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ي نفتـی  هـا  صندوقمقایسه با تجربیات 
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پور سعید کیان

  ریزي  کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه
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 چکیده

توجه به رفاه بین نسلی از مبانی اصلی توسعه پایـدار اسـت و   

معنـی اسـت کـه     این امر در کشورهاي داراي منابع طبیعی به این

برداري از این منابع بایـد رفـاه بـین نسـلی را      این کشورها در بهره

این تحقیق در تالش براي یافتن راهـی بـه   . مورد توجه قرار دهند

چرا که این . منظور مدیریت و استفاده بهینه درآمدهاي نفتی است

سال گذشـته علیـرغم نقـش مثبـت آن در      100درآمدها در طول 

افزایش رفاه عمومی، آثار مخربی نیـز بـر سـاختار    رشد و توسعه و 

اقتصاد ایران داشته است و همواره ایـن سـوال کـه شـیوه بهینـه      

ایـن تحقیـق   . استفاده از درآمدهاي نفتی چیست مطرح بوده است

دنبال یافتن پاسـخی بـراي ایـن سـوال اسـت و بـا اسـتفاده از         هب

ین رفـاه  هینـه منـابع نفتـی، تـام    چارچوبی راهبردي بر مـدیریت ب 

  .است را مورد توجه قرارداده نسلی بین

  مقدمه

ي اخیـر  ها سالدر  دهد میهاي نفت نشان  بررسی روند قیمت

ظرف مدت کمتر از هفت سال، قیمت نفـت بـیش از شـش برابـر     

. ها طی دو سال گذشته اتفاق افتاده است شده و بزرگترین افزایش

منـابع ارزي  اگر قیمت نفت در همین حدود باقی بماند کشـور بـا   

 ،رفتـار عقالیـی اقتصـادي   . اي مواجـه خواهـد شـد    قابل مالحظه

ور تامین مخارج جـاري را جـایز   هاي طبیعی به منظ فروش سرمایه

ها و منابع زیرزمینـی، فقـط    داند به خصوص آنکه این سرمایه نمی

. ي آتی نیز تعلق داردها نسلمتعلق به نسل حاضر نیست، بلکه به 

نسل فعلی مجاز است درآمدهاي حاصـل از   سوال این است که آیا

درآمـد   –اي دارد  کـه ماهیـت سـرمایه    -فروش منابع طبیعـی را  

هاي جاري کند؟ قاعده  جاري بداند و آن را صرف تامین نیازمندي

استفاده بهینه از این ذخایر آن است که این درآمدها را صرف امـور  

جاري نکرده و استفاده از ایـن درآمـدها بـا در نظـر گـرفتن رفـاه       

اما متاسفانه بـه رغـم شـناخته شـدن      .ي آتی صورت گیردها نسل

قاعده مصرف بهینه درآمدهاي نفت و گاز، در کشور ما این قاعـده  

در ایران درآمـدهاي حاصـل از نفـت بـه خزانـه      . شود نمیرعایت 

هـاي   دولت واریز و از طریق بودجـه عمـومی بـه مصـرف هزینـه     
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در دوره پـس از  . رسـد  اي مـی  ي سـرمایه ها داراییجاري و تملک 

