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خالصه مدیریتی
نحوه هزینه کرد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران که از کانال بودجه دولت صورت میپذیرد ،همواره به عنوان یکی از
مهمترین دغدغههای دولت بوده است .از یک سو ،بودجه عمومی دولت نقش مهمی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد را
بر عهده دارد و از سوی دیگر ،مخارج و هزینههای دولت همواره در حال افزایش است .همچنین مسئله اصلی ،وابستگی
ساختاری بودجه دولت به درآمدهای نفتی است .با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره به علت نوسانات قیمت
جهانی نفت ،بیثبات بوده و با توجه به واکنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،لذا وابستگی اقتصاد به
درآمدهای ارزی باعث تشدید بیثباتی و تضعیف در اقتصاد کشور شده است .به همین جهت ،تالش برای کاهش
وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی همواره مد نظر سیاستگذاران و دولتمردان قرار گرفته است .در
این راستا اقداماتی نیز انجام شده است ،ولی به نظر میرسد اقدامات انجام شده وافی به مقصود نبوده است .ازجمله
اقدامات انجام شده به منظور رفع نوسانات بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی ،ایجاد حساب
ذخیره ارزی در قانون برنامههای سوم و چهارم توسعه و صندوق توسعه ملی در قانون برنامههای پنجم و ششم توسعه
بوده است .سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول
اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور ،سی ( )94درصد تعیین و مقرر شده است ساالنه حداقل دو واحد درصد به
این سهم اضافه شود .بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این
وجوه و سهم چهارده و نیم ( )90/۲درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین
سهم سه ( )9درصد مناطق نفتخیز ،گازخیز و توسعهنیافته اقدام کند و از محل باقیمانده ،سهم بودجه عمومی دولت
تعیین شده است .با توجه به اهمیت موضوع ،در این مطالعه به بررسی تحلیل و تبیین درآمدهای ارزی کشور و
تعیین سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی دولت پرداخته و مستندات قانونی نیز در این زمینه
بیان شده است .از اینرو ،بر اساس تجزیه و تحلیل آمار و اطالعات موجود ،نتایج ذیل به دست آمده است:
-

در رابطه با سهم صندوق از درآمدهای نفتی ،در عمل اهداف برنامه محقق نشده است .بهطوری که در قانون
بودجه سال  ،9910مقرر شد سی ( ) 94درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به
صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ،ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور 22/2 ،درصد شد.
در قوانین بودجه سالهای  991۱تا  9911نیز مقرر شد ساالنه بیست ( )24درصد از درآمدهای ارزی به
حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابه التفاوت سهم (درصد) تعیین شده در برنامه ششم توسعه و در
قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با  90 ،92و  90درصد است ،به دولت
داده که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود .در عمل نیز در سالهای  991۱و 991۹
به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت 9۲/9 ،و  9۹/9درصد بوده که علت آن صدور مجوزهای
برداشت با ماهیت بازگشت از منابع بوده است .در چهارماهه سال  9911نیز  91/۹درصد از درآمدهای ارزی
دولت به صندوق واریز شد .بر اساس الیحه بودجه  9044نیز ،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی
حاصل از صادرات نفتی کشور  24درصد بیان شده است و مابهالتفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور؛
یعنی  9۹درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق ،تلقی شود.

-

طی دوره زمانی مورد بررسی از  ،9911-99۹1وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی به طور
نسبی روند کاهشی داشته است ،بهطوری که بر اساس آمار و اطالعات سازمان خزانهداری کل کشور ،وابستگی
بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی از حدود  0۹درصد در سال  99۹1به  2۹درصد در سال 9910
رسیده است .همچنین در قانون بودجه سال  991۱نیز با توجه به ارقام مصوب ،وابستگی بودجه عمومی

دولت به درآمدهای نفتی ،حدود  20درصد بوده است؛ ولی در قانون بودجه سال  ،991۹این وابستگی افزایش
چشمگیری داشته و به حدود  90درصد رسیده است .این وابستگی در قانون بودجه سال  9911به پایینترین
حد خود طی این سالها و به حدود  94درصد رسیده است .البته در مورد درآمدهای نفتی در بودجه باید
بیان کرد که کاهش چشمگیری در این سالها داشته است و از حدود  9۲94۱92میلیارد ریال در سال
 991۹به حدود  ۲01090میلیارد ریال در سال  9911رسیده است .در الیحه بودجه  9044نیز ،میزان
درآمدهای نفتی دولت به حدود  9٫112٫۱24میلیارد ریال رسیده است و نسبت منابع ناشی از فروش نفت
و فرآوردههای نفتی به منابع عمومی دولت ،با افزایش چشمگیری به  29/0۹درصد رسیده است.
-

وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفتی از حدود  00درصد در سال  99۹1به حدود  9۹درصد
در سال  9910کاهش یافته است .در قانون بودجه  991۱نیز ،این رقم به حدود  9۲درصد رسیده است ،ولی
در سال  ،991۹به حدود  00درصد افزایش و در سال  9911به حدود  99درصد کاهش یافته است.
طی سالهای مورد بررسی ،منابع بودجه عمومی دولت و اعتبارات هزینهای با رشد  22درصدی و شاخص
پوشش اعتبارات هزینهای با استفاده از درآمدهای نفتی ،با کاهش  0/۲درصدی مواجه بوده است .این در
شرایطی است که سهم درآمدهای نفت از کل منابع عمومی در سالهای  99۹1تا  9044با کاهش  0/9درصدی
مواجه شده است.
روند تغییرات درآمد حاصل از صادرات کل (نفتی و غیرنفتی) در سالهای مختلف ،همسو با روند تغییر درآمد
حاصل از صادرات نفت است .به این مفهوم است که صادرات کل بیشتر تحت تأثیر صادرات نفت قرار داشته است.
نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای صادراتی نیز بیانگر همین نکته است .درواقع ،وابستگی درآمدهای ارزی
به درآمدهای نفتی بیشتر از درآمدهای غیرنفتی است.

-

نسبت درآمدهای نفتی به درآمد کل صادرات از  ۹4درصد در سال  99۹1به  01درصد در سال  991۹کاهش یافته
است.

-

با توجه به اینکه به طور نسبی ،اختالف نرخ رشد سالهای مختلف با احتساب نفت خام بیش از تولید ناخالص داخلی
بدون نفت است .به این معنی است که شوکها و سیاستهای نفتی بیش از سایر متغیرها ،بر تولید اثرگذار بوده و
همین مسئله نشاندهنده وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی است.

-

باالتر بودن روند نرخ رشد تولید با لحاظ بخش نفت از تولید بدون بخش نفت ،نشاندهنده برونزا بودن قیمت
نفت و تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از روند جهانی قیمت و مقدار تقاضای نفت و ریسکها و نوسانات آن است.

-

آنچه از عملکرد صندوق توسعه ملی مشاهده میشود این است که این صندوق به عنوان منبع پسانداز برای
دولت ها مورد استفاده قرار گرفته است .ادامه این پروسه نه به نفع صندوق است و نه هدف کاهش و حذف
وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی را محقق میسازد .در ارتباط با سهم  90/۲درصدی دریافتی
شرکت نفت از درآمدهای نفتی نیز باید بیان کرد فارغ از اینکه سهم  90/۲درصدی شرکت نفت چگونه و بر
اساس چه قواعدی تعیین شده است ،در صورت افزایش درآمدهای نفتی ،به علت عدم وجود شفافیت در چگونگی
هزینهکرد سهم مذکور ،اتالف در منابع صورت میگیرد و در صورت کاهش درآمدهای نفتی نیز هزینههای ایجاد
شده در شرکت نفت به سرعت کاهش پیدا نکرده و میتواند مسائل و مشکالتی را ایجاد نماید.

-

-

در این زمینه ،برخی پیشنهادات و راهکارهای راهبردی و اجرایی ارائه شده است .انتظار بر این است که متولیان امر با
توجه به سنجش دقیق عملی و انجام مطالعات دقیقتر ،بتوانند در مورد عملیاتی کردن راهکارهای ارائه شده تصمیمگیری
کرده و در صورت صالحدید ،آن را عملی سازند .از اینرو ،مهمترین راهکارهای مطرح شده به شرح زیر است:

در اهداف و ساختار صندوق توسعه ملی باید بازنگری صورت بگیرد؛ بهطوری که:
-

هدفهای ترکیبی ایجاد صندوق باید بهطور صریح مشخص شود و از هرگونه استفاده و برداشت دیگر از
صندوق ،ممانعت جدی به عمل آید.
برداشت در صورت نیاز ضروری ،باید بهگونهای باشد که به صورت سررسید و با اصل و سود به صندوق برگردد.
ساختار صندوق باید در جهت کاهش وابستگی ساختاری آن به دولت تغییر یابد و با الزامات قانونی مانع
برداشت دولتها از صندوق شد.
ایجاد شفافیت و نظارت دقیق در فرایند اجرا و عملکرد صندوق باید صورت گیرد.
برای کاهش و حتی حذف وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،هرچند اقداماتی انجام شده است به
نظر میرسد اقدامات صورت گرفته وافی به مقصد نبوده است .لذا به نظر میرسد بهتر است صندوق از سایر
درآمدهای نفتی (بهجز درآمدهای حاصل از صادرات نفت) نیز سهمی داشته باشد و بهتدریج با افزایش سهم
صندوق از منابع مختلف درآمدی نفت ،وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد.

-

همچنین برای جلوگیری از برداشت منابع از صندوق توسط دولت ،به نظر میآید بهتر است سرمایهگذاری
در منابع صندوق با دید بلندمدت و برای سرمایهگذاریهایی صورت پذیرد که امکان نقدشوندگی آنها در
کوتاه مدت کمتر بوده تا با کاهش نقدینگی ،صندوق بتوان مانع برداشت بیرویه دولتها از منابع صندوق
شد.

-

در خصوص رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با درآمدهای نفتی و به طور عمده باید موارد زیر مد نظر
قرار گیرد:
-

شفافیت و نظارت دقیق باید در درآمدها و هزینههای شرکت ملی نفت ایران برای تعیین کارشناسی میزان
سهمبری شرکت از درآمدهای نفتی صورت بگیرد.
باید بعد از تعیین دقیق و کارشناسی سهم شرکت ملی نفت ،سقفی برای بهرهمندی شرکت ملی نفت از
درآمدهای نفتی صورت گیرد و با ایجاد حساب ذخیره درآمدی و حتیاالمکان بهصورت ارزی در شرکت
ملی نفت ،در صورت افزایش درآمدهای نفتی ،مازاد سقف تعیین شده در حساب ذخیره آن شرکت پسانداز
شده و در صورت کمبود درآمدهای ارزی ،شرکت از آن حساب بهرهمند شود .همچنین از منابع این حساب
میتوان برای افزایش سرمایه موجود ،سرمایهگذاری نیز صورت گیرد .سازوکار این حساب نیاز به کارشناسی
دقیق دارد .همچنین برای ایجاد شفافیت در این حساب ،الزم است نظارت دقیق توسط ارگانهای نظارتی
بر عملکرد این حساب صورت گیرد.

