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* شركت ملي نفت ايران 

مقدمه:
ش��ركت ملي نف��ت ايران به عنوان متولي توس��عه صنعت نفت 
و گاز در كش��ور همواره بطور ويژه  مورد توجه قرار داش��ته اس��ت. 
از آنجايي ك��ه توس��عه صنعت نفت و گاز س��رمايه بر و تكنولوژي  بر 
مي باشد، بنابراين تنظيم روابط مالي به گونه اي كه موجبات توسعه 
مناس��ب و به موقع  اين صنعت را با هدف توليد صيانتي از مخازن 
موجود و توس��عه پايدار و متوازن فرآهم آورد، از اولويت هاي كشور 

به شمار رفته است.
 پ��س از پيروزي انقالب اس��المي و دگرگوني نظام سياس��ي و 
اقتصادي كشور، ش��ركت ملي نفت ايران كه قباًل به عنوان سازمان 
مس��تقل تحت نظارت باالترين مقام سياس��ي كشور اداره مي شد و 
تأمي��ن منابع مالي آن در اولويت اول قرار داش��ت، پس از پيروزي 
انقالب اس��المي، روش هاي متف��اوت بودجه ري��زي و تأمين منابع 
مالي الزم جهت انجام طرح هاي توس��عه را تجربه كرده است. نظام 
بودجه ريزي در ش��ركت مل��ي نفت ايران به طور مش��خص پس از 

انقالب تحت سه نظام به شرح زير صورت پذيرفته است:

1- نظام بودجه ريزي طي سال هاي 1358 الي 1378  
پس از پيروزي انقالب اس��المي در بهمن ماه سال 1357 براي 
اولين بار از طرف ش��وراي انقالب روش بودجه ريزي و تأمين منابع 
مالي شركت ملي نفت ايران به موجب ماده 1 مصوب شوراي انقالب 

در تاريخ 1358/7/8 »به موجب قانون وزارت خانه نفت تأس��يس و 
ش��ركت ملي نفت ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت 
مل��ي گاز ايران و ش��ركت هاي تابعه زير مجموع��ه وزارت نفت قرار 
مي گيرند. »تحت نظارت دولت در قالب وزارت نفت از طريق خزانه 

داري كل كشور«
براس��اس تبصره 38 قانون بودجه س��ال 1358 مصوب شوراي 
انق��الب در قالب بودجه هاي كل كش��ور تخصيص داده مي ش��د. به 
موجب اين تبصره قانوني »قراردادهاي فروش نفت به وسيله شركت 
مل��ي نفت ايران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت 
خام به هر صورت و فرآورده هاي نفتي صادراتي مستقيماً به حساب 
خزانه داري كل كش��ور نزد بانك مركزي ايران  منظور مي شود. هر 
مبلغ كه طبق بودجه مصوب ش��ركت مزبور از محل درآمد عمومي 
بايد در اختيار ش��ركت ملي نفت ايران گذاش��ته ش��ود، به ترتيبي 
كه نيازهاي ش��ركت اقتضاء كند از طرف خزانه داري كل در اختيار 
ش��ركت قرار داده مي شود. بانك مركزي ايران مكلف است ارز مورد 
نياز شركت ملي نفت ايران را به ميزاني كه شركت تعيين خواهد كرد 
به شركت مزبور بفروش��د« بدين معني كه كليه درآمدهاي حاصل 
از صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي توليدي توس��ط ش��ركت 
ملي نفت ايران در بودجه كل كش��ور منظور و منابع مالي مورد نياز 
جهت انجام س��رمايه گذاري در قالب بودجه س��االنه تخصيص داده 
مي ش��د. بنابراين بودجه مربوط به انجام سرمايه گذاري هاي الزم در 

 ميترا مدرسي*

بودجه ريزي در شركت ملي نفت ايران 
و اثرات آن بر توليد نفت و گاز 
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قالب بودجه هاي سنواتي از طريق خزانه داري كل و پيمودن مراحل 
اداري مختل��ف تخصيص مي يافت. البته بخش اندكي از درآمدهاي 
حاصل از فروش فرآورده هاي نفتي در داخل كشور به منظور تأمين 

هزينه هاي جاري اين شركت اختصاص داده مي شد. 
پس از پيروزي انقالب اسالمي و همراه با شروع جنگ تحميلي 
و باالرفتن هزينه هاي نظامي كشور و كاهش قيمت نفت خام، تأمين 
منابع مالي مورد نياز جهت انجام سرمايه گذاري هاي الزم در ميادين 
نفت و گاز كشور مقدور نگرديد. ضمن اينكه فرآيند تخصيص منابع 
مال��ي م��ورد نياز به گونه اي بود ك��ه تأمين به موق��ع منابع مالي از 

