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درآمدهاي نفتي، دولت، شركت هاي دولتي، مدل پيشنهادي

درآمدهاي نفتي و دولت؛ ارائه ى الگوي پيشنهادي

همواره يكي از موضوعات مهم در اقتصاد و سياست، رابطه ى مالي دولت و شركت هاي نفتي است. بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت از محل 
فروش نفت تأمين مي شود كه اين موضوع مشكالتي را متوجه صنعت نفت، اقتصاد كشور و منافع نسل هاي آينده كرده است. از يك سو منافع نسل هاي 
آينده صيانت نمي شود و از سوي ديگر نوسان اين رابطه ى مالي و عدم كفايت منابع حاصل از آن براي صنعت نفت، انجام برنامه ريزي هاي توسعه اي صنعت 
را دشوار كرده است. در عين حال وابستگي اقتصاد داخلي به درآمد صادرات نفت، تا حد زيادي اقتصاد كشور را از نوسانات بازار نفت متأثر كرده است.

در ســاختار مالي موجود، بهره وري و كارآيي در شــركت هاي دولتي مورد توجه قرار نمي گيرد. به عبارت ديگر هيچ فرآيند تشويقي جهت افزايش 
بهره وري در عمليات اكتشاف، توليد، توسعه و ... نفت و گاز ديده نشده است. اين امر به نوعي سبب ساختار غيرتجاري و رقابت ناپذير شركت هاي دولتي 
در حوزه  ى نفت شده است. در اين گزارش با بررسي سابقه ى طوالنِي رابطه ى مالي دولت و صنعت نفت در كشور و مقايسه تجربه ى كشورهاي مشابه، 
در نهايت الگوي مناسب جهت شكل دهي ساختار مالي صنعت نفت و نحوه ى رفتار دولت با شركت هاي نفتي داخلي و بين المللي پيشنهاد شده است. در 
اين الگو بخش حاكميت از فعاليت هاي تجاري و توليدي (تصدي گري) در صنعت نفت تفكيك شده و وزارت نفت به نمايندگي از دولت و حاكميت 
بر حسن فعاليت شركت هاي دولتي و بين المللي نظارت مي كند. درآمدهاي دولت شامل كسب انواع ماليات و بهره ى مالكانه از اين شركت هاست كه در 
مناطقى با خطرپذيري مختلف، سقف آن متفاوت خواهد بود. درآمدهاي حاصل از توليد و فروش نفت و گاز نيز در نسبت هاي مشخص شده از طريق 

مراجع ذي صالح به طرفين اين رابطه ى مالي پرداخت خواهد شد.

قادر شادي وند*  معاونت برنامه ريزي وزارت نفت 

(g.shadivand@gmail.com) نويسنده ى عهده  دار مكاتبات*

مقدمه
رابطــه ى مالي دولــت و شــركت ملي نفت 
در ايــران طــى دهه هــاي گذشــته و از زمــان 
استخراج نفت فراز و نشيب زيادي داشته است؛ 
روزگاري منافع دولت هاي استعمارگر را تأمين 
كرده و روزگاري ديگر اســباب عيش و نوش 
دولت هاي ناكارآمد بوده اســت. در برهه هايي 
بالي جان اقتصاد توســعه نيافته ى داخلي شده و 
در مواقعي به تضعيف شركت هاي تابعه وزارت 

نفت منجر شده است.
به طور كلى منظور از تعيين رابطه ى مالي دولت 
و صنعت نفت، تالش براي حداكثرسازي درآمد 
حاصــل از توليــد نفت و گاز با تأكيــد بر توليد 
صيانتي از منابع پايان پذير اســت. به عبارت ديگر 
رابطه ى مالي مناسب بايد بتواند ثبات درآمدهاي 
قابل پيش بيني، ســهم نفت در بودجه ى دولت و 
انجــام برنامه ريزي هاي بلندمــدت و كوتاه مدت 
توســعه اي را امكان پذير كرده و ادامه ى فعاليت 

شركت هاي نفتي دولتي را در قالب هاي تجاري 
و رقابت پذيــر تضمين نمايــد. همچنين رابطه ى 
مالي مذكــور بايد نيم نگاهي به منافع نســل هاي 