 بـه آن انقالب کسري عملیاتی بودجه افزایش یافته اسـت و ایـن   

رف معنی است که بخش بزرگتري از درآمـدهاي نفـت و گـاز صـ    

تـا جـایی کـه بـه     . شـود  هاي جاري بودجه مـی  تامین مالی هزینه

هـاي پنهـان انـرژي در     مصرف انرژي در کشور مربوط است یارانه

رویـه از ثـروت    کشور باال است و این امر منجـر بـه اسـتفاده بـی    

کـه در   1355و  1354ي ها سالتجربیات  .شود نسلی نفت می بین

ها دالر کـاال نـابود شـد و     نپی افزایش درآمد صادرات نفت، میلیو

ها در بنادر کشور به ارقامی باور نکرنی رسـید؛   هزینه توقف کشتی

دالر رسید ولی  38اي  که قیمت نفت به بشکه 1358تجربه سال 

که بـاالترین   1362تجربه سال  ،رشد اقتصادي بسیار محدود بود

رقم صادرات نفتی کشور طی سـه دهـه، صـرف خریـد کاالهـاي      

و کاهش درآمدهاي نفتی کشـور   1368تجربه سال مصرفی شد؛ 

انبـوهی از بـدهی خـارجی را بـه      به دلیل جنگ خلیج فـارس کـه  

انجامید؛ تجربه افزایش درآمدهاي  1372آورد و به بحران سال  بار

میلیـارد دالر و تجربـه    19تا رقمـی بـیش از    1375نفتی در سال 

 1377ال میلیـارد دالر در سـ   10سقوط درآمد نفتـی بـه کمتـر از    

دهند که در افت و خیزهاي درآمد نفـت، اقتصـاد کشـور     نشان می

حـاجی میرزایـی،   (نیز دستخوش نوسان هاي زیان بار شـده اسـت  

ها و براي ایجاد یـک   براي مقابله با این نوسان. )مدیریت و توسعه

جریان ثابت درآمد حاصل از صادرات نفـت، برنامـه سـوم توسـعه     

ي مــازاد و خــارج از ن مبــالغ ارزراه کنــار گذاشــت) 1383-1379(

این قانون راهکار ایجاد  60در ماده ریزان را برگزید و  انتظار برنامه

در برنامه چهارم نیز عـالوه بـر   . بینی شد حساب ذخیره ارزي پیش

بینی شد تا پایان برنامه چهارم اتکا به ایـن   حفظ این حساب، پیش

بـه  . از بین بـرود  درآمدها و وابستگی بودجه دولت به این درآمدها

رغم این مسئله و اهمیتی که این موضوع در اقتصـاد کشـور دارد،   

شاهد افزایش مصرف ایـن درآمـدها در بودجـه دولـت هسـتیم و      

اي بـراي تـامین    برداشت از حساب ذخیره ارزي نیز راه حل سـاده 

این مسائل نحوه استفاده از درآمـدهاي نفتـی را   . بودجه شده است

برخـی از  . ن مسـائل کشـور بـدل کـرده اسـت     یتر مهمبه یکی از 

کشورهاي نفتی براي یافتن راهکاري به منظور جلوگیري از بـروز  

ي آتـی،  هـا  نسـل گفته و همچنین حفظ منافع  ات منفی پیشتأثیر

اقدام به تفکیک درآمـدهاي حاصـل از نفـت از سـایر درآمـدهاي      

لـت  دولت مانند مالیات و عوارض کرده و آن را از فرآیند بودجه دو

بـه دهـه هفتـاد و بعـد از      هـا  صندوقاکثر  تأسیس. اند خارج کرده

  . گردد شوك اول نفتی بر می

ي نفتی، یکـی از  ها صندوقي ذخیره ارزي یا ها صندوقایجاد 

. راهکارهاي مدیریت ثـروت نفتـی در کشـورهاي مختلـف اسـت     

سـاز مشـکالت ایجـاد شـده در      ي نفتی معموال یا چارهها صندوق

ي ها صندوق(هاي درآمد نفت هستند  و نااطمینانی ها نتیجه نوسان

ي آینـده  هـا  نسـل و یا بخشی از درآمدهاي نفتی را بـراي  ) تثبیت

و یـا در تعقیـب هـر دو    ) انـداز  ي پسها صندوق(کنند  انداز می پس

گیـري ایـن    در این مقالـه کلیـاتی از اهـداف شـکل    . هدف هستند

ته شده و سپس شود و معایب و نواقص آنها گف بیان می ها صندوق

ي نفتـی بیــان  هــا صـندوق تجربـه کشـورهاي مختلــف در مـورد    

  . شود می

مبانی نظري  .1

بنـدي کنـیم    را بر اساس قابلیت تجدید طبقه طبیعیاگر منابع 

  . منابع تجدیدپذیر، پذیر منابع پایان: به دو گروه قابل تقسیم است

 پذیر بع پایانامن. 1- 1

غـال سـنگ، نفـت یـا     اصطالحی است که به معدنی ماننـد ذ 

پالتونیوم که به خودي خود و سریعا بـه صـورت طبیعـی تجدیـد     

د تمام شـود و اغلـب   توان میهر منبعی . شود شوند، اطالق می نمی

پذیر ایـن جـایگزینی    شوند اما در مورد منابع پایان منابع تجدید می

پـذیر منـابعی    به عبارت دیگر منابع پایان. بسیار کند و آهسته است

ـ    «که هستند  صـورت یکپارچـه و یـا     هموجودیـت ثابـت دارنـد و ب

شوند و حجم و مقدار آنها در طبیعت ثابت اسـت   اي یافت می توده

ـ   که با بهره طوري به تـدریج موجـودي مـنظم و     هبرداري از آنهـا ب

  ]1[».رسد کاهش یافته و به پایان می متراکم آنها

 منابع تجدیدپذیر. 2-1

گـروه اول شـامل   : شـوند  که این منابع به دو گروه تقسیم می

هـا و مراتـع هسـتند کـه      ، جنگل)آبزیان(منابعی همچون شیالت 

اگـر از ایـن منـابع بـیش از     . برداري هستند داراي حد بحرانی بهره
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شود صورت  مقدار معین که در حقیقت توانایی ذخیره محسوب می