خزانه داري كل عموماً با تأخير و دشواري روبه رو مي شد. 
عدم س��رمايه گذاري الزم در بخش نفت و گاز كش��ور، صدمات 
بسيار زيادي بر منابع انرژي كشور وارد آورد كه هم اكنون نيز جبران 
آن امكان پذير نمي باش��د. پس از پاي��ان جنگ تحميلي با باال رفتن 
هزينه هاي بازس��ازي ويرانه هاي باقيمانده از جنگ، همچنان تأمين 
منابع مالي شركت ملي نفت ايران از محل رديف بودجه هاي ساالنه 
با دش��واري و تأخير صورت مي پذيرفت. ب��ه همين دليل در قانون 
برنامه سوم توس��عه به منظور اصالح روش بودجه ريزي و تأمين به 
موقع منابع مالي مورد نياز نظام بودجه ريزي شركت ملي نفت ايران 

تغيير يافت.

2- بررس�ي نظام بودجه ريزي طي برنامه سوم توسعه اقتصادي 
و اجتماعي 

در برنامه سوم توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي كل كشور 
براي جلوگيري از بروز چنين شرايطي و جبران كمبود سرمايه گذاري 
در بخش نفت و گاز، براس��اس ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه، 
درآم��د حاصل از فروش فرآورده هاي داخلي و صادرات فرآورده هاي 
نفت��ي و گازي  ني��ز  جهت انج��ام هزينه هاي ج��اري و عملياتي و 
س��رمايه گذاري هاي الزم در ميادين نفت و گاز و س��اير بخش هاي 

پايين دستي به شركت ملي نفت ايران واگذار گرديد. 
»ماده 120 قانون برنامه سوم توسعه«

الف – درآمد حاصل از ص��ادرات فرآورده هاي نفتي، گاز و ميعانات 
گازي و برق حس��ب مورد به عنوان درآمد ش��ركت ملي نفت ايران 
و ش��ركت ملي گاز ايران و ش��ركت توانير تلقي گرديده و به مصرف 
ارزي هزينه عمليات جاري )ش��امل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز 
طبيعي( و اجراي طرح هاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسالمي 
مي رسد. مبالغ س��رمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جزء هزينه هاي 
قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا 

شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود.«
اجراي اين روش ش��رايطي را فراهم كرد كه بودجه شركت ملي 
نفت ايران به طور مستقل از بودجه كل كشور، ساالنه توسط سازمان 
مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم و پس از تصويب مجلس شوراي 
اسالمي تخصيص مي يافت. تحت اين روش تأمين بودجه مورد نياز 
جهت طرح هاي س��رمايه گذاري نيازمند تخصيص جداگانه از طرف 
خزان��ه داري كل نبود. تأمين منابع مالي مورد نياز به طور مس��تقل 
از مح��ل فروش فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و همچنين صادرات 

فرآورده هاي نفتي تأمين مي گرديد.
البته بررس��ي نتاي��ج اجراي ماده مزبور نش��ان مي دهد كه اين 
روش نيز  اش��كاالتي را به همراه داش��ته اس��ت. زيرا از آنجايي كه 
مح��ل اصلي تأمين درآمدهاي ش��ركت ملي نفت ايران جهت انجام 
سرمايه گذاري در باالدستي و پايين دستي معطوف به درآمد حاصل 
از ص��ادرات فرآورده ه��اي نفتي و گازي بود. ب��ه همين دليل تغيير 
الگوي پااليشي كشور در راستاي كاهش توليد نفت كوره و افزايش 

تولي��د فرآورده هاي ميان تقطير به طور ج��دي دنبال نگرديد، زيرا 
اجراي برنامه هاي توس��عه و بازسازي پااليشگاه هاي كشور در جهت 
كاهش توليد نفت كوره و افزايش توليد فرآورده هاي س��بك و ميان 
تقطير موجب مي گرديد كه ش��ركت ملي نفت ايران از تأمين بخش 
عم��ده اي از منابع مالي خود محروم بمان��د. ضمن اينكه تحت اين 
روش، افزايش توليد نفت خام هيچ تأثيري در افزايش درآمد شركت 

