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بررسي رابطه مالي شركتهاي ملي نفت و گاز با دولت

چكيده
نفت و گاز استخراج شده در كشور يا صادر ميشود و يا به فروش داخلي ميرسد .تاكنون در قوانين و
اسناد باالدستي در موضوع روابط مالي نفت و گاز ،تصميمات زيادي در مورد نحوه مديريت و تقسيم
منابع حاصل از نفت و گاز گرفته شده است .در اين گزارش تالش ميشود ضمن ارائه يك تصوير واضح
از اين روابط مالي به سياستگذاران ،ابهامات موجود در اين روابط ذكر شود تا بتوان بهصورت شفافتري
در مورد اين منابع تصميمگيري كرد.
با توجه به اين موضوع در اين گزارش در فصل اول به بررسي روابط مالي نفت خام ،ميعانات گازي
و ساير مشتقات نفتي پرداخته شده است .بهمنظور تبيين بهتر ،روابط مالي در اين فصل به سه حوزه:
 .1منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي،
 .2منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي،
 .3منابع حاصل از فروش ساير مشتقات نفتي دستهبندي شده و در اين قالب به موضوعات زير
پرداخته شده است:
 سهم  14/5درصد شركت ملي نفت از منابع حاصل از سرمايهگذاريهاي انجام شده در قالب
قراردادهاي موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع توليد،
 رابطه مالي پااليشگاهها،
 رابطه مالي فراوردههاي موضوع هدفمندي (پنج فراورده اصلي)،
 سهم شركت ملي نفت از نفت خام و ميعانات تحويلي به پااليشگاهها،
 تأثير مصارف موضوع طرحهاي سرمايهگذاري براي بهينهسازي مصرف سوخت (موضوع ماده
( )12قانون رفع موانع توليد) بر قاعده مالي مصرف داخلي منابع نفتي،
 رابطه مالي فروش ميعانات گازي به پتروشيميها،
 سهم  100درصدي شركت ملي نفت از فروش ساير مشتقات نفتي،
 روابط مالي مربوط به مواد اوليه قير.
پس از تبيين روابط مالي مربوط به منابع نفتي ،به روابط مالي مربوط به منابع گازي در دو بخش
منابع حاصل از صادرات گاز و منابع حاصل از فروش داخلي گاز پرداخته شده است .در اين فصل نيز
موارد زير تبيين شده است:
 رابطه مالي صادرات گاز طبيعي،
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 سهم  100درصدي شركت ملي گاز از صادرات ساير محصوالت (صادرات ساليانه بالغ بر 2
ميليارد دالر ،)LPG
 سهم شركت ملي گاز از فروش داخلي گاز طبيعي،
 سهم  100درصدي شركت ملي گاز از فروش داخل ساير محصوالت (بهعنوان مثال  700ميليون
دالر منابع حاصل از فروش داخلي اتان به پتروشيميها).
در ادامه متناظر با توضيحات ارائه شده ،بودجه شركت ملي نفت كه بخش بزرگي از بودجه
شركتهاي دولتي را بهخود اختصاص داده است (بهعنوان مثال در قانون بودجه سال  611 ،1398هزار
ميليارد تومان بهعنوان درآمد شركت ملي نفت در نظر گرفته شده است) بهصورت شفاف مورد بررسي
قرار گرفته و نشان داده شده است كه بهعنوان مثال در عملكرد بودجه سال  ،1396تنها حدود  14درصد
از درآمد منعكس شده در بودجه مصوب شركت ملي نفت ،بهصورت حقيقي متعلق به شركت ملي نفت
بوده است و  86درصد درآمد منعكس شده در بودجه اين شركت ماهيتي حسابداري دارد (مجموع سهم
دولت ،صندوق توسعه ملي با قيمت غيريارانهاي در بودجه شركت ملي نفت منعكس ميشود).
تصوير ارائه شده از روابط مالي صنعت نفت و گاز با دولت نشان ميدهد كه روابط مالي اين حوزه
نيازمند بازطراحي است .براساس جزء « »8بند «ط» تبصره « »2قانون بودجه  1398الزم است كه روابط
مالي صنعت نفت و گاز بهنحوي مطلوب و شفاف كه موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي اين شركتها
شود مورد بازنگري قرار گرفته و اين تغييرات مبناي تهيه بودجه سال  1399قرار گيرد.
مقدمه
بيش از  110سال از كشف نفت در ايران ميگذرد و در تمام اين سالها درآمد حاصل از فروش اين ماده
هيدروكربوري و مشتقات آن نقش بسيار برجستهاي در اقتصاد كشور داشته است.
يكي از شاخصهاي حكمراني خوب كه موجب ارتقاي كارايي ،كاهش فساد و افزايش اعتبار بينالمللي
شركتها ميشود ،مسئله شفافيت است ،اما عمده شركتهاي دولتي ايران ازجمله شركتهاي تابعه وزارت
نفت سازوكار مشخصي جهت تحقق اين موضوع ندارند و دسترسي به بسياري از اطالعات اين شركتها
باالخص اطالعات مالي و قراردادي آنها بسيار دشوار است و فقدان دسترسي به اين اطالعات ،سياستگذاران
را در فرايند تصميمگيريِ درست ناكارآمد ميكند .مؤسسه جهاني حكمراني بر منابع طبيعي ،ساليانه
گزارشي 1با موضوع اندازهگيري كيفيت حكمراني منابع طبيعي ازجمله نفت و گاز منتشر ميكند .در گزارش
سال  2017اين مؤسسه  89كشور مورد ارزيابي قرار گرفتند كه ايران در بين آنها رتبه ضعيف  62را كسب
كرد .بدون شك كسب اينگونه رتبهها در حكمراني منابع نفت و گاز به اعتبار بينالمللي شركتهاي توليد
1. https://resourcegovernance.org/sites/default/files/documents/2017-resource-governance-index.pdf
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و توزيعكننده انرژي كشورمان ازجمله شركتهاي ملي نفت و گاز و پااليش و پخش ،آسيب خواهد زد.
ازجمله شاخصهايي كه براي رتبهبندي كشورها توسط اين مؤسسات اهميت دارد شاخص شفافيت
قراردادها و دادههاي شركتها و نحوه مديريت درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي است.
در گزارش حاضر تالش ميشود گامي در جهت روشن شدن روابط مالي بين صنعت نفت و گاز و
دولت برداشته شود .نكته مهم اين است كه پژوهش حاضر به دنبال تبيين روابط مالي مطلوب يا
نقد روابط مالي فعلي نيست و صرفاً به شفاف شدن روابط مالي موجود بين دولت و صنعت نفت
و گاز ،بهنحوي كه تصويري واضح از اين روابط را به سياستگذار نشان دهد ،خواهد پرداخت.
 .1روابط مالي نفت خام ،ميعانات گازي و ساير مشتقات نفتي
در گزارشهاي آماري معموالً صادرات نفت خام و ميعانات گازي بههمراه هم آورده ميشود .ميعانات
گازي نسبت به نفت خام ،هيدروكربوري سبكتر و باارزشتر محسوب ميشود .قاعده روابط مالي منابع
صادراتي ميعانات گازي و نفت خام كامالً به هم شباهت دارد .بنابراين روابط مالي منابع حاصل از صادرات
اين دو ماده هيدروكربوري بههمراه هم بررسي ميشود .البته در فروش داخلي تفاوتي جزئي بين اين دو
وجود دارد كه در بخش مربوطه اين تفاوت ذكر خواهد شد.
قبل از تحريمهاي جديد آمريكا عليه ايران ،توليد نفت خام ايران  3ميليون و  800هزار بشكه بود كه از
اين مقدار  2ميليون و  100هزار بشكه آن صادرات و يك ميليون و  700هزار بشكه آن به مصرف داخل
ميرسيد .در مورد ميعانات گازي هم توليد حدود  650هزار بشكه بود كه از اين مقدار حدود  400هزار بشكه
صادر و  250هزار بشكه به مصرف داخل ميرسيد .البته بعد از راهاندازي كامل فازهاي پااليشگاه ستاره خليج
فارس پيشبيني ميشود كه مصرف داخلي ميعانات گازي تا  500هزار بشكه در روز افزايش يابد.
جدول  .1آمار توليد ،صادرات و مصرف داخلي نفت خام و ميعانات گازي

