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 چکیده
 الملليبیناست كه در سطح  ي، صندوقگرددي ملي از آن ياد ميثروت ملي، كه در ايران با نام صندوق توسعه صندوق

هاي مالي يا ديگر ابزارهاي كه از دارايي بودهصندوق ثروت ملي، صندوقي در تملك دولت . بسیار مورد توجه است

قانوني  به استحكام قلمروالزام  .شده در مبادالت خارجي، تشكیل شده است يارذگهيهاي سرمامالي مربوط به دارايي

مهمترين عوامل اصلي موفقیت از هاي ثروت ملي در قوانین كشور، جهت جلوگیري از سوء مديريت يكي  صندوق

از منظر حقوق  يصندوق توسعه مل يرو شیپ يهاو چالش يقلمرو قانون مطالعه به بررسي نيا صندوق ملي ثروت است.

 ،پژوهش نيا يباشد. هدف اصليم يلیو تحل يفیپژوهش به صورت توص ني. روش مورد استفاده در اه استپرداخت رانيا

و ساختار  يقلمرو قانوني مناسب در بهبود علمكرد صندوق و راهكارهابررسي قلمرو قانوني صندوق توسعه ملي و تبیین 

 در جهت تغییرناپذيري صندوق توسعه ملي، مطالعه نشان داد كه يهاافتهي. است يصندوق توسعه مل يشركت تیحاكم

قوانین  عالوه براين، گیرد. مورد تصويب قرار  ين قوانین كشور )قانون اساسي( در باالتر بايستميصندوق  قوانین

 در خصوصغیرممكن يا حداقل بسیار سخت باشد. اندازي به منابع  كه امكان دست اي باشدشیوهبرداشت و واريز بايد به 

وت ملي و هاي ثر صندوقهاي مديريت  روشدر  استقالل صندوق از دولت، ساختار مديريت صندوق توسعه ملي ايران

عالوه بر استقالل بخش نظارتي، مديران اجرايي صندوق توسعه ملي ايران نیز  ارتباط بین آنها و دولت مورد تأكید است.

 گیري باشند و دولت هیچ نوع دخالتي در انتخاب آنها نداشته باشد.  داراي استقالل كامل تصمیمبايد 

 ، چالش هااستقالل صندوقصندوق توسعه ملي، قلمرو قانوني،  واژگان کلیدی:

 مقدمه .1
اند، به منظور استفاده بهینه از اين  رو بوده بیش از نیم قرن است كه در بیشتر كشورهايي كه با مازاد درآمد ارزي روبه

هاي ثروت  دوق(. قدمت تشكیل صن3: 1389درآمدها، صندوقي به نام صندوق ثروت ملي تشكیل شده است )معتمدي، 

روزالف اين نام براي اولین بار به كار رفت. از سال  مقالهدر  2005سال پیش است، اما از سال  50ملي مربوط به بیش از 
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هاي اقتصادي دارد  اي در عرصه ها به طور قابل توجهي افزايش پیدا كرده است و نقش برجسته تعداد اين صندوق 2005

هاي اقتصادي و غیر اقتصادي خود به منابع مالي تأمین  ها و مسئولیت اي انجام مأموريتها بردولت (.63: 1390)محمدي، 

شده از محل درآمدهاي مالیاتي و غیرمالیاتي نیازمندند. درآمدهاي غیرمالیاتي وجوهي است كه دولت معموالً با مداخله 

ايجاد  (.40: 1391و همكاران،  )بهبودي آورد هاي اقتصادي به دست مي هاي تصدي و ورود در فعالیت در حوزه

هاي مديريت ثروت نفتي در كشورهاي مختلف است.  هاي نفتي، يكي از راه هاي ذخیره ارزي يا صندوق صندوق

هاي مربوط به درآمد نفتي كشورهاي  ها و نااطمیناني مشكالت ايجاد شده در نتیجه نوسانساز  هاي نفتي يا چاره صندوق

كنند. تجربه كشورهاي نفتي، )به  انداز مي هاي آينده پس ي از درآمدهاي نفتي را براي نسلصادركننده نفت هستند يا بخش

هاي  هاي مربوط به سیاست مالي و چالش حل از راه بخشيها به جاي آنكه  استثناي نروژ( نشان داده است كه اين صندوق

(. 103: 1387)عباسي،  ها بوده و هستندناشي از درآمدهاي سرشار نفتي باشند، خود غالباً بخشي از مشكل اين كشور

حقوقي و قانوني تشكیل حساب ذخیره ارزي و نبود وفاق در اهداف اين حساب، از داليل مهم عدم  قلمروضعف در 

 اكثراز آنجا كه  (.107: 1387توفیق حساب ذخیره ارزي در دستیابي به اهداف مورد انتظار آن بوده است )عباسي، 

منفي متعددي  گرفته در كشورمان در خصوص مديريت درامدهاي نفتي چندان موفق نبوده و عوارضهاي به كار  سیاست

لذا ضرورت بررسي قلمرو قانوني  محصولي، بیماري هلندي و ... تداوم يافته است همچون وابستگي به نفت، اقتصاد تك

و  يقلمرو قانون يبررساضر به پژوهش حبدين ترتیب،  گردد.و حقوقي صندوق توسعه ملي بیش از پیش احساس مي

 يبیپژوهش حاضر ترك قیروش تحق و طرح راهكارهاي بهینه پرداخته است. يصندوق توسعه مل يرو شیپ يهاچالش

  صورت گرفته است. يفیك لیو تحل هيتجز وهیمطالب به ش يينها لیكه تحل ،يلیو تحل ياسناد ،يفیتوص يروشها است از

فت. اين صندوق با ماهیت شكل گر 1389در سال « صندوق توسعه ملي»ثروت ملي، با نام در ايران نهادي شبیه صندوق 

جم هاي ابالغي برنامه پن هاي كلي برنامه پنجم توسعه آغاز به كار كرد، زيرا كه در سیاست اي و در راستاي سیاست توسعه

هاي  گذاري ها و سرمايه مین بودجه به فعالیتتغییر نگاه درآمدهاي مازاد ارزي، از تأ»له: از سوي مقام معظم رهبري، معظم

(. نظام مالي 92: 1394)الجوردي و همكاران،  را از سیاستهاي ابالغي برنامه پنجم عنوان نمودند «و زاينده اقتصادي مولد

 هاي نفتي داشته باشد و قانون تواند نقش مهمي در عملكرد صندوق مدت مخارج نیز مي يكپارچه و داشتن چارچوب میان

سیاسیون در دموكراسي ناقص  چنانچهها داشته، اما  مؤثري در عمكرد صندوقو  نقش اساسيناپذير  محكم و خلل

به نظر (. 278-277: 1396ها نخواهد بود )پاسباني و همكاران،  نع جدي در مقابل آننخواهند به قانون عمل كنند هیچ ما

تواند  ها مي گذاري در امور زيربنايي و زيرساخت سرمايه هاي آينده و رسد صندوق توسعه ملي در حفظ حقوق نسل مي

با مالحظاتي از قبیل اخذ مالیات از اين در حفظ اصل سرمايه نفت گام مؤثري بردارد و روش توزيع مستقیم مشمول 

قاي ويژه بودجه جاري دولت به نفت را كاهش و حساسیت مردم را در بهبود و ارت درآمدها، اتكاي مستقیم اقتصاد و به

 (.41: 1391نحوه مديريت درآمدهاي نفتي افزايش دهد)بهبودي و همكاران، 

 پژوهشروش  .2
روش كتابخانه است به اين صورت كه گردآوري اطالعات  است. تحلیلي  -توصیفي هدف اساس بر حاضر تحقیق نوع

برداري ابزار گردآوري اطالعات در اين روش با استفاده از فیش .باشدو مقاالت ميطريق مراجعه به كتاب هاي معتبر  از

 و تئوري نگارش جهت حاضر پژوهش شود. درباشد. و پس از گردآوري اطالعات به تجزيه و تحلیل آن پرداخته ميمي



 

 سازي غني جهت همچنین است. شده استفاده نیز داخلي هاي پايان نامه و مقاالت از كتب بر عالوه پژوهش ادبیات

 است. شده گرفته بهره اينترنتي هاي ساي و مجالت آن از اعتبار افزايش و پژوهش ادبیات

 مبانی نظری و پیشینه تجری .3
و  يقلمرو قانونبررسي »شود و سپس موضوع اصلي پژوهش نخست به شناسايي مفاهیم و مباني نظري پژوهش پرداخته مي

 مورد تحلیل و بررسي قرار خواهد گرفت.« رانياز منظر حقوق ا يصندوق ثروت مل يرو شیپ يچالش ها

 مفهوم  صندوق ثروت ملی. 3-1
است كه در سطح جهاني بسیار  يي ملي از آن ياد مي شود، صندوقثروت ملي، كه در ايران با نام صندوق توسعه صندوق

هاي ندوقي صاز تعاريفي كه توسط موسسه . يكيشوداي فراواني براي آن ارائه ميهمورد توجه است و تفاسیر و تحلیل

هاي مالي صندوق ثروت ملي، صندوقي در تملك دولت است كه از دارايي:»اين است كه  ثروت ملي بیان شده است

شده در  يارگز هيمانند سهام، اوراق قرضه، امالك و مستقالت، يا ديگر ابزارهاي مالي مربوط به دارايي هاي سرما

 كي ايصندوق  كيهمانند  يثروت مل يصندوق ها يتوان برايم همچنین، .«یل شده استمبادالت خارجي، تشك

نمود. برخي از صندوق ها همچنین به طور غیرمستقیم در سازمان هاي داخلي  فيساختار تعر ،يگذار هيشركت سرما

  كنند.دولتي سرمايه گذاري مي

ها، عملیات رسمي پول خارجي، عوايد ناشي از از پراختد ترتوانند شامل اين موارد باشند: مازاهاي صندوق مي دارايي

از اين  برخي خصوصي سازي، پرداخت هاي انتقالي دولتي، مازادهاي مالي، و يا وصوالت ناشي از صادرات كاال.

ها چنین است كه تمايل آن هاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند. غالباًصندوق ها به طور غیرمستقیم در سازمان

بازده بر حسب نقدينگي را ترجیح مي دهند، به اين دلیل تحمل ريسك باالتري نسبت به حساب هاي ذخیره  افتيدر

 ارزي مرسوم دارند.

 های ثروت ملی و اهداف آن انواع صندوق. 3-2
د كه شون ميهاي ثروت ملي ضمن اين كه داراي انواع گوناگوني هستند، به منظور تحقق اهداف متفاوتي تشكیل  صندوق

 ها عبارت است از: بندي اين صندوق ترين دسته رايج

 های تثبیت صندوق. 3-2-1
شوند. از ديگر اهداف اين نوع  ثبات بر دولت و اقتصاد طراحي مي هاي تثبیت به منظور كاهش اثر درآمد بي صندوق

ها  مدها اشاره كرد. اين صندوقدن درآتوان به جمايت از انضباط مالي و ايجاد شفافیت بیشتر در هزينه كر ها مي صندوق

هايي، انباشت وجوه، هنگام باال بودن  غالباً به صورت مشروط به قیمت يا مشروط به درآمد هستند. هدف از چنین صندوق

قیمت يا درآمد منابع )فراتر از حد آستانه( و برداشت از آنها، هنگام پايین بودن قیمت يا درآمد )تنزيل به كمتر از حد 

 (.6: 1395شوند )نشريه امنیت اقتصادي،  ها به طور معمول از پیش اعالم مي م( است. آستانهانه دوآست

 انداز های پس صندوق. 3-2-2
هاي  هاي آينده است. اين موشوع به نسل انداز، به وجود آوردن ذخیره ثروت براي نسل هاي پس هدف از ايجاد صندوق

مند شوند.  ي تجديدناپذير در دوره جاري بهرهاصل از استخراج منابع طبیعآينده اجازه خواهد داد تا از بخشي از درآمد ح



 

انداز قاعده انباشت به اين  هاي پس انداز اغلب بر قواعد مستقلي تكیه دارند؛ براي مثال، در برخي صندوق هاي پس صندوق

از يا از كل درآمدها  اي از درآمدهاي حاصل صورت تصريح شده است كه درآمدهاي بالغ بر سهم از پیش تعیین شده

گذاري شود )نشريه  ها سپرده بدون توجه به شرايط بازار فروش منابع طبیعي و تحوالت كالن مالي در اين صندوق بايد

 (. در برخي ديگر، واريز مبلغ ثابت اسمي به صندوق معین گرديده است.6: 1395امنیت اقتصادي، 

 های تأمین مالی صندوق. 3-2-3
دجه به طور مؤثر تأمین مالي شود. شود كه تراز كل بو اي وضع مي ین مالي، قواعد عملیاتي به گونههاي تأم در صندوق

كند. بر اساس قواعد موجود، درآمدهاي خالص نفت بايد به صندوق  صندوق نفت دولت نروژ بر اين اساس فعالیت مي

ل معكوس تأمین مالي كند. در عمل، اين مبلغ منتقل شود و صندوق نیز كسري غیرنفتي بودجه را از طريق يك نقل و انتقا

كند. اگر مازاد كلي بودحه وجود داشته باشد، اين مازاد به  شود كه تراز كل بودجه را تأمین مالي مي مي به صندوقي واريز

اي ه كند. دارايي شود؛ اگر كسري بودجه وجود داشته باشد، صندوق به تأمین مالي اين كسري اقدام مي صندوق منتقل مي

گذاري )مانند شیوه مورد استفاده  اگانه در زمینه سرمايهتوان بر اساس رهنمودهاي جد نگهداري شده در اين حساب را مي

 (.6: 1395)نشريه امنیت اقتصادي، داري مديريت كرد  در نروژ( يا به طور مشترك با ديگر منابع خزانه

 اهداف صندوق توسعه ملی .3-3
گذاري  گرا، سرآمد در تأمین مالي سرمايه ، صندوق توسعه ملي بايد به يك نهاد مالي توسعه1404انداز  مطابق با سند چشم

اي، شفافیت در  اخالق حرفه و اثرگذار بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور تبديل شود كه ضمن رعايت اصول

المللي مطرح باشد و به  طح ملي و بینها، به عنوان يك مؤسسه برتر مالي در س گذاري عملكرد و پرتفوي مناسب سرمايه

همچون ساير نخست ثروت ملي در جهان قرار گیرد. صندوق  10هاي تحت مديريت، جزء  پشتوانه ارزش دارايي

هاي خود، منابعي مالي بايد در اختیار داشته  هاي ثروت ملي، صندوق توسعه ملي نیز به منظور اجراي مأموريت صندوق

 (.84: 1397، )كمال آبادي فراهانيباشد

تواند مطابق قوانین  اين منابع در بند )ح( اساسنامه مشخص شده است. صندوق توسعه ملي در راستاي تحقق مأموريت مي

هاي  گذاري در قالب اعطاي تسهیالت بانكي به بخش هاي اقتصادي و سرمايه و مقررات از طريق تأمین مالي طرح

و مالي خارجي اقدام كند و بنابراين الزم است كه منابع صندوق به سوي  گذاري در بازارهاي پولي غیردولتي و سرمايه

 (.85-84: 1397)كمال آبادي فراهاني، مناسب و كمترين ريسك هدايت شوند  هاي با بازده گذاري سرمايه

 ماهیت حقوقی صندوق توسعه ملی. 3-4
هاي اين  اموال و دارايي»تصريح شده: ( قانون پنجم توسعه كه در حكم اساسنامه صندوق است 84در مقدمه ماده )

صندوق در امور اداري، »اساسنامه «ي»بند « 6»اما در جزء «. باشد صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران مي

هاي پولي و  استخدامي، مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي و سیاست

رسد اين دو حكم در اساسنامه متناقض است و ماهیت صريح صندوق توسعه ملي را  به نظر مي«. ه استارزي دانسته شد

  (.84-83: 1397كند)كمال آبادي فراهاني،  مشخص نمي



 

پیشنهاد شده بود. در « مؤسسه عمومي غیردولتي»الزم به ذكر است كه در اليحه برنامه پنجم، صندوق توسعه ملي يك 

واحد سازماني »اينگونه تعريف شده است:« مؤسسه يا نهاد عمومي غیردولتي»ت خدمات كشوري قانون مديري 3ماده

شود و بیش از پنجاه  مشخص كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا مي

 «ي است كه جنبه عمومي دارددار وظايف و خدمات و عهدهبودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتي تأمین گردد درصد 

شود از منظر مالي، محاسباتي و نظارتي و نحوه  سبب مي« مؤسسه عمومي غیردولتي»تعريف صندوق توسعه ملي با عنوان 

ي دولتي قرار گیرد. منابع صندوق را ارز ها هاي مالي خارج از چارچوب قوانین حاكم بر مؤسسات و شركت تهیه صورت

دهد. طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسي انفال )از جمله نفت( در اختیار حكومت  تشكیل ميحاصل از صادرات نفت 

. با اين تفاسیر و ها عمل نمايد اسالمي است تا طبق مصالح عام به تفضیل و ترتیبي كه قانون معین كند نسبت به آن

ت آن را دولتي دانست )كمال بايس همچنین عدم ذكر صندوق توسعه ملي در فهرست نهادهاي عمومي غیردولتي مي

 (.84: 1397آبادي فراهاني، 

 صندوق« اقتصادی-حقوقی»ساختار  .3-5
اقتصادي صندوق بیان -توان مطالب زير را در مورد ساختار حقوقي با توجه به اساسنامه صندوق و اهداف آن، مي

 :(110-109: 1394)الجوردي و همكاران، كرد

هاي ماندگار و حفظ آن براي  عوايد ناشي از فروش نفت و گاز به ثروت . هدف تشكیل صندوق تبديل بخشي از1

 هاي آينده و تحقق عدالت است. نسل

گردد، دولت قدرت  رأي اتخاذ مي 5. شش عضو هیئت امنا از دولت هستند و از آنجا كه تصمیمات هیئت امنا حداقل با 2

 دارد.هاي خرد و كالن صندوق  دهي سیاست بسیار بااليي در جهت

درصد درآمدهاي نفت و گاز به صندوق واريز  20. بر طبق بند ح از اساسنامه )منابع صندوق( بايد در سال اول تأسیس، 3

 بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي نباشد. 1404درصد افزايش ابد تا در افق  3شود و هر سال 

شود و بازپرداخت اصل و سود  مركزي نگهداري مي هاي آن نزد بانك )منابع(، حساب« ح»از بند  2. طبق تبصره 4

 شود. شود و مجدداً در جهت اهداف اقتصادي استفاده مي تسهیالت به حساب صندوق واريز مي

اي و  هاي سرمايه اي و تملك دارائي از اساسنامه )مصارف( استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه« ط». طبق بند 5

 ولت به هر شكل ممنوع است.هاي د بازپرداخت بدهي

اعطاي تسهیالت فقط به صورت ارزي و تبديل دال نفتي به ريال خالف قانون است. به اين « ط»از بند  2. طبق تبصره 6

رو ندارند كه با فروش نفت و تبديل آن به ريال، راهي براي مشكالت آني و  كار آسان را در پیش ها اين راه ترتیب دولت

 .تخاب كنندزودگذر اقتصادي ان



 

هاي معرفي شده از نظر توجیه اقتصادي به  كنند. بررسي طرح هاي عامل براي صندوق به عنوان عاملیت كار مي . بانك7

گذاران خارجي با شرايط رقابتي و بازدهي  صندوق، امكان اعطاي تسهیالت به سرمايه هاست. همچنین عهدهِ اين بانك

 (64: 1390كند )محمدي،  را فراهم مي قانون اساسي 80اقتصادي و با رعايت اصل 

  (:111-110: 1394گانه تحقق عدالت پنج نكته قابل ذكر است)الجوردي و همكاران، چهاردر مورد اصل اول از اصول 

توان بیان كرد ساختار  . با توجه به بند ح از اساسنامه صندوق كه تشريج منابع صندوق است )مورد سوم در باال(، مي1

ي صندوق با گام اول مرحله تحقق عدالت منافت دارد؛ چراكه بر طبق معیارهاي فرضي، بايد اساسنامه اقتصاد-حقوقي

هاي ملي )عوايد و درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز( به  اي تدوين شود كه ابتدا كلیه سرمايه به گونه صندوق

هاي  ها در بخش میزان تخصیص اين سرمايهصندوق منتقل شده و سپس با توجه به شرايط كشور و معیارهاي حفظ قوام، 

 گذاري و ... مشخص شود. هاي مختلف سرمايه اي بودجه، بخشهاي جاري و سرمايه مختلف اقتصادي اعم از هزينه

. حتي اگر با اصالحِ اساسنامه، تمام درآمدهاي ملي به صندوق توسعه ملي منتقل شود، باز هم در تحقق گام اول نقص 2

ها مطرح شده است ولي میزان آن )حداقل مقدار تبديل(  در اهداف، تبديل سرمايه ملي به ساير سرمايه وجود دارد؛ زيرا

  مورد توجه واقع نشده است.

هاي مختلف اقتصادي بايد متناسب و متعادل با ساختار  ها و تخصیص منابع به بخش . تبديل سرمايه ملي به ساير سرمايه3

ي كه طبق مورد ششم اعطاي تسهیالت فقط به صورت ارزي است و تبديل دالر اقتصادي بخش مذكور باشد. در حال

 .نفتي به ريال خالف قانون خواهد بود

گذاري براي  هاي تولیدي و سرمايه میزان نرخ بازده طرح 1391آبان سال  9. بر اساس مصوبه هیئت عامل در تاريخ 4

ها حداقل معادل ده درصد تعیین شده است  زيربخش ها و بخش آب و كشاورزي حداقل پنج درصد و براي ساير بخش

 (.1391نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهیالت ريالي،  )بند و بخش دوم از نظام

است، در حالي كه نكته قابل توجه اين است كه میزان نرخ بازده تسهیالت ريالي برابر با نرخ بازده تسهیالت ارزي بوده  

ها تفاوت قائل  ارجي، اگر صندوق خواستار تحقق گام اول باشد، بايد بین نرخ بازدهبا توجه به تفاوت تورم داخلي و خ

ها  شود و نرخ بازده تسهیالت ريالي را به میزاني افزايش دهد كه حداقل، تبديل سرمايه ملي به میزان برابر با ساير سرمايه

نسلي  كرد و مسئله با بحث عدالت بین ه ارزش سرمايه ملي به مرور زمان، كاهش پیدا خواهدرا تضمین نمايد وگرن

 منافات دارد.

. شرايط اضطرار در اساسنامه صندوق لحاظ نشده است. بلكه بندهايي وجود دارد كه متناقض با اين مسئله است؛ براي 5

ملك اي و ت استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه»)مصارف( بیان شده است كه « ط»مثال، در تبصره يك از بند 

در اين تبصره « به هر شكل»قیدِ مطلق «. هاي دولت به هر شكل ممنوع است اي و بازپرداخت بدهي هاي سرمايه دارائي

شود كه اگر در آينده به هر دلیلي دولت مجبور باشد كه به منظور حفظ اقوام اجتماعي مبلغي را در حد كفاف  باعث مي

 (.112: 1394جوردي و همكاران، ق برداشت نمايد، قادر نخواهد بود )الاز صندو



 

ها اشاره مستقیم نداشته، ولي در  در مورد اصل دوم، سوم و چهارم عدالت نیز بايد بیان كرد كه اساسنامه نسبت به آن

سري مالحظات به صورت غیرمستقیم  گذاري مصارف صندوق به نحوي است كه اصول مذكور با توجه به يك سیاست

هاي صندوق مجدداً  گذاري بیان كرد كه بر اساس اساسنامه، درآمدهاي حاصل از سرمايه د. در توضیح بايدشو محقق مي

تواند كمك قابل توجهي به رشد و توسعه جامعه و رفع  گذاري مجدد مي گذاري شود و از آنجا كه سرمايه بايد سرمايه

شود.  به صورت غیرمستقیم محقق ميت توان بیان كرد كه اصول دوم الي چهارم عدال فقر و شكاف طبقاتي نمايد، لذا مي

گذاري در بهداشت، آموزش و پرورش باعث فراهم شدن شرايط مناس در  الزم به ذكر است از آنجا كه سرمايه البته

هاي بهداشت، گذاري مجدد در زمینه شود كه سرمايه شود، لذا پیشنهاد مي جهت رشد استعدادهاي بالقوه افراد جامعه مي

ي در مناطق محروم در اولويت قرار بگیرد. البته الزم به ذكر است كه مصارف بودجه عمومي آموزش و پرورش عموم

پوشاني بین  باشد و لذا بايد بعد از تغییرات در ساختار هم هاي بهداشت، سالمت و آموزش عمومي مي شامل هزينه

ارض بخش مذكور در بودجه شود كه براي جلوگیري از تع مصارف صندوق و بودجه عمومي از بین رود پیشنهاد مي

 (.113-112: 1394)الجوردي و همكاران، عمومي لحاظ شود 

 توسعه ملی در قانون ششم توسعه صندوق .3-6
. همچنین به ششم توسعه، به باز تعريف برخي امور صندوق توسعه ملي اختصاص داردهاي كلي برنامه  بند دهم از سیاست

از آزادي عمل بیشتر نیز دلیل توافق سیاسي حاصل شده با كشورهاي غربي، ضرورت برخورداري صندوق توسعه ملي 

اي به صندوق توسعه ملي اختصاص يافته  هاي كلي برنامه ششم، توجه ويژه محسوس بود. در همین راستا، در سیاست

غییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمین هاي كلي برنامه ششم، به ت بند دهم از سیاستاست. 

و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفیذ اساسنامه « ي اقتصادي هاي زاينده منابع و سرمايه»بودجه عمومي به 

ز به صندوق میعانات گازي و خالص صادرات گا درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و 30موجود و واريز ساالنه 

توسعه ملي و افزايش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن اشاره دارد. اين متن داراي چند مفهوم با اهمیت است كه 

  (:82: 1397ها را به شرح زير مورد بحث قرار داد )كمال آبادي فراهاني،  توان آن مي

 ي. اهمیت تغییر نگاه به عوايد هاي زاينده اقتصاد تغییر نگاه به نفت از منبع تأمین بودجه عمومي به منابع و سرمايه

صد سال كه از استخراج نفت در ايران  شود كه توجه كنیم طي يك حاصل از فروش نفت، هنگامي آشكار مي

، هنوز نتوانسته به كشوري توسعه يافته تبديل شود. در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي، وظیفه اين گذشته

هاي مولد و ماندگار عنوان شده است. موضوع تغییر نگاه به نفت، عالوه بر  به ثروت صندوق تبديل عوايد نفتي

هاي ماندگار، نیاز به تغییري فرهنگي در  هاي نفتي به سرمايه تفسیري مالي و فیزيكي به مفهوم تبديل ثروت

هاي  س سیاستردم دارد و شايد كلید توسعه ايران باشد. بر اساسطح مديران اقتصادي كشور و حثي آحاد م

 .كلي برنامه ششم، اين مهم بر عهده صندوق توسعه ملي گذاشته شده است

 ( قانون برنامه 84دائمي شدن اساسنامه صندوق. از آن جا كه اساسنامه صندوق توسعه ملي، در واقع همان ماده )

خود لغو شده و نیاز به تصويب مجدد آن بود.  پنجم بوده است، با پايان يافتن برنامه پنجم اين اساسنامه نیز خودبه

هاي كلي برنامه، كه مرجعي فراتر از  در قالب سیاستدائمي شدن اساسنامه صندوق )با تنفیذ اساسنامه فعلي( 

شود، به دلیل افزايش قابل توجه در قلمرو قانوني اساسنامه، استحكام عملیاتي و  مصوبات مجلس محسوب مي



 

كند. الزم به ذكر است كه بر اساس اصول سانتیاگو، استحكام قانوني  افزايش قابل توجهي پیدا مي مديريتي آن

 هاي ثروت ملي است. اساسي عملكرد مطلوب براي صندوق يكي از الزامات

  درصد در سال اول اجراي برنامه  20تعیین سهم صندوق. مطابق اساسنامه فعلي، سهم صندوق توسعه ملي معادل

واحد درصد در سال نیز براي آن در نظر گرفته شده است. بر  3پنجم منظور شده است كه افزايشي معادل 

تري )دو واحد درصد  درصد شروع شده و با شیب ماليم 30برنامه ششم، اين سهم از هاي كلي  اساس سیاست

اندازي براي  مسابقه قیمت نفت و وجود نداشتن چش كند. احتماالً كاهش بي رشد در سال( افزايش پیدا مي

 (.82: 1397)كمال آبادي فراهاني، ترين دلیل اين كاهش شیب است  افزايش آن، اصلي

 های اقتصاد مقاومتی دوق توسعه ملی بر اساس سیاستعملکرد صن .3-7
هاي اجرايي  هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي، فرصتي را براي همه دستگاه ابالغ سیاست

قتصاد مقاومتي گامي در جهت بهبود وضعیت موجود و هاي ا هاي نوين مبتني بر سیاست فراهم آورد كه با ترسیم سیاست

سازي اقتصاد كشور بردارند. صندوق توسعه ملي به دلیل جايگاه مهمي كه در مديريت درآمدهاي حاصل از نفت و  مقاوم

توجه هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد  ا دارد، در سیاستگاز و كاهش وابستگي ساختاري اقتصاد كشور به اين درآمده

افزايش سالیانه سهم صندوق »گذار به  اقتصاد مقاومتي، قانون هاي كلي سیاست 18قرار گرفته است، به نحوي كه در بند 

)نشريه امنیت تأكید كرده است  « درآمدهاي نفتي توسعه ملي از منابع حاصل از نفت و گاز در راستاي قطع وابستگي به

 (.13-12: 1395اقتصادي، 

درصد به  3درصد آغاز و ساالنه  20از براساس قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بر آن بود كه سهم صندوق توسعه ملي 

سهم صندوق افزوده شود. به دلیل كاهش شديد درآمدهاي نفتي و طرح دولت براي خروج از ركود تورمي و نیاز به 

درصد كاهش داد. بايد توجه داشت كه ممكن است اين  20سهم صندوق را به  1394منابع مالي، دولت در قانون بودجه 

هاي بیشتر از  پذير باشد، اما در بلندمدت قابل قبول نیست، زيرا اين اقدام، راه را براي برداشت وجیهمدت ت اقدام در كوتاه

نند كاهش هاي آتي، باز خواهد كرد. توضیح اينكه اگرچه كشور در برهه كنوني با مشكالت زيادي ما صندوق در سال

شود  ندوق را توجیه كند، زيرا اين زمینه فراهم ميتواند برداشت از ص درآمدهاي نفتي مواجه است، اما اين موشوع نمي

كه با توجه به وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، با بروز نوسان احتمالي در قیمت نفت، بحث كسري بودجه 

هاي  رداشت از صندوق بدانند و براي كاهش كسري بودجه خود از راهها خود را محقق ب دوباره مطرح شود و دولت

يابد كه صندوق  چنین كاهش وابستگس خود به درآمدهاي نفتي تالش نكنند. در اين صورت ديري نميديگر و هم

 (.13: 1395)نشريه امنیت اقتصادي، ه ارزي را پیش روي خود خواهد ديد  توسعه ملي سرنوشت حساب دخیر

هاي جهاني نفت و  تدهاي نفتي دولت )يه دلیل افت شديد قیمهاي اخیر و به دنبال كاهش محسوس درآم طي سال

درصد پايه در  20المللي(، دولت ناگريز به كاهش سهم صندوق به  هاي بین كاهش حجم صادرات نفت به دلیل تحريم

مالیاتي، رو، نكته مهم آن است كه تا وقتي ظرفیت مالي غیرنفتي دولت از طريق درآمدهاي  شد. از اين 1390سال 

هاي دولت در راستاي ارتقاي كارآيي دولت  هاي مالیاتي تقويت نشود و هزينه جلوگیري از فرار مالیاتي و كاهش معافیت

كاهش نیابد، امكان تخطي از مفاد اساسنامه صندوق وجود دارد و تحقق هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مبتني 

 (.13: 1395تصادي، )نشريه امنیت اقشود   رو مي هاي متعددي روبه  هاي كلي اقتصاد مقاومتي با چالش بر سیاست



 

 قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی در صندوق ثروت ملی قلمرو .4
هاي الزم جهت دستیابي به  مناسب موجب فعالیت صندوق در راستاي اهداف خود است و زيرساخت قلمروساختار و 

هبردهاي استراتژيك كنندگان، اهداف و را شود تا صندوق و اداره كند. ساختار مناسب باعث مي اهداف را نیز فراهم مي

هاي  ت عملیاتي روزانه همچون فعالیتگیرندگان و مسئوالن سیاسي را با تصمیما تعیین شده از سوي تصمیم

ها و نقش اركان در صندوق همچون هیئت امنا،  گذاري هماهنگ كنند. ضعف و نبود تعريف مشخص از مسئولیت سرمايه

ها خواهد  گذاري اعث اتالف منابع و موجب عدم كارايي در سرمايههیئت اجرايي، مديران اجرايي و كمیته مشاوران ب

)محمودي و رساند حاكمیت شركتي، انحراف مديران داخلي و خارج سازماني را به حداقل مي شد. ساختار قانوني و

ثروت صندوق در  يشركت تیو ساختار حاكم يقلمرو قانوندر ادامه برخي از مؤلفه هاي مختلف  . (59: 1398همكاران، 

 ي مورد بررسي قرار گرفته است:مل

 یدولت یو سازمان یارتباط صندوق با نهادها. 4-1
توان از نظر جايگاه و ساختار نیز به آن پرداخت.  ها و كاركردهاي آن مي در تبیین ابعاد يك نهاد عالوه بر ذكر مأموريت

ها و قواعد اعالم شده و  موفقیت صندوق ذخیره توسعه و عمران ملي در گرو تعهد و پايبندي آن و نیز دولت به سیاست

اد از حساسیت بسیاري هاي مقطعي خواهد بود. بنابراين مديريت و چارچوب اداره كردن اين نه جويي پرهیز از مصلحت

سازي آن هر چند سطحي، ضروري  و به اين ترتیب اشاره به جايگاه و ساختار اين نهاد و سازوكار تصمیمبرخوردار است 

طور كه  است. از آنجا كه صندوق ذخیره توسعه و عمران ملي نیز يك نهاد است كه بايد تحت اداره قرار گیرد و همان

يگاه و ساختار كلي سازماني آن در ز حساسیت بااليي برخوردار است، در اين قسمت به جاگفته شد مديريت و اداره آن ا

هاي صندوق در چارچوب قوانین موضوعي مصوب مجلس شوراي  تعیین سیاست شود. سه سطح ياد شده اشاره مي

ه است از اسالمي و مفاد اساسنامه آن به عهده هیئت امناي صندوق خواهد بود. تركیب هئیت امنا تشكیل شد

هاي دولتي، غیردولتي و نیز نمايندگان ناظر قوه مقننه. رياست هیئت امنا به عهده رئیس جمهور بوده و دبیري  شخصیت

اساسنامه  11و  9آن بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. وظايف هیئت امنا و تركیب اعضاي آن در مواد 

  (.48-47: 1384ي، )صادقي و بهبود پیشنهادي ذكر شده است

هاي ابالغي هیئت امنا و نیز نظارت و ارزيابي عملكردها و ارائه  هاي صندوق و عملیاتي كردن سیاست تنظیم فعالیت

ارت به ريزي و نظ ريزي و نظارت قرار دارد. مسئولیت حوزه برنامه گزارش كارشناسي به هیئت امنا به عهده حوزه برنامه

شود. اين حوزه متشكل از سه  ه با پیشنهاد هیئت امنا و حكم رئیس جمهور منصوب ميعهده مدير عامل صندوق است ك

 (:48: 1384بخش است)صادقي و بهبودي، 

 گذاري: در اين بخش بازارهاي هدف صندوق و ايجاد تنوع در پوشش جغرافیايي  مديريت سبد سرمايه

هاي صندوق به اشكال توزيع سبد دارايي المللي مورد بررسي و تأمل قرار گرفته و جارجوبهاي بازارهاي بین

 شود. ريسك و بازده، بررسي و تبیین مي ها و قواعد مختلف دارايي

 هاي اقتصادي، آمار و اطالعات و  هاي اقتصادي: اين بخش متشكل از حوزه بررسي ريزي و بررسي برنامه

هاي مختلف زش آنها در قالب مدلها و پردا دريافت شده از ساير حوزهريزي است كه بر اساس اطالعات  برنامه

 كند. نسبت به تنظیم برنامه عملیاتي صندوق اقدام مي



 

 هاي اجرايي و تهیه گزارش هاي حوزه نظارت و امور عمومي: اين بخش نیز متولي نظارت بر فعالیت هاي

ي و )صادقگیرد  هاي حقوقي نیز در اين حوزه جاي مي عملكردي است. همچنین امور قراردادها و بررسي

 (.48: 1384بهبودي، 

هاي مستتر در ساختار نهادي سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات  رسد در ايران انگیزش به نظر مي

مدت باشد،   هاي كوتاه شود. در نتیجه، اگر نظام انتخاباتي برانگیزنده انگیزه مدت به جاي تصمیمات بلندمدت مي كوتاه

هاي نفتي نیازمند نظام  توان گفت عملكرد موفق صندوق ي عموما كار نخواهد كرد و ميسازوكارهاي انباشتي و تثبیت

مداران با تصمیمات  البته در صورتي منافع سیاستمداران است.  هاي بلندمدت در سیاست كننده انگیزه انتخاباتي تشويق

خاندان كه فراتر از عمر اشخاص، دوام منافع احزاب يا شود كه به جاي در نظر گرفتن منافع اشخاص،  بلندمدت تأمین مي

هاي دموكراتیك اين كار با سازماندهي انتخابات رياست جمهوري يا مجلس مبتني  آورند، مدنظر گرفته شود. در نظام مي

گیرد. اين  هاي استبدادي پدرمآب، اين كار با در نظر گرفتن منافع خاندان پادشاهي صورت مي بر نقش احزاب و در نظام

هاي مقاله را تايید كرده و تايید نهايي آن منوط به نظر نخبگان شد كه از طريق پرسشنامه  فهومي، فرضیهچارچوب م

مداران  نهادهاي رسمي پايبندي سیاست دهد در بین بندي نظر خبرگان نشان مي صورت گرفت. نتايج حاصل از رتبه

)پاسباني و هاي نقتي است  بر عملكرد صندوق ترين مولفه موثر حزبي/خانوادگي به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم

هر چند به ظاهر در قوانین از »دهد نهادهاي سیاسي در ايران  اما در مطالعات نشان مي (.284-283: 1396همكاران، 

مداران در ساختار حزبي را افزايش داده است و هزينه  تشكیل احزاب حمايت كرده، اما در عمل هزينه سیاست

اند  احزاب نتواسته 1380تا پايان دهه  1320ره ساختار انفرادي را پايین نگه داشته است. بنابراين در دو مداران در سیاست

 (. 1392)عبادي و چشمي، « اند هاي مبادله بوده هزينه مبادله در امور سیاسي را بكاهند و خود منشا بروز برخي هزينه

نكند،  مداران ايجا توجه به مدل رفتاري اين مقاله تا منافع سیاستدر اين شرايط، فعالیت در احزاب به ضرر فرد است و با 

گیري از اين روش با حفظ  ها حاضر به كنش در قالب احزاب نخواهد بود و در نتیجه چندان امكان افزايش اف تصمیم آن

گي در قالب ورزي خانواد طور كه بیان شد، سیاست شرايط كنوني نهادهاي سیاسي میسر نیست. عالوه بر اين، همان

ها شود، اما استبداد در  گیري، سبب موفقیت در برخي حوزه فق تصمیمهاي پادشاهي ممكن است بتواند با افزايش ا نظام

گیري از اين روش به مصلحت نیست  بلندمدت به زيان توسعه كشورها عمل خواهد كرد و در نتیجه افزايش افق تصمیم

 (.284: 1396)پاسباني و همكاران، 

سالمي داده شده است. ها به مجلس شوراي ا ها و بودجه در قانون اساسي اختیار بررسي برنامه توان گفت وع، ميدر مجم

گیرد. اين مجلس، مايل است دخالت بیشتري در  اي شكل مي حوزه مجلسي كه با نظام انتخاباتي اكثريتي و عموما تك

ند لوايح بودجه را بر اساس بیشترين برخورداري مردم كن مي تالشتصمیمات اقتصادي دولت داشته باشد و نمايندگان 

يابند پشتوانه حزبي ندارند و فاقد يك  كنند. نمايندگاني كه به مجلس راه مي ساكن در حوزه نمايندگي خود تصويب

ند. حلي وفاداربرنامه سیاسي ناظر به مسائل اقتصاد ملي هستند. بنابراين، پیش از آن كه به منافع ملي وفادار باشند به منافع م

 ها. ها و يارانه هاي عمراني، هزينه اند بر دولت و سازمان برنامه براي افزايش اعتبارات طرح نمايندگان معموال عامل فشاري

هاي نفتي تاثیر مثبتي داشته باشد، تغییر قانون تواند بر عملكرد صندوق رسد، يكي از راهكارهاي موثر كه مي به نظر مي

تناسبي است. اين اقدام محركي  انتخاباتاي فعلي به  حوزه بديل آن از نظام اكثريتي )عموما( تكانتخابات مجلس و ت



 

گیري احزاب در كشور خواهد بود و هر چند ممكن است مجلس برآمده از اين نوع نظام انتخاباتي در  قوي براي شكل

ت نظام حزبي از طريق نظام انتخابات با تقويها نداشته باشد، اما امید است  گیري در مهار هزينه آغاز كار تفاوت چشم

 (.285-284: 1396)پاسباني و همكاران، مدت به بلندمدت سوق داد  مداران را به تدريج از كوتاه مجلس، افق سیاست

هاي نفتي از جمله اصالح نظام  اصالح نهادهاي سیاسي مورد اشاره بدون توجه به ساير الزامات موفقیت صندوق

اثر مطلوب را هاي نفتي(  هاي دولت و اصالحي حقوقي )قوانین مرتبط با فعالیت صندوقمهار هزينهريزي و  بودجه

نخواهد داشت به طوري كه اگر صندوق نفتي به طور مناسب با بودجه دولت يكپارچه نشده باشد، مديريت مالي را 

نجر شود. برخورداري از يك خزانه براي منابع مالي و به كاهش شفافیت متواند به تخصیص ناكاراي  پیچیده كرده و مي

هاي ارزي و  همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعي بودجه به صندوق نفتي، نقش محوري بانك مركزي در مديريت دارايي

بودجه  داشتنويژگي الزم براي  چهارمحدود كردن كسري بودجه غیرنفتي به عنوان مكمل سازوكار صندوق نفتي، 

كپارچگي نظام مالي در ايران، نبود مديريت جامع بر وجوه عمومي، شفاف نشدن كل منابع و عدم ييكپارچه است. 

طريقي خارج از سند بودجه كل كشور بر عملكرد هاي نفتي از  گیري درباره مصارف صندوق مصارف عمومي و تصمیم

برخي از كشورها نفتي حساب ذخیره و صندوق توسعه ملي تاثیر نامطلوب داشته است، اما عملكرد مطلوب صندوق 

ريزي يكپارچه و جامع اين كشور قرار دارد  به اين دلیل است كه صندوق آن در درون نظام مالي و بودجه همچون نروژ

 (.286-285: 1396)پاسباني و همكاران، 

 یمشخص در صندوق ثروت مل اهداف .4-2
حكم اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي است: اي توسعه كشور كه در  قانون احكام دائمي برنامه 16بر اساس ماده 

هاي  گازي و فرآوردههاي صندوق توسعه ملي تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و میعانات  مأموريت

هاي آينده از منابع نفت و گاز و  هاي زاينده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسل هاي ماندگار، مولد و سرمايه نفتي به ثروت

 هاي نفتي است.  فرآورده

رسد اهداف  هاي ثروت ملي، به نظر مي هاي موجود براي صندوق بندي تقسیم هاي مذكور و همچنین بر مبناي مأموريت

نسلي و حمايت از اقتصاد داخلي است. توجه اساسنامه به تمهیداتي كه احتمال بازگشت  انداز بین صندوق توسعه ملي پس

هاي آينده در اهداف صندوق توسعه  نمايد، نشانگر اين است كه حفظ سهم نسلدوق توسعه ملي را بیشتر تسهیالت صن

هاي آينده در اهداف صندوق توسعه ملي ارجحیت دارد و  ملي را بیشتر نمايد، نشانگر اين است كه حفظ سهم نسل

سك كمي مواجه پذير است كه بازگشت تسهیالت با ري اعطاي تسهیالت به منظور حمايت از اقتصاد داخلي زماني امكان

شود حمايت از بخش مولد و   پذير، باعث مي هاي اقتصادي توجیه يالت به طرحشود. از طرف ديگر تأكید بر اعطاي تسه

هاي  زاينده اقتصاد صورت گیرد و صندوق در كنار حفظ سهم نسل آينده به حمايت از اقتصاد داخلي و ارتقاء شاخص

 (.85-84: 1397)كمال آبادي فراهاني،  اقتصادي كمك كند

پذير است. از اين ديدگاه چون نفت  به مسأله مصرف درآمدهاي نفتي مبتني بر نظريه مصرف منابع طبیعي پايان ايراننگاه 

نسلي است بايد عوايد آن در درازمدت چنان مصرف شود كه ثروت سرانه آحاد ملت در طي زمان ثابت  يك ثروت بین



 

-99: 1393نه با توجه به شرط فوق اين است كه )هادي زنوز و پیله فروش، باقي بماند. قاعده مصرف اين ثروت سرا

100:) 

برداري از اين  برداري از ذخاير نفت و گاز، قیمت متوسط هر بشكه نفت و گاز، هزينه بهره ابتدا با توجه به نرخ بهره -

 شود. ذخاير و انتخاب نرخ تنزيل مناسب، ارزش حال ثروت نفتي محاسبه مي

 شود. توجه به اندازه جمعیت كشور در سال پايه، ارزش حال سرانه ثروت نفتي محاسبه مي سپس با -

چون هدف اين است كه اين ارزش سرانه در طول زمان ثابت باقي بماند، در هر سال مصرف سرانه برابر خواهد بود با  -

 تفاضل نرخ بهره و رشد جمعیت ضربدر مبلغ ثروت سرانه.

بینی نرخ رشد جمعیت و اندازه جمعیت کشور در هر سال به  ت و گاز با توجه به پیشمصرف کل درآمدهای نف -

 سهولت قابل محاسبه خواهد بود.

( بكار گرفته 1385دويان )( و بار ديگر در گزارش تحقیقي دكتر مه2003روش فوق يكبار درگزارش بانك جهاني )

ظرف مهلت معین كل درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز بر اين اساس بايد تمهیداتي انديشیده شود تا در شده است. 

خطر يا بدون خطر  شود. آنگاه مديريت صندوق وجوه انباشته را در بازارهاي مالي جهاني در اوراق بهادار كم

 تواند در دستور گذاري در بازارهاي مالي داخلي نیز مي گذاري كند. البته دادن وام به بخش خصوصي و يا سرمايه سرمايه

هاي خاصي به صندوق  ها روش گذاري كار صندوق قرار گیرد اما نبايد بدون مالحظات مربوط به سودآوري سرمايه

ديكته شود. در اين صورت دولت مجاز خواهد بود در مواقع لزوم بخشي از سود انباشته در صندوق را صرف پرداخت 

آن كه صندوق در درازمدت جايگاه واقعي خود را بدست  برايهاي بودجه ساالنه خود نمايد.  ها و يا تأمین هزينه بدهي

 (:101-100: 1393آورد و دولت از وابستگي به درآمدهاي نفتي رهايي يابد الزم است)هادي زنوز و پیله فروش، 

ساله، صندوق درآمد نفت به وضعیتي ارتقا يابد كه كل درآمدهاي نفتي مستقیماً به حساب  طي دو دوره برنامه پنج -

 ق منظور شود.صندو

اي )مطلق و درصد( از  در فاصله تشكیل صندوق تا پايان دوره افق مورد نظر الزم است همه ساله بخش كاهنده -

 اي به حساب صندوق تخصیص خواهد يافت. درآمدهاي نفتي به بودجه و بخش فزاينده

گذاران تغییر  بود كه با تغییر سیاست اي خواهد بندي روند كاهنده اتكا بودجه دولت به درآمدها به گونه نحوه شاخص -

 نكند.

فرايند حاكم بر فروش نفت خام براي تولید فرآورده داخلي نیز مشمول ترتیبات تدريجي مشابه خواهد بود. بدين معني  -

هاي انرژي به تدريج حذف شود و دولت پس از اختصاص بخشي از درآمد اضافي  كه الزم است يارانه غیرهدفمند حامل

 را به حساب صندوق واريز نمايد. محل به يارانه خانوارها و صنايع مشمول يارانه بیه آن از اين

نسلي مفقود است و دولت موظف به رعايت يك قاعده رفتاري معین واقعیت اين است كه در برنامه پنجم اين نگاه بین

 (:101: 1393براي مصرف درآمدهاي نفتي نشده است)هادي زنوز و پیله فروش، 



 

هاي كلي  كه در سیاست هاي زاينده اقتصادي غییر نگاه به نفت و گاز از منبع تأمین بودجه عمومي به منابع و سرمايهت -

هاي عمراني قبل از  گذاري درآمدهاي نفتي اشاره دارد. اين همان نگاه برنامه آمده به طور مبهم به ضرورت سرمايه

 انقالب به نفت است.

هاي نفتي به صندوق توسعه ملي و  د از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردهدرص 20واريز ساالنه حداقل  -

كشد تا بودجه از  سال طول مي 26درصدي آن اساساً قاعده خوبي نیست. چرا كه بدين ترتیب حداقل  3افزايش ساالنه 

درصد  20فت انتقال منظم و ساالنه نفت مستقل شود. نكته ديگر اين است كه در دوره انتقالي با توجه به نوسانات قیمت ن

 تواند عملي شود. درآمدهاي نفتي به صندوق نمي

با قوانین فعلي فروش نفت در داخل، از حیطه وظايف صندوق توسعه ملي خارج است. با رويه دولت براي اجراي  -

ماند  خلي نفت و گاز نميها نیز عمالً منبعي براي واريز به صندوق توسعه ملي از محل فروش دا هدفمند كردن يارانه

 (.101: 1393)هادي زنوز و پیله فروش، 
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روند رشد و توسعه  لیباال، سبب تسه يبا بازده ييها ها در پروژه منابع صندوق قياز طر يگذار هيمنظر كالن، سرما از

هم مشاهده شده است كه  ييها موفق، نمونه يالبته در كنار الگوها .شود يم ندهيآ يها و انتقال ثروت به نسل ياقتصاد

كسب شده  جي. در واقع آنچه سبب تفاوت در عملكرد و نتاكند يم ديیرا تا يثروت مل يها از صندوق يشكست برخ

 نيه از او استفاد يراهبر وهیش» يطور كل و به« قواعد حاكم» ،«تيرينحوه مد»عمدتا به  شود، يها م صندوق نيتوسط ا

گذار و  هاي ثروت ملي افزايش استقالل هیئت سیاست يكي از موضوعات مهم در صندوق .گردد يبرم «يمال ينهادها

تواند  افزايش نقش بخش خصوصي و ساير قواي حاكمیتي، ميهاي سیاسي است.  ناظر و عدم تأثیرپذيري آنها از جناح

انداز سازمان شود  )محمودي و همكاران،  احي و در راستاي چشمهاي فراجن استقالل را افزايش و موجب تعیین رهنمون

 اننروژ نشبرخي كشورها از جمله  يارز رهیاز جمله صندوق ذخ ييها صندوق نیموفق چن يها تجربه يبررس (.63: 1398

مدل از  نياستوار است. ضمن آنكه ا «ياصول تيريمد»و  «تیشفاف»آنها بر  يده در شكل يگذار ليكه روند ر دهد يم

در  يتوسعه مل  صندوق اما اند. متنوع عمل كرده اریبس يگذار هيسرما يبرا ييایو مناطق جغراف ييها به لحاظ دارا صندوق

 يها از تكانه يناش يها بیحاصل از صادرات نفت، در معرض آس ياقتصاد كشور به درآمدها يوابستگ لیدل به رانيا

را  يكه هر سال درصد ينفت يدرآمدها صیتخص يفعل وهیر دارد، در واقع شقرا يارز يدرآمدها جهینفت و در نت متیق

به هر سه بخش و  ينفت يها باعث انتقال كامل شوك دهد، يم صیتخص ينفت و صندوق توسعه مل يبه دولت، شركت مل

عدم توجه » ،«ينفت يبودجه به درآمدها يوابستگ» ،«تیعدم وجود شفاف»راستا  ني. در اشود يم يمنف يآثار رفاه

از جمله  «يتوسعه مل قعدم استقالل صندو»و  «ينقض قواعد مال»، «با استفاده از منابع صندوق يگذار هيسرما تیفیك به

 است.  رانيدر ا يصندوق توسعه مل يها يينارسا نيتر مهم

هاي واقعي و  ا در صحنههاي ابالغي ر ها و برنامه سیاستگذاري است كه در واقع  حوز اجرا و عملیات مالي و سرمايه در

كند. اين حوزه در واقع مجري تصمیمات سطوح باالتر بوده و در چارچوب ضوابط و قواعد تعیین شده  اجراي پیاده مي

كند كه به طور طبیعي از گستردگي، تنوع و حجم عملیات بیشتري برخوردار است. در اين حوزه نظام اداري و  فعالیت مي



 

به منظور اجتناب از توسعه تشكیالت و كنند.  هاي تخصصي ايفاي نقش مي اي و صندوق هشبكه بانكي و نهادهاي توسع

هاي نهادهاي كنوني در نظام اجرايي كشور نظیر  ها و توانايي هاي غیرضروري و نیز حسن استفاده از ظرفیت ايجاد هزينه

ها، گرايش غالب در طراحي تشكیالت و  یتري، شبكه بانكي و نظاير آن و نیز پرهیز از  تداخل و توازي در فعالنظام ادا

 (.49-48: 1384ساختار صندوق، واگذاري عملیات اجرايي صندوق به عامالن و كارگزاران است )صادقي و بهبودي، 

هاي مالي  در اين راستا عاملیت اجرايي صندوق در مديريت سبد دارايي و حفظ ذخاير صندوق در اشكال مختلف دارايي

ت امنا به عهده بانك مركزي خواهد بود. همچنین هاي ابالغي هیئ المللي و در چارچوب سیاست و بیندر بازارهاي مالي 

هاي عامل، نهادهاي  اعطاي تسهیالت يا صرف عوايد صندوق در فرايندهاي تصريح شده در اساسنامه از طريق بانك

هاي  شد. ارزيابي اقتصادي و مالي طرحهاي اجرايي مربوط انجام خواهد  سازمانهاي تخصصي و نیز  اي، صندوق توسعه

ريزي كشور  هاي بخش دولتي به عهده سازمان مديريت و برنامه هاي عامل و ارزيابي طرح بخش خصوصي به عهده بانك

هاي  اند گزارش موظف دار هستند هايي را عهده خواهد بود. تمام نهادهايي كه به عنوان عامل و كارگزار صندوق نقش

 (.49: 1384)صادقي و بهبودي، هاي ابالغي هیئت امنا ارائه كنند  چارچوب دستورالعملمنظمي را در 

شود صندوق از تشكیالت كامالً فشرده و محدودي برخوردار است به اين ترتیب كه حوزه  به اين ترتیب مالحظه مي

تشكیل شده است كه فقط به المللي  هاي دولتي و غیردولتي آشنا به اقتصاد ملي و بین گذاري آن، از شخصیت سیاست

ها  پردازند. از سوي ديگر حوزه اجرا و عاملیت نیز كامالً در چارچوب دستورالعمل گذاري و هدايت صندوق مي سیاست

هاي تخصصي واگذار شده و  اي و صندوق هاي معین به شبكه بانكي و نظام اداري و به ويژه به نهادهاي توسعه نامه و توافق

ترتیب بدنه اصلي صندوق فقط به حوزه  مستقیم در عملیات اجرايي دخالت نخواهد داشت. به ايننهاد صندوق به طور 

ريزي و نظارت تعلق خواهد داشت و در نتیجه تشكیالت آن كامالً كوچك و محدود و البته با سطح باالي  برنامه

 (.49: 1384تخصص و دانايي شكل خواهد گرفت كه براي چنین كاري الزم است )صادقي و بهبودي، 
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گذاري مسئوالنه و حضور در بازار جهاني،  الملل، بهبود و توسعه سرمايه هاي ثروت براي تطابق بیشتر با قوانین بین صندوق

 اي توسعه هاي منطقه المللي پول، صندوق المللي همچون بانك جهاني، صندوق بین هاي چندملیتي و بین در سازمان

المللي حاكمیت  اي توسعه اقتصادي و اجتماعي، شبكه بین هاي منطقه المللي پول، صندوق اقتصادي و اجتماعي، شبكه بین

هاي ثروت ملي براي حضور در  صندوق گذاري مسئوالنه سازمان ملل مشاركت دارند. شركتي و سازمان سرمايه

هاي ثروت مورد مطالعه  ذير پیروي كنند. در صندوقپ كشورهاي ديگر، بايد از قوانین داخلي كشور هدف و سرمايه

دار نظارت و اطمینان از اجزا و اطالق قوانین و الزامات افشاي اطالعاتي هستند.  واحدهاي تطابق و كنترل حقوقي، عهده

لي اين شود. يكي از وظايف اص پذير و مقررات قابل اجرا از طريق اين واحد بررسي مي تطابق با قوانین كشورهاي سرمايه

هاي آالسكا، آلبرتا و نروژ آموزش اولیه مديران در زمینه الزامات افشاي اطالعاتي معامالت  واحدها در صندوق

در قوانین مستحكم و با  (.71: 1398گذاري و تطابق با قوانین خارج از كشور است  )محمودي و همكاران،  سرمايه

عالوه بر نوع ساختار صندوق )نهاد مستقل يا غیرمستقل( بايد به پشتوانه اجرايي در زمینه جايگاه و موجوديت صندوق 

ها همچون آالسكا و كويت، جايگاه اين نهادها در باالترين  هاي عملیاتي آنها نیز اشاره شود. در برخي از صندوق فعالیت



 

فاد آن، تنها از طريق كشور تصويب شده است و اين بدان معناست كه تغییر در م قانون ملي، يعني قانون اساسي ايالت يا

 جايگاه تمامي اركان مرتبط در قوانین مختلف تعريف و تعیین شده است.  پذير است. رجوع به آراي عمومي امكان

برخي از هاي  يكي از نكات مهم ديگر در زمینه قوانین، توجه به رويكردهاي واريز و برداشت منابع است. در صندوق

واريز و برداشت مشخص شده است اما در صندوق كشوري همچون امارات هاي  تمامي جوانب و محدويتكشورها 

آور براي سهم از مازاد درآمدهاي نفتي و برداشت وجود ندارد كه  گونه قانون خاص، مصوب يا الزام متحده عربي هیچ

وضعیت كالن  تعداي از آنها با توجه بهد و شرط از منابع را داشته باشد. قی  ن برداشت بيگردد دولت امكا سبب مي

هاي مختلف با اهداف  ، تعیین زيرمجموعهدر صورت داشتن اهداف چندگانهاقتصادي داراي اهداف چندگانه هستند. 

اي  گذاري و توسعه تواند نقش مهمي در موفقیت آنها داشته باشد. صندوق كويت و ابوظبي بخش سرمايه تخصصي  مي

 (.63: 1398ران، اند  )محمودي و همكا خود را از يكديگر جدا كرده

مورد  هاي بي قوانین مشخص در زمینه واريز و برداشت و به عبارتي اطمینان از ورود منابع مستمر و عدم امكان برداشت

هاي مختلف تقسیم شده  هايي كه ساختار آنها به بخشدر صندوق ها شود. ريزي صحیح صندوق برنامه تواند موجب مي

منابع به طور كامل صورت گرفته و سهم هر يك از آنها در قوانین مشخص شده است. است مثل كويت و آلبرتا تفكیك 

نسلي وجود ندارد. در برخي از  هاي نروژ، قطر، آلبرتا، آالسكا و كويت امكان برداشت از بخش بین در صندوق

د ولي در برخي ديگر همچون توان از آنها به عنوان بودجه ثانويه استفاده كر ها مثل نروژ، آلبرتا، و آالسكا نمي صندوق

در تعدادي از  .قطر، كويت و ابوظبي قانون خاصي در اين راستا وجود ندارد و منابع به طور كامل در اختیار دولت است

ها همچون آالسكا، نروژ و آذربايجان ابتدا تمام منابع درآمدي به صندوق واريز و سپس منابع مرتبط با بودجه  صندوق

شود. در كشورهاي نروژ، آذربايجان، كانادا و امارات متحده عربي محل منابع واريزي  ت ميدولت تعیین و پرداخ

هاي فعال در حوزه نفت و  تر از فروش صرف نفت و گاز صادراتي است و درآمدهاي مالیاتي مرتبط به شركت گسترده

 (.66-65: 1398كاران، )محمودي و هم شود لي نفت و گاز را نیز شامل ميهاي م گاز و سودهاي تقسیمي شركت

 دولت )مالک( با صندوق ارتباط .4-5
خود انجام دهد يا  تواند اين وظیفه را به طور مستقیمدار است كه مي ها را عهده دولت از سوي مردم وظیفه اداره صندوق

نمايد. در  هاي نروژ، كويت، آالسكا و قطر به وزارت اقتصاد دارايي يا هر نهاد مشابه ديگري تفويض همچون صندوق

لكین تنها ها به يك نهاد مستقل ديگر واگذار شده است و ما گذاري و دارايي هاي فوق وظیفه مديريت سرمايه تمامي مدل

گذاري در  هاي كالن را بر عهده دارد، به عبارتي ديگر يك ساختار نظارتي و سیاست نقش نظارتي يا تعیین سیاست

ها همچون صندوق  منابع وجود دارد. در برخي موارد، مديريت دارايي سو و اجرايي در سوي ديگر جهت مديريت يك

مركزي( واگذار شده است يا همچون كشورهاي آذربايجان،  بانكنفتي نروژ به نهادهاي موجود در ساختار حاكمیت )

 (.63: 1398)محمودي و همكاران،  امارات متحده عربي، قطر، آالسكا يك نهاد مستقل جديد تأسیس شده است 

هیئت امنا و ركن هاي موفق، وجود گروه مشاوره قوي و تخصصي در كنار  يكي ديگر از موضوعاتي مهم در صندوق

گذار، مديران اجرايي بايد داراي اختیارات كامل و  عالوه بر استقالل بدنه نظارتي و سیاستگذار است.  سیاست

گذاري و غیر  هاي تخصصي سرمايه وجود كمیته .هاي مصوب باشند ها و سیاست گیري مستقل بر مبناي رهنمون تصمیم



 

دوق نروژ، راني است. در برخي موارد همچون صن گذاري يكي ديگر از نكات قابل توجه در ساختر حكم سرمايه

شود. از جمله  ها گسترده و متنوع است و در ساير موارد به دو تا سه كمیته محدود مي آالسكا، آلبرتا و ابوظبي تعدد كمیته

گذاري و حسابرسي اشاره  گذاري، ريسك، جبران خدمات، ارزش هاي سرمايه توان به تیم هاي تخصصي موجود مي كمیته

خورد به عنوان مثال در  هاي ثروت ملي به چشم مي در بیشتر صندوقكرد. تخصصي كردن واحدهاي عملیاتي 

هاي مختلف و تخصصي سهام  حوزه گذاري به هاي ابوظبي، قطر، آذربايجان، نروژ و كويت واحدهاي سرمايه صندوق

اند  )محمودي و  هاي جايگزين تقسیم شده گذاري داخلي و خارجي، اوراق با درآمد ثابت، امالك و مستغالت و سرمايه

 (.64: 1398همكاران، 
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ي و مالي كشور هاي پول هاي ثروت ملي موفق، استقالل فعالیت آنها از سیاست يكي از موضوعات اصلي در صندوق

پذير است. به عنوان مثل در صندوق  ها از بودجه كشور، امكان هاي داخلي به شرط استقالل طرح گذاري است. سرمايه

گذاري مشخص و شناخته شده و در راستاي اهداف  هاي سرمايهها و پروژه منابع بايد به فرصتقطر و آذربايجان، 

هاي ثرت  تصمیمات يكي از موضوعات و مناقشات همیشگي در صندوق اي تخصیص يابد. همچنین، استقالل در توسعه

ملي است. در برخي موارد جهت حداقل كردن تأثیرپذيري از مسائل سیاسي همچون صندوق آالسكا يك نهاد كامالً 

شده  به اين نهاد واگذار ها به طور كامل گذاري مستقل با ساختار دواليه مديريتي ايجاد و تمامي تصمیمات و سیاست

است. يكي ديگر از موضوعات اصلي در زمینه استقالل، مديريت مستقل منابع از ساير منابع ارزي كشور است. در تمامي 

گونه دخل و تصرفي  اي منابع وجود دارد و بانك هیچها مورد بررسي، يك حساب جداگانه در بانك مركزي بر صندوق

هاي آلبرتا، آالسكا و نروژ هیچ ارتباطي با ساير  تر صندوق طح كالنبراي ساير اهداف سیاسي، مالي و ارزي ندارد. در س

  (.66: 1398نهادهاي دولتي و حكومتي ندارند )محمودي و همكاران، 

هاي كلي برنامه  ها از بانك مركزي، بر اساس جزء يك از بند دهم سیاست استقالل مديريت حسابدر كشور ايران، 

ملي از بانك مركزي مستقل خواهد شد. در صورتي كه صندوق توسعه ملي  هاي صندوق توسعهششم، مديريت حساب

المللي را داشته باشد، اين استقالل كامالً الزم است. الزم به ذكر است كه اين استقالل  قصد ورود به بازارهاي مالي بین

ز طريق سستم بانكي مربوط به مبادالت خارجي صندوق توسعه ملي است. چرا كه در مبادالت داخلي، صندوق تنها ا

ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه  كند. فعالیت ميكند كه مستقیماً تحت نظر بانك مركزي  گذاري مي اقدام به سرمايه

هاي غیردولتي به صورت ارزي. در جزء دوم از بند دهم، به ارزي بودن تسهیالت صندوق تأكید شده است.  ملي به بخش

ن شود، اما عملكرد گذشته اين صندوق نشا اساسنامه فعلي محسوب مي «ط»بند  2رار تبصره هر چند اين بند به نوعي تك

اند. لذا اين تاكید كامالً  گیري بعضاً برخالف اين بند اساسنامه قوانیني مصوب كرده داده است كه نهادهاي تصمیم

سو و ممانعت از بروز آثار بیماري هلندي در  جا است و تأثیر با اهمیتي بر حفظ ارزش منابع صندوق از يك ضروري و به

 (.83: 1397آبادي فراهاني، )كمال اقتصاد ايران از سوي ديگر خواهد داشت 

هاي  اي و قوانین عادي. بر اساس جزء سوم از بند دهم سیاست استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكالیف بودجه

اي ممنوع شده است. عملكرد  كلي برنامه ششم، تصويب بندهايي مربوط به صندوق توسعه ملي در قوانین عادي و بودجه

اي  الوه بر دولت كه اقدام به تعیین برخي تكالیف به صندوق توسعه ملي در قوانین بودجهگذشته صندوق، نشان داد كه ع



 

نمود، مجلس نیز در مواردي قوانیني خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملي در مورد نحوه فعالیت اين صندوق تصويب  مي

شده  كرده است، اكثراً شامل مواردي مينموده است. اين امر، عالوه بر اين كه استقالل عملیاتي صندوق را مخدوش  مي

اند )مانند تكالیف ريالي(. تصويب اين بند، گام مهمي در راستاي اعطاي  كه در راستاي اهداف بلندمدت صندوق نبوده

-22: 1394شود )كريمي راهجردي،  استقالل عملیاتي به صندوق و كمك به دستیابي به اهداف تعیین شده محسوب مي

23.) 

 مستقل، شفافیت و پاسخگویی در صندوق ثروت ملینظارت . 4-7
تواند شرايط الزم براي بررسي و جلوگیري از تمركز بیش از حد قدرت در هر يك از اركان صندوق  نظارت كافي مي

ها در زمینه عملكرد كاهش يابد. الزم است شكاف  شود كه نگراني اي، سبب مي فراهم شود. نظارت مستقل حرفه

خته تا به اين روش اصالحات از سوي مالك صورت راني خوب شنا ستانداردهاي مقبول حكموضعیت صندوق با ا

المللي به سوء مديريت و  . نظارت مستقل توجه عموم مردم و نهادهاي نظارتي بین(61: 1398)محمودي و همكاران، گیرد

 افزايد.ار جهت اصالحات ميايجاد فش

اي و  هاي مالي و بودجه يداري، مديريت كاراتر، جلوگیري از بحرانپاسخگويي در صندوق ثروت ملي سبب افزايش پا

شود. اين موضوع از  ها مي ها، موجب بهبود كارايي فعالیت افزايش اعتماد خواهد شد. افزايش كیفیت اطالعات و داده

انند در صورت تو گذاران مي ها، حاصل خواهد شد. سیاست طريق بررسي و نظارت بهتر اركان مختلف و مردم بر فعالیت

تري نسبت به تغییرات اقتصادي و سوء مديريت داشته باشند. جامعه  دسترسي به اطالعات مناسب و كافي، واكنش سريع

اف غائي داشته توانند سهم بسزايي در دستیابي به اهد هاي نظارتي تعريف شده با مسئولیت و توان كافي مي مطلع و ارگان

 باشند.

تواند نقش  االجرا باشد، مي اي كه براي تمامي كاركنان با تأكید بر مديران صندوق الزم حرفههاي اخالقي و  دستورالعمل

(. 65: 1398گیري در جلوگیري از سوء مديريت و سوءاستفاده مديران اجرايي داشته باشد)محمودي و همكاران،  چشم

ويي، محرمانگي و افشاي اطالعات در ش هاي ضدفساد، ضد پول در حال حاضر استانداردها و اصول اخالقي شامل سیاست

 باشد.در حال اجرا مي هاي برخي كشورها صندوق

 در قلمرو قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی صندوق توسعه ملی کارهای پیشنهادی راه .5
 راهكارهاي پیشنهادي در قلمرو قانوني و ساختار حاكمیت شركتي صندوق توسعه ملي عبارت است از:

ثبت به نظر مي رسد ، توسعه كشور يها برنامه يقانون احكام دائم 16اساسنامه صندوق به عنوان ماده با توجه به اينكه -1

 باشد. ريپذ امكان يعموم يآرا قيمفاد آن از طر رییكه تغ يدر قانون اساس ينهاد مال كيبه عنوان 

بايست ي وجود دارد و ميبا احكام حكومت اي ازیمنابع و مصارف در صورت ن نیقوان رییامكان تغ عننايت به اينكهبا -2

 باشد رییتغ رقابلیمصوب شود و غ طيشرا يو برداشت با در نظر گرفتن تمام زيمرتبط با وار نیقوان



 

 اهداف چندگانه يمنابع صندوق برا كیعدم تفكوضعیت فعلي چارچوب قانوني و ساختار حاكمیت شركتي،  برطبق-3

از  كيمنابع هر  كیو تفك يا توسعه ،ينسل نیصندوق از جمله اهداف ب ياهداف چندگانه برا نییتع قبال اعمال است و

 مي توان راهكار مناسبي باشد.  آنها

 هاي كارشناسي المللي و فعالیت عدم وجود واحدهاي سازماني مناسب براي حضور در بازارهاي بینهمچنین با توجه به اينكه -4

از  كيهر  قینقش دق نییو تع ها تهیواحدها و كم جاديبا ا فيبازتعر ست لذا مي بايستدر وضعیت كنوني قابل مشاهده ا

و  يا استخدام افراد حرفه يسازوكار مشخص برا كي جاديو ا الملل نیحقوق ب ،يگذار هيسرما يآنها از جمله واحدها

 .رندیبا افراد خارج از كشور. افراد به طور مداوم تحت آموزش قرار بگ يامكان همكار

در وضعیت كنوني دبیرخانه هیئت امنا ذيل سازمان برنامه بودجه كشور قرار گرفته است كه راهكار مناسب اين است -5

كه صندوق به عنوان يك نهاد كامالً مستقل از دولت تعريف شود و وزرات اقتصاد به عنوان نماينده دولت در امور 

 شود. صندوق باشد. استقالل كامل به مديران صندوق اعطا

عدم استقالل صندوق از دولت از موارد مهم موفقیت صندوق است لذا عدم دخالت دولت در مديريت صندوق حتي  -6

 در زمینه گزينش مديران بسیار حیاتي و مهم است.

نیز يكي ديگر از مؤلفه هاي مهم موفقیت صندوق به  هاي رفتاري و استانداردهاي اخالقي عدم وجود دستورالعمل -7

اين امر امكانپذير  رفتاري و استانداردهاي اخالقي از سوي هیئت امنا هاي مي ايد كه با تعیین و تصويب دستورالعملشمار 

 خواهد بود.

در خصوص نقش حداكثري دولت در هیئت امنا مي بايست افزايش قدرت بخش خصوصي و ساير قواي حاكمیتي  -8

ر صندوق در اي براي مشاوره در ساختا ت امنا، يك گروه حرفهدرصدي دولت در هیئ 50در هیئت امنا و سهم كمتر از 

 (.82: 1398)محمودي و همكاران، نظر گرفته شو 

نقش دولت در انتخاب مديران صندوق نیز در صندوق مي بايست يه صورت عدم دخالت در انتخاب مديران صندوق  -9

 جرايي حتي در انتخاب رئیس هیئت عامل باشد.و توجه به سوابق و تجارب آنان، اعطاي استقالل كامل به مديران ا

الملل جهت شناخت قوانین و  الملل مي بايست با ايجاد واحد حقوق بین در خصوص عدم وجود واحد حقوق بین-10

 المللي و آموزش كاركنان و مديران  صورت پذيرد. پذير، انطباق و پايبندي كامل به اصول بین مقررات كشورهاي سرمايه

الملل و  المللي و عضويت در نهادهاي نظارتي نیز با رعايت استانداردها و قوانین بین يت استانداردهاي بینعدم رعا -11

 امكانپذير خواهد بود. المللي عضويت در نهادهاي نظارتي بین

 گیری نتیجه و بندی جمع .6

هاي ثروت ملي در قوانین  الزام به استحكام چقلمرو قانوني صندوق از مهمترين عوامل اصلي موفقیت صندوق ملي ثروت،

عمل آمد بايد بیان داشت كه براساس تحقیقاتي كه در اين پژوهش به كشور، جهت جلوگیري از سوء مديريت است.



 

آن ممانعت  در باالترين قوانین كشور )قانون اساسي( مورد تصويب قرار گیرد تا از تغییر پذيريبايست قانون صندوق مي

 به عمل آيد. 

اندازي به منابع غیرممكن يا حداقل بسیار  اي باشد كه امكان دستعالوه براين،  قوانین برداشت و واريز بايد به شیوه

هاي مختلف، بر اساس اهداف مورد نظر است. مديريت  ، تقسیم صندوق به بخشديگراز راهكارهاي  سخت باشد.

ها نیز كامالً  كننده تقسیم و منابع هر يك از بخش اي و تثبیت نسلي، توسعه اف بینتواند به سه حوزه اهد صندوق مي

 و تفكیك شده باشد. موضوع بعدي ساختار مديريت صندوق توسعه ملي ايران است. مشخص

هاي ثروت ملي و ارتباط بین آنها و دولت مورد تأكید است.  هاي مديريت صندوق در روش استقالل صندوق از دولت 

كامل به مديران  صورتباشد و اداره آن به  داشتهملي ايران بايد به عنوان يك سازمان مستقل فعالیت وق توسعه صند

هیئت امنايي متشكل از قواي مختلف كشور و بخش خصوصي )با حق  بايست از سوي مياين نهاد  .صندوق واگذار شود

اي جهت ارائه پیشنهادها بايد فعالیت داشته  در كنار هیئت امنا، يك گروه مشاوره حرفه مورد نظارت قرار گیرد.رأي( 

  باشد.

موضوعات نظارتي و استقالل آن از دولت، به استقالل صندوق تأكید شده است. عالوه بر استقالل بخش نظارتي، مديران 

گیري باشند و دولت هیچ نوع  كامل تصمیم داراي استقاللاجرايي )هیئت عامل( صندوق توسعه ملي ايران نیز بايد 

دخالتي در انتخاب آنها نداشته باشد. در اين راستا الزم است گزينش بر اساس يك فرآيند معین و پس از تأيید صالحیت 

ي ها و واحدهاي سازمان ي كمیتههمچنین، براي اداره بهتر سازمان الزم است كه كلیه اي و اخالقي افراد انجام بگیرد. حرفه

 اندازي گردند. با توجه به اهداف و نیازها بازتعريف و بر حسب ضرورت راه
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