
آنها  تنوع بخشی منابع و ضرورت مصون سازی

نشست نهم آذر ـ صندوق توسعه ملی 
رباطمحمدرضا یوسفی شیخ 

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید و مدرس در حوزه علمیه قم



طرح موضوع 

امکان تنوع بخشی منابع از منظر دینی •
ضرورت مصون سازی منابع از دست درازی•



(:  ع)امام کاظم•

( 92/ 5الکافی، ) « .مِثْلِهِعِقَارٍ مَمْحُوقٌ إِلَّا أَنْ یُجْعَلَ فِی الْعِقَارِ ثَمَنُ » •
.  پول فروش سرمایه محو و نابود می گردد مگر اینکه تبدیل به سرمایه دیگری شود•



بخشی منابع از منظر دینیامکان تنوع : بخش اول

و تاثیر از منظر انواع مالکیتتفاوت در تفکر اسالمی و تفکر نظام سرمایه داری •
اقتصادآن در 

وصیت امیر المومنین •
تجربه خلیفه دوم •
الهام از زکات و خمس •
انفال •



در بارۀ وقف به امام مجتبی حضرت امیر وصیت 

هِ وَ هُدِيَ لَهُ  بِوَ يَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى أُصُولِهِ وَ يُنْفِقَ مِنْ ثَمَرِهِ حَيْثُ أُمِرَ» •
(  نهج البالغه24نامه ) « .وَ أَلَّا يَبِيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخِيلِ هَذِهِ الْقُرَى وَدِيَّةً حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً

ست و با كسى كه اين كار را بر عهده دارد، شرط مى كنم كه اصل مال را به همان گونه كه ه» •
ديگر . تباقى گذارد و از ثمره آن هزينه كند، به شيوه اى كه بدان مأمور شده و راهنمايى گشته اس

لستانها براى اين كه، نهالهاى نخلهاى آن قريه ها را نفروشد تا به قدرى فراوان گردند كه شناختن نخ
(  ترجمه آيتی) « .كسى، كه آنها را پيش از اين ديده است، دشوار باشد

.بنابراین نه تنها باید اصل سرمایه حفظ شود بلکه باید افزایش یابد•



عنوهدوم در بارۀ زمینهای مفتوح المهم خلیفه تصمیم 

( ص) تغییر شرایط نسبت به دوره رسول اهلل •
مشورت با بزرگان مهاجر و انصار •
تصمیم بر تغییر •



استدالل بر تغییر 

دولتدرآمد مستمر برای تامین •
ولِهِ مِنْ مَا أَفَاءَ اللََّهُ عَلی رَسُ» حقوق نسل آینده عالوه بر موجودین بر طبق آیه فیئ : دوم•

ی لَایَکونَ دُولَةًأَهْلِ الْقُرَی فَللَّهِ وَ لِلرََّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتَامَی وَ الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السََّبِیلِ ک
هَ شَدِیدُ  إنََّ اللََّبَینْ الْأَغْنِیاءِ مِنکمْ وَ مَا ءَاتَئکمُ الرََّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ وَ اتََّقُواْ اللَهَ

.  زمین ثابت و درآمد ناشی از آن مستمر است( 7/ حشر ) « الْعِقَاب

بزرگجلوگیری از شکاف طبقاتی و مالکیت های •
بع عظیم می جلوگیری از اتالف منابع زیرا عربها کشاورز نبودند و موجب از بین رفتن این من•

.  شدند



انفال

زمینهای موات •

دریاها، رودخانه های بزرگ و سواحل آنها•

کوهها، دره ها، جنگلها و نیزارهای طبیعی •

(  368ـ 369/ 1تحریرالوسیله، . ) اموال کسانی که از دنیا رفته و وارث ندارند•

دوق و برای واگذاری معادن بنابراین قاعده باید به صن. اینها منابع مشترک هستند•
.  نسل های آینده باشد



زکات

ات بر مالی. موارد نه گانه در اسالم غالت اربعه، انعام ثالثه، نقدین•
.  درآمد، ثروت و سرمایه غیرمولد

تفاوت در زکات زمینهای با آبیاری و دیمی •
تفاوت حیوانات معلوفه و سائمه •
(  سرمایه راکد و غیرمولد) زکات بر نقدین •



