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  لزوم استخراج و عرضه بهينه نفت خام و مديريت صحيح درآمدهاي ناشي از آن 
  

  ميرطاهر پورپرتوي

  كارشناس شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

  mtp2961@yahoo.com  
  

  

  

  :چكيده 

  

بنـابراين  . ه و ثانيا عالوه بر نسل فعلي به نسلهاي آينده نيـز تعلـق دارد  منابع طبيعي از جمله نفت و گاز اوال تجديد ناپذير بود

يكـي از  . الزم است در بهره برداري از اين منابع و هزينه كردن درآمـدهاي حاصـل از آن از روشـهاي بهينـه اسـتفاده گـردد      

مي باشد كه الزم است با استفاده روشهاي بهره برداري بهينه از منابع نفت وگاز، افزايش ضريب باز يافت مخازن نفتي كشور 

مطالعات نشان مي دهد كه تقريبا تنها راه رسيدن به اين هدف . از روشهاي علمي ضريب بازيافت اين مخازن را ارتقاء بخشيد

همچنين همراه با استخراج وعرضه بهينه منـابع نفتـي الزم اسـت    . تزريق گاز به اندازه كافي به مخازن نفتي كشور مي باشد

هاي حاصل از فروش آن نيز به روش كارآمد هزينه گردد كه در اين ميان يكي از روشهاي اجرايي مناسب اين سياسـت  درآمد

استفاده از صندوقهاي ذخيره با رويكردهاي تثبيتي و پس انداز بين نسلي بوده و مطالعـات ايـن مقالـه نشـان مـي دهـد كـه        

توزيع قدرت و حسابرسـي و نظـارت چنـد اليـه و بـاالخره جلـب       مهمترين عوامل موفقيت اين صندوق ها در شفاف سازي ، 

  .مشاركت مردمي و نهادهاي غير دولتي مدني مي باشد

  

  نفت و گاز، منافع ملي ،  توليد صيانتي، صندوق ذخيره :  كليد واژه 

  

  JEL   :H1, E1طبقه بندي 
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  :مقدمه 

ما در گذشته نقش تعيين كننـده اي در وضـعيت كنـوني    سياستهاي نفتي . نفت از مهمترين مسائل اقتصادي كشور است     

اقتصاد ما داشته است و سياستهايي كه امروز در بهره برداري از منابع نفت و گاز كشور داريم قطعا اقتصاد كشور را در آينده به 

ز و بررسـي الگـو هـاي    با اين وجود، متاسفانه به مطالعات جامع در اقتصاد سياسي نفت و گا. شدت تحت تاثير قرار خواهد داد

از طرفـي دولتهـا در اكثـر كشـورهاي     . بهينه بهره برداري از اين منابع و تحليل بازار هاي جهاني توجـه كـافي نشـده اسـت    

صادركننده نفت دردوراني كه قيمت نفت باالست، به افزايش هزينه هاي مصرفي و احيانا تجملي و توسعه سرمايه گـذاري در  

چنين سياستي، عالوه بر افزايش انتظارات مـردم زمينـه را بـراي بحرانهـاي ارزي     . بر تمايل دارند پروژه هاي بزرگ و سرمايه

فراهم مي كند، زيرا در دوره هاي كاهش قيمت نفت، نه تنها نمي توان هزينه هاي دولتي را كاهش داد و يا حتي از افـزايش  

ا مي شوند و بار هزينه هاي سرمايه گـذاري را بـر اقتصـاد    آن جلوگيري كرد، بلكه بسياري از پروژه هاي بزرگ نيمه تمام ره

  .مي كنند  ملي سنگين 

همچنين با عنايت به اينكه ذخاير نفت و گاز متعلق به نسلهاي آينده  نيز هست بنابراين دولتها بايد در مديريت درآمدهاي      

ز طرفي بر كسي پوشيده نيست كه ميزان ذخاير نفت و ا. حاصل از فروش اين منابع، منافع نسلهاي بعدي را نيز در نظر بگيرند

گاز كشور محدود بوده و براي هميشه نمي توان از اين ذخاير بهر ه برداري نمود، بنابراين جـا دارد در اسـتفاده از ايـن ذخـاير     

ت بهينـه اسـتفاده   نكته اول اينكه اگر قرار باشد از ذخاير نفت كشور بـه صـور  : محدود، حداقل دو نكته مهم را در نظر گرفت

مطالعات كارشناسان نشـان  . گردد، الزم است با استفاده از روشهاي علمي ضريب بازيافت مخازن نفتي كشور را بهبود بخشيد

مي دهد كه تقريبا تنها راه افزايش ضريب بازيافت  مخازن نفتي كشور تزريق گاز به آنها مي باشـد كـه در قسـمت اول ايـن     

نكته دوم اين است كه همانطور در باال ذكر شد در اكثر كشورهاي صـادركننده نفـت   . خته شده استمقاله به اين موضوع پردا

در دوراني كه قيمت نفت باالست هزينه هاي مصرفي افزايش مي يابد ولي در دوره هاي كاهش قيمت نفت، نمي توان هزينه 

  وجـود ايـن مشـكالت  باعـث     . د اين كشورها ميگذارردهاي دولتي را كاهش داد كه اين مسئله، اثر بسيار نا مطلوبي بر اقتصا

يكـي از روشـهاي   . مي شود كه بحث مديريت بهينه درآمدهاي حاصل از فروش نفت از اهميت بسيار زيادي برخـوردار باشـد  

كارآمد در اين خصوص تاسيس صندوق هاي ذخيره با كاركردهاي مختلف است كه در قسمت دوم مقاله به صورت مفصل به 

  . داخته شده استآن پر
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  لزوم بهره برداري بهينه از منابع نفت وگاز -1

قبل از اينكه نحوه مديريت درآمدهاي حاصل از فروش نفت مورد بررسي قرار گيرد، الزم است مطـالبي در خصـوص            

مدهاي فروش نفـت  به عبارتي همانطور كه مي بايست درباره نحوه هزينه درآ. ميزان استخراج و فروش نفت خام مطرح گردد

. حساس باشيم، به نظر مي رسد بهتر است ميزان استخراج و فروش بهينه نفت خام نيز در سياستگذاريها مد نظـر قـرار گيـرد   

براي اين منظور الزم است در تدوين سياستهاي بهره برداري از منابع نفت و گاز، منافع ملي اقتصادي بلند مدت كشور مـورد  

بـه نظـر مـي رسـد در     . خصوص به طور خالصه به دو نمونه از سياستهاي كالن نفت اشاره مي گـردد در اين . نظر قرار گيرد

  : اين دو نمونه عيارتند از . تدوين اين سياستگذاريها، منافع ملي به دقت مالحظه نشده است
  

  1حفظ و يا افزايش سهم ايران در بازار جهاني نفت ) الف 

سـال مـي    100از آن زمان تاكنون نزديك بـه  . نه براي اولين بار در كشور ما توليد شدبه خوبي مي دانيم كه نفت در خاورميا

ميليارد بشكه نفت خام از ميادين كشور توليد شده كه بيشتر براي رفع نياز كشورهاي  59در خالل اين مدت ، بيش از . گذرد 

اپذير كه متعلق به نسل فعلي و نسلهاي آينـده  نفت ماده اي است تجديدن. پيشرفته صنعتي به خارج از كشور صادر شده است 

سؤال ايـن اسـت كـه    . بديهي است در آينده اي نه چندان دور ، فرزندان ما مجبور خواهند بود كه نفت خام وارد كنند . است 

  نسل فعلي چه پاسخي براي نسلهاي آينده دارد ؟

  

  .حداقل از دو ديدگاه مي توان به اين سؤال پاسخ داد 

اگر تاكنون حجم عظيمي از ذخاير نفتي كشور برداشت شده است علت را بايد در تسلط شركتهاي بزرگ نفتي  – پاسخ اول

بر صنعت نفت كشور جستجو كرد زيرا شركتهاي بين المللي نفتي ، ساليان سال اين ثروت ملـي را بـا ارزان تـرين قيمـت در     

قبـل از اينكـه انگليسـي يـا آمريكـايي يـا       » شركتهاي نفتـي  « چنين پاسخي را نمي توان علمي دانست زيرا . اختيار داشتند 

بنابراين هـر شـركت نفتـي بـه     . فعاليت كنند » بنگاه داري«فرانسوي باشند ، شركت اند ، يعني بايد در ضوابط و چارچوبهاي 

مناسـب  « بـه  دنبال حداكثر كردن سود از طريق حداقل كردن هزينه است ، لذا مي كوشند به هر نحو مقتضي نفـت خـام را   

خود نيستند آيا بايد انتظار داشت كه شركتهاي » منافع مالي«اگر صادركنندگان نفت به دنبال  2.قيمت خريداري كنند » ترين 

  نفتي بين المللي نيز در پي تأمين منافع سهامداران خود نباشند؟

  

ده آن به خارج از كشور ، موجـب شـده   ميليارد بشكه و صدور سهم عم 59برداشت از سرمايه ملي به ميزان   – پاسخ دوم

است كه كشور ما جايگاه ويژه اي در نظام اقتصادي و سياسي بين المللي كسب كند ، زيرا كشورهاي صنعتي پيشرفته محتاج 

                                                
افزايش يا حداقل ، حفظ سهم ايران دربازار جهاني نفت ، با توجه به افزايش جهاني تقاضا « اولين اصل در سياستهاي كي نظام در بخش نفت عبارت است از .  1

  .5، صفحه  1381، اداره كل روابط عمومي وزارت نفت ، شهريور  1376-80، گزارش اهم فعاليتهاي وزارت نفت ) 2( ت و توسعه نف -» براي نفت و گاز 
، سياستهاي راهبردي مشتركي را به ويژه در  IEAيا  International Energy Agency» آژانس بين المللي انرژي « شركتهاي بزرگ نفتي از طريق .  2

اهداف . در پاريس تأسيس شد  OECDدر چارچوب سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه  1974در نوامبر  IEA. تدوين مي كنند » عرضه  امنيت« مورد 