آينده نيز داشته باشد.
در ايــن پژوهــش ضمن بررســي ســابقه ى 
رابطه ى مالــي دولت و صنعت نفت و تجربيات 
جهــت  الگويــي  نفت خيــز،  سايركشــورهاي 
رابطــه ى مالي دولــت و صنعت نفت پيشــنهاد 

خواهد شد.
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1- دولت ها و درآمدهاي نفتي
در ايــران دولت ها با بهره بــرداري از ميادين 
نفتــي، به دنبــال دســت يابي بي چــون و چرا به 
درآمدهاي سرشار ناشي از فروش نفت هستند. 
ايــن  از  دولــت  ســهم  ابتــدا  در  هرچنــد 
شــركت هاي  و  بــود  ناچيــز  درآمدهــا 
غــارت  را  نفتــي  منابــع  به نوعــي  بين المللــي 
خواهــان  دولت هــا  كم كــم  امــا  مي كردنــد 
درآمدهــا  ايــن  از  خــود  ســهم  افزايــش 
شــدند و اقتصاد ايران به ســوي نفتي شدن خيز 

برداشت.

1-1- از دوره ى قاجار تا زمان رضاخان
رابطه ى مالي دولت و صنعت نفت از دور ه ى 
قاجار و با كشــف و بهره برداري از ذخاير نفتي 
جنوب ايران آغاز شد. بر اساس قرارداد دارسي 
16 درصــد از عوايد فروش نفت به دولت ايران 
پرداخت مي شــد و 84 درصد باقيمانده به عنوان 
ســهم شــركت نفت ايــران و انگليس بــه اين 

شركت اختصاص داشت.
تــا 1312  ســال هاى 1305  فاصله هــاى  در 
توليد نفت ايران با رشــدى قابل توجه به 7087 
هزار تن در ســال رســيد. اما عايدات دولت با 

درآمدهاي زمان قاجار تفاوت چنداني نداشت. 
در نهايــت اين شــرايط منجر به فســخ قرارداد 
دارسي توســط رضاخان و عقد قرارداد جديد 
1933 شــد. در اين قرارداد حق االمتياز ايران از 
16 به 20 درصــد افزايش يافت. در اين دوران 
نفت به طور رســمي وارد بودجه ى دولت شد و 
عوايد ناشــي از فروش نفت بــه اقتصاد داخلي 
سرازير گرديد. در اين سال ها درآمدهاي نفتي 
نقش قابل توجهي در تجهيز ارتش، آغاز روند 
صنعتي شــدن كشــور و همچنين ورود برخي 

صنايع پايه ايفا مي كرد [2].

1-2- از ملـي شـدن نفـت تـا پيـروزي انقـالب 
اسالمي

بــا روي كار آمــدن پهلــوي دوم، با وجود 
افزايش توليد نفت، ســهم ايران از درآمدهاي 
نفتــي ثابت مانــد و اين امر در نهايت در ســال 
1329 بــا افزايــش نارضايتــي داخلــي به ملي 
شدن نفت منجر شــد. اين اقدام كاهش شديد 
درآمدهــاي دولــت را در پــي داشــت كه در 
نهايت با كودتاي 28 مرداد 1332و ســرنگوني 
كنسرســيوم  قراردادهــاي  مصــدق،  دولــت 
جايگزين اين قانون شــده و بار ديگر صادرات 

نفت و درآمدهاي نفتي برقرار گرديد.
با شــروع فعاليت كنسرســيوم در كشــور، از 
1333 ســهم ايران به 50 درصــد افزايش يافت. 
در همين ســال قانون اجــازه ى مبادله ى قرارداد 
فروش نفت و گاز و طرز اداره ى عمليات آن به 
تصويب مجلس شــوراي ملي رسيد. در راستاي 
اين قانون، از يك ســو قــراردادى بين دولت و 
شــركت ملي نفت و از سوي ديگر قراردادهاى 
شــركت هاي بين المللي عامل به امضاء رسيد. بر 
اين اســاس، ســهم هريك از طرفين 50 درصد 
درآمد خالــص بود. با اين وجود شــركت ملي 
نفت و شــركت هاي عضو كنسرســيوم ملزم به 
پرداخت50 درصد از سهام خود به عنوان ماليات 
به دولت بودند. بنابراين عمًال سهم شركت نفت 

1  رابطه ى مالي دولت و شركت نفت تا قبل از انقالب اسالمي

2  رابطه ى مالي دولت و نفت بر حسب تبصره يى-38 قانون بودجه ى سال 1358
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و كنسرســيوم از درآمد خالــص، 25 درصد و 
سهم دولت 50 درصد بود [9].

