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 مسیر حرکت آتی صندوق توسعه ملی 

 1محمد نادعلی

 

 چکیده

صندوق به سرنوشت حساب ذخیره این تضمینی وجود دارد تا  سوال اساسی آن است که چهبا تاسیس صندوق توسعه ملی 

دهند در عمل  می نشان شاخص های کالن کشور کند کهاهمیت پاسخ به این سوال زمانی بیشتر خود را نمایان می  ارزی دچار نشود؟

 است بودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی ساختار ،تغییری در الگوی رفتاری دولت

ال این سوال مطرح است که . حباشدهای فعلی و آتی  برای نسلپس اندازهای ارزی کشور  تواند گردآورنده و حافظنصندوق توسعه ملی 

صندوق توسعه ملی در چه مسیری حرکت کند تا ضمن حفظ منافع نسل های مختلف جمعیتی به اهداف اولیه تصریح شده در 

اساسنامه آن برسد؟ برهمین اساس در این مقاله سعی می شود با بررسی تجارب صندوق های توسعه نفتی مشابه در سایر کشورها، 

اغلب های مشابه برخالف  تمرکز اصلی مقاله در تجارب صندوقبر مسیر آتی صندوق توسعه ملی ارایه شود.  خط و مشی های حاکم

اند، برروی موضوعاتی همچون اصول و  ها پرداخته مطالعات موجود که بیشتر به بررسی اهداف، منابع مصارف، ساختار و عملکرد صندوق

ها و  ها، پیش شرط ها الزم در موفقیت صندوق اهکارهای موفقیت و شکست صندوقها، راهبردها و ر گذاری صندوق راهبردها سرمایه

 برنامه های توسعه آتی آنها است.

 مداخله از آن و پرهیز به کامل تعهد و مالی سیاست های نتایج مقاله نشان می دهد، اوالً، سه شرط استقالل صندوق، اقتدار 

آن است. ثانیاً، در کشورهایی که در آنها  توسعه ای نقش ایفای در صندوق موفقیتاجرایی، از الزامات  عملیات در صندوق مستقیم

های توسعه ملی نباید برای  دهد، صندوق ها را نمی ها اجازة مدیریت محتاطانة درآمدهای صندوق اقتصادی دولت -های سیاسی انگیزه

صندوق توسعه ملی باید به عنوان ابزار سیاستی برای همتراز ها استفاده شود. در این کشورها  های دولت تحمیل مسیرهای بهینة هزینه

دهد که ایجاد ساز و  های ذینفع و به طور کلی اجتماع به کار رود. تجربه نشان می های دولت، گروه کردن و منطقی کردن منافع و انگیزه

ها برای مدیریت  ند، یکی از بهترین راهکار نهادی که در آن ذینفعانی فرادولتی و در سطح ملی در ادارة صندوق نقش داشته باش

 ها و حرکت در مسیر دستیابی به اهداف اولیه است.  صندوق

 صندوق توسعه ملی، دولت، نسل آتی، اقتصاد ایرانکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

 : [1]کنند اهداف ذیل را دنبال می در اغلب کشورها)یا همان صندوق های توسعه ملی(  1صندوق های ثروت حکومتی

 حایلی در برابر نوسانات شدید قیمت مواد اولیه صادراتی مانند نفت ایجاد 

  تسهیل انتقال پس انداز بین نسلی 

  شده برنامه ریزیتنوع منابع درآمدی کشور از طریق سرمایه گذاری ایجاد   

  جلب  بازدهی اجتماعی قابل توجه،  زیر ساخت هایی که علیرغم گذاری در تامین سرمایه از طریقکمک به توسعه اقتصادی

 .ستنی پذیر امکانسرمایه خارجی و یا خصوصی به آنها 

ثباتی  کند که از بی آن به کشورها  کمک می حرکت آتی های درآمد ملی و مدیریت صحیح طراحی مناسب صندوقهمچنین، 

ای کشورها منظم و معقول شود، عدالت  بودجه های غیرنفتی جلوگیری شود، نظام اقتصاد کالن جلوگیری کنند، از تحلیل رفتن بخش

 برایها  که صندوق مسیر حرکتی اصلی های ویژگیلذا بین نسلی رعایت شود و نهادهای اقتصادی مانند نظام مالیاتی تقویت شوند. 

 : [2]به شرح ذیل است ،خود دنبال می کنند اولیهدستیابی به اهداف 

  :گیرد. این کار از طریق سرمایه گذاری منابع در خارج از اقتصاد داخلی صورت میجداسازی اقتصاد از درآمدهای بادآورده 

 :دهند، بدین  ای این کار را انجام می تی مفروض برای اهداف بودجهاین صندوق ها از طریق تعیین قیم ابزار تثبیت درآمد

ق مازاد درآمد را جذب خواهد کرد صورت که اگر قیمت جهانی از قیمت های مفروض لحاظ شده در بودجه فراتر رود، صندو

 شوند. های صندوق برای تنظیم بودجه به کار گرفته می و اگر قیمت های مفروض پایین تر از قیمت های جهانی باشد دارایی

 ها انباشته شده و تنها درآمدهای حاصل شده از محل  های آینده: درآمدهای منابع در این صندوق ها برای نسل ذخیره دارایی

 های آتی ذخیره خواهد شد. ها هزینه شده و اصل منابع برای نسل ه گذاریسرمای

های کلیدی و عمده اقتصاد کالن ایران از نوسان قیمت جهانی نفت خام و اثرات عدم تقارن  پذیری حوزه با توجه به آسیب

قانون برنامه سوم  06در قالب ماده مجوز تاسیس حساب ذخیره ارزی   های اقتصادی تحمیل شده به اقتصاد ملی از این بابت، سیکل

 یداخل منابع زیتجه قیطر از کشور اقتصاد در موجود یها ییتوانا از تر مناسب یبردار بهرهاهدافی همچون:  توسعه اقتصادی در راستای

 تینها در و یرنفتیغ صادرات مستمر شیافزا زا، درون توسعه اشتغال، جادیا ،یدیتول یها یگذار هیسرما گسترش منظور به یخارج و

های مشابه در  صادر شد. تشکیل حساب مذکور در ایران، مسبوق به کارکردهای مثبت غالب صندوق، ینسل نیب عادالنه عیتوز

رفت حساب ذخیره ارزی نقشی بازدارنده در گسترش  خیز و کشورهای متکی به صادرات مواد اولیه بود. انتظار می اقتصادهای نفت

تی ساله کارکرد حساب محقق شده، تصویر بالنسبه متفاو 16انبساط بودجه ایفا نماید، لیکن آنچه که طی دوره  مخارج ریالی دولت و

 است که برخی از شواهد آن به شرح زیر است:

 و نفت شده بینی پیش درآمدهای سقف از عدول و طرف یک قانونی) قانون برنامه های توسعه( از مفاد در مکرر اصالحات 

 است. کرده تضعیف را حساب این منابع سنواتی، بودجه قوانین ها در سقف این تعدیل و بازنگری

 بخش برای شده در نظرگرفته کامل تسهیالت پرداخت در توفیق عدم همچنین و مختلف توجیهی دالیل با حساب از برداشت 

 این در ذخایری که زمانی هر و کند عمل جاری حساب یک عنوان فقط به ارزی ذخیره حساب است شده باعث خصوصی

 برداشت و این حساب موجودی کردن خالی برای را الزم تشریفات مختلف، اشکال به امور متولیان شود، انباشته می حساب

 .[3]آورند می عمل به وجوه
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 دیگر حساب ذخیره ارزی کشور فقدان یک مکانیسم دقیق برای سرمایه گذاری منابع موجود در حساب بوده  یک ویژگی

هرگز در حد پیش بینی  درصد منابع حساب ذخیره ارزی ۰6 اعطای اعتبارات ارزی به بخش خصوصی از محل  در واقع است.

 شده نبوده است.