ري و عبارت است از همكاري اعضاء در ايجاد سيستم اطالعاتي در مورد بازار بين امللي نفت ، توزيع مناسب نفت بين اعضاء در موقعيت هاي اضطرا IEAاصلي 

امنيت « حداقل قيمت نيست بلكه قيمتي است كه » مناسب ترين قيمت « بنابراين ، منظور از . مطالعات مربوط به امنيت عرضه ، قيمت و ذخيره سازي نفت 

  .فارس باالتر است را به خطر نيندازد  ،يعني موجب كاهش چشمگير و مستمر توليد در مياديني نشود كه هزينه توليد در آنها در مقايسه با خليج » عرضه 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387پنجم مهرماه  بيست و

 60

يـا  از اين رو بايد كوشيد كه سهم كشورمان را در بازار جهاني نفت افزايش دهيم . نفت اند و لذا نيازمند ما بوده و خواهند بود 

بنابراين از اين ديدگاه ، صدور حجم عظيمي از سرمايه ملي به خـارج از كشـور نـه تنهـا     . دست كم سهم فعلي را حفظ كنيم 

  .نيز هست » افتخار ملي« عيب نيست بلكه

: وزير نفت سابق چنين مي نويسد. ت به نظر مي رسد اين پاسخ مورد تأييد مسئوالن و سياستگذاران صنعت نفت كشور اس    

درصد  12جمهوري اسالمي ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت در مجموعه كشورهاي عضو اوپك ، مي بايست حدود « 

از ايـن رو الزم اسـت در تنظـيم سياسـتهاي داخلـي ،      . سال آينده تأمين كند  20از كل افزايش تقاضاي جهاني نفت را طي 

  3».ت داده شود اولويتي ويژه به توسعه سرمايه گذاري در بخش نف

  

با عرضه ثروت نسلهاي آينده ، نياز كشورهاي پيشرفته صنعتي به نفت خام را طي » مي بايست « سؤال اين است كه اگر ما 

سال آينده پاسخ دهيم ، آيا آنها نيز پذيرفته اند كه نياز مبرم كشور ما را به نفت ، هنگامي كه ديگر نفتـي بـراي مصـرف     20

  ن كنند؟داخلي نداريم ، تأمي

  

  حفظ و تقويت جايگاه كشورمان در اوپك ) ب

، رقابت شديدي بين برخي اعضاء به ويژه ايران و عربستان در سياستگذاريهاي كـالن از   1960از بدو تأسيس اوپك در سال 

دوران قبـل   يكي از نگرانيهاي اوليه سياستگذاران نفتي در. جمله مديريت سازمان و تعيين قيمت و ميزان عرضه به وجود آمد

از عربستان عقب نمانند ، اما وقتي برتري مطلق ذخاير عربستان در مقايسه با كشور » مسابقه توليد « از انقالب اين بود كه در

در اوپك از ديدگاه توليد و صدور نفت خام ، از اهداف اصـلي سياسـتگذاران شـد كـه     » مقام دوم « ما به اثبات رسيد ، حفظ 

  .براي نمونه ، به سياستگذاريهاي امور بين الملل وزارت نفت در اين خصوص توجه مي كنيم . همچنان ادامه دارد 

  

از جايگاه برابر خود با عربستان تا حد يك سوم آن كشور پايين آمده و اگر روند گذشته ... كشور ما در طول دو دهه گذشته « 

رت نيز در بخش صادرات از مـا پيشـي بگيرنـد و ايـن در     همچنان ادامه يابد بيم آن مي رود كه كشورهايي نظير كويت و اما

براي قرار گرفتن ما در جايگاه دوم توليد و صادرات در درون اوپك و حتي جهـان كـه   ... حالي است كه ذخاير الزم در كشور 

به دقـت  مالحظه مي شود بدون اينكه منافع ملي به معناي اقتصادي آن  4».جايگاهي مناسب براي كشور ماست فراهم است 

از كشورهاي كويت و امارات در صـادرات  » پيشي جستن « و  » جايگاهي برابر با عربستان « بررسي شود ، مالحظاتي چون 

  .داليلي براي افزايش توليد و ظرفيت توليد محسوب مي شوند » حتي در جهان « در اوپك و » مقام دوم « نفت و احراز 

مايه گذاري براي توسعه ظرفيت توليد را صرفاً در چارچوب مقايسه كشورمان با امارات چگونه مي توان ميلياردها دالر سر      

يا كويت آن هم به لحاظ حجم صادرات ، توجيه كرد ؟ اساساً چه تناسبي بين اقتصاد كشور ما با اقتصاد اين كشورها از ديدگاه 

جود دارد كه بايد سياستگذاري در حسـاس تـرين و   جمعيتي ، منابع طبيعي ، ظرفيتهاي صنعتي و كشاورزي و نيروي انساني و

  مهم ترين بخش اقتصادي كشورمان ، يعني نفت را در چارچوب رقابت با آنها تدوين كنيم ؟
                                                

  . 4، صفحه  1381، وزارت نفت ، شهريور ) 2(نفت و توسعه . 1
4
  2، ص  1377وزارت نفت  ،دي ماه  معاونت امور بين الملل –اقتصادي طرحهاي بيع متقابل وزارت نفت  –ي گزارش فن.  
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براي كشورهاي ايـران ، عربسـتان ، عـراق ، امـارات و      2006در پايان سال » ذخاير نفت « ، حجم  5بر طبق آمارهاي موجود

مالحظه مي شود كه حجم ذخاير . ميليارد بشكه  5/101و  8/97،  115،  2/264،  4/138: ت كويت به ترتيب بدين شرح اس

ايران در مقايسه با برخي از كشورهاي كوچك منطقه نظير كويت خيلي زياد نيست در صورتي كه ميزان صادرات ما بـيش از  

  .اين كشورها مي باشد 

  

ر ما احتماالً زودتر از عربستان و كويت و امارات به مرحله اي مـي رسـد   بنابراين با فرض استمرار روند كنوني صادرات ، كشو

از طرف ديگر ، به داليل مختلف از جمله جمعيت و وسعت جغرافيـايي ، ميـزان   . كه ديگر نفتي براي صادرات نخواهد داشت 

داخلي نفت خام در كشور متأسفانه آمار رسمي براي مصرف . مصرف نفت خام در كشور ما به مراتب بيش از آن كشورهاست 

 621/1مـيالدي در ايـران روزانـه     2007نشان مي دهد كه مصرف نفت خـام در سـال    BPدر دسترس نيست ، اما آمارهاي

هزار بشـكه نفـت خـام     450و  276ميليون بشكه بوده است در حالي كه كويت و امارات درهمان سال روزانه به ترتيب فقط 

بيم آن را داشته باشيم كه كشورهايي نظير كويت و امارات نيز در بخش صادرات « اي اينكه بنابراين به ج 6.مصرف كرده اند 

، بايد به درستي نگران آن باشيم كه شايد در آينده اي نه چندان دور مجبور خواهيم بـود از همـان   » نفت از ما پيشي بگيرند 

  .خلي نخواهد بود كشورها نفت خام بخريم به دليل اينكه توليدات ما جوابگوي مصرف دا

تناسب چنداني با واقعيات موجود نـدارد ، لـذا بـه    » حفظ و تقويت جايگاه كشورمان در اوپك « بنا بر آنچه گفته شد سياست 

تدوين كنيم ، بهتر است با » مسابقه صدور نفت خام در اوپك « جاي اينكه سياستگذاريهاي كالن بخش نفت را در چارچوب 

  اسخ دهيم كه ميزان بهينة صادرات نفت خام براي تأمين منافع ملي در بلند مدت چيست ؟دقت كافي به اين سؤال پ

  

  معيارهاي سنجش منافع ملي در سياستگذاريهاي نفت و گاز -1-1

   

معيارهاي متعددي در ارزيابي منافع ملي سياست هاي نفت و گاز وجود دارد كه تشخيص آنهـا تـابعي از شـناخت و آگـاهي و     

  .ن مقاله به دو معيار مهم اشاره مي گردد دانش ماست ، در اي

  

                                                
٥
  BPاز انتشارات شرکت نفت » سالنامه آماری انرژی جھانی « .  

British Petroleum : BP Statistical Review of World Energy 2008 
6
  . BP Statistical Review of World Energy , 2008 
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  توليد صيانتي از مخازن نفتي كشور  -1-1 -1

ارزيابي وضعيت گذشته براي كشف خطاها و آموختن از خطاهاي گذشته و ريشه يابي علت آنهـا و تـدبير و نهادسـازي بـراي     

توليد صيانتي از مخـازن  « الب مسئله بسيار مهم اين نكته را در ق. اجتناب از وقوع مجدد آن خطاها ، ضامن منافع ملي است 

استحصـال   7»برداشت طبيعـي  « مي دانيم بخشي از هيدروكربور موجود در مخزن را كه بواسطه . توضيح مي دهيم » نفتي 

  .مي گويند  8»بازيافت اوليه « مي شود اصطالحاً 

  

بـازدهي روشـهاي   . ده از تزريق سياالت مناسـب اسـت   يكي از اهداف اصلي در به كار گيري روشهاي ازدياد برداشت ، استفا

بهـره  «و  (IOR)يا  11»بهبود بازيافت نفت « و در حالت كلي   10» بازيافت ثالثيه«و  9»يعني بازيافت ثانويه«ازدياد بازيافت 

و نـوع  طبيعت سنگ مخـزن ، فشـار   : تابعي از عوامل مختلف از جمله عوامل زير است  (EOR)يا  12»افزايي بازيافت نفت

سياالت موجود در آن ، موقعيت فعلي و گذشته مخزن ، نوع سياالت قابل تزريق ، زمان مناسب تزريق و مالحظات اقتصادي 

  .از نظر هزينه و فايده با توجه به قيمت جاري و قيمت آتي نفت خام 

  