(هزار بشكه در روز)

عنوان

كل توليد

مصرف داخلي

صادرات

نفت خام

3.800

1.700

2.100

ميعانات گازي

650

250

400

جمع

4.450

1.950

2.500

مأخذ :گزارش تفريغ سال  ،1396ديوان محاسبات.

 .1-1روابط مالي منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي
رابطه مالي منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي براساس قوانين بودجه سنواتي و برنامه پنجساله
ششم توسعه و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( )2تنظيم شده است .مطابق
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با بند «الف» ماده ( )1قانون الحاق ( )2معادل سهمي از ارزش نفت (نفت خام ،ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي)
صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين ميگردد ،بهعنوان سهم شركت
ملي نفت بابت كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي شركت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات
سرمايهاي و بيع متقابل و جبران خسارات زيستمحيطي و آلودگيهاي ناشي از فعاليتهاي نفتي خالص درآمد و
هزينههاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينههاي حمل و بيمه (سيف) تعيين شده است.
براساس بند «ب» ماده ( )7قانون برنامه ششم توسعه 1،سهم شركت ملي نفت از صادرات كه بنا بود براساس
قوانين بودجه ساليانه تعيين شود 14/5 ،درصد در نظر گرفته شد .البته در قوانين بودجه سنواتي نيز همين ميزان
سهم براي شركت ملي نفت در نظر گرفته ميشد .منطق حاكم بر اين قواعد ،كليه مصارف سرمايهاي و هزينهاي
شركت ملي نفت ميبايست از محل سهم اين شركت تأمين گردد .بهعنوان مثال در مواردي كه سرمايهگذاري
بهصورت بيع متقابل شده است ،كل بازپرداخت بيع متقابل از محل سهم شركت ملي نفت كسر ميگردد.
با وجود اين مفاد تصويب شده در بند «ق» تبصره « »2قانون بودجه سال  1393و پس از آن ماده
( )12قانون رفع موانع توليد ،بهصورت غيرمستقيم يك تغيير پارادايم مهم در قواعد مالي شركت ملي
نفت ايجاد كرد .براساس ماده ( )12قانون رفع موانع توليد ،بخش خصوصي ميتواند جهت افزايش
بهرهوري و افزايش توليد در پروژهها ازجمله پروژههاي نفتي سرمايهگذاري كند و براساس تبصره ماده
( )6آييننامه اجرايي اين ماده ،از محل منافع حاصل از اين سرمايهگذاري ،اصل و سود سرمايهگذاري
بخش خصوصي توسط دولت پرداخت ميشود .بر اين اساس بازپرداخت سرمايهگذاري انجام شده براي
استحصال نفت از مياديني كه در قالب ماده ( )12قانون رفع موانع يا بند «ق» تبصره « »2قانون

بودجه2

سال  1393مورد بهرهبرداري قرار گرفته است از سهم شركت ملي نفت كسر نخواهد شد.
با توجه به موارد مذكور در رابطه با منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي ،پيش از آنكه
منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در فرايند تقسيم قرار بگيرد ،براساس ماده ( )12قانون
رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ،بخشي از اين درآمدها بهعنوان سهم سرمايهگذاران
موضوع اين ماده ،كسر و سپس منابع باقيمانده بين صندوق توسعه ملي ،شركت ملي نفت و دولت تقسيم
خواهد شد .بهعنوان مثال كل درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1396
حدود  48/5ميليارد دالر و سهم ماده ( )12قانون رفع موانع توليد ،يك ميليارد دالر بوده است.
بنابر مطالب ذكر شده رابطه مالي منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي سال
 1397پس از كسر سهم ماده ( )12قانون رفع موانع توليد در جدول و نمودار ذيل قابل مشاهده است:
 .1سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون
برنامه سی درصد ( )% 30تعیین میشود و سالیانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود .بانک مرکزی مکلف
است در طول سال و متناسب با وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهاردهونیم درصد ( )%14/5شرکت
ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد ( )% 3مناطق نفتخیز ،گازخیز و توسعهنیافته
اقدام کند و از محل باقیمانده ،سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره ( )4این قانون
تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
 .2فرايند عملكرد اين مورد هم مشابه ماده ( )12قانون رفع موانع تولید است.
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جدول  .2تقسيم منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي سال 1397
پس از كسر سهم ماده ( )12قانون رفع موانع توليد

(درصد)

سهم صندوق توسعه ملي سهم شركت ملي نفت سهم منابع عمومي
منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي

32

14/5

53/5

نمودار  .1تقسيم منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي سال 1397
پس از كسر سهم ماده ( )12قانون رفع موانع توليد

