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 (نفت و گاز کشورصندوق توسعه ملی )درآمدهای  منابع تبدیلادی مدل پیشنه

 نسلی زاینده اقتصادی بعنوان ثروت بینفبه سرمایه های  
 

 1محمدحسین دانشفر

 

  چکیده

 مدلی ارائه درصددو تجارب عملی سایر کشورها و وضعیت فعلی صنعت نفت و گاز کشور  ایران اقتصاد واقعیت های بر تکیه با مقاله این

 تصمیم و ملی توسعه صندوق ایجاددرآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز است که در واقع با با نحوه برخورد  ارائه راهبردهای مورد در

درصدی آن در هر سال امکان تحقق یافته است.  3و افزایش  کشور گاز و نفت صدور از حاصل از درآمدهای درصد 02حداقل واریز به

 است توسعه پنجم برنامه ابالغی کلی های کلیدی سیاست و مهم نکات از کشور جاری بودجه در نفتی درآمدهای از استفاده عدم امکان

 برای پیشنهادی جدیدی کار وساز  و فرایند مدل، این براساس .باشد می کشور اقتصاد نظام مدیریت در عمده تغییرات نویدبخش که

صندوق  تأسیس با وکه طی آن نفت و گاز بعنوان دارایی تلقی  شود می تعریف خام نفت صدور از حاصل درآمدهای با برخورد فعال

 حفظ اصل ضمن و تبدیل زمینی روی مستمر بازده دارای و پایدار های سرمایه به زیرزمینی تجدیدناپذیر های توسعه ملی، سرمایه

یل این درآمدها به سرمایه های تبد و عالوه بر گیرد می شکل نفت از حاصل درآمدهای ردیف هم جدیدی، درآمدی منبع ها، سرمایه

وضعیت فعلی، اسناد این مقاله با در نظر گرفتن  در ینده باعث ذخیره و پس انداز آن برای نسل های بعدی استفاده خواهد شد.فزا

ایی از مدل حرکت از وضعیت فعلی به سمت وضع نگر و اقتض با رویکردی استراتژیک، سیستمی، آینده باالدستی و نیات رهبری نظام،

ازدیاد  توسعه میادین با اولویت میادین مشترک نفت و گاز، انتقال تکنولوژی های نوین و ارتقاء توان فنی، اولویت هایمطلوب آینده، 

رداشت از مخازن نفت و گاز، تربیت نیروی متخصص و کارآزموده، پرهیز از خام فروشی نفت و تکمیل زنجیره ارزش، ذخیره سازی گاز، ب

ساخت داخل و شرکت های دانش بنیان، تشکیل ، 44توجه به واگذاری ها در قالب سیاست های اصل  ارتقاء ذخایر استراتژیک،

ر انش و خدمات فنی، سرمایه گذاری، دور زدن تحریم ها که همگی به نوعی از موارد مد نظر دخودکفایی، مدیریت مصرف، صادرات د

درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بعنوان ثروت های بین نسلی به دست  نگاه بهمتی می باشند به عنوان خروجی مدل اقتصاد مقاو

 آمده است.

    

 بین نسلی نفت و گاز، ثروت، درآمدهای، مدلصندوق توسعه ملی،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی   32میلیارد بشکه ذخایر نفتی و حدود  152جمهوری اسالمی ایران با در اختیار داشتن حدود 

درصد منابع انرژی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر جمهوری اسالمی ایران از نظر  52در منطقه ای قرار گرفته است که بیش از 

نظر عد از روسیه و از میزان ذخایر نفتی در رتبه دوم دنیا بعد از عربستان سعودی، از نظر میزان ذخایر گازی نیز در رتبه دوم دنیا ب

درصد از درآمد کشور را  02ه اول دنیا قرار دارد. صنعت نفت و گاز ایران که از نظر درآمدی نزدیک به مجموع ذخایر نفت و گاز در رتب

 بر عهده دارد، حیات اقتصادی کشور در گرو آن می باشد. 

 مواد تامین گذاری، سرمایه جهت مالی منابع به شدید نیاز اقبیل کشوره این بارز خصوصیات از و است توسعه حال در کشوری ایران

دارای جذابیت اقتصادی است  0252قتصاد ایران یکی از اقتصادهای بزرگ جهان بوده و دور نمای آن حتی تا سال ا .است و تولید اولیه

 ریزی برنامه لذا ،سعودی قرار خواهد گرفت و از این نظر در کنار کشورهایی مثل ایتالیا و کره جنوبی و حتی باالتر از کشور عربستان
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 در ایران رشد امکان حال در عین و شود بخشیده تداوم صنعت این در ایران جایگاه و نقش که طوری به صنعت پایدار این توسعۀ برای

 .می نماید الزم آید، فراهم جهان گاز صادرات بازار

 می صنعت این های فناوری صنایع و رسانی روز به از ناتوانی بلکه است ایران اقتصاد حیاتی شاهرگ تنها نه ایران گاز و نفت صنعت

 این از صیانت و حفظ برای نوین مدیریتی های روش از استفاده حال در عین . نماید وارد کشور آینده و اقتصاد به جدی آسیب تواند

 و نفت صادرات از حاصل از منابع استفاده در هدفمندی کنار در صنایع این در گذاری سرمایه افزایش برای اتخاذ راهکارهایی و مخازن

 این بلکه نیستند، کشور برای درآمد تأمین منابع گاز و نفت که کرد یابد. نباید فراموش می معنا کشور در ثروت خلق و توسعه در گاز،

 سرمایه و ثروت خلق اقتصادی، راستای توسعه در آنها از بهینه برداری بهره تنها که باشند می کشور ای سرمایه های کاالها دارایی

 .باشد مدبرانه تواند می زیربنایی های گذاری

 خام نفت صادرات از حاصل مالی منابع اما آید می خام بدست نفت صادرات از کشور درآمدهای از ای عمده بخش چه اگر متأسفانه    

 چندان جدید های ظرفیت ایجاد و تولید افزایش به منظور جدید گذاری سرمایه برای کشور، ضروری نیازهای سایر به توجه با کشور

 ممکن نگیرد صورت دقیق شده بینی پیش درطول زمان اگر مدت، بلند امری است گذاری سرمایه اینکه به توجه و با کند نمی تکافو

 سازد. مواجه بحران با را اقتصاد کل نتیجه در و نفت بخش ناگهانی صورت به است

های نفتی به ثروتهای  با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآوردهصندوق توسعه ملی       

های نفتی تشکیل  های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل ماندگار، مولد و سرمایه

  [1د.]شو می

صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق به درصد درآمد فروش نفت و گاز و میعانات گازی  03طبق قانون در حال حاضر      

شود، بنابراین در آینده منابع قابل توجهی ارز  درصد به این سهم اضافه می 3سال  هر شود و نسلی واریز می  غیردولتی و صندوق بین

بایستی در حفظ سهم آیندگان از نفت و گاز جایگاه ویژه ای گیرد که  دوق توسعه ملی قرار میکشور در صن آیندههای  متعلق به نسل

 داشته باشد.

مشتمل بر اسناد باالدستی، وضعیت موجود و چالش های آینده با در این مقاله که با بررسی مستندات موجود جهت تدوین الگو 

در حفظ سهم نسل های ختار یافته است به بررسی نقش صندوق توسعه ملی سارویکردی استراتژیک، سیستمی، آینده نگر و اقتضایی 

پرداخته و در نهایت الگویی جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به فعالیت هایی که منجر به  آینده از منابع نفت و گاز کشور

 زایش اقتصادی و حفظ منابع نفت و گاز برای آیندگان ارائه می گردد.

 

 در اقتصاد ملی جایگاه نفت -1

منابع طبیعی برای اقتصاد هر کشور، یک موهبت است که می تواند مزیت نسبی در تولید و تجارت خارجی ایجاد کند. در بین منابع 

طبیعی، نفت خام به دلیل نیاز همه کشورها به این حامل انرژی، خصوصیات اقتصادی و مزیت های ویژه ای دارد، به خصوص اگر مانند 

منابع نفت در ایران ملی  ایران سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی بزرگ ترین سهم در بین همه بخش های اقتصاد باشد.اقتصاد 

است و در مالکیت دولت قرار دارد و در نتیجه درآمدهای آن مستقیما به خزانه دولت واریز می شود. علی القاعده پس از گزارش دولت 

فقت خود را با پیشنهاد دولت برای محل هزینه کردن آنها اعالم می کند. در واقع فروش نفت خام از حجم درآمدهای نفتی، مجلس موا

 محل تامین درآمدهای بدون زحمت و بی دردسر دولت است.

 ماجرا در گروهی از صاحب نظران عقیده دارند فروش منابع خام طبیعی از جمله نفت، نوعی مالیات گرفتن از نسل های آینده است.     

اقتصاد ایران از آنجا شروع می شود که سیستم مالیاتی کشور توان تامین حقوق، مزایا و مخارج حقوق بگیران دولت و زیان شرکت های 

دولتی را ندارد و مالیات دهندگان نیز اگر قرار باشد هزینه خدمات دولتی را با مالیات تامین کنند، حاضر به پذیرش این حجم از 

تحت این شرایط تنها راه برای دولتی که  ،تولید خدمات محدود و ادامه کار شرکت های زیان ده دولتی نیستندکارکنان دولت برای 

عالقه ندارد تعداد کارکنان خود را کاهش دهد، مالیات گرفتن از نسل آینده یعنی هزینه کردن درآمدهای نفتی است که عمدتا به ارز 

 خارجی، یعنی دالر است. 



 

 

3 

راه اول، فروش این دالرهای نفتی در بازار آزاد که خود دو اثر ناخوشایند  کردن دالرهای نفتی دو راه پیش رو دارد.دولت برای هزینه 

افزایش قدرت کاذب ریال در برابر ارزهای آن  در پی دارد، کاهش نرخ برابری دالر با ریال که کاهش درآمد دولت اثر اول آن و اثر دوم

 است.« بیماری هلندی»ور به خارجی و مبتال شدن اقتصاد کش

راه دوم دولت برای هزینه کردن دالرهای نفتی که ساده ترین و سهل ترین راه نیز هست، فروش آنها به بانک مرکزی است. این راهکار 

قدام به نیز نتایج و عواقب خاص خود را بر اقتصاد ملی دارد. بانک مرکزی پس از خرید دالرهای دولت با افزایش ذخایر ارزی خود، ا

پرداخت ریالی معادل آن به دولت می کند و دولت این ریال های نو را به صورت حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود و جبران زیان 

شرکت های دولتی هزینه می کند.این فرآیند به گسترش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور می انجامد که افزایش 

ا که همان تورم است، نتیجه علمی و منطق اقتصادی آن است. در نتیجه افزایش قیمت جهانی نفت خام و سطح عمومی قیمت ه

افزایش درآمدهای دالری نفت و تصمیم دولت به هزینه کردن آنها از طریق فروش آن به بانک مرکزی، تورم آزاردهنده به خصوص برای 

دن بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کارآیی سیستم مالیاتی کشور را تحلیل می همچنین وابسته ش طبقات کم درآمد را به دنبال دارد.