يش ضريب بازيافت از مخـازن نفتـي   مطالعات جامع جناب آقاي دكتر سعيدي نشان مي دهد كه تقريباً تنهاترين راه براي افزا

همچنين آقاي دكتر درخشان از صاحب نظران گرانقدر حوزه اقتصاد انرژي به اين  13.كشور تزريق گاز به اين مخازن مي باشد

نتيجه رسيده اند كه شرايط الزم و كافي براي افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي كشور به ترتيب عبارتند از شناخت دقيـق  

  14.ارن و محاسبه دقيق ميزان گاز مورد نياز براي تزريق در ميادين نفتيتر از مخ

  

  شرط كافي در توليد صيانتي از مخازن نفتي : الگوي بهينه عرضه گاز   -2 -1-1

با مالحظه عنوان باال اين سؤال مطرح مي شود كه توليد صيانتي از مخازن نفتي چه ارتباطي با الگوي بهينه عرضه گاز دارد ؟ 

بيان ديگر ، در نگاه اول به نظر مي رسد كه بهره برداري از ميادين نفت و گاز كشور دو مقوله متفاوت اند و لذا هر يـك را  به 

بايد با توجه به خصوصيات ميادين و وضعيت بازار ، جداگانه مطالعه و الگوي بهينـه عرضـة هـر يـك را مسـتقل از ديگـري       

با چنين جزء نگري به مسئله اي بسيار مهم و راهبردي يعني بهره برداري از منابع  در ادامه نشان خواهيم داد كه. طراحي كرد

                                                
7  .Natural Depletion –  جابه جايي نفت « برداشت طبيعي همان «Oil Displacement   يا » چاه توليدي « از منافذ سنگ مخزن به سوي

Producing Well اختالف فشار درون مخزن و بدنة چاه توليدي موجب مي شود كه نفت . و كارهاي مختلف صورت مي گيرد  است كه معموالً به علت ساز

 Pumping» چاه تلمبه اي « و يا پمپ از طريق  Flowing Well» چاه جاري « حاصل ، به سوي چاه توليدي جريان يابد و بر اثر فشار طبيعي و از طريق 

Well  و يا وسايل ديگرGas Lift  وضعيت مخزن مثالً از نظر فشار و درصد اشباع سياالت ، تعيين مي كند كه چه مقدار سيال . ه سطح زمين هدايت شود ب

  .جابه جا مي شود و قابل استخراج است  Matrix Blocks» بلوكهاي ماتريسي « از سنگ مخزن يا 
٨
 . Primary Recovery   

٩
 . Secondary Recovery  
١٠ . Tertiary Recovery  

١١
 . Improved Oil Recovery (IOR) 

١٢
 . Enhanced Oil Recovery (EOR) 

١٣
  ١٨۵ -٧٠،  سه مقاله در بررسي صنعت نفت كشور صص  ٣۴مجلس و پژوھش ، ويژه نامه نفت و منافع ملي ، شماره  - 

  ٣۴،  ص  ٣۴مجلس و پژوھش ، ويژه نامه نفت و منافع ملي ، شماره  - ١٤
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براي آشنايي با جزء نگري در تدوين الگوي بهينه عرضه گـاز ، بـه   . نمي توان منافع ملي را تأمين كرد  15»هيدرو كربوري « 

  :بحث زير توجه مي كنيم 

 .ان است كشور ما داراي دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي در جه •

 .سهم گاز طبيعي كشور ما در بازار صادرات جهاني گاز بسيار نازل است  •

 .ميدان عظيم پارس جنوبي ، بزرگترين ميدان شناخته شده گاز در جهان ، با كشور قطر مشترك است  •

يعـي  گـاز طب «  د و كوششهاي وسيعي را در توليدچند سالي است كه قطر از اين ميدان مشترك بهره برداري مي كن •

LNG» مايع شده 
و صدور آن به ژاپن و كشورهاي آسياي جنوب شرقي و ساير نقاط آغاز كرده است و همچنـين برنامـه    16

 .و صدور گاز دارد  LNGريزيهاي ضربتي براي توسعه صنعت 

يـدان مشـترك   از نكاتي كه گفته شد اين نتيجه را مي گيرند كه بايد حداكثر بهره برداري از ميادين گازي كشـور بـه ويـژه م   

  : پارس جنوبي را در اولويت قرارداد تا بتوان به اهداف زير رسيد 

جايگزين كردن هر چه بيشتر گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي در بازارهاي داخلي و لذا افزايش بيشتر صادرات  •

 . نفت خام براي كسب درآمدهاي ارزي بيشتر

17.داخلي و صادرات براي مصرف  GTLتوليد فرآورده از گاز طبيعي  •
 

از طريق حمل  LNGصدور گاز به مقاصد نزديك از طريق خط لوله و مقاصد دور به صورت گاز طبيعي مايع شده  •

 .در بازار جهاني گاز » شأن ذخاير گازي كشوري « با كشتي براي كسب درآمدهاي ارزي بيشتر و كسب جايگاهي مناسب با 

 

منافع ملي است كه امكان تزريق حجم عظيمي از گاز به ميادين نفتي وجود نداشته تحقق اهداف باال به شرطي تأمين كننده 

فرصتي تاريخي   -كه بازيافت ثانويه را مي طلبد  -باشد ، ليكن وجود ميادين نفتي در كشور ما با حجم عظيمي از نفت درجا 

بدين سبب مي توان عنوان كرد كه توليد .  به وجود آورده است كه بتوان حجم عظيمي از گاز كشور را به تزريق اختصاص داد

تدوين الگوي . صيانتي از ميادين نفتي كشور را نمي توان بدون مطالعة الگوي جامع بهره برداري از مخازن گازي تدوين كرد 

نفتي تأمين بهينه عرضه گاز شرط كافي در توليد صيانتي از مخازن نفتي است تا بتوان گاز مورد نياز را براي تزريق به ميادين 

  .كرد و سپس به ارزيابي برنامه هاي صدور گاز براي تأمين منافع ملي پرداخت 

  

معتقدند كه بهترين روش براي افزايش بازيافت از  مخازن نفت كشور كه همسو با منافع ملـي نيـز هسـت ،     18مهندسان نفت

يعي مخازن نفتي ما چنان است كه با تزريق گاز مي تزريق گاز در حجم بسيار باال به مخازن نفتي است ، زيرا اوالً ساختار طب

                                                
١٥  .Hydrocarbures  ت فرانسه به لغHydrocarbon  در . به لغت انگليسي ، به تركيبات بسيار متنوع شيميايي عناصر هيدروژن و كربن اطالق مي شود

. ناميده مي شوند  Natural Oil» گازطبيعي« و  Crude Oil» نفت خام « كلي ترين حالت ، اين تركيبات به صورتهاي مايع يا گاز هستند كه به ترتيب 

  .مي گويند  Very Heavy Crude Oil» نفت خام بسيار سنگين « حالت تقريباً جامد نيز وجود دارد كه به آن هيدروكربور به 
16  .Liquefied Natural Gas  
17

ه رو ب  Shellمطالعات امكان سنجي اولين پروژه با شركت شل « . مي گويند  Liquid  Gas toيا  GTLتوليد فرآورده از گاز طبيعي را به اصطالح .  

،  1381، شهريور ) 2(نفت و توسته ( » .مراحل تكميلي و نهايي كردن فن آوري را مي گذراند STATOLLاتمام است و دومين پروژه با شركت استات اويل 

  ) .115صفحه 
18

  .ندارد  LNGمانند وضعيت كشور قطر كه راهي جز صدور گاز طبيعي آن هم ترجيحاً به صورت .  
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ميـدان  . توان به باالترين بازيافت رسيد و ثانياً گاز تزريق شده به ميادين نفتي براي نسلهاي آينده ذخيـره سـازي مـي شـود     

  .عظيم پارس جنوبي كه با قطر مشترك است ، گاز مورد نياز را براي تزريق به سهولت تأمين مي كند 

  

ن ، محاسبه حجم گاز مورد نياز براي تزريق به مخازن نفتي كشور ، مهم ترين نكته در تدوين الگوي عرضه بهينه گـاز  بنابراي

طبيعي است ، نخست بايد حجم گاز مورد نياز را براي تزريق محاسبه كرد ، آن گاه مي تـوان مـابقي گـاز توليـد شـده را بـه       

گاز تزريقي مورد نياز را ندانيم چگونه مي تـوان دربـاره طرحهـايي چـون      اگر ميزان. مصارف داخلي و صادرات اختصاص داد 

و صدور آن توسط كشتي به مقاصد دور مانند ژاپـن و   LNGصدور گاز از طريق خط لوله به تركيه و هند و پاكستان و توليد 

  چين يا اروپا تصميم گرفت ؟ 

  .نسل فعلي و نسلهاي آينده را به خطر مي اندازد جزء نگري در بهره برداري از منابع هيدروكربوري قطعاً منافع

  

  نحوه مديريت درآمدهاي حاصل از صدور نفت  -2

اين كه كشوري درآمدهاي حاصل از صادرات منابع خود را پس انداز كند و يا پيشاپيش از طريق اسـتقراض ، مصـرف يـا         

در انتخاب اين گزينه ها هزينـه هـاي توليـد ،    . دارد سرمايه گذاري نمايد ، بستگي به درآمدهاي پيش بيني شده ناشي از آن 

به موارد باال بايد گسـترش تكنولـوژي هـاي    . قيمت نرخ تنزيل ، و بازگشت سرمايه گذاريهاي مالي منابع نقش اساسي دارند 

  .جديد در استخراج و كشف منابع طبيعي و بنابراين امكان افزايش ذخاير و توليدات آن را نيز اضافه كرد 

  

. والً كشورهايي كه به صادرات نفت يا ديگر مواد طبيعي وابسته اند در ارتباط با اين درآمدها با دو مشكل همواره مواجه اند اص

  .نخست آنكه جريان اين درآمدها پرنوسان و نامطمئن است و دوم عرضه اين منابع پايان پذير و تمام شدني است 

