سازوکارهای موفقیت صندوق توسعه ملی؛ تبدیل منابع صندوق به ثروت بین نسلی :چالشها و راهکارها
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چکیده
صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار ،مولد اقتصادی و
حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است .بررسی اولیه در خصوص صندوق توسعه ملی ،نشان دهنده مشکالت و نقص-
هایی در حوزه هایحفظ ارزش دارایی های صندوق ،تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق توسعه ملی
نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور ،برای نسل های فعلی و آتی باشد .در واقع ،یکی از الزامات بنیادین سیاستهای اقتصاد
مقاومتی و برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت
درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کالن اقتصادی عنوان شده است .جنبه اصلی این تغییر« ،طرح تشکیل صندوق
توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد .از
همین منظر ،در این مقاله به بررسی چالشها و تنگناها و در ادامه راهکارها و راهبردهای پیش روی موفقیت صندوق توسعه ملی
و تبدیل منابع صندوق به ثروت بین نسلی از دیدگاه خبرگان و کارشناسان؛ پرداخته شده است.

واژگان کلیدی :صندوق توسعه ملی ،حاکمیت شرکتی ،سرمایهگذاری.
مقدمه
نحوه مدیریت درآمدهای نفتی ،همواره یکی از دغدغههای دولت در اقتصاد ایران بوده است .ایران با داشتن حدود
 157میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفتی و  1201تریلیون متر مکعب گاز طبیعی ،یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر
نفد و گاز جهان است و الزم است از این منابع تجدیدناپذیر به صورتی که منافع نسل های حال و آینده به صورت
توامان حفظ شده و عدالت بین نسلی محقس شود ،استفاده ای کارآمد در جهت توسعه همه جانبه کشور داشته
باشد(پاسبانی و همکاران.)1396 ،
از سوی دیگر ،بسیاری از کشورها از جمله ایران برای ثباتسازی منابع بودجه و کاهش اثرات نوسانات درآمدهای
مزبور بر بودجه عمومی دولت ،نسبت به تأسیس حسابها و یا صندوقهای ثباتساز ،اقدام کردهاند  .به نحوی که در
شرایط وفور درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی ،بخشی از آن درآمدها را در حساب مزبور پس انداز
کرده تا در زمان کاهش این درآمدها ،از حساب یا صندوقهای یاد شده برداشت کنند .کشور ایران در این زمینه ،تجربه
ایجاد حساب ذخیره ارزی را از سال  1379بنابر قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی آغاز کرده است که تا انتهای برنامه
چهارم این سیاست را ادامه داده است  .حساب ذخیره ارزی به عنوان اولین صندوق ثروت حاکمیتی در ایران فعالیت
 . 1استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران ،ایران ،نویسنده مسئول ،ایمیلmpendar@ut.ac.ir :
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خود را از سال  1379آغاز کرد و با توجه به چالشهایی که در مسیر فعالیت و اهداف این نهاد به وجود آمد ،از سال
 1389صندوق توسعه ملی تشکیل شد(کارکن و همکاران.)1399 ،
در نهایت این حساب به دلیل استفاده از منابع آن ،خارج از اصول مقرر ،منجر به نتیجه مطلوب نشد .به دنبال این
نتیجه ،صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد حاکمیتی بر اساس ماده  84قانون برنامه پنجم توسعه از سال  1390پایه-
گذاری شد .بر این اساس ،منابع ورودی ساالنه صندوق معادل حداقل  30درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفتی
(نفت خام ،میعانات گازی ،گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی) در سالهای برنامه تعیین گردید(محمودی و همکاران،
.)1398
در واقع ،صندوقهای ثروت ملی؛ مفهوم جدیدی است که به عنوان ابزاری در جهت مدیریت داراییهای دولتی معرفی
می شوند  .با استفاده از این نهادها می توان مالکیت دولتی را در شرکتهای دولتی ،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به
دولت حفظ کرد ،در حالی که مؤلفه های برتری بنگاههای خصوصی بر بنگاههای دولتی از جمله بهرهوری و بازده
اقتصادی را در شرکتهای دولتی برقرار ساخت(.)Castelli & Scacciavillani, 2015
در چنین شرایطی طبیعی است صندوق توسعه ملی نتواند گردآورنده و حافظ پس اندازهای ارزی کشور برای نسل
های فعلی و آتی باشد .حال این سوال مطرح است که چرا صندوق توسعه ملی در ایران نتوانسته است به اهداف تعیین
شده دست یابد؟ 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؟
لذا در پاسخ به این پرسش ها ،این نوشتار بر این قصد است تا چالشها و تنگناهایی که صندوق توسعه ملی با آن
مواجه است در فراگرد تحلیل و تبیین کیفی همراه با اجماع نظر خبرگان و کارشناسان؛ تشریح کرده و در ادامه
راهکارها و راهبردهای پیشنهادی را نیز به منظور موفقیت صندوق توسعه ملی؛ بازگو نماید.
الزامات موفقیت صندوقهای توسعه ملی :دیدگاههای نظری و تجربی
موفقیت صندوق ها با اقتدار سیاست های مالی و نیز تقید و تعهد کامل به آنها و عمل براساس قاعده و اجتناب
از مصلحت زدگی ،همبستگی مستقیم دارد :فاسنو 3با مطالعه تطبیقی تجارب صندوق های توسعه ملی در کشورهای
مختلف از جمله نروژ ،شیلی ،ونزوئال ،کویت ،عمان و نیز ایالت های آالسکا و آلبرتا که به منظور برابری بین نسلی،
مدیریت تقاضا و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی اقدام به تاسیس صندوق نموده اند ،ضمن تصریح بر وجود تفاوت در
اهداف ،قواعد عملیات ،ساختارهای نهادی و سازمان صندوق در کشورهای مختلف ،بر این نکتة مشترك تأکید دارد که
موفقیت صندوق ها با اقتدار سیاست های مالی و نیز تقید و تعهد کامل به آنها و عمل براساس قاعده و اجتناب از
مصلحت زدگی ،همبستگی مستقیم دارد(.)Fasano, 2020
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هدف و مسیر نهایی صندوق ها ،تثبیت مخارج بوده و استراتژی بهینه سیاست مالی بایستی متضمن شکل گیری
صندوق با نقشی جامع در درآمدها و مخارج باشد :انگل و والدز 4صندوق های تثبیت درآمد ملی را به عنوان یک
راه حل اساسی برای توزیع درآمد بین نسلی و نیز ایجاد پس انداز احتیاطی ،پیشنهاد و ارزیابی کرده اند و بر این نکته
که باید هدف و مسیر نهایی صندوق ها ،تثبیت مخارج باشد و نباید آ نها را فقط در حد درآمدها محدود و منحصر
کرد ،تأکید داشته اند و نتیجه گرفته اند که استراتژی بهینه سیاست مالی بایستی متضمن شکل گیری صندوق با نقشی
جامع در درآمدها و مخارج باشد(.)Pellizzula, 2017
صندوق های درآمد ملی ضرورتاً تضمین کنندة مدیریت محتاطانة درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی نیست
و کلید حل -مشکل مدیریت بودجه دولت است :دیویس و همکاران 5تاکید کرده اند که صندوق های درآمد ملی نه
راه حل ساده ای برای مشکالت مالی کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی است و نه ضرورتاً مشکالت آنها را به کلی
حل می کند .در بیشتر کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی فقدان انگیزه های موثر سیاسی اقتصادی برای مدیریت
محتاطانة بودجه عامل اصلی ضعف این کشورها است .اما اینکه چگونه می توان انگیزه های سیاسی اقتصادی دولت در
این کشورها را درمان کرد ،یک چالش بسیار اساسی است(.)Davis & et al, 2010
صندوق با اقتدار سیاست های مالی و تقید دولت به آن می تواند نقش مؤثری در کاهش بی ثباتی های ناشی از
شوک های برونزا داشته باشد :اندرسون و فاریس 6با مطالعه اقتصاددانان آمریکای التین ،برای مواجهه با بی ثباتی
های ناشی از صدور گاز طبیعی در کشور بولیوی ،به بررسی نکات مثبت و منفی ایجاد صندوق تثبیت در این کشور
پرداخته اند  .آنها در این بررسی ،نتیجه گرفته اند چنانچه تأسیس صندوق با اقتدار سیاست های مالی و تقید دولت به
آن همراه باشد ،این اقدام می تواند نقش مؤثری در کاهش بی ثباتی و نااطمینانی های ناشی از شوك های برو نزا داشته
باشد (.)Andersen and et al, 2012
موفقیت آتی صندوق وابسته به توانایی و انگیزه های سیاسی دولت است :ونتال و النگ  7با بررسی تجربه کشور
های دارای منابع غنی خاطر نشان کرده اند که موفقیت کشورها در دستیابی به نظم و انضباط مالی و سرمایه بین نسلی
از طریق ثبات و یا پس انداز به توانایی آن ها برای جلوگیری از تغییر بودجه یا قواعد صندوق های درآمد ملی توسط
دولت هایشان بستگی دارد  .نهادهای قوی و مستقل که بتواند بر میزان تبعیت دولت ها از قواعد صندوق نظارت کند
در بیشتر کشورهای درحال توسعه وجود ندارد .در نتیجه این دولت ها ممکن است قواعد صندوق را نادیده بگیرند و
منابع آنرا صرف منافع سیاسی کوتاه مدت خود کنند .یک صندوق درآمد ملی اگر به خوبی طراحی شده باشد به طور
خودکار نمی تواند انگیزه های سیاسی دولت را تغییر دهد(.)Weinthal & Luong, 2016
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صندوق های درآمد ملی باید وسیله ای برای هدایت صحیح انگیزه های سیاسی اقتصادی دولت ها باشد:
هامفریس و سندبو 8بیان کردند ،در بسیاری از کشورها منطق صندوق های درآمد ملی نباید بر این باشد که به الگوهای
بهینة اجتماعی هزینههای دولت و پس انداز بهینه برای نسل آتی دست پیدا کند ،بلکه باید وسیله ای باشد برای ایجاد
راهحلی نهادی که انگیزه های سیاسی اقتصادی دولت ها را به طور صحیحی هدایت کند

( Humphreys, M. and Sandbu,

.)2017
موفقیت صندوق ها در طی صحیح مسیر حرکت آتی وابسته به اراده سیاسی دولت ها و تعهد به مدیریت محتاطانه
درآمد توسط آنها است :آسفاها

9

در مطالعات خود به این نتیجه رسید که شواهد تجربی بیانگر  2درس مهم در مورد

صندوق ها می باشد؛ اول ،ایجاد یک صندوق درآمد ملی به خودی خود الزاماً سیاست های محتاطانه مالی را تضمین
نکرده است .دوم ،ایجاد یک صندوق درآمد ملی به خودی خود الزاماً موجب تامین سرمایه بین نسلی نمی شود .لذا اگر
نهاد های قوی برای متقاعد کردن دولت ها به رعایت دقیق قوانین صندوق وجود نداشته باشد ،صندوق های درآمد
ملی سرانجام ناکارا هستند ،حتی وقتی که دقیقا طراحی شوند .بنابراین ،نکته مهم و حیاتی در مورد این صندوق ها،
اراده سیاسی و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد توسط دولت ها می باشد(.)Asfaha, 2017
در مجموع ،بررسی مطالعات نظری و تجربی انجام شده در خصوص صندوق های توسعه ملی بیانگر آن است که مسیر
حرکت آتی صندوق ها در دست دولت ها است  .چنانچه مدیریت بودجه دولت و انگیزه های سیاسی و اقتصادی آنها
در راستای اهداف صندوق ها باشد ،می تواند به حرکت صحیح آنها کمک کند ،در غیر این صورت ،ایجاد یک صندوق
توسعه ملی؛ الزاماً سیاست های محتاطانه مالی را تضمین نمی کند و در نتیجه از همین محل آسیب پذیر خواهد بود.
جدول . 1اصول و راهبردهای سرمایه گذاری در کشورهای منتخب دارای صندوق توسعه ملی
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لذا از مباحث نظری و تجربی می توان نتیجه گرفت یکی دیگر از عوامل موثر در مسیر حرکت آتی صندوق های
توسعه ملی؛ طراحی صحیح سیاست ها و راهبردهای سرمایه گذاری منابع صندوق است  .بنابراین ،برای تبیین مسیر
5

حرکت آتی صندوق توسعه ملی ،شناسایی تجارب سایر صندوق های مشابه در کشورهای دیگر و استخراج اصول و
راهبردهای سرمایه گذاری آنها ،می تواند راهنمای مناسبی باشد  .به طور کلی راهبردهای مشخص شده برای محل
سرمایه گذاری از منابع صندوق درآمدهای ملی به شرح ذیل قابل استنتاج است(:)Vellano & Viterbo, 2015
 سرمایه گذاری در دارایی های مالی ،سهام و اوراق قرضه
 سرمایه گذاری در دارایی های واقعی )امالك و مستغالت(
 سرمایه گذاری در مناطق و کشورهای مختلف )گستردگی جغرافیایی سرمایه گذاری(
 سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و اجتماعی اقتصاد داخلی
از این رو ،بررسی عملکرد سرمایه گذاری صندوق های درآمد نفتی در کشورهای منتخب ،به  2دلیل می تواند چراغی
برای حرکت آتی صحیح صندوق های نفتی تازه تاسیس؛ روشن می کند(:)Bremer & et al, 2016
-1اغلب منابع صندوق می تواند به دالیل زیر در خارج از کشور سرمایه گذاری شود:
لزوم حفظ و حمایت بودجه به عنوان یک ابزار سیاسی مدیریت :اگر برای تامین مالی سرمایه گذاری های داخلی از
قبیل سرمایه گذاری در امور زیربنایی و تجارت از سرمایه صندوق استفاه شود ،در این صورت صندوق تبدیل به یک
منبع اضافی تامین مالی هزینه های دولت می شود .این مساله وضعیت بودجه را به عنوان یک ابزار سیاسی مدیریتی
متزلزل و فرآیند بودجه را تضعیف می کند .لزوم دارا بودن یک ساختار صنعتی متنوع :سوق دادن سرمایه گذاری ها به
خارج از کشور باعث می شود که ساختار صنعتی به درآمدهای نفتی وابسته نگردد تا در صورت کاهش یا قطع درآمد
های نفتی این ساختار قابل دوام نباشد) اجتناب از مساله بیماری هلندی.(.
-2لزوم ثبات در اقتصاد از طریق سرمایه گذاری مستقیم صندوق نفت در خارج :زیرا سرمایه گذاری در خارج
موجب می شود دولت از این طریق در جریان خارجی سرمایه شرکت نماید .این اقدام موجب کاهش فشارهایی می
شود که در مواقع افزایش نرخ ارز یا کاهش نرخ بهره ایجاد می شود ،بنابراین از اقتصاد داخلی در قبال اثرات نوسان
درآمدهای نفتی حفاظت می کند .دالیل دیگری نیز مانند :سرمایه گذاری منابع صندوق در زمینه ها و مکان های کم
ریسکتر ،استفاده از منابع صندوق جهت توسعه میادین نفتی ،استفاده از سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق
برای تامین تعهدات بلندمدت دولت در صندوق بازنشستگی ،بهره گیری از مشاوران سرمایه گذاری خارجی و مدیران
مجرب و متخصص دولتی و خصوصی در امر سرمایه گذاری و شفافیت جریان منابع و مصارف صندوق ،دارایی های
صندوق و عملکرد سرمایه گذاری های صندوق نیز وجود دارند که قابل توجه هستند.
لذا عملکرد و میزان موفقیت صندوق های مورد بررسی در جدول نشان می دهد صندوق های ملی آالسکا ،صندوق
ذخیره آلبرتا هریتیج کانادا و صندوق نفتی دولت نروژ به عنوان بهترین تجربه های مدیریت درآمد نفتی و مسیر
سرمایه گذاری شناخته شده اند .ساختار و ویژگی های صندوق های مدیریت درآمد نفتی در آذربایجان و قزاقستان به
6

گونه ای است که با ضعف ساختاری مواجه هستند .صندوق تثبیت اقتصاد کالن ونزوئال نیز با مشکل برداشت
غیرقانونی و فزاینده دولت مواجه شده و عمالً از اهداف خود فاصله گرفته و در مسیر صحیح حرکت نمی کند .به
طور کلی ،سازوکار گردش منابع و مصارف صندوق در اغلب کشورها از این قرار است که جریان مستقیم ورود
درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه دولت مسدود شده و در برخی از آنها بخشی از این درآمدها و در برخی
کل بهره درآمدهای نفت )بهره مالکانه ( به صندوق واریز می شود .مدیریت صندوق برای ایجاد درآمد مستمر و کاهش
خطر پذیری ،منابع بدست آمده را با سبد سرمایه گذاری مناسب و به شکل های مختلف در بازارهای مالی سرمایه
گذاری می کند تا ضمن کاهش خطرپذیری و حفظ اصل سرمایه ها ،قدرت خرید صندوق حداکثر شود  .در این
کشورها بازده و درآمدهای مستمر حاصل از دارایی های مالی صندوق به عنوان منبع جدید درآمدی برای تأمین
نیازهای اعتباری دولت در قالب بودجه عمومی و یا تقویت سرمایه صندوق اختصاص می یابد.
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق حاضر ،ماهیت فراتحلیلی-تبیینی داشته که در آن با استفاده از روش دلفی و نیز اسنادی و با استفاده از
ابزار مصاحبه باز(نیمه ساختار یافته)؛ اطالعات و داده های الزم ،جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل شده اند .جامعه و
نمونه آماری شامل  20نفر از خبرگان ،صاحبنظران ،مطلعین کلیدی و کارشناسان آشنا به مسائل صندوق توسعه ملی،
برنامهریزی و بودجهریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد هستند.
نتایج و یافته ها
پس از تدوین سواالت باز پژوهش و انجام مصاحبه های باز از جامعه و نمونه آماری و پیادهسازی آنها طی فرایندی،
متن مصاحبه ها برای یافتن مقوله ها و نکات کلیدی ،مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج و یافته های بدست آمده در
 3حوزه تحلیل :چارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی ،سرمایه گذاری و منابع و مصارف و تسهیالت بانکی
صندوق توسعه ملی؛ بر اساس مطالب یافت شده و مشابهت ها؛ استخراج مفاهیم صورت گرفته و مفاهیم و مقوله های
کلیدی بدست آمده اند .این مقوله ها و عوامل کلیدی از طریق آزمون تحلیل مولفه های اصلی(بر اساس وزن ها مولفه)
در دو دسته چالشها و تنگناها و راهکارها و راهبردها بطور جداگانه ،رتبه بندی و اولویت بندی شده اند:
جدول ( :)2نتایج تحليلي آزمون تحليل مولفههاي اصلي:مقوله ها و عوامل کليدي(چالشها و تنگناها)

وزن هر عامل

چالشها/تنگناها

7

اولویت/رتبه

تضاد منافع حال و آینده صندوق توسعه ملی

0.945

1

تداوم قدرت سیاسی و منافع بلندمدت

0.924

2

تصیمات بلندمدت و ساختارهای کوتاهمدت

0.895

3

نیازهای ضروری بودجه و مالحظات بلندمدت توسعه

0.893

4

الزامات تخصیص بهینه و اثربخش منابع و مالحظات سیاسی

0.881

5

ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و مخدوش شدن فضای کسب و کار

0.853

6

سپردن وظیفه اعطاء تسهیالت به بانکها

0.831
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نتایج جدول  2شامل مضامین و مواردی است که از متتن مصتاحبه هتای بدستت آمتده از خبرگتان و صتاحبنظران،
کدگذاری و مقوله بندی و دسته بندی شده است و بر اساس وزن هر عامل بتا استتفاده از آزمتون تحلیتل مولفته هتای
اصلی؛ رتبه بندی شده است .این نتایج ،گویای آن است که با توجه به آزمون تحلیل مولفههای اصلی به عمل آمتده در
مورد مهمترین چالشها و تنگناهای صندوق توسعه ملی عبارت است از :تضاد منافع حال و آینده صندوق توسعه ملی
( ،)0/94تداوم قدرت سیاسی و منافع بلندمدت ( ،)0/92تصیمات بلندمدت و ساختارهای کوتااهمادت ( ،)0/89و
نیازهای ضروری بودجه و مالحظات بلندمدت توسعه ()0/89؛ به عنوان اولویت های اول تا چهارم؛ از وزن و اهمیت
باالیی برخوردار بودهاند.

چالشها و تنگناها
تضاد منافع حال و آینده صندوق توسعه ملی
جایگاه صندوق توسعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با جایگاه بانک که وظیفه
اصلی آن تسهیالتدهی است اشتباه گرفته شود .صندوق به منظور خارج کردن بخشی از عواید نفتی از بودجه عمومی
و همچنین تبدیل آن به اشکال دیگری از ثروت برای حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شد ،اما تعدادی از مدیران و
نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی هنوز این اطمینان را ندارند که اگر عواید نفتی امروزه در حوزه
نمایندگی آنها مصرف نشود در آینده سهم آنها از این منابع حفظ خواهد شد .عدم اطمینان به داشتن سهم مناسب از
عواید نفتی در آینده ،نمایندگان را به استفاده کنونی از عواید نفتی سوق میدهد .چالش بین منافع احتمالی بلندمدت
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(که شامل منافع نسل آینده نیز خواهد شد) و منافع قطعی نسل حاضر یکی از مسائلی است که عملکرد موفق صندوق
توسعه ملی را با خطر مواجه می سازد .عالوه بر این ،رئیس قوه مجریه ای که دولت را در دست دارد نیز مطمئن نیست
که اگر امروزه از عواید نفتی انباشت شده در صندوق توسعه ملی در جهت رتق و فتق امور کشور استفاده نکند در
آینده استفاده مفیدتری از این منابع ،صورت گیرد .البته الزم به ذکر است با توجه به عدم اطمینان ساختاری در اقتصاد
ایران و ترجیح منافع کوتاهمدت بر بلندمدت ،تصمیمی عقالیی است و تغییر این ترجیح؛ نیازمند تقویت اطمینان به
ساختار اقتصاد ایران است.
تداوم قدرت سیاسی و منافع بلندمدت
هدف اصلی از تأسیس صندوق توسعه ملی ارزش افزایی صندوق تبدیل درآمد های حاصل از نفت و گاز به ثروت
های ماندگار است که به نظر میرسد حلقه مفقوده صندوق در این سالها این است که فقط به بخش تسهیالت پرداخته
به طوری که خود هیچ دخالتی درانتخاب افراد و تضامین نداشته و بر عهده سیستم بانکی بوده است .بسیاری از
سیاستمداران حاکم ترجیح می دهند با خرج کردن بیشتر از منابع عمومی بقای خود در حکومت را تداوم بخشند و
برای این منظور استفاده فوری از عواید نفتی انباشت شده در صندوق توسعه ملی بهترین فرصت است .شخصی بودن
قدرت در ایران و عدم تعهد به حزب مشخص ،سیاستمداران را به سمت تداوم بقای خود به قیمت به خطر انداختن
منافع بلندمدت سوق می دهد .ساختار انتخابات مجلس و ریاست جمهوری کنونی نیز افراد را به اقدامات فردی و به
دور از مکانیسمهای حزبی تشویق می کند به گونه ای که منافع سیاستمداران با تالش های فردی؛ بیشینه می شود.
تصیمات بلندمدت و ساختارهای کوتاهمدت
آییننامه داخلی مجلس و سازوکار رایگیری در مجلس به گونه ای است که فضا برای اخذ تصیمات کوتاه مدت
فراهم تر از تصمیمات بلندمدت است .در نتیجه نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی که نیازمند حمایت همه جانبه از
ساختارهای بلندمدت هستند همواره در معرض آسیبپذیری از طریق تصمیمات کوتاه مدت هستند .درج اساسنامه
صندوق در برنامه توسعه ،تغییر آن را نیازمند دوسوم رای ساخته است اما در سال های گذشته به راحتی این حد نصاب
برای تغییر در اساسنامه فراهم شده و حد نصاب مذکور نتوانسته اساسنامه صندوق را از تغییر مصون نگه دارد .غلبه
تصمیمات کوتاه مدت بر بلندمدت به گونه ای است که حتی نمایندگان اعتمادی به درایت هیات امنا صندوق نداشته و
در سال های برنامه پنجم ،همواره اختیارات قانونی هیات امنا با قوانین مجلس مخدوش شده و در نتیجه پاسخوگیی
هیات امنا نیز زیر سوال رفته است .در چارچوب قانونی ارتباط صندوق توسعه ملی با نهادها و سازمانهای دولتی،
اهداف مشخص در صندوق ثروت ملی ،ارتباط صندوق با سیاست های کالن اقتصادی ،جایگاه صندوق در قوانین
کشور ،چگونگی ارتباط دولت به عنوان مالک با صندوق ،استقالل صندوق و نوع ساختار و نقش اهداف صندوق،
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وظایف و مسئولیتهای صندوق و نحوه گزینش هیأت امنا و هیأت عامل و مدیریت اجرایی صندوق باید مدنظر قرار
گرفته و از بخش مدیریت تا تمام ذینفعان چه در حوزه تصمیم گیری و چه حوزه منابع و چه مصارف صندوق باید این
موضوعات شفاف و تببین شده باشد و تک تک این زیر بخشها در صندوق ارزیابی و مشکالت صندوق به صورت
یکپارچه مطرح و برسی شود.
نیازهای ضروری بودجه و مالحظات بلندمدت توسعه
شرایط دخل و خرج دولت در ایران به گونه ای است که همواره مخارج آن بیشتر از درآمد است .در نتیجه دولتی که
ناتوان از کاهش هزینه ها و ایجاد منابع جدید است و تعهدات ،وعده ها ،اقدامات توسعه ای و حتی اقدامات حاکمیتی
بر زمین مانده دارد ،به هر طریق در پی استفاده از منابع انباشت شده در صندوق خواهد رفت .در نتیجه ممنوعیت
استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینهای و تملک دارائیهای سرمایهای و بازپرداخت بدهیهای دولت همواره
چالش بر انگیز خواهد بود و دولتمردان با این پرسش مواجه اند" :در شرایطی که کشور نیازمند است چه ضرورتی
برای

سپردهگذاری منابع ارزی و یا حتی سرمایهگذاری آنها در بازارهای پولی و مالی خارجی است؟" .در عین

حال ،تحریم های نفتی و تحت فشار قرار گرفتن بودجه دولت از این محل نیز انگیزه هجوم به منابع صندوق را به بهانه
تحریم ها تشدید کرده است.
الزامات تخصیص بهینه و اثربخش منابع و مالحظات سیاسی
مساله مهم در مورد ارزیابی کارآیی یک صندوق نفتی جهت مدیریت درآمدهای نفتی ،این است که کارآیی صندوق
عالوه بر شرایط موجود نهادی  -ساختاری ،به شدت به شکل و نوع صندوق ،نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار
سیاسی  -اقتصادی ،درجه استقالل آن به لحاظ حقوقی ،نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت
اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است .بر این اساس نمیتوان به طور کلی راهبرد صندوق نفتی را فارغ از
جایگاه ،کارکردها ،قواعد حاکم بر آن و نیز ضمانت اجرایی آن مورد بحث قرار داد .بنابراین برای ارزیابی کارآیی یک
صندوق نفتی ابتدا باید شکل و نوع صندوق را مشخص نمود و سپس به بررسی کارآیی آن پرداخت.دربخش مدیریت
ریسک و بازده باید محورهایی تبیین شده و ساختار و فرآیند سرمایه گذاری صندوق مشخص شود و استراتژی ها و
ابزارهای مالی و روشهای مختلف سرمایه گذاری مشخص شود .جزء ( )4بند (خ) اساسنامه صندوق؛ سرمایهگذاری در
بازارهای پولی و مالی خارجی را در زمره مصارف صندوق ،بر شمرده است .هرچند ممکن است این هدف با الزامات
تخصیص کارآ ،بهینه و اثربخش منابع صندوق سازگار باشد اما همواره خروج ارز از کشور و سرمایه گذاری آن در
کشورهای خارجی به ویژه غربی ،موضوعی چالش برانگیز و مغایر منافع سیاسی کشور قلمداد شده است.
ارائه تسهیالت به بخش خصوصی و مخدوش شدن فضای کسب و کار
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هدف اصلی صندوق توسعه ملی ایجاد صنایعی سودآور با مالکیت و مدیریت بخش خصوصی است .این هدف در
شرایط رونق اقتصادی و محیط کسب و کار مناسب تحقق می یابد .در شرایطی که اقتصاد کشور در موقعیت رکود
تورمی قرار گرفته و شاخص های اساسی از جمله نرخ ارز پرنوسان و غیرقابل پیش بینی است ،انتظار شکل گیری
سرمایه گذاری جدید از طرف بخش خصوصی عاقل دور از انتظار است .به نظر می رسد عدم استفاده از تسهیالت
صندوق توسعه ملی و عملکرد کم این صندوق در ارائه وام ناشی از ضعف اساسنامه صندوق یا سازوکار طراحی شده
برای اخذ تسهیالت نیست بلکه فضای حاکم بر اقتصاد کشور به گونه ای است که نه تنها ایجاد صنعت جدید مقرون به
صالح نیست بلکه صنایع موجود نیز عمدتا زیر ظرفیت خود کار کرده و یا در شرف تعطیلی هستند .البته نگاه به
صندوق توسعه ملی به گونه ای باشد که ضعف عملکرد برخی از سازمان ها منجر به برداشتهای بی رویه و خارج از
چارچوب از صندوق توسعه ملی نگردد.

سپردن وظیفه اعطاء تسهیالت به بانکها
طبق اساسنامه صندوق پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و اهلیت
متقاضی توسط بانک عامل امکان پذیر نیست و ارزیابی گزارشهای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی
طرحهای سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری ،به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار اعالم شده توسط
هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به
صندوق است .سپردن این وظیفه بر دوش بانک های عامل در شرایطی است که عمده بانک ها از توان کارشناسی کافی
برای این کار برخوردار نیستند و در نتیجه در تضمین کردن طرح ها دچار تردید شده و در عمل ارائه تسهیالت از
صندوق با موانعی مواجه می گردد .عالوه بر این ،نظام بانکی کشور در بسیاری از فعالیت ها که ممکن است مزیت
نسبی کشور و یا نیازهای توسعه ای کشور باشد اما ریسک باالیی دارد ورود نخواهد کرد و این گونه فعالیت ها از
چرخه دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ،حذف خواهند شد  .عالوه بر این ،در شرایطی منابع میلیارد دالری
صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد که سرمایه های این بانک ها به زحمت به نصف این رقم
می رسد و در نتیجه تضمین این بانک ها برای ضمانت بازپرداخت وام ها از اساس زیر سوال است.
جدول ( :)3نتایج تحليلي آزمون تحليل مولفههاي اصلي:مقوله ها و عوامل کليدي(راهکارها و راهبردها)
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وزن هر عامل

اولویت/رتبه

حاکمیت شرکتی در صندوق توسعه ملی

0.953

1

شفافسازی ماهیت حقوقی صندوق

0.932

2

تعیین نقشه راه صندوق و استراتژی توسعه صنعتی کشور

0.915

3

پوشش نوسان نرخ ارز به منظور تشویق سرمایهگذاری ارزی منابع
صندوق

0.891

4

اصالح ساختار قراردادهای صندوق با نظام بانکی

0.884

5

سرمایهگذاری در حوزههای مختلف سازوکار حفظ ارزش داراییهای
"صندوق توسعه ملی"

0.873

6

لزوم تشدید مجازات متقاضیان متخلف

0.821

7

فعال شدن صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری و صادرات در مناطق کمتر
توسعه یافته

0.791

8

راهکارها/راهبردها

نتایج جدول  3شامل مضامین و مواردی است که از متتن مصتاحبه هتای بدستت آمتده از خبرگتان و صتاحبنظران،
کدگذاری و مقوله بندی و دسته بندی شده است و بر اساس وزن هر عامل بتا استتفاده از آزمتون تحلیتل مولفته هتای
اصلی؛ رتبه بندی شده است .این نتایج ،گویای آن است که با توجه به آزمون تحلیل مولفههای اصلی به عمل آمتده در
مورد مهمترین راهکارها و راهبردهای صندوق توسعه ملی عبارت استت از :حاکمیت شرکتی در صندوق توسعه ملی
( ،)0/95شفافسازی ماهیت حقوقی صندوق ( ،)0/93تعیین نقشه راه صندوق و استراتژی توسعه صانعتی کشاور
( )0/91و پوشش نوسان نرخ ارز به منظور تشویق سرمایهگذاری ارزی منابع صندوق ()0/89؛ به عنوان اولویت های
اول تا چهارم؛ از وزن و اهمیت باالیی برخوردار بودهاند.
راهکارها و راهبردها
حاکمیت شرکتی در صندوق توسعه ملی
حاکمیت شرکتی و تخصیص منابع دو حوزه مهم در زمینه اداره صندوق های ثروت ملی است .مدیریت صندوق باید
طوری طراحی شوند که در آن تقسیم مناسب وظایف ،نقش حاکمیت و مقام اداره کننده در نظر گرفته شده و مبین
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استقالل کامل بین مالکیت و مدیریت باشد .این نهاد مالی باید از اصول اخالقی داخلی مناسب برخوردار و اطالع
رسانی و شفافیت الزم در مورد صورتهای مالی را داشته باشند .نامشخص بودن وضعیت مالی و عدم تخصیص منابع به
سرمایه گذاری های مناسب ،به دلیل حاکمیت شرکتی ضعیف ،ممکن است به صندوق ها لطمه وارد نماید؛ الزم است
حاکمیت شرکتی صندوق ها مشخص و عملیات آنها به صورت شفاف و به دور از هرگونه مداخله سیاسی تعیین شود.
همچنین گزارش دهی عملکرد باید به صورت دقیق ،مستمر و مستقل انجام شود.
حاکمیت شرکتی در تعریفی گسترده پاسخگویی سازمان در برابر ذینفعان و جامعه را در برمی گیرد و سیستمی است که
در آن هدایت و کنترل می شود .هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و
رعایت حقوق ذی نفعان است دستیابی به اهداف فوق با سازوکارهای برون سازمانی و درون سازمانی حاصل می شود.
شفافسازی ماهیت حقوقی صندوق
سازوکارهای برون سازمانی شامل نظارت قانونی ،رژیم حقوقی ،نقش سرمایه گذاران نهادی ،الزامی کردن حسابرسی
مستقل و سازوکارهای درون سازمانی شامل هیئت مدیره ،مدیریت اجرایی و غیر اجرایی و مدیران مستقل ،کمیته ها،
کنترل های داخلی و اخالق سازمانی است .صندوق های ثروت ملی موظف هستند ساختاری را طراحی کنند که در آن
تقسیم مناسب وظایف ،نقش ارکان نظارتی و عملیاتی صندوق در نظر گرفته شده و مبین استقالل کامل در مالکیت و
مدیریت باشد این نهادهای مالی تنها در صورتی به اهداف خود خواهند رسید که دارای طراحی مناسب و سیستم
حاکمیت شرکتی شایسته باشند ضعف در قانون گذاری و ساختار حاکمیت ،در کشورهای صاحب صندوق می تواند
سبب بهره برداری نامناسب و ناعادالنه ،تخصیص غیر بهینه منابع ،سوگیری سیاسی در استفاده از منابع شود.
چهارچوب قانونی و حاکمیت شرکتی در این نهادهای مالی باید به شکلی باشد که عالوه بر پوشش ویژگی های
خاص صندوق ها ،نگران های موجود در مورد آنها را نیز موردتوجه قرار دهد .در ساختار سازمانی صندوق ها ،باید
بین بدنه حاکمیتی و نظارتی تفاوت وجود داشته باشد .بدنه حاکمیتی ،سیستمی را ایجاد می کند که مسئولیت مدیریت
دارایی ها را تعیین و تفویض می نماید.اختیار سرمایه گذاری ،از مدیران باالیی به سطوح زیرین و نهایتاً مدیران دارایی
محول

می گردد .بدنه حاکمیتی شامل مالکین ،نهاد مسئول سرمایه گذاری همچون وزارت اقتصاد ،هیئت اجرایی،

مدیر ارشد اجرایی و مدیران سرمایه گذاری درون و بیرون سازمانی است .از سوی دیگر در هر بدنه حاکمیتی ،باید یک
بدنه نظارتی ایجاد شود که در سرپرستی سیستم نقشی مؤثر خواهد داشت .نقش این بدنه نظارتی تأیید فعالیت
واحدهای تحت سرپرستی ،مطابق با قوانین تعیین شده است .بدنه نظارتی شامل حسابرس عمومی و مستقل ،حسابرس
داخلی و نهادهای نظارتی می باشد.
تعیین نقشه راه صندوق و استراتژی توسعه صنعتی کشور
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استفاده بهینه از منابع صندوق توسعه ملی نیازمند تخصیص آن بر اساس ‹برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور› است
و بدون چنین برنامه ای ارائه تسهیالت صندوق ،فاقد جهتگیری مشخص و بدون هدف خواهد بود .نحوه پرداخت
فعلی منابع صندوق بیشتر متکی به نظرات کارشناسی بانکها و صندق توسعه است و از حمایت یک برنامه جامع
راهبردی که مورد وفاق مقامات سیاسی نیز باشد ،محروم است .در برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور ،الزم است
ماموریت صندوق برای توسعه همه جانبه صنایع مشخص با در نظر گرفتن ارتباطات پسینی و پیشینی آنها و تامین
سرمایه در گردش و کمک به بازاریابی صادراتی ،مد نظر قرار گیرد .وجود چنین برنامه ای می توند نقشه راه حرکت
صندوق را فراهم نموده و در پایان هر دوره می توان ،ارزیابی موفقیت صندوق در ارتقاء صنعت مورد نظر را ارزیابی
نمود.
صندوق توسعه ملی با همان متون قانونی و آیین نامههای اجرایی که در دهه  80و براساس گشایش ها و سهولت های
آن زمان و درآمد نفتی زیاد(در برنامه چهارم) ،ثبات نسبی تورم و رشد اقتصادی( در برنامه سوم) تدوین شده است
فعالیت می نماید که نیازمند بازنگری است ،زیرا از یک سو این ابزار و روش یکبار در حساب ذخیره ارزی تجربه شده
و بسیاری از ویژگیهای ساختاری حساب ذخیره ارزی بعداً نارسایی و فرسایشی بودن خود را نشان داده است ،به
نحوی که اثر خود را در صندوق نشان داد و از سوی دیگر با تغییر شرایط در دهه  90از جمله نوسانات نرخ ارز ،نرخ
رشد ،تورم و روابط تنشزای بین المللی ،به ویژه تشدید تحریمهای بی سابقه و همینطورتقویم انتخابات که تأثیر
جدی بر فعالیت صندوق دارد ،الزم است روش حکمرانی ،برنامه سرمایه گذاری و تشخیص اولویتهای کشور در
آغاز دهه  1400احیا گردد.
به نظر میرسد رویکرد صحیح در تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه ملی این است که استراتژی تخصیص منابع به
نحوی طراحی گردد که بتواند مدیریت درآمدهای نفتی را در راستای دستیابی به اهداف تثبیت درآمدهای نفتی دولت و
کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی؛ تبدیل درآمدهای نفتی به ثروتهای مولد و ماندگار و پسانداز آن
برای نسلهای آتی و در نهایت استفاده بهینه درآمدهای نفتی جهت کمک و تسهیل فرآینتد تثبیت ،رشد و تتوسعه
پایدار اقتصاد کشور ،به بهترین نحو به انجام رساند.
در راستای طراحی استراتژی مناسب برای تخصیص منابع باید چهار مساله مهم را مورد توجه قرار داد :اول اینکه این
استراتژی باید قادر باشد از بروز بیثباتی در اقتصاد داخلی ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای
نفتی جلوگیری به عمل آورده و نوسانات درآمد نفتی را به خارج از اقتصاد داخلی منتقل نماید .در واقع صندوق باید
یک جریان باثبات از منابع ارزی را به اقتصاد کشور تزریق نموده و بیثباتیهای درآمدهای نفتی را به خارج منتقل
نماید .دوم اینکه این استراتژی باید ظرفیت محدود اقتصاد داخلی در هضم و جذب درآمدهای ارزی حاصل از نفت را
به خصوص در دوران رونق نفتی مد نظر قرار داده و درآمدهای مازاد بر ظرفیت داخلی را در خارج از اقتصاد نگهداری
14

و انباشت نموده تا با گسترش ظرفیته ای اقتصاد داخلی طی زمان ،به مرور و به نحوی هموار ،آن را وارد کشور نماید.
سوم اینکه این استراتژی باید حقوق نسلهای آتی نسبت به منابع نفتی را به رسمیت شناخته و مورد تاکید قرار دهد و
در نهایت اینکه این استراتژی باید بتواند بیشترین کمک را به تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور

بنماید.

فعال شدن صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری و صادرات در مناطق کمتر توسعه یافته
از آنجا که اخذ وثایق و تضمین از وظایف بانک های عامل بوده و بر اساس شرایط مصوب صندوق صورت می گیرد،
اگر بر اساس مالحظات توسعه ای بنا باشد فعالیت خاصی در منطقه ای کمتر توسعه یافته گسترش یابد و یا صادرات
محصول و خدمتی خاص رونق گیرد ،الزم است وثایق آسانتری از مشتریان در برخی از مناطق اخذ شود ،اما ریسک
عدم بازپرداخت نبایستی متوجه بانک ها یا صندوق توسعه ملی شده بلکه ‹صندوق های ضمانت سرمایه گذاری› و یا
‹صندوق ضمانت صادرات› باید مکلف به تضمین تسهیالت شوند .توجه به این نکته در این بحث ضروری است که
حمایت از طرح هایی که درمناطق کمتر توسعه یافته انجام می شود حتما باید مستند به ‹نقشه جامع توسعه صنعتی
کشور› و ‹مطالعات آمایش سرزمین› بوه و بدون چنین پشتوانه هایی عمال تخفیفات در نرخ سود یا آسانتر کردن وثایق
تاثیر چندانی در توسعه یافتگی مناطق مورد نظر نخواهد داشت .سند آمایش سرزمین در راستای عمل به تکلیف ماده
( )26قانون برنامه ششم توسعه و ماده( )32قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در افق  ،1424در اسفند سال
 1399به تصویب رسید .با توجه به اینکه کلیه طرحها و پروژههای توسعهای ،سرمایهگذاری ،تولیدی و مشارکتی باید با
سند آمایش سرزمین منطبق باشد ،صندوق نیز این برنامه ملی و راهبردی را مورد توجه قرار دهد.
پوشش نوسان نرخ ارز به منظور تشویق سرمایهگذاری ارزی منابع صندوق
یکی از مشکالت اساسی دریافت کنندگان تسهیالت ارزی در ایران ،افزایش نرخ ارز از زمان پرداخت تسهیالت تا زمان
بازپرداخت اقساط است .شوك های شدید ارزی در ایران سبب شده بسیاری از اقساط ارزی معوق شود و مشتریان در
خصوص بازپرداخت اق ساط با مشکل مواجه شوند .بر اساس نظامنامه صندوق توسعه ملی ،پیشبینی سازوکار الزم
برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز و ارائه مشاوره و راهکار به متقاضی دراین زمینه بر عهده بانک عامل
است .اما امکان کاربرد ابزارهای متداول پوشش ریسک نوسان نرخ ارز در دنیا ،برای بسیاری از بانک ها میسر نیست.
در نتیجه الزام بانک ها به پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز بدون فراهم شدن زمینه های الزم ،سبب عدم تمایل آنها به
اعطاء تسهیالت صندوق توسعه ملی می شود .در نتیجه با شرایط کنونی اقتصاد ایران که مملو از عدم اطمینان بوده و
امکان برنامه ریزی بلندمدت را برای فعاالن اقتصادی دشوار می کند ،الزم است صندوق توسعه ملی در تاسیس شرکت
های بیمه ای با هدف پوشش نوسان نرخ ارز فعال شده و از طریق راهکار منطقی و علمی آن که همان تقویت نظام
بیمه ای کشور است ،برای سرمایه گذاران اطمینان الزم برای سرمایه گذاری ارزی فراهم شود.
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اصالح ساختار قراردادهای صندوق با نظام بانکی
مکانیسم طراحی شده برای صندوق توسعه ملی به گونه ای است که هر طرح برای دریافت تسهیالت از صندوق
نیازمند توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و تایید اهلیت متقاضی توسط یک بانک عامل است .از آنجا که شرایط اولیه مناطق
و استانهای مختلف کشور ،یکسان نیست و استان های برخوردار ،توان بیشتری برای ارائه طرح های پربازده دارند؛
نمایندگان استان های محرومتر همواره در پی نقض قوانین رقابت و ارفاق به مناطق ضعیف تر برای جذب بیشتر منابع
خارج از قواعد کارآیی هستند .اصالح ساختار قراردادهای صندوق با بانکهای عامل بایستی انجام شود .صندوق باید
موازات تسهیالت دهی ،به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درپروژه هایی که سود آوری الزم را دارد سرمایه گذاری کند
و این کاری است که همه صندوقهای ثروت ملی دنیا انجام میدهند .افزایش نقش بانکها به منظور اهرمی کردن منابع
صندوق ،مطابقت پروژهها با سند ملی آمایش سرزمین ،مدیریت منابع نزد بانک مرکزی و اجازه تملک داراییهای بانک
و تسهیالتگیرندگان از جمله سازوکارهای مورد لزوم در این زمینه است .صندوق هر ساله با توجه به ماده ( )52قانون
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ،)2نسبت به سپردهگذاری بخشی از منابع خود در
بانکهای سپردهپذیر اقدام می کند تا پروژههایی در حوزه آب ،کشاورزی ،صنعت و گردشگری را تأمین مالی کند.
ضمن تأکید بر افزایش نقش بانکها در این فرایند به منظور اهرمی کردن منابع صندوق ،بایستی سهم صندوق از این
سرمایه گذاریها طبق سازوکاری خاص ،مشخص گردد .بدیهی است در فرایند انتخاب بانکهای سپردهپذیر نیز عالوه
بر رعایت عملکرد بانک مورد نظر ،بانکی که سهم آورده بیشتری به این منظور اختصاص دهد و سهم آورده باالتری را
تأمین کند ،از اولویت باالتری برای عقد قرارداد و میزان سپردهگذاری صندوق؛ برخوردار گردد.
سرمایهگذاری در حوزههای مختلف سازوکار حفظ ارزش داراییهای "صندوق توسعه ملی"
هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی،
حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت ،گاز و فرآوردههای نفتی ،از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی است .از عمده
مصارف صندوق می توان به اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات
عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه ،سرمایه گذاریهای دارای توجیه فنی ،مالی و اقتصادی؛ اعطای تسهیالت
صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و
اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خرید کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور اشاره کرد.صندوق
توسعه ملی نباید قلک دولتها باشد و باید به آنچه بعنوان اساسنامه تصویب شده پایبند باشد .باید به دنبال تنوع بخشی
قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق در پروژهها باشیم .به منظور صیانت از
منابع صندوق و با توجه به شرایط تورمی کشور ،نرخ بهره بانکی و سود تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی،
سرمایه گذاری در طرحهای پر بازده و با ریسک کم میتواند منجر به صیانت از سهم نسلهای آینده شود .البته این
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روش میتواند عالوه بر سرمایه گذاری و سپرده گذاری در بانکها از مصادیقی مانند سرمایه گذاری در بازارهای پولی و
مالی به شرط اخذ مجوزهای الزم استفاده کرد .ضمن اینکه الزم است موضوع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و نرخ
بازده آنها و ریسکهای که در سرمایه گذاری در این بخشها میتوان به صندوق توسعه ملی تحمیل شود مورد بررسی
دقیقی قرار بگیرد .منابع صندوق در کنار سرمایهی مردمی می تواند منجر به راه اندازی طرحهای بزرگ شود ،به طوری
که مردم نیز در منافع سرمایه گذاری های صندوق سهیم و کارهای بزرگی با مشارکت صندوق و مردم در کشور انجام
شود .صندوق توسعه ملی می تواند طرح های بزرگی با شرکای همسایه برای ورود به بازار کشور هایی نظیر
تاجیکستان ،پاکستان ،عراق و افغانستان تعریف و از ظرفیتهای مشترك به شکل درستی استفاده کند.
لزوم تشدید مجازات متقاضیان متخلف
نگاه به منابع صندوق نباید همانند تثبیتی و یا توسعهای همچون بودجه جاری و عمرانی باشد .بلکه باید به عنوان
پشتیبان بخش تولید خصوصی عمل کرده و مجدد به صندوق بازگردد؛ به گونه ای که بتدریج منابع صندوق فزونی
یافته و بتواند در شرایطی که منابع خدادای نفت و گاز به اتمام می رسد ،عهده دار وظایف سنگین حکمرانی کشور
باشد.به منظور تنبیه متخلفین و تنظیم قواعد تثبیت کننده بازار الزم است در خصوص آن دسته از متقاضیان که
اطالعات غیرواقعی (از جمله صوری بودن قراردادها و زیادنمایی قیمت ها) به بانک های عامل ارائه می دهند و
همچنین منابع را خارج از موضوع قرارداد هزینه کرده و یا تسهیالت را به موقع بازپرداخت نمی کنند؛ مجازات های
تنبیهی شدیدی در نظر گرفته شود در عین حال ،صندوق باید درقراردادهای جدید خود قادر باشد بطور همزمان امکان
بازپس گیری مطالبات خود به صورت ارزی و یا امکان تملک دارائی را داشته باشد تا از رسوب منابع صندوق در
تعداد محدودی طرح جلوگیری کند .عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس سرمایه و جلوگیری از سرمایه گذاری
مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه اندازی صندوق و توسعهی اقتصادی کشور تضاد دارد.
چنانچه صندوق درقراردادهای جدید خود در صورت استنکاف بانک و یا تسهیالت گیرنده از بازپرداخت قادر به
تملک خودکار پروژه بوده و بتواند در فروش سهام آن نقش داشته باشد تا حد زیادی از مشکالت بازپسگیری
مطالبات صندوق کاسته خواهد شد .ضمن آنکه تضمین ریسک سرمایه گذاری و تسهیالت صندوق توسط شرکتهای