مقدمه
وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باعث شده است که اقتصاد کشور به طور مستقیم تحت
تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد ،بهطوری که ممکن است با افزایش و کاهش قیمت نفت و
درآمدهای ارزی حاصل از آن ،دچار بحران شود .زیرا از یک سو ،افزایش قیمت نفت و در پی آن
افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن ،اگرچه باعث افزایش درآمدهای دولت شده ولی در پی آن،
افزایش هزینههای دولت باعث اتالف منابع مالی و درآمدی دولت میگردد .از سوی دیگر ،با کاهش
قیمت نفت و به دنبال آن با کاهش درآمدهای ارزی کشور ،نهتنها نمیتوان به سرعت هزینههای
افزایش دولت را پایین آورد بلکه شاید نتوان هزینههای ضروری کشور را نیز پوشش داد.
در مورد وابستگی بودجه کشور به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن ،ذکر دو نکته حائز اهمیت
است:
 -9افزایش و کاهش قیمت نفتی و درآمدهای ارزی کشور ،میتواند اثرات مخربی نظیر افزایش
نقدینگی ،تورم و  ...بر اقتصاد کشور داشته باشد.
 -2نفت ،سرمایه ملی محسوب میشود و مختص به یک نسل نیست و عدم توجه به سهم نسلهای
آتی ،نوعی بیعدالتی بین نسلی محسوب میگردد.
این مسئله مبتالبه بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت خام و منابع طبیعی است .لذا برای
رفع مسائل مذکور ،کشورهای تکمحصولی بر پایه نفت تالش کردهاند که اقتصاد خود را از بند وابستگی
به درآمدهای نفتی نجات دهند .در ایران نیز اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است ،ولی به
نظر میرسد اقدامات صورت گرفته حاصل به مقصود نبوده است .یکی از اقدامات دولت در این زمینه،
تشکیل صندوق توسعه ملی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و تبدیل بخشی از عواید ناشی از
فروش نفت ،گاز ،میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده
اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی بوده است .در این
راستا ،تجهیز و تخصیص درآمدهای نفتی بین شرکت ملی نفت ایران ،صندوق توسعه ملی و درآمد
عمومی دولت نیز در قوانین بودجه مورد تأکید و توجه قرار گرفته است که سهم شرکت ملی نفت،
 90/۲درصد از ارزش نفت و میعانات گازی است .همچنین ،به موجب قانون برنامه پنجم توسعه مصوب
سال  ،99۹1سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت ،حداقل  24درصد در سال اول که در هر سال
1
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به میزان  9درصد افزایش مییابد و در قانون برنامه ششم توسعه کشور ،سهم صندوق توسعه ملی از
درآمدهای نفتی حداقل  94درصد در سال اول که هر سال  2درصد افزایش مییابد .مابقی نیز از
درآمدهای عمومی دولت به حساب میآید .ذکر این نکته ضروری است که در رابطه با درآمدهای نفتی،
بخشی از درآمدهای نفتی که حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است بین شرکت ملی نفت،
دولت و صندوق توسعه ملی توزیع میشود ،ولی در سایر درآمدهای نفتی که ناشی از فروش داخلی
نفت خام و میعانات گازی ،سایر مشتقات نفتی ،گاز طبیعی و  ...است ،صندوق توسعه ملی سهمی ندارد
و درآمدهای حاصل از آنها بین شرکت ملی نفت و دولت توزیع میگردد .لذا در این گزارش ،صرفاً
درآمدهای ارزی که بین شرکت نفت ،صندوق توسعه ملی و دولت توزیع میشود مورد توجه قرار گرفته
و سایر درآمدهای نفتی که نیاز به مطالعات جامعتر در خصوص رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت
دارد ،مد نظر این گزارش نیست .بر این اساس نکات حائز اهمیت و مسائل مهم در این گزارش به شرح
زیر است:
 آیا این نوع تخصیص میتواند اهداف تعیین شده را پوشش دهد؟ آیا این نوع تقسیمبندی درآمدهای ارزی برای پوشش هزینهها قابل اتکا است؟ به عنوان مثال ،در صورتکاهش درآمدهای ارزی ،دولت چه راهکاری برای پوشش هزینههای خود دارد؟
 در صورت افزایش درآمدهای ارزی کشور ،دریافتی بیشتر توسط شرکت نفت (بدون آگاهی و نظارت ازعملکرد هزینههای شرکت) باعث افزایش هزینههای شرکت مربوطه و اتالف منابع ارزی نمیشود؟
 آیا صندوق توسعه ملی با کاهش درآمدهای ارزی ،میتواند تعهدات مالی خود را برای بخش غیردولتیتأمین کند و مأموریت صندوق برای حفظ سهم نسلهای آتی را تحقق بخشد؟ و ...
از اینرو ،بر اساس مسائل و نکات مطرح شده ،سازماندهی گزارش حاضر به این شرح است:
بعد از مقدمه ،ابتدا تحلیلی از روندهای گذشته توزیع درآمدهای ارزی بین شرکت نفت ،صندوق توسعه
ملی و بودجه دولت صورت گرفته است .در بخش بعدی ،سیاستهای اتخاذ شده بیان شده است .سپس
جنبههای ساختاری و عملیاتی از لحاظ وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفت ارزیابی شده است .پس از آن،
جنبههای قانونی موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه ،محدودیتها و چالشهای پیش رو مطرح
و درنهایت راهکارها و اقدامات اصالحی ارائه شده است.
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 -1تحلیلی از روندهای گذشته توزیع درآمدهای ارزی بین شرکت نفت ،صندوق توسعه ملی و بودجه
دولت
در رابطه با توزیع درآمدهای ارزی کشور بین شرکت ملی نفت ،صندوق توسعه ملی و دولت ،ابتدا سهم
صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و نیز درصد تحقق در عمل در
جدول  9ارائه شده است:
جدول  :5سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه کشور و نیز درصد تحقق در عمل
سال

قوانین

در عمل

تسهیالت به دولت
_

برنامه

بودجه

5339

-

24

90/۱

5390

24

24

9۱/9

_

5395

29

29

29/0

_

5397

20

2 + 20

9۱/۱

_

5393

21

2 + 21

29/2

_

5394

92

24

29/1

_

5391

9۲

24

99/0

_

5391

94

94

22/2

_

5392

92

24

9۲/9

92

5393

90

24

9۹/9

90

( 5399چهار ماهه اول)

90

24

91/۹

90

5400

24
9۹
_
منبع :قوانین بودجه سنواتی کشور و محاسبات سازمان برنامه و بودجه کشور.

_

بر اساس دادهها و اطالعات فوق باید بیان کرد که:
 بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور ،مقرر شده بود که در سال اول برنامه  24درصد ازدرآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و ساالنه  9درصد به این سهم افزوده
شود؛ یعنی در سال آخر برنامه پنجم ( )991۲باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی
کشور  9۲درصد باشد.
 در قانون بودجه سال  ،9914مقرر شد  24درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعهکشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ،ولی در عمل  9۱/9درصد از آن محقق شد.
 در قانون بودجه سال دوم برنامه ( )9919مقرر شد مطابق برنامه  29درصد به صندوق توسعه ملیاختصاص یابد ،ولی در عمل  29/0درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با
کسر  2درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال ،در حقیقت 91/0
درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.
3
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-

-

-

-

در قانون بودجه سال سوم برنامه ( )9912مقرر شد  2۹درصد ( 20درصد تعیین شده در برنامه
بهعالوه  2درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز
شود که در عمل  9۱/۱درصد واریز شد.
در قانون بودجه سال چهارم برنامه پنجم توسعه ( ،)9919از  99درصد هدف بودجه برای واریز
درآمدهای ارزی کشور به صندوق ( 21درصد تعیین شده در برنامه بهعالوه  2درصد بدهی دولت
به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) ،در عمل  29/2درصد واریز شد.
در قوانین بودجه سالهای پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه ( 9910و  )991۲مقرر شد  24درصد
از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که با اهداف تعیین شده در برنامه در تضاد بوده و
در عمل به ترتیب  29/1و  99/0درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور ،مقرر شده بود که در سال اول برنامه  94درصد از
درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و ساالنه  2درصد به این سهم افزوده
شود؛ یعنی در سال آخر برنامه ششم ( )9044باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی
کشور  9۹درصد باشد.

 در قانون بودجه سال  ،9910مقرر شد  94درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعهکشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ،ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور،
 22/2درصد شد.
 در قوانین بودجه سالهای  991۱تا  9911مقرر شد ساالنه  24درصد از درآمدهای ارزی بهحساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابهالتفاوت سهم (درصد) تعیین شده در برنامه ششم
توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با  90 ،92و 90
درصد است ،به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب شود .در
عمل نیز در سالهای  991۱و  991۹به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت 9۲/9 ،و
 9۹/9درصد بوده است .در چهارماهه سال  9911نیز  91/۹درصد از درآمدهای ارزی دولت به
صندوق واریز شد.
 بر اساس الیحه بودجه  9044نیز ،سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادراتنفتی کشور  24درصد بیان شده است و مابهالتفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی
 9۹درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق ،تلقی شود.
الزم به ذکر است بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات
گازی که پس از کسر سهم ماده  92قانون رفع موانع تولید 90/۲ ،درصد بوده و نیز سهم صندوق
توسعه ملی ،مابقی سهم بودجه عمومی دولت از درآمدهای ارزی کشور حاصل از صادرات نفت
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خام و میعانات گازی است که در ادامه در جدول  2و نمودارهای  9و  2درآمد نفت ،شرکت نفت
و صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت بر اساس درصد سهم آنها محاسبه و ارائه شده است.
جدول  :7درآمد دولت ،شرکت نفت و صندوق توسعه ملی از محل

سهم درآمدی

درآمدهای نفتی از محل

سال

صادرات نفت* (میلیون دالر)

صادرات نفت

دولت

شرکت نفت

صندوق

5339

14919

0092۹

9202۱

99290

5390

99۹۹09

۹94۹۲

9۱29۲

24۲09

5395

0۹4۲۹

09۲42

1۹0۹

900۹۹

5397

00۲04

09۱۲۱

19۲۹

9902۲

5393

۲۲040

90۱۲۱

۹490

92۹0۲

5394

99۹0۹

24209

009۹

01۹۱

5391

۲۲۱۲2

044۹1

۹4۹0

۱۲۱1

5391

0۲۹9۹

09000

1۲00

9002۹

5392

04۱9۲

02۱91

۹۹4۱

19۹1

5393

21490

901۲۹

024۱

۱۹۲9

-

2۱930

99۹939
منبع :نماگرهای بانک مرکزی و قوانین و لوایح بودجه سنواتی.
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* توضیح :ارقام عملکردی است .درآمدهای نفتی شامل صادرات نفت خام ،گاز و میعانات گازی و فراوردههای نفتی میباشد.
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نمودار  :5درآمد
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دولت

دولت ،وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از صادرات نفت (میلیون دالر)
منبع :محاسبات تحقیق بر اساس قوانین بودجه
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توسعه ملی از صادرات نفتی (میلیون دالر)