برخـي از ايـن چـالش هـا     . و اقتصادي در كشورهاي نفت خيز شده است  اين مشكالت باعث بروز چالش هاي مختلف مالي

  :عبارتند از 

 .بي ثباتي در نرخ واقعي ارز  •

 .غير قابل پيش بيني بودن قيمت منابع و بنابراين غير قابل پيش بيني بودن جريان درآمدي  •

 .هنگام افزايش درآمدها  19بروز سوء رفتار در دولت يا حكمراني بد •

درآمدهاي نفتي از ظرفيت و توانمنديهاي واقعي اقتصاد ملي كه اين امر زمينـه سـاز بـروز شـوكها در     مستقل بودن  •

 .اقتصاد بوده و آن را با ادوار تجاري و فراز و نشيبهاي مخرب مواجه مي سازد

يدي اقتصاد لذا ظرفيتهاي تول. فروش مستقيم منابع طبيعي خام به منزله عدم امكان ورود آنها به فرآيند توليد است  •

 .ملي به حد كافي توسعه نمي يابد 

تزريق درآمدهاي ناشي از فروش منابع در سطح كـالن باعـث افـزايش تقاضـاي مـؤثر و ايجـاد عـدم تـوازن بـين           •

 .ظرفيتهاي توليدي و سطح تقاضاي مؤثر مي شود 

 .پايان پذير بودن اين منابع عرضه پيوسته اين منابع در بلند مدت را ناممكن مي كند  •

                                                
١٩

. Poor governance 

2. IMF 2001   
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از طـرف ديگـر عـدم    . لذا نسلهاي آينده هم در درآمـدهاي نفتـي شـريك هسـتند     . نفت متعلق به همه نسلهاست  •

 .استخراج اين منابع و نگهداري آن در زيرزمين براي آينده با ريسك همراه مي باشد 

 

ع درآمـدي و غلبـه بـر    در اين راستا ايجاد صندوقهاي منابع طبيعي مكانيزمي است كه برخـي كشـورها بـراي مـديريت منـاب     

  .چالشهاي فوق الذكر اقدام به تأسيس آن نموده اند 

در اين بخش . تأسيس شدند  1990مي رسد ، ولي عمده اين صندوقها در دهه  1960تاريخچه تأسيس اين صندوقها به سال 

  .، به طور خالصه عمده كاركردهاي اين صندوقها مورد بحث قرار مي گيرد 

  

  ا كاركرد تثبيتي صندوق هايي ب) الف 

دولتها در زمان افزايش درآمدها ، مصرف لجام گسيخته و بيش از حدي دارند و در اغلب مواقع هزينه هـاي دولـت براسـاس    

ظرفيت جذب اقتصاد، تنظيم نشده و موجب وارد آمدن فشار بر اقتصاد ملي شده و ريسك تورم شتابان را افزايش داده و اثرات 

صندوقها در صورت دارا بودن قـوانين ، اختيـارات و نيـز    . يمتها و دستمزدها بر جاي خواهد گذاشت جبران ناپذيري بر سطح ق

هيئت امناي مستقل از دولت مي توانند در مقابل نوسانات شديد بودجه اي مقاومت كرده و با فشار آوردن بـر دولـت مـانع از    

رج دولتـي را در زمـان افـزايش درآمـدها ماليـم سـاخته و       صندوقهايي با كاركرد تثبيتي مخا. آسيب ديدن اقتصاد ملي شوند 

وظيفه اصلي اين صندوقها ، مصون نگه داشتن منابع بودجه دولت . درآمدهاي اضافي را به دوران افت قيمتها منتقل مي كنند 

  . از شوكهاي خارجي ناشي از تغييرات در قيمت منابع طبيعي است 

  

  نسلي  صندوق هايي با كاركرد پس انداز بين) ب

منابع طبيعي به نسلي كه اين منابع را استخراج مي كند تعلق ندارد و در واقع تمامي نسلهاي كشور صاحبان اين منابع هستند 

لذا ثروت حاصل از فروش اين منابع نيز به تمام نسلها تعلق دارد و دولت ها بايستي فقط از سود حاصل از ثروت استحصالي . 

  .ه به بهانه اي از اصل ثروت برداشت كننداستفاده نمايند ، نه آن ك

  

. اين صندوقها بر مبناي اين تفسير تشكيل شده اند كه منابع طبيعي زوال پذير بوده و امكان استخراج دائم منابع وجود نـدارد  

رآمـدهاي  بنابراين قسمت عمده اين درآمدها متعلق به نسل هاي آتي است و لذا اهتمام دولت ها مي بايد آن باشد كه فقط د

هدف از تشكيل اين صندوقها آن است كه اصل دارايي استحصالي بـه  . حاصل از سرمايه گذاري وجوه نفتي را استفاده نمايند 

  .قيمت ثابت پس از اتمام منابع طبيعي در اختيار باشد 

  .  البته صندوقهايي نيز وجود دارند كه نقش و هر دو كاركرد تثبيتي و پس اندازي را ايفاء مي كنند

  

با عنايت به اينكه در برخي از كشورهاي صادر كننده منابع طبيعي صندوقهايي براي مديرت درآمدهاي حاصل از فروش ايـن  

مورد ) وقچهار صند( در اين قسمت يك بررسي تطبيقي از عمده ترين صندوق هاي پس انداز جهان. منابع تشكيل شده است

  .بررسي قرار گرفته است 
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  (APF)آالسكا  صندوق دائمي -2-1

  

  تاريخچه  -1 -2-1

با استخراج نفت و صدور آن كه درآمد قابل توجهي نصيب دولت ايالتي آالسكا نمود در ابتدا دولت شروع به سـرمايه گـذاري    

اين اقدام موجب افزايش بدهيهاي دولت شد و بحثهاي جدي در مورد استفاده بهينـه از  . زيادي در بخش هاي زيربنايي كرد 

نفتي را برانگيخت ، چرا كه مردم معتقد بودند اين نحوه مصرف هزينه هاي عمراني با منطق اقتصادي سازگار نيسـت و  منابع 

  . باعث بزرگ شدن حجم دولت خواهد شد 

بعد از بحث هاي طوالني در خصوص نحوة هزينه درآمدهاي ناشي از صدور نفت نهايتاً پيشنهاد ايجاد صندوقي در اين ايالـت  

  .مطرح شد 

بر طبق پيشنهاد ارائه شده صندوق بايستي در مقاطع كاهش درآمد نفت ، منابع مـالي الزم بـراي سـرمايه گـذاري را تـدارك      

بدين ترتيب صندوق مورد نظـر در  . نمايد و زمينه انتقال و جابجايي ثروت از منابع تجديد ناپذير به منابع پايدار را فراهم سازد 

  .ين صندوق از قديمي ترين صندوقهاي منابع طبيعي در دنيا محسوب مي شود ا. تأسيس شد  1976نوامبر سال 

  

  ساختار و عملكرد صندوق دائمي آالسكا -2-1-2 

درصد از درآمدهاي حاصل از حقوق مالكانه نفـت استحصـالي بـه     25بر طبق اصالحيه قانون اساسي آالسكا بايستي حداقل 

بر ايـن اسـاس ، عمـده درآمـدهاي     . ه گذاري مالي مورد استفاده قرار گيرد صندوق واريز شود و اين ميزان فقط جهت سرماي

  :صندوق از چهار محل زير تأمين مي شود

درصـد از درآمـدهاي حاصـل از     50مـيالدي و   1980درصد از درآمدهاي حاصل از ميادين كشف شده تا قبل از سال  25) 1

  .ميادين كشف شده بعد از آن 

عاليتهاي صندوق كه براي جلوگيري از كاهش ارزش حقيقي دارائيهـاي مـالي در اثـر تـورم بـه      قسمتي از سود حاصل از ف) 2

  .صورت ساالنه به اصل سرمايه صندوق افزوده مي شود 

بخشي از درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي انجام گرفته توسط صندوق كـه براسـاس مصـوبه قـانون گـذار بـراي       ) 3

  .مايه افزوده مي شود سرمايه گذاري مجدد روي اصل سر

  .ماليات و حقوق مالكانه پرداختي كمپانيهاي نفتي به دولت ايالتي ) 4

  

از آن جا كه تأسيس صندوق دائمي آالسكا براساس اصالحيه قانوني اساسي و نه بر مبناي قوانين جاري صورت گرفتـه ، لـذا   

صندوق را از تغييرات احتمالي ناشي از فشـار دولـت بـر     پوشش نهادي از قوت الزم برخوردار است و اين امر ساختار و قوانين

  .هيئت امنا ، مصون نگه مي دارد 
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به منظور مديريت منابع صندوق در جهت بهينه كردن سود حاصل از سـرمايه گـذاري هـاي     20شركت صندوق دائمي آالسكا

از . صـندوق را بـر عهـده گرفـت      تأسـيس شـد و اداره   1978مالي و نيز تخصيص درآمدها به شهروندان آالسكايي در سال 

مهمترين اقدامات شركت مي توان به اختصاص مبالغي براي تمامي شهروندان آالسـكايي ، اعطـاي كمـك بالعـوض بـراي      

  .اشاره كرد ... افزايش توليد انرژي هاي تجديد پذير و ارائه تسهيالت مسكن و 

  

  نظارت بر صندوق  -2-1-3

، اداره صـندوق را بـر عهـده     APFCروههاي سياسي حاكم بر قوانين صندوق ، شركت به منظور جلوگيري از تأثيرگذاري گ

يك مأمور عالي رتبه . اين شركت از هيئت مديره مستقل چهار نفري تشكيل شده كه توسط فرماندار منصوب مي شوند . دارد 

اعضاي دولـت بـه مـدت چهـار سـال      .  خزانه داري دولت ايالتي و نيز عضو ديگري از دولت ايالتي در هيئت امنا حضور دارند

براي جلوگيري از عزل و نصـب هـاي سـليقه اي ، حضـور     . منصوب مي شوند و هر ساله دبيري از بين آنها انتخاب مي شود 