برد و در زمان کاهش درآمدهای نفتی به دلیل آنکه امکان کاهش هزینه بودجه دولت وجود ندارد، بلکه مطابق رویه، حداقل برابر نرخ 

بت کسری به کل بودجه( نتیجه منطقی حسابداری تورم جهت افزایش حقوق کارکنان دولت باید رشد کند، کسری بودجه بزرگ )نس

آن است. تامین کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس و به دنبال آن گسترش پایه پولی، افزایش حجم 

 ه است.رقمی قیمت ها، رویه تکراری سال های گذشته دولت و فرآیند قابل پیش بینی در اقتصاد ایران بود نقدینگی و تورم دو

 مواجه بسیاری منفی و مثبت و شوک های نوسانات با اسالمی انقالب از بعد و قبل همچنین اخیر سده اوایل در ایران نفتی درآمدهای روند
 مداوم تزریق اصل دو از یک هیچ متأسفانه شده، کشور وارد اقتصاد مستمر طور به خدادادی منبع این درآمدهای چند هر است، بوده

 به گاز و نفت سرشار منابع پرتو در ایران اقتصاد بلکه ، است نبخشیده بهبود را کشور منفی، اقتصاد و مثبت شوکهای وقوع و درآمدها
 پیامدهای و تری شده پیچیده اشکال دارای آن، درآمدهای و نفت به وابستگی تالشها، همه رغم به و گرفته شکل تک محصولی صورت
  [0] .است گذارده جای به فراوانی

 1350الدین شاه تا سال  میلیارد دالر بوده است. از دوره مظفر 1111های کشور از ابتدای تاسیس صنعت نفت  مجموع درآمد     

در بوده یعنی میلیارد دالر  11060را  50تا  50های  های نفتی در بین سال میلیارد دالر بود، حجم درآمد 0162های نفتی کشور  درآمد

های نفتی کشور از ابتدای انقالب تا انتهای  میلیارد دالر درآمد نفتی عاید کشور شده است. مجموع درآمد 13965مجموع قبل از انقالب 

میلیارد  11261میلیارد دالر، دولت سوم و چهارم  0562ها  سهم دولت اول و دوم از این درآمدکه میلیارد دالر  44564دولت هشتم، 

های نفتی دولت در هفت سال اخیر  درآمدو میلیارد دالر  15060دالر و دولت هفتم و هشتم میلیارد  14160دالر، دولت پنجم و ششم 

 [3]. میلیارد دالر برآورد شده است 53161

های مربوط طی چند سال اخیر را به نمایش می گذارد. همانگونه که در نمودار زیر درآمدهای نفت خام و فرآورده نمودار           

نفت از فروش نفت خام تقریباً به صورت بی قاعده ای روندی صعودی داشته که با توجه به بستگی اقتصاد به  مشخص است درآمد ملی

درآمدهای نفتی قاعدتاً بایستی اثر این درآمدها بر زندگی حال و آینده مردم و کشور محسوس باشد و از طرفی برنامه ریزی تولید به 

 ان این منابع را حفظ نمود.شکلی باشد که برای نسل های آینده نیز بتو
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 : میزان درآمدهای نفتی ایران طی سالهای اخیر 1 -شکل

 

 اقتصادی حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز ضرورت های  -2

که بر این بوده و هست  گیرد که گمان ان از آنجا نشأت میکرد دالرهای نفتی در تاریخ اقتصادی ایر بی گمان خطای تاریخی در هزینه

های دولت است و دالرهای ناشی از فروش این طالی سیاه درآمد دولت است ولی واقعیت انکارناشدنی این است که  نفت جزو دارایی

فروشی را  آن هم به صورت خام نفت جزو انفال است و از جنس ثروت در اختیار حاکمیت اسالمی و دالرهای ناشی از فروش نفت و گاز

به همین دلیل اساسنامه صندوق توسعه ملی درباره منابع و مصارف رویکرد تبدیل ثروت ناشی از فروش نفت و  نباید درآمد قلمداد کرد.

ای کشور مقرر  کند و نافی رویکرد درآمدی است، هرچند در گام نخست با نگاه آسیب ندیدن منابع بودجه گاز به سرمایه را دنبال می

رو  سال پیش 5های نفتی( در  خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده از صادرات نفت )نفتدرصد منابع حاصل 02شده است تا حداقل معادل 

بینی کرده است اما  به حساب صندوق یادشده ریخته شود. عالوه بر این قانون برنامه پنجم منابع دیگری را هم برای صندوق پیش

ون فراتر نرود که اگر غیر از این باشد، بدون تردید نگرش تر این است که تدبیر شود مخارج و مصارف صندوق از چارچوب قان شایسته

 درآمدی به قلک فرزندان آینده برای تأمین دخل و خرج نسل کنونی غالب و تقویت خواهد شد.

دهد، زمانی که دالرهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد کشور شده،   های گذشته نشان می نگاهی به ساختار اقتصادی کشور طی دهه     

ای و آموزشی که قابل  ای، مشاوره های تجاری و مسکونی، خدمات واسطه یمت کاالها و خدمات غیرقابل مبادله مثل ساختمانق

ها در تولید خود  رفته است. وقتی قیمت این کاالها و خدمات بیش از حد گران شود، انواع محصوالتی که از آن واردکردن نیستند، باال

المللی را از دست خواهند داد، در نتیجه تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش یافته و  بت در صحنه بینکنند، قدرت رقا  استفاده می

ها  شوند. دولت هم همواره سعی کرده با درآمدهای نفتی به این کارخانه  ده نمی  تولیدات صنعتی برای صادرات نیز هرگز جوانه نزده و ثمر

 های این صنایع نوزاد را خنثی کند. ها و در بازار، مزیت نداشتن هزینه و تولیدات یارانه دهد و با سایر دخالت

و گسترش  که افزایش فضای سوداگری و داللی از سرازیر شدن درآمدهای نفتی، تبعات دیگری نیز به اقتصاد کشور تحمیل شده است

تی که تولید نفت سهم باالیی در تولید ناخالص داخلی و های نف دولت باشد. در واقع  هایی از آن می نهها و فساد اقتصادی و مالی نمو رانت

 اند. ها دارد، اغلب به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته بوده صادرات آن

های موجود در سطح کشور ابزاری  کند و نقدینگی  های اقتصاد سوداگری تبعیت می هاست که از معیارها و نگرش اقتصاد کشور سال     

گاهی در بازارهای چند از های قیمتی هر گیری حباب گسترش فضای داللی و سوداگری فراهم کرده که شکل مناسب را برای ایجاد و

شاهد هجوم نقدینگی مردم به خرید طال و در بعضی مقاطع  به طوری که مختلف از جمله ارز، طال و مسکن گواهی بر این مدعا است

ان پیامد ناگوار اقتصاد سوداگری است که مردم را به کسب سودهای باال ارز با هدف کسب سود راحت و بدون هزینه بودیم. این هم

ها و تدابیر نادرست اقتصادی عامل این  دهد و ویرانگر اقتصاد ملی است و به طور یقین سیاست  بدون کار و تالش عادت می

 ها است. ها و گسترش دالل بازی گیری جهت
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های حاصل از  های نفتی، درآمد در صورت کاهش درآمد .مربوط به صادرات نفت است های نفتی کشور درصد درآمد 22تا  02حدود      

های بین نسلی  های زیرزمینی را باید به ثروت زمینی و دارایی داراییاین  یابد. های نفتی است، کاهش می مالیات نیز که وابسته به درآمد

کشور با توجه به وابستگی ساختار بودجه  کنیم. نها خرج نسل خود میهای نفتی را ت اکنون درآمد درحالی است که هماین  رد.تبدیل ک

صرف کارهای غیرضروری مثل درآمدهای نفتی را نباید و  نفت، باید کارهای فنی الزم برای حفظ ظرفیت تولید نفت انجام شود  به

جاری از نفت مستقل   چنین بودجهو هم جدا کندهای خود را از نفت  دولت باید هزینهدر این شرایط  واردات کاالهای مصرفی شود.

  شود.

اقتصاد ایران به واسطه دارا بودن ذخایر سرشار نفت و گاز همواره چشم امیدش برای تامین نیازهای مالی به درآمدهای نفتی بوده      

شده است یک ثروت بین است. اما نفت به دلیل این که جزو سرمایه هایی است که طی قرون متمادی در مخازن نفتی کشور انباشته 

نسلی به شمار می رود و برداشت بی رویه آن باعث محروم ماندن نسل های آینده از این منبع انرژی خواهد بود. همچنین وابستگی 

اجازه استفاده از ظرفیت ارزش افزوده تبدیل نفت خام به  ،بیش از حد به درآمد فروش نفت خام و سهولت دستیابی به این درآمد

لذا در سیاست های ابالغی و برنامه های توسعه کشور کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور،  ،های نفتی را گرفته است فرآورده

استفاده از درآمدهای نفت به عنوان منبع مالی توسعه سایر فعالیت های اقتصادی و تکمیل صنایع پتروشیمی و پاالیشی برای تبدیل 

 تر نفتی مورد تاکید قرار گرفته است. نفت خام به فرآورده های باارزش

 

 آینده نفت و گاز ایران در منطقه -3

ایران پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با تحریم ایاالت متحده آمریکا روبرو شد. این تحریم در سال های اخیر شدت بسیاری به 

خود گرفته به طوری که در سال اخیر خرید نفت ایران توسط تعدادی از کشورها تحریم و نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت در 

 با مشکل زیادی مواجه گردیده است. بانک های بین المللی 

المللی انرژی منتشر  میلیون بشکه به نقل از آژانس بین 3های گذشته خبر افزایش تولید )و صادرات( نفت عراق به بیش از  در ماه     

به رتبه دوم تولید نفت  ، به معنای دستیابی عراقبه واسطه تحریم شد. این مساله در کنار کاهش تولید نفت ایران به کمتر از این میزان

میلیون بشکه نفت در روز، باالتر از ایران، کویت  0/3در اوپک است. همزمان با این مساله وزیر انرژی عراق نیز اعالم کرد عراق با تولید 

بع ثانویه، تولید گزارش ماهانه بازار نفت اوپک در ماه آگوست، به نقل از منا.و امارات متحده عربی در جایگاه دوم اوپک ایستاده است

هزار بشکه و کمتر از کشورهای عربستان، عراق و کویت اعالم کرده بود. توجه به این آمارها در کنار  210نفت ایران را دو میلیون و 

از ایران پیشی  29های اخیر )که از جمله موجب شد صادرات این کشور در اواخر سال  بررسی روند رو به رشد تولید نفت عراق در سال

میلیون بشکه در روز برسد( این نتیجه را در پی دارد که ایران در اوپک پس از صادرات، اکنون جایگاه تولیدکننده را  1/0به  گرفته و 

