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 چکیده:

در اقتصاد  یاساس ینقش حال تابهمنابع از گذشته  نیاز جمله نفت و گاز بوده و ا یعیمنابع فراوان طب یدارا رانیکشور ا

نفت نقش  ی. شرکت ملباشد مینفت  یشرکت مل و دولت گریمتشکل از دو باز رانی. صنعت نفت در ااند کرده فایکشور ا

 زیوار یدولت در بانک مرکز یها داشته و درآمد حاصله به حساب هحاصل از آن را به عهد های فراوردهفروش نفت و 

اما در هنگام تقسیم این درآمد بین دولت و شرکت ملی نفت و همچنین نحوۀ تقسیم آن بر اساس رابطه مالی  خواهد شد

 نفت یدولت و شرکت مل نیب یکنون یرابطه مال بر اساس .برقرار شده بین دو نهاد مذکور، جزئیات بیشتری وجود دارد

 5/14معادل  صادر شده، یگاز عاناتیاز ارزش نفت خام و منفت  یسهم شرکت مل( شده در قانون ششم توسعه انیب)

و خالص صادرات گاز  یگاز عاناتیاز منابع حاصل از صادرات نفت، م یسهم صندوق توسعه مل همچنین ،می باشددرصد 

 به %(3سه درصد ) نیهمچن شود( و میزوده فکه هرساله حداقل دو واحد درصد به آن ا) شده نییتع%( 30) درصد یس

دولت از منابع موضوع  ی، سهم بودجه عمومماندهیگرفت و از باق خواهد تعلق افتهیو توسعه ن زی، گازخزیمناطق نفت خ

. می شود زیوار یارز رهیرا به حساب ذخ یو مابق شورکل ک ینزد خزانه دار یو به حساب درآمد عموم نییجزء تع نیا

شرکت  سیاز زمان تأس یروابط مال نیا نی. همچنباشد می یادیز تیاهم ینفت دارا یدولت و شرکت مل انیم یرابطه مال

را تجربه  یتوجه بلقا راتییتغ یمتماد های سالبوده است و در طول  یفراوان های قوسکش و  ینفت تاکنون دارا یمل

 کرده است. 

 به دو نهاد مذکور تخصیص مبلغ دالری ثابت ،نفت یدولت و شرکت مل نیب یرابطه مال یبرا این پژوهش یشنهادیمدل پ

 یافتیمازاد نسبت به مجموع ارقام در یدرآمدهاهمچنین . باشد می گذاری سرمایه و ریزی برنامهبصورت ساالنه جهت 

اثر  یشنهادیمدل پ نی. در اشود می رهیوارد شده و ذخ ینفت، به صندوق توسعه مل یتوسط دولت و شرکت مل انهیسال

 نجاما انهیسال یساالنه بر حسب درآمد ثابت نفت یها ریزی برنامهشده و  یبر بودجه دولت خنث ینفت ینوسانات درآمدها

نفت کمتر باشد،  یدولت و شرکت مل یصیاز حاصل جمع ارقام تخص انهیسال ینفت یکه درآمدها یطیخواهد شد. در شرا

توسعه طبق  صندوقدر سال هایی که درآمد مازاد وجود دارد نیز موجود را جبران کند.  یصندوق موظف است که کسر

و از آنجایی که در چنین مدلی  بپردازد در داخل و خارج از کشور گذاری سرمایه فلانواع مختمی تواند به  اساسنامه خود

نه پیشنهادی بهترین گزیمعامله  اریاخت یمعامالت قراردادهانیاز است تا درآمدهای نفتی برای کشور تضمین شود، 

   باشد. می
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 مقدمه:

گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکانپذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و  سیاست یشرویپچالش جدی 

ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برونزا بودن آن نسبت به  بودجه

کردن نوسانات  موجب شد تا سیاستگذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کمرنگ اقتصاد داخل است. چنین چالشی

(، از درآمدهای حاصل از NIOC) 1. بازیگران اصلی در صنعت نفت، یعنی دولت و شرکت ملی نفتباشنداقتصادی منفی 

باشد. لذا  ها می بین آن 2لیبرند. اما آن چیزی که حائز اهمیت است؛ روابط ما های نفتی بهره می فروش نفت خام و فرآورده

مناسب جهت مصون ماندن از  3چالشی که بین سیاست گذاران کشورهای وابسته به نفت وجود دارد، ایجاد یک رژیم مالی

 باشد. های نفتی می شوک

قبل از ملی شدن نفت تأسیس شد. از آن موقع تا کنون، روابط مالی متفاوتی میان  1327شرکت ملی نفت ایران در سال  

آمده است. اما سیاست گذاران هنوز به یک رابطه مالی مستحکم و  به وجودشرکت، دولت و سپس صندوق توسعۀ ملی 

 لیتحل های دولتی و شرکت ملی نفت هستیم. ی روی بودجههای نفت اند، چرا که هنوز شاهد تأثیر شوک متناسب نرسیده

، یمل های شرکتتفاوت عملکرد  لیمهم بخش نفت بوده است. دل سؤاالتاز  یکیهمواره  یضعف در روابط مال نیا ییچرا

پژوهش  نی، در اتیاهم نیاست. نظر به ا ها آن های دولتبا  ها شرکت نیا انیم یمربوط به تفاوت در نوع روابط مال عمدتاً

مناسب بوده و  ای رابطهنفت،  یدولت و شرکت مل انیم یکنون یمال رابطۀ ایآ که میهست سؤال نیبه دنبال پاسخ به ا

 یمال رابطۀ نصورتیراینفت شود؟ در غ یشرکت مل یدولت و عملکرد تجار یحداکثر درآمد برا جادیموجب ا تواند می

 است؟ ای رابطهچه مدل  یکنون های محدودیت به باتوجهمناسب 

مالی میان دولت و شرکت ملی نفت  رابطۀبر  نگاهی تاریخیاجمالی  صورت ، به، در بخش اولسؤالمنظور پاسخ به این  به 

م، مدل پیشنهادی در بخش سو. ت این رابطه بیان خواهد شدالمهمترین مشکدر بخش دوم  و سپس شود میانجام 

خواهیم کرد و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری جایگزینی برای دولت و شرکت ملی نفت ارائه 

 خواهیم پرداخت.