به طــور كلى مي توان رابطه ى مالي بين دولت 
و شــركت ملي نفت ايران را تــا قبل از انقالب 
اسالمي و بر مبناي اســاس نامه ى سال 1356 در 

قالب نمودار شكل-1 نشان داد.

1-3- رابطه ى مالي دولت و صنعت نفت پس از 
انقالب اسالمي

پس از پيروزي انقالب اســالمي، با تصويب 
تبصره ى-38 قانون بودجه ى سال 1358 رابطه ى 

مالي شركت نفت با دولت به رابطه اى بودجه اي 
تبديل شــد. در اين تبصره دولت اجازه ى امضاء 
قراردادهاي فروش نفت و فرآورده ى كشــور را 
به شــركت ملي نفت داد. امــا درآمد حاصل از 
فروش نفت خــام و صادرات فرآورده نزد بانك 
مركــزي و به حســاب خزانه داري كل كشــور 
واريز مي شد و در عمل درآمدهاي شركت نفت 
به فروش داخلي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي 
محدود بود. اين الگــوي مالي در طول برنامه ى 
اول و دوم توســعه (1378-1368) نيــز به اجرا 
درآمد؛ با اين تفــاوت كه دولت اعتبار واردات 

فرآورده را در اختيار وزارت نفت قرار مي داد.
براســاس مــاده ى-120 قانون برنامه ى ســوم 
توســعه (1379)، همه ى درآمدهــاي حاصل از 
صــادرات فرآورده هــاي نفتــي، گاز طبيعي و 
ميعانــات گازي و فــروش داخلــي نفت خام به 
شركت ملي نفت و شركت ملي گاز واگذار شد. 
همچنيــن در اين قانون مقرر گرديد درصدي از 
درآمد حاصل از صادرات نفت خام به شــركت 
نفت اختصــاص يابد و در مقابل شــركت نفت 
متعهــد به تأمين نيــاز داخلي فــرآورده و حفظ 
و توســعه ى ســطح توليــد آن زمان شــد. با اين 
وجــود توليد فزاينده ى خودرو و نياز به واردات 
فرآورده هــاي نفتي، اين منابــع را با محدوديت 

مواجه كرد [10].
در طول برنامه ى پنج ســاله ى چهارم توســعه 
(1388-1384)، رابطه  ى مالي دولت و شــركت 
نفت در قالب بودجه هاي ســاليانه تعريف شــد 
و ســاالنه 6 درصد از ارزش نفت خــام توليدي 
و 11 درصــد از ارزش گاز توليــدي (فــروش 
داخل و صادرات) و همچنين صادرات فرآورده 
به صورت سهم شركت هاي تابعه ى وزارت نفت 
مشــخص مى شــد. همچنين مابه التفاوت قيمت 
مصــوب داخلي فــروش فرآورده هــاي نفتي و 
گاز طبيعــي بــا قيمت هاي فــوب خليج فارس و 
گاز صادراتي به شــركت هاي مذكور پرداخت 
مي شــد. در اين ســال ها فروش ميعانات گازي 
جزء درآمدهاي شــركت ملي نفت به حســاب 
مي آمد و از ســوي ديگر بازپرداخت طرح هاي 

4  رابطه ى مالي دولت و شركت ملي نفت در سال هاي برنامه ى چهارم توسعه (1384-88)

3   رابطه ى مالي دولت و شركت نفت براساس برنامه ى سوم توسعه

1  درآمد نفت ايران تا انتهاي دوره ى 
پهلوي اول [1]

درآمد (ميليون دالر)

1/6دوره قاجار

185دوره پهلوى اول

186/6جمع



17

ماهنامه  علمى- ترويجى اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره ى 122 / ارديبهشت ماه 1394

بيع متقابــل و هزينه هــاي واردات بنزين از محل 
درآمدهاي شركت ملي نفت تأمين مى شد [6].