ملي نفت ايران نداشت. 
براس��اس بررس��ي هاي انجام ش��ده طي تدوي��ن برنامه چهارم 
توس��عه و همچنين به منظور باال بردن كارايي و بهره وري و كاركرد 
بهينه عوامل توليد و همچنين جلوگيري از اتالف منابع و اس��تفاده 
از مزيت ه��اي اقتصادي ناش��ي از بن��گاه داري اقتص��ادي به عالوه 
شفاف س��ازي روابط مالي ش��ركت ملي نفت ايران و دولت به همراه 
ش��فاف كردن يارانه هاي بخش ان��رژي در بودجه دولت، تبصره 11 

قوانين بودجه سال هاي 1384 تاكنون پيشنهاد گرديد.

3- بررس�ي نظام بودجه ريزي طي برنامه چهارم توس�عه اقتصادي 
و اجتماعي 

در روش پيش��نهادي مقرر گرديد كه درصدي از درآمد حاصل 
از توليد نفت خام براساس قيمت هاي جاري نفت خام و گاز طبيعي 
براس��اس نرخ مندرج در بودجه هاي س��نواتي به حس��اب ش��ركت 
ملي نف��ت ايران جهت انج��ام طرح هاي س��رمايه گذاري در بخش 
نفت و گاز به منظور انجام س��رمايه گذاري توس��ط نيروهاي داخلي 
و همچنين بازپرداخت تس��هيالت مالي خارج��ي منظور گردد. در 
ارتباط با نفت خام تحويلي به پااليش��گاه هاي داخلي نيز مقرر ش��د 
كه نفت خام با قيمت هاي بين المللي براس��اس درصدي تخفيف به 
پااليش��گاه ها فروخته شده و ارزش محصوالت توليدي نيز برمبناي 
قيمت ه��اي بين المللي )فوب خليج فارس( محاس��به و مابه التفاوت 
آن ب��ا قيمت هاي داخل��ي به صورت يارانه از طرف دولت محاس��به 
و منظ��ور گردد. با اجراي اي��ن روش، افزايش تولي��د فرآورده هاي 
س��بك و ميان تقطير با ارزش باالتر، مجموع درآمد حاصل از توليد 
فرآورده را افزايش داده و اجراي چنين روشي به باالبردن بهره وري 
و كاراي��ي منابع خواهد انجاميد )جدول -1(. ضمن اينكه در بخش 
باالدس��تي نيز افزاي��ش توليد نفت خام از ميادي��ن موجب افزايش 
درآمد شركت ملي نفت ايران نيز خواهد شد به عبارت ديگر شركت 
مل��ي نفت ايران نيز از عمليات توليد نفت خام و گاز طبيعي منتفع 
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مي گردد. بنابراين تداوم چنين روش��ي به منظور توسعه بنگاه داري 
اقتصادي در مجموع��ه وزارت نفت و افزايش بهره وري و كارايي در 
منابع نيز مثمرثمر خواهد بود. نتايج حاصل از اجراي چنين روش��ي 
در س��ال هاي 1384 تا كنون علي رغم محدوديت هاي بين المللي در 
امر تخصيص منابع مالي و استفاده از امكانات مالي، نيروي انساني و 
اطالعات فني داخلي به كشور به منظور افزايش حجم سرمايه گذاري 

در بخش هاي باالدستي و پايين دستي گرديده است. 
نكات مثبت اجراي روش پيشنهادي طي برنامه چهارم توسعه 
الف( اجراي روش بودجه ريزي فوق الذكر، موجب مي شود كه منابع 
مال��ي در اختيار ش��ركت ملي نفت ايران متناس��ب ب��ا قيمت هاي 
بين الملل��ي و حجم تولي��دات افزايش يافت��ه و فعاليت هاي اجرايي 
شركت ملي نفت ايران به منظور افزايش درآمد در راستاي افزايش 
توليد قرار گيرد. تحت اين روش منافع ناش��ي از فعاليت هاي توسعه 
شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه وزارت نفت در گرو 

فعاليت هاي اجرايي در امر توسعه آنها خواهد بود. 
ب ( اجراي چنين روش��ي موجب مي ش��ود ك��ه يارانه فرآورده هاي 
نفت��ي و گازي به صورت ش��فاف در حس��اب ها منظ��ور و دولت به 
گونه اي متحمل پرداخت يارانه هاي مزبور گردد. بدين ترتيب دولت 
به منظور كاهش هزينه هاي خود و به منظور توسعه فرهنگ مصرف 
و همچنين بهينه سازي مصرف انرژي به دنبال استفاده از روش هاي 
قيمت��ي و غيرقيمتي ب��ه منظور كاه��ش مصرف و كاه��ش يارانه 
پرداختي گردد. بنابراين اجراي روش محاسبه ارزش ذاتي نفت خام 
و گاز طبيعي در بودجه س��نواتي و همچنين شفاف نمودن قيمت ها 