منبع :محاسبات تحقیق

بر اساس دادهها و اطالعات جدول  2و نمودارهای  9و  2میتوان بیان کرد که طی سالهای ،9911-99۹1
درآمدهای نفتی از محل صادرات نفت به شرح زیر است:
 در سال  ،99۹1درآمدهای نفتی  14،919میلیون دالر بوده که در سال  9914به 99۹،۹09میلیون دالر افزایش یافته است .در سال  9919به علت تحریمها ،درآمدهای نفتی به 0۹،4۲۹
میلیون دالر کاهش یافت که این روند کاهشی ادامه یافت و به  99،۹0۹میلیون دالر در سال
 9910رسید .سپس تا سال  ،9910روند افزایشی پیدا کرده و به  0۲،۹9۹میلیون دالر در سال
 9910رسید .اما به علت تشدید تحریمها دوباره از سال  991۱روند کاهشی داشته و به 21،490
میلیون دالر در سال  991۹و  99۹9/9میلیون دالر در چهارماهه اول سال  9911رسیده است.
 درآمدهای نفتی از محل صادرات نفت از  14،919میلیون دالر در سال  99۹1به  21،490میلیوندالر در سال  991۹کاهش یافته است.
 طی سالهای مورد بررسی ،باالترین درآمدهای نفتی از محل صادرات نفت مربوط به سال 9914و پایینترین مربوط به سال  991۹است.
 با کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت ،سهم  90/۲درصدی شرکت نفت از محلدرآمدهای نفتی و نیز سهم صندوق از صادرات نفت به طور نسبی طی سالهای مورد بررسی،
روند کاهشی داشته است.
در مورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در بودجه سال  ،9911میتوان بیان کرد کل درآمد
ارزی کشور حاصل از صادرات نفت برابر  9۹/2۲میلیارد دالر و درآمدهای ارزی صادرات نفت و
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گاز برابر با  22/2۲میلیارد دالر پیشبینی شده است .درآمد نفتی دولت از کل درآمدهای ارزی
نفت برابر  99میلیارد دالر میشود .درآمد صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی ،معادل ۹
میلیارد دالر و شرکت نفت با سهم  90/۲درصد برابر  9/2میلیارد دالر است.
 در مورد درآمد دولت از محل صادرات نفت در الیحه بودجه سال  9044نیز میتوان بیان کرد:مطابق جدول شماره ( )2پیوست ( )2الیحه بودجه سال  ،9044منابع دولت حاصل از صادرات
نفت و فرآوردههای نفتی برابر با  9،112،۱24میلیارد ریال است .رقم فوق که سهم دولت بوده
معادل  0۲3۲درصد کل درآمد کشور حاصل از صادرات نفت است .مابقی سهم وزارت نفت به
میزان  903۲درصد و سهم صندوق توسعه ملی به میزان  24درصد است .بنابراین کل درآمد نفتی
برابر  9،402،92۲میلیارد ریال خواهد بود .با توجه به نرخ ارز اعالم شده در مصاحبه از سوی
رئیس سازمان برنامه و بودجه برابر با  99۲٫444ریال برای هر دالر ،با تقسیم درآمد ریالی به نرخ
دالر اعالم شده ،درآمد ارزی سال کشور حاصل از صادرات نفت برابر با  20/0۲۲میلیارد دالر
خواهد بود .اگر درآمد ارزی سال کل کشور در  0۲3۲درصد ضرب شود 9۱،92۹،42۲،444 ،دالر
سهم دولت خواهد بود .به این ترتیب ،سهم  24درصدی صندوق توسعه ملی ،برابر با
 ۲،219،444،444دالر و سهم  90/۲درصدی شرکت نفت برابر با  9،۹9۲،1۱۲،444دالر خواهد
بود .الزم به ذکر است ،مبنای درآمدهای نفتی بودجه ایران در سال  ،9044با نفت  04دالری و
فروش روزانه  2/9میلیون بشکه شامل صادرات و پیشفروش داخلی آن در نظر گرفته شده است.
جدا از نامشخص بودن چگونگی سهم  90/۲درصد شرکت نفت از درآمدهای نفتی کشور ،بر اساس
گزارشهای مطرح شده ،سهم تولید هر بشکه نفت در ایران نسبت به متوسط جهانی بسیار پایین است .اما
ایران در شرایط کنونی از تکنولوژی روز بهرهبرداری از میادین نفتی برخوردار نیست ،این در حالی است
که نفت شیل یا نفت نامتعارف تحت تأثیر پیشرفتهای عظیم تکنولوژیکی توانسته است به بهرهبرداری
برسد و دارندگان ذخایر نامتعارف نفت به رقبایی جدی برای دارندگان سنتی نفت بدل شدهاند .ایران نیز
تا اواسط دهه آینده میتواند از ذخایر توسعه نیافته برای جبران کاهش برداشت از ذخایر توسعه یافته خود
استفاده کند .این بدان معناست ذخایری که هنوز آماده بهرهبرداری نیستند باید به مرحلهای برسند که
بتوان بهرهبرداری از آنها را آغاز کرد .مشکل اصلی پس از اواسط دهه آینده آغاز میشود ،وقتی که حفظ
سهم جهانی نفت ،نیازمند بهرهبرداری از تعداد بیشتری چاه ،تزریق مقادیر بیشتری گاز طبیعی ،استخراج
مصنوعی و سرمایهگذاری در این بخش است .بنابراین ،با وجود اینکه انتظار میرود درآمد ناخالص افزایش
یابد ،افزایش هزینههای تولید بهعالوه افزایش مصرف در داخل کشور ،اجازه افزایش صادرات را از سطح
مشخص پس از سال  242۲نمیدهد .به این ترتیب ،صنعت نفت و گاز در ایران نیاز به تکنولوژی و
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سرمایهگذاری به صورت جدی دارد 9.بنابراین ،در این راستا ابتدا باید بررسی شود که سهم تعیین شده
برای شرکت نفت کم ،یا زیاد است؟
در صورت کم بودن سهم شرکت نفت ،تدابیر الزم باید برای افزایش سهم آن و نیز بهبود تکنولوژیکی
استخراج نفت اتخاذ شود .اما در صورت مازاد بودن سهم شرکت نفت باید تدابیر الزم برای ذخیرهسازی
مازاد درآمدهای شرکت نفت و بهرهمندی از آن برای توسعه این حوزه صورت گیرد؛ که البته تمام موارد
مطرح شده نیاز به بررسی کارشناسانه در این حوزه دارد.

1. https://www.khabaronline.ir/news/1241267/
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 -2بررسی سیاستهای نفتی
اگرچه در ایران ،جداسـازی درآمـد نفـت از درآمـد عمـومی دولـت و واریـز آن بـه یـک حسـاب مخصوص،
از سال  994۹آغاز شده ،اما پیدایش درآمد نفت به عنوان اصلیتـرین منبـع مـالی بودجـه دولت ،اقتصاد
ایران را بعد از دهه  ،9994وارد دوران جدیدی کرده است .وظیفه دولتهای ایران تـا قبـل از دهه ،9994
تجهیز منابع داخلی (مالیات و حراج) برای تأمین هزینههای دولت در یک اقتصاد عمـدتاً زراعی محدود
بود .از آن زمان به بعد ،دولتها وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت را عهدهدار شدند .این پدیده ماهیت
9
ارتباط دولت با اقتصاد کشور را دگرگون کرده است.
ایجاد صندوقهای ذخیره ارزی یا صندوقهای نفتی ،یکی از راههـای مـدیریت ثـروت نفتـی در
کشورهای مختلف است .صندوقهای نفتی یا چارهساز مشکالت ایجاد شـده درنتیجه نوسـانهـا و
نااطمینانیهای مربوط به درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت هستند (صندوقهای تثبیتکننده) یا
بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسلهای آینده پسانداز میکننـد.
در ادبیات اقتصـادی ،اگرچـه حسـاب ذخیـره ارزی ایران ،عنوان صندوق در مفهوم یک نهاد مالی
را ندارد ،اما نقش صندوقهای با ثباتسازی نفت را بازی میکند .یکی از انگیزههـای مهـم در تأسـیس
سـازمان برنامـه در سـال  992۹آن بـود کـه درآمدهای نفتی ،برای ایجاد ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی
خارج از چـارچوب بودجـههـای سـنواتی صرف شود .بنـابراین ،تشـکیل حسـاب ذخیره ارزی در ایران در
همین راستا بوده است 2.حساب ذخیره ارزی در سال  99۱1به موجب ماده ( )04قانون برنامه سوم توسعه
کشور تشکیل شد .بر اساس قانون مذکور داریم:
«ماده ( -)04در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران
برنامه سوم توسعه و تبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهگذاری و امکان تحقق
دقیق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه ،دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از
درآمد نفت خام» و «حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف  -از سال  99۹4مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در پایان هر سال نسبت به ارقام
پیشبینی شده در جدول شماره ( )2این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد نفت خام» نگهداری میشود.

 .9مردوخی ()99۹1
 .2عباسی ()99۹0
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ب  -از آغاز سال سوم برنامه ،در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ،کمتر از ارقام مندرج
در جدول شماره ( )2این قانون باشد ،دولت در فواصل زمانی شش ماهه میتواند از موجودی حساب
ذخیره ارزی برداشت کند .معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی دولت منظور میگردد.
ج  -بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند (الف) این ماده در چارچوب اولویتهای برنامه سوم
جهت توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری بر اساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل
ریالی آن در «حساب ذخیره ریالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نگهداری میشود .پس
از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیشبینی شده در قانون بودجه هر سال ،اعطای وام
کوتاهمدت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.
د  -استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تأمین هزینههای بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت
کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تأمین اعتبارات
مصوب از مالیات و سایر منابع ،مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تأمین کسری ناشی از درآمدهای
غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
ﮪ  -آییننامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران
خواهد رسید»9.
از آنجایی که درآمدهای ناشی از صادرات نفت ،در سال  99۱1بیش از مبلغ پیشبینی شده بـود،
از این رو ،اصالحیه ماده  04مصوب  ،99۱1/۱/91دولت را مکلف کرد تا با ایجاد حساب ذخیره ارزی ،از
نیمه دوم سال  ،99۱1مازاد درآمدهای ارزی نسبت به ارقام مصوب در قانون برنامه پنجسـاله را در حساب
سپرده دولت نزد بانک مرکزی نگهداری کند .آییننامه اجرایی ماده  04قانون برنامه سوم ،در 99۱1/۹/9۹
به تصویب رسید و عملیات اجرایی حساب ذخیره ارزی ،با همکاری نظام بانکی و تحـت نظارت هیئت
امنای حساب ذخیره ارزی ،از دی ماه  99۱1آغاز شد.
در ماده دوم این آییننامـه بیـان شده است :بانک مرکزی موظف است از آغاز سال  ،99۹4در طول
چهار ماه اول سـال ،معـادل ریـالی  944درصد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام در ماههای یادشده
را به حساب درآمد عمومی مربوطه واریز کند و از ماه پنجم تا تأمین سقف مجاز ایجاد تعهدات ارزی سال،
معادل ریـالی یـک دوازدهـم سقف مزبور را به حساب درآمد عمومی و بقیه را به صورت ارزی به حساب

