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 حسین باستانزاد 

عملیــات مالی بودجه عمومی دولت و موازنه پرداخت های کشــور طی 
دوره 92-1381 به طور پیوســته متاثر از متوســط رشــد 13/5 درصدی 
قیمــت صادرات بخش نفت )نفت خــام، گاز، فرآورده های نفتی و میعانات 
گازی( بــوده به طــوری که رقــم مذکــور از 23 دالر در ســال 1381 
به 102 دالر در ســال 1392 بالغ شــد. رشــد مســتمر قیمت نفت خام 
مســتقیماً درآمد صادرات غیرنفتی را به طور عام و محصوالت شــیمیایی 

و پتروشــیمی را به عنوان مهم ترین اقالم ســبد صادرات غیرنفتی به طور 
خاص متاثر ســاخته به طوری که زمینه متوســط رشد 26 درصدی مازاد 
حســاب جاری را نیز فراهم ســاخت. نمودار شــماره یک روند تصاعدی 
مازاد حســاب جــاری و قیمت نفت خــام صادراتی را کــه بیانگر افزایش 
 همزمان وابســتگی و آسیب پذیری بخش خارجی به درآمدهای نفتی بوده، 

نشان می دهد.
کســری تراز حســاب جاری غیرنفتی نیــز طی دوره مذکــور به طور 
متوسط ســاالنه 6 درصد افزایش داشته که بیانگر متوسط رشد سرانه8/9 

نقطه سر به سر
اثر نفت بر موازنه پرداخت ها و بودجه
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درصــدی قیمت نفت خــام صادراتی جهت برقراری تــوازن پایدار موازنه 
پرداخت هاســت )نمودار دو(. به عبارت دیگر قیمت صادرات نفت که توازن 
موازنه پرداخت ها را در ســطح 26 دالر در ســال 1381 برقرار می ساخته، 
به ترتیب به 98 و 58 دالر در سال های 1391و1392 افزایش یافت. البته 
کاهش قیمت نفت ترازکننده موازنه پرداخت ها طی ســال 1392 به علت 
کاهــش واردات و مصارف ارزی )متاثر از تحریم ها( که ســبب بروز رکود 
اقتصادی نیز شده، بوده اســت. در تحلیل نهایی، متوسط قیمت نفت خام 
متوازن کننده حســاب جاری طی دوره 92-1386 معادل 73 دالر به ازای 

هر بشکه بوده است.
 مطابق نمودار شــماره سه اگرچه ظاهراً ســهم درآمدهای نفتی از کل 
درآمدهــای بودجه دولت طی دوره 94-1389 1 به ترتیب از 43/6 درصد 
در ســال 1389 به 25/5 درصد در الیحه بودجه سال 1394 تقلیل یافته، 
اما درآمدهای بخش نفت در قالب ســود ســهم دولــت از ارزش نفت خام 
تولیدی، مانده ادواری ســود ســهام شــرکت نفت، مالیات بر درآمدهای 
صادراتــی بخــش نفت، مابه التفــاوت نرخ فروش اســعار حاصل از فروش 
نفت خام و میعانات گازی، برداشــت های مســتمر از حساب ذخیره ارزی 
)صندوق توســعه ملی(، درآمدهای ارزی از بابت مطالبات برگشتی سنوات 
قبل از صندوق توســعه ملی، مالیات بــرای صادرات میعانات گازی و غیره 
همگی بر اقالم مختلف درآمدی بودجــه دولت تاثیرگذار بودند. در چنین 
شرایطی سهم بخش نفت در مجموعه درآمدهای بودجه عمومی )واگذاری 
دارایی های سرمایه ای، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای اختصاصی( و تامین 
مالی دولت )برداشــت از صندوق توسعه ملی( طی دوره 94-1389 تغییر 