 

 ها بررسی روند تاریخی روابط مالی دولت، شرکت ملی نفت و نقاط ضعف آن-1

 .تقسیم کرد قبل و بعد از انقالب به دو بخش کلی توان میرکت ملی نفت با دولت را مالی ش رابطۀ

 :قبل از انقالب اسالمی

صنعت نفت  یها تیفعال ۀو هم کرد یمشرکت نفت از طرف دولت نقش متولی صنعت نفت را ایفا در این دوره  

از این  حاصلنظر آن انجام و کلیه درآمدهای  زیریا توسط خود شرکت یا  5دستی پایینو  4یباالدستاعم از 
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از این درآمدها و همچنین  با استفاده ازشرکت ملی نفت  .شد یمواریز  ملی نفت شرکتنیز به حساب درآمد  عملکردها

و در نهایت مبالغی را تحت عنوان سود  کرد یمخود را تأمین مالی  یها تیفعالمنابع مالی داخلی و خارجی، کلیه  محل

مالکانه  ۀاخذ بهر شرکت ملی نفت، درآمد حاصل از . همچنینکرد یمپرداخت  به دولت شرکت سهام و مالیات بر عملکرد

را به  مابقیعمومی،  ۀبه عنوان ذخیر ها آندیگر و کسر یک درصد از  یها شرکتو  1عضو کنسرسیوم یها شرکتاز 

خود از  یها نهیهزبرای جبران کسری ، وابسته یها شرکت، شرکت ملی نفت ایران و از طرفی. کرد یمدولت واریز  ی خزانه

 حاصل از درآمدهای ۀبنابراین هم .کردند یماز منابع داخلی و خارجی استفاده  همچنینعمرانی دولت و  یها بودجه

در داخل و خارج و سهم درآمدی ایران در  ها گذاری سرمایهاز  حاصلو سود  ی آنها فرآوردهنفت و گاز و 

 بهمبالغی را ، خود یها نهیهزو این شرکت عالوه بر تأمین  شدهقراردادها، ابتدا به حساب شرکت نفت واریز 

پرداخت  یمو مابقی را تحت عناوین مختلف به دولت  کرد یمبرداشت  ها آناز  ها اندوختهعنوان ذخایر و 

 (1388ماهنامه اقتصاد انرژی، )

 پس از انقالب اسالمی:

درآمد حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده از ، 1358قانون بودجه  28 تبصرۀ، با تصویب 1358-65در بازه زمانی  

از نظر  همچنین. ، وارد شدشد یمحساب عملکرد شرکت ملی خارج و به حساب درآمد کل که عیناً به دولت پرداخت 

تار در ساخ عمالًاما  ،و به وزارت نفت منتقل شد جدااز شرکت ملی نفت  ینقش مدیریت و سیاستگذار نیز قانونی

درآمدهای  ۀشرکت ملی نفت ملزم شد کلی و فقطرابطه مالی متناسب با این تفکیک صورت نگرفت  ،تسازمانی صنعت نف

و تولی گری در این صنعت  یا توسعه یها تیفعال مالی نیتأمنقش  صادراتی خود را به دولت پرداخت کند و سپس دولت

از حوزه تصمیم گیری مدیریت  خارج شدن کل درآمدهای صادراتی شرکت ملی نفتبرعهده داشته باشد. همچنین 

و سایر درآمدهای متفرقه موجب شد  ها فرآوردهاز فروش داخلی  حاصلشرکت و وابسته شدن شرکت ملی به درآمدهای 

 شود. کمتر گذاری سرمایه یها تیفعالدر نتیجه، توجه شرکت بیشتر به گردش عملیات جاری معطوف و که 

کشور و اجرای  ازیموردننفتی  یها فرآوردهدریافت کمک از محل درآمد عمومی جهت تأمین ، 1366-71در دورۀ  

انتقال انتقال یافت. ضمن اینکه به  مصوب در بخش نفت به حساب عملکرد شرکت ملی نفت گذاری سرمایه یها طرح

دوخته خسارات احتمالی مانده سود ویژه عملیات داخلی شرکت ملی پس از کسر ذخایر عمومی و اندوخته مخصوص و ان

اجازه داده شد. از نقاط ضعف این دوره  شرکت ملی نفت گذاری سرمایهجهت تجهیز منابع  یا هیسرمابه حساب اندوخته 

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یم

 در بخش گذاری سرمایهبه عنوان منابع مطمئن برای  ای سرمایه های اندوختهاز طریق  یافته تخصیصناکافی بودن منابع  -

شده  تیتثب متیدر داخل به ق ینفت های فرآوردهاز فروش  یناش یمنابع به درآمدها نیا دیشد یو وابستگ یباالدست

 توسط

 دولت؛

دولتی روی آنها تأثیر  بودجۀو همچنین نوسانات  هوابسته بودشرکت ملی نفت به بودجه دولت  یا هیسرما یها طرح -

 ؛گذاشت یم

 ؛داد ینمعملکرد واقعی شرکت را نشان  ،افتی یمآمارهای مالی شرکت که در حساب عملکرد انعکاس  -
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 ه بود.ل شدتبدی عملیاتی دولت/ شرکت نفت به یک واحد اداری -

نفت خارج  ی آن از حساب درآمد کل شرکت ملیها فرآورده، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و 1372-74در دورۀ  

 :باشد یمو به عنوان درآمد دولت بالفاصله به خزانه واریز شد. نقاط ضعف این دوره به شرح زیر شده 

 یها نهیهز که درحالی خارج شد شرکت ملی نفت یها حسابدرآمد ناشی از فعالیت صادرات نفت خام و فرآورده از  -

 ؛شد یمدر حساب عملکرد منعکس  ها آنتولید، حمل و نقل و بازاریابی 

وابستگی  شرکت ملی نفت به بودجه دولت و درآمدهای حاصل از فروش داخلی فرآورده گذاری سرمایه یها تیالفع -

 .ی پیدا کردبیشتر

ی نفتی از حساب عملکرد شرکت ملی نفت خارج شد، همچنین ها فرآورده، فعالیت تولید و فروش 1375-78در دورۀ  

 ،دستی بود ی که نوعی تفکیک بخش باالدستی و پایینا بودجه یها متیقفروش داخلی نفت خام به شرکت پاالیش به 

جۀ عملیات آن یی نفتی وارداتی ایجاد و نتها فرآوردهی برای گردش مالی ناشی از تأمین ا جداگانهصورت گرفت و حساب 

 به موارد ذیل اشاره کرد: توان یمدر حساب عملکرد شرکت ملی نفت وارد شد. از نقاط ضعف این دوره 

دلیل منظور نکردن ه اما ب ،وارد شد در حساب عملکرد ها فرآوردهدرآمد ناشی از فروش داخلی نفت خام و  هرچند -

قیمت واقعی نفت و گاز تحویلی و انتقال بودجه تخصیصی برای تأمین مواد اولیه نفتی مورد نیاز داخلی به حساب درآمد 

دولت  یا بودجهحتی برای انجام عملیات جاری خود وابسته به تصمیمات از گذشته  تر شیباین شرکت  ،شرکت ملی نفت

 شد؛

 ی ازا گونهوارداتی و تالش جهت کسب درآمد از این عملیات  یها فرآوردهاگرچه جداسازی عملیات مالی ناشی از تأمین  -

بخش باالدستی  یها تیفعالاما وابستگی حساب عملکرد به این فعالیت نوعی تداخل  ،تجاری سازی است یسو بهحرکت 

 (.1385حاجی میرزایی، شد )خواهد تلقی  دستی پایینو 

اثر  خنثی سازی منظور به، (1379-1383) یفرهنگسوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ساله پنج هدر قانون برنام 

 یاقتصاد یها استیساز اهداف  یکیقیمت در بازار نفت و کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی،  یها نوسان

در قوانین بودجه  شده بینی پیشنسبت به ارقام  -ذخیره سازی درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت خام تحت عنوان 

، به تصویب 137۹قانون برنامه سوم در سال  ۶۰براساس ماده  "حساب ذخیره ارزی"مطرح شد. در این راستا  -ساالنه 

 طبقایی این قانون در آبان ماه همان سال توسط هیأت وزیران به تصویب رسید. آن، آیین نامه اجر به دنبالرسید و 

، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ریزی برنامهبه پیشنهاد سازمان مدیریت و  ستیبا یماجرایی این ماده  نامه آیینقانون، 

، به تصویب هیئت وزیران برسد و ماه از تاریخ تصویب قانون 3ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر ظرف مدت 

، مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام را در پایان هر سال در 138۰شد از سال  موظفبراساس آن دولت 

 حساب ذخیره ارزی نزد بانک مرکزی نگه داری کند.