گـروه  . یابـد  آینده کاهش میگیرد، مقدار برداشت از آنها طی دوره 

هـاي جـوي    دوم منابعی مانند انرژي خورشیدي، بـاد و یـا ریـزش   

به این گروه از منـابع، منـابع   . هستند که داراي حد بحرانی نیستند

ابع طبیعی به دو بخـش  اقتصاد من. گویند ناپذیر نیز می طبیعی پایان

منـابع  . ناپـذیر قابـل تفکیـک اسـت     پذیر و منابع پایـان  منابع پایان

اي از منـابع طبیعـی    ناپذیر یا تجدید شونده بـه دسـته   طبیعی پایان

هـاي بهـره بـرداري     که در صـورت کـاربرد رویـه    شود میاطالق 

مناسب و رعایت قواعد حفاظتی الزم این منـابع بـه لحـاظ رشـد     

. طبیعی و قدرت تجدید و احیاء، از خصلت مانـدگاري برخوردارنـد  

ر منـابعی هسـتند کـه اگرچـه بـا      اپـذی ن پذیر یـا تجدیـد   منابع پایان

عمر آنهـا را   توان میبرداري مناسب و رعایت قواعد حفاظتی  بهره

تر کرد، اما به هر صورت با توجه به سرعت برداشت، عمر  طوالنی

ها و مراتع طبیعی و  جنگل. شود میاین منبع کوتاه و محدود تلقی 

ـ   هـا در دریاهـا و اقیـانوس    ذخیره موجودي ماهی وع منـابع  هـا از ن

) پـذیر  پایـان (تجدیدپذیر و نفت مصداق بـارز منبـع تجدیدناپـذیر    

ناپذیر در متون قدیمی اینگونه تعریـف   منابع پایان .شود میارزیابی 

منابعی که به صورت طبیعی و یا به وسیله انسان قابل : شده است

و .. .جایگزینی هستند مانند درختان، گیاهان، حیوانـات، جمعیـت و  

یز منابع پایان پذیر منابعی هسـتند کـه قابـل جانشـین     در مقابل ن

اقتصاددانان از زاویـه دیگـري   . شدن نیستند همانند نفت و معادن

پردازند از دید آنها تجدید ناپذیربودن یک منبـع   به این مفاهیم می

صرفا به دلیل ذخایر ثابت آن منبع نیست بلکه به دلیل محدودیت 

بنـدي   ع در این گروه طبقـه مناب عرضه در برابر تقاضا است که این

بنـدي جدیـد، رانـت کمیـابی، ویژگـی       و نیز در این طبقه شوند می

بنـابراین از دیـد ایـن    . پذیر داراست اصلی است که یک منبع پایان

ســال جـزو منــابع   هـزار اقتصـادانان، درختـانی بــا عمـر بــیش از    

چرا که رشد بسیار کندي دارنـد  . شوند بندي می تجدیدناپذیر طبقه

به طور مشابه، در حالیکه . و به سرعت قابل جانشین شدن نیستند

، از دیـد  شـود  مـی بنـدي   زغال سنگ جزو منابع تجدیدناپذیر طبقه

چرا کـه  . این گروه معادن زغال سنگ جزو منابع پایان پذیر نیست

مصرف ساالنه آن یک میلیارد تن است و با ایـن سـطح مصـرف    

کند و  می دیگر نیز کفایتسال  3000منابع کنونی زغال سنگ تا 

  .عنصر کمیابی نیز در رابطه با این منبع مطرح نیست

  ي نفتیها صندوقاهداف  .2

شـوند کـه    مـی  ي نفتی با هدف یکسـانی تشـکیل  ها صندوق

براي روبرو شدن با مسـائل و مشـکالت    ها دولتهمان کمک به 

هدف تشـکیل   دوناشی از درآمدهاي نفتی است وعموما به منظور 

  .شوند می

بینی بـودن درآمـدهاي    قابل پیش مقابله با ناپایداري و غیر -1

شـوند و   ایجـاد مـی   ]3[ي تثبیتها صندوقنفتی که در این حالت 

اي است به این معنی که هنگام افزایش  هدف، ایجاد تعادل بودجه

هاي نفت، درآمدهاي اضافی از بودجه بـه صـندوق هـدایت     قیمت

ام کاهش درآمدهاي نفتی در پی کـاهش قیمـت،   شوند و هنگ می

شود که باعث پایـداري درآمـد    کسري بودجه از صندوق تامین می

از جمله کشورهایی که صـندوق تثبیـت ایجـاد    . شود اي می بودجه

 .از نروژ، قزاقستان و ایران نام برد توان میاند  کرده

ي هـا  صـندوق ي آینده که در این صورت ها نسلتوجه به  -2

انداز کردن قسمتی از درآمـدهاي نفتـی    به منظور پس ]4[دازان پس

فلسـفه تشـکیل ایـن    . شـوند  ي آینـده ایجـاد مـی   هـا  نسـل براي 

بر مبناي استنباط ثروت و دارائی از نفت اسـتوار اسـت،    ها صندوق

و نـه اصـل   (لذا برداشت درآمد حاصل از تبدیل ثروت نفتی کشور 

ولـت بـه رسـمیت    اي د بـراي امـور و مصـارف بودجـه    ) این وجوه

بر این اساس منـابع درآمـدي حاصـل از نفـت     . شناخته شده است

گذاري در داخل یا خـارج کشـور مـورد     د براي سرمایهتوان میفقط 

هـاي جـاري و    استفاده واقع شود و تخصیص منابع آن بـه هزینـه  

هـاي حـاکم بـر ایـن      نامـه  آیـین قـوانین و  . مصرفی مجاز نیسـت 

داخلـی  (هاي مالی  نفتی به سرمایهها بر تبدیل درآمدهاي  صندوق

هــاي واقعــی مولــد تاکیــد دارد و مصــارف  و ســرمایه) و خــارجی

اي فقط از محل درآمدهاي جاري صـندوق مجـاز شـناخته     بودجه

انـداز درآمـدهاي نفتـی، تاکیـد      هـاي پـس   در صندوق. شده است

گـذاري،   اساسی بر تخصیص درآمـدهاي نفتـی بـه امـور سـرمایه     

اي که ایـن   مالی خارجی قرار دارد، به گونه يگذار سرمایهخصوصا 

ها جریان درآمدي باثبات و دائمـی را بـراي بودجـه     ي گذار سرمایه

از جمله کشورهایی که ایـن نـوع صـندوق را    . دولت تدارك نماید

چاد و نیز ایالت آالسـکا   ،به کشور کویت توان میاند  کرده تأسیس
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مل بانـک جهـانی،   به عنوان مثال بر اسـاس دسـتورالع  . اشاره کرد

هـدف ایـن   . کـرده اسـت   تأسـیس نسـلی   دولت چاد صندوق بین

درصــد از درآمــدهاي نفتــی بــراي  10صــندوق ایــن اســت کــه 

وجوه ایـن صـندوق در   . ي آتی در این صندوق ذخیره شودها نسل

ـ   یک حساب سپرده قانونی نگهداري مـی  وسـیله بانـک    هشـود و ب

به هر حال اسـتفاده از صـندوق نفتـی     ]5[.شود جهانی نظارت می

عـواملی  . مکانیسم نسبتا جدیدي براي تخصیص درآمد نفت است

د موجب موفقیت صندوق گردد، این اسـت کـه اهـداف    توان میکه 

مشخصی براي صندوق تعریف شود و فعالیت آن شفاف و قـوانین  

  .و مدیریت حاکم بر آن کامال تعریف شده باشد

  ي نفتی موجود در دنیاها صندوق -1جدول 

  تأسیسسال   کشور  نام صندوق

  1960  کویت  صندوق ذخیره عمومی

  1974  گینه نو پاپوآ  صندوق تثبیت عمومی

  1976  ایاالت متحده  صندوق ذخایر دائمی آالسکا

  1976  کانادا  انداز صندوق امانت پس

  1980  عمان  ذخیره عمومی دولتصندوق 

  1999  آذربایجان  صندوق نفتی دولت

  1990  نروژ  صندوق نفتی دولت

  1999  چاد  صندوق مدیریت درآمد

  1999  ایران  صندوق ذخیره ارزي

  1999  ونزوئال  گذاري تثبیت اقتصاد کالن صندوق سرمایه

  2000  قزاقستان  صندوق ملی

  2002  سودان  صندوق تثبیت نفت

    Ehtisham Ahmad and Eric Mottu,2002. 