اعضاي دولت در هيئت امنا تناوبي است و عزل هر يك از اعضاي هيئت امنا توسط فرماندار بايستي به وسيلة نامه اي كـه در  

  .لذا امكان عمل سليقه اي توسط فرماندار تا حد ممكن تقليل مي يابد. توضيح داده شده ، انجام مي شود  آن داليل عزل

    فرمانـدار و (   دولـت . مختلـف نيسـت   مانع از نظـارت و حسابرسـي نهادهـاي     APFCاما وجود استقالل در تصميم گيري 

قوه مقننه نيز در سطحي كلـي تـر ، پـايش    . ارزيابي نمايند و هم مردم مي توانند حسابهاي صندوق را بررسي و) خزانه داري 

. خود را به شكل تأييد نهايي طرحهاي سرمايه گذاري و اعمال نظارت بر بودجه قانوني و كميته حسابرسي اعمـال مـي كنـد    

عـد دقيـق بـراي    اين نظارتها مانع از استقالل هيئت امناي صندوق دائمي آالسكا نيست و وجود ساختار مجزا و نيز وجـود قوا 

  .عزل و نصب ها ، مهمترين عاملي است كه مي تواند مانع از وابستگي هيئت امنا به نهادهاي ناظر شود

  

  سرمايه گذاري صندوق ، توزيع ، پس انداز و در آمد صندوق  -2-1-4

صـحيح بـين    نخستين و اساسي ترين وظيفه هيئت امنا ، مشخص كردن استراتژي سرمايه گذاري صـندوق و يـافتن رابطـه   

تركيب هيئت امنا براي برقراري چنين تناسب دقيقي بسيار مهم و حياتي است و لذا اعضاي هيئت امنا . ريسك و درآمد است 

  .از بين استعدادهاي درخشان دانشگاهي انتخاب مي شوند كه توانايي اجراي عملي اين كار را داشته باشند 

  

بر اساس قانون شركت صندوق دائمي آالسكا . ئمي آالسكا تلقي مي شودشفافيت يكي از مهمترين مشخصه هاي صندوق دا

(APFC)  ، موظف است تمامي اطالعات ، به استثناي اطالعات محرمانه شركتهايي كه صندوق سهام آنها را در اختيار دارد

ه زبان ساده و همه فهـم  عالوه بر آن هيئت امناي صندوق بايستي گزارشهاي ساليانه اي را ب. در مقياس عمومي منتشر كند 

اين امر مي تواند از طريـق پايگـاه اينترنتـي صـندوق ، گزارشـهاي      . تهيه نموده و به صورت وسيع در اختيار عموم قرار دهد 

گزارش هاي انتشاري بايستي شامل مميـزي مـالي ، تفكيـك درآمـدهاي     . منتشره و يا از طريق لوح هاي فشرده انجام گيرد 

ذاري ، ارزيابي ارزش هر سرمايه گذاري ، مقايسه سرمايه گذاريهاي فعلي با اهداف مورد نظـر و سـاير   حاصل از هر سرمايه گ

، دستورالعملهاي اجرائي هيئـت   APFپايگاه اينترنتي صندوق نيز بايستي قوانين و تصميمات اجرا شده توسط . جزئيات باشد 

  .مديره و آخرين گزارش عملكرد صندوق را منتشر كرد 
                                                

٢٠ . Alaska Permanent Fund Corporation 
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  ندوق نفتي دولت نروژص -2-2

  

  تاريخچه  -2-2-1

كشور نروژ نيز مانند ساير كشورهاي توليد كننده نفت تخصيصهاي نابجاي اقتصادي از محل در آمدهاي نفتي را تجربه كرده 

 و به دنبال تحريم نفتي اعراب عليه اياالت متحده امريكا ، قيمت نفت به طور سرسـام آوري بـاال   1973در اواخر سال . است 

تزريق درآمدهاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد نـروژ باعـث   . رفت و اين امر موجب ورود نفت نروژ به بازارهاي جهاني شد 

  .باال رفتن سطح انتظارات و افزايش مصارف عمومي و تورم شد 

يهاي خارجي كشور به طوري كه بده. همچنين دولت نروژ شروع به افزايش بدهيهاي دولت، به پشتوانه درآمدهاي نفتي كرد 

تقريباً دو برابر شد و احزاب سياسي مشكالت ايجاد يك دولت رفاه را با تمام وجود حس كردند  1979تا  1975طي چهار سال 

.  

اين تحوالت به همراه افزايش بدهيهاي دولت ، نمايندگان پارلمان نروژ را به ايجاد يك صندوق ذخيره درآمد نفتـي رهنمـون   

ندوق مورد نظر ، مصون نگه داشتن اقتصاد نروژ از تورم به هنگام افـزايش قيمـت نفـت و نگهـداري     وظيفه اصلي ص. ساخت

  .درآمدهاي مزبور براي جذب تدريجي در اقتصاد ملي به هنگام افت قيمت نفت بود 

  

تا . أسيس كرد را ت 21صندوق تثبيتي نفت نروژ 1990به منظور مقابله با مشكالت و چالشهاي پيش گفته ، دولت نروژ در سال 

واريز درآمد به صندوق به شـكل   1995ولي پس از سال . هيچ گونه سپرده گذاري در اين صندوق صورت نگرفت 1995سال 

  . ميليارد دالرشد 68سال ارزش صندوق بالغ بر  6بسيار جدي دنبال شد و پس از 

  

اين صندوق به عنوان الگـويي  . در دنياست معروفترين و موفق ترين صندوق منابع طبيعي  (SPF)صندوق نفتي دولت نروژ 

در اسـتفاده از صـندوق   . موفق در طراحي چند صندوق ديگر ، مانند صندوق كشور قزاقستان ، مورد استفاده قرار گرفته است 

  : نفتي نروژ به عنوان صندوق الگو بايستي به چهار نكته توجه توجه شود

  

كشور نروژ سالها با همان مسائل و مشكالت مديريت درآمد نفت كه ساير توليدكنندگان نفت درگيرآن بودند ، مواجه بـوده  ) 1

  . و ذات وجود صندوقي به مانند صندوق نروژ به معني اتمام مشكالت متصور بر مشكالت نفتي نيست

كشور ثروتمند با جمعيت كم فعاليت مي كند و تصور در يك بستر دموكراتيك و در يك  (SPF)صندوق نفت دولت نروژ ) 2

  .اين موفقيت براي كشورهايي كه فاقد چنين شرايطي هستند دور از ذهن و غير واقع بينانه است 

در طول مدت فعاليت صندوق نروژ ، قيمت نفت همواره در حال افزايش بوده است و هنوز شرايط افت قيمتي نفـت پـيش   ) 3

  .صندوق مورد بررسي دقيق و موشكافانه قرار گيرد  نيامده است تا كارايي

كشور نروژ در سالهاي قبل از توليد نفت يك كشور پيشرفته با پايه صنعتي متنوع و استاندارد هاي باالي زندگي بوده است ) 4

  .و صندوق نفتي آن كاركردهاي متفاوتي با صندوقهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه دارد 

  
                                                

٢١ . Norway's State Petroleum Fund 
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  ارتي صندوق نفت نروژ مقررات نظ -2-2-2

اين كشور است و پيش بيني مي شود اين موجودي تا آخر سال  GDPدرصد  50موجودي صندوق نفتي نروژ در حال حاضر 

افزايش سرمايه صندوق تنها از افزايش درآمدهاي نفتي سالهاي . كشور برسد  GDPدرصد  150تا  130به رقمي بين  2015

دامات پيشگيرانه مجلس در جلوگيري از افزايش بي رويـه مصـرف دولـت نيـز در افـزايش      اخير نشأت نگرفته است ، بلكه اق

قوانين درآمدي وهزينه اي صندوق ممكن است به استحكام قوانين نـاظر بـر صـندوق    . دارايي صندوق بسيار مؤثر بوده است 

. ف و قابليت حسابرسي متصور دانسـت  ساير كشورها نباشد ، اما نمي توان موفقيت صندوق را بدون در نظر گرفتن زمينه شفا

بنابراين نبايد مقررات صندوق نروژ را عامل اصلي موفقيت صندوق ارزيابي نمود و از بستر بسيار مساعد اقتصاد ملـي كشـور و   

  .درجه بسيار باالي آگاهي عمومي غفلت نمود 

  

درآمدهاي نفتي ساالنه ندارد و قانون دايمي برخالف صندوق ذخيره آالسكا دولت نروژ نقش عمده اي در تعيين ميزان ذخيره 

ميزان واريز درآمدهاي نفتي به صندوق نفتي نروژ همه سـاله توسـط پارلمـان كشـور و پـس از      . در اين خصوص وجود ندارد 

لذا پارلمان به سادگي قادر خواهد بود كه ذخاير صندوق را تهي كـرده و  . تأمين كسري بودجه غيرنفتي دولت تعيين مي شود 

پارلمان عالوه بر آن كه نقش تعيين بودجـه دولـت را بـر عهـده دارد ، در مقابـل      . يا آن را با چالشهاي اساسي روبه رو سازد 

  .صندوق نيز پاسخگوست 

  

عملكرد موفقيت آميز مالي صندوق نروژ و جنبه هاي مثبت آن در مديريت منابع ، نه از بابت استحكام قوانين ساختاري ، بلكه 

لـذا عملكـرد ضـعيف    . جود بستر شفاف مالي و تعميق حس مالكيت عمومي و مسؤوليت پذيري حاصل شده است به لحاظ و

صندوقهاي مشابه در كشورهاي در حال توسعه را مي توان ناشي از فقدان نهادهاي قوي مـدني و نيـز عـدم شـفافيت مـالي      

كـاركرد تثبيتـي از طريـق    . زي را به نمايش مي گذارد صندوق نروژ نمونه موفقي از هر دو كاركرد تثبيتي و پس اندا. دانست 

تأمين كسري بودجه غير نفتي دولت توسط مجلس و كاركرد پس انـدازي از طريـق سـرمايه گـذاري مـالي خـارجي و واريـز        