 ریزی برنامهاز معاون  متشکلاصالحی قانون برنامه سوم توسعه، هیأتی  ۶۰اجرایی ماده  نامه آیین 8ماده  طبقهمچنین،  

 4سابق(، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و  ریزی برنامهو نظارت راهبردی )رئیس سازمان مدیریت و 

 منظور بهبه عنوان هیأت امنای حساب ذخیره ارزی،  (نفر از بین وزیران 2نماینده به انتخاب رئیس جمهور )حداقل 

وظیفه  ها سال، تشکیل شد. این هیأت نامه آیینقانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این نظارت بر حسن اجرای 

شد که با  موظف تعیین شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت حساب ذخیره ارزی را برعهده داشته است. همچنین، دولت

مازاد عواید حاصل از  "نفت ز عوایدحساب ذخیره ارزی حاصل ا"نزد بانک مرکزی، تحت عنوان  یا سپردهایجاد حساب 



با سه هدف اصلی تشکیل شد که  مذکور حساب به این حساب واریز کند. ،شده بینی پیشنفت را نسبت به ارقام فروش 

  عبارتند از:

 یجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام.ا -

 .دیگر انواع ذخایر حاصل از فروش نفت خام به یها ییدارابدیل ت -

 در برنامه. شده بینی پیش یها تیفعالدر بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق  گذاری سرمایه-

 ریبه شرح ز طیشرا نیا ، شرایطی قانونی در نظر گرفته شد.نیز تعیین نحوه برداشت و استفاده از منابع حساب منظور به

 است:

که درآمد حاصل از صادرات نفت خام به رقمی  را دارداز موجودی حساب ذخیره ارزی  برداشت زمانی مجوزولت د -

  کاهش یابد. شده بینی پیشکمتر از درآمدهای 

 یها طرحنیاز  و تأمین بخشی از اعتبارات مورد گذاری سرمایهدرصد حساب ذخیره ارزی برای  5۰داکثر، معادل ح -

تخصصی ذی ربط رسیده  یها وزارتخانهبه تأیید  ها آنیه فنی و اقتصادی تولیدی و کارافرینی بخش غیردولتی که توج

تسهیالت با تضمین کافی، قابل تخصیص  صورت بهایرانی خارج از کشور،  یها بانکباشد، از طریق شبکه بانکی داخلی و 

  است.

مدند و طی آارزی مندرج در برنامه بر یها سقفکشور درصدد تعدیل  مسئوالنبا افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی،  

برخی از  ،دادند. بر این اساس ارائهقانون برنامه سوم را به شورای اسالمی  ۶۰پیشنهاد اصالح ماده  ،الیحه یک فوریتی یک

مربوط به صادرات نفت خام و  شده بینی پیشل ارقام ییتعد آن به حساب ذخیره ارزی تعدیل شد. که از جمله یها جنبه

قانون  ۶۰مکرر از حساب ذخیره ارزی که با مقاصد مندرج در ماده  یها برداشتو ی مربوطه درآمدهاده دولت از استفا

 اشاره کرد. توان یم برنامه سوم منافات داشت،

بود. در  هیاول های بینی پیشاز مقدار  شیحاصل از فروش نفت ب یحساب مذکور، درآمد واقع جادیا ییابتدا یها سالاز  

به حساب  ستیبا یمکه مازاد آن  1387تا  137۹ یها سالحاصل از صدور نفت خام در  یسقف درآمد ارز، قتیحق

 است. بوده، قابل توجه شد یممنتقل  یالیو ر یارز رهیذخ

و  ها برداشت اما ؛افتی شیافزا ریچشمگ یا گونهبه  هیاول های بینی پیشنفت خام، نسبت به  یارز یسقف درآمدها 

نبود،  تر کمصادرات نفت  شده بینی پیش ریکه نه تنها درآمد نفت از مقادشدانجام  یطی، در شرا۶۰اصالحات مکرر ماده 

که  ها برداشت، نی. بنابرامیرو به رو بود زی( حاصل از صدور نفت نینیب شیش از پیبا مازاد درآمد )ب ها سال نیبلکه در ا

عمل نشد.  بدین گونهانجام شود،  ،کمتر باشد شده بینی پیشکه درآمد نفت از مقدار  یطبق قانون قرار بود تنها در حالت

حساب  لیتشک ی، از همان ابتداقتی. در حقردرا ناکارا ک یارز رهیحساب ذخ یوجود تیدر واقع، ماه ۶۰اصالحات ماده 

، به ردیصورت گ یبحران طیشرا یبرا شد یمکه تصور  یارز رهیاز حساب ذخ یاطیاحت انداز پستاکنون، جنبه  یارز رهیذخ

 شد. لیمخارج دولت تبد نیتأم یبرا یکمک یابزار

فقط جنبه  یارز رهیاست که حساب ذخاین مسئله از  ی، حاکیارز رهیو اهداف حساب ذخ تیفعال یدر واقع، بررس 

به بخش  التیتسه یق اعطایاز طر یاز اقتصاد داخل تیموارد هم به حما یداشته است؛ البته در برخ یاطیاحت انداز پس

 ییها نهیزم، در نیبودجه دولت بوده است. بنابرا یها یکسرکننده  نیتأم زین ها سال یپرداخته و در برخ یردولتیغ

در  یاز اقتصاد داخل تیحما منظور بهمختلف  التیمناسب تسه ارائهو  ندهیآ یها نسل یبرا یاز ثروت مل انتیهمچون، ص

 نهیزم نیدر ا ها گزارشو  ها پژوهش یبررس جی، نتوانسته است چندان موفق عمل کند. نتایتوسعه و ثبات اقتصاد یراستا



 یمنابع ارز نیو چه از لحاظ تأم یارز یثبات در درآمدها جادیحساب چه از لحاظ ا نیا ،یآن است که به طور کل بیانگر

 (13۹4)رضوی،  نقش خود در اقتصاد موفق نبوده است یفایا در ،یبخش خصوص گذاری سرمایه یبرا

بودجه  یها تبصرهدولت و شرکت نفت در قالب  یرابطه مال 1384از سال (، 1384-1389در قالب برنامه چهارم توسعه ) 

شرکت نفت قرار گرفت.  اریدر اخت ماًیاز درآمد حاصل از صادرات نفت مستق یقسمت انهیشد و سال فیتعر( 11 )تبصره

 التفاوت مابهبابت  یارز رهیبه دولت اجازه داده شد از حساب ذخ نی(، همچنایدرصد در 11و  یدرصد خشک ۶)حدود 

و پخش، گاز و  شیپاال یها شرکتدر داخل برداشت کرده و به  ینفت یها فرآورده یفیفروش تکل متیآزاد و ق متیق