  د.نیز به عراق واگذار کرده و احتماال پس از عراق، کویت نیز در تولید و صادرات از ایران جلو خواهد افتا

نخست، عللی که سالهاست بر وضعیت تولید مخازن  :بندی کرد توان به دو دسته کلی تقسیم میعلل کاهش تولید نفت ایران را      

مخازن کشور را عدم  1های مجلس شورای اسالمی علل اصلی افت تولید مرکز پژوهش 22نفتی کشور موثر بوده است. گزارش سال 

رد نیاز گاز و آب عنوان کرده است. این گزارش همچنین تزریق به موقع و به میزان موموضوع مهم  عدم توجه بهبرداشت صیانتی و 

های برداشت  توجهی به روش گذاری کافی و بی شرایط بحرانی تولید نفت خام کشور را نتیجه عدم توفیق در اکتشافات، عدم سرمایه

های  ازدیاد برداشت نفت، در سالله أمچون اکتشافات جدید و توجه به مسصیانتی داشته است. باید توجه داشت هر چند برخی موارد ه

گذاری خارجی )که نقطه  پس از انتشار گزارش مذکور، با توجه بیشتری همراه شده، اما کماکان ضعف در مسائلی همچون جذب سرمایه

تولید که با این اوصاف نفت ایران نیز همانند سایر مناطق دارای شیب کاهشی در  گردد قوت اصلی کشور عراق بوده است( مشاهده می

 بوده و نهایتاً به اتمام منجر خواهد شد.
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ها تاثیر نمود پیدا کرده و با برخی از علل دسته نخست نیز  های اخیر و با شدت گرفتن تحریم به طور خاص در سال دسته دوم علل،     

ها در بخش  یر حضور این شرکتثأهای وابسته به آنهاست. ت سرمایه های خارجی و دارای اشتراک است. بارزترین این علل خروج شرکت

 گاز قطر )میدان گنبد شمالی( و بخش نفت عراق، به سادگی قابل مشاهده است.

ثیرپذیری تولید نفت از مشکالت فروش است. باید توجه داشت اغلب تولید نفت و أت  ،گیرد علت دیگری که در این دسته جای می      

ندانی ندارد و لذا کاهش فروش در نتیجه مشکالت به وجود آمده پس از تحریم، سازی چ گاز در جهان و کشورمان، قابلیت ذخیره

سازی دارند  سازی نفت نیز تنها برای چند روز قابلیت ذخیره ها و مخازن ذخیره در کاهش تولید موثر است. ضمن آنکه نفتکش مستقیماً

ایداری فروش، موجب خواهد شد ید نفت به فروش آن و ناپو همین امکان اندک نیز برای تولید گاز مهیا نیست. وابستگی مستقیم تول

ی تولید با اقبال کمتری مواجه گردد و تولید صیانتی از مخازن با مشکالت جدیدی مواجه  ات کارشناسی و فنی در مسالهظمالح

 [4].گردد

پارس جنوبی است. باید توجه داشت آمار از جمله ی گازله مهم دیگر، همبستگی تولید گاز و میعانات گازی در برخی میادین أمس     

گردد. آمارهای  تولید نفت اعالم شده، با احتساب میعانات گازی است که در فرآیند تولید گاز و به عنوان بخشی از تولید، استحصال می

ر صورت بروز مشکل در دقاعدتاً  که هزار بشکه در روز اعالم کرده است 422نقل شده تولید میعانات گازی در سال گذشته را بیش از 

یابد. این مساله به ویژه در فصل زمستان که تولید می صادرات میعانات گازی، تولید این میعانات و بالتبع بخشی از گاز کشور کاهش 

  خواهد شد. یابد، موجب مشکالتی در بخش مصارف صنعتی و خانگی گاز اهمیتی دوچندان می

ای از مشکالت کمتر  تولید نفت ایران، عالوه بر کاهش درآمدهای نفتی، موجب ورود به دایرهبا این تفاسیر باید گفت کاهش فروش و   

به نظر و از طرفی داشتن نگاه تمام شدن منابع نفت و گاز ایران نیز مزید بر این علل خواهد بود.  دیده شده و نسبتا ناآشنا شده است

ت تأمین منابع مالی در جهت حفظ و افزایش تولید و افت طبیعی مخازن، های نفتی، مشکال رسد در صورت ادامه روند فعلی تحریم می

با دهد. اگر چه  ت در کشورهای صاحب نفت را نشان میزیر پیش بینی زمانی اتمام نف شکل ه باشد.روند نزولی تولید نفت ادامه داشت

لیکن باید توجه داشت که قرن آینده  سال دیگر نفت داشته باشد 111می شود ایران تا  پیش بینی اکتشافات جدید در کشورتوجه به 

 با ادامه روند وابستگی به نفت و تولید آن، نسل های بعدی کشور با مشکل جدی مواجه خواهند بود.

انگلیس، نروژ، چین، هند و روسیه و... بوده  نظیر آمریکا،مطرح میزان نفت کشورهایی  ،قرار داردقبلی ه در مقابل موضوع نکته مهمی ک

که با کاهش چشمگیری در سالهای آتی مواجه خواهند بود و با توجه به افزایش نیاز بازار جهانی به نفت در سالهای آینده، حفظ این 

آهنگ تولید آن و همچنین استفاده از درآمدهای فعلی آن به عنوان میراثی برای نسل های آینده می منابع عظیم خدادادی و کاهش 

  رگ برنده کشور در دنیا مطرح گردد که باعث قدرت مانور نسل های آینده نیز خواهد بود.تواند به عنوان ب

 : پیش بینی شرکت بریتیش پترولیوم از میزان تداوم زمانی تولید نفت کشورها2 –شکل 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910310000603
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 تکالیف قانونی در اسناد باالدستی -4

همسو با حفظ منابع نفت و گاز برای توسعه و تلقی آن به عنوان یک ثروت باالدستی است که بایستی در حفظ و  کشور، کالن اهداف

د. در نیات رهبران، چشم انداز کشور، برنامه ها و سایر قوانین و مقررات به این نکته تأکید ذخیره آن برای نسل های آینده تالش نمو

کشور  باالدستی اسناد از اهداف این شده است که بدین منظور موارد مطروحه در اسناد باالدستی نظام به شرح ذیل ارائه گردیده است.

و قانون  1352نفت مصوب سال  وزارت تأسیس ، قانون1424گاز در افق  بیست ساله کشور و صنعت نفت و انداز چشم سند مشتمل بر

 قانون 44اصل کلی های توسعه، سیاست پنجم برنامه کلی های گاز، سیاست و نفت بخش کلی های ، سیاست1311نفت مصوب سال 

 دریافت موضوع رهبری نظام  قابل نیات و نظرات مسئولین و در کالنو  ها یارانه کردن هدفمند ایران، قانون اسالمی جمهوری اساسی

 از: عبارتند است که

 1424( چشم انداز کشور و صنعت نفت و گاز در افق 4-1

 ت:داش خواهد هایی ویژگی چنین انداز چشم افق در ایرانی جامعه سند این براساس

 به یافته دست، تولید در اجتماعی سرمایه و انسانی منابع برتر سهم بر متکی فناوری و علم تولید در توانا پیشرفته دانش از برخوردار

 همسایه کشورهای و خاورمیانه قفقاز، میانه، آسیای شامل) غربی جنوب  آسیای منطقۀ سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه

اهم موارد . کامل استقالل به رسیدنو  سرانه درآمد سطح نسبی ارتقاء اقتصادی، پرشتاب رشد علم، تولید و افزاری نرم نقش بر تأکید با

 نیز به شرح زیر می باشد: 1424مندرج در چشم انداز صنعت نفت و گاز در افق 
 با تولید ظرفیت ایجاد نظر از مناسب فاصله حفظ مستلزم که اوپک در خام نفت کننده تولید دومین ظرفیت جایگاه حفظ -1

 .می باشد جایگاه این رقبای سایر

 .مشترک مخازن از ضرورت استفاده به توجه با طبیعی گاز تولید ظرفیت در جهانی دوم جایگاه به ستیابید -0

 .کشور هیدروکربوری منابع از افزوده ارزش ایجاد باالترین منظور به پاالیشی ظرفیت لحاظ به منطقه اول جایگاه به دستیابی -3

 از افزوده ارزش باالترین ایجاد منظور به پتروشیمیاییکاالهای  و مواد ید تول ارزش لحاظ از منطقه اول جایگاه به دستیابی -4

 .کشور کربوری هیدرو منابع

 [5]منطقه.  در گاز و نفت فناوری اول جایگاه به نیل -5

 1311و قانون نفت مصوب  1352( قانون تأسیس وزارت نفت مصوب 4-0

 اختیار در اساسی قانون 45اصل  طبق و عمومی است های ثروت و انفال وجز کشور نفت منابع ،1311مصوب  نفت قانون  0ماده  طبق

 وزارت کشور توسط خارج و داخل در که هایی گذاری سرمایه و ها دارایی و تجهیزات و کلیه تاسیسات و باشد می اسالمی حکومت

 حق بود. اعمال خواهد اسالمی حکومت اختیار در ایران و ملت به متعلق آمد، خواهد یا و آمده عمل به تابعه های شرکت و نفت

 قانون این اختیارات مصرح و مقررات اساس بر که است اسالمی حکومت به متعلق نفتی تاسیسات منابع و به نسبت مالکیت و حاکمیت

 .نماید کشور عمل کلی های برنامه و اصول طبق بر که باشد می نفت وزارت عهده به

 انجام بر نظارت و تابعه شرکتهای و نفت وزارت بر عهده قانون این مصرح اختیارات و حقوق اعمال قانون، این 3ماده اساس بر همچنین

 .بود خواهد نفت وزارت عهده بر قانون این در وظایف مندرج سایر و نفتی عملیات

 اعمال نفت، وزارت ایجاد از هدفدولت و  نماینده وزارت نفت ،1352مهرماه  مصوب نفت وزارت تأسیس قانون سه ماده مفاد موجب به

 بهره در به آن وابسته صنایع و پتروشیمی و گاز نفت، تأسیسات و کشور گاز و نفت منابع و ذخایر ان بریرا ملی حاکمیت و مالکیت اصل

 :باشد می زیر شرح به وظایف این اهم .است بازاریابی و برداری

 .آن تأسیسات حفظ و نگهداری و گاز و نفت منابع از مناسب و صحیح برداری بهره و ذخایر از صیانت

 .خارج از نیازی بی و بیشتر چه هر خودکفایی جهت در مربوط فنی دانش توسعه در کوشش

 امور به مربوط قراردادهای نهایی تصویب و پتروشیمی محصوالت و گاز نفتی، های فرآورده و نفت صادرات به مربوط امور بر نظارت

 .قراردادها سایر و مذکور

 .آنها برای الزم مالی منابع تأمین نحوه و ای سرمایه بزرگ های طرح اجرای و ریزی برنامه
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 حصول و مذکور های شرکت سازماندهی بر نظارت تابعه، های شرکت کلی ساختار و نفت وزارت ستادی سازمان تدوین و تهیه