از 1389 و ســال هاي پــس از آن (برنامــه ى 
پنج ســاله ى پنجم توســعه) رابطه ى مالي دولت 
و شــركت ملــي نفت بــا تغييراتي همراه شــد؛ 
به گونــه اي كه درآمد فروش ميعانات گازي كه 
قبًال در اختيار شــركت ملي نفت قرار داشت، به 
درآمد صادرات نفت اضافه شد و سرجمع سهم 
شــركت نفت از صادرات نفت خــام و ميعانات 
گازي و پرداختــى بابــت خــوراك تحويلي به 
پااليشــگاه هاي داخلي به 14/5 درصد افزايش 
يافــت [11]. درآمــد حاصــل از فــروش گاز 
طبيعــي نيز به حســاب هاي دولت واريز شــد و 
سهم شركت هاي تابعه ى وزارت نفت بر اساس 
نسبت هاي مشخص در بودجه هاي ساليانه به آنها 

پرداخت مي شد.
وزارت نفت از طريق شــركت تابعه، پس از 
كسر هزينه هاى واردات و سهم شركت تابعه ى 
ذى ربط بابت گاز توليدى كه هر سال در قوانين 
بودجه ى سنواتى معين مى شد در راستاى اجراى 
قانــون هدفمند كردن يارانه هــا، منابع حاصل از 
فروش گاز طبيعى در داخل كشــور و صادرات 

را به خزانه دارى كل كشور واريز مى كرد.
در 1393 مجلس شــوراي اسالمي در جريان 

بررســى طرح احكام دائمى لوايــح بودجه هاى 
ســنواتى، به اصــالح رابطــه ى مالــي دولت و 
شــركت هاي تابعه ى وزارت نفــت ورود كرد. 
تعيين  به منظــور  مجلــس،  مصوبه ى  به موجــب 
رابطه ى مالى و نحوه ى تسويه حساب بين دولت 
(خزانه دارى كل كشور) و وزارت نفت از طريق 
شــركت تابعه ى ذى ربط، هر سال معادل سهمى 
از ارزش نفــت (نفت خام، ميعانات گازى و گاز 
طبيعــى خالص) صادراتــى و مبالــغ حاصل از 
فروش داخلى به  عنوان ســهم آن شركت و بابت 
تمامى مصارف ســرمايه اى و هزينه اى شــركت  
مزبــور از جملــه بازپرداخت بدهــى و تعهدات 
(شامل تعهدات ســرمايه اى و بيع متقابل، جبران 
ناشى  آلودگى هاى  و  زيســت محيطى  خسارات 
از فعاليت هــاى نفتــى و هزينه هاى صــادرات با 
احتساب هزينه هاى حمل و بيمه) تعيين مى شود. 
اين سهم، از پرداخت ماليات و تقسيم سود سهام 

دولت معاف است.

در  نفتـي  شـركت هاي  و  دولـت  2-رابطـه ى 
كشورهاي منتخب

بررســي نحوه ى تعامل دولت با صنعت نفت 
در كشــورهاي مختلف تجربيات ارزشمندي در 
اختيار خواهد گذاشت. در ادامه به ذكر تجربه ى 

كشورهاي نروژ، روسيه و آذربايجان در شيوه ى 
بهره گيري از درآمدهاي نفتــي به نمايندگي از 
كشورهاي توسعه يافته، كشورهاى در حال گذار 

و كشورهاى در حال توسعه اشاره مي شود.