ترین دالیل اصلی انحراف از اهداف تأسیس حساب ذخیره ارزی و عدم رفتار آن در چارچوب اهداف  رسد مهم رو به نظر می از این

  بندی است: طبقهدر قالب زیر قابل  ،اولیه

 زی با مدیریت استفاده از منابع در دسترس) به دلیل عدم تشکیل یک ذخیره مستقل از نظر حقوقی مانند صندوق ذخیره ار

 امکان برداشت دولت از حساب به هر طریق فراهم شد(  مشخص و مستقل، عمالً

 بینی ساختارهای تخصصی عدم پیش 

 تفکر حاکم دولتی 

  گذار  سیله قانونامکان نقض قانون به و 

حساب ذخیره ارزی  که با هدف ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و تبدیل درآمد نفت به انواع لذا 

سوم و چهارم توسعه نتوانست اهداف اولیه خود   های های اجرای برنامه در طول سال ،ای بین نسلی ایجاد شد های ذخیره و سرمایه دارایی

گیری از  از این روی، با توجه به تجربه ده ساله عملکرد حساب ذخیره ارزی چارچوب متفاوتی برای بهره .[4]ور کامل محقق کندرا به ط

به  1341در سال توسعه  پنجم( قانون برنامه 44ماده )عایدات ارزی بخش نفت و گاز در برنامه پنجم، صندوق توسعه ملی بر طبق 

 تبدیل بخشیبه بعد شاهد فعالیت صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور با اهداف  1316و از سال  تصویب مجلس شورای اسالمی رسید

و  اقتصادی زاینده های سرمایه و مولد های ماندگار، ثروت به نفتی های فرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت فروش از ناشی عواید از

 ، هستیم.نفتی های فرآورده و و گاز نفت منابع از آینده های نسل سهم حفظ

حال این سوال مطرح است که صندوق توسعه ملی در چه مسیری حرکت کند تا ضمن حفظ منافع نسل های مختلف جمعیتی 

به اهداف اولیه تصریح شده در اساسنامه آن برسد؟ برهمین اساس در این مقاله سعی می شود با بررسی تجارب صندوق های توسعه 

 کشورها، خط و مشی های حاکم بر مسیر آتی صندوق توسعه ملی ارایه شود. روش تحقیق بدین صورت است که نفتی مشابه در سایر

ای، مقاالت معتبر موجود در شبکه جهانی اینترنت و گزارش ها و اسناد موجود،  اطالعات مورد نیاز از طریق مراجعه به منابع کتابخانه

یه و تحلیل های موضوعات مقاله نیز به صورت تجزیه و تحلیل آماری و توصیفی جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل خواهد شد. تجز

مطالعات موجود که بیشتر به بررسی اهداف، منابع مصارف، اغلب های مشابه برخالف  است. تمرکز اصلی مقاله در تجارب صندوق

ها، راهبردها و راهکارهای  گذاری صندوق سرمایهاند، برروی موضوعاتی همچون اصول و راهبردها  ها پرداخته ساختار و عملکرد صندوق

 ها و برنامه های توسعه آتی آنها است. ها، پیش شرط ها الزم در موفقیت صندوق موفقیت و شکست صندوق

های نظری و تجربی پرداخته  برهمین اساس در این مقاله ابتدا به بررسی مسیر حرکت صندوق های توسعه ملی در دیدگاه

بررسی تجربه عملی کشورهای منتخب دارای صندوق توسعه ملی جهت استخراج درس های مرتبط پرداخته شود. سپس به  می

شود. در ادامه اصول و راهبردهای سرمایه گذاری صندوق ها برای روشن شدن مسیر سرمایه گذاری آتی صندوق توسعه ملی مرور  می

استخراج دالیل شکست و موفقیت صندوق ها و  در مسیر درست های توسعه ملی شاخص های ارزیابی حرکت صندوقبررسی می گردد. 

بعدی مقاله را تشکیل می دهد. در پایان نیز پیش شرط های  های بخش ،براساس تجارب جهانی در طی مسیر رسیدن به اهداف اولیه

 . شود می آوردهحرکت در مسیر دستیابی به اهداف صندوق توسعه ملی و توصیه های سیاستی 
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یکی از شیوه های پاسخ به سوال اصلی مقاله که همان شناخت ویژگی های مسیر حرکت آتی صندوق های توسعه ملی است، 

یر را شناسایی نمود. برهمین بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی است که از خالل آنها می توان ویژگی های اصلی این مس

 گیرد. های مرتبط با موضوع صورت می اساس در این بخش از مقاله مرور مختصری بر دیدگاه

 مصلحت از اجتناب و  قاعده براساس و عمل به آنها کامل تعهد و تقید نیز و مالی های سیاست اقتدار با ها صندوق موفقیت -الف

 شیلی، نروژ، جمله از مختلف کشورهایهای توسعه ملی در  صندوق تجارب تطبیقی با مطالعه 1فاسنو دارد: مستقیم همبستگی زدگی،

 اقتصاد رقابتی به سمت حرکت و تقاضا مدیریت نسلی، بین برابری به منظور که آلبرتا و های آالسکا ایالت نیز و عمان کویت، ونزوئال،

 در صندوق سازمان و نهادی ساختارهای عملیات، قواعد اهداف، در تفاوت وجود بر تصریح ضمن اند، نموده صندوق تاسیس به اقدام

و  به آنها کامل تعهد و تقید نیز و مالی های سیاست اقتدار با ها صندوق موفقیت که تأکید دارد مشترك نکتة این بر مختلف، کشورهای

 .[۰]دارد مستقیم همبستگی زدگی، مصلحت از اجتناب و  قاعده براساس عمل

 با صندوق گیری شکل متضمن بایستی بهینه سیاست مالی استراتژی بوده و مخارج تثبیت ها، صندوق نهایی هدف و مسیر -ب

درآمد  توزیع برای اساسی حل راه یک به عنوان رادرآمد ملی  های تثبیت صندوق 2و والدز انگل باشد: مخارج و درآمدها در جامع نقشی

 تثبیت ها، صندوق نهایی و مسیر هدف که باید نکته این بر و اند کرده ارزیابی و احتیاطی، پیشنهاد انداز پس ایجاد نیز و نسلی بین

بهینه سیاست  استراتژی که اند گرفته نتیجه و اند داشته تأکید کرد، منحصر و درآمدها محدود حد در فقط را نها آ نباید و باشد مخارج

 .[0]باشد مخارج و درآمدها در جامع نقشی با صندوق گیری شکل متضمن بایستی مالی

و کلید حل  کنندة مدیریت محتاطانة درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی نیست تضمین های درآمد ملی ضرورتاً صندوق -ج

ای برای مشکالت  حل ساده های درآمد ملی نه راه اند که صندوق تاکید کرده 3دیویس و همکاران مشکل مدیریت بودجه دولت است:

کند. در بیشتر کشورهای غنی از نظر منابع  مالی کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی است و نه ضرورتاً مشکالت آنها را به کلی حل می

جه عامل اصلی ضعف این کشورها است. اما اینکه چگونه اقتصادی برای مدیریت محتاطانة بود -های موثر سیاسی طبیعی فقدان انگیزه

 .[7]اقتصادی دولت در این کشورها را درمان کرد، یک چالش بسیار اساسی است -های سیاسی توان انگیزه می

 ابرونز های از شوک ناشی های ثباتی بی کاهش در مؤثری نقش تواند آن می به دولت تقید و مالی های سیاست اقتدار با صندوق -د

در کشور  طبیعی گاز صدور از ناشی های ثباتی بی با مواجهه برای التین، مریکایآ اقتصاددانانبا مطالعه  4فاریس و اندرسون باشد: داشته

 نچهچنا اند گرفته نتیجه بررسی، این در نها . آاند پرداخته کشور این در تثبیت صندوق ایجاد منفی و مثبت نکات بررسی به بولیوی،

 و ثباتی بی کاهش در مؤثری نقش تواند می اقدام این باشد، آن همراه به دولت تقید و مالی های سیاست اقتدار با صندوق تأسیس

 .[4]باشد داشته انز برو های از شوك ناشی های نااطمینانی

های دارای منابع  با بررسی تجربه کشور ۰ونتال و النگ دولت است:های سیاسی  و انگیزهموفقیت آتی صندوق وابسته به توانایی  -ه

مالی و سرمایه بین نسلی از طریق ثبات و یا پس انداز به  انضباط و نظم به اند که موفقیت کشورها در دستیابی کرده غنی خاطر نشان

نهادهای قوی و مستقل . هایشان بستگی دارد توسط دولت درآمد ملیهای  ها برای جلوگیری از تغییر بودجه یا قواعد صندوق آن توانایی

ها  ها از قواعد صندوق نظارت کند در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد. در نتیجه این دولت که بتواند بر میزان تبعیت دولت

بی مدت خود کنند. یک صندوق درآمد ملی اگر به خو ممکن است قواعد صندوق را نادیده بگیرند و منابع آنرا صرف منافع سیاسی کوتاه

 .[1]های سیاسی دولت را تغییر دهد تواند انگیزه طراحی شده باشد به طور خودکار نمی

                                                           
1 Fasano(2000) 

2 Engel & Valdes(2000) 

3 Davis & et al (2001) 

4 Anderson & Faris(2002) 
5
 Weinthal and Luong(2006)   
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بیان  1هامفریس و سندبو ها باشد: اقتصادی دولت -های سیاسی ای برای هدایت صحیح انگیزه های درآمد ملی باید وسیله صندوق -و

های دولت و  های بهینة اجتماعی هزینه های درآمد ملی نباید بر این باشد که به الگو کردند، در بسیاری از کشورها منطق صندوق