محسوسی نداشته است. 
نقطه سر به سر موازنه پرداخت ها و بودجه دولت نسبت به قیمت نفت

تراز عملیاتی بخش خارجی و بودجه دولت طی ســال های 1393-94 

از یــک طرف متاثــر از کاهش قیمت نفت خــام صادراتی و از طرف دیگر 
افزایش صادرات میعانات گازی و صادرات غیرنفتی و بازگشــت واردات به 
روند بلندمدت دهه گذشــته است. در این راســتا، در مرحله نخست تراز 
عملیات ارزی بودجه دولت ترسیم می شود و در مرحله دوم سازگاری تراز 
مذکور بــا وضعیت تراز صفر موازنه پرداخت ها مورد مقایســه قرار خواهد 
گرفت. همچنین تداوم شــرایط تحریم نیز از طریق تعدیل تراز قابل تصرف 
عملیات ارزی دولت و موازنه پرداخت ها و کاهش دسترســی به درآمدهای 

نفتی در محاسبات منظور شده است.
بودجه

مطابــق الیحه بودجه ســال 1394 معادل 38/1 میلیــارد دالر درآمد 
حاصــل از صادرات نفــت خام و میعانات گازی پیش بینی شــده )با فرض 
نرخ تســعیر 28500 ریال بــه ازای هر دالر( که بــه ترتیب 65/5، 20 و 
14/5 درصــد آن به بودجه عمومی، صندوق توســعه ملی و شــرکت ملی 
نفت )با هدف ســرمایه گذاری در بخش نفت، بازپرداخت تعهدات خارجی 
و نیز واردات فرآورده( اختصاص یافته اســت. مطابق جدول شــماره یک، 
ضریب درآمد قابل تصرف ارزی در ســال 1394 با پنج واحد درصد بهبود 
نســبت به سال قبل، به 90 درصد افزایش یافته که زمینه تعدیل و کاهش 
 درآمــد کل صادرات بخش نفــت را در حدود 34/2 میلیــارد دالر فراهم 

ساخته است. 
در همین راســتا، رشد 5درصدی مقدار صادرات بخش نفت )افتتاح فاز 
12 پارس جنوبی در زمســتان ســال جاری و افزایش مقدار صادرات نفت 
خام به جنوب شــرق آسیا(، در ســال 1394 عماًل ظرفیت صادرات روزانه 
بخش نفت به 1/52 میلیون بشــکه رسیده که با تقسیم درآمد کل نفت بر 
مقــدار صادرات مذکور قیمت 68/5 دالری حاصل می شــود. نظر به اینکه 
تنها 90 درصد درآمدهای صادراتی بخش نفت قابل تصرف بوده لذا قیمت 
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نفتی که سقف نیازهای ارزی بودجه 1394 را محقق ساخته، می بایست تا 
سقف 76/1 دالر افزایش یابد.

در همین راســتا، در شرایط تشــدید مجدد تحریم ها و تدوام روند نزولی 
قیمــت جهانی نفت و عدم واریز منابع صندوق توســعه ملــی، عماًل قیمت 
نفــت قابل تصرف تا کــف 60/9 دالر نیز قابل پیش بینی اســت. به عبارت 
دیگر، در شــرایطی که سهم صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی صفر 
فرض شــود و نسبت قابل تصرف درآمدهای نفتی همچنان 90 درصد باشد، 
عماًل تراز عملیات ارزی بودجه در قیمت 60/9 دالر برای هر بشــکه صادرات 
بخش نفــت متوازن خواهد بــود. بهبود مقدار صادرات نفــت خام و افتتاح 
فاز جدید دیگری از طرح های پارس جنوبی در نیمه نخســت ســال 1394 
 عمــاًل مقاومت بودجه دولــت را به ازای کاهش بیشــتر قیمت نفت تقویت 

خواهد ساخت.
بخش خارجی

اقالم صادرات بخش نفت در موازنه پرداخت های کشــور گســترده تر از 
اقالم مندرج در بودجه دولت اســت. اقالم صــادرات بخش نفت در موازنه 
پرداخت ها عــالوه بر صادرات نفت خــام و میعانــات گازی، گاز طبیعی، 