نفت و فرآورده، فروش گاز  یحاصل از فروش داخل ، شرکت نفت درآمد1384از سال  نیپرداخت کند. بنابرا ریتوان

از درآمد حاصل از صادرات  یو از همه مهمتر قسمت یگاز عاناتیو م عاتی، ماها فرآوردهاز صادرات  یدرآمد ناش ،یعیطب

و  اه فرآوردهصرف واردات  ارانهیبه عنوان  یاز بودجه عموم یمبالغ انهیسال، گرفت. در کنار آن ارینفت خام را در اخت

) برنامه چهارم شد یم ها فرآوردهالتفاوت قیمت آزاد و تکلیفی  صرف پرداخت مابه زین یارز رهیاز حساب ذخ یمبالغ

 ( 1383توسعه، 

کل( و وزارت نفت  یدار دولت )خزانه نیب حساب تسویهو نحوه  یرابطه مال»(، 1390-1394در قالب برنامه پنجم توسعه ) 

( قانون 22۹)شامل ده درصد منظور در ماده ) %(5/14درصد ) میو ن چهارده  زانیبه م ربط یتابعه ذ یها شرکت قیاز طر

بابت خوراک  ینقد یزیو مبالغ وار ی( صادراتیگاز عاناتیبرنامه پنجساله پنجم توسعه( از ارزش نفت )نفت خام و م

 یها فرآورده متیبر اساس ق ها شرکت ریو سا یمیپتروش یها به مجتمع یلیتحو یگاز عاناتیو م یداخل یها شگاهیپاال

 عیب یو باز پرداخت قراردادها یا هیمصارف سرما منظور بهبه عنوان سهم آن شرکت  1389اول سال  مهیدر ن ینفت

 یها شرکت قی. وزارت نفت از طرشود یم نییسود سهام تع میو تقس اتیمعاف از مال ها، نهیمتقابل شرکت پس از کسر هز

ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار  هی%( بق5/85درصد ) میمکلف است معادل هشتاد وپنج و ن بطذیر تابعه  یدولت

. در دینما حساب تسویهکل کشور(  یدار بند با دولت )خزانه نیبه شرح مقررات ا کل کشور( منظور و یدار دولت )خزانه

قانون )موضوع  نیاز احکام و ارقام مصوب در ا شیب یگاز عاناتیصورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و م

مذکور در  رانینفت ا ی%( از مازاد حاصله به سهم شرکت مل25و پنج درصد ) ستی(، ب21۰1۰۹و  21۰1۰1 یها فیرد

مشترک به مصرف  نیادینفت و گاز در م یباالدست یها طرح یصرفاً جهت اجرا یا هیعنوان منابع سرما فوق افزوده و به

 یبشکه نفت صادرات کی یمعامالت متی، قبیشده در بورس، به ترت عرضه ایو  هیاول یاز مباد ینفت صادرات متیق .رسد یم

نفت  یبرا نیو همچن هیاول یاز مباد یماه شمس کیدر  یصادرات متیمتوسط ق ایدر هر محموله و  هیاول یاز مباد

درصد  ، نود و پنجیو خصوص یاعم از دولت ها شرکت ریو سا یمیپتروش یها مجتمعو  یداخل یها شگاهیپاالبه  یلیتحو

 (.138۹برنامه پنجم توسعه، «)است ینفت مشابه در هر ماه شمس یصادرات یها محموله ی%( متوسط بها۹5)

 یناش دیاز عوا یبخش لیف تبداهدابا  یصندوق توسعه مل. شود یمدر قالب برنامه پنجم، نهاد صندوق توسعه ملی مطرح  

 زیو ن ییاقتصاد ندهیزا یها هیسرماماندگار، مولد و  یها ثروتبه  ینفت یها فرآوردهو  یگاز عاناتیو م از فروش نفت و گاز

منابع این صندوق به شرح زیر نامبرده  .شود یم لیتشک ینفت یها فرآوردهمنابع نفت و گاز و  از ندهیآ یها نسلحفظ سهم 

 شده است:

 یها گازیی، گاز و فرآورده عاناتیخام، و م از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت %(2۰)درصد  ستیبحداقل معادل  ـ 1

 ی.بودجه سنوات نیمبلغ آن در قوان نییهایی برنامه و تع ( درسالینفت

 .الذکر ارزش صادرات تهاتریی اقالم فوق %(2۰درصد ) ستیـ حداقل ب 2

 .سه واحد درصد زانیهر سال به م( 2)و ( 1)از منابع بندهایی  زیییسهم وار شیـ افزا 3



 .بعد یها و سال 138۹سال  انیارزیی در پا رهی%( مانده نقدیی حساب ذخ5۰درصد ) ـ پنجاه 4

 مربوط. نیقوان تیامناء با رعا أتیبا مجوز ه یالملل نیب یپول از بازارهایی لیـ منابع قابل تحص 5

 .یسال مال یسود خالص صندوق ط ـ ۶

 یبانک مرکز یها سپردهنرخ سود  نیانگی، معادل میحساب صندوق در بانک مرکز یدرآمد حاصل از سود موجود ـ 7

 .کباریبا محاسبه و پرداخت هر سه ماه  یخارج یدربازارها

 .کشور کل 138۹قانون بودجه سال ( 4)منابع موضوع جزء )د( بند %( 2۰درصد ) ستیب ـ 8

 یگاز عاناتیاز منابع حاصل از صادرات نفت، م یسهم صندوق توسعه مل»(، 13۹۶-14۰۰در قالب برنامه ششم توسعه ) 

درصد  واحد ه حداقل دوالنو سا شود یم نییتع%( 30) درصد یبرنامه س قانون یو خالص صادرات گاز در سال اول اجرا

 نیا زیفاصله نسبت به وارالسال و متناسب با وصول منابع ب در طول مکلف است ی. بانک مرکزشود یمسهم اضافه  نیبه ا

سهم  نیو همچن یگاز عاناتیاز کل صادرات نفت و م رانینفت ا یشرکت مل%( 5/14)درصد  میوجوه و سهم چهارده و ن

دولت از  یسهم بودجه عموم مانده،یاقدام کند و از محل باق افتهین و توسعه زیگازخ ،زیخ نفتمناطق %( 3)سه درصد 

 رهیرا به حساب ذخ یو مابق زیکل کشور وار یدار نزد خزانه یو به حساب درآمد عمومتعیین جزء  نیمنابع موضوع ا

 (.13۹5برنامه ششم توسعه،«)دینما زیوار یارز

خام و میعانات  سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفتکه  است اساس نیبرارابطه مالی کنونی بین دولت و شرکت ملی نفت  

که این ارزش در بخش صادراتی، معادل با قیمت فوب و برای فروش داخل بر اساس درصد تعیین شده 5/14گازی معادل 

رئیس سازمان  متشکل از وزرای نفت، اقتصاد و یها تهیکمتوسط  هرسالهقیمت تکلیفی  .شود یمقیمت تکلیفی محاسبه 

 دیحاصل از تول یدرصد درآمدها 1۰۰، 2و نفتا 1گوگرد ا محصوالت جانبی مانند. در رابطه بشود یمبرنامه و بودجه تعیین 