  .درآمدها به صندوق قابل ارزيابي و پيگيري است 

  

اعمـال نظـر مجلـس در مـورد ميـزان      . مال مي كنند سازمانها و نهادهاي مدني نروژ نظارت مؤثري بر صندوق نفتي نروژ اع

انتقال درآمدها به صندوق و قوانين ناظر بر تأمين كسري بودجه دولت ، موجب شده كـه دولـت نظـارت جـدي بـر اقـدامات       

ير از طرف ديگر دولت قادر است به تنهايي و بدون نياز به مصوبه مجلس اقدام به تغي. مجلس را در دستور كار خود قرار دهد 

معموالً ديوان محاسبات نـروژ  . در مقررات صندوق نمايد ، اما در عمل همواره دولت با پارلمان تعامل مثبت و سازنده اي دارد 

  .نتايج حسابرسي هاي خود در مورد صندوق را در قالب گزارش هاي ساالنه به پارلمان ارائه مي دهد

  

اسـت و ايـن بانـك در زمينـه تصـميم گيريهـاي سـرمايه گـذاري          مديريت روزانه صندوق بر عهده بانك مركزي كشور نروژ

يكي از وظيفه مهم هيئت امنا ، نظارت بر امر سرمايه گذاريهاي صندوق براي جلوگيري از مغايرت ايـن  . استقالل كامل دارد 

  .موارد با توافقنامه هاي بين المللي امضاء شده توسط كشور نروژ مي باشد 
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مديريت صندوق وظيفـه دارد كـه بـه    . بارز از شفافيت مالي در صندوق هاي پس اندازي است  صندوق نفتي نروژ يك نمونه

عالوه بر آن وزيـر خزانـه داري از طريـق يـك حسـابرس      . به وزير خزانه داري گزارش دهد) سالي چهار بار ( صورت فصلي 

د مـالي صـندوق قـرار گرفتـه و گـزارش      مستقل و گزارش وي در جريان معيار و سود واقعي بازگشتي به صندوق و ساير ابعـا 

  .حسابرس مستقل نيز از طريق اينترنت در دسترس عموم قرار مي گيرد 

  

  منابع و مصارف و درآمدهاي صندوق  -2-2-3

 1998در سـال  . در بدو تشكيل صندوق نفتي نروژ ، اين صندوق تنها مجاز به خريداري اوراق قرضه بـا بـازدهي ثابـت بـود     

به اين ترتيب تخصـيص  . مربوطه مورد اصالح واقع شد و سرمايه گذاري در سهام با ريسك پائين مجاز شد قوانين و مقررات 

مانده منابع صندوق از . درصد دارايي هاي صندوق جهت سرمايه گذاري در سهام شركتها مورد تصويب قرار گرفت  50تا  30

به عنوان يك معيار حفاظتي ، صندوق نمي . زدهي ثبات شد درصد فوق الذكر صرف سرمايه گذاري در اسناد بدهي معتبر با با

سرمايه گذاري هاي صندوق بين  2000در سال . درصد كل سهام يك شركت خاص را در اختيار داشته باشد  3تواند بيش از 

سـمت  همچنين جهت عقيم سازي آثار عمليات مالي صندوق بر اقتصاد ملي ق. كشور جهان پراكنده بود  21شركت در  2025

بر اين مبنا يك مؤسسه تحقيقاتي سرمايه گـذاري مسـتقل   . عمده سرمايه گذاريهاي صندوق در خارج از نروژ انجام مي شود 

كار ارزيابي عملكرد سرمايه گذاري هاي صندوق را به عهده داشته و دستورالعمهايي براي موجودي اوراق سهام تهيه و تعيين 

  . ميكند

ي مالي صندوق در عرصه جغرافيايي به گونه اي است ، كه ريسـك ايـن سـرمايه گـذاريها بـه      نحوه توزيع سرمايه گذاري ها

درصد براي آسيا و اقيانوسيه تعيين  20درصد در آمريكا و  30درصد سرمايه گذاريها در اروپا ،  50. حداقل ممكن كاهش يابد 

  .اندكشور براي انجام سرمايه گذاري در نظر گرفته شده  28در كل . شده است 
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   22سازمان سرمايه گذاري كويت -3 -2

  

  تاريخچه  2-3-1

با اسـتخراج  . قبل از اكتشاف نفت در كويت ، اين كشور به عنوان يك مركز تجارت در خاورميانه از رشد بااليي برخوردار بود 

ي در اين كشور صورت و در سايه بهبود وضعيت مالي ، تالشهايي براي سازماندهي ماليه عموم) در دهه شصت ميالدي(نفت 

يكي از ابعاد عمده اين تالش ، ايجاد حساب ذخيره عمومي بود كه از محل درآمدهاي نفتـي كشـور و مـازاد بودجـه     . گرفت 

اين حساب ذخيره تماماً صرف امور سرمايه گذاري دولت مي شد همچنـين دولـت در دهـه هفتـاد     . دولت تأمين مالي مي شد

  :منابع در آمدي اين صندوق به شرح ذيل تعيين شد . جاد كرد ميالدي ، صندوق نسل آتي را اي

  

  درصد از موجودي حساب ذخيره عمومي در زمان تشكيل صندوق نسل آتي  50) الف 

  درصد از درآمدهاي ساالنه بودجه دولت  10) ب

  درآمد حاصل از سرمايه گذاريهاي صندوق نسل آتي ) ج

  

بهره برداري در زمانهاي كاهش قيمت نفت و به ويژه براي دورانهـاي اتمـام    صندوق نسل آتي به عنوان منبع درآمدي جهت

و  1991اهميت اين صـندوق بعـد از حملـه عـراق در سـال      . منابع نفتي كشور ، تهي شدن ميادين كويت طراحي شده است 

لي آزادسازي كشور و نيـز  تسخير اين كشور توسط نيروهاي عراقي آشكارتر شد ، زيرا كه منابع اين صندوق به عنوان منبع اص

مسؤوليت منابع صندوق نسل آتي كويت به اداره سرمايه  1984در سال . بازسازي كويت در اختيار مقامات كويتي قرار داشت 

هدف از انجام اين كار ادغام و يكپارچگي صندوقهاي مشابه و تسهيل امر نظارت بر سرمايه گذاري . گذاري كويت محول شد 

  .ندوق درآمد عمومي و صندوق نسل آتي و ساير صندوق هاي دولت كويت بوده است و مديريت منابع ص

  

  ساختار و عملكرد صندوق  -2-3-2

هيئت امناي صندوق از وزير نفـت ، رئـيس بانـك مركـزي و     . سازمان سرمايه گذاري كويت توسط هيئت امنا اداره مي شود 

بره در زمينه سرمايه گذاري مالي بين المللي غير شاغل در دولت پنج كارشناس خ. وزير خزانه داري كويت تشكيل شده است 

  .هم به اين هيئت امنا مشاوره مالي مي دهند 

  

داراي يك اداره اصلي در كويت و تعدادي شعب سرمايه گذاري در كشورهاي مختلـف   (KIA)سازمان سرمايه گذاري كويت 

سازمان سرمايه گذاري كويت . ت دبيري صندوق را بر عهده دارد يكي از اعضاي هيئت امنا، به صورت انتخابي مسؤولي. است 

. تشكيل شد  1982با توجه به افزايش قابل توجه درآمدهاي نفتي كويت و نيز رشد باالي درآمدهاي سرمايه گذاري ، در سال 

  .مزبور قرار دارد  اين سازمان به عنوان يك واحد مستقل اما وابسته به وزارت خزانه داري كويت ، زير نظر وزارتخانه

                                                
22

 -Kuwait Investment Authority (KIA)  

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387پنجم مهرماه  بيست و

 72

در ابتدا با نظر به تثبيت اقتصادي كشور كويت تشكيل شد ، ليكن به دنبال تسـخير كشـور توسـط نيروهـاي      KIAسازمان 

هيئتي از كارشناسان خبـره   KIAبر اين اساس . عراقي و آزادسازي كويت ، استراتژي جديدي براي اين سازمان طراحي شد 

 KIAاستراتژي جديد براساس قانون تشـكيل  . م و نيز تدوين استراتژي نوين به خدمت گرفت را براي ارزيابي استراتژي قدي

و نيز فلسفه وجودي صندوق ذخيره درآمدي و صندوق نسلهاي آتي تدوين شـد و تـالش خـود را بـراي سـرمايه گـذاري در       

با نظر به  KIAن ترتيب پورتفوي دارائيهاي به اي. دارائهايي با بازده باال و نيز تنوع بخشي سهام خريداري شده متمركز نمود 

اين اسـتراتژي از انعطـاف   . توسعه بازارهاي مالي جديد و بر مبناي تنوع بخشي به ابزارها و حوزه هاي جغرافيايي تشكيل شد 

  .پذيري بااليي در برابر تغييرات بازارهاي مالي بين المللي برخوردار است 

  

  ه گذاري كويت مقررات نظارتي سازمان سرماي -2-3-3

عدم شفافيت و ضعف اطالع رساني و نيز نبود بستر دموكراتيك مانع از ايجـاد نهادهـاي مـدني جهـت نظـارت بـر عملكـرد        

ضـعيف اسـت و    KIAعالوه بر آن احساس مشاركت و حساسيت عمومي نسبت به عملكـرد  . صندوقهاي كويت شده است 

ضعف حساسـيت  . به نظارت بر عملكرد صندوق از خود نشان ندهند  اين باعث شده است كه شهروندان كويتي رغبت چنداني

هاي عمومي و نبود بستر دموكراتيك موجب شده است كه حكومت از منابع صندوق براي حفظ مشروعيت خود استفاده كند و 

  .لذا توجيه عقالني و اقتصادي قومي بر مصرف از محل منابع صندوقهاي كويت وجود ندارد

  

  ت ونزوئال  صندوق تثبي -2-4

  