 [0]و  [1] .کلی های مشی خط و هدفها از و تبعیت  مصوب اصول رعایت از اطمینان

  گاز و نفت بخش کلی های سیاست( 4-3

 :است شرح به این بود خواهد ایران نفت صنعت راهگشای که گاز و نفت بخش در نظام کلی سیاستهای

 .کشور منابع شناخت کامل و گاز و نفت اکتشاف گسترش برای مناسب راهکارهای و تدابیر تخاذ -1

 و امنیتی اقتصادی، قدرت افزایش از کشوربرخورداری  و موجود ذخایر با متناسب نفت، شده صیانت تولید ظرفیت افزایش -2

 سیاسی

 های فرآورده با جایگزینی حداکثر و مصرف داخلی تأمین منظور به کشور ذخایر حجم با متناسب گاز تولید ظرفیت افزایش -3

 نفتی

 و دانش صدور و جذب مرکز ایجاد تالش برای و متخصص انسانی نیروی تربیت و ای توسعه و بنیادی تحقیقات گسترش -4

 پتروشیمی و گاز نفت، صنایع و منابع های زمینه در فناوری ارتقای و سطح بین المللی در انرژی، مهندسی نی وف خدمات

 بخش های در گاز و نفت امر در خارجی داخلی و نیاز مورد مالی منابع جذب برای قانونمند سازماندهی ایجاد و الزم تالش -5

 قانونی مجاز

 گاز و نفت انتقال و معاوضه و پاالیش و فرآوریفروش،  و خرید برای کشور جغرافیایی و ای منطقه موقعیت از برداری بهره -6

 جهانی و داخلی بازارهای به منطقه

 انرژی شدت کاهش و مصرف سازی بهینه -7

 [2]طبیعی وگاز خام نفت صدور جای به پتروشیمی و نفت،گاز های فرآورده صادرات جایگزینی -8

 پنجم برنامه کلی های سیاست( 4-4

 :از عبارتند ها سیاست این در گاز و نفت بخش به مربوط بندهای

 داخلی ناخالص تولید به انداز پس نسبت با حفظ یه گذاری سرما  انداز پس شکاف کاهش طریق از گذاری سرمایه ( توسعه1-01

 .خارجی های سرمایه منابع و جذب و درصد 42 سطح در حداقل

 سرمایه و منابع " تصویب با ملی توسعه صندوق ایجاد بودجه و تأمین منبع از آن، از حاصل ی درآمدها و گاز و نفت به نگاه غییرت( 00

 مزیت از برای استفاده ریزی برنامه و پنجم برنامه اول سال در اسالمی شورای مجلس در آن به اساسنامه عمومی "اقتصادی زاینده های

 :رعایت با وابسته بدان دستی پایین و خدماتی و صنعتی زنجیره در گاز و نفت نسبی

 تسهیالت ارائه، ملی توسعه صندوق به نفتی های و فرآورده گاز و نفت صادرات از حاصل منابع از درصد 02حداقل  ساالنه ( واریز00-1

 و داخل در گذاری سرمایه توسعه و تولید هدف با غیردولتی عمومی نی و تعاو خصوصی، های بخش به ملی توسعه صندوق منابع از

 .اقتصادی مناسب بازدهی و رقابتی شرایط گرفتن در نظر با کشور خارج

 .پایان برنامه تا گاز و نفت ای درآمده به دولت جاری های هزینه وابستگی ( قطع00-3

 44اصل  کلی های سیاست رعایت با همسایه کشورهای با مشترک معادن و نفت و گاز استخراج و استحصال در گذاری سرمایه ( 00

 .اساسی قانون

 فناوری. و سرمایه گذاری تجارت، در آسیا غربی جنوب منطقه کشورهای با همکاری جانبه همه گسترش( 32

 توسعه پنجم برنامۀ الیحه در گاز و نفت صنعت( 4-5

 و گاز نفت میدانهای توسعه برای تابعه شرکتهای طریق از می شود داده اجازه نفت وزارت به، توسعه پنجم برنامۀ الیحه  112ماده  بنابر

 مشترک، میادین اولویت با طبیعی، گاز مکعب میلیون متر پنجاه و دویست و خام نفت بشکه میلیون یک روزانه اضافی، تولید سقف تا

 رئیس راهبردینظارت  و ریزی برنامه معاونت با موافقتنامه مبادله و اقتصاد شورای در ها طرح و اقتصادی فنی توجیه تصویب از پس

 وزارت تابعه شرکتهای )منابع داخلی ها طرح همان اضافی تولیدات محل از صرفا شده ایجاد تعهدات بازپرداخت .نماید اقدام جمهور

 .شد خواهد نفت( انجام
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 منابع تأمین ها بامیدان  توسعه و اکتشافی قراردادهای انعقاد به نسبت ماده این در مندرج اضافی سقف تولید تا است مجاز نفت وزارت

 اقدام زیر شرایط و اصول با رعایت میدان هر شرایط با داخلی، متناسب صالحیت صاحب شرکتهای یا خارجی طرفهای توسط مالی

 نماید:

 کشور گاز و نفت منابع بر دولت مالکانه تصرفات اعمال و حاکمیت حفظ  الف:

 دولتی و بانکهای ج.ا.ا مرکزی بانک دولت، توسط شده ایجاد تعهدات بازگشت تضمین عدم  ب:

 ایجاد جنبی های هزینه سایر و مالی منابع های تأمین هزینه و ریسک سود، یا و الزحمه حق سرمایه، اصل بازپرداخت کردن ج: منوط

 محصول. فروش روز قیمت پایه بر آن، عواید یا و میدان محصوالت از بخشی طریق تخصیص از طرح اجرای جهت شده

 برای میدان محصول بودن ناکافی یا و میدان بودن یر اقتصادی، غقرارداد نظر مورد اهداف به دستیابی عدم ریسک و خطرات د: پذیرش

 قرارداد. طرف توسط شده مالی ایجاد تعهدات استهالک

 روشهای کارگیری به برای انگیزه ایجاد رعایت با و هر طرح شرایط با متناسب قرارداد، طرف برای گذاری سرمایه بازگشت نرخ ه: تعیین

 قرارداد. دوره طول در گاز و نفت مخازن از صیانتی برداشت تضمین  برداری و بهرهو  توسعه اکتشاف، در بهینه

 .کشور و اجرایی صنعتی تولیدی، مهندسی، و فنی توان از استفاده حداکثر قانون رعایت  ز:

 طی.محی زیست مقررات و قوانین رعایت  ح:

 الیحه: 119اساس ماده همچنین بر 

 کارگیری به و انتقال نیز و کشور سراسر در و گاز نفت منابع بیشتر چه هر اکتشاف و شناسایی منظور به شود می داده اجازه دولت به

 که و بویراحمد( کهگیلویه و بوشهر خوزستان، های استان استثنای کشور)به مناطق کلیه در عملیات اکتشافی، در جدید های فناوری

 100ماده  در مذکور ارقام قالب در شود، تجاری تولید قابل کشف میدان به منجر و انجام پیمانکار ریسک با مربوط اکتشافی عملیات

 از جدید میادین و توسعه اکتشاف برای توأم متقابل بیع قراردادهای عقد به نسبت معاونت، با موافقتنامه از مبادله پس و قانون این

 قالب غیرمستقیم( در و اکتشافی)مستقیم های نماید. هزینه انتخاب ضوابط قانونی مطابق را پیمانکار و اقدام مناقصات برگزاری طریق

 شد. خواهد بازپرداخت میدان تولیدی همان محصوالت فروش محل از توسعه های هزینه همراه به و منظور مذکور قرارداد منعقده

 صورتی در باشد. می تمدید قابل نیز بار یک و تعیین شده نفت وزارت توسط مورد هر در و بوده محدود زمان دارای صادره مجوزهای

 قرارداد و طرف یافت خواهد خاتمه قرارداد باشد، نشده کشف منطقه از ای نقطه هیچ در میدان تجاری اکتشاف، مرحله پایان در که

 .داشت نخواهد را وجهی هیچگونه مطالبه حق

 منابع نیز و مذکور داخلی شرکتهای منابع محل از و تابعه شرکتهای طریق از شود می داده اجازه نفت وزارت ، به102بر اساس ماده 

 رعایت مالحظات با و درصد 122 )تا فارس و بندرعباس در گازی میعانات گذاری پاالیشگاههای سرمایه منابع تامین به نسبت خارجی

 بهره و ماده این موضوع های پروژه اتمام تا نماید. روز اقدام در بشکه هزار  102و  312اسمی ظرفیت با ترتیب به و محیطی( زیست

 موارد در اقتصاد تصویب شورای با نیاز مورد های فرآورده و خام نفت فروش و خرید برای تهاتری های از روش استفاده ، آنها از برداری

 د.باش می مجاز ضروری

 مورد مالی منابع به تأمین نسبت تابعه، شرکتهای داخلی منابع محل از شود می داده اجازه نفت وزارت الیحه به 101بر اساس ماده 

 [9] نماید. اقدام اقتصاد شورای تصویب با دولتی غیر بخش پاالیشگاهها توسط تکمیل ویا ایجاد های طرح در مشارکت برای نیاز

 اساسنامه صندوق توسعه ملی  (4-1

کند و از  های آینده به قلک آنها واریز می واقع پولی است که دولت برای نسل شود، در واریز میمنابعی که به حساب صندوق توسعه ملی 

های گذشته و کنونی به سهم خویش از پول  چه اینکه نسل .شود ق یک ضرورت راهبردی محسوب میاین رو صیانت از منابع این صندو

های  گی از حاکمیت بر این منطق قرار دارد که پولی که از قلک نسلخورند و احتیاط دولت و مجلس به نمایند اند و می نفت خورده

ایم  گذاری هزینه شود. فراموش نکرده های جاری، که برای سرمایه ها و هزینه شود، نه برای تأمین خرج آینده در حال حاضر برداشته می

سیس صندوق توسعه ملی با هدف صیانت از درآمدهای ای شد تا ایده تأ های رنگارنگ از حساب ذخیره ارزی بهانه که تجربه تلخ برداشت

های  نسلی برای فرزندان آینده رنگ واقعیت به خود گیرد. نطفه اولیه تولد صندوق توسعه ملی به حکم سیاست عنوان ثروتی بین نفتی به
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های  رد تا از برداشتهای کالن برنامه پنجم توسعه بسته شد و ضرورت دا ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص مبانی و سیاست

 ای از منابع صندوق توسعه ملی به شدت پرهیز شود.  بودجه

مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، اختصاص تسهیالت از منابع ارزی آن به بخش دولتی ممنوع است و بایسته است که منابع      

صندوق توسعه ملی به ، قانون برنامه پنجم توسعههای غیردولتی اختصاص داده شود. وفق  یادشده تنها در قالب تسهیالت به بخش

های  های ماندگار، مولد و سرمایه های نفتی به ثروت منظور تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده

ست و البته قانونگذاران برای های نفتی تشکیل شده ا های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل

کم ارکان صندوق، اعم از هیأت امناء، هیأت عامل و هیأت نظارت به  اند تا دست صیانت از منابع صندوق، تالش زیادی به خرج داده

ا و ه های دستگاه ای ترسیم شده تا به سادگی نتوان نیازها و درخواست نحوی فرادولتی باشد و حیطه اختیارات و وظایف به گونه

 [12] های دولتی را از محل منابع صندوق تأمین کرد. شرکت

سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که توسط رهبر انقالب ابالغ شده است به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از  00بند 

وق توسعه ملی و برنامه ریزی برای استفاده از و ایجاد صند« منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی»آن، از منبع تامین بودجه عمومی به 

مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین دستی اشاره شده است. این سیاست ها همچنین به قطع وابستگی هزینه 

مه پنجم توسعه آمده است: قانون برنا 114های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه اشاره دارد. بر همین اساس در ماده 

به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات 

 12لص داخلی حداقل به هزینه ای دولت )بودجه جاری(، به نحوی اقدام شود که در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخا

نسبت درآمدهای عمومی بدون نفت و گاز به اعتبارات هزینه ای . درصد است( 2تا  0)این شاخص در حال حاضر حدود  رصد برسدد

 .درصد افزایش یابد 12)بودجه جاری( به طور متوسط سالی 

 نیات رهبری نظام (4-0

موضوع کاهش وابستگی به درآمدهای  مختلف،ام جمهوری اسالمی در مقاطع به عنوان رهبران نظ رهبر معظم انقالبامام راحل )ره( و 

ضرورت که در ادامه به نیات رهبری نظام که در تدوین چشم انداز نیز مد نظر قرار گرفته است و همواره  نفتی را مطرح کرده اند

 به تفصیل ارائه خواهد شد. هدف قرار داده است،افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را 

که مربوط به امروز هم نیست  –البته من یک نگرانی مختصری دارم " فرموده اند: 1305/1/4در سخنان خود در مقام معظم رهبری 

متگزار به دولت خد آن این است که باید اقتصاد و ملت ایران از نفت جدا شود.این مساله را اخیراً و –سالهاست که این نگرانی را دارم 

. ما باید کاری کنیم که ملت و است و کارهایی هم انجام داده استابالغ کرده ایم که برایش برنامه ریزی کند و در حال برنامه ریزی 

ها و غارتگران بزرگ و  کمپانی امروز در دنیا نفت به سیاستهای بین المللی، سفانه،أوابسته به نفت خود نباشد. چون مت، دولت ایران

نفت در مشت آنهاست. هرگاه بخواهند، قیمتش را پایین می آورند، تولید را کم و  ،در حقیقت جهانخوران و مستکبران وابسته است.

البته دولت ما امروز حداکثر  چنین سرمایه ای مایه دردسر است. سیاستش در دست دیگران است! اام ،زیاد می کنند! نفت مال ماست

اما باید کاری کند که بتواند روزی به دنیا اعالم نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک  و باید هم بکند. استفاده را از نفت می کند

 دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. سال یا چهل روز دیگر، می خواهیم در چاههای نفت را ببندم. می خواهم یک قطره نفت صادر نکنم.

 "باید به نفت احتیاج نداشته باشد.

سال از کشف نفت در ایران گذشته است اما کشف طالی سیاه در ایران مترادف با وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده  ود یکصدحد

 است. یکی از مهم ترین الزامات کاهش وابستگی به نفت است. رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام در ابتدای ماه مبارک رمضان

ساله ماست. ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز  122این وابستگی میراث شوم »ن مطلب می گویند: ضمن اشاره به ای 1391سال 

وجود دارد استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزایی دیگری جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را 

بنیان از جمله کارهایی است که می تواند این خالء را تا میزان زیادی پر کند.  در زمینه اقتصاد انجام داده ایم. امروز صنایع دانش

 «را پر کند. د که می تواند این خألظرفیت های گوناگونی در کشور وجود دار

و نه فقط اقتصاد ما،  ما باید به اینجا برسیم و بتوانیم خودمان را از درآمد نفت واقعاً بى نیاز کنیم. یکى از بزرگترین بلیات اقتصاد ما     

البته آن وقت مسئولین دولتى از این حرف  -من چند سال قبل از این گفتم  بلکه بلیات عمومى کشور، وابستگى ما به درآمد نفت است.
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در ما باید به جایى برسیم که اگر یک روزى به خاطر قضایاى سیاسى، اقتضائات سیاسى، یا اقتضائات اقتصادى  -هیچ استقبال نکردند 

دنیا، اراده کردیم که صادرات خودمان را مثالً براى مدت پانزده روز یا یک ماه متوقف کنیم، بتوانیم. شما ببینید این کار چه قدرت 

عظیمى را براى یک کشور تولید کننده نفت به وجود مى آورد که یک وقت اگر اراده کرد، بگوید آقا من از امروز تا بیست روز نفت 

ببینید چه حادثه اى در دنیا به وجود مى آید. امروز ما نمی توانیم این کار را بکنیم، چون به این درآمد احتیاج داریم. صادر نمی کنم. 

اگر یک روزى اقتصاد کشور از درآمد نفت و صادرات نفت بریده شود، این توان را ملت ایران و نظام اسالمى در ایران به دست خواهد 

 )باید از صادرات حمایت بشود. ،ا برسیم. خب، این حمایت می خواهددنیا فوق العاده است. ما باید به اینج آورد؛ که تأثیرگذارى اش در

 (01/25/1392بیانات در دیدار فعاالن بخش هاى اقتصادى کشور

ه کشور ما متأسفانه از جمله کارهایى که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می داد، افزایش صادرات غیرنفتى است. بودج"      

این روش در کشور ما  ،نندهاى دلسوز رد می ک از ده ها سال پیش به این طرف، وابسته به نفت است. این روش را همه اقتصاددان

عادت شده است. نفت را استخراج کنند، بفروشند، از پول آن کشور را اداره کنند؛ این شیوه غلطى است. من سالها پیش این را گفتم که 

ى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتّى اگر الزم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم یک

و کشور اداره شود. این چیزى است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانى هم نیست، کار بسیار مشکلى است. افزایش صادرات 

گام بلندى در این راه برداشته  29که ما به این هدف نزدیک شویم و این کار دارد انجام می گیرد. سال  غیرنفتى موجب می شود

 (01/25/1392بیانات در دیدار فعاالن بخش هاى اقتصادى کشور)"شد.

همین نفت به ما زور می ها امروز که نفت مال ماست، از زمین ما نفت استخراج می شود و به آنها داده می شود، دارند براى  غربی"     

امروز این نفتى که از چاه هاى این منطقه بیرون مى آید، سودش براى دولتهاى غربى از سودش براى کشورهاى نفت خیز  -گویند! 

امروزى که نفت مال ماست، در اختیار ماست، دست ماست، زورگوئى می کنند، فردا که ما بخواهیم انرژى هسته اى را از  -بیشتر است! 

 (15/29/1322بیانات در دیدار مردم ، عید غدیر )"ود آنها بگیریم، شما ببینید چه بر سر ملتها مى آید.خ

آن روزى که ما بتوانیم درآمد کشور را از راه دانش مان به دست بیاوریم و درِ چاه هاى نفت را پلمب کنیم، آن روز براى ما روز خوبى "

ریم. بیشتر بودجه کشور از نفت است. نفت ذخیره ماست. گنجینه مان را داریم تخلیه می است. امروز ما داریم از ذخایرمان می خو

کنیم؛ از روى ناچارى. باید روزى برسد که این ملت بتواند از دانش خود ثروت تولید کند. آن وقت خودِ آن ثروت به پیشرفت دانش 

"        گیری ها، باید جهت گیری هاى درست و معنوى و الهى باشد.ى به وجود مى آید. البته جهت یکمک خواهد کرد... دائماً هم افزا

 (5/21/1320بیانات در دیدار نخبگان جوان دانشگاهى)

انرژى، انرژىِ بدون نفت. کشورى که نفت ندارد، شاید در منابع  ،کنیم که کشور ما نفت نداشته باشدما امروز داریم فکر روزى را می "

نیا دارد فکر انرژى آن روز را می کند. ما هم با این دردسرهایى که مالحظه می کنید، ایستاده ایم براى اینکه دنیا هم نفت باقى نماند. د

آن آینده را، امروز تأمین کنیم. اگر نکنیم، آن روزى که نفت تمام می شود، ما نیستیم، اما اثر سوء این عمل ما آن روز خواهد بود. ما 

 (2/29/1321دیدار جمعى از اساتید، فضال، مبلّغان و پژوهشگران حوزه هاى علمیه کشور بیانات در )"مسئول خواهیم بود.

آن کسانى که توانسته اند انرژى هسته اى را به دست بیاورند، در آینده نه چندان دورى خواهند توانست سرنوشتِ انرژى دنیا را در  "

که در اختیار کشور ما و  -فعالً انرژى کنونى ما نفت و گاز است  -فت دست داشته باشند. حاال آنها نفت را ندارند، ولى اگر همین ن

کشورهاى این منطقه خلیج فارس هست، در دست دیگران بود و بنا بود آنها به ما بدهند، من بارها گفته ام که نه بشکه اى، هر بطرى 

با هزار تحمیل. آنها مى خواهند فردا که نفتى  ،فروختند را مى فروشیم، به ما مى اش را گرانتر از قیمتى که ما امروز به آنها یک بشکه

اختیار انرژى در دست آنها باشد. ملتهایى که مى توانند خودشان تولیدِ  -نفت که تا ابد نمى ماند، تمام مى شود  -وجود نداشت در دنیا 

بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی  )" د.انرژى کنند، نکنند؛ این را مى خواهند، دنبال این اند. ملت ما این را فهمید، ایستا

02/11/1325) 

این پنجاه،  -آمار و ارقام از کارشناسهاست  .من خودم وارد نیستم -ویند از نفت هم باید استفاده بهینه کنیم. کارشناسها مى گ"     

این  ،و معامله و تجارت به دست مى آید شصت میلیاردى که ما از طریق فروش نفت به دست مى آوریم، با نهصد میلیارد دالر صادرات

بایست  ،، معنى ندارداین .روزمره زندگى مى کنیم خیلى مهم است. ما این درآمد را که از طریق نفت به دست مى آوریم، صرف مسایل

دهها سال است که بناى اقتصاد  .ته این، کارِ امروز و دیروز نیستالب .یرد. ما این نفت را ضایع مى کنیماینها با محاسبه صحیح انجام بگ
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ن و پیشرفت کشور روى این روش گذاشته شده است و یک شبه هم نمى شود آن را عوض کرد. من ده، دوازده سال پیش به مسئوالن آ

روز گفتم آن روزى انسان در قضیه نفت احساس رضایت مى کند، که کشور قادر باشد با اختیار خودش اعالم کند که من مصلحت مى 

امروز مى خواهم  ،ا طبق مصلحت کشور مى خواهم ببندمامروز سر فالن تعداد چاه کشور ر، مروز تولیدم را فالن قدر کم کنمدانم ا

سوخت، بدترین استفاده از نفت است و دنیا الى  -را در کارهاى غیر سوخت مصرف کنم کنم و نفت صادرات نفتم را این قدر کم

آن روز ما مى توانیم خوشحال باشیم و به نفت خشنود  -نفت را کشف مى کند و پیش مى رود ماشاءا...استفاده هاى بهتر از سوخت

 (09/23/1325اسالمى  بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى )"باشیم.

