاز به رگوالتوري پدیده شکست بازار است و علت اتفاق افتادن این پدیده نیز در بخش انرژي مورد توجه قرار گرفت. گفته شد از مهم

شکست بازار  يست البته دالیل دیگري نیز براي اتفاق افتادن پدیدهاز فضاي رقابتیي اول شکل گرفتن انحصار در بازار و فاصله گرفتن آن وهله

به طور مفصل در بخش دوم و سوم گزارش مطرح گردید. در گام بعدي اشکال مختلف تنظیم گري و نقاط ضعف و قوت هرکدام و همچنین نهاد 

  تنظیم گر و وظایفش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ه رگوالتوري صنعت پتروشیمی در قوانین و اسناد باال دستی کشور مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که این موضوع مورد در ادامه جایگا

 تتوجه قانون گذار و مسئولین کشور بوده است. به نحوي که رگوالتوري صنعت پتروشیمی هم در سند چشم انداز و هم در قانون وظایف و اختیارا

  قانون اساسی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته است. 44هاي کلی اصل نون سیاستوزات نفت و هم در قا

در بخش پنجم به اثرات رگوالتوري در صنعت پتروشیمی (در پایین دست و باال دست) پرداخته شد و مشاهده شد که رگوالتوري در این  

آن به صنعت پتروشیمی بکاهد، با جهت دهی به صنعت به وسیله تنظیم  هاي ناشی ازتواند انحصار طبیعی را مدیریت کند و از آسیبصنعت می

هایی که به خاطر خصوصی سازي این صنعت متوجه کشور شده را مرتفع کرده و ي نامتوازن این صنعت جلوگیري کند و زیانمقرراتی از توسعه

  قانون اساسی شود. 44باعث اجراي هر چه بهتر اصل 

استفاده از تجارب کشورهاي دیگر (با توجه به سابقه طوالنی رگوالتوري در دنیا و وجود صدها نهاد رگوالتور در حوزه در ادامه با توجه به لزوم 

جزیه تانرژي و منابع طبیعی)، تجارب دو کشور نروژ به عنوان صاحب خوراك و ترکیه به عنوان وارد کننده خوراك در زمینه رگوالتوري انرژي مورد 

هایی از رگوالتوري در بخش پتروشیمی در کشورمان، از جمله نحوه قیمت گذاري خوراك و وظایف در گام بعدي نیز مصداق و تحلیل قرار گرفت.

ري وو اختیارات شوراي رقابت و همچنین وزارت نفت معرفی گردیده و استدالل شد، در صورت وجود نهاد رگوالتور این اقدامات و وظایف به رگوالت
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ها شود. در مسئله اول خوراك پتروشیمیگري در صنعت پتروشیمی در دو مسئله خوراك و محصول مطرح میتنظیم محول خواهد شد. موضوع

شود. در این راستا، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههاي به دو صورت گاز و مایع تأمین می

 توان بازیگر مهم دیگري به اسم پاالیشگران را نیز به لیست افزوداك به صورت مایع و گازي هستند. البته مینفتی بازیگران اصلی بازار تأمین خور

فارغ از  .توانند به عنوان یک بازیگر مستقل مطرح گردندهاي صورت گرفته حالت خصوصی به خود گرفته و لذا میچرا که آنها پس از واگذاري

  دهد.هاي پتروشیمی مطرح است بدین معنی که محصول یکی خوراك واحد دیگر را تشکیل میبین خود مجتمع اینها نوع دیگري از تأمین خوراك

 به ادامه در که داده است تشکیل "بخشی کننده تنظیم نهاد خصوص در بررسی و بحث" موضوع با را جلساتی رقابت در سال پیش، شوراي

 ˓ود و سپس با توجه به بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی و الزامات نهاد رگوالتور براي آنشمی اشاره شده، گرفته جلسات این در که تصمیماتی

  سازوکار اجرایی این نهاد ارائه خواهد گردید.