2-1- نروژ
نروژ يكي از موفق ترين كشــورها در زمينه ى 
مديريت درآمدهاي نفتي و تنظيم رابطه ى مالي 
متقن بين صنعت نفت و دولت به شــمار مي رود. 
صنعت نفت و گاز اين كشــور شامل سه بخش 
مجــزاى سياســت گذارى، نظــارت و عمليات 
تجاري است كه به ترتيب نهادهاي وزارت نفت، 
اداره ى نفت نروژ و شــركت ملــي نفت نروژ يا 
همان اســتات اويل عهده دار وظايف بخش هاي 
دولتي  شركتى  اســتات اويل  هرچند  مربوطه اند. 
است اما شبيه به ساير شركت هاي فعال در نروژ 
ملزم به پرداخت ماليات بر ســود شــركت هاى 
نفتى، بهره ى مالكانه و ســود سهام شركت هاى 
دولتى نفتى، خالص تراكنش هاى مالى مرتبط با 
فعاليت هاى نفتى و خالص منابع متعادل كننده ى 
كســرى بودجــه ى غيرنفتى دولت بــه صندوق 
دولتي نفت نروژ اســت.  اين صندوق در 1990 
تأسيس و در 2006 به صندوق بازنشستگي دولتي 
تغييــر ماهيــت داد. مديريت اجرايــي صندوق 
بر عهــده ى بانــك مركــزي و تحــت نظارت 
مجلس خواهد بود كــه درآمدهاي نفت و گاز 
به آن واريز مي شــود. بر اساس سياست اعمالي 
از ســال 2001، تأميــن مالى كســرى بودجه ى 
بخش غيرنفتــى دولت نبايد بيشــتر از 4 درصد 
درآمدهاى حاصل از ســود سرمايه گذارى هاى 
صندوق باشد. به عبارت ديگر هزينه كردن بيش 
از 4 درصد از سود ســرمايه گذاري درآمدهاى 
نفتــي در بودجــه ى ملى ســاالنه مجاز نيســت. 
اين امــر موجب شــده بودجه ى دولــت با اتكا 
به ماليات ها بســته شــود و منابع مالى حاصل از 
فــروش نفت و گاز در اختيار دولت قرار نگيرد. 
به منظــور جلوگيرى از تأثيرات نوســانى قيمت 

5   رابطه ى مالي دولت و شركت ملي نفت بعد از سال 1388
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نفت و همچنين اثر تورمى آن بر اقتصاد داخلى 
در خارج از نروژ، منابع مالى كسب شــده در سه 
بخش اوراق قرضه، ســهام شركت ها و امالك 
و مستغالت ســرمايه گذارى مى شــود. در حال 
حاضر اين صندوق در بورس هاى معتبر آمريكا، 
آســيا و اروپا ســرمايه گذارى كرده و در ســال 
2011 ارزش بازارى آن معادل 525 ميليارد دالر 

بوده است.

2-2- روسيه
صنعــت نفــت و گاز روســيه تحــت نفــوذ 
گســترده ى دولــت قــرار دارد. در بخش نفت 
شــركت دولتي روســنفت دارايي هاي عظيمي 
دارد و بخش گاز نيز در كنترل شركت گازپروم 
اســت. دولت روســيه با اعمال انواع عوارض و 
ماليــات، درآمدهــاي شــركت هاي نفتي فعال 
در روســيه را جذب مي كند كــه مهم ترين آنها 
ماليــات بــر اســتخراج منابع معدنــي (15 دالر 
به ازاي هر بشــكه) و عوارض صادراتي اســت 
كه متناســب با افزايش توليــد افزايش مي يابد. 
همچنيــن شــركت هاي نفتي ملزم بــه پرداخت 
ماليــات بردرآمد و هزينه ى انتقال نفت از طريق 

خطوط انتقال دولتي هستند [22].
از  بهتــر  اســتفاده        ى  به منظــور   2004 در 

درآمدهــاى نفتــى و متعــادل كــردن بودجه ى 
دولت در مواقع كاهش شــديد قيمت هاي نفت، 
صندوق تثبيت تأســيس شــد. در ابتداى 2008 
دولت روســيه اين صنــدوق را بــه دو صندوق 
ذخيــره و ثــروت ملى تقســيم كــرد. صندوق 
ذخيره، كاربري كوتاه مدت دارد و وظيفه ى آن 
ذخيــره ى درآمدهاي نفت و گاز با هدف تأمين 
كســري بودجه ى غيرنفتي دولت است. مكانيزم 
واريــز درآمدها بــه صندوق ذخيــره به گونه اي 
اســت كه ابتدا بر اساس قوانين بودجه ي ساليانه، 
سهم بودجه ى دولت از درآمدها متناسب با توليد 
ناخالص داخلي پيش بيني شــده براي ســال آتي 
مشــخص مي شود و ســپس مابقي آن به حساب 
صندوق ذخيــره واريز مي گردد. بــا اين وجود 
سقف صندوق در حد 10 درصد توليد ناخالص 
داخلي پيش بيني شــده و مازاد بــر اين مقدار، به 
صنــدوق ثروت ملــي واريز مي شــود. صندوق 
ثــروت ملى نيــز با هــدف حمايت از سيســتم 
بازنشســتگى، پس اندازهاى شــهروندان روسى 
و تضمين تعادل بودجه ى صندوق بازنشســتگى 
روسيه تأسيس شــد. دارايي هاي صندوق ثروت 
ملي و صندوق ذخيره در خريد ارزهاي خارجي 
يــا دارايي هاي مالــي خارجي ســرمايه گذاري 
مي شــود. مديريت هــر دو صنــدوق در اختيار 