من یک وقت راجع به نفت گفتم اگر این نفتى که دست کشورهاى این منطقه است، در دست اروپاییها بود و بنا بود آنها به شما مردم "

عظم مقام م نسخنا ) "گرفتند کنند، بفروشند، براى هر استکانش جانِ شما را مى ایران و مردم سایر کشورهایى که امروز نفت تولید مى

 ( 20آبان سال  11رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم در 

خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار اقتصادی ایران « منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور»براساس برنامه توسعه، نفت باید از "

نفتی برای کارهای روزمره خرج کردن درآمدهای  تبدیل شود و مسئوالن باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را، با قوت ادامه دهند.

باید درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت، به سرمایه ای ماندگار  است و « غیر عاقالنه و ضرری حقیقی» کشور 

ون برنامه پنجم باید حداقل براساس قان تبدیل کنیم که در این صورت منابع و ذخایر نفتی، واقعاً به نقطه قوت کشور تبدیل خواهد شد.

 درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق واریز و صرف تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار، شروع شده و باید ادامه یابد. 02

 های غربی می فروشند و تالشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و کشورهایی که نفتشان را براساس نیاز و سیاست گذاری کمپانی

صنعت بومی انجام نمی دهند شاید جیب حاکمانشان پرشود اما سودی حقیقی بدست نمی آورند چرا که روزی که نفتشان تمام شود، 

الزم است به گونه ای عمل کنیم که در هر موقعیت، هرگونه تصمیم گیری درباره میزان تولید و . فقط یک کشور بایر و غیرآباد هستند

و براساس منافع خودمان انجام شود که البته در این مسیر تا حد زیادی پیش رفته ایم و انشاءاهلل این فروش نفت، به دست خودمان 

 "هدف در آینده، بطور کامل محقق خواهد شد و جمهوری اسالمی در این زمینه نیز به الگویی برای دیگر کشور مبدل خواهد شد.

 (1391 ه)بیانات در پژوهشگاه صنعت نفت فروردین ما

های  استفاده از نفت به عنوان منبعی برای تأمین بودجه محور اصلی بیانات رهبر معظم انقالب عدمنگونه که مالحظه می شود هما

 [11] می باشد. ماندگارهای سرمایه  و تبدیل آن بهجاری 

 

در استفاده از درآمدهای نفتی تجارب سایر کشورها -5

به ترتیب ایاالت متحده آمریکا، چین ، ژاپن، آلمان، یعنی کشوری که بیشترین مصرف کننده نفت خام در جهان  12نگاهی به با 

در میان این فهرست کشورهایی وجود دارند که در تالشند می توان دریافت که روسیه، هندوستان، کانادا، برزیل، کره جنوبی و فرانسه 

ر کشورشان قیمت نفت کشور های تولید کننده را کاهش دهند تا بتوانند از ذخایر این کشورها بیشترین به دلیل کمبود ذخایر نفتی د

این کشورها تنها منافع خود را در اولویت می بینند و حتی حاضرند  .بهره را ببرند که از جمله این کشورها ایاالت متحده آمریکا است

برای منافعشان دست به تهاجم به دیگر کشورهای دارنده نفت بزنند و یا حتی از روش های دیگر مانند چانه زنی و واریز کاالهای 

ونه می توان به تهاجم آمریکا به عراق در یابند که به عنوان نم مصرفی در ازای واردات نفت ارزان به کشورشان به اهداف خود دست

اند، حتی  به سمت تشکیل صندوقی مانند توسعه ملی رفتهاز سالهای قبل کشور دنیا  12 حدود .اشاره کرد 01اولین سال های قرن 

برخورد با درآمدهای در جدول پیش رو نوع  کنند. آنهایی که نفت ندارند، بخشی از درآمدهای سایر کاالها را به چنین صندوقی واریز می

 [0] ت.حاصل از فروش منابع طبیعی در تعدادی از کشورها ارائه گردیده اس

 

 

 

 

 

 : جدول تطبیقی نوع برخورد با درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی در کشورهای مختلف 1 -جدول
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نفت در بازارهای جهانی هستند که برخی از کشورهای تولید کننده از جمله ایران مصرف کنندگان نفت درحالی به دنبال کاهش قیمت 

بودجه ساالنه خود را براساس درآمد نفتی تنظیم و تدوین می کنند. بنابراین کاهش قیمت نفت به ضرر کشورهایی تمام می شود که 

 .تک محصولی هستند و تنها از نفت امرار معاش می کنند

سخ های متفاوتی را به این پرسش ها داده اند. اغلب کشورهای صنعتی توسعه یافته دارای درآمدهای نفتی، کشور های مختلف، پا

مصرف و تزریق چنین درآمدهای عظیمی به اقتصاد خود را مضر تشخیص داده اند و لذا با تاسیس صندوق های سرمایه گذاری جهت 

کم و  موده اند. کشور نفت خیز نروژ در شمال اروپا با جمعیت نسبتاًنسل های بعدی، مصرف در آینده را جایگزین مصرف جاری ن

درآمدهای نفتی زیاد، نمونه نسبتا موفق از این دسته کشورها می باشد. برخی کشور های عربی صادرکننده نفت نیز با انضباط مالی 
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رغم اقتصاد های تک محصولی خود از گرایش به مناسب، سرمایه گذاری قابل توجهی در خارج از اقتصاد های ملی را سامان داده و به 

هزینه نمودن فراگیر دالرهای نفتی خودداری نموده اند. همچنین اکثر این کشورها با درآمدهای فراوان نفتی، ایجاد یک نظام تامین 

نوع درآمد های ارزی اجتماعی مناسب در کشورشان را امکان پذیر ساخته اند. البته در سال های اخیر همین کشورها برای ایجاد ت

 خود، اقدامات مناسبی را در جهت گسترش دیگر فعالیت های اقتصادی بوجود آورده اند که برای نمونه می توان از کشورکویت نام برد.

 توسعه دالیل به یا میزان جمعیت بودن پایین علت به یا هستند سرشاری زیرزمینی های سرمایه و طبیعی منابع دارای که کشورهایی
 از یکی دارند. قرار خام صورت به منابع نفت و گاز صادرکنندگان خالص گروه در اغلب ، هستند کوچک و محدود اقتصاد دارای نیافتگی
 این که آنجا از است. تجدیدناپذیر و طبیعی های سرمایه فروش حاضر، برای نسل مصرفی روزمره نیازهای تأمین برای متداول راههای

 .است جوامع این مهم دغدغه های از آتی نسلهای منافع حفظ دارد، تعلق و آتی کنونی نسلهای همه به منابع

 را آنها توان می شکل، تغییر با رو این از است رو روبه نااطمینانی و ریسک با آینده برای آن نگهداری و منابع این نکردن استخراج          
 ها سرمایه این بازده از توانند می نیز کنونی نسلهای و کرد حفظ آتی نسلهای برای بازده دارای و مطمئن سرمایه و دارایی صورت به دوباره

 علت همین به است، تولید فرایند به آنها نشدن وارد معنی به طبیعی منابع مستقیم فروش همچنینکنند.  استفاده آن اصل جای به
 تقاضای افزایش موجب منابع فروش از حاصل درآمدهای تزریق دیگر سوی از .یابد نمی توسعه کافی به حد جامعه تولیدی ظرفیت های

 سبقت و فزونی و ندارد وجود توازنی جامعه تقاضای سطح و تولیدی ظرفیت بین همواره بنابراین میشود، اقتصادی کالن سطح در مؤثر
 .کند می فراهم زا را برون درآمدهای این به اقتصاد بیشتر و بیشتر وابستگی زمینه تولید، بر تقاضا

 

 چالش های آینده صنعت نفت و گاز ایران -6

برای ارائه مدل استفاده مطلوب از درآمدهای نفتی یعنی منابع صندوق توسعه ملی و نحوه استفاده صحیح از آن، بایستی چالش های 

را  صنعت این روی پیش ایه چالش الگویی که تدوین صنعت نفت را شناخت تا بتوان نسبت به انجام این مهم برنامه ریزی نمود.

 به خالصه طور به اکنون بشناسد و با استفاده از منابع صندوق توسعه بر روی اولویت ها جهت کار در صنعت نفت و گاز تمرکز نماید.

 :پردازیم می صنعت این روی پیش های چالش ترین بیان مهم

 ( تولید صیانتی1-1

 قابل که نفتی لذا باشد. نمی تولید و قابل استحصال کامل طور به شود می نامیده درجا نفت که نفتی مخازن در موجود نفت میزان

 .شود می نامیده 0بازیافت ضریب درجا نفت به استحصال قابل نفت نسبتباشد.  می 1درجا نفت از درصدی است استحصال

 معنا بدین باشد. می پائین جهانی بسیار به متوسط نسبت که است% 01 حدود ایران نفتی مخازن در بازیافت ضریب حاضر حال در     

 فناوری به توجه با ایران نفت ملی شرکت بشکه از آن تولید می شود. 01نفتی  مخازن در نفت موجود بشکه یکصد هر مقابل در که

است که در این راستا تا اختیار، فعالً تا مرحله دوم بازیافت پیش رفته و در بعضی از میادین مبادرت به تزریق آب و گاز نموده  در های

به دلیل عدم ورود مخازن ایران به این مرحله و عدم  3% نیز ضریب برداشت را ارتقاء داده است. مراحل ازدیاد برداشت ثالثیه43حدود 

 . فتی اجرایی نگردیده استنوجود تکنولوژی تاکنون در هیچکدام از میادین 

در صورت عدم  .برداری باقی بمانند باال، نیاز به تزریق گاز به میزان بسیار باال دارند تا قابل بهرههای نفتی ایران با توجه به عمر  حوزه     

کند.  نزدیک به صفر مید کرد و امکان بهره برداری را ها به شکلی چشمگیری کاهش پیدا خواه تزریق گاز، ضریب بازیافت این حوزه

گذاری کافی در این بخش و افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی، -سرمایه بنابراین ترزیق گاز در حجم الزم با توجه به عدم

تواند بر روند صادرات نفت کشور  بر کاهش تولید، افزایش مصرف داخلی می پذیر نخواهد بود. عالوه حمل و نقل و صنعت امکان

 1915هزار بشکه در سال  022است و از حدود خام در کشور طی چهار دهه گذشته روند پرنوسانی داشته  تأثیرگذار باشد. مصرف نفت

کنند که  بینی می با ادامه روند کنونی، کارشناسان پیش. رسیده است 0212ش( به حدود دو میلیون بشکه در پایان سال  1344)

                                                           
1 - Initial Oil Inplace:IOIP 

0 - Recovery Factor 

3 - Tertiary Recovery 
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ا جوابگوی خام تنه مصرف داخلی تا شش سال آینده به حدود سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در این صورت، توان تولید نفت

  در پی نخواهد داشت. مصرف داخلی خواهد بود و در واقع صنعت نفت دیگر درآمد ارزی

% 1موضوع ازدیاد برداشت از مخازن نیز در برنامه پنجم به صراحت ذکر گردیده که طی آن وزارت نفت بایستی نسبت به افزایش      

 افزایشموضوع با  گاز و نفت بخش در ابالغی کلی های سیاست در درستی به امر اینضریب برداشت از مخازن اقدام نماید. همچنین 

 آمده نیز سیاسی و امنیتی اقتصادی، قدرت افزایش از کشور برخورداری و موجود ذخایر با متناسب نفت، شده صیانت تولید ظرفیت

در این راستا گسیل و تمرکز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع می تواند منابع موجود هیدروکربور را برای نسل  است.