در بودجه هاي س��نواتي در راستاي بهينه نمودن منابع انرژي كشور 
و اس��تفاده از روش هاي فني و غيرفني بهينه س��ازي مصرف انرژي، 

كشور را به سوي كارايي بيشتر رهنمون خواهد كرد. 
ج( با توجه پرداخت درصد بيش��تري ب��ه توليد از ميادين دريايي و 
مش��ترك، فعاليت هاي ش��ركت ملي نفت اي��ران معطوف به اجراي 
طرح هاي توس��عه با اولويت باالتر )ميادين مشترك( قرار مي گيرد. 
تحت اج��راي اين روش درآم��د حاصل از توس��عه ميادين دريايي 
كه عموماً نيز مش��ترك مي باش��ند، افزايش يافته و افزايش توليد از 
ميادين مش��ترك به معناي اختصاص منابع مالي بيشتري به كشور 

در مقابل كشور همسايه مي باشد.
د( اج��راي اي��ن روش بودجه ريزي در صورت اج��راي رويه ثابت و 
يكسان به صورت ماده قانوني مي تواند استفاده از مزاياي بنگاه داري 
اقتص��ادي، افزايش راندمان و بهره وري نيروي انس��اني را به همراه 
داش��ته باشد. از اين طريق با  اصالح ساختار در بخش هاي مختلف 
به منظ��ور افزايش راندمان و بهره وري در جه��ت افزايش درآمدها 
و منطق��ي نمودن هزينه ها و افزايش س��ود بنگاه به همراه داش��ته 
باش��د. بودجه ريزي تحت يك رويه ثابت و مش��خص طي بلندمدت 
منج��ر به افزايش منابع مالي مورد نياز جهت انجام س��رمايه گذاري 
مولد، افزايش توليد، نرخ رش��د اقتصادي، اشتغال و ساير مؤلفه هاي 

اقتصادي از طريق نظام مديريت بهينه دارايي ها خواهد گرديد.

 نتيجه گيري: 
- با توجه به اطالعات و آمارهايي كه در خصوص ميزان و مقايس��ه 
س��رمايه گذاري هاي انجام شده از منابع داخلي در شركت ملي نفت 
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شماره 58 / تير ماه 88

ايران ط��ي دوره 87-1368 صورت پذيرفته اس��ت مي  توان به اين 
نكت��ه مهم پي ب��رد كه فارغ از حجم منابع مالي مورد اس��تفاده در 
جهت س��رمايه گذاري در صنعت نفت، همواره طي س��ال هاي قبل 
از برنامه س��وم توس��عه، مي��زان عملكرد كمت��ر از بودجه تصويبي 
بوده اس��ت. اين امر ناش��ي از عدم امكان تأمين منابع مالي از طرف 
دولت و خزانه داري كل كش��وردر س��قف مصوب مي باش��د. آمار و 
ارقام س��ال هاي برنامه سوم توسعه نشان مي دهد كه با تغيير روش 
بودجه ريزي، ضمن افزايش حجم سرمايه گذاري ها، درصد بيشتري 
از بودجه مصوب، مورد اس��تفاده قرار گرفته است. از سال 1384 به 
بعد نيز ميزان س��رمايه گذاري انجام ش��ده نسبت به سال هاي قبل 
افزايش بيشتري يافته ضمن اينكه عملكرد نسبت به بودجه مصوب 