 .9سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ()99۹2
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ذخیـره ارزی واریـز کنـد .پس از تأمین تمام بودجه ساالنه ،کلیه مبالغ دریافتی به حساب ارزی واریز
9
میشود.
همچنین بر اساس ماده ( )9برنامه چهارم توسعه کشور ،نحوه تجهیز منابع درآمدی نفتی دولت به
شرح زیر است:
«ماده ( - )9به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و تبدیل دارائیهای حاصل از فروش
نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایهگذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده
در برنامه ،دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را
معمول دارد:
الف  -از سال  99۹0مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیشبینی شده در جدول شماره ( )۹این
قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره
ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری میشود.
ب  -معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده ( )04قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  99۱1/9/9۱با اصالحات آن در
پایان سال  99۹9و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیالت اعطائی از محل
موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال  99۹0از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل
از عواید نفت» واریز میگردد.
ج  -استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید
ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره ( )۹این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل
سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائیهای مالی مجاز خواهد بود .در چنین صورتی ،دولت میتواند
در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید .معادل ریالی این وجوه به حساب
درآمد عمومی دولت واریز میگردد .استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید
غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
د  -به دولت اجازه داده میشود حداکثر معادل پنجاه درصد ( )%۲4مانده موجودی حساب ذخیره ارزی
برای سرمایهگذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی ،معدنی،
کشاورزی ،حمل و نقل ،خدمات (ازجمله گردشگری و ،)...فناوری و اطالعات و خدمات فنی -مهندسی
بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از

 .9عباسی ()99۹0
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طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور بهصورت تسهیالت با تضمین کافی استفاده
نماید.
هـ -حداقل ده درصد ( )%94از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک
کشاورزی قرار میگیرد تا به صورت ارزی-ریالی جهت سرمایهگذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و
سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام میشود توسط بانک کشاورزی در اختیار
بخش غیردولتی قرار گیرد .اصل و سود این تسهیالت به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز
میگردد.
و  -استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجههای سنواتی مجاز خواهد
بود.
ز  -آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از الزماالجرا شدن این قانون به تصویب
هیئت وزیران خواهد رسید 9.اهداف دولت از ایجاد حساب ذخیره ارزی عبارتند از:
 ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم؛ تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به انواع دیگر داراییها؛ سرمایهگذاری و امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه سوم.با توجه به مسائل مطرح شده به نظر میرسد ،در تشکیل این حساب ،انگیزه پسانـداز بـه صـورت جـدی
مطـرح نبـوده اسـت .همچنین ،به دلیل نبود ظرفیت جذب کـافی در بخش خصوصی و توجه ناکافی دولت
برای ایجـاد تمهیـدات کـافی بـرای ارتقای ایـن ظرفیت (نظیر ایجاد فضای رقابت ،کاهش حجـم و دخالـت
دولـت و ایجـاد فـضای کـافی برای فعالیت بخش خصوصی ،نبود سیـستمی بـرای پوشـش ریـسک
کـاهش ارزش دالر و نظایر آن) ،امکان جذب مصارف بند (ج) بر اساس هدف قانونگذار ( ۲4درصد منابع
ورودی به حساب ذخیره) نیز فراهم نشده و با انباشته شدن منابع مالی در این حساب ،دولت فقط بـا انواع
مجوزها و توجیهات سیاسی و اجتماعی قادر بـه برداشـت و مـصرف ایـن منـابع شـده است ،در حالی که
هدف اصلی ،کنترل مصرف این درآمدها توسط دولت است .چراکه ایـن نوع مصارف دارای آثار منفی در
2
اقتصاد خواهد بود.

 .9سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ()99۹0
 .2حاجی میرزایی ()99۹0
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برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی در قالب اصالحات متعدد ماده ( )04قانون برنامه سوم توسعه
کشور ،باعث ایجاد صندوق توسعه ملی بر اساس بند ( )22سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور
سال  99۹۱شد .بر اساس بند ( )22سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور داریم:
بند ( )22ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ،از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و
سرمایههای زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسالمی
در سال اول برنامه پنجم و برنامهریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی
و پاییندستی وابسته به آن با رعایت:
 -9-22واریز ساالنه حداقل  24درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به
صندوق توسعه ملی.
 -2-22ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی
با هدف تولید و توسعه سرمایهگذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی
و بازدهی مناسب اقتصادی.
 -9-22قطع وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
در بندهای (ح) و (ط) ماده ( )۹0قانون برنامه پنجم توسعه کشور ( )991۲-9914به ترتیب به
منابع و مصارف صندوق اشاره شده که به شرح ذیل است:
ح ـ منابع صندوق:
 -9حداقل معادل بیست درصد ( )%24از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی،
گاز و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی.
 -2حداقل بیست درصد ( )%24ارزش صادرات تهاتری اقالم فوقالذکر.
 -9افزایش سهم واریزی از منابع بندهای ( )9و ( )2هر سال به میزان سه واحد درصد.
 -0پنجاه درصد ( )%۲4مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال  99۹1و سالهای بعد.
 -۲منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیئت امناء با رعایت قوانین مربوط.
 -0سود خالص صندوق طی سال مالی.
 -۱درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی ،معادل میانگین نرخ سود
سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار.
 -۹بیست درصد ( )%24منابع موضوع جزء (د) بند ( )0قانون بودجه سال  99۹1کل کشور.
تبصره 9ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز
و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره  -2حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
13
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ط ـ مصارف صندوق:
9ـ اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی.
2ـ اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در
مناقصههای خارجی از طریق منابع خود یا تسهیالت سندیکایی برنده میشوند.
9ـ اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی
کشور.
0ـ سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
۲ـ اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب
اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم ( )۹4قانون
اساسی است.
 0ـ تأمین هزینههای صندوق.
تبصره 9ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای و بازپرداخت
بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره 2ـ اعطای تسهیالت موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از
این تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره 9ـ اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

9

همچنین بر اساس بندهای (ح) و (خ) ماده ( )90قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،منابع
و مصارف صندوق به صورت شرح زیر است:
ح  -منابع صندوق:
 -9حداقل معادل سی درصد ( )94%از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام ،میعانات گازی ،گاز و
فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی.
 -2حداقل بیست درصد ( )%24ارزش صادرات تهاتری اقالم فوقالذکر.
 -9افزایش سهم واریزی از منابع بندهای ( )9و ( )2هرسال به میزان سه واحد درصد.
 -0پنجاه درصد ( )۲4%مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال  99۹1و سالهای بعد.
 -۲منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بینالمللی با مجوز هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط.
 -0سود خالص صندوق طی سال مالی.
 .9سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ()9919

54

ت
ل
ح
ی
تع
عم
ی
سه
کش
نف
ی
م
ل
م
ل
ب
ت
ص
ع
س
ل و نییبت ردآمداهی ارزی ور و ن م وزارت ت و ندوق و ه ی و ودهج و ی دو ت
 -۱درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی ،معادل میانگین نرخ سود
سپردههای بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یکبار.
 -۹بیست درصد ( )24%منابع موضوع جزء (د) بند ( )0قانون بودجه سال  99۹1کل کشور.
تبصره  -9بازپرداخت اصل و سود تسهیالت پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز
و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته میشود.
تبصره  -2حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.
خ  -مصارف صندوق:
 -9اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی
غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی.
 -2اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در
مناقصههای خارجی از طریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیهای (سندیکایی) برنده میشوند.
 -9اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی
کشور.
 -0سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی.
 -۲اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب
اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم ( )۹4قانون
اساسی میباشد.
 -0تأمین هزینههای صندوق.
تبصره  -9استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای و بازپرداخت
بدهیهای دولت به هر شکل ممنوع است.
تبصره  -2اعطای تسهیالت موضوع این بند فقط بهصورت ارزی است و سرمایهگذاران استفادهکننده از این
تسهیالت اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.
تبصره  -9اعطای کلیه تسهیالت صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانکهای دولتی و غیردولتی خواهد بود.

9

همچنین بر اساس جزء ( )9بند (ب) ماده ( )۱قانون برنامه ششم توسعه کشور داریم:
ماده ( -)۱بهمنظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم ،انضباط مالی ،اصالح فرایند برنامهریزی
و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای دولت:
بند (ب)-
 .9جاللی ()991۱
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 -9سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال
اول اجرای قانون برنامه سی درصد ( )%94تعیین میشود و ساالنه حداقل دو واحد درصد به این سهم
اضافه میشود .بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز
این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ( )%90/۲شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات
گازی و همچنین سهم سه درصد ( )%9مناطق نفتخیز ،گازخیز و توسعهنیافته اقدام کند و از محل
باقیمانده ،سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره ( )0این قانون تعیین
و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
بر اساس جز ( )9بند (الف) ماده ( )20قانون برنامه ششم توسعه آمده است:
«از سهم سه درصدی استانهای نفتخیز و کمتر توسعه یافته به ترتیب یک سوم از این درآمد به مناطق
1
نفتخیز و دو سوم به بنادر و شهرستانها و مناطق محروم اختصاص مییابد».
الزم به ذکر است ،قبل از قانون برنامه ششم توسعه کشور و بر اساس قانون الحاق یک تبصره به
قانون اصالح جداول شماره ( )0و ( )۹قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و به تبعیت از آن در قانون بودجه سال  99۹0کل کشور ،دو درصد ( )%2از درآمد حاصل از
صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفتخیز ،گازخیز ،شهرستانها و بخشهای محروم کشور
اختصاص یافته بود.
بنابراین با توجه به سیاستها و اقدامات بیان شده ،به نظر میرسد سیاستهای اتخاذ شده در راستای
سهمبندی درآمدهای نفتی کشور برای بهرهبرداری بهینه نسل فعلی و آتی از درآمدهای نفتی صورت
پذیرفته است و باید شرایط الزم برای اجرایی شدن و عملیاتی ساختن این سیاستها صورت پذیرد.