خمس

غنائم، معدن، کنز، غوص، ما یفضل عن مؤونه السنه•

دارد همه موارد بجز مورد پنجم که فلسفه خاصی دارد فقط کار دخالت ن•
. بلکه بهره برداری از منابع مشترک است

ار که امتیاز بهره برداری از آن واگذ( منابع مشترک) هر امکان عمومی •
شگاه ها، پتروشیمی ها، پاالی. می شود می تواند منبع مالی صندوق باشد

...  فوالدی ها، صنایع معدنی و



مروری بر تاریخچه صندوق توسعه ملی

، 46درصد درآمد نفت تا سال 55، 41قانون برنامه سوم قبل از انقالب آمده بود سال 5این فکر در ماده •
این برنامه به هیات عالی برنامه اختصاص 10ماده . درصد درآمد نفت در حساب درآمد برنامه امده بود80

.  صرف آن در بودجه عمومی دولت تنها منوط به کاهش عواید ارزی دولت می باشد60در ماده . دارد
رفاه کشور تغییر نگاه از تامین منابع بودجه دولت به نگاهی بین نسلی و بلندمدت در جهت توسعه و•

.  تبدیل شود

4.6درصد وصولی صادرات نفت خام توسط دولت مصرف شده و 95.4،  در مجموع 1388آن دوره تا از •
.  درصد صرف اعطای تسهیالت یا در حساب مزبور ذخیره شده است

ست و تفکر انحصار به نفت به دلیل اهمیت این منابع در اقتصاد جاری و تفکر رایج متعارف اقتصادی ا•
ترجمه ای است 



(  ادامه) ملیمروری بر تاریخچه صندوق توسعه 

مورد تاکید قرار 1387سیاست های کلی برنامه پنجم به سال 22صندوق توسعه ملی در بند •
1389در سال . قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس رسید84اساسنامه آن در ماده . گرفت

.  فعالیت رسمی خود را شروع کرد

عانات گازی و تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و می» : بیانیه ماموریت اصلی•
فظ سهم فرآورده های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز ح

.  بیان شده است« نسل های آینده از نفت و گاز و فرآورده های نفتی



ضرورت مصون سازی آنها : بخش دوم

د و به همه تمایل دارند از منابع مشترک به نفع خودشان استفاده کنن•
آن در پس ایمن سازی. عبارتی رانت و فساد اینجا حضور پیدا می کنند

. اینجا طرح می شود

کائوتیالسخن •



ضعف ها و آسیب ها

مثلث دولت، بانکها و بخش عمومی غیردولتی•

سیطره دولت، دستگاه های دولتی، بانکها و بخش عمومی غیردولتی بر صندوق •

مرکزی پیدا هیات امناء به گونه ای است که غلبه با دولت است و عمال وضعیتی مشابه با بانکترکیب •
.  زی استنفر از رئیس جمهور، سازمان مدیریت، وزیر اقتصاد، نفت،وزیر کار و رئیس بانک مرک6. می کند

ه عنوان دادستان کل کشور و دو نماینده از مجلس و دیوان محاسبات و دو رئیس اتاق بازرگانی و تعاون ب
.این یکی از زمینه های دستبرد است. ناظر و بدون رای

.دکه رئیس هیات عامل را انتخاب می کنن. عضو هیات عامل توسط رئیس جمهور صادر می شود5•

فقدان برنامه، سازماندهی درونی •



ساختار دولت

فقدان احزاب و پوپولیسم افراطی، •

روزمرگی و بی برنامگی دولت ها•

،در دور اول ریاست جمهوریاختالفات •

به نسبت شوک هایبی ثباتی در روابط بین الملل و تنش های بیرونی، •
پایدار

















صندوقحکمرانی خوب 

ه رسالت مهم صندوق طراحی سیستمی برای ممانعت از دست درازی ب•
اه توسعه فقدان نگ. دولت، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی. منابع است

زاری اب( نظام دانایی، ناتوانی در برابر اعمال فشار) ای توسط صندوق 
.  برای کاهش ناترازی بودجه دولت و ناترازی بانکها نباید شد

با شاه که پروژه های نظامی و عدم درک آموزنده مقدم گفتگوی •
.حکمرانی بودمشکل . مناسبزیرساخت 

لتسخن آرتور لوئیس در باره حداقل دو برنامه جهت اصالح ساختار دو•