وزارت دارايي است و بانك مركزي روسيه نيز 
نقشي مشاوره اي اعمال مي  كند. با وقوع شرايط 
بحراني، دولت روســيه از منابع صندوق ذخيره 
برداشت مي كند اما منابع صندوق ثروت ملي از 
دست يازي دولت در امان مانده است. در 2012 
حجم صندوق ذخيــره 58 ميليارد دالر و حجم 

صندوق ثروت ملي 87 ميليارد دالر بود.

2-3- آذربايجان
دولــت آذربايجــان از نفــت و گاز توليدي 
توسط شــركت هاي فعال در ميادين اين كشور 
32-25 درصــد ماليــات بر ســود و 8-5 درصد 
ماليات تكليفي دريافت مي كند. شــركت نفت 
دولتــي آذربايجان؛ ســوكار، به عنوان نماينده ى 
دولت ســهم دولت را در هر پــروژه دريافت و 
به صندوق ملى نفت آذربايجان 1SOFAZ واريز 
مى كند. اين صنــدوق در 1999 با هدف تبديل 
منابع هيدروكربنى اتمام پذير به دارايى هاى مالى 
بــا درآمدهــاى دائمى براى نســل هاى حاضر و 
آينده، تأمين مالى زيرســاخت هاى استراتژيك 
و پروژه هاى عمومى در ســطح ملى و مديريت 

بهينه ى درآمدهاى هنگفت نفتى تأسيس شد.
در 2011 تمامــى درآمدهــاى صندوق ملي 
نفــت معادل 19/3 ميليــارد دالر بود كه از محل 
عوايــد حاصل از ســهم دولت از فــروش منابع 
هيدروكربنى، ســود ســهام دولت از پروژه هاى 
نفــت و گاز، حــق ترانزيــت، حق االمتيازهــا، 
اجاره بهاى زميــن، درآمد حاصــل از مديريت 
دارايى هــاى صنــدوق، درآمدهــاى حاصل از 
تعديــل قيمــت در پروژه هــاى گازى و ســاير 
درآمدها تأمين شده است. در مقابل، هزينه هاي 
صندوق كه عمدتاً (94 درصد آن) شامل انتقال 
به بودجه ى دولت است در اين سال معادل 12/2 
ميليارد دالر بوده اســت [21]. بنابراين در 2011 
حدود 7/5 ميليــارد دالر از درآمدهاى صندوق 
ملــى نفت بــه دارايى هاى صندوق اضافه شــده 

است.
6  رابطه ى مالي پيشنهادي دولت و صنعت نفت
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3- آسيب شناسـي رابطـه ى مالـي بيـن دولت و 
صنعت نفت

بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي دولت 
در بودجه هاي ســاليانه مســتقيماً از محل فروش 
نفت خام تأمين مي شــود. اين موضوع مشكالتي 
را متوجــه صنعت نفت، اقتصاد كشــور و منافع 
نســل هاي آينده كرده كه مختصراً به آنها اشاره 

خواهد شد.

3-1- عدم توجه به منافع نسل هاي آتي
است  بين نسلي  ســرمايه هاي  زيرزميني،  منابع 
و بنابرايــن برداشــت صيانتــي و تبديــل آنها به 
ســرمايه هاي مولــد و پايــدار بســيار ضــرورى 
مى باشــد. در ســال هاي گذشــته و با تأســيس 
صندوق توســعه ى ملي (كه در گذشــته حساب 
ذخيــره ى ارزي نــام داشــت) گامــي در ايــن 
جهت برداشــته شــده كه با توجه بــه مصارف 
پيش بيني شده براي اين صندوق به نظر نمي رسد 

به هدف مورد نظر توجه كافي مبذول شود.