 .9جاللی ()991۱
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 -3بررسی آثار درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور
در این بخش ،اثرپذیری ساختار اقتصاد از شوکها و درآمدهای نفتی و نیز میزان وابستگی اقتصاد کشور
به درآمدهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته است.
 -1-3اثر شوکهای درآمدهای نفتی بر اقتصاد

از یک سو ،با توجه به اینکه نوسانات متغیرهای کالن ،از موانع رشد مطلوب اقتصادی است و از سوی دیگر،
با توجه به نقش مهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت ،هر گونه شوک درآمدهای نفتی میتواند به دلیل
ساختار معیوب ،تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد بگذارد .از اینرو ،اثر شوکها و درآمدهای نفتی بر اقتصاد باید
مورد توجه قرار گیرد.
شوکهای درآمدهای نفتی از دو کانال عرضه و تقاضا میتوانند بر اقتصاد اثرگذار باشند .اثرگذاری
از کانال عرضه اقتصاد ،معموالً با وقفه صورت پذیرفته و با تأثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور ،نقش خود
را آشکار میسازند .این شوکها ،از طرف تقاضای کل نیز ،میتوانند در کوتاهمدت آثار خود را بر فعالیتهای
اقتصادی کشور بر جای بگذارند .در این راستا ،هم شوکهای مثبت و هم منفی درآمدهای ارزی ممکن
است اثر نامناسبی بر اقتصاد کشور داشته باشند.
غالباً دولتهـا تحـت تـأثیر شـوکهـای منفـی قیمـت نفـت ،مجبور میشوند تـا بـر واردات کـاال
و خدمات محـدودیت بیـشتری را اعمـال نماینـد تـا از طریـق صرفهجوییهای ارزی امکان تأمین نیازهای
ضروری کشور و بازپرداخت بهموقع تعهدات خارجی فراهم گردد .با توجه بـه اینکـه در کـشورهای در
حـال توسـعه ازجمله ایـران ،بخـش عمدهای از واردات آنهـا را کاالهـای سـرمایهای و مـواد اولیـه مـورد
نیـاز بخـش تولیـدی تـشکیل مـیدهنـد ،محدودیت اعمال شده بر واردات میتواند آثار نامساعدی بر
بخش تولیدی کشور بجای بگـذارد .نتیجه اجتنابناپذیر چنین شرایطی ،بـروز فـشارهای تـورمی ،افـزایش
نـرخ ارز ،رکـود اقتـصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهد بود.
الزم به ذکر است ،در اقتصادهای بهرهمند از درآمد منابع طبیعی مانند نفت ،درآمدهای نفتی را
میتوان منبعی مازاد برای نظام مالی این کشورها دانست .این درآمدها میتوانند جایگزین پساندازهای
مردم شده و ممکن است با کم کردن کارایی پروژههای سرمایهگذاری و جلوگیری از عملکرد مکانیسم
قیمتها ،موجب اختالل در رشد شوند .در این راستا ،شوکهای مثبت قیمت نفت نیز به گونهای دیگر
اقتصاد کـشورهای صـادرکننده نفـت را تحـت تأثیر منفی قرار خواهند داد .آثـار منفـی ناشـی از
نوسانهای قیمتها ،پیشبینی غلط قیمتها و درنتیجه افزایش ریسک در تصمیمگیری و استفاده
نادرسـت از منابع بادآورده (درنتیجه افزایش ناگهانی قیمـت نفـت) از عـواملی هستند که آثـار مثبـت
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احتمـالی شوکهای مثبت قیمت نفت را از بین میبرند .همچنین ،کشورهای دارای منابع طبیعی غنی
ازجمله نفت و گاز ،با صادرات بـیرویـه نفـت درآمـدهای هنگفتی را کسب میکنند .این درآمدها ممکن
است در یک بازه زمـانی خـاص ناشـی از افزایش ناگهانی قیمت نفت باشد.
در حقیقت ،افزایش قیمت نفت باعث افزایش ذخایر ارزی کـشورهای صادرکننده نفـتی میشود و
قدرت تجویز این درآمدها را به اقتصاد داخلی افزایش مـیدهـد .تزریـق نادرست این منابع به اقتصاد ملی،
میتواند اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت را دچار پدیدهای به نام بیماری هلندی کنـد که این بیماری
ناشی از کسب درآمدهای حاصل از صادرات بیرویه نفت و افزایش قیمت نفت است .از سـوی دیگـر ،در
صـورت اتخـاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب ،نابرابری درآمد در این کشورها افزایش مییابـد.
ازجمله پیامـدهای افزایش قیمت نفت و کسب درآمدهای زیاد برای کشورهای صادرکننده آن،
تقویـت پـول کـشور مـورد نظـر یـا کاهش نرخ ارز بوده که این مسئله در هر دو سیستم نرخ ارز ثابت و
شناور مطرح است .در سیستم نرخ ارز شناور ،ورود ارزهای خارجی باعث باال رفتن ارزش پول ملی میشود.
امـا اگر سیستم نرخ ارز ثابت باشد یا توسط دولت کنترل شود ،ورود ارز خارجی به داخل کشور باعث
افزایش حجم پول شده که این موضـوع افـزایش نقـدینگی و درنهایت انبـساط تقاضـا و افـزایش قیمتها
را در پی خواهد داشت .همچنین ،افزایش ارزش پول داخلی باعث افزایش قیمت کاالهـای وارداتی شده
که درنهایت ،لطمه دیدن تولیدکنندگانی که در این شاخه فعالیت میکنند را بـه دنبال دارد ،زیرا افزایش
تورم داخلی باعث افزایش هزینه تولیدکنندگان میشود و از سـوی دیگـر ،کاالیی را تولید میکنند که
رقیب خارجی ارزانتر تولید میکند ،درنتیجه در صحنه بینالمللی توان رقابتی خود را از دست داده و
دچار رکود میشوند که این موضوع خود رکود اقتـصادی ،بیکـاری و تورم باال را در این کشورها در پی
خواهد داشت.
همچنین از بعد مخارج دولتی ،با کاهش درآمدهای نفتی ،هزینههای جاری دولت که شامل هزینه
بر روی کاالها و خدمات مثل دستمزدها ،کارمزد ،یارانهها ،هزینههای نظامی ،آموزش ،سالمت و  ...است،
افزایش مییابد .اما با کاهش درآمدهای نفتی ،دولت نمیتواند بالفاصله هزینههای جاری خود را کاهش
دهد و ابتدا با کاهش مخارج و هزینههای عمرانی که دربرگیرنده هزینههای ساخت یا توسعه تأسیسات و
یا کاالهای سرمایهای مثل جاده ،فرودگاه و  ...است ،بخشی از اثرات کاهش درآمدهای نفتی را جبران
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 -2-3ارزیابی شاخصهای وابستگی دولت به درآمدهای نفتی

مطابق قوانین برنامه و بودجه ،منابع درآمدی دولت عمدتاً حاصل درآمدهای مالیاتی ،واگذاری داراییهای
مالی و واگذاری داراییهای سرمایهای و سود حاصل از فروش کاال و خدمات است .درآمدهای حاصل از
واگذاری داراییهای سرمایهای ،شامل منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی؛ منابع ناشی از فروش
اموال منقول و غیرمنقول و نیز منابع حاصل از واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای است.
همچنین ،مصارف عمومی دولت نیز شامل پرداخت اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای و تملک
داراییهای مالی است .لذا برای بررسی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،میتوان معیارها و
شاخصهای مختلفی نظیر نسبت درآمدهای نفت به بودجه عمومی و هزینههای جاری دولت؛ نسبت درآمد
صادرات نفت به کل صادرات کشور و نیز سهم ارزشافزوده بخش نفت در  GDPکشور را مورد توجه قرار
داد.
 -1-2-3شاخص نسبت درآمدهای نفت به بودجه عمومی و هزینههای جاری دولت

در محاسبه نسبت درآمد نفت به بودجه عمومی دولت ،وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی ،بعد از
کسر سهم  90/۲درصدی شرکت نفت و سهم  24درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد صادرات نفت،
لحاظ میشود .در محاسبه نسبت درآمد نفت به هزینه جاری دولت ،میتوان درصد هزینههای جاری دولت
که توسط درآمدهای نفتی تأمین مالی شدهاند را محاسبه کرد .در محاسبه این شاخص باید این مسئله در
نظر گرفته شود که درآمد نفت صرفاً برای پرداخت هزینههای جاری مورد استفاده قرار نمیگیرد .در ادامه،
در جدول  9و نمودار  ،9نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به اعتبارات هزینهای و منابع
عمومی دولت طی دوره زمانی  9044-99۹1ارائه شده است.
جدول  :3نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به اعتبارات هزینهای و منابع عمومی دولت
نسبت منابع

نسبت تملک

ناشی از فروش

داراییهای

نفت و

سرمایهای به

فرآوردههای

منابع ناشی از

نفتی به

فروش نفت و

اعتبارات

فرآوردههای

هزینهای

نفتی

5339

0900۹۲/۲

۹104۱9/1

0۲1909/۲

292۹0۲

0۹/0۹

0۲/۹1

0۹/1۹

5390

۲0۹2۱۱/9

99۱۲2۹۲/۲

۹۱۱۱49/1

2۹1449

0۹/9۲

00/۱0

۲4/۹۲

نسبت منابع
منابع ناشی از
سال

فروش نفت و
فرآوردههای نفتی
(میلیارد ریال)

جمع منابع عمومی
دولت
(میلیارد ریال)

اعتبارات هزینهای
(میلیارد ریال)

تملک داراییهای
سرمایهای
(میلیارد ریال)

ناشی از فروش
نفت و
فرآوردههای
نفتی به منابع
عمومی دولت

 .9برای مطالعات بیشتر به صمدی و همکاران ( ،)99۹۹سامتی و همکاران ( ،)99۹۹محمدی و براتزاده ( ،)9912کفائی و رحمانی ( )991۱مراجعه
شود.
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5395

02۲۲20/۲

9400024/۱

۹۹1119/2

9۲22۱۱/0

91/1۱

0۱/۹9

9۲/۱۹

5397

041044

90۱0۱۱9/۱

991۱000/1

2249۲۱/2

09/20

۲4/۹۹

90/92

5393

021240/9

9۱۹9209/۹

909۹990

211۲44/9

9۲/2۹

09/۱0

0۱/۲1

5394

0۱49۲0/9

249۱4۱۹/9

9۱40۹۹۲/0

2۱9114/0

99/29

91/2۱

04/۲۱

5391

۱9۹۹9۹/0

2۹99۲1۹/2

24۱290۲/0

9۹0۲1۹/9

20/41

9۲/0۲

۲2/92

5391

191220/9

92442۱۱/1

20219۹1

091299/9

2۹/۱2

9۱/۹9

0۱/۱۹

5392

9494990/0

9۹0۱۹00/9

219110۱/0

024424/۱

20/99

90/9۲

09/9۹

5393

9۲94۱92

00۹۲۹99/9

9۲29۱۲1/9

00۹۲۱2/0

90/92

09/00

09/0۱

5399

۲01090

۲۱94990/0

090499۲/۲

۹۱1۹24/۹

1/1۱

99/4۲

9۲0/۲

5400

9112۱24

۹09902۱/۲

09۱4990/۲

9404994/1

29/0۹

99/2۹

۲2/2

منبع :سازمان برنامه بودجه کشور؛ سازمان خزانهداری کل کشور؛ بانک مرکزی.
توضیحات :عملکرد منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی ،اعتبارات هزینهای و مجموع منابع عمومی دولت از سال  99۹1تا  9910از سازمان خزانهداری
کل کشور اخذ شده است و سالهای  9911-991۱آمار درج شده در قانون بودجه کل کشور و سال  9044آمار الیحه بودجه است.
70
60
50
40
30
20

10
0
1400

سال

1399

1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به منابع عمومی دولت
نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به اعتبارات هزینهای

نمودار  :3نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به اعتبارات هزینهای و منابع عمومی دولت ()9044-99۹1
منبع :سازمان برنامه بودجه کشور؛ سازمان خزانهداری کل کشور؛ بانک مرکزی.