در این  :1395/  04/  21و  14/04/1395دویست و پنجاه و چهارمین و دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شوراي رقابت مورخ 

این نهاد براي تنظیم گري مقررات صنعت پتروشیمی  256التور صنعت برق تشریح گردید که مورد استناد جلسه جلسات ساز و کارهاي نهاد رگو

  قرار گرفته است.

  

 1395/  05/  04و  28/04/1395تصمیمات دویست و پنجاه و ششمین و دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شوراي رقابت مورخ 

  :"ظیم کننده بخش نفت و گازبحث و بررسی در خصوص نهاد تن"با موضوع 

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور تنظیمِ  13قانون اساسی و نیز ماده  44قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  59در اجراي ماده 

ساسی) و نیز جلوگیري قانون ا 44هاي کلی اصل قانون اجراي سیاست 59بخشی در حوزه کاالها و خدمات بازارهاي انحصار طبیعی (موضوع ماده 

باشد (موضوع ماده قانون اجراي هاي ضد رقابتی میاز اعمال انحصار در سایر بازارهایی که در بخش نفت و گاز و صنایع وابسته مواجه با رویه

و گاز و صنایع مرتبط کننده بخش نفت قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت)، نهاد تنظیم 13قانون اساسی و نیز ماده  44هاي کلی اصل سیاست

  .گرددو وابسته تشکیل می

  کننده بخش برق به تصویب رسید در حیطه وظایف شورا براي واگذاري به نهاد تنظیم 255آن دسته از وظایف و اختیارات که در جلسه

  :شودکننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط وابسته به ترتیب زیر واگذار مینهاد تنظیم

قانون وظایف و  13و ماده  59قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد مفاد ماده  58اتی که در محدوده ماده وظایف و اختیار  -1

  شود.اختیارات وزارت نفت به این نهاد واگذار می

هاي اجراي سیاستقانون  59قانون در جلسه مذکور تعیین گردید به استناد ماده  59و ماده  58وظایف و اختیاراتی که در محدوده ماده   -2

  .شودقانون اساسی به این نهاد واگذار می 44کلی اصل 

کند و تشکیالت آن با پیشنهاد شوراي رقابت و با همکاري وزارتخانه مرتبط به تأیید دبیر خانه نهاد، زیر نظر رئیس نهاد فعالیت می -3

  ریزي خواهد رسید.سازمان مدیریت و برنامه

شورا براي واگذاري به نهاد  255راي رقابت در مصوبات خود آن دسته از وظایف و اختیاراتی را که در جلسه با توجه به مطالب گفته شده، شو

تنظیم کننده بخش برق به تصویب رسیده، در حیطه وظایف نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط وابسته دانسته که این حکایت از 

اهیت باشد به نوعی که مگوالتوري صنعت پتروشیمی از رگوالتوري صنعت برق و الزامات آن کامالً متفاوت میساده انگاري موضوع دارد در حالیکه ر

 هاي زیادي دارد.ها به یکدیگر تفاوتاین دو صنعت و عملکرد بازاري آن

  :گرددل زیر پیشنهاد میگري مقررات صنعت پتروشیمی به شرح ذیبا توجه به مطالب فوق، الزامات و ساز و کار بهینه نهاد تنظیم

اقتصادي و ..) پتروشیمی به عنوان اعضاي  ˓مدیریتی ˓شوراي رقابت در نهاد تنظیم بخشی که تأسیس خواهد کرد از متخصصین(فنی  -1

  .نهاد استفاده نموده و قبل از تهیه دستورالعمل و مقررات رگوالتوري نظر کارشناسان پتروشیمی را اخذ نماید

هاي تولیدي پتروشیمی از لحاظ قیمت و میزان خوراك و قیمت فروش محصوالت، نهاد مذکور تصمیم گیر باشد معدر رابطه با بحث مجت -2