  وظايف و ساختار صندوق  -2-4-1

در كشور ونزوئال ، صندوقهاي متعدد و ويژه اي براي مديريت ثروت نفت ايجاد شده است كه تمامي اين صندوقها بـه نـوعي   

كـه  است  23متأخرترين اين صندوقها ، صندوق سرمايه گذاري و تثبيت اقتصادي. در دام انتظارات كوتاه مدت گرفتار شده اند 

عمده ترين عامل عدم موفقيت صندوقهاي ونزوئال ، نبود انضباط . تأسيس شده است  24و در زمان دولت كالدرا 1998در سال 

  .مالي ، تغييرات مداوم قوانين و مقررات ، عدم تبعيت از مقتضيات صندوق و انباشته شدن بدهيهاست 

نفت ، دولت كالدرا براساس پيشنهاد صندوق بين المللـي پـول ،   و افول قيمت  1997به دنبال وقوع بحران مالي آسيا در سال 

براساس قانون ، وظيفة صندوق محافظت از اثرات سوء تكانه هاي درآمدهاي نفتي بر . صندوقي را با اهداف تثبيتي ايجاد كرد

  .روي منابع مورد نياز مالي كشور مانند نرخ ارز و تعادل پولي است 

واريز و . ق آمده است كه يكي ديگر از وظايف صندوق ، انباشت و ذخيره سازي درآمد است همچنين در قانون تأسيس صندو

بر اين اسـاس چنانچـه قيمـت نفـت و بـه تبـع آن در       . برداشت منابع از صندوق بر اساس قيمت مرجع نفت انجام مي گيرد 

چنانچه قيمت نفت به زير قيمت . مي شوند آمدهاي ارزي نفت باالتر از سطوح مرجع مي باشد ، منابع مازاد به صندوق واريز 

  .مرجع تقليل يابد ، كسري بودجه دولت از محل منابع صندوق تأمين مي شود 

  

                                                
٢٣

 . Macroeconomic Stabilization Investment Fund 
٢٤ . Caldera  
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  مقررات نظارتي صندوق  -2-4-2

. تغييرات زيادي در مقـررات صـندوق ايجـاد شـد      (Hugo Chavez)و پس از روي كار آمدن هوگو چاوز  1999در سال 

آمده اختيارات رئيس جمهور در مورد منابع و مصارف صندوق افزايش يافت و ورودي منابع صندوق  براساس تغييرات به وجود

همچنين اصالحات انجام شده بـه رئـيس جمهـور ايـن     . درصد درآمد نفتي مازاد بر قيمت مرجع نفت كاهش پيدا كرد  50به 

فه نظارت اصلي به عهده رئيس جمهور گذاشته اجازه را مي داد كه به صورت دستوري از صندوق برداشت كند و در عمل وظي

  .شد 

بنابراين دولت ولي تمامي تالش خود را . هوگو چاوز در شعارهاي تبليغاتي خود ، توجه ويژه اي به مبارزه با فساد و فقر داشت 

كـه محصـول    تحت تأثير اين تمركز قدرت ، سياست حمايت از منابع صندوق. براي افزايش توان قواي مجريه به كار گرفت 

سالها مبارزه دموكراتيك بود به سهولت تضعيف شد و دولت توانست مقادير بيشتري از منابع صندوق را براي مقاصد سياسـي  

  .اين امر به دليل فقدان نهاد ناظر مستقل بر صندوق بدون ممانعت خاصي انجام شد . به مصرف برساند 

  

  سرمايه گذاري ، پس انداز و درآمد صندوق  -2-4-3

علي رغم كاسته شدن ميزان منابعي كه بايستي توسط دولت به صندوق واريز شود ، در عمل واريـز منـابع كـاهش يافتـه بـه      

در مراحـل بعـد ،   . دولت در ابتدا از طريق استقراض، به برداشت از منابع صندوق اقدام نمـود . صندوق نيز با مشكل روبرو شد 

درصـدي مصـارف    46وجود صندوق نه تنها مانع از افزايش . ض به خود گرفت اين برداشت ها از ذخاير صندوق شكل بالعو

تـداوم چنـين سياسـتي باعـث تشـديد      . درصـد افـزايش يافـت     15جاري بودجه دولت نشد ، بلكه بدهي دولت نيز به ميزان 

ن كـاهش ايـن   افزايش شديد مصارف جاري دولت در زمان افزايش قيمت نفت و عدم امكـا . مشكالت اقتصادي ونزوئال شد 

دولت ونزوئال براي تأمين  2001در سال . مصارف در زمانهاي افت قيمتي ، موجب وام گيري توجيه ناپذير و اتالف منابع شد 

. با اصالحات انجام شده موجودي صـندوق كـاهش چشـمگيري يافـت     . نيازهاي خود مجبور به اصالح مقررات صندوق شد 

ايـن امـر   . به صندوق واريز نشد 2002تا سه ماهه چهارم سال  2001هه چهارم سال عالوه بر آن هيچ منبع جديدي از سه ما

البته پايداري قانون جديـد نيـز بـه ماننـد قـوانين قبلـي چنـدان        . ميليارد دالري ذخاير صندوق شد 5/3تا  7/2موجب كاهش 

ي صـندوق موجـب تحليـل منـابع     اطمينان بخش نيست و عدم ثبات در قوانين به همراه افزايش بي رويه در برداشت موجود

  .صندوق شده و كارايي آن را ساقط كرده است 
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  ارزيابي و جمع بندي صندوقهاي عمده  - 5 -2

  

بررسـي علـل ايـن    . بررسي عملكرد صندوقهاي مختلف دنيا نشانگر موفقيت تعدادي از آنها و عدم توفيق تعدادي ديگر است 

نتـايج حاصـل از   . و قوانين اهداف صندوقهاي ذخيره اي يا تثبيتي كارگشا باشد عملكرد مي تواند در طراحي و تجديد ساختار 

  :عملكرد را مي توان در چند بخش زير خالصه كرد 

  

  شفافيت و اطالع رساني ) الف

در صورتي كه مردم اطالعاتي هر چند مختصر از صندوقها ، وظايف ، كاركرد و قوانين حاكم بر آنهـا داشـته باشـند ، مشـكل     

عدم شفافيت و عدم اطالع رسـاني  . منابع صندوق در خالف جهت قوانين و اهداف مصوب آن به ندرت پيش مي آيد  مصرف

بعضي صندوقها موجب شده كه صندوقها به عنوان بودجه پنهاني در نظر متوليان امر مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و تخصـيص     

ق مانند صندوقهاي آالسكا ، و نـروژ بـه شـفاف سـازي و اطـالع      اما صندوقهاي موف. نابجا از محل منابع صندوق انجام شود

ايـن  . رساني به عنوان اساسي ترين ركن صندوق توجه كرده و اطالعات را به زبان همه فهم در اختيار عموم قرار مي دهنـد  

  .امر سالمت صندوق را در بلند مدت تضمين مي كند 

نخست آن كه تمامي نقل و انتقـاالت صـندوق بايسـتي در    . م گيرد براي عملي كردن شفاف سازي دو كار مهم بايستي انجا

بحث دوم آن است كه سـهامداران و مـردم   . بودجه و حسابهاي خزانه داري منعكس شده و بر مبناي اصل قانوني انجام شود 

  . بايستي از وضعيت نقل و انتقاالت صندوق باخبر باشند

  

  نظارت مردمي و نهادهاي مدني ) ب 

در هر دو صندوق نروژ و . هترين ساختار تشكيالتي صندوقهاي منابع طبيعي در بستر دموكراتيك شكل مي گيرد بدون شك ب

ولي با اين وجود آنچه كه آنها را از سـوء اسـتفاده مـالي    . آالسكا ، اختيارات ويژه اي به مجالس قانونگذاري اعطاء شده است 

يت شهروندي در مورد ذخاير صندوق ، زمينه ساز يك نظارت قـوي  مالك. مصون مي دارد ، حس قوي مشاركت مردمي است 

بنابراين براي داشتن صندوقي كـارا بايسـتي   . بر عملكرد مجلس بوده و مانع از عدول مجلس از وظايف قانوني خود مي شود 

  . حس مشاركت مردمي تقويت شود 

  

  تفكيك قدرت ، حسابرسي چند اليه و پاسخگويي ) ج

وق ها باعث تقويت پاسخگويي مقامات مسؤول شده و هزينـه هـاي برنامـه ريـزي نشـده مـديران را بـا        نظارت مؤثر بر صند

هزينه ها و مصارف برنامه ريزي نشده نه تنها دارائيهاي صندوق را زايل مي كند بلكـه بـه   . مشكالت فراوان روبرو مي سازد 

هر چه ميزان نظارت كمتر باشد ، فرصت . را در پي دارد جهت عدم آمادگي اقتصاد براي جذب اين منابع ، بي ثباتي اقتصادي 

زماني كه تمركز قدرت در اختيار شاخه اي از حكومت باشد ، تغيير در نقش صندوق بـه دليـل   . سوء استفاده بيشتر خواهد بود 

خـود برخـوردار   سهولت تغيير در قوانين و مقررات بسيار آسان است و صندوقها از توانايي كمتري براي حفـظ كـاركرد اصـلي    

وجود اختيارات ويژه براي مقامات قوه مجريه ، آن گونه كه در صندوق درآمد نفتي ونزوئال مرسوم است ، يـا بـه   . خواهند بود 

شيوه اي ديگر آن گونه كه در نظام سلطنتي كويت عرف شده است ، نتايج زيانباري در تضييع منابع و تخصيص هاي نابجا به 
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در نظامات غير دموكراتيك مسؤوالن قوه مجريه همواره براي حفظ و تداوم قدرت خـود بـه منـابع ايـن     زيرا . بار آورده است 

  .گونه صندوقها متوسل مي شوند 

  

از ديگر معضالت صندوقها رشوه و اختالس و فساد اقتصادي است ، براي محافظت صندوق در برابر اين گونـه مفاسـد و نيـز    