نكته مهمي كه در اين بخش ميبايست مورد توجه قرار گيرد سهم  14/5درصدي شركت ملي
نفت از درآمدهاي حاصل از استحصال نفت از مياديني است كه سرمايهگذاري در آنها براساس ماده
( )12قانون رفع موانع توليد انجام شده است .همانگونه كه توضيح داده شد در اين قراردادها
بازپرداخت سرمايهگذاري انجام شده از محل سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت صورت ميگيرد.
درواقع با وجود اينكه شركت ملي نفت سرمايهگذاري در اين ميادين انجام نداده است  14/5درصد
از منابع حاصل از سود سرمايهگذاري در ميدان را بهعنوان سهم خود دريافت ميكند .ازسوي ديگر
ميزان بازپرداخت مربوط به قراردادهاي ماده ( )12شركت ملي نفت به بخش خصوصي ،بهصورت
شفاف در منابع و مصارف عمومي منعكس نميشود و قبل از واريز منابع به خزانه ،اين بازپرداختها
بهصورت فرابودجهاي و از سرجمع منابع حاصل از صادرات نفت انجام ميشود:
 .1-2روابط مالي منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي
مصرفكننده نفت خام داخلي ،پااليشگاهها و مصرفكننده ميعانات گازي ،پااليشگاهها و پتروشيميهاي
كشور هستند .همانطور كه پيش از اين گفته شد ميزان فروش داخلي اين دو ماده هيدروكربوري در
روز حدود يك ميليون و هشتصد هزار بشكه است .البته بعد از بهرهبرداري از تمام فازهاي پااليشگاه
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ستاره خليج فارس پيشبيني ميشود براي سال  1398مصرف داخلي ميعانات گازي تا دو برابر افزايش
يابد .در ادامه رابطه مالي موجود فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي تشريح ميشود.
 .1-2-1فروش نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاهها
 رابطه مالي پااليشگاهها
براساس جزء « »1بند «الف» ماده ( )1قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
( )2قيمت نفت تحويلي به پااليشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نودوپنج
درصد ( )%95متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است .پااليشگاهها نفت
دريافتي را به دو دسته .1 :فراوردههاي موضوع هدفمندي( 1معروف به فراورده اصلي) .2 ،فراورده ويژه 2تبديل
ميكنند .متناظر با تحويل خوراك با قيمت ( )%95متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه
شمسي ،فراوردههاي موضوع هدفمندي نيز با قيمت  95درصد فوب از پااليشگاه خريداري ميشود .با توجه
به ارزش باالي خريد و فروش مذكور ،مانده بدهي /طلب پااليشگاهها به /از شركت ملي پااليش و پخش پس
از كسر ارزش فراوردههاي تحويلي موضوع هدفمندي از ارزش نفت تحويل گرفته شده ،تسويه ميشود.
دسته دوم فراوردههاي توليدي پااليشگاه (ساير فراوردهها بجز موارد موضوع هدفمندي ـ فراورده
ويژه) متعلق به پااليشگاه بوده و بهصورت آزاد به فروش ميرسد .در عمل پااليشگاهها بابت نفت خام
دريافتي پولي به شركت ملي پااليش و پخش نميپردازند (البته تسويه دفتري صورت ميگيرد) ،بلكه
«فراوردههاي موضوع هدفمندي» را تحويل ميدهند و مانده حساب ،تسويه ميگردد.
نكته مهمي كه در مطالب مطرح شده در مورد روابط مالي فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي به پااليشگاهها
وجود دارد اين است كه بهرغم اينكه ماده ( )1قانون الحاق ( )2بهنحوه تسويهحساب شركت ملي پااليش و پخش و
پااليشگاهها اشاره دارد ،اما نحوه عملياتي شدن اين ماده شفاف نيست .بهعنوان مثال براساس گزارشهاي ديوان
محاسبات كشور ،برآوردها حاكي از وجود بدهي حدود  200هزار ميليارد ريالي پااليشگاهها به شركت ملي
پخش و پااليش در سال  1396است .مطابق گزارش عملكرد مالي دولت نيز ،مجموع مطالبات شركت ملي
پااليش و پخش فراوردههاي نفتي از پااليشگاهها و پتروشيميها  142هزار ميليارد تومان گزارش شده
است .اين مسئله نشان ميدهد كه پس از تحويل خوراك و دريافت پنج فراورده اصلي موضوع هدفمندي
از پااليشگاهها ،تسويهحساب نهايي بهصورت دقيق انجام نشده و از اين منظر بخشي از مطالبات ذكر شده ايجاد شده
است 3.در همين راستا در جزء « »7ماده ( )2آييننامه تبصره « »14قانون بودجه سال  ،1398شركت ملي پااليش و
پخش فراوردههاي نفتي ايران مكلف شده است مابهالتفاوت ارزش خوراك تحويلي و فراوردههاي نفتي دريافتي از
پااليشگاهها را وصول و بهصورت ماهيانه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد.
 .1بنزین ،نفت گاز ،نفت کوره ،نفت سفید ،گاز مایع و سوخت جت.
 .2به همه فراوردههاي تولیدي پااليشگاه كه غیر از فراوردههاي موضوع هدفمندي باشد ،فراورده ويژه ميگويند .ازجمله آنها ميتوان
به انواع حاللها ،پنتان ،هگزان ،وكیوم باتوم ،لوبكات ،آيزوفید ،پالتفرمیت ،نفتا ،قیر ،مالچ و ....اشاره كرد.
 .3بخشي از اين مطالبات نیز مربوط به شركت پااليش نفت ستاره خلیج فارس است كه در مرحله توسعه قرار داشته است.
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نمودار ذيل براي نمونه نحوه تبديل نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پااليشگاهها به فراورده در
سال  1396ارائه شده است.
نمودار  .2فرايند ،ميزان و انواع فراورده توليد شده از نفت خام تحويلي
به پااليشگاههاي داخلي در سال 1396

 رابطه مالي فراوردههاي موضوع قانون هدفمندي (فراوردههاي اصلي)
بخشي از فراوردههاي موضوع هدفمندي (بنزين ،نفت گاز ،نفت كوره ،نفت سفيد ،گاز مايع و سوخت جت)
توليد شده توسط پااليشگاهها ،در داخل به مصرف ميرسند و بخش ديگري توسط شركت ملي نفت و
شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي صادر ميشود (البته بخش عمده صادرات توسط شركت ملي نفت
انجام ميشود .بهعنوان مثال در سال  1396حدود  6/5ميليارد دالر صادرات فراورده توسط شركت ملي
نفت و  20ميليون دالر صادرات فراورده توسط شركت ملي پخش فراوردههاي نفتي انجام شده است).
منابع حاصل از فروش داخلي اين فراوردهها كه با نرخ تكليفي و بهصورت يارانهاي به فروش ميرسند ،بهعنوان
منابع هدفمندي در نظر گرفته ميشود .در مورد صادرات فراوردههاي اصلي كه در مقابل نفت خام تحويلي از
پااليشگاهها دريافت ميشود ،قاعده مشخصي وجود ندارد .درواقع ،شركت ملي نفت ،منابع حاصل را تا قبل از قانون
بودجه سال  ،1397بهصورت  100درصد متعلق بهخود ميدانست .مستند قانوني اين موضوع ماده ( )120قانون
برنامه سوم توسعه عنوان ميشد كه براساس آن درآمد حاصل از صادرات فراوردههاي نفتي ،گاز و ميعانات گازي و
برق حسب مورد بهعنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده بود .البته
با توجه به اتمام قانون برنامه سوم ميزان پذيرفته بودن اين استدالل محل تأمل است .از سال  1397در كنار شفاف
شدن منابع مربوط به هدفمندي يارانهها در جدول تبصره « »14قانون بودجه ،منابع حاصل از صادرات فراورده نيز
بهعنوان منابع هدفمندي يارانهها در نظر گرفته شد .جدول تبصره « »14قانون بودجه سال  1398بهروشني سهم
باالي منابع حاصل از صادرات فراورده در منابع هدفمندي را نشان ميدهد.
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جدول  .3منابع هدفمندي براساس قانون بودجه سال 1398
دريافتيها (منابع)