  .و نهادهاي دولیتی از جمله وزارت نفت و ... در اتخاذ تصمیمات دخیل نباشند
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وراك تواند خپتروشیمی این ابزار مینهاد تنظیم گر باید ابزارهاي الزم جهت کنترل و تنظیم گري را در اختیار داشته باشد. در صنعت  -3

 ها باشد. به هر صورت تنظیم گري بدون داشتن قدرت کنترلی روي بازار موفق نخواهد شد.پتروشیمی

وزارت اقتصاد فقط در خصوص وضع مالیات و عوارض و مواردي از این دست که در حیطه اختیارات آن وزارتخانه است اقدام به همکاري  -4

  الیات با نهاد رگوالتور را داشته باشد.بخشی براي تعیین م

وزارت صنعت و معدن و تجارت درخصوص اعطاي مجوز تولید نظر داشته باشد و نهاد رگوالتور پیشنهادات خود جهت اعطاي مجوز را در  -5

 اختیار این وزارت خانه قرار دهد. 

ر با مقررات جدید باشد بالاثر شده و فقط یک مرجع جهت ها و مقررات قبلی که مغایپس از تصویب مقررات رگوالتوري کلیه دستورالعمل -6

کنترل و نظارت مد نظر قرار گیرد. نهاد تنظیم بخشی، کامالً مستقل عمل نموده و از تأثیر پذیري از هر نهاد، سازمان، وزارتخانه، شخص 

ر وشن باشد تا تداخلی بین اختیارات نهاد رگوالتوحقیقی و حقوقی، مصون باشد. نهاد رگوالتور باید کامالً مستقل بوده و حوزه اختیاراتش ر

ها پیش نیاید. همچنین باید مشخص شود که کدام وظایف شوراي رقابت به نهاد تنظیم گر محول شده تا ها و وزارتخانهبا سایر سازمان

 تنظیم گري موازي در کشور شکل نگیرد.

وصی، اصناف و... الزم االجرا باشد و در صورت امکان جریمه تخطی و ها، نهادها، بخش خصتصمیمات نهاد مذکور براي دولت، سازمان -7

 پیگرد قانونی اعمال گردد.

بدون استفاده از منابع مالی  هاي پتروشیمی مقیاس باالیی را داراست و بخش خصوصیگذاري احداث مجتمعاز آنجائیکه هزینه سرمایه  -8

متوازن و اقتصادي صنعت ساز و کارهاي تامین مالی داخلی و  ˓توسعه همه جانبهخارجی توان انجام این کار را نخواهد داشت، لذا جهت 

 خارجی از طریق تسهیل قوانین و ... از طریق نهاد رگوالتور ایجاد گردد.

و  دبه عنوان تضمین کننده توسعه پایدار به عنوان الزام قانونی مبنی بر رعایت اصول آن، در کلیه شرکتها بوجود آی HSEحوزه مدیریت  -9

گر، ضمن جلوگیري از کارهاي هایی مانند محیط زیست، اداره کار و بهداشت با تفویض برخی از اختیارات خود به نهاد تنظیمسازمان

 موازي، باعث تقویت نظارت حاکمیتی در صنعت پتروشیمی گردد.

به خصوص یکپارچه باشند و در این راستا  ها بایستی داراي چارچوب و قواعد مشخص وتعامالت و ارتباطات فنی و صدور دستورالعمل  -10

ها به عنوان دپارتمان فنی آنان مناسب باشد تا بتواند به حاکم سازي استانداردها رسد ایجاد یک مرکز مشارکتی بین شرکتبنظر می

 کمک کند.