اقتصادی  -های سیاسی حلی نهادی که انگیزه ای باشد برای ایجاد راه انداز بهینه برای نسل آتی دست پیدا کند، بلکه باید وسیله پس

 .[16]طور صحیحی هدایت کندها را به  دولت

 توسط درآمد محتاطانه مدیریت به تعهد وها  دولتسیاسی  ارادهدر طی صحیح مسیر حرکت آتی وابسته به ها  صندوقموفقیت  -ز

ایجاد ؛ اول، باشد ها می شواهد تجربی بیانگر دو درس مهم در مورد صندوقدر مطالعات خود به این نتیجه رسید که  2اآسفاه :آنها است

به  صندوق درآمد ملی ایجاد یک  . دوم،های محتاطانه مالی را تضمین نکرده است به خودی خود الزاماً سیاست صندوق درآمد ملی یک 

رعایت دقیق قوانین  ها به کردن دولت های قوی برای متقاعد اگر نهاد لذا شود. خودی خود الزاماً موجب تامین سرمایه بین نسلی نمی

نکته مهم و  ،سرانجام ناکارا هستند، حتی وقتی که دقیقا طراحی شوند. بنابرایندرآمد ملی  های صندوقداشته باشد، صندوق وجود ن

  .[11]باشد ها می دولت توسط درآمد محتاطانه مدیریت به تعهد سیاسی و اراده ،ها حیاتی در مورد این صندوق

در کل، بررسی مطالعات نظری و تجربی انجام شده در خصوص صندوق های توسعه ملی بیانگر آن است که مسیر حرکت آتی 

ها  در راستای اهداف صندوقصندوق ها در دست دولت ها است. چنانچه مدیریت بودجه دولت و انگیزه های سیاسی و اقتصادی آنها 

های محتاطانه مالی را  الزاماً سیاست ملی توسعهصندوق ایجاد یک  ، در غیر این صورتتواند به حرکت صحیح آنها کمک کند باشد، می

 پذیر خواهد بود.  نمی کند و در نتیجه از همین محل آسیبتضمین 

 ی نفتیاصول و راهبردهای سرمایه گذاری صندوق ها -3

ذاری گهاو  راهبردهای سرمایه  های توسعه ملی، طراحی صحیح سیاست یکی دیگر از عوامل موثر در مسیر حرکت آتی صندوق

منابع صندوق است. لذا برای تبیین مسیر حرکت آتی صندوق توسعه ملی، شناسایی تجارب سایر صندوق های مشابه در کشورهای 

راهبردهای مشخص شده برای به طور کلی تواند راهنمای مناسبی باشد.  اری آنها، میاستخراج اصول و راهبردهای سرمایه گذ دیگر و

 :[12]قابل استنتاج است به شرح ذیل ملیصندوق درآمدهای گذاری از منابع  محل سرمایه

 سرمایه گذاری در دارایی های مالی، سهام و اوراق قرضه 

 امالك و مستغالت(سرمایه گذاری در دارایی های واقعی ( 

 )سرمایه گذاری در مناطق و کشورهای مختلف) گستردگی جغرافیایی سرمایه گذاری 

  اقتصاد داخلیهای زیربنایی و اجتماعی  طرحسرمایه گذاری در 

را به عنوان چراغی برای حرکت آتی  زیرهای درآمد نفتی در کشورهای منتخب نکات  صندوقبررسی عملکرد سرمایه گذاری  

 (:1ه تاسیس روشن می کند)جدولصحیح صندوق های نفتی تاز

 :3شودگذاری  در خارج از کشور سرمایهبه دالیل زیر باید اغلب منابع صندوق  -الف

                                                           
1
 Humphreys and Sandbu(2007) 

2
 Asfaha (2007) 

در غیر این  البته بایستی توجه نمود سرمایه گذاری در خارج از کشور موضوع بسیار مهم و حساسی است و نیازمند مدیریت بسیار قوی و تخصصی است؛ چراکه  3

 های ذیل روبرو خواهد شد: ا مسایل و چالشبکشور  ،صورت

 در داخل کشور این مقاماتبرای پیشبرد اهداف سیاسی  این صندوقهاامکان سوء استفاده مقامات دولتی از منابع عظیم مالی  -الف
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 گذاری در امور  های داخلی از قبیل سرمایه گذاری لزوم حفظ و حمایت بودجه به عنوان یک ابزار سیاسی مدیریت: اگر برای تامین مالی سرمایه

شود. این  های دولت می صندوق استفاه شود، در این صورت صندوق تبدیل به یک منبع اضافی تامین مالی هزینه زیربنایی و تجارت از سرمایه

 کند. مساله وضعیت بودجه را به عنوان یک ابزار سیاسی مدیریتی متزلزل و فرآیند بودجه را تضعیف می

 شود که ساختار صنعتی به درآمدهای نفتی  خارج از کشور باعث میها به  گذاری لزوم دارا بودن یک ساختار صنعتی متنوع: سوق دادن سرمایه

 وابسته نگردد تا در صورت کاهش یا قطع درآمد های نفتی این ساختار قابل دوام نباشد )اجتناب از مساله بیماری هلندی(.

 در طریق این از دولت شود می موجب خارج در گذاریسرمایه زیراگذاری مستقیم صندوق نفت در خارج:  لزوم ثبات در اقتصاد از طریق سرمایه 

 شود،می ایجاد بهره نرخ کاهش یا ارز نرخ افزایش مواقع در که شود می فشارهایی کاهش موجب اقدام این .نماید شرکت سرمایه خارجی جریان

 .کندمی حفاظت نفتی درآمدهای نوسان اثرات قبال در داخلی اقتصاد از بنابراین

  تر ریسک های کم ها و مکان زمینهصندوق در منابع گذاری  سرمایه -ب

 توسعه میادین نفتی  جهتصندوق از منابع ستفاده ا -ج

 سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی از استفاده  -د

  گذاری در امر سرمایه خصوصی و دولتی متخصص و مدیران مجرب و بهره گیری از مشاوران سرمایه گذاری خارجی  -ه

  های صندوق گذاری شفافیت جریان منابع و مصارف صندوق، دارایی های صندوق و عملکرد سرمایه -و

                                                                                                                                                                                                 
فساد  تواند با اعطای امتیازات مالی غیرقانونی و ایجاد ها می سوء استفاده از منابع مالی این صندوق: ها منابع مالی صندوق ازکشورهای میزبان  سوء استفاده -ب

نداشته و یا حتی از طریق  آن کشورها برای که نتایج مثبتیاز اقتصاد میزبان منجر شود که  گذاری در بخش هایی سرمایهبهاداری نزد مقامات کشور میزبان

 منجر شود.ایجاد انحصار و کنترل بازارها به کاهش کارایی و اشتغال در آن کشورها 

اعتباری و بازارهای مالی سال  مثال در جریان بحرانبرای : کومتیحهای ثروت  ها و در نتیجه بازدهی نامطلوب صندوق ضعیف منابع مالی صندوق مدیریت -ج

 بسیارصندوق  پرتفوی دهنده یلتشک یها دارایی ارزش شدید کاهش دلیل به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس  های ثروت دولتی شماری از صندوق ،2664

 های با ریسک باال بوده باشد. گذاری مدیران این موسسات در دارایی های ناصحیح و سرمایه ممکن است ناشی از استراتژیآمدها  اند. این پیش متضرر شده

 کشور

 گذاری سبد سرمایه

 مالحظات گذاری دستاوردهای سرمایه 
 سهام

اوراق 

 قرضه

امالک و 

 مستغالت

های زیر  طرح

بنایی و  

 اجتماعی

سایر 

 ها زمینه

 * * * نروژ

استفاده از 

بخش از سود 

برای صندوق 

 بازنشستگی

 

 توسعه میادین نفتی برایاستفاده از منابع صندوق 

سرمایه گذاری در خارج از 

 کشور

 بازدهی واقعی مثبت منابع

در سیاست مالی یا فرایند بودجه دخالت منابع صندوق 

 ندارد

 * * * * روسیه
اقتصاد 

 داخلی

 ها برای تصاحب منابع صندوق تالش وزارتخانه

مدیریت کامالً دولتی 

 صندوق

 تزریق منابع صندوق به اقتصاد داخلی

 افزایش تورم  و ارزش پول ملی در کشور

 اختصاص منابع محدد به صندوق بازنشستگی کشور

 * * * * آذربایجان
اقتصاد 

 داخلی

 استراتژی های سرمایه گذاری صندوقموفقیت  
توزیع سرمایه گذاری در 

 کوچکمحدوده جغرافیایی 
 انعکاس عملکرد صندوق به صورت  شفاف

 اختیارات رئیس جمهور در امور صندوق)منفی(
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 : اصول و راهبردهای سرمایه گذاری در کشورهای منتخب دارای صندوق توسعه ملی1جدول

 های تحقیق مآخذ: یافته

، صندوق ذخیره 1نشان می دهد صندوق های ملی آالسکا (1ی مورد بررسی در جدول)عملکرد و میزان موفقیت صندوق ها

شناخته شده و مسیر سرمایه گذاری به عنوان بهترین تجربه های مدیریت درآمد نفتی 3نروژو صندوق نفتی دولت  2آلبرتا هریتیج کانادا

ای است که با ضعف ساختاری مواجه  به گونه 4اند. ساختار و ویژگی های صندوق های مدیریت درآمد نفتی در آذربایجان و قزاقستان

نیز با مشکل برداشت غیرقانونی و فزاینده دولت مواجه شده و عمالً از اهداف خود فاصله  ۰صندوق تثبیت اقتصاد کالن ونزوئال  هستند.