رديف

مبالغ
(هزار ميليارد ريال)

1

دريافتي حاصل از فروش داخلي فراوردههاي نفتي

455

2

دريافتي حاصل از فروش صادراتي فراوردههاي نفتي با لحاظ مابهالتفاوت ارزش خوراك تحويلي
و فراوردههاي دريافتي از پااليشگاهها

435

3

دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي با احتساب عوارض گازرساني و ماليات بر ارزشافزوده

245

4

دريافتي حاصل از فروش برق به مشتركان

219

5

سوخت نيروگاهها

17

6

منابع حاصل از فروش آب

33
جمع كل دريافتيها

1407

 سهم شركت ملي نفت از نفت خام و ميعانات تحويلي به پااليشگاهها
مطابق بند «الف» ماده ( )1قانون الحاق ( )2سهمي از مبالغ حاصل از فروش داخلي نفت كه در
قوانين بودجه سنواتي تعيين ميگردد ،بهعنوان سهم شركت ملي نفت در نظر گرفته شده است .اين سهم
تحت عنوان  14/5درصد شركت ملي نفت از محل فروش داخلي نفت خام شناخته ميشود .با توجه به
يارانه پنهان انرژي در كشور ،به منظور محاسبه سهم شركت ملي نفت از فروش داخلي و به استناد جزء
« »2بند «الف» ماده ( )1قانون تنظيم ( ،)2قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پااليشگاهها
بهصورت ساليانه به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي نفت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت
و برنامهريزي كشور تعيين ميشود (بهعنوان مثال اين نرخ براي سال  1398حدود  97.397تومان تعيين
شد) 1.در حال حاضر بهنظر ميرسد ،اين قيمت بهگونهاي تعيين ميگردد كه سهم شركت ملي نفت
معادل  14/5درصد «ارزش فروش داخلي و صادراتي فراوردههاي نفتي» گردد .اين سهم از محل فروش
فراوردههاي موضوع هدفمندي تأمين و در قالب جدول تبصره هدفمندي در قوانين بودجه ساليانه
منعكس ميشود .بهعنوان مثال در بند « »5سمت مصارف جدول تبصره « »14قانون بودجه سال 1398
رديفي با عنوان «سهم  14/5درصد شركت ملي نفت از محل فروش فراورده» 2وجود دارد كه درواقع به
همان سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام به پااليشگاهها اشاره دارد.
 تأثير مصارف موضوع طرحهاي سرمايهگذاري براي بهينهسازي مصرف سوخت (موضوع ماده
( )12قانون رفع موانع توليد) بر قاعده مالي مصرف داخلي منابع نفتي
مطابق سازوكار ماده ( )12قانون رفع موانع توليد بهمنظور افزايش درآمد ،ارتقاي كيفيت ،صرفهجويي يا كاهش
هزينه دولت مجاز به استفاده از سرمايهگذاري بخش خصوصي است .براساس اين ماده دولت مكلف است:

 .1اين نرخ در آيیننامه اجرايي تبصره « »14قانون بودجه سال  1398تعیین شد.
 .2سهم  14/5درصد شرکت ملی نفت در جدول تبصره « »14الیحه بودجه سال  1398بالغ بر  109هزار میلیارد ریال پیشبینی شده
است .درواقع محاسبات ریاضی نشان میدهد که  109هزار میلیارد ریال  14/5درصد عدد  751هزار میلیارد است و شرکت ملی نفت
برای تحقق این رقم با فرض قیمت هر بشكه نفت  97.397تومان بايد بالغ بر  2/1میلیون بشكه نفت را در روز به فروش داخل برساند.
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 .1كاال يا خدمت توليد شده يا صرفهجويي شده و منافع يا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل
درآمد ،صرفهجويي ،منافع يا ارزش حاصله خريداري كند.
 .2اصل و سود سرمايهگذاري و حقوق دولتي و عوارض قانوني و ساير هزينههاي متعلقه يا منافع
اقدام موضوع اين ماده را به آنان پرداخت نمايد.
بخشي از طرحهاي موضوع ماده ( )12در بخش باالدستي نفت اجرا ميشود كه توضيحات آن در بخش قبل
ارائه شد .در مواردي كه اقدامات انجام شده منجر به صرفهجويي در مصرف انرژي داخل كشور ميشود ،بازپرداخت
اصل و سود سرمايهگذاري به روابط مالي منابع حاصل از فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي مرتبط ميشود.
مطابق قاعده فعلي 4/1 ،هزار ميليارد تومان از منعكس شده در جدول تبصره « »14قانون بودجه سال 1398
بازپرداخت تعهدات ارزي و ريالي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي ،گازرساني ،جمعآوري گازهاي همراه و مشعل
(موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور) ،در اختيار شركت ملي نفت قرار
ميگيرد .در رابطه با اين موضوع با توجه به اينكه براساس آييننامه اين ماده ،بازپرداخت
سرمايهگذاريهاي انجام شده تحت عنوان موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع ،صرفاً از محل درآمد اضافي
يا صرفهجويي شده تعيين شده است الزم است بهمنظور شفافيت بيشتر بودجهاي ،ميزان رعايت اين
شرط در استفاده از  4/1هزار ميليارد تومان منابع در سال  1398و سنوات ديگر مشخص شود.
جدول  .4طرحهاي بهينهسازي مصرف سوخت موضوع ماده ( )12قانون رفع موانع توليد