  تجربه کشورها. 3

  ]APF(]6(صندوق دائمی آالسکا . 3- 1

  کلیات

چهل و نهمین ایالت آمریکـا شـد و تـا     1959آالسکا در سال 

در این سـال  . تولید نفت در این ایالت بسیار اندك بود 1969سال 

هـاي دولتـی را واگـذار     قطعه از زمـین  164چاه دولت حقوق حفر 

میلیون دالر به همراه داشـت کـه در    900کرد که درآمدي حدود 

. میلیون دالري آالسکا بسـیار هنگفـت بـود    112مقایسه با بودجه 

این حجم باالي درآمدي، آالسکا را به سمت مخارج عمـومی، بـه   

کـه طـی    اي سـوق داد بـه طـوري    خصوص پروژه هـاي سـرمایه  

درصد رشد داشت و  22مخارج عمومی  1981تا  1961ي ها الس

، سهم درآمدهاي نفتی در کل درآمدهاي دولت بـه  1980در سال 

بشـکه در روز در سـال    160،000درصد رسید و تولید نفت از  90

ــه  1969 ــال    دوب ــکه در س ــون بش ــید 1998میلی ــی . رس در پ

 هـاي زیـادي در مـورد چگـونگی     ، بحـث 1969قراردادهاي سال 

مصرف درآمدهاي حاصل شـده شـکل گرفـت و در آن زمـان دو     

یکی اینکه این درآمدها پس انداز شـود و دیگـر   : گزینه مطرح شد

ــور توســعه  ــروژه اینکــه صــرف ام ــل پ ــانی،  اي از قبی هــاي آبرس

به دلیل توسعه نیافتگی .... سازي، ساختن جاده و فرودگاه و مدرسه

آمـدها صـرف امـور    ایـن در  در نهایـت آالسکا در آن زمان شـود،  

پـس از اتمـام ایـن    . اي شد و به سـرعت بـه اتمـام رسـید     توسعه

 درآمدها عقیده مردم بر این بود که بخشی از این درآمدها به هـدر 

تـرس از  . رفته است و اهداف مورد نظر نیـز تحقـق نیافتـه اسـت    

اتمام این درآمدها و آثار اقتصادي به جا مانده از صرف این وجـوه  

ي آینده، راهکارهایی بـه منظـور   ها نسلاز  ر حمایتو نیز به منظو

هاي زیاد، لوایحی  پس از بحث.ایجاد صندوق پس انداز مطرح شد

براي تشکیل صندوق دائمی به مجلس تقدیم شد اما مجلس ایـن  

دلیل مغایرت با قانون اساسی نپذیرفت چـرا کـه قـانون     هلوایح را ب

خصیص درآمدهاي اساسی ایجاد هر نوع مکانیسمی را به منظور ت
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ممنوع کرده بود؛ در پی رد این لـوایح،  ) براي اهداف خاص(دولت 