بر اساس دادهها و اطالعات فوق ،طی دوره زمانی مورد بررسی از  ،9911-99۹1وابستگی بودجه عمومی
دولت به درآمدهای نفتی به طور نسبی روند کاهشی داشته است ،بهطوری که وابستگی بودجه عمومی
دولت به درآمدهای نفتی از حدود  0۹درصد در سال  99۹1به  2۹درصد در سال  9910رسیده است .در
قانون بودجه در سال  991۱نیز ،وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی ،حدود  20درصد بوده
است؛ ولی در قانون بودجه سال  ،991۹این وابستگی افزایش چشمگیری داشته و به حدود  90درصد
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رسیده است .این وابستگی در قانون بودجه سال  9911به پایینترین حد خود طی این سالها و به حدود
 94درصد رسیده است .البته در مورد درآمدهای نفتی باید بیان کرد که درآمدهای نفتی در بودجه ،کاهش
چشمگیری در این سالها داشته است و از حدود  9۲94۱92میلیارد ریال در سال  991۹به حدود
 ۲01090میلیارد ریال در سال  9911رسیده که این کاهش عمدتاً به دو دلیل زیر است:
 -9تحریمهای بینالمللی و یکجانبه علیه ایران که باعث کاهش فروش نفت شده است.
 -2به علت شیوع بیماری کرونا ،تقاضای جهانی برای نفت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و قیمتهای جهانی
نفت کاهش یافته است.
در الیحه بودجه  9044نیز ،میزان درآمدهای نفتی دولت به حدود  9112۱24میلیارد ریال رسیده
است و نسبت منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی به منابع عمومی دولت ،با افزایش چشمگیری
به  29/0۹درصد رسیده است .همچنین ،وابستگی هزینههای جاری دولت به درآمدهای نفتی از حدود 00
درصد در سال  99۹1در سال  99۹1به حدود  9۹درصد در سال  9910کاهش یافته است .در قانون
بودجه  991۱نیز ،این رقم به حدود  9۲درصد رسیده است ،ولی در سال  ،991۹به حدود  00درصد
افزایش یافته است .با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال  ،9911این نسبت نیز در سال  9911به
کمترین حد خود؛ یعنی حدود  99درصد رسیده است .درواقع حدود  99درصد از هزینههای جاری دولت
توسط درآمدهای نفتی پوشش داده میشود .بنابراین ،طی سالهای مورد بررسی ،منابع بودجه عمومی
دولت و اعتبارات هزینهای رشد حدود  22درصدی داشته است .این در شرایطی است که سهم درآمدهای
نفت از کل منابع عمومی در سالهای  99۹1تا  9044با کاهش  0/9درصدی مواجه شده است .به عبارتی،
سهم نفت از کل منابع عمومی دولت در سال  99۹1حدود  0۹/0۹درصد بوده که این میزان در سال
 ،9044به  29/0۹درصد رسیده است.
شاخص پوشش اعتبارات هزینهای با استفاده از درآمدهای نفتی ،در سالهای  99۹1تا  9044با
کاهش  0/۲درصدی مواجه بوده است .به عبارتی سهم درآمدهای نفتی در پوشش هزینههای جاری دولت
از  0۲/۹1درصد در سال  99۹1به  99/2۹درصد در سال  9044رسیده است .نسبت تملک داراییهای
سرمایهای به منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای نفتی نیز از  0۹/1درصد در سال  99۹1به ۲2/2
درصد در سال  9044افزایش یافته است.
 -2-2-3شاخص نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور

در شاخص نسبت درآمد صادرات نفت به کل صادرات کشور ،میزان وابستگی صادرات کشور به نفت نشان
داده شده است .درواقع این نسبت بیانگر این است که چند درصد درآمدهای ارزی کشور ناشی از درآمدهای
نفتی است .در ادامه در جدول  0و نمودار  ،0نسبت درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت به درآمد کل
صادرات ارائه شده است.
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جدول  :4نسبت درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت به درآمد کل صادرات
درآمد صادرات غیرنفتی

درآمدهای صادرات نفتی

مجموع درآمد صادرات نفتی و

نسبت درآمدهای نفتی

(میلیون دالر)

(میلیون دالر)

غیرنفتی (میلیون دالر)

به درآمد کل صادرات

5339

22۲10

14919

992۱۹۹

۱1/10

5390

200۲0

99۹۹09

90۲۲9۹

۹9/0۹

5395

21299

0۹4۲۹

1۱2۱9

01/10

5397

2۹901

00۲04

12194

01/00

5393

99۲01

۲۲040

۹۹1۱0

02/2۱

5394

9990۱

99۹0۹

0211۲

۲4/۲۲

5391

2۹220

۲۲۱۲2

۹91۱۹

00/9۹

5391

92920

0۲۹9۹

1۹902

0۱/40

5392

920۲۲

04۱9۲

19914

0۲/49

5393

949۱۲

21490

۲1919

0۹/۹۲

5399

-

-

-

-

5400

-

-

-

-

سال

منبع :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

سال

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1398

1397

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

نمودار  :4نسبت درآمد نفتی به درآمد کل صادرات
منبع :بانک مرکزی.

بر اساس دادهها و اطالعات فوق میتوان بیان کرد که:
 درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی همواره با نوسان مواجه بوده است ،بهگونهای که از سال 99۹1تا  9919افزایش ،سپس با کاهش در سال  ،9912در سال  9919افزایش یافته است.
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سپس دوباره تا سال  991۲کاهش یافته است و با افزایش در سالهای  9910و  ،991۱دوباره در
سال  991۹کاهش یافته است.
 درآمدهای حاصل از صادرات نفتی نیز دارای نوسان بوده است ،بهگونهای که در سالهای 99۹1و  9914افزایش یافته است .سپس تا سال  9910کاهش یافته است .سپس با افزایش در سالهای
 991۲و  9910دوباره در سالهای  991۱و  991۹روند کاهشی داشته است.
 نتایج حاصل از بررسی این دادهها بیانگر این مسئله است که روند تغییرات درآمد حاصل از صادراتکل (نفتی و غیرنفتی) در سالهای مختلف ،همسو با روند تغییر درآمد حاصل از صادرات نفت
است .این بدین مفهوم است که صادرات کل بیشتر تحت تأثیر صادرات نفت قرار داشته است.
نسبت درآمدهای نفتی به کل درآمدهای صادراتی نیز بیانگر همین نکته است .درواقع وابستگی
درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی ،بیشتر از درآمدهای غیرنفتی است.
 نمودار شماره  0نشان میدهد که نسبت درآمدهای نفتی به درآمد کل صادرات از حدود ۹4درصد در سال  99۹1به حدود  01درصد در سال  991۹کاهش یافته است.
 بیشترین وابستگی صادرات به درآمدهای حاصل از صادرات نفتی در سال  9914و کمترین مربوطبه سال  991۹بوده است.
 -3-2-3شاخص سهم ارزشافزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی کشور

شاخص سهم ارزشافزوده بخش نفت در  ،GDPبیانگر این است که ارزش فعالیتهای اقتصادی کشور
چقدر وابسته به ارزش نفت است .جدول  ۲و نمودار  ،۲درصد ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری
ناشی از درآمدهای نفتی را نشان میدهد.
جدول  :1تولید ناخالص داخلی (با و بدون نفت) و سهم ارزشافزوده بخش نفت در  GDPکشور
تولید ناخالص

تولید ناخالص

داخلی

داخلی بدون نفت

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

5339

۲001۹10

0411290

-

5390

0۹00۹99

۲41۱0۹0

2۲/۲9

20/9۲

5395

۹۲99912

0۲۱۹949

20/2۱

21/40

91۲۲2۹1

5397

99۹40۹۹0

۹11۱1۹0

9۹/99

90/۱۹

2۹40144

29/۱۱

5393

92۲۲4104

9420۹۱19

0/92

90/92

22۹2901

9۹/9۹

5394

929۹4490

94۱1۹9۲1

-2/1۲

۲/9۲

99۹9۹۲۱

99/90

5391

90۱۲2۱09

92۱94۹90

29/92

9۱/۱9

2409101

99/۹0

5391

9۱۱91۲۲۱

90100299

24/20

9۱/۱2

2۱۱۲92۲

9۲/00

5392

2۲9۱920۱

24۹۹949۱

09/49

91/۲۲

0014294

9۱/01

5393

990۹1099

2۹09104۲

۲401۹41

9۲/4۱

سال

نرخ رشد
تولید (با نفت)

99/1۹

نرخ رشد

ارزش افزوده

سهم نفت در

تولید

نفت (میلیارد

تولید ناخالص

(بدون نفت)

ریال)

داخلی (درصد)

-

99۱40۹4

2۲/4۲

9۱0192۲

2۲/۱0
22/19

90/9۹
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5399

-

-

-

5400

-

-

منبع :مرکز آمار ایران.

30
25
20
15
10
5
سال1400

0
1399

1398

1397

1396

نمودار  :1سهم

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

نفت در تولید ناخالص داخلی (درصد)
منبع :مرکز آمار

بررسی دادههای جدول فوق طی دوره زمانی  991۹-99۹1نشان میدهد:
 تولید ناخالص داخلی (با نفت) تا سال  9919روند افزایشی داشته ،سپس در سال  9910کاهشیافته و سپس تا سال  991۹روند افزایشی داشته است .متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی
طی دوره زمانی مورد بررسی  22/9درصد بوده است .پایینترین نرخ رشد ساالنه متعلق به سال
 9910و برابر با  -2/1۲درصد بوده است .طی سالهای مورد بررسی ،نرخ رشد ساالنه در سال
 ،9912تک رقمی و برابر با  0/92درصد بوده است.
 ارزشافزوده بخش نفت تا سال  9912روند افزایشی داشته ،سپس تا سال  9910روند کاهشیبوده و سپس تا سال  991۹روند افزایشی داشته است .بنابراین باالترین ارزشافزوده بخش نفت
مربوط به سال  991۹و پایینترین مربوط به سال  9910بوده است.
 با توجه به اینکه ارزشافزوده بخش نفت در سال  9919روند کاهشی پیدا کرده است ،اما به علتارزشافزوده بخش غیرنفتی در سال  ،9919تولید ناخالص داخلی (با نفت) در حالت کلی افزایش
و در سال  ،9910به علت کاهش شدید ارزشافزوده بخش نفت ،تولید ناخالص داخلی (با نفت)
کاهش یافته است.
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 سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از حدود  2۲درصد در سال  99۹1با کاهش  94واحد درصدبه حدود  9۲درصد در سال  991۹رسیده است .باالترین سهم نفت در تولید مربوط به سال
 99۹1بوده و پایینترین مربوط به سال  9910و حدود  99/90درصد بوده است .همچنین اختالف
باالترین و پایینترین سهم نفت در تولید ناخالص داخلی حدود  99/09درصد بوده است.
 تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) همواره روند افزایشی داشته است .متوسط نرخ رشد تولیدناخالص داخلی (بدون نفت) طی دوره زمانی مورد بررسی 20/49 ،درصد بوده است .باالترین نرخ
رشد ساالنه متعلق به سال  991۱برابر با  91/۲۲درصد بوده است .پایینترین نرخ رشد ساالنه
متعلق به سال  9910و برابر با  ۲/9۲درصد بوده است.
 با توجه به اینکه به طور نسبی ،اختالف نرخ رشد سالهای مختلف با احتساب نفت خام بیش ازتولید ناخالص داخلی بدون نفت است .بدین معنی است که شوکها و سیاستهای نفتی بیش از
سایر متغیرها ،بر تولید اثرگذار بوده و همین مسئله نشاندهنده وابستگی اقتصاد به درآمدهای
نفتی است؛ بهطوری که اختالف بیشترین و کمترین نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی (با نفت)
حدود  00/2۲واحد درصد است و اختالف نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) حدود
 90/24واحد درصد است که نشانگر نوسان کمتر در بخش غیرنفتی و واریانس باال و نوسان بیشتر
در بخش نفتی است.
 در سال  ،9919نرخ رشد تولید (با نفت) تک رقمی بوده ولی در همان سال ،نرخ رشد تولید (بدوننفت) دو رقمی بوده است و در سال  ،9910نرخ رشد تولید (با نفت) منفی و در همان سال ،نرخ
رشد تولید (بدون نفت) مثبت بوده است .این امر نیز نشاندهنده تأثیرپذیری باالی اقتصاد کشور
از بخش نفت است.
 باالتر بودن روند نرخ رشد تولید با لحاظ بخش نفت از تولید بدون بخش نفت نشاندهنده برونزابودن قیمت نفت و تأثیرپذیری اقتصاد داخلی از روند جهانی قیمت و مقدار تقاضای نفت و
ریسکها و نوسانات آن است.
 با توجه به نظام اقتصادی کشور ،کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی منجر به اثر مستقیمدر هزینههای دولت و سیاستهای انبساطی آن میشود .از آنجاکه کاهش سهم نفت در اقتصاد
ارادی نبوده و برونزا میباشد ،دولت این کسری را از طریق استفاده از تنخواهگردان بانک مرکزی
(استقراض) ،فروش سایر دارائیهای سرمایهای همانند سهام شرکتهای دولتی ،استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی مطابق با قوانین بودجه و واگذاری دارائیهای مالی تأمین کرده است .این امر
سبب شده است تا در سالهای اخیر سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به مرور کمتر نشان داده
شود.
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 -4بررسی جنبههای قانونی و مقرراتی
در رابطه با جنبههای قانونی توزیع درآمدهای نفت سه نوع مستندات قانونی شامل؛ مستندات قانونی
تقسیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی؛ مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از
فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی؛ مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از فروش مشتقات نفتی
مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین با توجه به اهمیت قوانین بودجه به عنوان قوانین ساالنه درآمدها
و هزینهها ،مستندات قوانین بودجه در مورد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از منابع حاصل از
صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز به صورت مجزا بررسی شده است.
 -1-4مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی

تقسیم منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ،سابقه در برنامه سوم توسعه دارد .اخیراً نیز بر
اساس قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت ( )2تنظیم شده است .مطابق بند «الف» ماده ( )9قانون الحاق ( )2معادل
سهمی از ارزش نفت (نفت خام ،میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش
داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میشود ،بهعنوان سهم شرکت ملی نفت بابت کلیه مصارف
سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع
متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای
ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه تعیین شده است.
بر اساس بند «ب» ماده ( )۱قانون برنامه ششم توسعه ،سهم شرکت ملی نفت از صادرات که بنا بود
در قوانین بودجه سالیانه تعیین شود 90/۲ ،درصد در نظر گرفته شد .البته در قوانین بودجه سنواتی نیز
همین میزان سهم برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته میشد .منطق حاکم بر این قواعد ،کلیه مصارف
سرمایهای و هزینهای شرکت ملی نفت باید از محل سهم این شرکت تأمین گردد.
با وجود این ،اصل و سود بازپرداخت سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی برای استحصال
نفت از میادینی که در قالب ماده ( )92قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند
«ق» تبصره ( )2قانون بودجه سال  9919مورد بهرهبرداری قرار گرفته است از سهم شرکت ملی نفت کسر
نمیشود ،بلکه توسط دولت پرداخت میگردد .با توجه به همین قانون ،پیش از آنکه منابع حاصل از صادرات
نفت خام و میعانات گازی در فرایند تقسیم قرار بگیرد ،بخشی از این درآمدها بهعنوان سهم سرمایهگذاران
موضوع ماده ( )92و بند «ق» ،کسر و سپس منابع باقیمانده بین صندوق توسعه ملی ،شرکت ملی نفت
ایران و دولت تقسیم خواهد شد.
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نکته مهم این است با وجود آنکه شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری صورت
گرفته برای استحصال نفت از میادینی که سرمایهگذاری در آنها بر اساس ماده ( )92قانون رفع موانع تولید
صورت گرفته را انجام نداده است ،سهم  90/۲درصدی از درآمدهای حاصل از توسعه این میادین را دریافت
میکند .بهعالوه ،میزان بازپرداخت مربوط به قراردادهای ماده ( )92قانون رفع موانع تولید توسط شرکت
ملی نفت ایران به بخش خصوصی ،بهصورت شفاف در منابع و مصارف عمومی منعکس نمیشود و قبل از
واریز منابع به خزانه ،این بازپرداختها بهصورت فرابودجهای و از سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت
انجام میشود.
 -2-4مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی

مطابق بند «الف» ماده ( )9قانون الحاق ( ،)2سهمی از مبالغ حاصل از فروش داخلی نفت خام و میعانات
گازی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد ،بهعنوان سهم شرکت ملی نفت ایران در نظر گرفته
شده است .هرچند این سهم تحت عنوان  90/۲درصد شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام و
میعانات گازی شناخته میشود ،اما ردپای این رقم در قوانین کشور وجود ندارد.
با توجه به یارانه پنهان انرژی در کشور ،بهمنظور محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و
به استناد جزء ( )2بند «الف» ماده ( )9قانون الحاق ( ،)2قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی
پاالیشگاهها بهصورت سالیانه به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و
سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود .در حال حاضر ،به نظر میرسد این قیمت بهگونهای تعیین
میگردد که سهم شرکت ملی نفت معادل  90/۲درصد «ارزش فروش داخلی و صادراتی فرآوردههای
نفتی» گردد .این سهم از محل فروش فراوردههای موضوع هدفمندی تأمین و در قالب جدول تبصره
هدفمندی در قوانین بودجه سالیانه منعکس میشود.
بر اساس جزء ( )9بند «الف» ماده ( )9قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت ( ،)2قیمت نفت تحویلی به پاالیشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و
خصوصی  1۲درصد متوسط بهای محمولههای صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است .بر اساس
قواعد ،سهم شرکت ملی نفت ایران از درآمدهای ناشی از فروش میعانات گازی به پتروشیمیهای داخلی
نیز  90/۲درصد و سهم منابع عمومی  ۹۲/۲درصد است .الزم به ذکر است که مصارف شرکت نفت برای
برنامههای مطالعه ،اکتشاف و استخراج نفت ،ذخیره و پاالیش و انتقال و صادرات است .مصارف دولت نیز
که در جداول هزینههای جاری و سرمایهای آمده است ،فاقد حسابداری صنعتی برای تفکیک هزینهها بر
اساس نفت یا سایر درآمدها است.

17

مرکز ژپوهشاهی توسعه و آیندهنگری
 -3-4مستندات قانونی تقسیم درآمدهای ناشی از فروش مشتقات نفتی

مطابق ماده  ۱9اساسنامه شرکت ملی نفت ایران (مصوب سال  ،)991۲کلیه منابع حاصل از فروش سایر
مشتقات نفتی (به غیر از نفت خام و میعانات گازی) مانند مایعات گازی ،نفتا ،گوگرد و ...به صورت کامل
متعلق به این شرکت است .بر اساس این ماده کلیه درآمدهای حاصل از فروش مایعات گازی ،نفتا ،گوگرد
و سایر مشتقات نفتی و سایر درآمدهای شرکت ازجمله درآمدهای حاصل از حملونقل هر نوع مواد نفتی
در داخل و خارج از کشور ،سرمایهگذاریهای مستقل و مشترک و درآمد و سود حاصل از آنها ،انتقال
(ترانزیت) ،مبادله و معاوضه (سوآپ) نفت خام و فرآوردهها ،سود سهام شرکتهای فرعی تابعه ،سود سپرده
ارزی ،اجاره و فروش اموال ،درآمد شرکت محسوب و در دفاتر شرکت ثبت و وجوه حاصله به حسابهای
بانکی شرکت که به تأیید خزانهداری کل کشور رسیده است ،واریز میشود .گفتنی است معیار و قواعد
9
تعیین قیمت فروش گاز توسط شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز مشخص نیست.
 -4-4مستندات قوانین بودجه در مورد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از منابع حاصل از
صادرات نفت خام و میعانات گازی

بر اساس قوانین بودجه ساالنه ،سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت
خام و میعانات گازی در جدول  0بیان شده است.
جدول  :1مفاد قانونی بودجه در مورد سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت از منابع حاصل از صادرات نفت خام و
میعانات گازی (پس از کسر سهم ماده  92قانون رفع موانع تولید)
سال

سهم صندوق (درصد)

سهم شرکت نفت (درصد)

5339

24

90

5390

24

90/۲

جزء (ب) بند ( )9ماده واحده

5395

29

90/۲

جزء ( )9-2بند ( )9ماده واحده

5397

20

90/۲

جزء ( )9-2بند ( )9ماده واحده

5393

21

90/۲

بند (ب) تبصره ( )2ماده واحده

5394

24

90/۲

بندهای (الف) و (ب) تبصره ( )2ماده واحده

5391

24

90/۲

بندهای (الف) و (ب) تبصره ( )9ماده واحده

5391

94

90/۲

بند (الف) تبصره ( )9ماده واحده

5392

92

90/۲

بند (الف) تبصره ( )9ماده واحده

5393

24

90/۲

بند (الف) تبصره ( )9ماده واحده

5399

24

90/۲

بند (الف) تبصره ( )9ماده واحده

( 5400الیحه)