مأخذ :سازمان بهينهسازي مصرف سوخت.
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 .1-2-2فروش ميعانات گازي به پتروشيميهاي داخلي و عرضه در بورس
در حال حاضر حدود  135هزار بشكه ميعانات گازي بهعنوان خوراك مايع در پتروشيميها به مصرف
ميرسد .از آنجا كه پتروشيميها مشمول قيمت تكليفي نيستند ،قيمت هر بشكه ميعانات گازي تحويلي
به پتروشيميها مطابق بند « »1ماده ( )1قانون الحاق ( ،)2نودوپنج درصد ( )% 95متوسط بهاي
محمولههاي صادراتي نفت مشابه هر ماه شمسي است .بنابر قواعد ،سهم شركت ملي نفت نيز 14/5
درصد منابع حاصل از فروش ميعانات گازي به پتروشيميهاي داخلي است و سهم منابع عمومي 85/5
درصد ميباشد .اين بخش از فروش داخلي نفت خام و ميعانات گاز ،از آنجا كه جزء قواعد هدفمندي
نيستند در منابع هدفمندي منعكس نشده و بهصورت مستقيم در منابع عمومي منعكس ميگردد .با
وجود اين نحوه انعكاس اين منابع در رديفهاي قانون بودجه شفاف نيست .درواقع منابع حاصل از
ميعانات گازي تحويلي به پتروشيميهاي داخلي بهعنوان بخشي از رديف  210101و تحت عنوان منابع
حاصل از صادرات نفت خام ،ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي در قانون بودجه منعكس ميشود.
با توجه به نبود رديف مستقل ،در چند سال گذشته عملكرد بسيار متفاوتي براي اين موضوع وجود داشته
بهنحوي كه منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي در سال  247 ،1395ميليارد تومان و در سال
 337 ،1396ميليارد تومان بوده است ،اما در سال  ،1397عملكرد منابع حاصل از ميعانات گازي تحويلي
به پتروشيميهاي داخلي  9/5هزار ميليارد بوده است.
همچنين روزانه حدود  6هزار بشكه ميعانات گازي در بورس انرژي عرضه ميشود كه مبناي قانوني
نحوه توزيع منابع آن بين دولت و شركت ملي نفت مبهم است .بهطور كلي صندوق توسعه ملي از فروش
داخلي مواد هيدروكربوري سهمي ندارد.
 .1-3روابط مالي منابع حاصل از فروش ساير مشتقات نفتي
عالوهبر نفت خام و ميعانات گازي ،مشتقات ديگري نيز مانند مايعات گازي ،نفتا ،گوگرد و ...هم توسط
شركت ملي نفت براي مصرف داخلي يا صادرات به فروش ميرسد .شركت ملي نفت منابع حاصل از اين
موضوع را بهصورت  100درصد متعلق بهخود ميداند .مستند قانوني اين موضوع نيز ماده ( )71قانون
جديد اساسنامه شركت ملي نفت است كه در قالب اصل هشتادوپنجم ( )85قانون اساسي در سال 1395
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است .براساس اين ماده كليه درآمدهاي حاصل از فروش مايعات
گازي ،نفتا ،گوگرد و ساير مشتقات نفتي و ساير درآمدهاي شركت ازجمله درآمدهاي حاصل از حملونقل
هر نوع مواد نفتي در داخل و خارج از كشور ،سرمايهگذاريهاي مستقل و مشترك و درآمد و سود حاصل
از آنها ،انتقال (ترانزيت) ،مبادله و معاوضه (سوآپ) نفت خام و فراوردهها ،سود سهام شركتهاي فرعي
تابعه ،سود سپرده ارزي ،اجاره و فروش اموال ،درآمد شركت محسوب و در دفاتر شركت ثبت و وجوه
حاصله به حسابهاي بانكي شركت ،كه به تأييد خزانهداري كل كشور رسيده است ،واريز ميشود .نمودار
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زير نحوه مصرف مايعات گازي را بهصورت نمونه در سال  1396نشان ميدهد .درآمد شركت ملي نفت
از محل مايعات گازي در سال  29/7 ،1397هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ميزان تحقق آن
در 6ماهه اول سال  1397بالغ بر  14هزار ميليارد تومان گزارش شده است.
نمودار  .3نحوه مصرف مايعات گازي در سال ( 1396هزار بشكه در روز)

 .1-4روابط مالي مربوط به مواد اوليه قير
مـواد اوليـه قيـر توليد شده توسط پااليشگاهها تحت عنوان يكي از فراوردههاي خارج از نظام قيمتگذاري
و بهعنوان محصول متعلق به پااليشگاهها به بازار عرضه ميشوند .ازسوي ديگر با توجه به مصارف قير براي
فعاليتهاي دولت ،بهصورت معمول در قوانين بودجه سالهاي اخير شركت ملي نفت مكلف ميشود كه از
محل منابع در اختيار خود معادل مواد اوليه قيـر ) ،(VBقير رايگان در اختيار دستگاههاي مختلف قرار
دهد و در حسابهاي فيمابين خود و خزانهداري كل كشـور اعمـال و بـا آن از محـل خـوراك تحويلي
تسويه نمايد (قانون بودجه سال  .)1396با توجه به اين مسئله در عمل بخشي از قير توليد شده توسط
پااليشگاه مشابه پنج فراورده اصلي بهصورت رايگان از پااليشگاه دريافت و متناظر با اين موضوع از هزينههاي
خوراك تحويلي به پااليشگاه كاسته ميشود .در سالهاي اخير خوراك مايع تحويلي به پتروشيميها نيز
بهعنوان منبعي براي تأمين مالي قير رايگان در نظر گرفته شده است (قانون بودجه سال  1397و .)1398
طبق قواعد مالي فعلي درآمد حاصل از تحويل ميعانات گازي به پتروشيميها (با قيمت  95درصد فوب)
بهصورت  14/5درصد سهم شركت ملي نفت و  85/5سهم دولت ميباشد .ولي همانگونه كه عنوان شد
شركت ملي نفت  100درصد منابع حاصل از تحويل گاز مايع به شركتهاي پتروشيمي را متعلق بهخود
ميداند (براساس ماده ( )71قانون اساسنامه شركت ملي نفت) .در رابطه با تأمين منابع مورد نياز براي قير
رايگان از محل خوراك مايع تحويلي به پتروشيميها ،در قواعد مالي بهصورت شفاف تعيين تكليف نشده
است كه اين منابع از محل سهم دولت يا سهم شركت ملي نفت تأمين گردد.
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 مرور مهمترين نكات بحث شده در مورد روابط مالي صنعت نفت و دولت در صادرات و فروش داخلي
نفت خام و ميعانات گازي
 .1دليل سهم  14/5درصدي شركت ملي نفت از پروژههاي ذيل ماده ( )12قانون رفع موانع توليد نامشخص است.
 .2تسويهحساب نهايي شركت پااليش و پخش و پااليشگاههاي نفتي (پس از تحويل نفت خام به قيمت 95
درصد فوب و دريافت پنج فراورده اصلي به قيمت  95درصد فوب) در عمل بهصورت دقيق انجام نشده و اين
موضوع باعث ايجاد مطالبات برخي از پااليشگاهها از شركت ملي پااليش و پخش و بدهي باالي برخي ديگر از
پااليشگاهها به شركت پااليش و پخش شده است .منابع حاصل از تسويهحساب نهايي ،مطابق آييننامه تبصره
« »14قانون بودجه سال  ،1398ميبايست به حساب سازمان هدفمندي واريز شود.
 .3مالكيت منابع حاصل از صادرات فراوردههاي نفتي توسط شركت ملي نفت ،پس از اتمام قانون برنامه سوم
توسعه بهصورت صريح در قوانين مشخص نشده بود و شركت ملي نفت بدون استناد قانوني ،منابع حاصل از اين
موضوع را بهصورت  100درصد متعلق بهخود ميدانست .در قانون بودجه سال  1397در كنار شفاف شدن منابع
هدفمندي ،منابع حاصل از صادرات پنج فراورده اصلي نيز بهعنوان منابع هدفمندي در نظر گرفته شد .هرچند
استفاده از اين منابع توسط شركت ملي نفت نادرست بوده ،اما استفاده از اين منابع براي پرداخت يارانه نقدي
نيز مغاير با منطق هدفمندي است.
 .4هرچند طرحهاي بهينهسازي مصرف سوخت انجام شده در قالب ماده ( )12قانون رفع موانع داراي مزاياي
مختلفي است ،با وجود اين در صورت شفاف نشدن روابط مالي آن در رابطه با منابع ايجاد شده در اثر
سرمايهگذاريها و بازپرداختهاي انجام شده به تناسب هر طرح ،موجب كاهش شفافيت روابط مالي منابع حاصل
از فروش داخلي حاملهاي انرژي خواهد شد .در بودجه سال  1398بالغ بر  4هزار ميليارد تومان به بازپرداخت
سرمايهگذاريهاي انجام شده اختصاص يافته است.
 .5در رابطه با فروش ميعانات گازي به پتروشيميهاي داخلي اين نكته قابل توجه است كه .1 :اين منابع در
قوانين بودجه داراي رديف مشخصي نيست و در منابع حاصل از صادرات نفت منعكس ميشود .2 .عليرغم ثابت
بودن حجم خوراك تحويلي عملكرد اين منابع در واريز به بودجه عمومي داراي نوسان بسيار شديد است به
بهنحوي كه منابع حاصل از فروش داخلي ميعانات گازي در سال  247 ،1395ميليارد تومان و در سال ،1396
 337ميليارد تومان بوده است ،اما در سال  ،1397عملكرد منابع حاصل از ميعانات گازي تحويلي به
پتروشيميهاي داخلي  9/5هزار ميليارد بوده است.
 .6به استناد ماده ( )71قانون اساسنامه شركت ملي نفت ،درآمدهاي حاصل از فروش مايعات گازي ،نفتا ،گوگرد
و ساير مشتقات نفتي به شركت ملي نفت اختصاص يافته است .منابع حاصل از اين موارد در سال  1396براي
شركت ملي نفت حدود  7هزار ميليارد تومان بوده است.