اصالحیه قانون اساسی از جانب فرماندار به مجلس تقدیم شد کـه  

به تمام ساکنین آالسکا براي ایجاد صندوق دائمی حـق راي داده  

که با برقـراري رفرانـدوم و اصـالح قـانون اساسـی در سـال       . شد

در این اصـالحیه مقـرر   . آالسکا تشکیل شد صندوق دائمی 1976

الکانه، فروش حـق  درصد اجاره معادن، بهره م 25شده بود حداقل 

هاي  هاي حاصل از معادن مشترك فدرالی و پاداش امتیاز، دریافتی

  . دریافت شده بوسیله دولت باید در صندوق دائمی گذاشته شود

ت و هایی پیرامون نحـوه مـدیری   در پی تشکیل صندوق، بحث

چگونگی استفاده از درآمدهاي صندوق مطرح شـد؛ اینکـه هـدف    

صندوق باید توسعه اقتصادي باشد و یا اینکه صندوق بـه صـورت   

بـه   1980سپرده بین نسلی عمل کنـد؟ کـه در نهایـت در سـال     

صورت سپرده بین نسلی تصویب شد و سـهم درآمـدهاي تعیـین    

ویژگـی  . درصـد افـزایش یافـت    50درصـد بـه    25شده دولت از 

کلیدي سپرده بودن صندوق این است که اصل سـرمایه صـندوق   

ـ  مـی و بدون راي اکثریت مردم ن شود میي گذار سرمایهدائما  د توان

ـ  مـی اما درآمد صندوق . خرج شود د خـرج شـود و تصـمیمات    توان

  . شود میاستفاده از آن هر ساله توسط مجلس گرفته 

  :اهداف صندوق آالسکا به شرح زیر تشریح شد

 داري بخشی از درآمدهاي دولت از منـابع طبیعـی    حفظ و نگه

 .ها نسلبه منظور سود بردن تمام 

  دسـت   بـه  حفظ اصل سرمایه نفت و حداکثر کردن درآمـدهاي

 .آمده از آن

      حداکثر استفاده از درآمدهاي قابل تصـرف بـراي رسـیدن بـه

 . اهداف قانونی

  APFر اساخت

APF  ــد تأســـیسقســـمت  دودر ــرم -1: شـ ایه اصـــل سـ

)Principal ( ذخیره سود  -2و)Earnings Reserve .( 

  اصل سرمایه  -1

که بدنه اصلی  شود میدرآمدهاي نفت به اصل سرمایه منتقل 

دهد، پـولی کـه بـه اصـل سـرمایه منتقـل        می صندوق را تشکیل

بدون راي اکثریـت مـردم در همـه پرسـی ایـالتی قابـل        شود می

  :زیر است برداشت نیست و منابع آن شامل موارد

 این مبلغ تا قبـل از  (آمده طبق قانون دست  به درآمدهاي نفتی

از درآمـدهاي  درصـد   50درصد و بعد از آن،  25، 1980سال 

 ). حاصل از میادین است

  تخصیصات قانونی 

   وجوه منتقل شده از ذخیره سود که براي جلوگیري از کـاهش

ایه هاي مالی در اثر تورم بـه اصـل سـرم    ارزش حقیقی دارائی

  .شود میمنتقل 

  ذخیره سود -2

گـذاري در طـول یـک سـال بـه       تمام درآمد حاصل از سرمایه

و در پایان سال مـالی، مجلـس دربـاره     شود میذخیره سود منتقل 

بـه منظـور مـدیریت ایـن     . گیرد می چگونگی مصرف آنها تصمیم

 1980در سـال  ) APFC(درآمدها موسسه صندوق دائمی آالسـکا  

 گـذار  سـرمایه قانون «سکا قانونی تحت عنوان در آال. شد تأسیس

هـاي صـندوق بایـد از     گذاري وجود دارد که سرمایه] 7[»آینده نگر

هـایی بایـد    گـذاري  این قانون تبعیت کند، به این معنی که سرمایه

یعنـی هـدف   . شـود  میانجام شود که منجر به کسب بازده و سود 

باید کسب بازده باشد نـه اهـداف سیاسـی و اجتمـاعی و یکـی از      

  .نظارت بر این امر است APFCوظایف 

پرداخـت   -1: از جمله شود میذخیره سود صرف امور مختلفی 

هـایی بـه منظـور     پرداخـت (جبـران تـورم    -2 ،به ساکنین آالسکا

 -3، )هـاي مـالی در اثـر تـورم     جلوگیري از کاهش ارزش دارایـی 

و  1بازگشت به اصل سرمایه، پس از مصارف ذکر شـده در مـوارد   

ـ  مـی مازاد ذخیره سـود   ،2 د بـه اصـل سـرمایه منتقـل شـود؛      توان

ـ  مـی همچنین  د بـاقی بمانـد تـا از آن بـراي     د در ذخیـره سـو  توان

بـراي پرداخـت بـه    (هاي احتمالی در آینده اسـتفاده شـود    کسري

ـ  مـی نین مجلـس  همچ). ساکنین آالسکا یا براي جبران تورم د توان

را به اهداف قانونی تخصیص دهـد کـه ایـن     »ذخیره سود«وجوه 

این در حالی اسـت کـه دولـت    . (مورد تا کنون اتفاق نیفتاده است

دچـار کسـري    1990آالسکا در دوران کاهش قیمت نفت در دهه 

هاي زیادي شکل گرفت کـه   میلیارد دالر شد که بحثیک بالغ بر 

گیـري   رفع کسري استفاده شود امـا در راي از درآمد صندوق براي 

  .)، مردم آالسکا با این امر مخالفت کردند1999سال 
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  شکل صندوق دائمی آالسکا -1نمودار 