3-2- نوسان در چارچوب هاي قانوني
رابطــه ى مالــي دولــت و صنعــت نفــت در 
ســال هاي گذشــته بر اســاس قوانيــن بودجه ى 
سنواتي تغيير كرده اســت. بنابراين هر ساله بايد 
تغيير ســهم دولت و سهم شــركت هاي تابعه ى 
وزارت نفت را از درآمدهاي نفتي انتظار داشت. 
اين شرايط انجام برنامه ريزي هاي بلندمدت براي 
شــركت هاي تابعه ى وزارت نفت را با مشــكل 
مواجــه مي كند. در عين حال با توجه به نوســان 
درآمدهاي نفتي، فرآيند بازپرداخت بدهي هاي 
ســرمايه گذاري كه عموماً ميان مدت هســتند با 

مشكالتي مواجه مي شود.

3-3- وابسـتگي اقتصـاد داخلي بـه درآمدهاي 
ارزي صادرات نفت

در ســاختار مالي موجود پس از كســر سهم 
مشــخصي از توليد نفت به عنوان ســهم شركت 

ملي نفت، باقيمانده به حســاب هاي تحت كنترل 
دولــت واريز مي شــود. اين درآمدها نســبت به 
درآمدهــاي مالياتي ســهل الوصول تر اســت و 

بنابراين تمايل به مصرف آنها بيشتر مى باشد.

3-4- كاهش بهره وري در صنعت نفت
در ســاختار مالي موجود توجهي به بهره وري 
و افزايش كارآيي شــركت هاي تابعه ى وزارت 
نفت نشــده اســت. به عبــارت ديگــر هيچ گونه 
فرآينــد تشــويقي بــراي اين شــركت ها جهت 
افزايــش بهــره وري عمليات اكتشــاف، توليد، 

توسعه و ... درنظر گرفته نشده است.

رقابت ناپذيـر  و  غيرتجـاري  سـاختار   -5-3
شركت هاي دولتي

نــوع رابطــه ى مالي موجود و عــدم تفكيك 
در وظايــف حاكميتــي و تصدي گــري منجــر 
بــه مديريــت شــركت هاي دولتــي در قالــب 
ســاختارهاي غيرتجاري و اقتصادي شــده و در 
زيادي  غيرتخصصي  تكاليــف  منابع،  تخصيص 
توسط دولت بر منابع محدود داخلي آنها تحميل 

مي گردد.

3-6- دشواري فعاليت شركت هاي غيردولتي
در ســاختار موجود، با وجــود تمهيدات ذيل 
مــاده ى-129 قانــون برنامــه ى پنجم توســعه، 
شــركت هاي غيردولتي امكان فعاليت در بخش 
باالدســتي نفــت و گاز را ندارنــد و تنهــا در 
قالــب قراردادهاي خــاص به ارائــه ى خدمات 
مي پردازنــد. با اين وجــود اگر از نظــر قانوني 
امكان حضور بخش خصوصي در اين فعاليت ها 
فراهم شــود، بازنگري در ساختار رابطه ى مالي 

موجود بيش از پيش ضرورت مي يابد.

4- الگـوي پيشـنهادى رابطـه ى مالـي دولـت و 
صنعت نفت

امروزه ســهم عمــده اي از درآمدهاي ارزي 

دولت از طريق نفت تأمين مي شــود. اين شيوه ى 
مديريت درآمدهاي نفتــي منجر به ورود حجم 
عظيمــي از دالرهــاي نفتــي به اقتصــاد داخلي 
شــده اســت. در صورتى كه به اعتقــاد همه ى 
صاحب نظران، منابع طبيعي ثروت هاي بين نسلي 
اســت و آينــدگان نيــز ســهمى از آن دارند و 
بنابرايــن هزينه كــردن آنها براي امــور جاري، 
غيرســرمايه اي و غيرمولد اشــتباه بزرگي است. 
در اين خصوص اصالح ساختار مالي موجود و 
نحــوه ى رفتار دولت با درآمدهــاي نفتي كه از 
يك سو منافع، خالقيت و بهره وري شركت هاي 
نفتي را با مشكل مواجه مي كند و از سوي ديگر 
ضمن تحميل هزينه هاي فراوان بر اقتصاد، منافع 
نســل هاي آتي را نيز هدر مي دهــد، از اولويت 
ويژه اى برخوردار اســت. در شكل-6 بر اساس 
مطالعه ى روابط مالي گذشته ى دولت و صنعت 
نفت و همچنين بررسي تجارب برخي كشورهاي 
موفق و تازه وارد در اين حيطه، رابطه ى مالي بين 
دولــت و صنعت نفت و به طور كلى درآمدهاي 