 .2روابط مالي مربوط به منابع گازي
در حال حاضر اكتشاف و استخراج گاز خام توسط شركت ملي نفت انجام ميشود .گاز خام استخراج شده
به شركت ملي گاز فروخته ميشود (بهعنوان مثال در سال  1396بهاي هر مترمكعب گاز تحويلي به
شركت ملي گاز  165ريال تعيين گرديده است) و درنهايت با تصفيه و ايجاد عمليات بر روي گاز خام
توسط شركت ملي گاز ،گاز طبيعي آماده صادرات يا ساير مصارف ديگر ميشود.
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 .2-1روابط مالي منابع حاصل از صادرات گاز
براي تحليل قواعد مالي ناظر بر صادرات گاز ميبايست گاز را به دو گروه گاز طبيعي و ساير موارد تقسيم كرد.
در مورد صادرات گاز طبيعي نكته مهم اين است كه تا سال  1397شركت ملي گاز از صادرات اين ماده
هيدروكربوري سهمي نداشت و منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبيعي بين دولت و صندوق توسعه ملي
تقسيم ميشد ،اما در قانون بودجه سال  1398مقرر گرديد كه شركت ملي گاز هم از صادرات گاز طبيعي،
سهمي  14/5درصدي داشته باشد 1.گفتني است مبناي منطقي انتخاب رقم « 14/5درصد» براي سهم شركت
ملي گاز مشخص نيست .در جدول ذيل روابط مالي شركت ملي گاز با اعمال تغييرات جديد ارائه شده است.
جدول  .5تقسيم منابع حاصل از صادرات گاز براي سال ( 1398درصد)
عنوان

سهم صندوق توسعه ملي

منابع حاصل از صادرات خالص گاز طبيعي

20

2

سهم شركت ملي گاز

منابع عمومي

14/5

65/5

3

نمودار  .4تقسيم منابع حاصل از صادرات گاز طبيعي براي سال 1397

ساير محصوالت صادر شده توسط شركت ملي گاز كه بهعنوان گاز طبيعي شناخته نميشود از
منظر قانوني در رابطه با قواعد مالي تسهيم منافع داراي ابهام است .بهعنوان نمونه اين موضوع ميتوان
به صادرات  LPGكه توسط شركت ملي گاز انجام ميشود اشاره كرد .صادرات اين محصول ساليانه
بالغبر  2ميليارد دالر منابع ايجاد ميكند كه شركت ملي گاز (بدون وجود مبناي قانوني)  100درصد
اين منابع را جزو درآمدهاي شركت شناسايي كرده و منابع عمومي هيچ سهمي از اين درآمد ندارد كه
 .1در الیحه بودجه  1397هم سهم  14/5درصدی شرکت ملی گاز از محل صادرات گاز لحاظ شده بود ،اما در قانون بودجه این موضوع
حذف گردید.
 .2از آنجا که سال  1398سال سوم قانون برنامه ششم محسوب میشود سهم صندوق توسعه ملی از  32درصد در سال 1397
به  34درصد در سال  1398باید افزایش مییافت .اما قانون بودجه  1398این سهم به  20درصد کاهش یافته است.
 .3مناطق نفتخیز و توسعهنیافته از محل خالص صادرات گاز سهم ندارند و سهم  3درصدی آنها فقط از محل صادرات نفت خام و
میعانات گازی است.
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بهنظر ميرسد بايد اين مسئله مورد بازبيني قرار گيرد .از آنجا كه از منظر ماهوي اين منابع انفال محسوب
ميشوند ،حتي در صورت مسكوت بودن قانون در قبال انفال ،براساس مباني حقوق عمومي منافع حاصل
از آن در اختيار حاكميت است و دليل بهرهبرداري شركت ملي گاز از اين منابع مشخص نيست.
 .2-2روابط مالي منابع حاصل از فروش داخلي گاز
روزانه بيش از  630ميليون مترمكعب گاز خام توسط شركت ملي گاز از شركت ملي نفت به قيمت 225
ريال بهازاي هر مترمكعب 1خريداري ميشود .البته توليد گاز خام شركت ملي نفت حدود  800ميليون
مترمكعب در روز است كه مابقي آن صرف مصارفي مانند تزريق به چاههاي نفتي ( 80ميليون مترمكعب
در روز) ،شركتهاي توليدي (حدود  9ميليون مترمكعب در روز) و گازهاي سوزانده شده ( 36ميليون
مترمكعب در روز) ميشود.
قيمت در نظر گرفته شده براي مبادله گاز بين شركت ملي نفت و شركت ملي گاز بهصورت ساليانه
تعيين ميشود .با اين وجود اينكه اين قيمت چه تناسبي با هزينه استحصال گاز خام دارد نامشخص
است .در سال  1396اين درآمد بيش از  36هزار ميليارد ريال بود و براي سال  1398بهدليل افزايش
نرخ و توليد پيشبيني ميشود به حدود  70هزار ميليارد ريال برسد.
اين شركت ،گاز را براي مصارف مختلف (مانند مصرف خانگي ،سوخت و خوراك پتروشيمي ،صنايع و
نيروگاهها) به قيمتهاي مختلفي ميفروشد .اما فارغ از اينكه گاز را به چه بخشي ميفروشد ،بابت هر مترمكعب
گاز تحويلي در سال  1397معادل  390ريال گازبها بهعنوان سهم خود دريافت ميكرده است و مابقي منابع
حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي به گروههاي مختلف مصرفكننده ،سهم سازمان هدفمندي خواهد بود.
البته گفتني است كه سهم شركت گاز براي سال  1398از نرخ گازبها احتماالً به  450ريال افزايش يافته
است .دليل اين افزايش  60ريالي در سهم شركت ملي گاز افزايش  60ريالي نرخ گاز خام تحويلي شركت
ملي نفت به شركت ملي گاز عنوان ميشود .در اين بخش الزم است كه فرايند و معيارهاي تعيين قيمت
(قيمت فروش گاز به شركت ملي گاز توسط شركت ملي نفت و قيمت در نظر گرفته شده بهعنوان
سهم گازبهاي شركت ملي گاز) بهروشني در مقررات مربوطه مشخص شود ،زيرا در غير اين صورت
تعيين سهم شركت ملي گاز عمالً به موضوع چانهزني بين دولت و اين شركت تبديل ميگردد.
همانطور كه در جدول  5مشاهده ميشود براي سال  1397فارغ از اينكه گاز طبيعي به چه بخشي
فروخته شود ،سهم شركت ملي گاز  390ريال معادل  42درصد درآمدها لحاظ شده است و مابقي درآمد
بين عوارض ( 9درصد) و ماليات ( 9درصد) و قانون هدفمندي ( 40درصد) تقسيم ميشود.