 .شود یمبه عنوان درآمدهای عملیاتی شرکت ملی نفت شناسایی  این محصوالت

 

 

نقدی بر رابطه مالی موجود-2  

از  یو مشکالت ناش یمال میاز رژ یموجود، مشکالت مذکور در دو بخش مشکالت ناش یمشکالت رابطه مال یدر بررس

 قرار خواهد گرفت. یمورد بررس یحکمران

یمال میرژ -2-1  

حداکثر درآمد از  نیمأسهم خود و ت شیعرف، افزا صورت به یمنابع نفت یدارا یدر کشورها ها دولتهدف  ترین مهم

نفت مانند  یمل های شرکتممکن است با اهداف  یهدف در موارد نیلکن ا (.13۹2درخشان، ) است ینفت یدرآمدها

 منظور به یکنون یمال میرژ یناکارآمد لیحداکثر سود در تضاد باشد. دال جادیو ا یانتیص دیتول ،گذاری سرمایه شیافزا

 :شده است انیب لیدر ذ نفعانیذ یاهداف تمام نیتأم

                                                           
1
 Sulfur 

2
 Nafta 



 بخش نفت یدولت از درآمدها یسهم باال -2-1-1

بر اساس این باشد.  یمختلف به دولت خود م ینفت در کشورها یمل یشرکت ها یپرداخت زانیم دهنده نشان( 1) شکل

بر اساس  رانیا دردرصد بوده، لکن  4۰-5۰بصورت میانگین در حدود  شکل میزان پرداختی مذکور در کشورهای نامبرده

مل درصد از کل ارزش فروش نفت و میعانات گازی را شا 8۶لغ پرداختی حدود مب نیا برنامه های توسعه پنجم و ششم

 یجار یها نهیهز نیتأم منظور بهمی شود. مقایسه ارقام گزارش شده حاکی از این مسیله است که شرکت ملی نفت ایران 

 یمال انیازکانال فشار به جر نییسهم پا نیدارد. ا یسهم اندک ،یمل یها شرکت ریبا سا سهیخود در مقا یا هیو سرما

 نفت در بلندمدت خواهد شد دیو افت تول گذاری سرمایهشرکت، باعث کاهش 

 (NRGI, 2019) 2۰13ملی نفت در سال  های شرکتملی نفت به دولت از کل درآمدهای نفت و گاز  های شرکتدرصد کل پرداختی  .1 شکل

 

 

 گذاری سرمایه یمبود منابع براک -2-1-2

مختلف در سبد مذکور،  های بخشسهم  یاست. بررس یمختلف های بخشنفت، متشکل از  یشرکت مل ای هزینهسبد 

شده است. در  یجار های هزینهشرکت صرف  یاز درآمدها یادیبخش ز ر،یاخ های سال یمسئله است که ط نیا انگریب

بوده  یخارج های شرکتعقد قرارداد با  ایوام  انندم یرونیناچار به استفاده از منابع ب ،گذاری سرمایه یشرکت برا جهینت

و تعهدات  یبده شیمواجه شده است. نخست از کانال افزا هایی چالشامر، با  نیثر از اأمتنفت  یعملکرد شرکت مل است.

 های تحریمبا اعمال  ،است. دوم افتهی شیافزا یمال نیمأت ی هزینه جهیداده و در نت شیشرکت را افزا یمال سکیشرکت، ر

متوقف شده  عمالً، IPC1متقابل و  عیب یعقد قراردادها خصوصاً یرونیب ابعاستفاده از من ر،یاخ های سال یمتحده ط االتیا

 را تجربه کرده است یریافت چشمگ گذاری سرمایه زانیم ،یبودن منابع داخل یناکاف لیبه دل یطیشرا نیاست. در چن

 (14۰۰)میرنظامی و همکاران، 

 افزوده ارزش جادیا یبرا زهیدم انگع -2-1-3

                                                           
1
 Iran Petroleum Contract (IPC) 



 یبوده است. از طرف یصادرات های قیمتهمواره کمتر از  ر،یاخ های سالدر  یگاز عاناتینفت خام و م یفروش داخل متیق

 متیعامل تفاوت ق ،یگاز عاناتینفت از صادرات و فروش داخل نفت خام و م یبودن سهم شرکت مل کسانی به باتوجه

( بیانگر 2شکل ) نداشته باشد. یارزش داخل ی زنجیره ی توسعهنسبت به  یلینفت تما یموجب شده است تا شرکت مل

مقایسه سهم شرکت ملی نفت از فروش صادراتی و داخلی نفت خام و میعانات گازی در واحد دالر به ازای هر بشکه در 

 می باشد: ۹5-13۹1بازه 

 مهر یمنبع: خبرگزار .2شکل 

 

 

 یرابطه مال تیریو مد یحکمران -2-2

قرار  یرابطه مال تیریو مد یحکمران ۀطینفت، در ح یدولت و شرکت مل انیموجود م یدسته دوم از مشکالت رابطه مال

 است: ریمشکالت شامل موارد ز یسر نیاز ا ی. برخگیرد می

 نفت یدر پرداخت سهم شرکت مل ییاجرا های دستگاهنقش  -2-2-1

 زیشرکت وار های حساببه  رینفت، از سه مس یتوسط شرکت مل ینفت های فراوردهحاصل از فروش نفت و  یدرآمدها

است. پس از فروش، درآمد حاصل در بازه  یگاز عاناتینفت خام و م یصادرات یاول مربوط به درآمدها ری. مسشود می

 میپس از وصول درآمد، اقدام به تسه ی. بانک مرکزشود می زیوار یبانک مرکز های حسابروز به  ۹۰تا  3۰ نیب یزمان

مانند گوگرد است. الزم به ذکر است که تمام  یوط به فروش محصوالت فرعدوم مرب ری. مسکند می نیسهم طرف

به  مستقیماًدرآمد حاصل  نیبنابرا، نفت است یمحصوالت متعلق به شرکت مل نیحاصل از فروش ا یدرآمدها

روبرو  یمتعدد های چالشبا  عاناتینفت خام و م یسوم مرتبط با فروش داخل ریشد. مس واهدخ زیشرکت وار های حساب

و پخش و گاز  شیپاال یمل های شرکترا به  یو گاز غن عاناتیم ،بایست مینفت خام طبق قانون  یاست. شرکت مل

 زیوار یسازمان هدفمند اببه حس ،ییفروش به مصرف کنندگان نها یدر ازا ها شرکت نیا یدرآمدها ی کلیهبفروشد. 