  )Allan A& Russell R, 2000: (منبع

  مصارف صندوق

  :شود میهمانطور که اشاره شد درآمد صندوق صرف امور زیر 

 توزیع سود سهام بین ساکنین آالسکا  -1

در اصالحیه پیشنهادي فرماندار آالسکا مقرر شده بود که بایـد  

سهمی از درآمد نفت و گاز به عنوان سهم ساکنین آالسکا تعریـف  

شود تا از این طریق مجلس نتواند درآمدهاي صندوق را از طریـق  

فرماندار وقت معتقد بود که ایـن سـهم   . گذاري مصرف کند نقانو

ق بوسیله مجلـس دشـوار شـود    تا خرج منابع صندو شود میباعث 

تـا سـود سـهام     شود میچرا که هر نوع برداشتی از صندوق باعث 

از طرف دیگر ایـن سـود    پرداختی به ساکنین آالسکا کمتر شود و

کنـد بـه    مـی  اي بین شهروندان و مخارج دولت برقرار سهام رابطه

این سود سهام  .این معنی که مخارج بیشتر یعنی سود سهام کمتر

و بـه   شـود  مـی پرداخت ) ذخیره سود(درآمدهاي صندوق از محل 

 :شود میروش زیر محاسبه 

  )]جمع درآمد پنج ساله صندوق % * (21/ [ 2

انجام شد و در طول  1982اولین پرداختی به ساکنین در سال 

سود سهام صندوق به طور سالیانه پرداخـت   2007تا  1982مدت 

بودجه عمومی دولت در اي از طریق  شده است، در ابتدا، سود ویژه

از . دالر پرداخـت شـد   1000به ازاي هر واجد شرایط  1982سال 

 1984دالر در سـال   331آن زمان به بعد، سود سهام بین حداقل 

نوسان داشته است که با یک  2000دالر در سال  1964و حداکثر 

دنبـال   2005دالر در سـال   845کاهش قابل مالحظه به سـمت  

ر نیـز افـزایش داشـته اسـت کـه بازتـابی از       سال اخی دوشد و در 

گـذاري   در آنهـا سـرمایه   APFي بازار سهامی است کـه  ها فعالیت

  .کرده است

مورد دیگر از موارد مصرف درآمدهاي صندوق، توزیع پول  -2

  :شود است که به روش زیر محاسبه می] 8[با هدف جبران تورم

  ])CPI درصد تغییرات* (در پایان سال » اصل سرمایه«تراز [

شـود تـا از کـاهش     منتقـل مـی   »اصل سـرمایه «این مبلغ به 

  . هاي مالی در اثر تورم جلوگیري شود ارزش دارایی

هـا   و همانطور که گفته شد اگر پـولی بعـد از ایـن تخصـیص    

 به عنوان درآمد توزیـع نشـده بـاقی   » ذخیره سود«اضافه ماند در 

صـندوق بـراي امـور    د در دورانی کـه  توان میماند که این مبلغ  می

تشکیل صـندوق باعـث شـده    . باال دچار کسري شد، استفاده شود

باشـد و   آییناست که مالیات درآمد منسوخ شود، مالیات سوخت پ

مالیات بر فروش وجود نداشته باشد و به شـهروندان سـود سـهام    

هـا بـه منبـع درآمـد ثـابتی بـراي        پرداخت شود که ایـن پرداخـت  

سـت و قطـع آن شـوك بزرگـی بـراي      آالسکایی ها تبدیل شده ا

بـه همـین دلیلـی راي دهنـدگان بـه      . خانوارهاي کم درآمد است

  .ها مخالف هستند شدت با کاهش یا قطع این پرداخت

  2007میزان سود سهام پرداخت شده به ساکنین آالسکا از ابتدا تا سال  - 2نمودار 

Alaska Permanent Fund Corporation 
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  صندوق آلبرتا .2-3