نتايج مطلوب تري را در بر دارد. 
- در زمين��ه تولي��د نفت خ��ام نيز اثرات ناش��ي از تغيير روش هاي 
بودجه ريزي و تأمين بهتر منابع مالي مورد نياز كاماًل مشهود است، 
به گونه اي كه طي دوره مورد بررس��ي )سال هاي 1368 الي 1385( 
در دوره 1372 ال��ي 1380 ميزان توليد نفت خام از روند كاهش��ي 
برخوردار اس��ت، با انجام س��رمايه گذاري در برنامه س��وم توسعه و 
همچنين سال هاي 1384 الي 1387 علي رغم وجود محدوديت هاي 
بين المللي در جذب تسهيالت مالي خارجي  مجدداً روند توليد نفت 
خام افزايش يافته و با انجام سرمايه گذاري در اين بخش نه تنها افت 
توليد س��االنه معادل 10 درصد جبران گرديده اس��ت بلكه افزايش 
توليد نفت خام نيز محقق ش��ده اس��ت )نمودار -2(. در بخش گاز 
طبيعي نيز انجام س��رمايه گذاري مناس��ب موجب گرديده است كه 
توليد از روند رو به رشدي برخوردار شود و از سال 1380 با افزايش 
توليد از فازهاي مختلف پارس جنوبي و س��اير ميادين گازي، توليد 

گاز طبيعي شتاب مضاعفي داشته است. 
- در زمين��ه تولي��د ف��رآورده ني��ز مقايس��ه خوراك نف��ت خام و 
فرآورده هاي توليدي طي دوره 1382-1384 نش��ان مي دهد كه با 
س��از و كار جديد ميزان خوراك و توليد فرآورده هاي سبك افزايش 
يافته و راندمان پااليش��گاه ها با ش��رايط مناسب تري فعاليت خود را 

ادامه داده اند. 
- از نكاتي كه در اين ساز و كار جديد بايد مدنظر قرار گيرد، تنظيم 

مناس��ب و رويه يكسان اختصاص درصدهاي ثابتي از درآمد حاصل 
از توليد نفت خام و گاز طبيعي به شركت ملي نفت ايران به منظور 
تأمين منابع مالي الزم جهت اجراي طرح هاي توس��عه بلندمدت در 
بخش هاي باالدستي و پايين دستي است به گونه اي كه حافظ منافع 

بلندمدت كشور و شركت ملي نفت ايران باشد. 
- بنابراين توجه به اين نكته اساسي ضروري است كه تأمين كافي 
و ب�ه موق�ع منابع مال�ي الزم در بخش نفت و گاز موجب توس�عه 
بلندمدت و پايدارصنعت نفت و به تبع آن ايجاد ش�رايط مناس�ب 
براي توس�عه اقتصادي كش�ور و تأمين منابع مالي الزم براي ساير 
بخش هاي اقتصادي جهت توسعه متوازن و هماهنگ با اين صنعت 

خواهد شد. 
- بنابراي��ن در اج��راي روش مزب��ور نكت��ه اي كه در دس��تيابي به 
اهداف روش بودجه ريزي فوق اهميت دارد، اين اس��ت كه ش��ركت 
مل��ي نفت ايران مناف��ع حاصل از عمليات خود در راس��تاي بهبود 
عملكرد، اصالح ساختار و همچنين بهبود كارايي و افزايش توليد در  
بودجه هاي ساالنه كس��ب كند. بنابراين تنظيم بودجه ساالنه بدون 
توجه به فعاليت هاي ش��ركت ملي نفت ايران و صرفاً براساس روند 
گذشته، موضوع بودجه ريزي عملياتي مبتني بر بنگاه داري اقتصادي 
را مخدوش خواهد نمود. بنابراين پيشنهاد مي گردد كه مفاد قانوني 
ارائه ش��ده در بودجه بندي برنامه پنج ساله چهارم مورد استفاده در 
س��ال هاي88-1384 به صورت رويه و قانون بلندمدت و قابل دوام 
براي س��ال هاي آين��ده تنظيم و مصوب گردد، ت��ا اهداف حاصل از 
به كارگي��ري اين روش مش��هود، قابل دس��ترس و قابل برنامه ريزي 
براي افق هاي بلندمدت باش��د. زيرا انجام برنامه ريزي بدون آگاهي 
از پيش بين��ي حج��م درآمده��ا و هزينه ه��ا و همچنين پتانس��يل 
س��رمايه گذاري در بخش ه��اي مختلف باالدس��تي و پايين دس��تي 
امكان پذير نخواهد بود. ضمن اينكه تأثير عملكرد در راستاي بهبود 
فرآيندها و كارايي بايد در بلندمدت موجبات توس��عه پايدار شركت 
ملي نفت ايران را فرآهم آورد، تنظيم قوانين بودجه ساالنه برمبناي 
محاسبات درآمد و هزينه ساالنه مبتني بر روند گذشته، نتايج ناشي 

از عملكرد شركت را مخدوش خواهد كرد. 
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شكل 2 - توليد نفت خام و گاز طبيعي طي دوره 87 - 1368