 نیکه ا نیا به باتوجه کنینفعان کند. ل یم به پرداخت سهم ذساالنه، اقدا بودجۀ فیسازمان بنا به تکال نیشده تا ا

کاهش سهم پرداخت خواهد شد. به  ای ریخأنفت با ت یبا کمبود منابع روبرو است، سهم شرکت مل ها سالسازمان، اکثر 



نفت را  یصفر درصد از تعهدات خود در قبال شرکت مل ی، سازمان هدفمند13۹7نخست سال  هما 5عنوان نمونه در 

 (.13۹7های مجلس،  )مرکز پژوهش پرداخت کرده است

 

 شرکت عملکرد ریزی برنامهدر  یدگیچیپ جادیا جهیساالنه در بودجه و در نت راتییتغ -2-2-2

توسط مجلس و وزارت نفت  ها نامه نییآ ایبخش نفت، در قالب بودجه  یمال انینفت از جر یسهم شرکت مل هرساله

 لیاز قب ییامدهایپ راتییتغ نیمتعدد مواجه شده است. ا راتییگذشته، با تغ انیسال یروند ط نیخواهد شد. ا نییتع

 داشتخواهد  یبلندمدت از شرکت سلب را در پ ریزی برنامهو  ینیب شیشرکت، سلب امکان پ یبرا سکیر جادیا

 (. 14۰۰میرنظامی و همکاران، )

 یصور اتیسود سهام و مال -2-2-3

سال  یدر انتها کنی. لکند میالحساب  یو سود سهام عل اتیمال افتی، اقدام به درشده بینی پیشسود  یدولت بر مبنا

 به شرکت بازپرداخت نخواهد شد التفاوت مابهاز عملکرد شرکت باشد،  شیو سود سهام اخذ شده ب اتیاگر مال ،یمال

 (.13۹2درخشان، )

 یهلند یماریب جادیبر اقتصاد کشور و ا ینفت های شوک ریتأث -2-2-4

 نیاز ا یمتماد انیسال یاوپک محسوب شده و ط یکشورها نیدر بنفت  کننده دیتول نیبعد از عربستان دوم رانیکشور ا

حاصل از صدور نفت  ی، ساختار اقتصاد کشور به درآمدهانیاست. بنابرا  به وفور بهره برده یحاصل از منابع نفت یدرآمدها

سال تجربه  5۰۰که بالغ بر  یبر محور تجربه هلند صورت گرفته است، کشور یماریاطالق ب دارد. ییباال یوابستگ

بوده است.  افتهی توسعه یو از لحاظ ساختار نهاد شرفتهیپ یدوران همواره جزو کشورها نیا یداشته و ط یاستعمارگر

آن با کشور  ینهادها یافتگی  و توسعه یدیه تولیکه از لحاظ بن ران،یمانند ا یکشور یمفهوم برا نیپرداختن به ا تیاهم

که  دهد یرخ م یهنگام یهلند یماری. عارضه بشود یم انینما شیاز پ شیقرار دارد، ب تری پایین اریهلند در سطح بس

 یو دولت به عنوان متول افتهی شیافزا یو ناگهان یفصل صورت به یالملل نیب ایو  یداخل طیکشور بر اثر شرا کیدرآمد 

 شیامر از کانال افزا نیخواهد بود. ا ینوع از درآمد دائم نیتصور که ا نیبا ا کند، یم قیکالن، آن را به جامعه تزر قتصادا

 .افتیخواهد  شیافزا ها متیق جهیباعث به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و در نت ،یناگهان صورت بهتقاضا 

یهلند یماریب یریگ شکلفرم  :3 شکل  



 

را پس  ینیمع های نسبتهرکدام  یکه دولت و شرکت مل میشد، مشاهده کرد انیقبل ب های بخشکه در  یمبان به باتوجه

خواهد  شیافزا زین ی، درآمد دولت و شرکت ملرود میفروش نفت باال  کهیزمان عتاًی. طبآورند میاز فروش نفت خام بدست 

بر  یقابل توجه ریتأث تواند می ینفت درآمدهای شیبه نفت وابسته است، لذا افزا ها دولت بودجۀ، رانیدر ا کهیی. از آنجاافتی

بود. مشکل،  میخواه زین یدولت های هزینه شیبودجه، شاهد افزا سهم نفت در شیبا افزا جهیکشور بگذارد. در نت بودجۀ

مسائل  جهیفروش نفت در نت کاهش اینفت و  متی)با کاهش ق نفتی درآمدهایکه با کاهش  شود می انینما یزمان

به  رانیدر ا یهلند یماریشواهد ب نی. اولستندیخود به همان نسبت ن های هزینهقادر به کاهش  ها دولت(، یجهان یاسیس

و سهم  افتهی شیبرابر افزا 2کشور به  یبرابر و بودجه عموم 4سال به  نینفت در ا متی. قگردد یبرم 1353سال 

در  یاست. رشد اقتصاد افتهی شیافزا 135۰درصد در اواسط سال  84به  4۰در اواسط دهه  درصد 74از  ینفت یدرآمدها

در  یباعث رکود تورم 57در سال  یدرصد 35است و تورم  افتهیدرصد کاهش  4/۹درصد به  12.8از  57تا  55سال 

به  81دالر درسال  اردیلیم 2۰از  یثباتنسبتاً با یبا روند صعود 8۶تا  81دوره  یط یدرآمد نفت شیشد. افزا رانیاقتصاد ا

 یجهان یبا بروز بحران مال 87کرد. در سال  جادیرا ا یهلند یماریو بستر ب دیرس 8۶دالر درسال  اردیلیم 1۰۰از  شیب

  (.1388) مرکز پژوهش های مجلس،رسید 88 دالر در سال اردیلیم ۶۰دالر به  اردیلیم 1۰۰از  رانیدرآمد کشور ا

، مدل ی. لذا در بخش بعداستصنعت نفت  یاصل گریسه باز انیم فیضع یاز وجود رابطه مال یاثرات ناش نیا تمام

 .کرد میخواه ارائه یرابطه مال یشنهادیپ

 

 آن دیو فوا یشنهادیمدل پ-3

 .دهد میفروش نفت و گاز را به خود اختصاص  یاز کل درآمدها یادی، دولت سهم زرانیدر کشور ا طبق مبانی بیان شده،

های  نسبتی از درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده هرکدامدر مدل مالی موجود، دولت و شرکت ملی نفت  نیهمچن

های قبل بیان شد. یک مورد از مشکالت اساسی  نمایند. این مدل، مشکالت متعددی دارد که در بخش نفتی را کسب می

های ساالنۀ دولت و به تبع آن بروز اختالالت در اجرای  ی بر بودجههای نفت های اخیر، تأثیرگذاری شوک این مدل طی دهه

یابد، دولت  باشد. بدین صورت که زمانیکه درآمدهای نفتی افزایش می های بلندمدت می های ساالنه و تکمیل پروژه برنامه



بعد، درآمدهای نفتی به  دهد. حال ممکن است در سالیان های سنگین را در دستور کار قرار می ها و پروژه گذاری سرمایه

ای را در درآمدهای خود تجربه کند. حال دولت برای  دنبال مسایلی از قبیل تغییر قیمت و فروش نفت، کاهش گسترده

های بلندمدت ایجاد شده در سالیان وفور درآمد نفتی، با کمبود منابع مالی مواجه خواهد بود. یک  ادامه و تکمیل پروژه

تواند منجر به  می ین منابع مالی در چنین مواردی استقراض از بانک مرکزی است. این مسئلهمورد از راهکارهای تأم

 افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم شود.