 و در مسیر صحیح حرکت نمی کند.گرفته 

 درآمدهای مستقیم ورود جریان است که قرار این از اغلب کشورها در گردش منابع و مصارف صندوق سازوکار ،طور کلی به

 نفت های درآمد بهره کل برخی در )مازاد( و درآمدها این از آنها بخشی از برخی در و شده دودمس دولت بودجه به نفت فروش از حاصل

سبد  با را آمده بدست پذیری، منابع خطر کاهش و مستمر درآمد ایجاد برای صندوق مدیریت شود. می واریز به صندوق مالکانه( )بهره

 اصل حفظ و خطرپذیری کاهش ضمن تا کند می مالی سرمایه گذاری بازارهای در مختلف شکل های به و مناسب سرمایه گذاری

 منبع عنوان به مالی صندوق های دارایی از حاصل مستمر درآمدهای و بازده کشورها این در شود. حداکثر خرید صندوق قدرت ها، سرمایه

 یابد. می اختصاص صندوق سرمایه تقویت یا و بودجه عمومی قالب در دولت اعتباری نیازهای تأمین برای درآمدی جدید

                                                           
1
 Alaska Permanent Fund Corporation 

2
 Alberta Heritage Saving Fund  of Canada 

3
 Norway`s State Petroleum Fund 

4
 The National Fund for the Republic Kazakhstan (NFRK) 

5
  Venezuela`s Macroeconomic Stabilization Fund 

 * * * * آالسکا
 

 الزام سختگیرانه در تامین منابع صندوق است) منفی(
بهره گیری از مشاوران 

 سرمایه گذاری خارجی

استفاده محدود از منابع صندوق جهت توسعه چاه های 

 نفتی) منفی(

گستردگی جغرافیایی 

 سرمایه گذاری

درصد  ۰6درصد منابع صرف مخارج نسل فعلی و  ۰6

 ذخیره برای نسل آتی

 یدرصد ۰سرمایه گذاری 

 در اقتصاد داخلی

 * * * * آلبرتا
های موثر در ارتقای سطح کیفی  پروژهتأمین مالی  

 زندگی مردم

  و استفاده از مدیران دولتی

 خصوصی

 * * * * کویت
های  پروژه

 اقتصادی

سرمایه  در شفافیت عدم

 گذاری های صندوق

 ونزوئال
   

* 
اقتصاد 

 داخلی

 های دولتی زیانده )منفی(خرید سهام شرکت
تاثیر صندوق بر هزینه عدم 

 های دولت
منابع صندوق نفت عمالً به صورت خارج از بودجه 

 هزینه شده)منفی(

 * * قزاقستان
  

* 

 سوء استفاده دولت از منابع صندوق
سرمایه گذاری در محدوده 

 کوچکجغرافیایی 

 پذیر صندوق عملکرد غیرشفاف و کمتر نظارت
ممنوعیت سرمایه گذاری 

 در بخش مسکن

 * * * * * امارات

 مقداری وجوه نقد برای تامین درخواست دولتنگهداری 
عدم ورود به مقوله 

 شرکتداری و بنگاهداری

 قطع ارتباط دولت با دارایی های دیگر
نگهداری وجوه نقد برای 

 تامین درخواست دولت

گذاری از متخصصان داخلی  تشکیل کمیته های سرمایه

 و خارجی

قطع ارتباط دولت با دارایی 

 غیرنقد صندوقهای 
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 در مسیر درست های توسعه ملی صندوقشاخص های ارزیابی حرکت  -4

برای تشخیص حرکت صندوق توسعه ملی در مسیر صحیح نیازمند شاخص ها و مالك هایی هستتیم کته بتتوان براستاس آنهتا      

دست به ارزیابی زد. از جمله شیوه های استخراج شاخص های مناسب در این زمینه، بهره گیری از تجارب صندوق های مشابه در ستایر  

مورد استفاده در کشورهای منتخب آورده شده است. همانطور کته در جتدول متذکور    ( شاخص های ارزیابی 2کشورها است. در جدول)

 :از چهار گروه شاخص به شرح ذیل استفاده شده است های توسعه ملی در مسیر درست حرکت صندوقبرای ارزیابی شود،  مشاهده می

هدف از  ل،یتشک یروش قانون ،یاطالعات سوابق وجود: ندبرخوردار تیاهم از صندوق لیتشک در جنبه چهار تشکیل صندوق: -الف

بوده استت کته    یصندوق به گونه ا سیکه تاس شد مطمئن بتوان تا دنکن یم کمکچهار جنبه  نیصندوق. ا تیوضعصندوق و  سیتاس

 طیشترا  وقتوع  بتا  شتدن  هماهنتگ  جهت الزم انعطاف انیم یخوب تعادلصندوق  یو قواعد حکمران بوده یعمومدرك  و تیبازتاب حما

 .دینما جادی( استندیبرخوردار ن یعموم تی)که از حما مدت کوتاه یاسیس طیشرا وقوع هنگام در انعطاف عدم و دیجد

در خصوص جریان ورودی و خروجی صندوق دو موضوع بایتد در نظتر گرفتته شتود. یکتی       جریان ورودی و خروجی صندوق: -ب

تقال منابع به صندوق و دیگری فرمولی بترای تعیتین قیمتت پایته منتابع      تعیین شیوه انتقال منابع به صندوق نفتی جهت اطمینان از ان

 ها، درآمد جاری دولت و درآمدهای آتی حاصل از نفت.  صندوق با هدف مشخص نمودن ارزش دارایی

مدیریت یک صندوق نفتی همانند مدیریت یک پرتفتوی استت. لتذا هتدف حتداکثر کتردن بتازده         مدیریت و سرمایه گذاری: -ج

گتذاری،   گیتری از مشتاوران سترمایه    گتذاری، بهتره   با توجه به میزان قابل قبولی ریسک است. در این زمینه استراتژی سترمایه  بلندمدت

گتذاری در اقتصتاد داخلتی یتا      گذاری شده، استفاده از الگوی ارزیابی بازدهی، سیاست سترمایه  استفاده از مدیران خارجی، بازدهی هدف

 گذاری از اهمیت برخوردار خواهد بود.   ری در بخش مسکن و محدوده جغرافیایی سرمایهگذا دارایی های خارجی، سرمایه

ها با ساختار غیرمستقل برای مدیریت و نظارت عملکرد مستقیم از کنترل چنتد ستطحی وزارت مالیته     اغلب صندوق حاکمیت: -د

چندسطحی، انتشار گتزارش هتای ستاالنه، انتشتار گتزارش      شود: نظارت  برخوردارند. در کل حاکمیت صندوق با پنج شاخص بررسی می

 های ساالنه عملکرد صندوق، انتشار گزارشات ممیزی و وب سایت اختصاصی صندوق.

  منتخبکشورهای در مسیر درست در  ملی  توسعههای  صندوق حرکتهای ارزیابی  :  شاخص2جدول
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گردد، هر چه کشوری دارای  ( آورده شده است. همانطور که مالحظه می2های مذکور در جدول ) نتایج حاصل از بررسی شاخص

 یصندوق های نفت

 آالسکا آلبرتا ایجانبآذر چاد ستانسقزاق کویت نروژ عمان ونزوئال روسیه سائو تومه  تیمور شرقی شاخص های مورد بررسی

  

          

 تشکیل صندوق -الف  

Y Y N N N N N N Y Y Y Y وجود سوابق اطالعاتی 

A A A D A A D D D D A C روش قانونی تشکیل 

F F T T T B F B B B F F هدف صندوق 

M M M M A M M M M A A A وضعیت صندوق 

  

          

 جریان ورودی و خروجی صندوق -ب  

R R D D R D D R na D R R اندازه گیری خالص پرداخت های صندوق 

Y Y Y Y Y N N Y na N N N فرمول محاسبه قیمت 

  

          

 مدیریت و سرمایه گذاری -ج  

Y Y N N ? N Y Y na Y Y Y   استراتژی ویژه صندوق 

Y Y N N ? N ? N na N Y Y مشاوران سرمایه گذاری 

Y Y N N ? Y Y Y na Y N Y مدیران خارجی 

Y N N N N Y N Y na Y Y Y  بازده هدفگذاری شده و منتشر شده 

Y N N N N Y N Y na Y Y Y الگوهای ایجاد شده و چاپ شده 

N N N Y ? N ? N na N Y Y  اجازه سرمایه گذاری داخلی 

N N N N Y Y Y Y na Y Y Y سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار 

N N N N ? N ? N na N Y Y سرمایه گذاری در امالك و مستغالت مجاز 

Y N ? na ? Y ? N na Y Y Y محدود یت گستردگی جغرافیایی سرمایه گذاری 

  

          

 حاکمیت -د  

Y Y N N N Y N N Y Y Y Y نظارت چند سطحی 

Y Y N N N Y N N na Y Y Y  گزارش چاپ شده ساالنه 

Y Y N N N Y N N na Y Y Y عملکرد چاپ شده 

Y Y N N N Y N N na Y Y Y چاپ کننده گزارشات ممیزی 

Y Y N N N Y N N na Y Y Y وجود وب سایت برای عملکرد صندوق 

 Y: بله  N: خیر na:      نامشخص                                                                         Source: Bacon & Tordo, S (2006) 

Cاصالحات قانونی :; Aقانون مجلس :; D حکم رئیس جمهور  :Tصندوق تثبیت :; Fصندوق پس انداز :; B.صندوق پس انداز و تثبیت  : 

Aپیکره خودمختار و مستقل  :; M؛: درون وزارت مالیه یا دیگر وزارت خانه ها یا بانک مرکزی R بر پایه قواعد; D.احتیاطی : 
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تر باشد از عملکرد بهتری در مقایسه  ندوق بوده و نظارت و ارزیابی بر عملکرد صندوق شفافقواعد مشخص و روشن جهت برداشت از ص

 ها برخوردار است. با سایر صندوق

شتوند، بته   ها اغلب دچتار تغییتر متی   سازد. قوانین صندوقتر میها، برخی مشکالت عملیاتی را روشنتجربه خاص کشوری صندوق

ارزش هتایی کتامالً بتی   کنند و فلسفه اصلی ایجاد چنین صندوقدولت اجازه نقش آفرینی پیدا میهای بیشتر نحوی که مصلحت اندیشی

شوند. عملکرد صندوق همچنین ظاهراً به اهمیت درآمد نفت در بودجه دولت بستگی دارد. مشکالت ایجاد شده از درآمد نفتت بترای   می

هتا احتمتاالً زمتانی    نفت بسیار کمتر استت. بتدین ترتیتب ایتن صتندوق      کشورهایی مثل نروژ در مقایسه با اکثر کشورهای تولید کننده

ها در کشورهایی کته  تواند وظیفه خود را تمام و کمال انجام دهند که امور جاری کشور و بودجه دولت به آنها وابسته نباشد. صندوق می

های سنجیده کالن اقتصادی را ندارنتد از  قه سیاستوابستگی بیشتری به نفت یا سایر منابع تجدیدناپذیر برای کسب درآمد داشته و ساب

های درآمتد ملتی همچتون کشتور      موفقیت صندوقهمچنین،  . برخوردار بوده انددر زمینه حرکت در مسیر درست تجربه موفق کمتری 

هتای بلندمتدت    یدرصد از ذخایر دولت از طریق صندوق درآمد ملتی ایتن کشتور در دارایت     46نروژ بیشتر ناشی از این واقعیت است که 

 [.۰]شود  گذاری می سرمایه

 

 دالیل شکست و موفقیت صندوق ها در مسیر رسیدن به اهداف اولیه -5

" مودهزآزمودن آ"ن می توان از آتجربه بسیار خوبی از کشورهای دارای صندوق توسعه ملی در دست است که برمبنای 

گیری از تجارب حاصل  های بهره روشجلوگیری کرد و راهنمای مناسبی برای تعیین مسیر آتی صندوق توسعه ملی ایران باشد. از جمله 

های نادرست در طی مسیر آینده را نمایان می  بررسی نقاط ضعف یا دالیل شکست است که آثار و پیامد برخی سیاست ،شده در دنیا

ها در دستیابی به  عف به منزله موفقیت بوده و لذا در این بخش از مقاله بر موضوع دالیل شکست صندوقسازد. ضمن آنکه رفع نقاط ض

 [:0]اند به شرح زیر شناسایی شده صندوق ها در مسیر رسیدن به اهداف اولیهمهمترین نقاط ضعف ایم.  اهداف اولیه متمرکز شده

 ملی های درآمد  رویه از منابع صندوق هزینه کردن بی -الف

های درآمد ملی عموماً نیازمند این هستند که درصد معینی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی یا برای اهداف تثبیت  صندوق

ها احترام بگذارند، و در  توانند فقط در حرف به قواعد این صندوق ها می انداز شوند. درحالیکه دولت ای و یا برای نسل آتی پس بودجه

رویه با استفاده از وثیقه قرار دادن منابع صندوق و استقراض کردن با اهداف صندوق به جنگ بپردازند.  کردن بی عمل از طریق هزینه

انداز بپردازد.  آمیزی به انباشت همزمان بدهی و پس تواند به طور تناقض اندازی می در نتیجه، یک کشور با دارا بودن یک صندوق پس

اندازی که مستقیماً  های پس انداز را به طور همزمان به ارث ببرد. در نتیجه صندوق و پسبنابراین نسل آینده ممکن است بدهی 

اند و نه عدالت بین نسلی  کنند، در عمل نه به هدف تثبیت بودجه کمکی کرده های دولت را در دوران رونق درآمدها محدود نمی هزینه

 فراهم شده است) مانند صندوق نفتی ونزوئال( 

 طبیعی منابع جز به منابع سایر طریق از بودجه کسری تامین ناتوانی در-ب

های مالی بدون محدودکردن کسری بودجة مربوط به بخش  های درآمد ملی نفتی اگر به محدودکردن مجموع هزینه صندوق

غیرنفتی بپردازند، با مشکالت روبرو خواهند شد. به بیان دیگر، این قواعد مالی محدودکننده باید میزان )نه سهم( درآمد ناشی از بخشی 

شود را نیز محدود نماید. کشورهایی مانند نروژ  کسب درآمد به جز فروش منابع طبیعی حاصل میهای  که از مالیات یا سایر صورت

ریزی در نروژ نیازمند این است که کسری غیرنفتی بودجة دولت معادل بازدهی  اند. قواعد بودجه اهمیت این موضوع را درك کرده

درصد برآورد شده  4در حدود  266۰به عنوان مثال در سال های صندوق نفتی دولت باشد که  حقیقی بلندمدت ناشی از دارایی

. به همین ترتیب، دولت بوتسوانا تالش کرد تا درآمدهای غیرالماسی )منبع طبیعی این کشور الماس است( خود را افزایش [13]بود

 دهد. 
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 ها صندوق منابع گذاری سرمایه استراتژی ضعف -ج

شوند و در بسیاری دیگر حتی نوع اوراق بهاداری که  گذاری مشخص اداره می مایههای درآمد ملی نوعاً  تحت قواعد سر صندوق

داری آمریکا  چندین کشور سهمی از صندوق درآمد ملی خود را در اسناد خزانه مجاز به خرید هستند نیز تعیین شده است.

. معموال کشورها از خرید اوراق بهادار پرخطر کنند. این به دلیل نقدشوندگی باال و ریسک اندك اسناد  مذکور است گذاری می سرمایه

گذاری در اوراق بهادار با بازدهی باال و اوراق قرضة  گذاری مطلوب عبارتست از ترکیب سرمایه کنند. یک استراتژی سرمایه خودداری می

کند. این استراتژی  ک میگذاری صندوق کم ریسک. این ترکیب به کسب بازدهی باال و در عین حال تعدیل ریسک کلی سبد سرمایه کم

درصد  46گذاری در صندوق نفتی نروژ بدین صورت است که  شود. استراتژی سرمایه گذاری در صندوق نفتی نروژ رعایت می سرمایه

از  هایی با ریسک اندك و بازدهی ثابت. یکی دیگر درصد باقیمانده در دارایی 06شود و  گذاری می منابع در اوراق بهادار پربازده سرمایه

هایی است که همبستگی منفی با ریسک مالی پیش روی بودجة دولت دارند،  گذاری در دارایی راهها برای کاهش بیشتر ریسک سرمایه

یابد و در مواقع افزایش درآمد دولت بازدهی این دارایی ها کاهش  ها افزایش می یعنی در مواقع کاهش درآمد دولت بازدهی این دارایی

گذاری  تواند در سهام شرکتهایی سرمایه وان مثال، اگر کشوری برای تامین درآمدهای خود به نفت وابسته است، میبه عن [14]یابد می

 کند که با بازار نفت همبستگی منفی دارند )مثالً شرکتهای حمل و نقل هوایی(. 