فرآورده های نفتی، گاز طبیعی فشــرده و مایعات را نیز شامل می شود. 
مطابق جدول شــماره دو درآمدهای صادراتی بخش نفت به رغم مجموع 
رشــد 26 درصدی مقدار صادرات طــی دوره 94-1392 عمالً 23 درصد 
کاهش داشته که ناشــی از کاهش 49 درصدی قیمت نفت خام صادراتی 
اســت. در همین راســتا، برای صادرات غیرنفتی و واردات کشور نیز طی 
ســال 1394 به طور متوسط 15 درصد رشد )مبتنی بر عملکرد شش ماهه 
نخســت بخش خارجی در سال 1393( پیش بینی شــده است. در چنین 
شــرایطی تراز حساب جاری موازنه پرداخت ها با اتکا به تداوم روند فزاینده 
صادرت غیرنفتی کســری محدودی را حول 3/4 میلیارد دالر برای ســال 

1394 نشان می دهد. 
قیمت نفت مورد انتظار جهت ایجاد موازنه صفر در حســاب جاری سال 
1394 نیــز معادل 73 دالر پیش بینی شــده که با احتســاب ضریب 90 
درصدی درآمدهــای قابل تصرف ارزی، قیمت نفت قابل تصرفی که زمینه 
توازن حســاب جاری را در سال 1394 فراهم ساخته، در حد بشکه ای 81 
دالر خواهــد بود. مهم ترین دلیل شــکاف قیمت نفــت قابل تصرف جهت 
تحقق توازن بخش خارجی )81 دالر( و بودجه دولت )76 دالر( رشــد 38 
درصــدی مصارف ارزی به طور عام و واردات به طور خاص طی دوره 94-

1392 بوده که با بازگشــت واردات به روند بلندمدت دهه گذشته و تامین 
نیازهای پایه رشــد پایدار اقتصادی )ســهم 85 درصدی واردات کاالهای 
ســرمایه ای و واسطه ای از سبد واردات کشور( آسیب پذیری بخش خارجی 

افزایش یافت.   به قیمت های باالتر نفت مجدداً 

جدول 1: تراز عملیات ارزی نفت در بودجه دولت

                                       واحد

قانون 
بودجه

الیحه 
بودجه

سهم هر بخش
از درآمدهای نفتی 

)درصد(

1393139413931394

301432493954.565.5میلیون دالربودجه عمومی

17146761531.020.0میلیون دالرصندوق توسعه

8020552114.514.5میلیون دالربودجه شرکت نفت

5530938075100.0100.0میلیون دالرکل

کل درآمد قابل 
4701234267میلیون دالرتصرف نفت

نسبت درآمد غیر 
قابل تصرف به منابع 
تخصیصی به صندوق 

توسعه

4850درصد

نسبت درآمد قابل 
تصرف نفت از کل 

درآمد
0.850.90درصد

104.568.5دالرقیمت نفت

قیمت نفت قابل 
تصرف تحقق تعهدات 

بودجه
122.976.1دالر

قیمت نفت قابل 
تصرف بدون احتساب 

صندوق توسعه
84.860.9دالر

مقدار صادرات 
روزانه

)میلیون 
بشکه / 

روز(
1.451.52
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جدول2: تراز عملیات بخش خارجی

پیش بینی139013911392واحدردیف
1393

پیش بْینی
1394

15655810808110284610207699894میلیون دالرمنابع ارزی حساب جاری

11823268135647895831049564میلیون دالربخش نفت، گاز، فرآورده، میعانات

3.011.711.752.001.98)میلیون بشکه/ روز(مقدار صادرات بخش نفت

1081091028069دالرمتوسط قیمت صادرات بخش نفت

3832639946380674376650330میلیون دالرسایر

97176818077487989855103333میلیون دالرمصارف ارزی حساب جاری

3439-59382262742796712221میلیون دالرتراز حساب جاری

53003-46089-588504186136822میلیون دالرتراز حساب جاری غیر نفتی

586373-67-54-دالرقیمت نفت تراز کننده حساب جاری

727481-84-60-دالرقیمت نفت قابل تصرف تراز کننده

نتیجه گیری
ســهم بخــش نفــت در تامین منابــع ارزی 
حســاب جاری موازنه پرداخت های کشــور طی 
دوره 381-92 بــه طــور متوســط معادل 72 
درصد بوده که با احتســاب مزیت قیمتی ناشی 
از یارانــه حامل های انرژی و اثــرات انتقالی آن 
بــر بهبود مزیــت قیمتی صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی، شــیمیایی و کانی های فلزی سهم 
مذکــور به 86 درصد افزایش یافته که داللت بر 
افزایش آسیب پذیری تراز حساب جاری به ازای 
نوسانات درآمدهای صادراتی بخش نفت به طور 
عام و قیمــت جهانی نفت خــام به طور خاص 
دارد. در همین راســتا، حداقل قیمت نفت مورد 