 روش انجام پژوهش 

و  یلیروش انجام پژوهش از نوع تحل نی. همچنرود میبه شمار  یکاربرد قاتیهدف، از نوع تحق جنبۀمطالعه از  نیا

 .باشد می رانیمورد مطالعه، کشور ا ی نمونهو  13۹۹تا  13۹۰مطالعه مورد  یزمان ی بازهاست.  یفیتوص

 ۀمحاسب قیاز طر یرقم ثابت دالر کینفت، درنظرگرفتن  یدولت و شرکت مل نیب یرابطه مال یما برا یشنهادیمدل پ

رقم ثابت به  نیا صیو تخص نیمع یزمان ۀدر باز ینفت یها حاصل از فروش نفت و فرآورده یمنابع مال یدالر نیانگیم

، منابع حاصل از فروش 13۹۹تا  13۹۰ یزمان ۀمثال در باز طورخواهد بود. به  یآت انینفت در سال یدولت و شرکت مل

مذکور استخراج شده است را با استفاده  یها بودجه در سال نیکه از قوان الیر ونیلیبر حسب م ینفت یها نفت و فراورده

مذکور را  انیالدر س یمبالغ دالر نیانگیکرد. حال اگر م میخواه لیتبد یبه مبالغ دالر ،یررسمیرز بازار غاز نرخ ا

 یشرکت مل یدرصد 5/14به سهم  مبلغ، باتوجه نی. از ادیرس میدالر خواه اردیلیم 1/2۰ یبیبه رقم تقر میمحاسبه کن

 انهیپنجم و ششم توسعه، به طور متوسط سال یها در قالب برنامه ینفت یها نفت از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده

که  یدرصد 5/85به سهم  سهم دولت باتوجه نی. همچنافتینفت اختصاص خواهد  یمل تدالر به شرک اردیلیم ۹2/2رقم 

 نیدالر در هرسال خواهد بود. پس در ا اردیلیم 2/17بالغ بر  یتوسعه پنجم و ششم، به طور متوسط رقم یها در برنامه

به  داشته که باتوجه اریدر اخت ینفت یها از فروش نفت و فراورده یثابت یمنابع مال انهینفت سال یمدل، دولت و شرکت مل

 گذاری انجام خواهد شد. ها و سرمایه پروژه ها، نهیهز یریزی برا مبلغ، برنامه نیا

هایی که درآمد حاصل از فروش نفت و منابع نفتی بیشتر از  ی در این مدل در سالگذار سرمایه ریزی برنامه به باتوجه

یافته به دولت و شرکت ملی نفت باشد، منابع مازاد وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. در  حاصل جمع ارقام تخصیص

یافته به دولت و شرکت  های نفتی کمتر از حاصل جمع ارقام تخصیص سالیانی که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده

ملی نفت باشد، صندوق توسعه ملی موظف است کسری موجود نسبت به ارقام ثابتی که قرار است هرساله به دولت و 

 شرکت ملی نفت اختصاص داده شود را تأمین کند.

وفور صندوق توسعه ملی اختیار دارد که از بخشی از منابع اصلی صندوق و همچنین منابعی که در طول سالیان 

 شود، برای انجام امور خاصی استفاده کند. درآمدهای نفتی به صندوق وارد می

 باشد: صندوق توسعه ملی، برخی از وظایف و اختیارات صندوق به شرح زیر می نامه اساس 2طبق ماده 

معدنی، بازرگانی،  ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، گذاری یا مشارکت در خرید، توسعه، راه انداری و اداره شرکت سرمایه -

 مالی و خدماتی در داخل و خارج از کشور؛



، اعتباری، بانکی های تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی و مؤسسات و هر نوع معامله سهام شرکت دوفروشیخر -

 ای در خارج از کشور؛ مالی و بیمه

 و هرگونه نقل و انتقال اوراق بهادار در خارج از کشور دوفروشیخر -

یکی از موارد معامالت اوراق بهادار توسط صندوق توسعه ملی، استفاده از قراردادهای اختیار معامله خواهد بود. این عمل 

منظور بیمه کردن موضوع قرارداد در برابر نوسانات قیمتی بکار برده  شود در اصل به نامیده می 1که به اصطالح هجینگ

 های ایجاد شده در ارزش قراردادهای اختیار معامله سود کسب کند. تتواند از تفاو شود. همچنین صندوق می می

 باشد: انواع قراردادهای اختیار معامله بر دو نوع می

دهد که موضوع مورد معامله را در تاریخ مشخصی  ی خود اختیار می : این قرارداد به دارنده2اختیار معامله خرید -1

 با قیمتی که در قرارداد تعیین شده است خریداری کند.شود و  که اصطالحاً تاریخ سر رسید نامیده می

دهد که موضوع مورد معامله را در تاریخ مشخصی و  خود اختیار می دارندۀ: این قرارداد به 3اختیار معامله فروش -2

 (.1۹47با قیمتی که در قرارداد تعیین شده است به فروش رساند )دال، 

تواند توسط کشور ایران بکار برده شود، بیان شده  ردادهای اختیار معامله که میبحث به بیان مثالی از کاربرد قرا ادامۀدر 

 است:

 پژوهش( یها افتهی)منبع:  رانیامعامله توسط کشور  اریاخت یمثال کاربرد قراردادها :1 جدول

 

در این مثال، عملکرد شرکت ملی نفت در استفاده از قراردادهای اختیار معامله با استفاده از سه رویکرد متفاوت 

دالر خریداری کرده است. حال  ۹5است. در رویکرد اول، شرکت، قرارداد اختیار فروش به قیمت اِعمال  شده داده نشان

تواند سود متفاوتی کسب کند. به عنوان نمونه در این  یمت میی قیمتی بیان شده در جدول، در هر ق به بازه باتوجه

دالر سقوط کند، با اعمال کردن قرارداد اختبار فروش، قادر خواهیم بود که نفت را  8۰رویکرد هنگامی که قیمت نفت به 

صل از اعمال دالر سود حا 15به قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله مذکور بفروش برسانیم. در این صورت به میزان 

                                                           
1
 Hedging 

2
 Call Option 

3
 Put Option 



قرارداد اختیار معامله خواهد بود که با در نظر گرفتن هزینه خریداری اختیار معامله، میزان سود خالص حاصل از اعمال 

دالر به ازای هر بشکه افزایش یابد، در این  1۰۰دالر خواهد بود. حال اگر قیمت نفت به  1/5قرارداد اختیار معامله برابر 

معامله اعمال نخواهد شد و در خریدار قرارداد اختیار معامله فروش به اندازه هزینه خریداری رویکرد قرارداد اختیار 

 قرارداد اختیار معامله متحمل ضرر خواهد باشد.

دالر فروخته است و یک قرارداد  85اِعمال در رویکرد دوم، شرکت ملی نفت یک قرارداد اختیار معاملۀ فروش به قیمت 

سود قابل دسترس نسبت به  بازۀدالر خریداری کرده است. در این رویکرد،  ۹5قیمت اِعمال  اختیار معامله فروش به

ای در بازار  تواند بدون هیچ گونه هزینه رویکرد اول محدود شده است. در رویکرد سوم، درواقع شرکت ملی نفت می

فروش  دالر به 85اختیارات به فعالیت بپردازد. در این رویکرد، شرکت ملی نفت یک اختیار فروش به قیمت اِعمال 

دالر خریداری کرده است.  1۰5دالر و همچنین یک اختیار خرید به قیمت  ۹5مت رسانده، یک اختیار فروش به قی

درواقع این رویکرد، یک رویکرد ریسکی محسوب شده زیرا عالوه بر سود، امکان زیان نیز برای شرکت ملی نفت وجود 

 دارد.