  کلیات

هاي ایالت آلبرتا در مالکیت دولت قرار دارد و  از زمیندو سوم 

درصد نفـت و گـاز    80شود و  می   نامیده) Crown land(لند  کرون

ین بخـش  تـر  مهـم شـود کـه    هـا تولیـد مـی    ایالتی در این زمـین 

مالکانه از محل این تولیدات تامین   درآمدهاي دولت از محل بهره

درصـد در سـال    14ایالتی از  GDPنسبت نفت و گاز به . شود می

پـس از شـوك   . افزایش یافت 1973درصد در سال  23، به 1961

درصد رسید و سهم درآمـد   29این نسبت به  1973نفتی در سال 

، AHSTFقبل از تشکیل . د رسیددرص 41هاي نفت به  از دریافتی

شـد و   درآمدهاي نفتی صرف امور توسعه اقتصادي و اجتماعی می

هایی در مورد چگونگی اسـتفاده از درآمـدهاي نفتـی وجـود      بحث

ي آینـده  هـا  نسـل داشت مبنی بر اینکه این درآمـدها بایـد بـراي    

و اینکـه بایـد   . استفاده شود و فقط به نسـل حاضـر تعلـق ندارنـد    

براي تنوع بخشیدن به اقتصاد محلی ایجاد شود و نیـز   مکانیسمی

هـاي طـوالنی،    بعد از بحـث . هاي اجتماعی توسعه یابد زیرساخت

را ثبـت   AHSTFبه حکـم قـانون ایـالتی،     1975مجلس در سال 

میلیارد دالر کانادا تشـکیل شـد و    5/1اي بالغ بر  کرد و با سرمایه

کلیــه نـه و نیـز   درصــد بهـره مالکا  30مقـرر گردیـد کـه سـاالنه     

با . ها، به این صندوق واریز شود گذاري هاي حاصل از سرمایه بازده

این بازده ها به سـمت بودجـه عمـومی     1983این وجود در سال 

درصد بهره مالکانه  15فقط  1984-1987منحرف شد و در دوره 

ها به صـندوق   شد و این در حالی بود که بازده به صندوق واریز می

هـیچ جریـان    1987و از سـال  . رفـت  مـی ) GRF(درآمد عمومی 

هـا نیـز    درآمد اضافی به سمت صندوق وجود نداشت و کلیه بازده

هاي زیادي شکل  بحث 1980در سال . رفت به بودجه عمومی می

زان از رانـت منـابع بایـد بـراي     گرفت، به عنوان مثال اینکه چه می

 و اینکـه سیاسـت تنـوع بخشـی    . انـداز شـود   هاي آینده پس نسل

ـ  مـی هـاي مختلـف    گـذاري در بـورس   قتصادي و سرمایها د از توان

 حاصل شود) interventionist(هاي مداخله جویانه  طریق سیاست

گذاري و  و دیگر اینکه میزان پاسخگویی صندوق به مجلس قانون

  نیز به عموم چقدر است؟

هـاي عمـومی دربـاره اهـداف و      نظرخواهی 90در اواخر دهه 

با تاکیـد   1995در سال  خواهیاولین نظر .شدآینده صندوق ایجاد 

ي آینده برگزار شد کـه در  ها نسلگذاري بلندمدت براي  بر سرمایه

 1997اصالح شـد و در سـال    AHSTF ،1996نتیجه آن در سال 

انجـام   1998خواهی در سـال  دومین نظر. وباره سازمان داده شدد

ز افـزایش پـس انـدا   (هاي مـالی سـوال شـد     شد و درباره سیاست

هـا و افــزایش   صـندوق، کـاهش بـدهی محلـی، کـاهش مالیـات      

لویت فقـط  وو افزایش پس انداز صندوق به عنوان اولین ا). مخارج

هـا   در نظرخواهی این اولویـت  2000در سال . درصد راي آورد 19

، پیشنهاد داده شد کـه بـه صـندوق    2002تصویب شد و در سال 

گسترش پیدا کنـد   اجازه داده شود از طریق وجوه واریزي بیشتري

هـا هنـوز    و نیز از آن براي ایجاد ثبات استفاده شود که ایـن طـرح  

طـی نظرخـواهی،    2003و در نهایت در سال . پذیرفته نشده است