24

90/۲

بند (الف) تبصره ( )9ماده واحده

مفاد قانونی بودجه در مورد سهم صندوق و شرکت نفت

جزء (الف) و (د) بند ( )0ماده واحده

منبع :قوانین بودجه ( )9911-99۹1و الیحه بودجه .9044

 .9برای مطالعات بیشتر به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره رابطه مالی شرکتهای ملی نفت و گاز با دولت ( )991۹مراجعه شود.
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ل و نییبت ردآمداهی ارزی ور و ن م وزارت ت و ندوق و ه ی و ودهج و ی دو ت
همانگونه که مالحظه میشود در تمام این سالها سهم نفت ثابت و برابر  90/۲درصد بوده است .این روال
گویای این است که در صورت کاهش صادرات نفت ،با ثابت بودن سهم شرکت نفت ،درآمد این شرکت
کاهش مییابد .در این صورت این پرسش مطرح میشود در شرایط کاهش درآمد نفتی آیا شرکت نفت
قادر به تأمین منابع هزینههای خود از قبیل مطالعه ،اکتشاف ،استخراج و تأمین لوازم و به روز کردن
فناوری را خواهد داشت؟ از طرف دیگر در صورت افزایش درآمد بیش از نیاز ساالنه ،این شرکت با درآمدهای
مازاد چه خواهد کرد؟ آیا صندوقی دارد که بتواند ثباتساز منابع مورد نیاز این شرکت باشد؟
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 -5مهمترین و اساسیترین محدودیتها و چالشهای پیشِرو
با توجه به مطالب فوقالذکر ،این پرسش مطرح میشود که آیا صرف این نوع توزیع و تخصیص درآمدهای
نفتی بین دولت ،صندوق توسعه ملی و شرکت نفت ،اهداف توسعهای سه حوزه مذکور را پوشش میدهد؟
این چالشی است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
هدف دولت از این نوع توزیع ،کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای ارزی کشور است
که در صورت افزایش درآمدهای نفتی ،هزینههای جاری دولت افزایش پیدا میکند؛ ولی با کاهش
درآمدهای نفتی ،دولت نمیتواند سریعاً هزینههای جاری را کاهش دهد و با کسری بودجه روبهرو خواهد
شد .برای جبران کسری بودجه به ناچار باید از صندوق ،منابعی را برداشت کرد که در حقیقت ،ادامه این
پروسه نه به نفع صندوق خواهد بود و نه هدف کاهش و حذف وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای
نفتی را محقق میسازد.
در ارتباط با صندوق توسعه ملی که با اهداف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و
میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ
سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی ایجاد شده است و با توجه به اینکه ،داراییهای
صندوق توسعه ملی از دو منبع افزایش جریان ورودی درآمدهای نفت و گاز یا سایر منابع پایانپذیر به این
صندوقها و نیز افزایش جریان بازدهی سرمایهگذاری منابع مالی این صندوقها در پروژههای مختلف است،
باید بیان نمود که از یک سو ،به علت عدم تحقق واریز سهم مشخص شده در قوانین برنامه و بودجه و از
سوی دیگر ،به علت برداشت مستمر دولتها از منابع این صندوق و عدم برگرداندن مبالغ دریافتی به
صندوق ،به نظر میرسد با ادامه این فرایند ،صندوق نیز در تحقق اهداف مذکور موفق عمل نکرده و به
مشکل حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد.
آنچه از عملکرد صندوق توسعه ملی مشاهده میشود این است که این صندوق به عنوان منبع
پسانداز برای دولتها مورد استفاده قرار گرفته است .در صورت کاهش درآمدهای نفتی ،از یک سو منبع
اول؛ یعنی جریان ورودی درآمدهای نفت و گاز به صندوق کاهش مییابد و از سوی دیگر ،به علت افزایش
کسری بودجه و برداشت دولت از منابع صندوق ،منابع صندوق بیشتر کاهش مییابد و لذا منبع دوم
افزایش صندوق ،یعنی سرمایهگذاری در پروژههای مختلف باید افزایش یابد .بنابراین ،آنچه در مورد صندوق
باید مبنا قرار بگیرد این است که هدف از صندوق ،پوشش کسری بودجه دولتها نیست .برداشت از صندوق
توسعه ملی برای جبران هزینههای جاری دولت ،نهتنها با ماهیت این صندوق سازگاری ندارد ،بلکه اساساً
به دلیل افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی ،با آنچه از اصالح ساختاری بودجه مدنظر است نیز،
تناقض دارد .برداشت از صندوق باید زمانی صورت پذیرد که نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت و سودده در
اقتصاد باشد که منجر به رونق شده و بتوان اصل و سود صندوق را برگرداند.
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در ارتباط با سهم  90/۲درصدی دریافتی شرکت نفت از درآمدهای نفتی نیز باید بیان کرد فارغ از اینکه
سهم  90/۲درصدی شرکت نفت چگونه و بر اساس چه قواعدی تعیین شده است ،دریافت این سهم منوط
به بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری صورت گرفته برای استحصال نفت از میادین سرمایهگذاری شده
بر اساس ماده ( )92قانون رفع موانع تولید است .با توجه به اینکه قبل از واریز منابع به خزانه ،سهم شرکت
نفت از سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت انجام میگیرد ،لذا شفافیتی در منابع و مصارف مورد استفاده
از این منبع وجود ندارد و درواقع مستندات قانونی این سهم در قوانین کشوری جای ابهام دارد .همچنین
در این راستا ،در صورت افزایش درآمدهای نفتی ،به علت عدم وجود شفافیت در چگونگی هزینهکرد سهم
مذکور ،اتالف در منابع صورت میگیرد و در صورت کاهش درآمدهای نفتی نیز هزینههای ایجاد شده در
شرکت نفت به سرعت کاهش پیدا نکرده و میتواند مسائل و مشکالتی را ایجاد نماید.
-6راهکارها و اقدامات اصالحی
در این راستا میتوان برخی پیشنهادات و راهکارهای راهبردی و اجرایی را ارائه داد .این راهکارها میتوانند
راهنمای سیاستگذاران بوده و دید روشن و جامعتری پیش روی آنها قرار دهند .انتظار بر این است که
متولیان امر با توجه به سنجش دقیق عملی و انجام مطالعات دقیقتر ،بتوانند در مورد عملیاتی کردن
راهکارهای ارائه شده تصمیمگیری کرده و در صورت صالحدید ،عملی سازند .از اینرو ،راهکارهای مطرح
شده به شرح زیر است:
در اهداف و ساختار صندوق توسعه ملی باید بازنگری صورت گیرد ،بهطوری که:
 هدفهای ترکیبی ایجاد صندوق باید بطور صریح مشخص شود و از هر گونه استفاده و برداشتدیگر از صندوق ممانعت جدی به عمل آید.
 برداشت در صورت نیاز ضروری باید طوری باشد که به صورت سررسید و با اصل و سود بهصندوق برگردد.
 ساختار صندوق باید در جهت کاهش وابستگی ساختاری آن به دولت تغییر یابد و با الزاماتقانونی ،مانع برداشت دولتها از صندوق شد.
 ایجاد شفافیت و نظارت دقیق در فرآیند اجرا و عملکرد صندوق باید صورت گیرد. برای کاهش و نهایتاً حذف وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی ،هرچند اقداماتی انجامشده است؛ اما به نظر میرسد اقدامات صورت گرفته کافی نیست .لذا به نظر میرسد بهتر
است صندوق از سایر درآمدهای نفتی (بهجز درآمدهای حاصل از صادرات نفت) نیز سهمی
داشته باشد و به تدریج با افزایش سهم صندوق از منابع مختلف درآمدی نفت ،وابستگی
بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی کاهش یابد.
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 همچنین برای جلوگیری از برداشت منابع از صندوق توسط دولت ،به نظر میآید بهتر استسرمایهگذاری در منابع صندوق با دید بلندمدت و برای سرمایهگذاریهایی صورت پذیرد که
امکان نقدشوندگی آنها در کوتاهمدت کمتر بوده تا با کاهش نقدینگی صندوق بتوان مانع
برداشت بیرویه دولتها از منابع صندوق شد.
در ارتباط با رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران با درآمدهای نفتی و به طور عمده باید موارد زیر مد
نظر قرار گیرد:
 شفافیت و نظارت دقیق باید در درآمدها و هزینههای شرکت ملی نفت ایران برای تعیینکارشناسی میزان سهمبری شرکت از درآمدهای نفتی صورت گیرد.
 درج درآمدها و مصارف از محل  90/۲درصد درآمد نفت در بودجه و بهطور شفاف و روشنمانند بقیه دستگاههای دولتی.
 باید بعد از تعیین دقیق و کارشناسی سهم شرکت ملی نفت ،سقفی برای بهرهمندی شرکتملی نفت از درآمدهای نفتی صورت گیرد و با ایجاد حساب ذخیره درآمدی و حتیاالمکان
بهصورت ارزی در شرکت ملی نفت ،در صورت افزایش درآمدهای نفتی ،مازاد سقف تعیین
شده در حساب ذخیره آن شرکت پسانداز شده و در صورت کمبود درآمدهای ارزی ،شرکت
از آن حساب بهرهمند شود .همچنین از منابع این حساب میتوان برای افزایش سرمایه موجود
و سرمایهگذاری نیز بهره جست .سازوکار این حساب نیاز به کارشناسی دقیق دارد .همچنین
برای ایجاد شفافیت در این حساب ،الزم است نظارت دقیق توسط ارگانهای نظارتی بر
عملکرد این حساب صورت گیرد.
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سازمان برنامه و بودجه کشور ( .)9044قانون الیحه سال  9044کل کشور :ماده واحده و جداول کالن منابع و مصارف
بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)99۹2قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران  .99۹9-99۱1تهران :نشر مرکز ندارک علمی و انتشارات سازمان.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)99۹0قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران  .99۹۹-99۹0تهران :نشر مرکز ندارک علمی و انتشارات سازمان.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)9919قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران و آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی .تهران :نشر مرکز مدارک علمی و انتشارات سازمان.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)9910قانون بودجه سال  9910کل کشور :ماده واحده و جداول کالن منابع و
مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( .)991۲قانون بودجه سال  991۲کل کشور :ماده واحده و جداول کالن منابع و
مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
سامانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران .نماگرهای اقتصادیhttps://www.cbi.ir/ .
سامانه مرکز آمار ایرانhttps://www.amar.org.ir/ .

سامتی ،مرتضی ،خانزادی ،آزاد و یزدانی ،مهدی ( .)99۹۹اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد:
مطالعهی موردی کشور ایران .فصلنامه اقتصاد مقداری.۱2-۲9 ،)0(0 .
صمدی ،سعید ،یحیی آبادی ،ابوالفضل و معلمی ،نوشین ( .)99۹۹تحلیل شوکهای قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد
کالن در ایران .فصلنامه سیاستهای اقتصادی.20-۲ ،)۲2(9۱ ،
عباسی ،ابراهیم ( .)99۹0مروری بر عملکرد حساب ذخیره ارزی طی برنامه سوم توسعه .دو فصلنامه برنامه و بودجه،
.92۱-949 ،)9(99

مرکز ژپوهشاهی توسعه و آیندهنگری
کفایی ،محمدعلی و رحمانی ،طاهره ( .)991۱بررسی نقش درآمدهای نفتی در چگونگی اثرگذاری توسعه بخش مالی
بر رشد اقتصادی کل و بخش غیرنفتی در ایران .فصلنامه اقتصاد و الگوسازی.۲0-2۱ ،)9(1 .
محمدی ،حسین و براتزاده ،امین ( .)9912تأثیر شوکهای حاصل از کاهش درآمد نفت بر منابع دولت و نقدینگی
در ایران .فصلنامه اقتصاد انرژی ایران.90۲-921 ،)۱(2 ،
مردوخی ،بایزید ( .)99۹1گذر از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی ،میزگرد صندوق توسعه ملـی ،سند
چشمانداز و توانمندسازی بخش خصوصی ،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .۹1/2/2۲
مرکز پژوهش های مجلس ( .)991۹رابطه مالی شرکتهای ملی نفت و گاز با دولت .معاونت پژوهشهای اقتصادی:
دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت ،شماره مسلسل.90۹21 :
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ( .)99۹1قانون بودجه سال  99۹1کل کشور :ماده واحده و جداول
کالن منابع و مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ( .)9914قانون بودجه سال  9914کل کشور :ماده واحده و جداول
کالن منابع و مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ( .)9919قانون بودجه سال  9919کل کشور :ماده واحده و جداول
کالن منابع و مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ( .)9912قانون بودجه سال  9912کل کشور :ماده واحده و جداول
کالن منابع و مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ( .)9919قانون بودجه سال  9919کل کشور :ماده واحده و جداول
کالن منابع و مصارف بودجه .تهران :انتشارات مرکز مدارک علمی و انتشارات.
27- https://www.khabaronline.ir/news/1241267/
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