 های آتی حفظ نماید.

 گذاری سرمایه گسترش لزوم( 1-0

 را مخازن این نفت و نموده را اقتصادی جهان در اقتصادی غیر مخازن از بسیاری از برداری بهره در مقاطع مختلف، نفت قیمت افزایش

 به رو تقاضای پاسخگوی بتواند که طوری به صنعت این توسعۀ و گذاری افزایش سرمایه لزوم بنابراین .ه استنمود عرضه چرخۀ وارد

صندوق توسعه  لذا .دارد وافری اهمیت نفت قیمت ثبات حفظ و جهان نفت بازار در ایران جایگاه حفظ برای باشد جهانرشد انرژی  

 را بخش این توسعۀ برای سرمایه کافی نفت، بازار جهانی تحوالت به توجه با باید توسعه پنجم برنامۀ ملی بایستی در راستای الیحۀ

 .نماید فراهم

 بینی پیش که طوری به است داده ارتقاء جهان نیز در را گاز صنعت جایگاه حال عین در انرژی برای تقاضا و جهان اقتصادی تحوالت

 لزوم امری که برسد. 0232سال  در درصد % 02به  0222سال  در % درصد03از  جهان های از سوخت سوخت این سهم شود می

 جایگاه به دستیابی عدم که کرد فراموش نباید . نماید می آور الزام را آن توسعه در گذاری سرمایه و صنعت این به مجزا پرداختن

از منابع صندوق  گذاری سرمایه بسط به باید و باشد نمی مطلوب جهان در سوخت این در صادرات کشور گاز ذخایر میزان با متناسب

 .شود پرداخته این بخش در

به نفت متکی بود، با فراز و نشیب  اگر بودجه دولت کامالً قبالً تثبیت اقتصاد است،توسعه ملی از اهداف صندوق همانگونه که اشاره شد، 

 کند. شد اما وقتی بخشی از درآمد نفت وارد این صندوق شود، وابستگی کاهش پیدا می درآمد نفتی در بودجه دولت نوسان ایجاد می

رمایه در سال جاری در خدمت تولید ملی و حمایت از کار و سبایستی منابع صندوق توسعه ملی طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری 

 کند. صندوق توسعه نقش مهمی در این زمینه ایفا می ،های اصلی تولید کشور، تأمین منابع مالی است یکی از گرهدر گیرد و ر ایرانی قرا

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی در بخش تولید با اولویت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و  0ریزی  طبق برنامه، 1391در سال 

 شود که هم وابستگی به نفت کم شود و هم به ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود. پرداخت مینیروگاه 

ور در جهت توسعه صادرات حمایت از تولید داخل و نیز حمایت از عرضه تولید ملی در خارج از کشتوسعه ملی موریت صندوق أم     

 ند و محصوالت داخلی را به خارج از کشور هدایت و صادر کند.است، یعنی اینکه تولید ملی را در داخل به دنبال خود بکشاغیرنفتی 

  برتر های فناوریارتقاء و دستیابی به ( 1-3

 از واقع در گردد. می احساس صنایع و ها سایر بخش از بیش کشور گاز و نفت بخش در بهینه مدیریت و برتر های فناوری جذب لزوم

 از مخازن برداری بهره و استخراج در وری بهره افزایش به نیاز است، کشور ای سرمایه و منابع درآمدی ترین مهم از صنعت این که آنجا

 های فصل سر از بخش این در بهینه مدیریت و های برتر ی فناور به دستیابی برای تالش بنابراین دارد وجود ها بخش سایر از بیش

 تالش و متخصص انسانی نیروی تربیت و ای توسعه و بنیادی تحقیقات گسترشبرگاز یعنی تأکید  و نفت بخش کلی های سیاست

 و منابع های زمینه در فناوری ارتقای و المللی بین سطح در انرژی، مهندسی و فنی خدمات و دانش صدور و جذب مرکز، ایجاد برای
 بایستی مد نظر قرار گیرد. پتروشیمی و گاز نفت، صنایع

 انرژی مصرف مدیریت( 1-4

ی عمده کشور یکی از چالش ها در انرژی باالی و مصرف گاز و نفت الخصوص علی انرژی های حامل پایین های قیمت به توجه با

 طبیعی گاز واردات به منجر و یافته فزونی تولید آن از 1322سال  در طبیعی گاز مصرف به طوریکهصنعت نفت و گاز کشور است 

شود که  گرفته قرار مدنظر بایست می کشور در سوخت مصرف مدیریت لزوم ها، یارانه هدفمند کردن قانون تصویب به توجه با .گردید

 سوخت مصرف به مدیریت تواند می ...و خانگی مصارف کاهش ها، نیروگاه سازی در این راستا اختصاص منابع صندوق در جهت بهینه
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 یا فرآورده های نفتی کشور گاز افزایش صادرات به تواند می و فرآورده های نفتی نظیر بنزین کشور گاز بخش در که امری .نماید کمک

 بیانجامد و منجر به درآمدزایی گردد. ایران برای بازار این در جهانی جایگاه تعریف و

 تکمیل زنجیره ارزش نفت خام (1-5

ازاد آن به م شود و پس از تأمین برق داخل، می ها ارسال تولیدی کشور برای تولید برق به نیروگاه خام بخشی از نفتدر حال حاضر 

 .باشد تواند منبع ثروت ماندگاری برای کشور شود که می کشورهای همسایه صادر می

ارزش افزوده بیشتر  خام را پس از فرآورش به محصوالتی با که نفت هاست خام کشور است، پاالیشگاه کننده نفت دیگری که مصرف بخش

 .کند عراق و افغانستان صادر میداخلی را به کشورهایی نظیر پاکستان،  تبدیل و مازاد نیاز

در این بخش نیز مرحله به مرحله نفت و گاز خام بوده و پتروشیمی  کننده بزرگ نفت و گاز تولیدی کشور واحدهای سومین مصرف

 افزودهادعا این است که صنعت پتروشیمی بیشترین ارزش . توجهی به همراه دارد کند و درآمدزایی قابل بیشتری پیدا می ارزش افزوده

پتروشیمی قرار گیرد تا به جای صدور نفت خام یا مصرف در سایر  را در این بخش دارد. بایستی مازاد نیاز داخلی در اختیار واحدهای

های صنعت در قالب برنامه پنجم  برنامه ترین کی از مهمی محصوالت گوناگون به نقاط مختلف دنیا صادر شود. ها پس از تبدیل به بخش

 میلیون تن به ظرفیت فعلی 52ها  با احداث این طرح که بینی شده است پیش طرح جدید پتروشیمی 02که براساس آن توسعه است 

با این حجم تولید عالوه بر تأمین نیازهای د و رسان میلیون تن می 122شود و تولید پتروشیمی را به مرز  صنعت پتروشیمی افزوده می

 .شود عاید کشور میمیلیارد دالر درآمد  32داخلی بیش از 

از طرفی همت کشور در جهت راه اندازی و ساخت پاالیشگاههای جدید و افزایش ظرفیت پاالیشگاهی کشور با هدف تولید محصوالت 

پاالیشگاهی بخصوص بنزین و اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به این بخش نیز راهبردی برای جلوگیری از خام فروشی نفت و 

فرآورده های نفتی و  خام جهت تبدیل به زنجیره ارزش و تکمیل زنجیره استفاده از نفتاگر  نفت خام باشد.درآمد بیش از پیش 

 همه اقتصاد کشور می تواند رشد کند و دنبال آن اشتغال زایی ایجاد می شود.پتروشیمی با هدف جلوگیری از خام فروشی توسعه یاید، 

 صندوق توسعه ملیتحریم های بین المللی و تأثیر بر ذخیره  (1-1

 این جهت حل تدابیری اتخاذ کشور بر ها تحریم اعمال طریق از ایران دادن قرار فشار تحت بر مبنی جهانی جامعه اقدام با توجه با

 .باشد کشور ریزان برنامه های اولویت از باید ها تحریم این اثرات کاهش و معضل

 فناوری و هرگونه تجهیزات انتقال یا و عرضه فروش،این اتحادیه،  عضو کشورهایا، اروپ اتحادیۀ توسط شده اتخاذ های تحریم بنا بر

 استفاده مورد ایران طبیعی گاز و نفت صنعت کلیدی های در بخش تواند می که مالی و تخصصی های کمک همچنین و کلیدی های

نمایند.  ممنوع را ایران های بخش این در جدید گذاری سرمایه هرگونه باید عضو کشورهای حال عین ممنوع و در را گیرد قرار

 شرکت و ایرانیان به یا و ایران در گاز و نفت صنعت به کلیدی های فناوری و تجهیزات انتقال یا و عرضه فروش، ها تحریم همچنین این

 فعال های شرکت به یا و عضو کشورهای ملی های شرکت به یا و باشند می ایران در صنعت این در فعال که ایران از خارج ایرانی های

 می ممنوع نمایند، می استفاده عضو کشورهای قلمرو در های کشتی یا و هواپیما از که هایی شرکت به یا و عضو کشورهای قلمرو در

باشند. تحریم های جدید نیز که در نوع خود بی سابقه می باشند خرید  نشده تأسیس عضو کشورهای در ها شرکت این چند هر باشد

ایران را نشانه رفته است و عالوه بر این نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت در بانک های عامل را به شدت تحت کنترل خود نفت 

درآورده که این بخش قطعاً میزان ذخیره صندوق توسعه ملی را تحت تأثیر قرار خواهد داد بنابراین مدیریت منابع صندوق از اهمیت 

یا دور زدن آنها به منظور  المللی بین طرق از ها تحریم مسئله حل که داشت بیان توان می کلی حالت در  ویژه ای برخوردار است.