 کشور داخل در گذاری سرمایه و داخلیهای  در بانك انداز پس -د

ها ممکن است به چشم بخورد )بویژه در مورد کشورهایی مانند آذربایجان و  که در طراحی صندوقنقطه ضعف متداول دیگری 

گذاری منابع آن در داراییهای داخل کشورهاست.  های داخلی و همچنین سرمایه قزاقستان( انباشت منابع صندوق درآمد ملی در بانک

های  گیرند، درحالیکه بانک غلب تحت تاثیر تغییرات شدید سیاسی قرار میبانکهای داخلی در کشورهایی که ثبات سیاسی باالیی ندارند ا

المللی نه تنها برای افزایش شفافیت  های بین ها در بانک المللی تحت تاثیر چنین تغییراتی نیستند. بنابراین نگهداری منابع صندوق بین

اسی و فشارهای سیاسی ناشی از آن نیز الزم است. عملکرد صندوق مطلوب است، بلکه برای حفاظت منابع صندوق از تغییرات سی

های داخل کشور  بویژه در کشورهای درحال توسعه مطلوب نیست. اوالً، در  های درآمد ملی در دارایی گذاری منابع صندوق سرمایه

غلب محدود بوده و در نتیجه ها ممکن است ا نیافته هستند. ثانیاً، انتخاب دارایی بیشتر کشورهای درحال توسعه، بازارهای مالی توسعه

گذاری شود که کارآیی پایینی دارند و در مقابل بازدهی مناسبی ندارند. اغلب خرید سهام این  اجبارا در سهام شرکتهای دولتی سرمایه

نروژ و  جویانه در این کشورها است تا عملکرد شرکتها. های دولتی و فشارهای سیاسی و رفتارهای رانت شرکتها تحت تاثیر قیمومیت

 اند.  گذاری کرده ها را در خارج سرمایه هستند که دارایی کشورهایی جملهچاد از 

 نهادی مشکالت و سیاسی های انگیزه -ه

های خود با آن روبرو هستند و نیز محیط نهادی که در آن این انتخاب  ها در انتخاب نوع هزینه های سیاسی که دولت انگیزه

تمام  اهمیت دارد. این وضعیت شبیه به وضعیت قوانین اساسی کشورها است. تقریباًها  ت صندوقدر مسیر حرکگیرد نیز  شکل می

گذارند و در برخی موارد برخالف آن  ها به قانون اساسی کشورشان احترام نمی کشورهای دنیا قانون اساسی دارند ولی بسیاری از دولت

نیست، بلکه اجرای درست و احترام گذاشتن به آن نیز  "قانون اساسی کامل"کنند. بنابراین چالش اساسی تنها در نوشتن یک  عمل می

اهمیت دارد. نهادهای قوی و مستقل که بتواند بر میزان تبعیت دولتها از قواعد صندوق نظارت کند در بیشتر کشورهای درحال توسعه 

مدت خود کنند.  و منابع آنرا صرف منافع سیاسی کوتاه . در نتیجه این دولتها ممکن است قواعد صندوق را نادیده بگیرند[1]وجود ندارد

مسیر حرکت گذاران در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی این است که چگونه  ترین پرسش پیش روی سیاست بنابراین اساسی

 ها را تغییر دهد.  های سیاسی دولت صندوق درآمد ملی را طراحی کنند که بتواند انگیزه

 

 های سیاستی توصیهگیری و  نتیجه -6
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 گیری نتیجه -6-1

 -کشورهایی که به استخراج و صادرات مواد اولیة تجدیدناپذیر از قبیل نفت، گاز و فلزات معتدنی وابستته هستتند، بتا یتک بتده      

نوستانات  هتا بتا مستالة نحتوة متدیریت       بستان بین درآمد کنونی و درآمدهای آینده روبرو هستند. بنابراین در این کشورها نه تنها دولت

بترداری از ایتن    نسلی نیز روبرو هستند، بدین معنا که نباید حق نستل آینتده در بهتره    ای روبرو هستند، بلکه با چالش عدالت بین بودجه

منابع را نادیده بگیرند. لذا، دولتی که به صادرات تعداد اندکی از مواد اولیه برای تامین بخش قابل توجهی از بودجة خود متکی هستتند  

 د سه چالش اساسی را حل کنند:بای

 مدت بودجة دولت )تثبیت مالی( تاهحل مسالة نوسانات شدید کو 

 زی، در مقابل اثرات بیماری هلندی، بویژه بخش صنعت و کشاورحقیقی حفاظت اقتصاد 

 اجتماعی به منظور ایجاد و گسترش تنوع اقتصادی با اتکا به درآمدهای دولت -ایجاد نهادهای قوی اقتصادی 

 ها تعهد که در آنها دولت کشورهایی تواند جایگزین نظم و انضباط مالی باشد. ایجاد ثبات در یریت مناسب صندوق نمیمد

این امر یک مسئله اساسی در  .است اند، بیشتر موفق بوده داشته سالم )دقیق( کالن اقتصاد مدیریت و مالی انضباط و نظم بیشتری به

ها به  که این صندوق باشد اما در صورتی حل پدیده نفرین منابع می ترین راه ها عمومی ها را به همراه دارد: این صندوق مورد این صندوق

محدودی برخوردار  ها همراهی نشود، از موفقیت عنوان تنها ابزار ایجاد ثبات در اقتصاد بکار گرفته شده و با سایر ابزارها و سیاست

باشد که در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود  های قوی دولتی می ها متضمن نهاد خواهد بود، زیرا استفاده صحیح از این صندوق

 ندارند.   

ها و تغییر قوانین صندوق به عنوان  های اضافی بر دولت های قوی وضع قوانین مناسب جهت جلوگیری از انجام هزینه محدودیت

های اقتدارگرا، که در آنها  در بیشتر دولت شناسایی شده است. درآمد ملی  های صندوقعامل حساس )حیاتی( برای موفقیت  یک

شود و زیر کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت قرار  شفافیت و حسابرسی وجود ندارد، صندوق درآمد ملی اغلب بسیار بد طراحی می

به دولت آذربایجان است. به دلیل کنترل کامل رئیس جمهور بر صندوق، کارآمدی و ماندگاری دارد. یک نمونه از این حالت مربوط 

ها و  کنندة هموارسازی هزینه تواند تضمین رسد. در چنین کشورهایی، تاسیس صندوق درآمد ملی نمی صندوق بسیار بعید به نظر می

شواهد تجربی لذا  شود. برای اهداف  سیاسی خارجی تشکیل میعدالت بین نسلی باشد. به عالوه، در این کشورها اغلب صندوق را 

 :باشد ها می بیانگر دو درس مهم در مورد صندوق

  های محتاطانه مالی را تضمین نکرده است به خودی خود الزاماً سیاست صندوق درآمد ملی ایجاد یک 

  شود. سلی نمیبه خودی خود الزاماً موجب تامین سرمایه بین ن صندوق درآمد ملی ایجاد یک 

سرانجام درآمد ملی  های صندوقرعایت دقیق قوانین صندوق وجود نداشته باشد،  ها به کردن دولت های قوی برای متقاعد اگر نهاد 

 مدیریت به تعهد سیاسی و ها اراده ناکارا هستند، حتی وقتی که دقیقا طراحی شوند. بنابراین نکته مهم و حیاتی در مورد این صندوق

  .باشد ها می دولت توسط درآمد محتاطانه

دهد،  ها را نمی ها اجازة مدیریت محتاطانة درآمدهای صندوق اقتصادی دولت -های سیاسی در کشورهایی که در آنها انگیزه

لی باید به ها استفاده شود. در این کشورها صندوق درآمد م های دولت های درآمد ملی نباید برای تحمیل مسیرهای بهینة هزینه صندوق

های ذینفع و به طور کلی اجتماع به کار رود.  های دولت، گروه عنوان ابزار سیاستی برای همتراز کردن و منطقی کردن منافع و انگیزه

دهد که ایجاد ساز و کار نهادی که در آن ذینفعانی فرادولتی و در سطح ملی در ادارة صندوق نقش داشته باشند، یکی  تجربه نشان می

ها است. در هر ساز و کار نهادی که در آن ذینفعانی در سطح ملی و فرادولتی حضور داشته  ها برای مدیریت صندوق ترین راهاز به

 باشند، باید سه موضوع مهم را مد نظر قرار داد:

 نفت(  یه )عمدتاًبرای مدیریت درآمدهای ملی حاصل از فروش مواد اول  های ذینفع قابل قبول برای تمام گروهتصویب قانونی -الف 
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 ایجاد یک کمیته یا هیئت ناظر مستقل و فراملی برای نظارت کردن بر اجرای قانون یاد شده؛  -ب

العاده به قانون فوق در حد اصول قانون اساسی یک کشور به طوریکه از اصالحات بعدی و تغییرات احتمالی  اعطای اهمیت فوق -ج

 نفع ممکن است به نفع خود در آن اعمال کنند، جلوگیری شود.ها یا سایر نهادهای ذی که در آینده دولت

 منبع عنوان به هرگز و بوده یدرآمد منبع یک عنوان بهتنها  گاز و نفت منابع بهدولتمردان  گرشن تاکنوندر اقتصاد ایران 

 که است شده "ایران پارادوکس" عنوان تحت ای مسأله گیری شکل سبب مالی رویکرد این کارگیری به. است نشده نگریسته بدان ثروت

 را درآمدها این به نگرش نحوه باید راهکاری هر به پرداختن از پیش . از این رو[1۰]بخشد می تعمیق کشور در را نیافتگی توسعه سیر

 را زیرزمینی های سرمایه توان می که است راه این از تنها. نمود حرکت محور تولید نگرشی به مالی صرفاً نگرش یک از و نمود تصحیح

تجربه صندوق های بین المللی و همچنین حساب ذخیره ارزی نشان می دهد که صندوق ها . کرد تبدیل زمینی روی های سرمایه به

ایجاد محدودیت برای مصرف و برداشت "چه با هدف تثبیت و چه با هدف پس اندازی طراحی شده باشند، بدون توجه به اصل مهم 

نهادی برخوردار نباشد و تصمیم گیری در خصوص از استحکام  توسعه ملیچنانچه صندوق کارایی خود را از دست می دهند.  "دولت

منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ چرا که در جایی که تخصیص بخشی از منابع 

کند و  نهایتاً به تصویب  درآمد ارزی کشور در فرآیند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های ساالنه از فیلترهای مختلف عبور می

نمایندگان مردم می رسد، این که بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر و با اختیارات دستگاه اجرایی تخصیص یابد 

 نقض غرض خواهد بود.

 های سیاستی توصیه -6-2

برای حرکت صحیح در مسیر آتی صندوق توسعه ملی براساس تجارب حاصل شده از فعالیت حساب ذخیره ارزی در کشور و تجارب 

 گردد: پیشنهاد میصندوق های مشابه در سایر کشورها، توصیه ها و راهکارهای سیاستی ذیل 

  تخصیص نابجای منابع و شکست در حفظ سالمت باید پذیرفت که با توجه به تجربیات جهانی، بزرگ ترین مشکالت در زمینه

مالی صندوق ها، برای صندوق هایی رخ داده است که مدیریت،  نظارت و تصمیم گیری امور آنان در ساختار دولتی و قوه مجریه 

کنند و از  می باید شرایطی را فراهم نمود که دولت ها نتوانند به سادگی از منابع صندوق استفاده ،از این رو تعریف شده است.

برای جلوگیری از  طرف دیگر نظام پارلمانی نیز باید از ایستادگی مدیران صندوق ها در مقابل قوه مجریه دفاع نماید. از این رو

انتقال دارایی های صندوق و سوء استفاده احتمالی باید هیأت های چندگانه حسابرسی میان مدیران صندوق، قوه مجریه و مجلس 

 د را انجام دهند،به خوبی وظایف خو

 ستایر  تجربیتات . یابتد  متی  توستعه  و رشتد  دموکراتیتک  بستتری  در طبیعی منابع مدیریت های صندوق مناسب تشکیالتی ساختار 

 داشتته  آنهتا  بر حاکم قوانین و کارکرد وظایف، ها، صندوق از مختصر چند هر اطالعاتی مردم که صورتی در دهد می نشان کشورها

[. بترای شتفاف نمتودن    10]آیتد  می پیش ندرت به آن مصوب اهداف و قوانین جهت خالف در صندوق منابع مصرف مشکل باشند،

اطالع رسانی باید ابتدا تمامی نقل و انتقاالت صندوق در بودجه و حساب های خزانه داری منعکس شده و بر مبنتای اصتل قتانونی    

گیرد. هرگونه محرمانه تلقی نمودن این نقل و  انتقاالت زمینته  انجام شده و سپس این اطالعات در اختیار مردم و کارشناسان قرار 

   بروز برداشت های غیرقانونی را فراهم می سازد.

 حوادث های هزینه دادن پوشش نیز و برونزا نوسانات کم کردن بودجه، احتمالی های کسری تأمین در دولت پشتوانه نقش ایفای 

  باشد. صندوق توسعه ملی دیگر کارکردهای از تواند می ملی غیرمترقبه

 و وجوه با این فعال برخورد منظور به .می باشد انداز پس کارکرد با فعال برخورد ،در مدیریت منابع صندوق مناسب راهکار 

 به را طبیعی سرمایه های بتواند که شود نظر گرفته در کارکردهایی و طراحی مناسب نهادهای و ساختار که است الزم درآمدها

 در را منابع این خرید قدرت مناسب، پرتفلیوی انتخاب و خطرپذیری اعمال مدیریت با و کند تبدیل فیزیکی و مالی مختلف انواع

 .کند حداکثر و دهد قرار بهینه مسیری در زمانی، بین یابی الگوهای بهینه چارچوب
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 رعایت با و گرفته قرار پرتفوی مدیریت صندوق، تحتمنابع  :فرایند گردش وجوه در صندوق به شرح مقابل پیشنهاد می گردد 

 قبال در فرایند این در .می شود تبدیل مالی های دارایی انواع به داخلی یا بین المللی مالی بازارهای در علمی اصول و چارچوب

 این به. می گیرد شکل صندوق مالی های دارایی سود و قالب بازده در نوینی درآمدی جریان منطقی، پذیری های خطر پذیرش

 قرار برونزا منفی و مثبت های تکانه معرض در تجدیدناپذیر که و های زیرزمینی سرمایه صندوق کارکرد اول مرحله در ترتیب

 که صندوق ترین کارکردهای اصلی ،بنابراین .می شوند تبدیل مستمر بازده دارای و باثبات و پویا مالی به سرمایه های داشتند

 سرمایه ها این اصل حفظ و نسلی بین عدالت مالحظات و تأمین برونزا های تکانه ورود از جلوگیری اقتصادی، ثبات افزایش شامل

 .می شود آغاز نوین است، درآمدی جریان مصرف مدیریت که صندوق کارکرد دوم مرحله این، از پس .آید می دست به بود،

 انجام کمک اعطای برنامه و تسهیالت اعطای برنامه :های عنوان تحت اصلی محور دو قالب در درآمدی جریان این مصارف

 های طرح اعتبار تأمین قالب در طورعمده به تسهیالت اعطای برنامه که این است هم از برنامه دو این تمایز .گیرد می

 و گیرد می قرار اختیار متقاضیان در کارگزاران توسط و وام شکل به که است دولتی ندرت به و خصوصی گذاری بخش سرمایه

 طور به و بوده بالعوض شکل به شود می اعطا مکک برنامه در قالب که وجوهی ولی .برمی گردد صندوق به دوباره آن سود و اصل

 توسعه اقتصادی، های زیرساخت سازی فراهم و اجتماعی تأمین نظام تقویت های، توسع نهادهای و تجهیز تقویت برای عمده

 .است فرهنگی و اجتماعی

  دو .تبدیل شود مالی های دارایی متنوع اشکال به وجوه این که می کند ایجاب صندوق منابع درآمدی به جریان دارایی رویکرد 

قاعده های  براساس توان می .پایدار می باشند و مستمر بازده دارای که بوده سهام اوراق و قرضه اوراق ها، دارایی این مهم نوع

 این محل از صندوق ساالنه بازده .گرفت نظر در صندوق های دارایی پرتفوی در را بازده و خطرپذیری موجود در این زمینه، بهینه

 و کم نوسان آنها، مهمترین جمله از که داشت خواهد نفت اصل درآمدهای از متفاوت کامالً ماهیتی و ها ویژگی ها سرمایه گذاری

 دست در برابر را نوینی افق و راه بوده، اصلی دلمشغولی های از که ها سرمایه اصل حفظ کنار در این ویژگی. است آن بودن پایدار

 نفت درآمد ردیف هم و کشور برای درآمدی جدیدی منبع گیری شکل دور، چندان نه ای آینده در و دهد می قرار امور اندرکاران