نفتي پيشنهاد شده است.
بر اساس الگوي پيشــنهادي، دولت از طريق 
وزارت نفــت بر فرآيند توســعه، توليد و فروش 
نفت خــام و گاز طبيعــى شــركت هاي دولتي و 
فعال  شــركت هاي  مى كند.  نظــارت  غيردولتي 
در توليد و توســعه ى نفت و گاز، ضمن اولويِت 
تأمين نياز داخل در مقايسه با صادرات، بر اساس 
ضوابط موجود موظف به پرداخت ســود سهام 
(شــركت هاي دولتي)، بهــره ى مالكانه، ماليات 
بــر عملكرد و ماليات ويــژه ى توليد نفت و گاز 
خود به صندوق توســعه ى ملي كشــور هستند. 
اين عوامل با هدف حداكثرســازى سود دولت 
از نفت خام و گاز طبيعي توليدى تعيين خواهند 
شد. در اين حالت شركت هاي دولتي با پرداختن 
به حوزه هاي تخصصي از تكاليف غيرتخصصي 
معاف شــده و مديريت و عمليات آنها بر اساس 
اصول تجــاري و بنــگاه داري اقتصــادي انجام 
خواهد شــد. همچنين با مشــخص شــدن منابع 
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درآمــدي خاص بــراي هر شــركت، انگيزه ى 
كافي جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها 

ايجاد خواهد شد.
از ســوي ديگر منافع حاصــل از فروش نفت 
و گاز بــا هدف تخصيص به مصارف مشــخص 
و به منظــور حفظ اقتصاد داخلي از شــوك هاي 
ناخواســته ى اقتصــادي و محافظــت از حقوق 
آيندگان به صندوق توسعه ى ملي واريز مي شود. 
منابع صندوق توســعه ى ملي بر اســاس وظايف 
و اختيــارات اصالح شــده ى آن، به نســبت هاي 
مشــخص و تعيين شــده توســط مجلس شوراي 
اســالمي، جهت واريز به حساب ذخيره ى ارزي 
(جهــت مواجهه با بحران هاي احتمالي و ســهم 
بودجه ى دولت)، حســاب پس انــداز آيندگان 
(جهــت ســرمايه گذاري هاي بدون ريســك و 

بلندمدت در راستاي حفظ منافع نسل هاي آتي) 
و ســرمايه گذاري داخلــي و خارجي اختصاص 

خواهد يافت.
از ديگر مصــارف درآمدهاي نفتي كه مازاد 
بر ســقف مشــخص شــده به حســابي با عنوان 
حســاب پس انداز آيندگان واريز خواهد شــد، 
مواجهه با بحران هاي احتمالي حســاب ذخيره ى 
ارزي با ســقف مشــخص اســت. در ايــن الگو 
ســهم دولت به عنوان يكــي از مصرف كنندگان 
منابع نفتي مشــخص شــده و ســاالنه بر اســاس 
شاخص هاي معين اقتصادي و اجتماعي از جمله 
رشد اقتصادي، ســرمايه گذاري، جمعيت و ....، 
از حساب ذخيره ى ارزي به حساب خزانه داري 
كل واريز مي شــود. در اين حالت درآمد دولت 
از محــل فروش نفــت محدود شــده  و دولت 

به منظور تأمين هزينه هاي خود به ساير درآمدها 
از جمله ماليات متكي خواهد شد.

حســاب پس انداز آيندگان عالوه بر دريافت 
مازاد حساب ذخيره ى ارزي، مستقيماً و به منظور 
حمايت از حقوق نســل هاي آينده و بهره گيري 
از  بخشــي  تجديدناپذيــر،  منابــع  از  مناســب 
درآمدهاي ارزي را نيــز دريافت مي كند. منابع 
اين حســاب به منظور اطمينان از وصول ســود و 
اصل آنهــا در ســرمايه گذاري هاي بلندمدت و 
بدون ريســك داخلي و خارجي صرف خواهد 
شــد. عالوه بر اين موارد، صندوق توسعه ى ملى 
مى توانــد به منظور توســعه ى اقتصــاد داخلى يا 
كسب سود، در طرح هاى داخلى و بين المللى از 
جمله بخش نفت و گاز داخل يا ســاير كشورها 

سرمايه گذارى كند.

    پا نويس ها
1.State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan


