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چکیده
صندوق ثروت ملي ،كه در ايران با نام صندوق توسعهي ملي از آن ياد ميگردد ،صندوقي است كه در سطح بینالمللي
بسیار مورد توجه است .صندوق ثروت ملي ،صندوقي در تملك دولت بوده كه از داراييهاي مالي يا ديگر ابزارهاي
مالي مربوط به داراييهاي سرمايهگذاري شده در مبادالت خارجي ،تشكیل شده است .الزام به استحكام قلمرو قانوني
صندوقهاي ثروت ملي در قوانین كشور ،جهت جلوگیري از سوء مديريت يكي از مهمترين عوامل اصلي موفقیت
صندوق ملي ثروت است .اين مطالعه به بررسي قلمرو قانوني و چالشهاي پیش روي صندوق توسعه ملي از منظر حقوق
ايران پرداخته است .روش مورد استفاده در اين پژوهش به صورت توصیفي و تحلیلي ميباشد .هدف اصلي اين پژوهش،
بررسي قلمرو قانوني صندوق توسعه ملي و تبیین راهكارهاي مناسب در بهبود علمكرد صندوق و قلمرو قانوني و ساختار
حاكمیت شركتي صندوق توسعه ملي است .يافتههاي مطالعه نشان داد كه در جهت تغییرناپذيري صندوق توسعه ملي،
قوانین صندوق ميبايست در باالترين قوانین كشور (قانون اساسي) مورد تصويب قرار گیرد .عالوه براين ،قوانین
برداشت و واريز بايد به شیوهاي باشد كه امكان دستاندازي به منابع غیرممكن يا حداقل بسیار سخت باشد .در خصوص
ساختار مديريت صندوق توسعه ملي ايران ،استقالل صندوق از دولت در روشهاي مديريت صندوقهاي ثروت ملي و
ارتباط بین آنها و دولت مورد تأكید است .عالوه بر استقالل بخش نظارتي ،مديران اجرايي صندوق توسعه ملي ايران نیز
بايد داراي استقالل كامل تصمیمگیري باشند و دولت هیچ نوع دخالتي در انتخاب آنها نداشته باشد.
واژگان کلیدی :صندوق توسعه ملي ،قلمرو قانوني ،استقالل صندوق ،چالش ها

 .1مقدمه
بیش از نیم قرن است كه در بیشتر كشورهايي كه با مازاد درآمد ارزي روبهرو بودهاند ،به منظور استفاده بهینه از اين
درآمدها ،صندوقي به نام صندوق ثروت ملي تشكیل شده است (معتمدي .)3 :1389 ،قدمت تشكیل صندوقهاي ثروت
ملي مربوط به بیش از  50سال پیش است ،اما از سال  2005در مقاله روزالف اين نام براي اولین بار به كار رفت .از سال
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 2005تعداد اين صندوقها به طور قابل توجهي افزايش پیدا كرده است و نقش برجستهاي در عرصههاي اقتصادي دارد
دولتها براي انجام مأموريتها و مسئولیتهاي اقتصادي و غیر اقتصادي خود به منابع مالي تأمین

(محمدي.)63 :1390 ،
شده از محل درآمدهاي مالیاتي و غیرمالیاتي نیازمندند .درآمدهاي غیرمالیاتي وجوهي است كه دولت معموالً با مداخله
در حوزههاي تصدي و ورود در فعالیتهاي اقتصادي به دست ميآورد (بهبودي و همكاران .)40 :1391 ،ايجاد
صندوقهاي ذخیره ارزي يا صندوقهاي نفتي ،يكي از راههاي مديريت ثروت نفتي در كشورهاي مختلف است.
صندوقهاي نفتي يا چارهساز مشكالت ايجاد شده در نتیجه نوسانها و نااطمینانيهاي مربوط به درآمد نفتي كشورهاي
صادركننده نفت هستند يا بخشي از درآمدهاي نفتي را براي نسلهاي آينده پسانداز ميكنند .تجربه كشورهاي نفتي( ،به
استثناي نروژ) نشان داده است كه اين صندوقها به جاي آنكه بخشي از راهحلهاي مربوط به سیاست مالي و چالشهاي
ناشي از درآمدهاي سرشار نفتي باشند ،خود غالباً بخشي از مشكل اين كشورها بوده و هستند (عباسي.)103 :1387 ،
ضعف در قلمرو حقوقي و قانوني تشكیل حساب ذخیره ارزي و نبود وفاق در اهداف اين حساب ،از داليل مهم عدم
توفیق حساب ذخیره ارزي در دستیابي به اهداف مورد انتظار آن بوده است (عباسي .)107 :1387 ،از آنجا كه اكثر
سیاستهاي به كار گرفته در كشورمان در خصوص مديريت درامدهاي نفتي چندان موفق نبوده و عوارض منفي متعددي
همچون وابستگي به نفت ،اقتصاد تكمحصولي ،بیماري هلندي و  ...تداوم يافته است لذا ضرورت بررسي قلمرو قانوني
و حقوقي صندوق توسعه ملي بیش از پیش احساس ميگردد .بدين ترتیب ،پژوهش حاضر به بررسي قلمرو قانوني و
چالشهاي پیش روي صندوق توسعه ملي و طرح راهكارهاي بهینه پرداخته است .روش تحقیق پژوهش حاضر تركیبي
است از روشهاي توصیفي ،اسنادي و تحلیلي ،كه تحلیل نهايي مطالب به شیوه تجزيه و تحلیل كیفي صورت گرفته است.
در ايران نهادي شبیه صندوق ثروت ملي ،با نام «صندوق توسعه ملي» در سال  1389شكل گرفت .اين صندوق با ماهیت
توسعهاي و در راستاي سیاست هاي كلي برنامه پنجم توسعه آغاز به كار كرد ،زيرا كه در سیاستهاي ابالغي برنامه پنجم
از سوي مقام معظم رهبري ،معظمله«:تغییر نگاه درآمدهاي مازاد ارزي ،از تأمین بودجه به فعالیتها و سرمايهگذاريهاي
مولد و زاينده اقتصادي» را از سیاستهاي ابالغي برنامه پنجم عنوان نمودند (الجوردي و همكاران .)92 :1394 ،نظام مالي
يكپارچه و داشتن چارچوب میانمدت مخارج نیز ميتواند نقش مهمي در عملكرد صندوقهاي نفتي داشته باشد و قانون
محكم و خللناپذير نقش اساسي و مؤثري در عمكرد صندوقها داشته ،اما چنانچه سیاسیون در دموكراسي ناقص
نخواهند به قانون عمل كنند هیچ مانع جدي در مقابل آنها نخواهد بود (پاسباني و همكاران .)278-277 :1396 ،به نظر
ميرسد صندوق توسعه ملي در حفظ حقوق نسلهاي آينده و سرمايهگذاري در امور زيربنايي و زيرساختها ميتواند
در حفظ اصل سرمايه نفت گام مؤثري بردارد و روش توزيع مستقیم مشمول با مالحظاتي از قبیل اخذ مالیات از اين
درآمدها ،اتكاي مستقیم اقتصاد و به ويژه بودجه جاري دولت به نفت را كاهش و حساسیت مردم را در بهبود و ارتقاي
نحوه مديريت درآمدهاي نفتي افزايش دهد(بهبودي و همكاران.)41 :1391 ،

 .2روش پژوهش
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف توصیفي -تحلیلي است .روش كتابخانه است به اين صورت كه گردآوري اطالعات
از طريق مراجعه به كتاب هاي معتبر و مقاالت ميباشد .ابزار گردآوري اطالعات در اين روش با استفاده از فیشبرداري
ميباشد .و پس از گردآوري اطالعات به تجزيه و تحلیل آن پرداخته ميشود .در پژوهش حاضر جهت نگارش تئوري و

ادبیات پژوهش عالوه بر كتب از مقاالت و پايان نامه هاي داخلي نیز استفاده شده است .همچنین جهت غني سازي
ادبیات پژوهش و افزايش اعتبار آن از مجالت و ساي هاي اينترنتي بهره گرفته شده است.

 .3مبانی نظری و پیشینه تجری
نخست به شناسايي مفاهیم و مباني نظري پژوهش پرداخته ميشود و سپس موضوع اصلي پژوهش «بررسي قلمرو قانوني و
چالش هاي پیش روي صندوق ثروت ملي از منظر حقوق ايران» مورد تحلیل و بررسي قرار خواهد گرفت.

 .1-3مفهوم صندوق ثروت ملی
صندوق ثروت ملي ،كه در ايران با نام صندوق توسعهي ملي از آن ياد مي شود ،صندوقي است كه در سطح جهاني بسیار
مورد توجه است و تفاسیر و تحلیلهاي فراواني براي آن ارائه ميشود .يكي از تعاريفي كه توسط موسسهي صندوقهاي
ثروت ملي بیان شده است اين است كه  «:صندوق ثروت ملي ،صندوقي در تملك دولت است كه از داراييهاي مالي
مانند سهام ،اوراق قرضه ،امالك و مستقالت ،يا ديگر ابزارهاي مالي مربوط به دارايي هاي سرمايه گزاري شده در
مبادالت خارجي ،تشكیل شده است» .همچنین ،ميتوان براي صندوق هاي ثروت ملي همانند يك صندوق يا يك
شركت سرمايه گذاري ،ساختار تعريف نمود .برخي از صندوق ها همچنین به طور غیرمستقیم در سازمان هاي داخلي
دولتي سرمايه گذاري ميكنند.
دارايي هاي صندوق ميتوانند شامل اين موارد باشند :مازاد تراز پراختها ،عملیات رسمي پول خارجي ،عوايد ناشي از
خصوصي سازي ،پرداخت هاي انتقالي دولتي ،مازادهاي مالي ،و يا وصوالت ناشي از صادرات كاال .برخي از اين
صندوق ها به طور غیرمستقیم در سازمانهاي داخلي دولتي سرمايه گذاري مي كنند .غالباً تمايل آنها چنین است كه
دريافت بازده بر حسب نقدينگي را ترجیح مي دهند ،به اين دلیل تحمل ريسك باالتري نسبت به حساب هاي ذخیره
ارزي مرسوم دارند.

 .2-3انواع صندوقهای ثروت ملی و اهداف آن
صندوق هاي ثروت ملي ضمن اين كه داراي انواع گوناگوني هستند ،به منظور تحقق اهداف متفاوتي تشكیل ميشوند كه
رايجترين دستهبندي اين صندوقها عبارت است از:

 .1-2-3صندوقهای تثبیت
صندوقهاي تثبیت به منظور كاهش اثر درآمد بيثبات بر دولت و اقتصاد طراحي ميشوند .از ديگر اهداف اين نوع
صندوقها مي توان به جمايت از انضباط مالي و ايجاد شفافیت بیشتر در هزينه كردن درآمدها اشاره كرد .اين صندوقها
غالباً به صورت مشروط به قیمت يا مشروط به درآمد هستند .هدف از چنین صندوقهايي ،انباشت وجوه ،هنگام باال بودن
قیمت يا درآمد منابع (فراتر از حد آستانه) و برداشت از آنها ،هنگام پايین بودن قیمت يا درآمد (تنزيل به كمتر از حد
آستانه دوم) است .آستانهها به طور معمول از پیش اعالم ميشوند (نشريه امنیت اقتصادي.)6 :1395 ،

 .2-2-3صندوقهای پسانداز
هدف از ايجاد صندوقهاي پسانداز ،به وجود آوردن ذخیره ثروت براي نسلهاي آينده است .اين موشوع به نسلهاي
آينده اجازه خواهد داد تا از بخشي از درآمد حاصل از استخراج منابع طبیعي تجديدناپذير در دوره جاري بهرهمند شوند.

صندوقهاي پس انداز اغلب بر قواعد مستقلي تكیه دارند؛ براي مثال ،در برخي صندوقهاي پسانداز قاعده انباشت به اين
صورت تصريح شده است كه درآمدهاي بالغ بر سهم از پیش تعیین شدهاي از درآمدهاي حاصل از يا از كل درآمدها
بايد بدون توجه به شرايط بازار فروش منابع طبیعي و تحوالت كالن مالي در اين صندوقها سپردهگذاري شود (نشريه
امنیت اقتصادي .)6 :1395 ،در برخي ديگر ،واريز مبلغ ثابت اسمي به صندوق معین گرديده است.

 .3-2-3صندوقهای تأمین مالی
در صندوقهاي تأمین مالي ،قواعد عملیاتي به گونهاي وضع ميشود كه تراز كل بودجه به طور مؤثر تأمین مالي شود.
صندوق نفت دولت نروژ بر اين اساس فعالیت مي كند .بر اساس قواعد موجود ،درآمدهاي خالص نفت بايد به صندوق
منتقل شود و صندوق نیز كسري غیرنفتي بودجه را از طريق يك نقل و انتقال معكوس تأمین مالي كند .در عمل ،اين مبلغ
به صندوقي واريز ميشود كه تراز كل بودجه را تأمین مالي ميكند .اگر مازاد كلي بودحه وجود داشته باشد ،اين مازاد به
صندوق منتقل ميشود؛ اگر كسري بودجه وجود داشته باشد ،صندوق به تأمین مالي اين كسري اقدام ميكند .داراييهاي
نگهداري شده در اين حساب را ميتوان بر اساس رهنمودهاي جداگانه در زمینه سرمايهگذاري (مانند شیوه مورد استفاده
در نروژ) يا به طور مشترك با ديگر منابع خزانهداري مديريت كرد (نشريه امنیت اقتصادي.)6 :1395 ،

 .3-3اهداف صندوق توسعه ملی
مطابق با سند چشمانداز  ،1404صندوق توسعه ملي بايد به يك نهاد مالي توسعهگرا ،سرآمد در تأمین مالي سرمايهگذاري
و اثرگذار بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي كشور تبديل شود كه ضمن رعايت اصول اخالق حرفهاي ،شفافیت در
عملكرد و پرتفوي مناسب سرمايهگذاريها ،به عنوان يك مؤسسه برتر مالي در سطح ملي و بینالمللي مطرح باشد و به
پشتوانه ارزش داراييهاي تحت مديريت ،جزء  10صندوق نخست ثروت ملي در جهان قرار گیرد .همچون ساير
صندوقهاي ثروت ملي ،صندوق توسعه ملي نیز به منظور اجراي مأموريتهاي خود ،منابعي مالي بايد در اختیار داشته
باشد(كمال آبادي فراهاني.)84 :1397 ،
اين منابع در بند (ح) اساسنامه مشخص شده است .صندوق توسعه ملي در راستاي تحقق مأموريت ميتواند مطابق قوانین
و مقررات از طريق تأمین مالي طرحهاي اقتصادي و سرمايهگذاري در قالب اعطاي تسهیالت بانكي به بخشهاي
غیردولتي و سرمايهگذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي اقدام كند و بنابراين الزم است كه منابع صندوق به سوي
سرمايهگذاريهاي با بازده مناسب و كمترين ريسك هدايت شوند (كمال آبادي فراهاني.)85-84 :1397 ،

 .4-3ماهیت حقوقی صندوق توسعه ملی
در مقدمه ماده ( ) 84قانون پنجم توسعه كه در حكم اساسنامه صندوق است تصريح شده« :اموال و داراييهاي اين
صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمي ايران ميباشد» .اما در جزء « »6بند «ي»اساسنامه «صندوق در امور اداري،
استخدامي ،مالي و معامالتي تابع اين اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهاي عمومي غیردولتي و سیاستهاي پولي و
ارزي دانسته شده است» .به نظر مي رسد اين دو حكم در اساسنامه متناقض است و ماهیت صريح صندوق توسعه ملي را
مشخص نميكند(كمال آبادي فراهاني.)84-83 :1397 ،

الزم به ذكر است كه در اليحه برنامه پنجم ،صندوق توسعه ملي يك «مؤسسه عمومي غیردولتي» پیشنهاد شده بود .در
ماده 3قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غیردولتي» اينگونه تعريف شده است«:واحد سازماني
مشخص كه داراي استقالل حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسالمي ايجاد شده يا ميشود و بیش از پنجاه
درصد بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتي تأمین گردد و عهدهدار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد»
تعريف صندوق توسعه ملي با عنوان «مؤسسه عمومي غیردولتي» سبب ميشود از منظر مالي ،محاسباتي و نظارتي و نحوه
تهیه صورت هاي مالي خارج از چارچوب قوانین حاكم بر مؤسسات و شركتهاي دولتي قرار گیرد .منابع صندوق را ارز
حاصل از صادرات نفت تشكیل ميدهد .طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسي انفال (از جمله نفت) در اختیار حكومت
اسالمي است تا طبق مصالح عام به تفضیل و ترتیبي كه قانون معین كند نسبت به آنها عمل نمايد .با اين تفاسیر و
همچنین عدم ذكر صندوق توسعه ملي در فهرست نهادهاي عمومي غیردولتي ميبايست آن را دولتي دانست (كمال
آبادي فراهاني.)84 :1397 ،

 .5-3ساختار «حقوقی-اقتصادی» صندوق
با توجه به اساسنامه صندوق و اهداف آن ،ميتوان مطالب زير را در مورد ساختار حقوقي-اقتصادي صندوق بیان
كرد(الجوردي و همكاران:)110-109 :1394 ،
 .1هدف تشكیل صندوق تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز به ثروتهاي ماندگار و حفظ آن براي
نسلهاي آينده و تحقق عدالت است.
 . 2شش عضو هیئت امنا از دولت هستند و از آنجا كه تصمیمات هیئت امنا حداقل با  5رأي اتخاذ ميگردد ،دولت قدرت
بسیار بااليي در جهتدهي سیاستهاي خرد و كالن صندوق دارد.
 . 3بر طبق بند ح از اساسنامه (منابع صندوق) بايد در سال اول تأسیس 20 ،درصد درآمدهاي نفت و گاز به صندوق واريز
شود و هر سال  3درصد افزايش ابد تا در افق  1404بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي نباشد.
 .4طبق تبصره  2از بند «ح» (منابع) ،حسابهاي آن نزد بانك مركزي نگهداري ميشود و بازپرداخت اصل و سود
تسهیالت به حساب صندوق واريز ميشود و مجدداً در جهت اهداف اقتصادي استفاده ميشود.
 .5طبق بند «ط» از اساسنامه (مصارف) استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك دارائيهاي سرمايهاي و
بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است.
 .6طبق تبصره  2از بند «ط» اعطاي تسهیالت فقط به صورت ارزي و تبديل دال نفتي به ريال خالف قانون است .به اين
ترتیب دولتها اين راهكار آسان را در پیش رو ندارند كه با فروش نفت و تبديل آن به ريال ،راهي براي مشكالت آني و
زودگذر اقتصادي انتخاب كنند.

 .7بانكهاي عامل براي صندوق به عنوان عاملیت كار ميكنند .بررسي طرحهاي معرفي شده از نظر توجیه اقتصادي به
عهدهِ اين بانكهاست .همچنین صندوق ،امكان اعطاي تسهیالت به سرمايهگذاران خارجي با شرايط رقابتي و بازدهي
اقتصادي و با رعايت اصل  80قانون اساسي را فراهم ميكند (محمدي)64 :1390 ،
در مورد اصل اول از اصول چهارگانه تحقق عدالت پنج نكته قابل ذكر است(الجوردي و همكاران:)111-110 :1394 ،
 . 1با توجه به بند ح از اساسنامه صندوق كه تشريج منابع صندوق است (مورد سوم در باال) ،ميتوان بیان كرد ساختار
حقوقي-اقتصاد ي صندوق با گام اول مرحله تحقق عدالت منافت دارد؛ چراكه بر طبق معیارهاي فرضي ،بايد اساسنامه
صندوق به گونهاي تدوين شود كه ابتدا كلیه سرمايههاي ملي (عوايد و درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز) به
صندوق منتقل شده و سپس با توجه به شرايط كشور و معیارهاي حفظ قوام ،میزان تخصیص اين سرمايهها در بخشهاي
مختلف اقتصادي اعم از هزينههاي جاري و سرمايهاي بودجه ،بخشهاي مختلف سرمايهگذاري و  ...مشخص شود.
 . 2حتي اگر با اصالحِ اساسنامه ،تمام درآمدهاي ملي به صندوق توسعه ملي منتقل شود ،باز هم در تحقق گام اول نقص
وجود دارد؛ زيرا در اهداف ،تبديل سرمايه ملي به ساير سرمايهها مطرح شده است ولي میزان آن (حداقل مقدار تبديل)
مورد توجه واقع نشده است.
 .3تبديل سرمايه ملي به ساير سرمايهها و تخصیص منابع به بخش هاي مختلف اقتصادي بايد متناسب و متعادل با ساختار
اقتصادي بخش مذكور باشد .در حالي كه طبق مورد ششم اعطاي تسهیالت فقط به صورت ارزي است و تبديل دالر
نفتي به ريال خالف قانون خواهد بود.
 .4بر اساس مصوبه هیئت عامل در تاريخ  9آبان سال  1391میزان نرخ بازده طرحهاي تولیدي و سرمايهگذاري براي
بخش آب و كشاورزي حداقل پنج درصد و براي ساير بخشها و زيربخشها حداقل معادل ده درصد تعیین شده است
(بند و بخش دوم از نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهیالت ريالي.)1391 ،
نكته قابل توجه اين است كه میزان نرخ بازده تسهیالت ريالي برابر با نرخ بازده تسهیالت ارزي بوده است ،در حالي كه
با توجه به تفاوت تورم داخلي و خارجي ،اگر صندوق خواستار تحقق گام اول باشد ،بايد بین نرخ بازدهها تفاوت قائل
شود و نرخ بازده تسهیالت ريالي را به میزاني افزايش دهد كه حداقل ،تبديل سرمايه ملي به میزان برابر با ساير سرمايهها
را تضمین نمايد وگرن ه ارزش سرمايه ملي به مرور زمان ،كاهش پیدا خواهد كرد و مسئله با بحث عدالت بیننسلي
منافات دارد.
 . 5شرايط اضطرار در اساسنامه صندوق لحاظ نشده است .بلكه بندهايي وجود دارد كه متناقض با اين مسئله است؛ براي
مثال ،در تبصره يك از بند «ط» (مصارف) بیان شده است كه «استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك
دارائيهاي سرمايهاي و بازپرداخت بدهيهاي دولت به هر شكل ممنوع است» .قیدِ مطلق «به هر شكل» در اين تبصره
باعث مي شود كه اگر در آينده به هر دلیلي دولت مجبور باشد كه به منظور حفظ اقوام اجتماعي مبلغي را در حد كفاف
از صندوق برداشت نمايد ،قادر نخواهد بود (الجوردي و همكاران.)112 :1394 ،

در مورد اصل دوم ،سوم و چهارم عدالت نیز بايد بیان كرد كه اساسنامه نسبت به آنها اشاره مستقیم نداشته ،ولي در
سیاست گذاري مصارف صندوق به نحوي است كه اصول مذكور با توجه به يكسري مالحظات به صورت غیرمستقیم
محقق ميشود .در توضیح بايد بیان كرد كه بر اساس اساسنامه ،درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاريهاي صندوق مجدداً
بايد سرمايهگذاري شود و از آنجا كه سرمايهگذاري مجدد مي تواند كمك قابل توجهي به رشد و توسعه جامعه و رفع
فقر و شكاف طبقاتي نمايد ،لذا ميتوان بیان كرد كه اصول دوم الي چهارم عدالت به صورت غیرمستقیم محقق ميشود.
البته الزم به ذكر است از آنجا كه سرمايهگذاري در بهداشت ،آموزش و پرورش باعث فراهم شدن شرايط مناس در
جهت رشد استعدادهاي بالقوه افراد جامعه ميشود ،لذا پیشنهاد ميشود كه سرمايهگذاري مجدد در زمینههاي بهداشت،
آموزش و پرورش عموم ي در مناطق محروم در اولويت قرار بگیرد .البته الزم به ذكر است كه مصارف بودجه عمومي
شامل هزينههاي بهداشت ،سالمت و آموزش عمومي ميباشد و لذا بايد بعد از تغییرات در ساختار همپوشاني بین
مصارف صندوق و بودجه عمومي از بین رود پیشنهاد ميشود كه براي جلوگیري از تعارض بخش مذكور در بودجه
عمومي لحاظ شود (الجوردي و همكاران.)113-112 :1394 ،

 .6-3صندوق توسعه ملی در قانون ششم توسعه
بند دهم از سیاستهاي كلي برنامه ششم توسعه ،به باز تعريف برخي امور صندوق توسعه ملي اختصاص دارد .همچنین به
دلیل توافق سیاسي حاصل شده با كشورهاي غربي ،ضرورت برخورداري صندوق توسعه ملي از آزادي عمل بیشتر نیز
محسوس بود .در همین راستا ،در سیاستهاي كلي برنامه ششم ،توجه ويژهاي به صندوق توسعه ملي اختصاص يافته
است .بند دهم از سیاستهاي كلي برنامه ششم ،به تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن ،از منبع تأمین
بودجه عمومي به «منابع و سرمايههاي زايندهي اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفیذ اساسنامه
موجود و واريز ساالنه  30درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق
توسعه ملي و افزايش حداقل دو واحد درصد سالیانه به آن اشاره دارد .اين متن داراي چند مفهوم با اهمیت است كه
ميتوان آنها را به شرح زير مورد بحث قرار داد (كمال آبادي فراهاني:)82 :1397 ،


تغییر نگاه به نفت از منبع تأمین بودجه عمومي به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي .اهمیت تغییر نگاه به عوايد
حاصل از فروش نفت ،هنگامي آشكار ميشود كه توجه كنیم طي يكصد سال كه از استخراج نفت در ايران
گذشته  ،هنوز نتوانسته به كشوري توسعه يافته تبديل شود .در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي ،وظیفه اين
صندوق تبديل عوايد نفتي به ثروتهاي مولد و ماندگار عنوان شده است .موضوع تغییر نگاه به نفت ،عالوه بر
تفسیري مالي و فیزيكي به مفهوم تبديل ثروتهاي نفتي به سرمايههاي ماندگار ،نیاز به تغییري فرهنگي در
سطح مديران اقتصادي كشور و حثي آحاد مردم دارد و شايد كلید توسعه ايران باشد .بر اساس سیاستهاي
كلي برنامه ششم ،اين مهم بر عهده صندوق توسعه ملي گذاشته شده است.



دائمي شدن اساسنامه صندوق .از آن جا كه اساسنامه صندوق توسعه ملي ،در واقع همان ماده ( )84قانون برنامه
پنجم بوده است ،با پايان يافتن برنامه پنجم اين اساسنامه نیز خودبهخود لغو شده و نیاز به تصويب مجدد آن بود.
دائمي شدن اساسنامه صندوق (با تنفیذ اساسنامه فعلي) در قالب سیاستهاي كلي برنامه ،كه مرجعي فراتر از
مصوبات مجلس محسوب مي شود ،به دلیل افزايش قابل توجه در قلمرو قانوني اساسنامه ،استحكام عملیاتي و

مديريتي آن افزايش قابل توجهي پیدا مي كند .الزم به ذكر است كه بر اساس اصول سانتیاگو ،استحكام قانوني
يكي از الزامات اساسي عملكرد مطلوب براي صندوقهاي ثروت ملي است.


تعیین سهم صندوق .مطابق اساسنامه فعلي ،سهم صندوق توسعه ملي معادل  20درصد در سال اول اجراي برنامه
پنجم منظور شده است كه افزايشي معادل  3واحد درصد در سال نیز براي آن در نظر گرفته شده است .بر
اساس سیاستهاي كلي برنامه ششم ،اين سهم از  30درصد شروع شده و با شیب ماليمتري (دو واحد درصد
رشد در سال) افزايش پیدا ميكند .احتماالً كاهش بيسابقه قیمت نفت و وجود نداشتن چشماندازي براي
افزايش آن ،اصليترين دلیل اين كاهش شیب است (كمال آبادي فراهاني.)82 :1397 ،

 .7-3عملکرد صندوق توسعه ملی بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ابالغ سیاست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي ،فرصتي را براي همه دستگاههاي اجرايي
فراهم آورد كه با ترسیم سیاستهاي نوين مبتني بر سیاستهاي اقتصاد مقاومتي گامي در جهت بهبود وضعیت موجود و
مقاوم سازي اقتصاد كشور بردارند .صندوق توسعه ملي به دلیل جايگاه مهمي كه در مديريت درآمدهاي حاصل از نفت و
گاز و كاهش وابستگي ساختاري اقتصاد كشور به اين درآمدها دارد ،در سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه
قرار گرفته است ،به نحوي كه در بند  18سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،قانونگذار به «افزايش سالیانه سهم صندوق
توسعه ملي از منابع حاصل از نفت و گاز در راستاي قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي» تأكید كرده است (نشريه امنیت
اقتصادي.)13-12 :1395 ،
براساس قانون برنامه پنجم توسعه ،قرار بر آن بود كه سهم صندوق توسعه ملي از  20درصد آغاز و ساالنه  3درصد به
سهم صندوق افزوده شود .به دلیل كاهش شديد درآمدهاي نفتي و طرح دولت براي خروج از ركود تورمي و نیاز به
منابع مالي ،دولت در قانون بودجه  1394سهم صندوق را به  20درصد كاهش داد .بايد توجه داشت كه ممكن است اين
اقدام در كوتاهمدت توجیه پذير باشد ،اما در بلندمدت قابل قبول نیست ،زيرا اين اقدام ،راه را براي برداشتهاي بیشتر از
صندوق در سالهاي آتي ،باز خواهد كرد .توضیح اينكه اگرچه كشور در برهه كنوني با مشكالت زيادي مانند كاهش
درآمدهاي نفتي مواجه است ،اما اين موشوع نميتواند برداشت از صندوق را توجیه كند ،زيرا اين زمینه فراهم ميشود
كه با توجه به وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي ،با بروز نوسان احتمالي در قیمت نفت ،بحث كسري بودجه
دوباره مطرح شود و دولتها خود را محقق برداشت از صندوق بدانند و براي كاهش كسري بودجه خود از راههاي
ديگر و هم چنین كاهش وابستگس خود به درآمدهاي نفتي تالش نكنند .در اين صورت ديري نمييابد كه صندوق
توسعه ملي سرنوشت حساب دخیره ارزي را پیش روي خود خواهد ديد (نشريه امنیت اقتصادي.)13 :1395 ،
طي سالهاي اخیر و به دنبال كاهش محسوس درآمدهاي نفتي دولت (يه دلیل افت شديد قیمتهاي جهاني نفت و
كاهش حجم صادرات نفت به دلیل تحريمهاي بین المللي) ،دولت ناگريز به كاهش سهم صندوق به  20درصد پايه در
سال  1390شد .از اين رو ،نكته مهم آن است كه تا وقتي ظرفیت مالي غیرنفتي دولت از طريق درآمدهاي مالیاتي،
جلوگیري از فرار مالیاتي و كاهش معافیتهاي مالیاتي تقويت نشود و هزينههاي دولت در راستاي ارتقاي كارآيي دولت
كاهش نیابد ،امكان تخطي از مفاد اساسنامه صندوق وجود دارد و تحقق هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مبتني
بر سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با چالشهاي متعددي روبهرو ميشود (نشريه امنیت اقتصادي.)13 :1395 ،

 .4قلمرو قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی در صندوق ثروت ملی
ساختار و قلمرو مناسب موجب فعالیت صندوق در راستاي اهداف خود است و زيرساختهاي الزم جهت دستیابي به
اهداف را نیز فراهم ميكند .ساختار مناسب باعث ميشود تا صندوق و ادارهكنندگان ،اهداف و راهبردهاي استراتژيك
تعیین شده از سوي تصمیمگیرندگان و مسئوالن سیاسي را با تصمیمات عملیاتي روزانه همچون فعالیتهاي
سرمايهگذاري هماهنگ كنند .ضعف و نبود تعريف مشخص از مسئولیتها و نقش اركان در صندوق همچون هیئت امنا،
هیئت اجرايي ،مديران اجرايي و كمیته مشاوران باعث اتالف منابع و موجب عدم كارايي در سرمايهگذاريها خواهد
شد .ساختار قانوني و حاكمیت شركتي ،انحراف مديران داخلي و خارج سازماني را به حداقل ميرساند(محمودي و
همكاران .)59 :1398 ،در ادامه برخي از مؤلفه هاي مختلف قلمرو قانوني و ساختار حاكمیت شركتي در صندوق ثروت
ملي مورد بررسي قرار گرفته است:

 .1-4ارتباط صندوق با نهادهای و سازمانی دولتی
در تبیین ابعاد يك نهاد عالوه بر ذكر مأموريتها و كاركردهاي آن مي توان از نظر جايگاه و ساختار نیز به آن پرداخت.
موفقیت صندوق ذخیره توسعه و عمران ملي در گرو تعهد و پايبندي آن و نیز دولت به سیاستها و قواعد اعالم شده و
پرهیز از مصلحتجوييهاي مقطعي خواهد بود .بنابراين مديريت و چارچوب اداره كردن اين نهاد از حساسیت بسیاري
برخوردار است و به اين ترتیب اشاره به جايگاه و ساختار اين نهاد و سازوكار تصمیمسازي آن هر چند سطحي ،ضروري
است .از آنجا كه صندوق ذخیره توسعه و عمران ملي نیز يك نهاد است كه بايد تحت اداره قرار گیرد و همانطور كه
گفته شد مديريت و اداره آن از حساسیت بااليي برخوردار است ،در اين قسمت به جايگاه و ساختار كلي سازماني آن در
سه سطح ياد شده اشاره ميشود .تعیین سیاستهاي صندوق در چارچوب قوانین موضوعي مصوب مجلس شوراي
اسالمي و مفاد اساسنامه آن به عهده هیئت امناي صندوق خواهد بود .تركیب هئیت امنا تشكیل شده است از
شخصیت هاي دولتي ،غیردولتي و نیز نمايندگان ناظر قوه مقننه .رياست هیئت امنا به عهده رئیس جمهور بوده و دبیري
آن بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود .وظايف هیئت امنا و تركیب اعضاي آن در مواد  9و  11اساسنامه
پیشنهادي ذكر شده است (صادقي و بهبودي.)48-47 :1384 ،
تنظیم فعالیتهاي صندوق و عملیاتي كردن سیاستهاي ابالغي هیئت امنا و نیز نظارت و ارزيابي عملكردها و ارائه
گزارش كارشناسي به هیئت امنا به عهده حوزه برنامهريزي و نظارت قرار دارد .مسئولیت حوزه برنامهريزي و نظارت به
عهده مدير عامل صندوق است كه با پیشنهاد هیئت امنا و حكم رئیس جمهور منصوب ميشود .اين حوزه متشكل از سه
بخش است(صادقي و بهبودي:)48 :1384 ،


مديريت سبد سرمايه گذاري :در اين بخش بازارهاي هدف صندوق و ايجاد تنوع در پوشش جغرافیايي
بازارهاي بینالمللي مورد بررسي و تأمل قرار گرفته و جارجوبهاي توزيع سبد داراييهاي صندوق به اشكال
مختلف داراييها و قواعد ريسك و بازده ،بررسي و تبیین ميشود.



برنامهريزي و بررسيهاي اقتصادي :اين بخش متشكل از حوزه بررسيهاي اقتصادي ،آمار و اطالعات و
برنامهريزي است كه بر اساس اطالعات دريافت شده از ساير حوزهها و پردازش آنها در قالب مدلهاي مختلف
نسبت به تنظیم برنامه عملیاتي صندوق اقدام ميكند.



نظارت و امور عمومي :اين بخش نیز متولي نظارت بر فعالیتهاي حوزههاي اجرايي و تهیه گزارشهاي
عملكردي است .همچنین امور قراردادها و بررسيهاي حقوقي نیز در اين حوزه جاي ميگیرد (صادقي و
بهبودي.)48 :1384 ،

به نظر ميرسد در ايران انگیزشهاي مستتر در ساختار نهادي سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات
كوتاهمدت به جاي تصمیمات بلندمدت ميشود .در نتیجه ،اگر نظام انتخاباتي برانگیزنده انگیزههاي كوتاهمدت باشد،
سازوكارهاي انباشتي و تثبیتي عموما كار نخواهد كرد و ميتوان گفت عملكرد موفق صندوقهاي نفتي نیازمند نظام
انتخاباتي تشويقكننده انگیزههاي بلندمدت در سیاستمداران است .البته در صورتي منافع سیاستمداران با تصمیمات
بلندمدت تأمین مي شود كه به جاي در نظر گرفتن منافع اشخاص ،منافع احزاب يا خاندان كه فراتر از عمر اشخاص ،دوام
ميآورند ،مدنظر گرفته شود .در نظامهاي دموكراتیك اين كار با سازماندهي انتخابات رياست جمهوري يا مجلس مبتني
بر نقش احزاب و در نظام هاي استبدادي پدرمآب ،اين كار با در نظر گرفتن منافع خاندان پادشاهي صورت ميگیرد .اين
چارچوب مفهومي ،فرضیه هاي مقاله را تايید كرده و تايید نهايي آن منوط به نظر نخبگان شد كه از طريق پرسشنامه
صورت گرفت .نتايج حاصل از رتبهبندي نظر خبرگان نشان ميدهد در بین نهادهاي رسمي پايبندي سیاستمداران
حزبي/خانوادگي به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهمترين مولفه موثر بر عملكرد صندوقهاي نقتي است (پاسباني و
همكاران .)284-283 :1396 ،اما در مطالعات نشان ميدهد نهادهاي سیاسي در ايران «هر چند به ظاهر در قوانین از
تشكیل احزاب حمايت كرده ،اما در عمل هزينه سیاستمداران در ساختار حزبي را افزايش داده است و هزينه
سیاستمداران در ساختار انفرادي را پايین نگه داشته است .بنابراين در دوره  1320تا پايان دهه  1380احزاب نتواستهاند
هزينه مبادله در امور سیاسي را بكاهند و خود منشا بروز برخي هزينههاي مبادله بودهاند» (عبادي و چشمي.)1392 ،
در اين شرايط ،فعالیت در احزاب به ضرر فرد است و با توجه به مدل رفتاري اين مقاله تا منافع سیاستمداران ايجا نكند،
آنها حاضر به كنش در قالب احزاب نخواهد بود و در نتیجه چندان امكان افزايش اف تصمیمگیري از اين روش با حفظ
شرايط كنوني نهادهاي سیاسي میسر نیست .عالوه بر اين ،همانطور كه بیان شد ،سیاستورزي خانوادگي در قالب
نظامهاي پادشاهي ممكن است بتواند با افزايش افق تصمیمگیري ،سبب موفقیت در برخي حوزهها شود ،اما استبداد در
بلندمدت به زيان توسعه كشورها عمل خواهد كرد و در نتیجه افزايش افق تصمیمگیري از اين روش به مصلحت نیست
(پاسباني و همكاران.)284 :1396 ،
در مجموع ،ميتوان گفت در قانون اساسي اختیار بررسي برنامهها و بودجهها به مجلس شوراي اسالمي داده شده است.
مجلسي كه با نظام انتخاباتي اكثريتي و عموما تكحوزهاي شكل ميگیرد .اين مجلس ،مايل است دخالت بیشتري در
تصمیمات اقتصادي دولت داشته باشد و نمايندگان تالش ميكنند لوايح بودجه را بر اساس بیشترين برخورداري مردم
ساكن در حوزه نمايندگي خود تصويب كنند .نمايندگاني كه به مجلس راه مييابند پشتوانه حزبي ندارند و فاقد يك
برنامه سیاسي ناظر به مسائل اقتصاد ملي هستند .بنابراين ،پیش از آن كه به منافع ملي وفادار باشند به منافع محلي وفادارند.
نمايندگان معموال عامل فشارياند بر دولت و سازمان برنامه براي افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ،هزينهها و يارانهها.
به نظر ميرسد ،يكي از راهكارهاي موثر كه ميتواند بر عملكرد صندوقهاي نفتي تاثیر مثبتي داشته باشد ،تغییر قانون
انتخابات مجلس و تبديل آن از نظام اكثريتي (عموما) تكحوزهاي فعلي به انتخابات تناسبي است .اين اقدام محركي

قوي براي شكل گیري احزاب در كشور خواهد بود و هر چند ممكن است مجلس برآمده از اين نوع نظام انتخاباتي در
آغاز كار تفاوت چشمگیري در مهار هزينهها نداشته باشد ،اما امید است با تقويت نظام حزبي از طريق نظام انتخابات
مجلس ،افق سیاستمداران را به تدريج از كوتاهمدت به بلندمدت سوق داد (پاسباني و همكاران.)285-284 :1396 ،
اصالح نهادهاي سیاسي مورد اشاره بدون توجه به ساير الزامات موفقیت صندوقهاي نفتي از جمله اصالح نظام
بودجهريزي و مهار هزينههاي دولت و اصالحي حقوقي (قوانین مرتبط با فعالیت صندوقهاي نفتي) اثر مطلوب را
نخواهد داشت به طوري كه اگر صندوق نفتي به طور مناسب با بودجه دولت يكپارچه نشده باشد ،مديريت مالي را
پیچیده كرده و ميتواند به تخصیص ناكاراي منابع مالي و به كاهش شفافیت منجر شود .برخورداري از يك خزانه براي
همه منابع دولت ،انتقال مازاد واقعي بودجه به صندوق نفتي ،نقش محوري بانك مركزي در مديريت داراييهاي ارزي و
محدود كردن كسري بودجه غیرنفتي به عنوان مكمل سازوكار صندوق نفتي ،چهار ويژگي الزم براي داشتن بودجه
يكپارچه است .عدم ي كپارچگي نظام مالي در ايران ،نبود مديريت جامع بر وجوه عمومي ،شفاف نشدن كل منابع و
مصارف عمومي و تصمیمگیري درباره مصارف صندوقهاي نفتي از طريقي خارج از سند بودجه كل كشور بر عملكرد
حساب ذخیره و صندوق توسعه ملي تاثیر نامطلوب داشته است ،اما عملكرد مطلوب صندوق نفتي برخي از كشورها
همچون نروژ به اين دلیل است كه صندوق آن در درون نظام مالي و بودجهريزي يكپارچه و جامع اين كشور قرار دارد
(پاسباني و همكاران.)286-285 :1396 ،

 .2-4اهداف مشخص در صندوق ثروت ملی
بر اساس ماده  16قانون احكام دائمي برنامهاي توسعه كشور كه در حكم اساسنامه دائمي صندوق توسعه ملي است:
مأموريتهاي صندوق توسعه ملي تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآوردههاي
نفتي به ثروتهاي ماندگار ،مولد و سرمايههاي زاينده اقتصادي و نیز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و
فرآوردههاي نفتي است.
بر مبناي مأموريتهاي مذكور و همچنین تقسیمبنديهاي موجود براي صندوقهاي ثروت ملي ،به نظر ميرسد اهداف
صندوق توسعه ملي پسانداز بین نسلي و حمايت از اقتصاد داخلي است .توجه اساسنامه به تمهیداتي كه احتمال بازگشت
تسهیالت صندوق توسعه ملي را بیشتر نمايد ،نشانگر اين است كه حفظ سهم نسلهاي آينده در اهداف صندوق توسعه
ملي را بیشتر نمايد ،نشانگر اين است كه حفظ سهم نسلهاي آينده در اهداف صندوق توسعه ملي ارجحیت دارد و
اعطاي تسهیالت به منظور حمايت از اقتصاد داخلي زماني امكانپذير است كه بازگشت تسهیالت با ريسك كمي مواجه
شود .از طرف ديگر تأكید بر اعطاي تسهيالت به طرحهاي اقتصادي توجیهپذير ،باعث ميشود حمايت از بخش مولد و
زاينده اقتصاد صورت گیرد و صندوق در كنار حفظ سهم نسل آينده به حمايت از اقتصاد داخلي و ارتقاء شاخصهاي
اقتصادي كمك كند (كمال آبادي فراهاني.)85-84 :1397 ،
نگاه ايران به مسأله مصرف درآمدهاي نفتي مبتني بر نظريه مصرف منابع طبیعي پايانپذير است .از اين ديدگاه چون نفت
يك ثروت بین نسلي است بايد عوايد آن در درازمدت چنان مصرف شود كه ثروت سرانه آحاد ملت در طي زمان ثابت

باقي بماند .قاعده مصرف اين ثروت سرا نه با توجه به شرط فوق اين است كه (هادي زنوز و پیله فروش-99 :1393 ،
:)100
 ابتدا با توجه به نرخ بهره برداري از ذخاير نفت و گاز ،قیمت متوسط هر بشكه نفت و گاز ،هزينه بهرهبرداري از اينذخاير و انتخاب نرخ تنزيل مناسب ،ارزش حال ثروت نفتي محاسبه ميشود.
 سپس با توجه به اندازه جمعیت كشور در سال پايه ،ارزش حال سرانه ثروت نفتي محاسبه ميشود. چون هدف اين است كه اين ارزش سرانه در طول زمان ثابت باقي بماند ،در هر سال مصرف سرانه برابر خواهد بود باتفاضل نرخ بهره و رشد جمعیت ضربدر مبلغ ثروت سرانه.
 مصرف کل درآمدهای نفت و گاز با توجه به پیشبینی نرخ رشد جمعیت و اندازه جمعیت کشور در هر سال بهسهولت قابل محاسبه خواهد بود.
روش فوق يكبار درگزارش بانك جهاني ( )2003و بار ديگر در گزارش تحقیقي دكتر مهدويان ( )1385بكار گرفته
شده است .بر اين اساس بايد تمهیداتي انديشیده شود تا در ظرف مهلت معین كل درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز
شود .آنگاه مديريت صندوق وجوه انباشته را در بازارهاي مالي جهاني در اوراق بهادار كمخطر يا بدون خطر
سرمايهگذاري كند .البته دادن وام به بخش خصوصي و يا سرمايهگذاري در بازارهاي مالي داخلي نیز ميتواند در دستور
كار صندوق قرار گیرد اما نبايد بدون مالحظات مربوط به سودآوري سرمايهگذاريها روشهاي خاصي به صندوق
ديكته شود .در اين صورت دولت مجاز خواهد بود در مواقع لزوم بخشي از سود انباشته در صندوق را صرف پرداخت
بدهيها و يا تأمین هزينههاي بودجه ساالنه خود نمايد .براي آن كه صندوق در درازمدت جايگاه واقعي خود را بدست
آورد و دولت از وابستگي به درآمدهاي نفتي رهايي يابد الزم است(هادي زنوز و پیله فروش:)101-100 :1393 ،
 طي دو دوره برنامه پنج ساله ،صندوق درآمد نفت به وضعیتي ارتقا يابد كه كل درآمدهاي نفتي مستقیماً به حسابصندوق منظور شود.
 در فاصله تشكیل صندوق تا پايان دوره افق مورد نظر الزم است همه ساله بخش كاهندهاي (مطلق و درصد) ازدرآمدهاي نفتي به بودجه و بخش فزايندهاي به حساب صندوق تخصیص خواهد يافت.
 نحوه شاخصبندي روند كاهنده اتكا بودجه دولت به درآمدها به گونهاي خواهد بود كه با تغییر سیاستگذاران تغییرنكند.
 فرايند حاكم بر فروش نفت خام براي تولید فرآورده داخلي نیز مشمول ترتیبات تدريجي مشابه خواهد بود .بدين معنيكه الزم است يارانه غیرهدفمند حاملهاي انرژي به تدريج حذف شود و دولت پس از اختصاص بخشي از درآمد اضافي
از اين محل به يارانه خانوارها و صنايع مشمول يارانه بیه آن را به حساب صندوق واريز نمايد.
واقعیت اين است كه در برنامه پنجم اين نگاه بین نسلي مفقود است و دولت موظف به رعايت يك قاعده رفتاري معین
براي مصرف درآمدهاي نفتي نشده است(هادي زنوز و پیله فروش:)101 :1393 ،

 ت غییر نگاه به نفت و گاز از منبع تأمین بودجه عمومي به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي كه در سیاستهاي كليآمده به طور مبهم به ضرورت سرمايهگذاري درآمدهاي نفتي اشاره دارد .اين همان نگاه برنامههاي عمراني قبل از
انقالب به نفت است.
 واريز ساالنه حداقل  20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي وافزايش ساالنه  3درصدي آن اساساً قاعده خوبي نیست .چرا كه بدين ترتیب حداقل  26سال طول ميكشد تا بودجه از
نفت مستقل شود .نكته ديگر اين است كه در دوره انتقالي با توجه به نوسانات قیمت نفت انتقال منظم و ساالنه  20درصد
درآمدهاي نفتي به صندوق نميتواند عملي شود.
 با قوانین فعلي فروش نفت در داخل ،از حیطه وظايف صندوق توسعه ملي خارج است .با رويه دولت براي اجرايهدفمند كردن يارانه ها نیز عمالً منبعي براي واريز به صندوق توسعه ملي از محل فروش داخلي نفت و گاز نميماند
(هادي زنوز و پیله فروش.)101 :1393 ،

 .3-4ارتباط صندوق با سیاستهای کالن اقتصادی
از منظر كالن ،سرمايهگذاري از طريق منابع صندوقها در پروژههايي با بازدهي باال ،سبب تسهیل روند رشد و توسعه
اقتصادي و انتقال ثروت به نسلهاي آينده ميشود .البته در كنار الگوهاي موفق ،نمونههايي هم مشاهده شده است كه
شكست برخي از صندوقهاي ثروت ملي را تايید ميكند .در واقع آنچه سبب تفاوت در عملكرد و نتايج كسب شده
توسط اين صندوقها ميشود ،عمدتا به «نحوه مديريت»« ،قواعد حاكم» و بهطور كلي «شیوه راهبري و استفاده از اين
نهادهاي مالي» برميگردد .يكي از موضوعات مهم در صندوقهاي ثروت ملي افزايش استقالل هیئت سیاستگذار و
ناظر و عدم تأثیرپذيري آنها از جناحهاي سیاسي است .افزايش نقش بخش خصوصي و ساير قواي حاكمیتي ،ميتواند
استقالل را افزايش و موجب تعیین رهنمونهاي فراجناحي و در راستاي چشمانداز سازمان شود (محمودي و همكاران،
 .)63 :1398بررسي تجربههاي موفق چنین صندوقهايي از جمله صندوق ذخیره ارزي برخي كشورها از جمله نروژ نشان
ميدهد كه روند ريلگذاري در شكلدهي آنها بر «شفافیت» و «مديريت اصولي» استوار است .ضمن آنكه اين مدل از
صندوقها به لحاظ دارايي و مناطق جغرافیايي براي سرمايهگذاري بسیار متنوع عمل كردهاند .اما صندوق توسعه ملي در
ايران بهدلیل وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ،در معرض آسیبهاي ناشي از تكانههاي
قیمت نفت و در نتیجه درآمدهاي ارزي قرار دارد ،در واقع شیوه فعلي تخصیص درآمدهاي نفتي كه هر سال درصدي را
به دولت ،شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي تخصیص ميدهد ،باعث انتقال كامل شوكهاي نفتي به هر سه بخش و
آثار رفاهي منفي ميشود .در اين راستا «عدم وجود شفافیت»« ،وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي»« ،عدم توجه
بهكیفیت سرمايهگذاري با استفاده از منابع صندوق»« ،نقض قواعد مالي» و «عدم استقالل صندوق توسعه ملي» از جمله
مهمترين نارساييهاي صندوق توسعه ملي در ايران است.
در حوز اجرا و عملیات مالي و سرمايهگذاري است كه در واقع سیاستها و برنامههاي ابالغي را در صحنههاي واقعي و
اجراي پیاده مي كند .اين حوزه در واقع مجري تصمیمات سطوح باالتر بوده و در چارچوب ضوابط و قواعد تعیین شده
فعالیت ميكند كه به طور طبیعي از گستردگي ،تنوع و حجم عملیات بیشتري برخوردار است .در اين حوزه نظام اداري و

شبكه بانكي و نهادهاي توسعهاي و صندوقهاي تخصصي ايفاي نقش ميكنند .به منظور اجتناب از توسعه تشكیالت و
ايجاد هزينههاي غیرضروري و نیز حسن استفاده از ظرفیتها و تواناييهاي نهادهاي كنوني در نظام اجرايي كشور نظیر
نظام اداري ،شبكه بانكي و نظاير آن و نیز پرهیز از تداخل و توازي در فعالیتها ،گرايش غالب در طراحي تشكیالت و
ساختار صندوق ،واگذاري عملیات اجرايي صندوق به عامالن و كارگزاران است (صادقي و بهبودي.)49-48 :1384 ،
در اين راستا عاملیت اجرايي صندوق در مديريت سبد دارايي و حفظ ذخاير صندوق در اشكال مختلف داراييهاي مالي
در بازارهاي مالي و بینالمللي و در چارچوب سیاستهاي ابالغي هیئت امنا به عهده بانك مركزي خواهد بود .همچنین
اعطاي تسهیالت يا صرف عوايد صندوق در فرايندهاي تصريح شده در اساسنامه از طريق بانكهاي عامل ،نهادهاي
توسعهاي ،صندوقهاي تخصصي و نیز سازمانهاي اجرايي مربوط انجام خواهد شد .ارزيابي اقتصادي و مالي طرحهاي
بخش خصوصي به عهده بانكهاي عامل و ارزيابي طرحهاي بخش دولتي به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
خواهد بود .تمام نهادهايي كه به عنوان عامل و كارگزار صندوق نقشهايي را عهدهدار هستند موظفاند گزارشهاي
منظمي را در چارچوب دستورالعملهاي ابالغي هیئت امنا ارائه كنند (صادقي و بهبودي.)49 :1384 ،
به اين ترتیب مالحظه مي شود صندوق از تشكیالت كامالً فشرده و محدودي برخوردار است به اين ترتیب كه حوزه
سیاستگذاري آن ،از شخصیتهاي دولتي و غیردولتي آشنا به اقتصاد ملي و بینالمللي تشكیل شده است كه فقط به
سیاستگذاري و هدايت صندوق مي پردازند .از سوي ديگر حوزه اجرا و عاملیت نیز كامالً در چارچوب دستورالعملها
و توافقنامه هاي معین به شبكه بانكي و نظام اداري و به ويژه به نهادهاي توسعهاي و صندوقهاي تخصصي واگذار شده و
نهاد صندوق به طور مستقیم در عملیات اجرايي دخالت نخواهد داشت .به اين ترتیب بدنه اصلي صندوق فقط به حوزه
برنامه ريزي و نظارت تعلق خواهد داشت و در نتیجه تشكیالت آن كامالً كوچك و محدود و البته با سطح باالي
تخصص و دانايي شكل خواهد گرفت كه براي چنین كاري الزم است (صادقي و بهبودي.)49 :1384 ،

 .4-4جایگاه صندوق در قوانین کشور
صندوقهاي ثروت براي تطابق بیشتر با قوانین بینالملل ،بهبود و توسعه سرمايهگذاري مسئوالنه و حضور در بازار جهاني،
در سازمانهاي چندملیتي و بینالمللي همچون بانك جهاني ،صندوق بینالمللي پول ،صندوقهاي منطقهاي توسعه
اقتصادي و اجتماعي ،شبكه بینالمللي پول ،صندوقهاي منطقهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ،شبكه بینالمللي حاكمیت
شركتي و سازمان سرمايهگذاري مسئوالنه سازمان ملل مشاركت دارند .صندوقهاي ثروت ملي براي حضور در
كشورهاي ديگر ،بايد از قوانین داخلي كشور هدف و سرمايهپذير پیروي كنند .در صندوقهاي ثروت مورد مطالعه
واحدهاي تطابق و كنترل حقوقي ،عهده دار نظارت و اطمینان از اجزا و اطالق قوانین و الزامات افشاي اطالعاتي هستند.
تطابق با قوانین كشورهاي سرمايهپذير و مقررات قابل اجرا از طريق اين واحد بررسي ميشود .يكي از وظايف اصلي اين
واحدها در صندوق هاي آالسكا ،آلبرتا و نروژ آموزش اولیه مديران در زمینه الزامات افشاي اطالعاتي معامالت
سرمايهگذاري و تطابق با قوانین خارج از كشور است (محمودي و همكاران .)71 :1398 ،در قوانین مستحكم و با
پشتوانه اجرايي در زمینه جايگاه و موجوديت صندوق عالوه بر نوع ساختار صندوق (نهاد مستقل يا غیرمستقل) بايد به
فعالیت هاي عملیاتي آنها نیز اشاره شود .در برخي از صندوقها همچون آالسكا و كويت ،جايگاه اين نهادها در باالترين

قانون ملي ،يعني قانون اساسي ايالت يا كشور تصويب شده است و اين بدان معناست كه تغییر در مفاد آن ،تنها از طريق
رجوع به آراي عمومي امكانپذير است .جايگاه تمامي اركان مرتبط در قوانین مختلف تعريف و تعیین شده است.
يكي از نكات مهم ديگر در زمینه قوانین ،توجه به رويكردهاي واريز و برداشت منابع است .در صندوقهاي برخي از
كشورها تمامي جوانب و محدويتهاي واريز و برداشت مشخص شده است اما در صندوق كشوري همچون امارات
متحده عربي هیچگونه قانون خاص ،مصوب يا الزام آور براي سهم از مازاد درآمدهاي نفتي و برداشت وجود ندارد كه
سبب ميگردد دولت امكان برداشت بيقید و شرط از منابع را داشته باشد .تعداي از آنها با توجه به وضعیت كالن
اقتصادي داراي اهداف چندگانه هستند .در صورت داشتن اهداف چندگانه ،تعیین زيرمجموعههاي مختلف با اهداف
تخصصي مي تواند نقش مهمي در موفقیت آنها داشته باشد .صندوق كويت و ابوظبي بخش سرمايهگذاري و توسعهاي
خود را از يكديگر جدا كردهاند (محمودي و همكاران.)63 :1398 ،
قوانین مشخص در زمینه واريز و برداشت و به عبارتي اطمینان از ورود منابع مستمر و عدم امكان برداشتهاي بيمورد
ميتواند موجب برنامهريزي صحیح صندوقها شود .در صندوقهايي كه ساختار آنها به بخشهاي مختلف تقسیم شده
است مثل كويت و آلبرتا تفكیك منابع به طور كامل صورت گرفته و سهم هر يك از آنها در قوانین مشخص شده است.
در صندوقهاي نروژ ،قطر ،آلبرتا ،آالسكا و كويت امكان برداشت از بخش بیننسلي وجود ندارد .در برخي از
صندوقها مثل نروژ ،آلبرتا ،و آالسكا نميتوان از آنها به عنوان بودجه ثانويه استفاده كرد ولي در برخي ديگر همچون
قطر ،كويت و ابوظبي قانون خاصي در اين راستا وجود ندارد و منابع به طور كامل در اختیار دولت است .در تعدادي از
صندوق ها همچون آالسكا ،نروژ و آذربايجان ابتدا تمام منابع درآمدي به صندوق واريز و سپس منابع مرتبط با بودجه
دولت تعیین و پرداخت ميشود .در كشورهاي نروژ ،آذربايجان ،كانادا و امارات متحده عربي محل منابع واريزي
گسترده تر از فروش صرف نفت و گاز صادراتي است و درآمدهاي مالیاتي مرتبط به شركتهاي فعال در حوزه نفت و
گاز و سودهاي تقسیمي شركتهاي ملي نفت و گاز را نیز شامل ميشود (محمودي و همكاران.)66-65 :1398 ،

 .5-4ارتباط دولت (مالک) با صندوق
دولت از سوي مردم وظیفه اداره صندوقها را عهدهدار است كه ميتواند اين وظیفه را به طور مستقیم خود انجام دهد يا
همچون صندوق هاي نروژ ،كويت ،آالسكا و قطر به وزارت اقتصاد دارايي يا هر نهاد مشابه ديگري تفويض نمايد .در
تمامي مدلهاي فوق وظیفه مديريت سرمايهگذاري و داراييها به يك نهاد مستقل ديگر واگذار شده است و مالكین تنها
نقش نظارتي يا تعیین سیاست هاي كالن را بر عهده دارد ،به عبارتي ديگر يك ساختار نظارتي و سیاستگذاري در
يكسو و اجرايي در سوي ديگر جهت مديريت منابع وجود دارد .در برخي موارد ،مديريت داراييها همچون صندوق
نفتي نروژ به نهادهاي موجود در ساختار حاكمیت (بانك مركزي) واگذار شده است يا همچون كشورهاي آذربايجان،
امارات متحده عربي ،قطر ،آالسكا يك نهاد مستقل جديد تأسیس شده است (محمودي و همكاران.)63 :1398 ،
يكي ديگر از موضوعاتي مهم در صندوقهاي موفق ،وجود گروه مشاوره قوي و تخصصي در كنار هیئت امنا و ركن
سیاستگذار است .عالوه بر استقالل بدنه نظارتي و سیاست گذار ،مديران اجرايي بايد داراي اختیارات كامل و
تصمیمگیري مستقل بر مبناي رهنمونها و سیاستهاي مصوب باشند .وجود كمیتههاي تخصصي سرمايهگذاري و غیر

سرمايهگذاري يكي ديگر از نكات قابل توجه در ساختر حكمراني است .در برخي موارد همچون صندوق نروژ،
آالسكا ،آلبرتا و ابوظبي تعدد كمیتهها گسترده و متنوع است و در ساير موارد به دو تا سه كمیته محدود ميشود .از جمله
كمیتههاي تخصصي موجود ميتوان به تیمهاي سرمايهگذاري ،ريسك ،جبران خدمات ،ارزشگذاري و حسابرسي اشاره
كرد .تخصصي كردن واحدهاي عملیاتي در بیشتر صندوقهاي ثروت ملي به چشم ميخورد به عنوان مثال در
صندوقهاي ابوظبي ،قطر ،آذربايجان ،نروژ و كويت واحدهاي سرمايهگذاري به حوزههاي مختلف و تخصصي سهام
داخلي و خارجي ،اوراق با درآمد ثابت ،امالك و مستغالت و سرمايهگذاريهاي جايگزين تقسیم شدهاند (محمودي و
همكاران.)64 :1398 ،

 .6-4استقالل صندوق
يكي از موضوعات اصلي در صندوقهاي ثروت ملي موفق ،استقالل فعالیت آنها از سیاستهاي پولي و مالي كشور
است .سرمايهگذاريهاي داخلي به شرط استقالل طرحها از بودجه كشور ،امكانپذير است .به عنوان مثل در صندوق
قطر و آذربايجان ،منابع بايد به فرصتها و پروژههاي سرمايه گذاري مشخص و شناخته شده و در راستاي اهداف
توسعهاي تخصیص يابد .همچنین ،استقالل در تصمیمات يكي از موضوعات و مناقشات همیشگي در صندوقهاي ثرت
ملي است .در برخي موارد جهت حداقل كردن تأثیرپذيري از مسائل سیاسي همچون صندوق آالسكا يك نهاد كامالً
مستقل با ساختار دواليه مديريتي ايجاد و تمامي تصمیمات و سیاستگذاريها به طور كامل به اين نهاد واگذار شده
است .يكي ديگر از موضوعات اصلي در زمینه استقالل ،مديريت مستقل منابع از ساير منابع ارزي كشور است .در تمامي
صندوقها مورد بررسي ،يك حساب جداگانه در بانك مركزي براي منابع وجود دارد و بانك هیچگونه دخل و تصرفي
براي ساير اهداف سیاسي ،مالي و ارزي ندارد .در سطح كالنتر صندوقهاي آلبرتا ،آالسكا و نروژ هیچ ارتباطي با ساير
نهادهاي دولتي و حكومتي ندارند (محمودي و همكاران.)66 :1398 ،
در كشور ايران ،استقالل مديريت حسابها از بانك مركزي ،بر اساس جزء يك از بند دهم سیاستهاي كلي برنامه
ششم ،مديريت حسابهاي صندوق توسعه ملي از بانك مركزي مستقل خواهد شد .در صورتي كه صندوق توسعه ملي
قصد ورود به بازارهاي مالي بین المللي را داشته باشد ،اين استقالل كامالً الزم است .الزم به ذكر است كه اين استقالل
مربوط به مبادالت خارجي صندوق توسعه ملي است .چرا كه در مبادالت داخلي ،صندوق تنها از طريق سستم بانكي
اقدام به سرمايهگذاري ميكند كه مستقیماً تحت نظر بانك مركزي فعالیت ميكند .ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه
ملي به بخش هاي غیردولتي به صورت ارزي .در جزء دوم از بند دهم ،به ارزي بودن تسهیالت صندوق تأكید شده است.
هر چند اين بند به نوعي تكرار تبصره  2بند «ط» اساسنامه فعلي محسوب ميشود ،اما عملكرد گذشته اين صندوق نشان
داده است كه نهادهاي تصمیم گیري بعضاً برخالف اين بند اساسنامه قوانیني مصوب كردهاند .لذا اين تاكید كامالً
ضروري و بهجا است و تأثیر با اهمیتي بر حفظ ارزش منابع صندوق از يكسو و ممانعت از بروز آثار بیماري هلندي در
اقتصاد ايران از سوي ديگر خواهد داشت (كمال آبادي فراهاني.)83 :1397 ،
استقالل مصارف صندوق توسعه ملي از تكالیف بودجهاي و قوانین عادي .بر اساس جزء سوم از بند دهم سیاستهاي
كلي برنامه ششم ،تصويب بندهايي مربوط به صندوق توسعه ملي در قوانین عادي و بودجهاي ممنوع شده است .عملكرد
گذشته صندوق ،نشان داد كه عالوه بر دولت كه اقدام به تعیین برخي تكالیف به صندوق توسعه ملي در قوانین بودجهاي

مينمود ،مجلس نیز در مواردي قوانیني خارج از اساسنامه صندوق توسعه ملي در مورد نحوه فعالیت اين صندوق تصويب
مي نموده است .اين امر ،عالوه بر اين كه استقالل عملیاتي صندوق را مخدوش كرده است ،اكثراً شامل مواردي ميشده
كه در راستاي اهداف بلندمدت صندوق نبودهاند (مانند تكالیف ريالي) .تصويب اين بند ،گام مهمي در راستاي اعطاي
استقالل عملیاتي به صندوق و كمك به دستیابي به اهداف تعیین شده محسوب ميشود (كريمي راهجردي-22 :1394 ،
.)23

 .7-4نظارت مستقل ،شفافیت و پاسخگویی در صندوق ثروت ملی
نظارت كافي مي تواند شرايط الزم براي بررسي و جلوگیري از تمركز بیش از حد قدرت در هر يك از اركان صندوق
فراهم شود .نظارت مستقل حرفهاي ،سبب ميشود كه نگرانيها در زمینه عملكرد كاهش يابد .الزم است شكاف
وضعیت صندوق با استانداردهاي مقبول حكمراني خوب شناخته تا به اين روش اصالحات از سوي مالك صورت
گیرد(محمودي و همكاران .)61 :1398 ،نظارت مستقل توجه عموم مردم و نهادهاي نظارتي بینالمللي به سوء مديريت و
ايجاد فشار جهت اصالحات ميافزايد.
پاسخگويي در صندوق ثروت ملي سبب افزايش پايداري ،مديريت كاراتر ،جلوگیري از بحرانهاي مالي و بودجهاي و
افزايش اعتماد خواهد شد .افزايش كیفیت اطالعات و دادهها ،موجب بهبود كارايي فعالیتها ميشود .اين موضوع از
طريق بررسي و نظارت بهتر اركان مختلف و مردم بر فعالیتها ،حاصل خواهد شد .سیاستگذاران ميتوانند در صورت
دسترسي به اطالعات مناسب و كافي ،واكنش سريعتري نسبت به تغییرات اقتصادي و سوء مديريت داشته باشند .جامعه
مطلع و ارگانهاي نظارتي تعريف شده با مسئولیت و توان كافي ميتوانند سهم بسزايي در دستیابي به اهداف غائي داشته
باشند.
دستورالعملهاي اخالقي و حرفه اي كه براي تمامي كاركنان با تأكید بر مديران صندوق الزماالجرا باشد ،ميتواند نقش
چشم گیري در جلوگیري از سوء مديريت و سوءاستفاده مديران اجرايي داشته باشد(محمودي و همكاران.)65 :1398 ،
در حال حاضر استانداردها و اصول اخالقي شامل سیاستهاي ضدفساد ،ضد پولشويي ،محرمانگي و افشاي اطالعات در
صندوقهاي برخي كشورها در حال اجرا ميباشد.

 .5راهکارهای پیشنهادی در قلمرو قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی صندوق توسعه ملی
راهكارهاي پیشنهادي در قلمرو قانوني و ساختار حاكمیت شركتي صندوق توسعه ملي عبارت است از:
-1با توجه به اينكه اساسنامه صندوق به عنوان ماده  16قانون احكام دائمي برنامههاي توسعه كشور ،به نظر مي رسد ثبت
به عنوان يك نهاد مالي در قانون اساسي كه تغییر مفاد آن از طريق آراي عمومي امكانپذير باشد.
-2با عننايت به اينكه امكان تغییر قوانین منابع و مصارف در صورت نیاز يا با احكام حكومتي وجود دارد و ميبايست
قوانین مرتبط با واريز و برداشت با در نظر گرفتن تمامي شرايط مصوب شود و غیرقابل تغییر باشد

-3برطبق وضعیت فعلي چارچوب قانوني و ساختار حاكمیت شركتي ،عدم تفكیك منابع صندوق براي اهداف چندگانه
قبال اعمال است و تعیین اهداف چندگانه براي صندوق از جمله اهداف بیننسلي ،توسعهاي و تفكیك منابع هر يك از
آنها مي توان راهكار مناسبي باشد.
-4همچنین با توجه به اينكه عدم وجود واحدهاي سازماني مناسب براي حضور در بازارهاي بینالمللي و فعالیتهاي كارشناسي

در وضعیت كنوني قابل مشاهده است لذا مي بايست بازتعريف با ايجاد واحدها و كمیتهها و تعیین نقش دقیق هر يك از
آنها از جمله واحدهاي سرمايهگذاري ،حقوق بینالملل و ايجاد يك سازوكار مشخص براي استخدام افراد حرفهاي و
امكان همكاري با افراد خارج از كشور .افراد به طور مداوم تحت آموزش قرار بگیرند.
 -5در وضعیت كنوني دبیرخانه هیئت امنا ذيل سازمان برنامه بودجه كشور قرار گرفته است كه راهكار مناسب اين است
كه صندوق به عنوان يك نهاد كامالً مستقل از دولت تعريف شود و وزرات اقتصاد به عنوان نماينده دولت در امور
صندوق باشد .استقالل كامل به مديران صندوق اعطا شود.
 -6عدم استقالل صندوق از دولت از موارد مهم موفقیت صندوق است لذا عدم دخالت دولت در مديريت صندوق حتي
در زمینه گزينش مديران بسیار حیاتي و مهم است.
 -7عدم وجود دستورالعملهاي رفتاري و استانداردهاي اخالقي نیز يكي ديگر از مؤلفه هاي مهم موفقیت صندوق به
شمار مي ايد كه با تعیین و تصويب دستورالعملهاي رفتاري و استانداردهاي اخالقي از سوي هیئت امنا اين امر امكانپذير
خواهد بود.
 -8در خصوص نقش حداكثري دولت در هیئت امنا مي بايست افزايش قدرت بخش خصوصي و ساير قواي حاكمیتي
در هیئت امنا و سهم كمتر از  50درصدي دولت در هیئت امنا ،يك گروه حرفهاي براي مشاوره در ساختار صندوق در
نظر گرفته شو (محمودي و همكاران.)82 :1398 ،
 -9نقش دولت در انتخاب مديران صندوق نیز در صندوق مي بايست يه صورت عدم دخالت در انتخاب مديران صندوق
و توجه به سوابق و تجارب آنان ،اعطاي استقالل كامل به مديران اجرايي حتي در انتخاب رئیس هیئت عامل باشد.
-10در خصوص عدم وجود واحد حقوق بینالملل مي بايست با ايجاد واحد حقوق بینالملل جهت شناخت قوانین و
مقررات كشورهاي سرمايهپذير ،انطباق و پايبندي كامل به اصول بینالمللي و آموزش كاركنان و مديران صورت پذيرد.
 -11عدم رعايت استانداردهاي بین المللي و عضويت در نهادهاي نظارتي نیز با رعايت استانداردها و قوانین بینالملل و
عضويت در نهادهاي نظارتي بینالمللي امكانپذير خواهد بود.
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جمعبندی و نتیجهگیری

از مهمترين عوامل اصلي موفقیت صندوق ملي ثروت ،الزام به استحكام چقلمرو قانوني صندوقهاي ثروت ملي در قوانین
كشور ،جهت جلوگیري از سوء مديريت است .براساس تحقیقاتي كه در اين پژوهش بهعمل آمد بايد بیان داشت كه

قانون صندوق ميبايست در باالترين قوانین كشور (قانون اساسي) مورد تصويب قرار گیرد تا از تغییر پذيري آن ممانعت
به عمل آيد.
عالوه براين ،قوانین برداشت و واريز بايد به شیوهاي باشد كه امكان دستاندازي به منابع غیرممكن يا حداقل بسیار
سخت باشد .از راهكارهاي ديگر ،تقسیم صندوق به بخشهاي مختلف ،بر اساس اهداف مورد نظر است .مديريت
صندوق ميتواند به سه حوزه اهداف بیننسلي ،توسعهاي و تثبیتكننده تقسیم و منابع هر يك از بخشها نیز كامالً
مشخص و تفكیك شده باشد .موضوع بعدي ساختار مديريت صندوق توسعه ملي ايران است.
استقالل صندوق از دولت در روشهاي مديريت صندوقهاي ثروت ملي و ارتباط بین آنها و دولت مورد تأكید است.
صندوق توسعه ملي ايران بايد به عنوان يك سازمان مستقل فعالیت داشته باشد و اداره آن به صورت كامل به مديران
صندوق واگذار شود .اين نهاد ميبايست از سوي هیئت امنايي متشكل از قواي مختلف كشور و بخش خصوصي (با حق
رأي) مورد نظارت قرار گیرد .در كنار هیئت امنا ،يك گروه مشاوره حرفهاي جهت ارائه پیشنهادها بايد فعالیت داشته
باشد.
موضوعات نظارتي و استقالل آن از دولت ،به استقالل صندوق تأكید شده است .عالوه بر استقالل بخش نظارتي ،مديران
اجرايي (هیئت عامل) صندوق توسعه ملي ايران نیز بايد داراي استقالل كامل تصمیمگیري باشند و دولت هیچ نوع
دخالتي در انتخاب آنها نداشته باشد .در اين راستا الزم است گزينش بر اساس يك فرآيند معین و پس از تأيید صالحیت
حرفهاي و اخالقي افراد انجام بگیرد .همچنین ،براي اداره بهتر سازمان الزم است كه كلیهي كمیتهها و واحدهاي سازماني
با توجه به اهداف و نیازها بازتعريف و بر حسب ضرورت راهاندازي گردند.
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