 [14و] [13] .گیرد قرار کشور ریزان برنامه های اولویت از باید آنها اثرات کاهش

 

 نقش صندوق توسعه ملی در  حفظ سهم نسل های آینده  -7

در بر خواهد را  "های ملی و مردمی دارایی"ای در صیانت از  رویکرد ویژه نفت و گازصندوق توسعه ملی با ساختار اختصاص منابع 

 .گردددار  عهدهمی تواند  "بخش سرمایه کشور "حمایت از بزرگترین در  گیری منابع صندوق روندی که در راستای جهت داشت.

در و گاز را حمایت کند، دارای یک خصلت دوسویه است. دستی در صنعت نفت  های باالدستی و پایین که بتواند، سامانه ایبرنامه  هر
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ای  های توسعه ای که پشتیبانی پولی از تمامی طرح ای کشور است. منبع سرمایه ترین منبع سرمایه نفت و گاز عظیمیک نگاه یعنی 

 دار است.  ههای ملی را عهد گذاری در زیر ساخت کشور چه در قالب بودجه ملی و چه در قالب هدایت و تحرک سرمایه

های اصلی آن(، عالوه بر تامین منابع پولی بودجه عمومی کشور  موریتأصلت دو سویه خود )و با توجه به مصنعت نفت و گاز، در خ     

های خود را نیز  ها، تاسیسات و زیرساخت های مالی و تامین منابع پولی برای توسعه فعالیت ها، وظیفه تعریف سرمایه و توسعه زیرساخت

اقتصادی  -های صنعتی تر، این صنعت عظیم، هم منبعی مادر برای تمامی زیر بخش چارچوب وظایف خود دارد. به مفهوم روشن در

 خود است. "های نیازها و برنامه "سان نیز منبعی مادر برای انجام ماموریت و وظایف خود در برابر کشور است و به همین

ای را دید که به ما بگوید، چه نسبتی از  نفت و گاز، نتوان یک شاخص و معیار استاندارد شدهدر سطح کشورهای صاحب منابع شاید      

دستی نفت و گاز شود و یا آنکه  گذاری در خود صنایع باالدستی، میانی و پایین درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، باید صرف سرمایه

نسلی، باید به کناری  های بین چنین سهم برای حفظ ثروت ه نفت و گاز، همای در حوز های توسعه چه سهمی باید برای حمایت از طرح

منبع "توان پذیرفت که اولین سهم حاصل از درآمدهای یک  نهاده شود، اما بر اساس یک منطق اقتصادی در حوزه اقتصاد، می

به  "های آینده ای نسل های بین نسلی و حفظ سرمایه تأمین سهم "مهم یعنی  امری  چون مطالبه باید برای مواردی هم می "ای سرمایه

 طور حتم کنار گذاشته شود.

به نوعی، اقدام  گذاری صندوق توسعه ملی است های سرمایه که جزء اولویت افزوده در صنعت نفت و گاز کشور، ضمن آن ایجاد ارزش     

گردد. افزایشی که  موجب افزایش سطح منابع و ذخایر ارزی صندوق میگذاری بلندمدت است که در نهایت  در جهت انجام یک سرمایه

که حفظ این منابع را با کند  دارد و گاز را تأمین و تضمین می های آینده از منابع نفت نسلی و حفظ سهم نسل های بین سهم ثروت

 در پی دارد. ،نسل های آتی درآمدزایی و اختصاص آن به زیربناهای ماندگار برای چنینکردن آهنگ سریع برداشت و هم

 

 بحث و تحلیل 

از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه ایران ، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کالن اقتصادی 

نگاه تامین درآمد برای بودجه . بر اساس این نقشه راه ، جدید قلمداد کرد« نقشه راه»ه را توان این تغییر نگا است، به نحوی که می

 دولت به درآمدهای نفت و گاز به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی بدل خواهد شد.

های کلی برنامه پنجم در باب تغییر نگاه به نفت و گاز، این است که ساالنه درصد مشخصی از  بدون شک شفاف ترین وجه از سیاست 

به حساب صندوق توسعه ملی واریز و وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا منابع ناشی از فروش نفت و گاز باید 

بخش خصوصی تعاونی و  3از سوی دیگر تسهیالت ناشی از این صندوق به  .قطع شود 1393پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 

داخل و خارج کشور با رعایت شرایط رقابتی و بازدهی  گذاری های عمومی تعلق خواهد داشت که هدف آن تولید و توسعه سرمایه

اما ابهام این جاست که تا چه اندازه نظام بودجه ریزی کشور و ساختار درآمد و هزینه جاری دولت در راستای بستن  اقتصادی است.

ن امکان وجود خواهد داشت که شیر دالرهای نفتی بر روی سفره پرخرج دولت حرکت خواهد کرد و آیا در ابتدای برنامه توسعه ششم ای

تر این که سهم بخش های مختلف  و پرسش جدی ؟دوق توسعه ملی واریز شودتمام درآمدهای ارزی نفت و گاز ایران به حساب صن

دولتی ، خصوصی و تعاونی از منابع ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی چگونه و چه اندازه خواهد بود؟ فروکاستن از عطش پایان ناپذیر 

دولت از یک سو و کاهش شدت تشنگی بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گذاری های مطمئن نیازمند تحمل دشواری های زیادی 

 در اجراست.

به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته است و با کاهش قیمت نفت ارکان اقتصاد دچار تزلزل و اختالل  اقتصاد ما شدیداً وجود این، با

توزیع عادالنه درآمدها، ایجاد انگیزه برای  کردن درآمدهای ارزی،کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی،  توان با متنوع یشود که البته م می

استفاده درست و  تالش برای ایجاد یک سیستم مالیاتی منظم و کارآمد، افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی منابع، صادرکنندگان،

به روز  گذاری مولد و امور زیربنایی، اختصاص بودجه بیشتر به سرمایه زی اندوخته در صندوق ذخیره ارزی،ار  زاد درآمدهایبهینه از ما

باال بردن  جویی در مصرف انرژی در داخل کشور، صرفه دقیق و کارآمد، بندی صحیح، ایجاد سیستم بودجه کردن بخش صنعت،

ذاری در بخش نفت و گاز برای ایجاد ظرفیت تولید بیشتر کشور را در برابر گ همکاری و وفاق بیشتر بین اعضای اوپک و باالخره سرمایه

 .صدمات ناشی از کاهش قیمت نفت مصون داشت
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و استفاده بهینه از های نفتی و قطع وابستگی اقتصاد ملی  کارهای فایق آمدن بر تحریم ترین راه های ذکر شده، مهم با توجه به توصیف

 درآمدها نفتی عبارتند از: منابع صندوق توسعه ملی یعنی

ای تبدیل تحریم ها و نیز سناریوسازی بر اثرکردن تحریم تنظیم نقشه راه و برنامه مدیریت کالن با هدف کنترل، مهار، کم اثر و بی -1

 از تهدید به فرصت

طبیعی و  -انسانی های ریزی برای ایجاد درآمد ارزی جایگزین درآمدهای نفتی از سایر منابع موجود در کشور )سرمایه برنامه -0

 علمی و فناوری( -فیزیکی

 سوداگری و دالل بازی در اقتصادهای  حرکت از اقتصاد سوداگری به اقتصاد تولیدمحور با شناسایی و حذف سریع ریشه -3

 ها به مردم و تبعات واقعی تحریم افزایش آگاهی، تبیین و تشریح آثار -4

ینان، امنیت و آرامش نسبت به فضای اقتصادی آینده در بین مردم و ریزی مناسب در جهت افزایش احساس اطم تالش و برنامه -5

 کاهش ترس عواقب ناشی از تحریم هانیز 

 ملی، اعتماد عمومی و مشارکت جمعیتالش برای ارتقای سرمایه اجتماعی با محوریت تقویت وحدت  -1

 های مولد گذاری ود به سمت سرمایههای خصوصی و بانکی موج هدایت صحیح نقدینگی -0

ثباتی اقتصادی را در پی داشته باشد، از این رو تالش برای تأمین بسترهای  ها ممکن است موجبات بی توجه به این که تحریم با -2

 های ملی قرار گیرد ها و اقدام ستگذاری باید مالک سیا امنیت اقتصادی و سرمایه

 سوداگر و غیرمولدبه جای اقتصاد  مبنا بهبود فضای کسب و کار در جهت ترغیب به اقتصاد تولید -9

 یری ملیپذ گذاری و افزایش قدرت رقابت های تولید و سرمایه وری در اقتصاد با هدف کاهش هزینه بهبود بهره -12

و های جدید نفت در کشور با هدف تولید محصوالت و مشتقات نفتی و استراتژیک با ارزش افزوده باال ایجاد و ساخت پاالیشگاه -11

 تکمیل زنجیره ارزش

نظام مالیاتی در کشور برای کاهش فرار مالیاتی و قراردادن چرخه و حرکت اقتصادی کشور مبتنی بر درآمدهای  اولویت تحول -10

 یمالیات

 ای انسانی و نیروی کار فعال کشوره برداری بهینه از سرمایه ریزی برای بهره برنامه -13

پذیر  ای بزرگ رقابته ها به بنگاه تولیدی آنتوسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با مدیریت کارآمد و اتصال حلقه و زنجیره  -14

 در سطح منطقه

 ها داشته باشد ه در موفقیت تحریمتواند نقشی بازدارند  المللی نیز می دیپلماسی فعال و اعتمادسازی در جامعه بین -15

 

 مدل پیشنهادینتیجه گیری و 

و گاز اجرایی شود، انتظار این است که سال اول برنامه های کلی برنامه پنجم با هدف قطع وابستگی به درآمدهای نفت  چنانچه سیاست

درصدی وابستگی اقتصاد  02شود که این دو مسأله یعنی کاهش   درصد این وابستگی کاهش داده شود، از این رو مشاهده می 02حدود 

عنوان   ها همواره به با این که تحریماند و  نفت ایران از سوی اروپا به نحوی با هم عجین شدهبخشی از به درآمدهای نفت و گاز و تحریم 

های اقتصادی  ترین آرمان تواند فرصتی باشد تا یکی از مهم  شود، با این حال از زاویه دیگری می  تهدیدی پیش روی اقتصاد ملی یاد می

شور، در مسیر افزایش های جاری ک کشور یعنی رهایی از وابستگی به منابع نفتی تحقق یابد و این سرمایه ملی به جای تأمین هزینه

 های زاینده اقتصادی و با هدف توسعه پایدار، مصرف شود. منابع و سرمایه

بر اساس آنچه ذکر گردید و با در نظر گرفتن اسناد باالدستی و نیات رهبری نظام، وضعیت و چالش های فعلی آتی صنعت نفت می      

و حفظ ذخایر آن برای نسل های صیانت از تولید نفت و گاز در نهایت صندوق توسعه ملی  اختصاص منابعنای کیفی بتوان گفت که 

بعدی و استفاده از درآمدهای صندوق بعنوان ثروت بین نسلی را به همراه خواهد داشت که می تواند در اولویت های زیر که در واقع 

 عینیت یابد: ، قابل احصاء بوده و می تواند در این راستانمود اقتصاد مقاومتی است

 توسعه میادین مشترک نفت و گاز -1
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