 اقتصاد درآمدی های ظرفیت توسعه ضمن ترتیب این به. است برخوردار نااطمینانی کمتری و باال پایداری از که دهد می نوید را

 سود واقع در که روش را این از آمده دست به درآمدهای می توان .شود می منجر آنها سازی متنوع و زیان کاهش احتمال به ملی

 به چارچوب هایی رعایت با بعدی نسل های حقوق تعدی به یا و سرمایه اصل رفتن بین از نگرانی بدون می باشد، صندوق بازده و

 .داد اختصاص معینی مصارف

 که بپذیریم باید اقتصادی  واقعیت های اجتماعی مالحظه با می باشد توسعه سوی به گذار حال در جامعه ای ما جامعه که آنجا از 

 از بخشی که است منطقی بنابراین و دارد وجود اقتصادی و زیرساخت های اجتماعی های زمینه در فراوانی توسعه ای نیازهای

 و مولد موجه طرح های مالی منابع تأمین همچنین یابد. اختصاص امور این به کمک اعطای قالب برنامه رد صندوق درآمدهای

 تسهیالت اعطای برنامه چارچوب در توان را می دولتی بخش انتفاعی طرحهای اجرای برای اعتبار تأمین نیز و خصوصی بخش

 .داد پوشش صندوق

 از .است کارآمدسازی و تقویت نیازمند شدت که به است اجتماعی تأمین و رفاه جامع نظام نبود ما جامعه مهم نگرانی های از یکی 

 منابع به حمایتی های بسته واجرای جبرانی سیاست های اعمال نیز و این قانون در شده تصریح مأموریت های اجرای آنجاکه

 کارکردهای کنونی قالب در است(و بودن مولد و پویا و بودن مطمئن پایداری، آن اصلی های ویژگی دارد)که نیاز ای عمده مالی

 کنیم، هزینه مهم و ضروری امور در این را نفت سرمایه فروش از آمده دست به مستقیم درآمد اینکه جای به نیست تأمین قابل

 خواهند مدیریت مناسب طور به را منابع که تخصصی صندوق های در قالب و تأمین صندوق سود از را نیاز مورد منابع توان می

 بر روش، عالوه این از استفاده با صندوق .کرد هدایت است، رسانی خدمت اولیه شرط که پایدار و سرمایه پویا یک به را آن کرد

 اجتماعی، تأمین نظام تقویت نسلی، درون برقراری عدالت در دیگری مهم کارکرد و نقش نسلی، بین عدالت موضوع دادن پوشش

 .داشت خواهد عهده به فقرزدایی را و اجتماعی برنامه های و بازنشستگی

  این صندوق در صورتی می تواند منجر به ثبات اقتصادی گردد که باعث تزریق نقدینگی مصرفی در سطح جامعه نشود و پایه پولی

یه گذاری خارجی و... صورت پذیرد و در را افزایش ندهد که این امر می تواند از طریق سرمایه گذاری در طرح های تولیدی، سرما
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صورتی که دارایی حساب در امور مصرفی همچون کمک به اقشار مختلف جامعه و باال بردن سطح مصرف مردم صرف گردد، این 

 مهم تحقق نخواهد یافت.

 الزامات موفقیت صندوق توسعه ملی  -6-3

اهمیت  ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟ تضمینی وجود دارد تا صندوق توسعه سوال اساسی آن است که چه

نشان می دهند در عمل تغییری در الگوی رفتاری  شاخص های کالن کشور پاسخ به این سوال زمانی بیشتر خود را نمایان می کند که

تنها به واسطه تغییر  ستبودجه و روند فزاینده وابستگی به درآمدها ایجاد نشده است. در چنین شرایطی طبیعی ا دولت ها ساختار

 ،به عبارت دیگر. فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی انتظار داشت برخی سازو کارهای قانونی نمی توان تضمین خاطر را در پایبندی به

پس اندازهای ارزی کشور باشد که برخی پیش شرط ها درکشور فراهم شده  زمانی صندوق توسعه ملی می تواند گردآورنده و حافظ

حساب ذخیره ارزی نشان  الگوی رفتاری دولت ها به سمت حفظ درآمدهای نفتی تغییر کند. نحوه برخورد دولت با به طوری که باشد.

های بحران همچنین نسل های بعد  فقط درآمدهای ارزی برای سال داد جامعه ما هنوز از یک تجربه جمعی درباره اهمیت گردآوری و

مجری بنابر سال یق شخصی خود با اینگونه حساب  نمایانگر این واقعیت تلخ است که دولت های بی رویه برخوردارنیست. برداشت های

ارزی  و این برخورد سلیقه ای در واقع نقاط بحران را در استفاده گریزناپذیر از حساب ذخیره یا صندوق های پس انداز برخورد می کنند

مختصات برنامه های کال ن کشور به خصوص  است که پایبندی دولت ها بهافزایش داده است. بنابراین گام نخست پی ریزی شرایطی 

  .کند چشم نداشتن به ذخایر نسل های بعد را تضمین

عنوان یک الگوی رفتاری و فرهنگی نزد دولت ها درآید.  تجربه کشورهای جهان نشان می دهد این پایبندی الجرم باید به

سیاستگذاران باید  ه عناصر یا عواملی در کوتاه شدن این زمان موثر است، سوالی است کهزمان است، اینکه چ تحقق این الگو نیازمند

متضمن  ر قانونیهتنها سپ ،های اجرای برنامه های توسعه را تضمین نمی کند. به تعبیر دیگر سال به آن پاسخ گویند، تجربه ضرورتاً

داشته باشد تا اجرای قانون را برای دولت ها الزام  بلکه فراتر از قانون باید سپهر دیگری وجود ،اجرای برنامه ها و تحقق اهداف نیست

است که سیاستگذاران و برنامه ریزان باید برایش  اینکه سپهر یاد شده تحت چه مختصاتی پی ریزی می شود، سوال دیگری. آور کند

انداز ملی است  رها نشان می دهد در واقع نهادینه شدن فرهنگ خواست پسکنند. در این میان تجربه کشو پاسخ قانع کننده ای تهیه

 .باشد که می تواند متضمن تحقق اهداف تشکیل صندوق هایی به ویژه صندوق توسعه

 برخوردهای به تجربی مربوط شواهد و کشورها سایر در گرفته انجام مطالعات های نتیجه و ها تجربه به توجه در کل، با

 [:3]دردگ پیشنهاد می توسعه ای صندوق الزامات موفقیت عنوان به یرز موارد مقطعی، جویی های حتمصل و احساسی

 و اصول بر مبتنی و اقتصادی براساس منطق بایستی صندوق های دارایی پرتفوی مدیریت و منابع تجهیز صندوق: استقالل -الف

 کشور ملی توسعه نهاد جایگاه در صندوق تا شود انجام سیاسی یا اداری سازی های صرف تصمیم از دور به و مربوط علمی چارچوب

 به منابع تبدیل برای را الزم و اختیارات ابزار بایستی صندوق .باشد برخوردار مناسب پایداری و ثبات از آن عملیات و وظیفه کند انجام

 گیری شکل فرایند ها، دارایی اصل حفظ با و داشته را آن پرتفوی مؤثر و مدیریت مالی های دارایی به نفتی درآمدهای از آمده دست

 ارائه و مربوط مراجع مقابل مسؤولیت ها در قبال در پاسخگویی است بدیهی .کند نهادینه را ثباتی با و پایدار مستمر، منبع درآمدی

 باشد شکلی به بایستی صندوق های سرمایه اصل از برداشت فرآیند همچنین .است استقالل این لوازم از منظم و شفاف گزارش های

 .نباشد مقدور محدود، شکل به هم آن بحرانی، و ضروری بسیار موارد از غیر از آن برداشت که

 های دارایی فروش از ناشی درآمدی جریان در ساماندهی صندوق نقش ایفای بر عالوه :آن به کامل تعهد و مالی سیاست های اقتدار -ب

 در پیش ضمن و کرده جدی تالش عمومی بودجه در خود هزینه و مخارج سمت فعال به مدیریت نسبت دولت است الزم سرمایه ای،

برداشت  قبیل از مقطعی زدگی مصلحت از هرگونه و باشد داشته کامل تعهد و آنها اجرای به نسبت مناسب، مالی سیاست های گرفتن

 .شود اجتناب منابع صندوق از نشده ریزی برنامه و غیراصولی های
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 و کشور بانکی شبکه و اداری نظام از ظرفیت های مناسب استفاده منظور به اجرایی: عملیات در صندوق مستقیم مداخله از پرهیز -ج

 توسط کارگزاری امکان حد تا صندوق امور اجرایی، و تصدی سطح به کالن و ستادی از فضای صندوق عملیات سطح کاهش از اجتناب

 .پرهیز نماید تجارت و تولید عرصه به دستگاه ورود از صندوق و شده انجام
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