نیــاز جهت تامین مصارف ارزی )واردات کاال، خدمات و خروج ارز ناشــی 
از انتقاالت درآمدی و جاری( حســاب جاری کشور با 181 درصد رشد از 
26 دالر در ســال 1381 به 73 دالر برای دوره 92-1386 افزایش یافت؛ 
به عبارت دیگر قیمت صــادرات نفت که توازن موازنه پرداخت ها را برقرار 

ساخته، حداقل 73 دالر است. 
توزیع درآمدهای بخش نفت با عناوین مختلف در ســرفصل های درآمدی 
بودجه عماًل ترســیم یک الگوی اســتخراج و تخصیص درآمدی را برای یک 

دوره زمانی با دشواری مواجه ساخته است.
 طی دوره مطالعاتی به طور متوسط سهم بخش های تاثیرپذیر از درآمدهای 
صادراتــی نفت در بودجه از یک طرف کاهش نیافته و از طرف دیگر گســتره 
آن در قالب ســود ســهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی، مانده ادواری سود 
سهام شرکت نفت، مالیات بر درآمدهای صادراتی بخش نفت، مابه التفاوت نرخ 
فروش اسعار حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی، برداشت های مستمر 

از حســاب ذخیره ارزی )صندوق توســعه ملی(، 
درآمدهای ارزی از بابت مطالبات برگشتی سنوات 
قبل از صندوق توسعه ملی، مالیات برای صادرات 
میعانــات گازی میــان اقالم مختلــف درآمدی 
توزیع شــده اســت. پدیده مذکور زمینه افزایش 
نسبی آســیب پذیری بودجه دولت )همانند بخش 
خارجی( را به ازای کاهــش درآمدهای صادراتی 

بخش نفت فراهم ساخته است.
مطابق مفروضات ناظر بر مقدار صادرات بخش 
نفت )نفت خــام، فرآورده های نفتــی و میعانات 
گازی( و نیــز محدودیات مربــوط به درآمدهای 
قابل تصرف نفتی، قیمت نفتی که سقف نیازهای 
ارزی بودجــه 1394 را محقق ســاخته، معادل 
76/1 دالر محاســبه شده است. در همین راســتا، در شرایط تشدید مجدد 
تحریم ها و تدوام رونــد نزولی قیمت جهانی نفت و عدم واریز منابع صندوق 
 توســعه ملی، عماًل نیازهای ارزی بودجــه در کف قیمت نفت 60/9 دالر نیز 

قابل تامین خواهد بود. 
همچنین بر اساس مفروضات حســاب جاری موازنه پرداخت های خارجی 
برای سال 1394، قیمت نفت مورد انتظار جهت ایجاد موازنه صفر در حساب 
جاری معادل 73 دالر، پیش بینی شــده با احتســاب ضریــب 90 درصدی 
درآمدهای قابل تصرف ارزی، قیمت نفت قابل تصرفی که زمینه توازن حساب 

جاری را در سال 1394 فراهم ساخته، در حد بشکه ای 81 دالر خواهد بود.

پی نوشت
1- ارقام ســال های 94-1393 بر اساس قانون بودجه سال 1393 و الیحه 

بودجه سال 1394 در محاسبات منظور شده است.

مطابق الیحه بودجه سال 1394 
معادل 38/1 میلیارد دالر درآمد 

حاصل از صادرات نفت خام و 
میعانات گازی پیش بینی شده )با 

فرض نرخ تسعیر 28500 ریال 
به ازای هر دالر( كه به ترتیب 

65/5، 20 و 14/5 درصد آن به 
بودجه عمومی، صندوق توسعه 

ملی و شركت ملی نفت اختصاص 
یافته است