بیمهای نیز بسیار کارساز است .بانکهای عامل باید متعهد شوند در قبال هر گونه عدم پرداخت تسهیالت گیرندگان،
منابع ارزی را به صندوق توسعه ملی برگردانند
جمع بندی و نتیجهگیری :توصیه های سیاستی
تجربه کشورهای جهان نشان می دهد این پایبندی الجرم باید به عنوان یک الگوی رفتاری و فرهنگی نزد دولت ها
درآید .تحقق این الگو نیازمند زمان است ،اینکه چه عناصر یا عواملی در کوتاه شدن این زمان موثر است ،سوالی است
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که سیاستگذاران باید ضرورتاً به آن پاسخ گویند ،تجربه سال های اجرای برنامه های توسعه را تضمین نمی کند .به
تعبیر دیگر ،تنها سپهر قانونی متضمن اجرای برنامه ها و تحقق اهداف نیست ،بلکه فراتر از قانون باید سپهر دیگری
وجود داشته باشد تا اجرای قانون را برای دولت ها الزام آور کند .اینکه سپهر یاد شده تحت چه مختصاتی پی ریزی
می شود ،سوال دیگری است که سیاستگذاران و برنامه ریزان باید برایش پاسخ قانع کننده ای تهیه کنند .در این میان
تجربه کشورها نشان می دهد در واقع نهادینه شدن فرهنگ خواست پس انداز ملی است که می تواند متضمن تحقق
اهداف تشکیل صندوق هایی به ویژه صندوق توسعه باشد.
از آنجایی که نگرش به صندوق توسعه ملی به عنوان یک منبع بودجه ای و فرابودجه ای چه در زمان وفور و یا
کاهش درآمدهای نفتی و برداشت بیرویه از این منبع ،میتواند منجر به ایجاد زاویه در تحقق مأموریت و فلسفه وجودی
صندوق مزبور شود راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:
اصالح ساختار بودجه با عزم راسخ کل نظام به شکل:
 منطقی کردن هزینه ها ،شفافیت بودجه ،مأموریتگرایی و هدفگرایی در بودجه؛
 کاهش کسری بودجه ساختاری؛
 حذف تکالیف بودجه ای برای منابع صندوق؛
 جدیت بیشتر در پیادهسازی نظام حسابداری تعهدی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد؛
 رعایت قواعد مالی مصوب و بازنگری در شیوه ایجاد تعهدات مالی توسط دولت؛
 فعالسازی حساب ذخیره ارزی و تعیین سهمی از درآمدهای نفتی همانند سهمهای تعیین شده برای صندوق
توسعه ملی و شرکت ملی نفت ،صرفاً برای هزینه های اجتناب ناپذیر کشور ،به عنوان ثبات ساز بودجه؛
اصالح اساسنامه صندوق توسعه ملی به گونه ای که استقالل آن خدشه ناپذیر شود ،روشهای پیشنهادی عبارتند
از:
 جلوگیری از هرگونه پرداخت خارج از چارچوب اساسنامه منابع صندوق توسعه ملی؛
 حذف تسهیالت ریالی صندوق در تمام قوانین؛
 عدم امکان تبدیل ارزهای تسهیالتی صندوق به ریال که منجر به وارد شدن مالیات ناشی از درآمد ریالی شده و
جلوگیری از زیان ناشی از کاهش تبدیل ارز پایه؛
 تبدیل شیوه مدیریت هیئت امنای صندوق به حالت شورایی؛
 ایجاد هیئت نظارت بر صندوق برای جلوگیری از انحراف در قواعد تعیین شده ،به خصوص واریز دقیق سهم
صندوق از درآمدهای نفتی؛
استقالل صندوق توسعه ملی:
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تجهیز منابع و مدیریت پرتفوی دارایی های صندوق بایستی براساس منطق اقتصادی و مبتنی بر اصول و چارچوب
علمی مربوط و به دور از تصمیم سازی های صرف اداری یا سیاسی انجام شود تا صندوق در جایگاه نهاد توسعه
ملی کشور انجام وظیفه کند و عملیات آن از ثبات و پایداری مناسب برخوردار باشد  .صندوق بایستی ابزار و
اختیارات الزم را برای تبدیل منابع به دست آمده از درآمدهای نفتی به دارایی های مالی و مدیریت مؤثر پرتفوی
آن را داشته و با حفظ اصل دارایی ها ،فرایند شکل گیری منبع درآمدی مستمر ،پایدار و با ثباتی را نهادینه کند .
بدیهی است پاسخگویی در قبال مسؤولیت ها در مقابل مراجع مربوط و ارائه گزارش های شفاف و منظم از لوازم
این استقالل است  .همچنین فرآیند برداشت از اصل سرمایه های صندوق بایستی به شکلی باشد که برداشت از آن
غیر از موارد بسیار ضروری و بحرانی ،آن هم به شکل محدود ،مقدور نباشد.
اقتدار سیاستهای مالی و تعهد کامل به آن:
عالوه بر ایفای نقش صندوق در ساماندهی جریان درآمدی ناشی از فروش دارایی های سرمایه ای ،الزم است دولت
نسبت به مدیریت فعال سمت مخارج و هزینه خود در بودجه عمومی تالش جدی کرده و ضمن در پیش گرفتن
سیاست های مالی مناسب ،نسبت به اجرای آنها و تعهد کامل داشته باشد و از هرگونه مصلحت زدگی مقطعی از قبیل
برداشت های غیراصولی و برنامه ریزی نشده از منابع صندوق اجتناب شود.
پرهیز از مداخله مستقیم صندوق در عملیات اجرایی:
به منظور استفاده مناسب از ظرفیت های نظام اداری و شبکه بانکی کشور و اجتناب از کاهش سطح عملیات صندوق
از فضای ستادی و کالن به سطح تصدی و اجرایی ،امور صندوق تا حد امکان توسط کارگزاری انجام شده و صندوق
از ورود دستگاه به عرصه تولید و تجارت پرهیز نماید.
در مجموع برای حرکت صحیح در مسیر آتی صندوق توسعه ملی براساس تجارب حاصل شده از فعالیت حساب
ذخیره ارزی در کشور و تجارب صندوق های مشابه در سایر کشورها ،توصیه ها و راهکارهای سیاستی ذیل پیشنهاد
می گردد:
 باید پذیرفت که با توجه به تجربیات جهانی ،بزرگ ترین مشکالت در زمینه تخصیص نابجای منابع و شکست
در حفظ سالمت مالی صندوق ها ،برای صندوق هایی رخ داده است که مدیریت ،نظارت و تصمیم گیری امور
آنان در ساختار دولتی و قوه مجریه تعریف شده است .از این رو ،می باید شرایطی را فراهم نمود که دولت ها
نتوانند به سادگی از منابع صندوق استفاده کنند و از طرف دیگر نظام پارلمانی نیز باید از ایستادگی مدیران
صندوق ها در مقابل قوه مجریه دفاع نماید .از این رو برای جلوگیری از انتقال دارایی های صندوق و سوء
استفاده احتمالی باید هیأت های چندگانه حسابرسی میان مدیران صندوق ،قوه مجریه و مجلس به خوبی
وظایف خود را انجام دهند.
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 ساختار تشکیالتی مناسب صندوق های مدیریت منابع طبیعی در بستری دموکراتیک رشد و توسعه می یابد .
تجربیات سایر کشورها نشان می دهد در صورتی که مردم اطالعاتی هر چند مختصر از صندوق ها ،وظایف،
کارکرد و قوانین حاکم بر آنها داشته باشند ،مشکل مصرف منابع صندوق در خالف جهت قوانین و اهداف
مصوب آن به ندرت پیش می آید .برای شفاف نمودن اطالع رسانی باید ابتدا تمامی نقل و انتقاالت صندوق
در بودجه و حساب های خزانه داری منعکس شده و بر مبنای اصل قانونی انجام شده و سپس این اطالعات
در اختیار مردم و کارشناسان قرار گیرد .هرگونه محرمانه تلقی نمودن این نقل و انتقاالت زمینه بروز برداشت
های غیرقانونی را فراهم می سازد.
 راهکار مناسب در مدیریت منابع صندوق ،برخورد فعال با کارکرد پس انداز می باشد  .به منظور برخورد فعال
با این وجوه و درآمدها الزم است که ساختار و نهادهای مناسب طراحی و کارکردهایی در نظر گرفته شود که
بتواند سرمایه های طبیعی را به انواع مختلف مالی و فیزیکی تبدیل کند و با اعمال مدیریت خطرپذیری و
انتخاب پرتفلیوی مناسب ،قدرت خرید این منابع را در چارچوب الگوهای بهینه یابی بین زمانی ،در مسیری
بهینه قرار دهد و حداکثر کند.
 فرایند گردش وجوه در صندوق به شرح مقابل پیشنهاد می گردد :منابع صندوق ،تحت مدیریت پرتفوی قرار
گرفته و با رعایت چارچوب و اصول علمی در بازارهای مالی بین المللی یا داخلی به انواع دارایی های مالی
تبدیل می شود  .در این فرایند در قبال پذیرش خطر پذیری های منطقی ،جریان درآمدی نوینی در قالب بازده
و سود دارایی های مالی صندوق شکل می گیرد .به این ترتیب در مرحله اول کارکرد صندوق سرمایه های
زیرزمینی و تجدیدناپذیر که در معرض تکانه های مثبت و منفی برونزا قرار داشتند به سرمایه های مالی پویا و
باثبات و دارای بازده مستمر تبدیل می شوند .بنابراین ،اصلی ترین کارکردهای صندوق که شامل افزایش ثبات
اقتصادی ،جلوگیری از ورود تکانه های برونزا و تأمین مالحظات عدالت بین نسلی و حفظ اصل این سرمایه
ها بود ،به دست می آید  .پس از این ،مرحله دوم کارکرد صندوق که مدیریت مصرف جریان درآمدی نوین
است ،آغاز می شود .مصارف این جریان درآمدی در قالب دو محور اصلی تحت عنوان های :برنامه اعطای
تسهیالت و برنامه اعطای کمک انجام می گیرد  .تمایز این دو برنامه از هم این است که برنامه اعطای
تسهیالت به طورعمده در قالب تأمین اعتبار طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی و به ندرت دولتی
است که به شکل وام و توسط کارگزاران در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و اصل و سود آن دوباره به
صندوق برمی گردد  .ولی وجوهی که در قالب برنامه کمک اعطا می شود به شکل بالعوض بوده و به طور
عمده برای تقویت و تجهیز نهادهای توسع های ،تقویت نظام تأمین اجتماعی و فراهم سازی زیرساخت های
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
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