 .1این نرخ بهتازگی از  165ریال به  225ریال افزایش یافته است.
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نمودار  .5نحوه تقسيم درآمد حاصل از فروش داخلي هر مترمكعب گاز طبيعي در سال 1397

%40

%42

%9

%9

سهم قانون هدفمندی یارانه ها

مالیات بر ارزش افزوده

سهم شرکت گاز

عوارض

جدول  .6نحوه تقسيم منابع حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي در سال 1397
نوع
مصرف

نرخ
حجم

نرخ
گازبها

گازبها
(ريال)

تكليفي
(ريال)

سهم

سهم

تكليفي

هدفمندي

عوارض

ماليات

ساير
(بيمه)

واريز نقدي

خانگي

105،430،668 273،938 7،953،030 8،836،700 50،537،000 37،830،000 390 88،367،000 911 97،000

CNG

390 19،712،000 2،464 8،000

1،774،080 1،971،200 16،592،000 3،120،000

23،457،280

خوراك
پتروشيمي

390 24،255،000 3،150 7،700

21،252،000 3،003،000

2،182،950

26،437،950

سوخت
پتروشيمي

390 15،972،000 1،320 12،100

1،437،480 1،597،200 11،253،000 4،719،000

19،006،680

فوالد

390 10،560،000 1،320 8،000

3،120،000

7،440،000

1،056،000

12،566،400

950،400

نيروگاه 2،604،420 2،893،800 -30،726،220 28،938،000 390 28،938،000 390 74،200
جمع

207000

187،804،000

نسبت به
كل واريز

3،710،000

190،608،978 273،938 16،902،360 16،354،900 76،347،780 80،730،000
42

40

9

9

0

100

مأخذ :شركت ملي گاز ايران.

شركت ملي گاز عالوهبر گاز طبيعي محصوالت گازي ديگري را نيز در داخل به فروش
ميرساند كه روابط مالي مربوط به اين محصوالت نيز در قوانين از شفافيت الزم برخوردار
نيست و يا قانون در مورد نحوه تسهيم عوايد حاصل از آن ساكت است .در اين موارد همانطور
كه در بخش روابط مالي مربوط به صادرات گاز توضيح داده شد بهنظر ميرسد درست آن است
كه قاعده كلي واريز منابع حاصل به منابع عمومي باشد .با اين حال در مواردي مانند فروش

__________________________________________________ 16مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
داخلي اتان به پتروشيميها (در سال  1397منابع حاصل از اين موضوع بالغ بر  700ميليون
دالر بوده است) و فروش داخلي گاز مايع (مطابق صورتهاي مالي شركت ملي گاز منابع حاصل
از فروش داخلي گاز مايع در سال  1395بالغ بر  30هزار ميليارد ريال بوده است)  100درصد
منابع مذكور به شركت ملي گاز تعلق گرفته است .با توجه به حجم باالي منابع مذكور الزم
است كه قواعد مالي در نظر گرفته شده در اين بخش نيز مورد بازبيني قرار گيرد .بخشي از
اين ابهام ناشي از اين مسئله است كه در قوانين به گاز طبيعي اشاره شده و به ساير مشتقات
مرتبط اشاره نشده است.
 مرور مهمترين نكات بحث شده در مورد روابط مالي صنعت نفت و گاز دولت در صادرات و فروش
داخلي گاز طبيعي
 .1شركت ملي گاز منابع حاصل از صادرات و فروش داخل محصوالتي مانند  LPGو اتان را بدون داشتن مبناي
قانوني بهصورت  100درصد متعلق بهخود ميداند.
 .2معيار و قواعد محاسبه سهم شركت ملي گاز از گازبهاي تحويلي به بخشهاي داخلي بهصورت شفاف مشخص نيست.
 .3معيار و قواعد قيمت در نظر گرفته شده براي فروش گاز به شركت ملي گاز توسط شركت ملي نفت بهصورت
شفاف مشخص نيست.

 .3بودجه شركت ملي نفت و ارتباط آن با روابط مالي اين شركت
پيرامون روابط مالي شركت ملي نفت نكات متعددي بيان شد كه در اين قسمت از تكرار مجدد آنها
خودداري ميشود .درواقع در اين بخش سعي ميشود منابع منعكس شده در بودجه شركت ملي نفت
بهصورت شفاف و ملموس ارائه شود.
در اين راستا مناسب است كه به بودجه مصوب شركت ملي نفت كه در قالب پيوست شماره 3
قوانين بودجه ساليانه به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد ،اشاره گردد .در رديف