يكي از راههاي مقابله با سوء استفاده ها ايجاد سخت . گيريهاي الزم مي يابد انجام شود جلوگيري از مذاكره هاي پنهاني پيش

بـه عنـوان مثـال هـر     . گيري در تخصيص منابع و وجود قواينن و مقررات سخت و تفصيلي در زمينه تخصيص منـابع اسـت   

ارد و در موارد ديگر تغييـر در اهـداف   نياز به اصالح قانون اساسي د (APF)تغييري در ساختار اصلي صندوق دائمي آالسكا 

  .صندوق ها مستلزم كسب اكثريت باالي نمايندگان پارلمان است 

براي جلوگيري از انتقال دارائيهاي صندوق و سوء استفاده مالي بايستي هيأت هاي چندگانه حسابرسي ميان مديران صندوق ، 

  .قوه مجريه و مجلس ايجاد شود 

  

قها را مي توان در شفاف سازي ، توزيع قدرت و حسابرسي و نظارت چند اليه و بـاالخره جلـب   در كل عوامل كارآمدي صندو

بديهي است مديران صندوقها تمايل دارند كـه براسـاس وظـايف    . مشاركت مردمي و نهادهاي غير دولتي مدني جستجو كرد 

كه دولتها نتوانند به سادگي از منابع . فراهم نمود  در مجموع مي بايد شرايطي را. قانوني نسبت به تجميع دارائيها اقدام نمايند 

بايد پذيرفت كه . صندوق استفاده كنند و نظام پارلماني مي بايد از ايستادگي مديران صندوقها در مقابل قوه مجريه دفاع نمايد 

هايي رخ داده بزرگترين مشكالت در زمينه تخصيص نابجاي منابع و شكست در حفظ سالمت مالي صندوقها ، بـراي صـندوق  

  .است ، كه مديريت و نظارت و تصميم گيري امور آنان در ساختار دولتي و قوه مجريه تعريف شده است 
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  ) ايران ( عملكرد حساب ذخيره ارزي كشور - 2-6

  

مـه  قـانون برنا  60با توجه به آسيب پذيري اقتصاد كشور و به خصوص درآمد ارزي دولت از بازارهاي جهاني نفـت ، در مـاده   

سوم توسعه ، مجوز تأسيس نهادي صادر شد تا پس انداز مازاد درآمد ارزي دولت در سالهاي رونـق بـازار و اسـتفاده از آن در    

معهذا تجربه سال هاي گذشته نشان داد ماده قـانوني كـه قـرار    . سالهاي ركود بازار و يا بحران هاي ارزي را امكان پذير كند 

مضافاً اين كه قيمت هاي . ش از همه مواد ديگر اين قانون مورد بازنگري و اصالح قرار گرفت بود عامل تثبيت برنامه باشد بي

. باالي نفت ، سياستگذار را ترغيب نمود تا بخشي از هزينه هاي دائم بودجه را از منبعي غير دائمي و ناپايدار تأمين مالي كند 

  .ب در عمل به ميزان قابل مالحظه اي تضعيف شد سازو كار پيش بيني در قانون برنامه سوم توسعه بدين ترتي

  

متن قانون برنامه سـوم و  . برداشت هاي مكرر دولت از حساب ذخيره ارزي طي سالهاي اخير به يك قاعده تبديل شده است 

 چهارم به صراحت اشاره دارد كه دولت فقط در شرايط كاهش قيمت جهاني نفت به سطوح پائين تر از سطح پيش بيني بودجه

به عبارت ديگر در شـرايط عـدم افـت    . ساالنه اختيار رجوع به مجلس براي اخذ مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي را دارد 

قيمت جهاني نفت و به طريق اولي در شرايط عدم تحقق درآمدهاي غير نفتي ، دولت نمي يابد علي القاعده به حساب مـازاد  

متأسفانه آنچه كه طي چهار و پنج سال گذشته . ن مجوزهايي را به دولت بدهد تمسك نمايد ، از طرفي مجلس نيز نبايد چني

قانون برنامه به دفعات مكرر اتفاق افتاده ، همگي در شرايط افزايش قيمت جهاني نفت و عدم تحقق  60در قالب اصالح ماده 

  .درآمدهاي غير نفتي بودجه صورت گرفته است 

  

ايـن مطلـب از آن   . ره ارزي براي جبران درآمدهاي غير نفتي بودجه محقق شده اسـت  به عبارت ديگر استفاده از حساب ذخي

  .جهت كه قانون برنامه چهارم بر رهايي بودجه دولت از درآمدهاي نفتي تصريح دارد ، نيز داراي اهميت دو چندان است 

ي و به طور خاص بودجه دولت از بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي نشان مي دهد نهادي كه براي ايمن سازي اقتصاد داخل

شو ك هاي بازار جهاني نفت ، انضباط بخشيدن به رفتار سياستگذار مالي و ايجاد يك منبع مالي براي سرمايه گـذاري هـاي   

تأسيس اين حساب به فاصله كوتـاهي  . بين نسلي تأسيس شده بود، در برخي از ابعاد ، موفقيت چنداني در عمل نداشته است 

تجربه اين تقارن نشان داد كه در قيمت هاي باالي نفت ، اين حسـاب  . ابل مالحظه قيمت هاي نفت مقارن شد با افزايش ق

موفق نشده است مأمن جدي براي برداشت هاي مستمر دولت از حساب ذخيره ارزي فراهم كند و حساب ذخيره ارزي چه در 

رزي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي ، از ايفاي نقش خـود  بعد ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي و چه در بعد تأمين منابع ا

  .در اقتصاد باز مانده است 
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  :نتيجه گيري و پيشنهادات 

  

رفـع وابسـتگي بـه درآمـدهاي نفتـي و رسـيدن بـه        : هم اكنون كشور ما با يكي از مشكل ترين مسائل اقتصادي روبروست 

اي هر راه حلي براي اين مسئله، پرهيز از افزايش تزريق دالرهاي نفتي مبن. اقتصادي كه ظرفيت توسعه پايدار و درون زا دارد

دالرهـاي  ‹‹ بنابراين اگر واقعا در پي تحقق توسعه پايدار هستيم بايد به جـاي صـدور گـاز و اسـتفاده از     . به اقتصاد ملي است

هره برداري صـحيح نسـلهاي آينـده    بكوشيم تا ذخاير گازي كشور را براي ب›› كاهش دالرهاي نفتي ‹‹ براي جبران ›› گازي 

  .حفظ كنيم

  

مي دانيم كه قطر سالهاست از ذخاير مشترك ميدان پارس جنوبي بهره برداري مي كند، لذا هر سياستي كه داللت بر كاهش 

ان بـا  با وجود اين، فرصتي تاريخي ايجاد شده است تا بتـو . توليد ما از اين ميدان عظيم داشته باشد با منافع ملي متباين است

به ميـادين مسـتقل در داخـل    ›› ميدان مشترك‹‹ تزريق گاز ميدان پارس جنوبي به ميادين نفتي، اين ذخاير عظيم نفتي را از 

اگر ما در اين امر سستي كنيم ديگران در بهره برداري از ذخاير اين ميدان سستي نخواهند كرد، زيرا زمينـه  . كشور منتقل كرد

  .ز براي آن فراهم استبين المللي بسيار مناسبي ني

  

بنابر آنچه كه گفته شد، وضعيت فعلي و روند تحوالت سياسي در منطقه ايجاب مي نمايد كه مطالعات و برنامه ريزيهاي جامع 

در غير اين صورت به زودي مجبور . براي تزريق حجم عظيمي گاز از پارس جنوبي به ميادين نفتي كشور در اولويت قرار گيرد

بقه صادرات گاز را با قطر آغاز كنيم، مسابقه اي كه نتيجه آن چيزي جز صادرات گاز طبيعـي ارزان و تخليـه   خواهيم شد مسا

  .مخازن كشور نيست

  

در اين خصوص بايد با مهندسي مجدد، طرح يـا  . مسئله بعدي نحوه مديريت درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز مي باشد

ا رويكرد تثبيتي و بين نسلي ارائه گردد كه نـه تنهـا در آن ابعـاد فنـي و نهـادي      اليحه قانوني تشكيل صندوق ذخيره كشور ب

  .مربوط به تاسيس صندوق در نظر گرفته شود بلكه در تدوين اركان اين صندوق نكات زير به صورت جدي بايد لحاظ گردد

  

  

  پر رنگتر بودن نقش كاركرد بين نسلي درآن  - 1

 دقيقمسئوليت پذيري، شفافيت و اطالع رساني  - 2

 نظارت مردمي و نهادهاي مدني بر آن  - 3

 تفكيك قدرت، حسابرسي چند اليه و پاسخگويي - 4

 عدم امكان تغيير سليقه اي و جناحي در قوانين آن - 5
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  همايش ملي افزايش درآمدهاي نفتي و ايجاد فرصت هاي شغلي  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر – 1387پنجم مهرماه  بيست و
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، اداره كل روابط عمومي وزارت نفت ، شهريور  1376-80، گزارش اهم فعاليتهاي وزارت نفت ) 2( نفت و توسعه  - 1

1381   

 1381، وزارت نفت ، شهريور ) 2(عه نفت و توس - 2

  1377معاونت امور بين الملل وزارت نفت  ،دي ماه  –اقتصادي طرحهاي بيع متقابل وزارت نفت  –گزارش فني  - 3

،  34، مجلس و پژوهش، شماره ›› منافع ملي و سياستهاي بهره برداري از منابع نفت و گاز ‹‹ درخشا ن ، مسعود  - 4

  1381سال نهم ، تابستان 

، سال نهم ،  34، مجلس و پژوهش، شماره ›› سه مقاله در بررسي صنعت نفت كشور‹‹ عيدي، علي محمد، س - 5

  1381تابستان 

، مركز تحقيقات استراتژيك، معاونت پژوهش ›› بازنگري كاركرد و ساختار ذخيره ارزي ‹‹ مهدويان، محمد هادي،  - 6

  1385،  2هاي اقتصادي، پژوهشنامه 
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