تواند سود کسب کند. به طور مثال  صندوق توسعه ملی از اختالف قیمت ایجاد شده در قراردادهای اختیار معامله می 

دالر خریداری کرده است. قیمت نفت در حال حاضر  ۹/۹فرض کنید صندوق یک قرارداد اختیار معامله فروش به قیمت 

خواهد کرد. در اینصورت ارزش اختیار معامله در شش ماه دالر کاهش پیدا  ۶۰دالر بوده و در شش ماه آینده به  ۹5

استراتژی در طرف مقابل در رابطه با قرارداد اختیار معامله خرید نیز  دالر خواهد بود. همین ۹/۹قطعاً بیشتر از  آینده

ین تنها یک وجود دارد. در اینصورت، صندوق توسعه با به فروش رساندن اختیارات معامله، سود کسب خواهد کرد. اما ا

های فعالیت و کسب درآمد توسط صندوق توسعه ملی خواهد بود. صندوق عملکردهای متفاوتی داشته که  مورد از فرصت

 برخی از این عملکردها توانایی شناسایی درآمد برای صندوق را خواهد داشت.

 خواهیم پرداخت.در ادامه به بیان یک مثالی از کاربرد قراردادهای اختیار معامله در کشور مکزیک 
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هزینۀ خرید سالیانه  قرارداد اختیار فروش توسط کشور مکزیک می باشد. خط سبز،  دهندۀ نشاندر نمودار باال، خط قرمز 

دهنده ی تجمیع  سود سالیانه  حاصل از اِعمال قرارداد اختیار فروش توسط کشور مکزیک می باشد. خط بنفش نشان

رادادهای اختیار فروش دهنده ی تجمیع سود حاصل از اِعمال ق هزینه خرید قراردادهای اختیار فروش و خط آبی نشان

 می باشد. 

 5/1صورت میانگین مبلغ  ، به2۰2۰تا  2۰۰5سالیان شود، کشور مکزیک در طی  که در شکل باال مشاهده می طور همان 

به شرایط بازار نفت فقط در  دالر را بابت خرید قراردادهای اختیار فروش نفت پرداخته است. این کشور باتوجه میلیارد

رده است. لکن در بلندمدت مجموع سود قراردادهای اختیار فروش خود را اِعمال ک 2۰1۶و  2۰15، 2۰۰۹های  سال

های خرید قراردادهای اختیار فروش سر به سر شده است. الزم  حاصل از اِعمال قراردادهای اختیار فروش و مجموع هزینه

 باشد. امر می به ذکر است که هدف دولت مکزیک از خرید قراردادهای اختیار فروش، همین

که بیان شد در این مدل دولت و شرکت ملی نفت ساالنه رقم ثابتی از درآمدهای نفتی را در اختیار دارند که  طور همان

ها، مخارج و ... خود اقدام کنند. در این مدل  گذاری سرمایه با دررابطهریزی  بایست بر حسب این رقم ثابت به برنامه می

رآمدهای نفتی وجود داشته باشد، منابع مازاد وارد صندوق توسعه ملی خواهد شد. صندوق فور د زمانی که در یک سال

طبق وظایف و اختیارات تعریف شده در اساسنامه خود، بخشی از منابع مذکور و همچنین بخشی از منابع اصلی صندوق 

شده برای دولت و شرکت  بینی یشگیرد. در سال هایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان درآمدهای ثابت پ را بکار می

گیریم  ملی نفت تأمین کند. بنابراین نتیجه می ملی نفت باشد صندوق موظف است کسری مذکور را برای دولت و شرکت

ریزی های  که نوسانات درآمدهای نفتی خصوصاً بر بودجه دولت اثر چشمگیری نخواهد گذاشت و دولت در اجرای برنامه

 های کمتری روبرو خواهد بود. موجود در بودجه با چالش

 یریگ جهینتو  یبند جمع-4

 نیدرآمد ا زانیم یرو ینفت یها شوک یاثرگذار نینفت و همچن یدولت و شرکت مل انیم یروابط مال تیاهم لیبه دل

 یکنون یرابطۀ مال اساس نی. برامیپرداخت رانینفت ا یدولت و شرکت مل یرابطۀ مال یمقاله به بررس نیدر ا گر،یدو باز

 نینامناسب هستند. ا یمال میاز رژ ی. دستۀ اول مشکالت ناششوند یم میاست که به دودسته تقس یمشکالت یدارا

افزوده. دستۀ  ارزش جادیا یبرا زهیگذاری و عدم انگ سرمایه یدولت، کمبود منابع برا یاند از: سهم باال مشکالت عبارت

در پرداخت  ییدستگاه اجرا نقش زیدسته ن نینامناسب هستند. در ا یاشتباه و حکمران تیریاز مد یدوم مشکالت ناش

بر اقتصاد  ینفت یها شوک ریتأث نیو همچن یصور اتیساالنه و سود سهام و مال راتییو تغ یدگیچیپ نفعان، یسهم ذ

نفت  یدولت و شرکت مل انیم یکنون یمشکالت، اصالح رابطۀ مال نیبه ا وجود دارد. باتوجه یهلند یماریب جادیکشور و ا

نفت، هرکدام  یشد که دولت و شرکت مل نیکارآمد، قرار بر ا یرابطۀ مال کی یدر طراح اساس نیاست. برا یضرور

منظور،  نیحاصل شده را به خود اختصاص دهند. به هم ی( از درآمد نفتیصورت درصد )نه به یارقام ثابت دالر انهیسال

-13۹۹ یزمان ۀباز یط ینفت یها نفت و فرآورده وشمنابع حاصل از فر یدالر نیانگیمارقام ثابت، از  نیا ۀمحاسب یبرا

سهم صندوق توسعۀ  نی. همچنمیکننده را مشخص کرد مصرف گریدو باز نیو سهم هرکدام از ا میاستفاده نمود 13۹۰

که درآمد حاصل از فروش نفت و  ییها صورت که در سال نی. بدمیآن را مشخص نمود فیو وظا ینفت یاز درآمدها یمل

نفت باشد، منابع مازاد وارد صندوق توسعه  ییافته به دولت و شرکت مل از حاصل جمع ارقام تخصیص شتریب یفتمنابع ن



یافته  کمتر از حاصل جمع ارقام تخصیص ینفت یها که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده یانیخواهد شد. در سال یمل

که هرساله به  یموجود نسبت به ارقام ثابت یکسر تموظف اس ینفت باشد، صندوق توسعه مل یبه دولت و شرکت مل

 یاز منابع اصل یدارد که بخش اریاخت یکند. صندوق توسعه مل نیرا تأم شود ینفت اختصاص داده م یدولت و شرکت مل

 یانجام امور خاص یبرا شود، یمبه صندوق وارد  ینفت یوفور درآمدها انیکه در طول سال یمنابع نیصندوق و همچن

صندوق  نیصندوق ممکن خواهد ساخت؛ بنابرا یدرآمد را برا ییشناسا ییتوانا ها تیفعال نیاز ا یکند. برخ ادهاستف

 نفت را خواهد داشت. یدر منابع مختص دولت و شرکت مل یاحتمال یکسر نیتأم ییتوانا
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