پيوست

شماره  3قانون بودجه سال  611 ،1398هزار ميليارد تومان بهعنوان درآمد شركت ملي نفت در نظر
گرفته شده است .مقايسه اين رقم با مجموع منابع شركتهاي دولتي ( 1277هزار ميليارد تومان)
نشاندهنده سهم باالي شركت ملي نفت در بودجه شركتهاي دولتي است .با وجود اين بهمنظور بررسي
واقعبينانه بودجه شركت ملي نفت ميبايست در نظر داشت كه اين ارقام ناشي از انعكاس تمام منابع
حاصل از فروش نفت خام و ساير مشتقات (مجموع سهم دولت ،صندوق توسعه ملي و شركت ملي نفت)
با قيمت غيريارانهاي در سمت منابع 1و متناظر با آن در نظر گرفتن (سهم دولت و صندوق و يارانه پنهان
 .1مطابق ماده ( )70قانون اساسنامه شركت ملي نفت نیز ميبايست کلیه درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ،گاز طبیعی و
میعانات گازی شرکت و شرکتهای فرعی تابعه ،براساس احکام مواد ( )13( ،)12و ( )14قانون نفت و اصالحات بعدی آن ،در دفاتر
شرکت ثبت میشود.
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انرژي) در سمت مصارف است .براي روشن شدن موضوع عملكرد بودجه شركت ملي نفت در سال 1396
و بودجه مصوب اين شركت در سال  1397با اين دستهبندي در جدول زير ارائه شده است.
جدول  .7نماي كلي بودجه شركت ملي نفت براساس عملكرد سال  1396و بودجه مصوب سال 1397
(ميليارد تومان)
عملكرد

مصوب

درصد از كل بودجه

سال 1396

سال 1397

مصوب 1397

22،043

7/1
1/8

رديف

درآمد

1

فروش نفت خام صادراتي ـ  14/5درصد

20،555

2

فروش نفت خام به شركت ملي پااليش و پخش فراوردههاي
نفتي ـ  14/5درصد

5،626

5،550

3

درآمد ميعانات گازي صادراتي ـ  14/5درصد

4،351

3،492

1/1

4

درآمد ميعانات گازي تحويلي به پااليشگاههاي نفتي ـ 14/5
درصد

420

754

0/2

5

درآمد ميعانات گازي تحويلي به پتروشيميها ـ  14/5درصد

1،280

871

0/3

6

جمع درآمدهاي حاصل از محل سهمهاي  14/5درصد

32،232

32،710

10/5

7

فروش گاز خام به شركت ملي گاز ـ  100درصد

3،680

4،160

1/3

8

فروش خوراك به صنايع پتروشيمي ـ  100درصد

6،348

5،233

1/7

9

ساير درآمدها ـ  100درصد

1،260

1،788

0/6

11،287

11،181

3/6

43،519

43،892

14/1

10
11

جمع درآمدهاي حاصل از محل سهم  100درصد متعلق
به شركت نفت
جمع كل درآمدها سهم شركت ملي نفت
جمع كل درآمدهاي حسابداري دولت و صندوق توسعه
ملي

12

267،673

267،490

86

(ناشي از فروش داخل و صادرات)
جمع كل
13

(عدد منعكس شده در بودجه شركتهاي دولتي

311،193

311،381

100

بهعنوان درآمد شركت ملي نفت)
مأخذ :بودجه شركت ملي نفت.

همانگونه كه در جدول فوق مشخص است تنها حدود  14درصد از درآمد منعكس شده در بودجه
مصوب شركت ملي نفت بهصورت حقيقي متعلق به شركت ملي نفت است و  86درصد درآمد منعكس
شده در بودجه اين شركت ماهيتي حسابداري دارد .همچنين جدول فوق قاعده مالي فروش محصوالت
مختلف توسط شركت ملي نفت را بهصورت يكجا و بدون پيچيدگي ارائه ميكند.
همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود در رديفهاي  8 ،7و  9سهم شركت ملي نفت از منابع
حاصل از فروش داخل يا صادرات  100درصد است و بهنوعي اين درآمدها كه براي سال  1396بالغ بر 11
هزار ميليارد تومان بوده صد درصد به شركت ملي نفت اختصاص يافته است .اين موضوع (اختصاص 100
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درصد درآمد به شركت ملي نفت) ناشي از ماده ( )71قانون اساسنامه شركت ملي نفت است كه براساس آن
كليه درآمدهاي حاصل از فروش مايعات گازي ،نفتا ،گوگرد و ساير مشتقات نفتي و ساير درآمدهاي شركت
ازجمله درآمدهاي حاصل از حملونقل هر نوع مواد نفتي در داخل و خارج از كشور ،سرمايهگذاريهاي مستقل
و مشترك و درآمد و سود حاصل از آنها ،انتقال (ترانزيت) ،مبادله و معاوضه (سوآپ) نفت خام و فراوردهها،
سود سهام شركتهاي فرعي تابعه ،سود سپرده ارزي ،اجاره و فروش اموال ،درآمد شركت محسوب شده است.
البته اين مسئله با توجه به حجم باالي منابع حاصل ،نيازمند تعيين قواعد شفافتري است.
عالوهبر اين مقايسه رديف  1و  2جدول فوق نشاندهنده اختالف قابل توجه درآمد شركت ملي نفت
از صادرات نفت در مقايسه با فروش داخلي نفت است .همانطور كه در جدول فوق مشاهده ميشود درآمد
شركت ملي نفت از فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي يكچهارم درآمد حاصل از صادرات اين مواد
است .اين در حالي است كه مقدار فروش در داخل و صادرات تقريباً برابر هستند .اين اختالف معنادار در
فروشي تقريباً برابر بين صادرات و فروش داخل است كه طبيعتاً انگيزه شركت ملي نفت براي خامفروشي
نفت (صادرات) و عدم توسعه پااليشگاههاي داخلي را تقويت ميكند .نكته مهم اين است كه با افزايش نرخ
تسعير ارز انگيزه شركت ملي نفت براي صادرات خام نفت و ميعانات گازي نيز بيشتر ميشود .بهعنوان مثال
براي سال جاري سهم  14/5درصدي شركت ملي نفت از صادرات هر بشكه نفت خام  60دالري و نرخ
تسعير نيمايي ( 10.000تومان) حدود  87هزار تومان است ،اما سهم  14/5درصدي اين شركت از قيمت
تكليفي ( 97هزار تومان) كارگروه تعيين قيمت در سال  1398تنها  14هزار تومان خواهد بود .بنابراين
شركت ملي نفت از هر بشكه نفت خام صادراتي بالغ بر  6برابر فروش داخلي سهم ميبرد.
جمعبندي
در اين گزارش سعي شد تا تصويري از روابط مالي نفت و گاز و دولت ارائه و نشان داده شود كه در برخي
حوزهها ابهامات جدي وجود دارد كه نيازمند تصميمگيري در قوانين مربوطه است .همچنين بررسي
وضع موجود حاكي از ضرورت بازنگري در رابطه مالي بين دولت و شركتهاي فعال در حوزه نفت و گاز
است .به همين منظور براساس جزء « »8بند «ط» تبصره « »2قانون بودجه  1398الزم است كه روابط
مالي صنعت نفت و گاز بهنحوي مطلوب و شفاف مورد بازنگري قرار بگيرد .براساس اين حكم در قانون
بودجه  1398سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف شده است با همكاري وزارت نفت ،نسبت به
تنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركتهاي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف  6ماه اول سال 1398
اقدام كند و اين تغييرات مبناي تهيه بودجه سال  1399قرار بگيرد.
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