بانی فنی در این راستا پشتیسازي رشد صنعت داشته باشد که گري را براي فراهمشرکت ملی صنایع پتروشیمی بایستی وظیفه تسهیل  -11

گذاران و شناخت بازار، تضمین حاکمیتی دولت براي سرمایه گذار، کمک به اجراي طرحهاي براي انتقال تجارب فنی، شناسایی سرمایه

 .دهاي جانبی و تعیین مناسب قیمت خوراك و... به عنوان پشتیبانی کننده صنعت ضرورت دارزیرساختی مانند تأمین اراضی و سرویس

هاي تنظیمی افراطی(چه براي سرمایه گذار و چه براي بخش دولتی) نیز جلوگیري شود زیرا، موجب کاهش فضاي البته باید از اعمال چارچوب

د دشود. اعمال تنظیمات اگرچه توام با منافع متعهاي باالتر، کاهش تولید میوري، تولید با هزینهخالقیت و انعطاف پذیري و منجر به کاهش بهره

هایی را نیز در بر دارد به طوریکه اگر شدت تنظیمات از حد متعارف بیشتر گردد، بخشی از منافع آن تبدیل به هزینه و همراه است، اما هزینه

 ها خواهد گردید.موجب از دست رفتن فرصت

در چارچوب تأسیس نهاد رگوالتور و  ي هرچه بهتر صنعت ارزش آفرین پتروشیمیرسد توجه به نکات زیر جهت توسعهدر پایان به نظر می

  گري مقررات ضروریست:تنظیم

 ي متخصصان امور اقتصادي ست. بنابراین براي آنکه فضاي مناسبی براي رقابت در بهبود رقابت براي کارایی بازار مورد تاکید همه

بهبود  74در جهان) 124رتبه این صنعت شکل بگیرد و جایگاه نامناسب ایران در شاخص سهولت فضاي کسب و کار در جهان (

  شود یک نهاد رگوالتور در صنعت پتروشیمی ایجاد شود.پیدا کند پیشنهاد می

                                                           
World bank- DB 2018 Distance to Frontier (DTF) 74 
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 هاي حضور بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی و همچنین دستیابی به اهداف اسناد باالدستی در براي برطرف کردن چالش

 می وجود نهادي رگوالتور ضروریست.زمینه جلوگیري از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشی

 تواند همزمان تولید کننده، توزیع کننده، سیاستگذار و ناظر باشد. بنابراین ایجاد یک نهاد رگوالتوري خارج از یک سازمان نمی

  رسد.وزارت نفت الزم به نظر می

  و بخش خصوصی و توسعه و انسجام اصوالً در اقتصادهایی که بخش خصوصی اثر پر رنگی دارد براي تنظیم روابط بین دولت

رسد. در ها رسیدگی کند الزم به نظر میي صنعت را ترسیم کرده و به اختالفات بین شرکتصنعت، یک رگوالتور که مسیر توسعه

 تواند با ترکیبی از متخصصین، مسئولین و فعاالن آگاه دولتی و غیر دولتی،بخش پتروشیمی نیز این نهاد ناظر یا رگوالتور می

هاي نظارتی و صاحب نظران دانشگاهی تشکیل شود. وظیفه این نهاد طبیعتاً تنظیم بازار، استاندارد سازي نمایندگانی از موسسه

ها و تصویب مقررات براي تشویق به فعالیتی خاص یا معامالت، تعیین حدود استاندارد براي محصوالت از نظر کیفی، تعیین تعرفه

  باشد.هاي چشم انداز و... میوازها، ارزیابی و ترسیم افقجلوگیري از تخلفات، صدور ج

 دهد که وظایف وزارت نفت و شوراي رقابت ایجاب ي نفت و گاز نشان میبررسی قوانین مصوب و اسناد باال دستی کشور در حوزه

شود گري نامناسب، پیشنهاد می کند این دو نهاد براي ایجاد نهاد رگوالتور پیشگام باشند. با توجه به ضررهاي احتمالی تنظیممی

 این دو نهاد با استفاده از تجارب جهانی در این زمینه ساختاري بومی و مناسب کشورمان را پیشنهاد دهند.

  ردد.هاي فوق تشکیل گگرفتن سیاستشود نهاد رگوالتوري صنعت پتروشیمی کشور با در نظر هاي گزارش پیشنهاد میبا توجه به بررسی
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