هـاي صـندوق بـه منظـور حمایـت از بودجـه        مقرر شد از دریافتی

  .استفاده شود

  مختلف تشکیل دهنده صندوق آلبرتا يها بخش

مدیریت صندوق بر عهـده خزانـه    ،1979بر طبق قانون سال 

ایالتی بود و خزانه موظف بود ساالنه به مجلـس و افکـار عمـومی    

در ایـن قـانون   . ها گزارش دهـد  ها و پرداخت ان دریافتزدرباره می

فقط بیـان شـده    ها نشده بود گذاري اي به نحوه سرمایه هیچ اشاره

. تر باشـد  آیینها نباید از حد قابل قبولی پ گذاري بود که این سرمایه

کـه از   هـاي اضـافی   پرداخـت کلیه بهره مالکانـه و   1996تا سال 

رفت و  می آمد ابتدا به خزانه دولت میدست  به هاي کرون سرزمین

  . شد می درصد این مبلغ به صندوق واریز 30سپس 

  ساختار اولیه 

سـود   پـنج صـندوق از   1996در ساختار اولیه تا قبل از سـال  

  :شد می تشکیلي گذار سرمایهسهام 

به منظـور پرداخـت بـدهی    ) AID(گذاري آلبرتا  بخش سرمایه -1

)make debt (هاي سهام و تنوع بخشیدن بـه   گذاري و سرمایه

  .اقتصاد آلبرتا تشکیل شد

کـه ایـن بخـش بـه سـایر      ) CID(گذاري کانادا  بخش سرمایه -2

ي محلی یا کارگزاران دولتی بـا نـرخ بهـره در زمـان     ها دولت
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 .داد می واگذاري، وام

ــروژه -3 ــرمایه بخــش پ ــاي س ــرمایه) CPD(اي  ه ــذاري در  س گ

 -هایی که براي مردم آلبرتا منافع بلنـد مـدت اقتصـادي    پروژه

 .کرد می اجتماعی ایجاد

گـذاري در   سـرمایه ) CMID(گـذاري تجـاري    بخش سـرمایه  -4

 .سهام کانادایی و اوراق قرضه و بازار پول

هـاي   ر موجـودي که باید د) EID(گذاري انرژي  بخش سرمایه -5

آتی در بخش انرژي کانادا  هاي سهام به منظور تسهیل توسعه

  ]10[ .کرد می گذاري سرمایه

  ساختار جدید

جزء تقسیم  دوصندوق به  1996طی اصالحیه قانونی از سال 

 Endowment Portfolio -2و  Transition Portfolio -1: شـد 

اي قبلـی  ارائهـ بـراي نگهـداري موقـت تمـام د     Tکه پورتفولیوي 

 Eتفولیـوي  رها بـه پو  درصد این دارایی 10صندوق تشکیل شد و 

بـه   Tهاي پوتفولیوي  درصد دارایی 10واریز شد و قرار شد ساالنه 

کـه بـه طـور کامـل بـه اتمـام        منتقل شود تا زمانی Eتفولیوي رپو

در بــازار ســهام و اوراق قرضــه    Eوجــوه پورتفلیــوي  . برســد

ی از درآمد حاصله صـرف جبـران   که بخش. شود میگذاري  سرمایه

و بقیـه بـه بودجـه عمـومی      شود می) دلیل تورم هب(ارزش سرمایه 

گذاري هر دو اینهـا صـرفا تجـاري     اهداف سرمایه. شود منتقل می

) تنوع بخشی اقتصادي و توسعه اجتماعی(بود و سایر اهداف قبلی 

میلیـون   226با اعـالم دولـت، مبلـغ     2005در سال  .از بین رفت

کانادا بـراي جبـران تـورم بـه صـندوق واریـز شـد و نیـز از          دالر

 دالر بـه هـر یـک از سـاکنین آلبرتـا      400درآمدهاي دولتی مبلغ 

هـاي ایـن صـندوق صـرف      در عـالم واقـع دارایـی   . پرداخت شـد 

و افـزایش درآمـدهاي نفتـی     شود میهاي ایالتی  بازپرداخت بدهی

دف بدلیل افـزایش روزافـزون قیمـت نفـت، باعـث شـده کـه هـ        

انداز کردن و خاصیت بین نسلی بودن ثـروت نفـت کمرنـگ     پس

 . شود

  اهداف

  :هنگام تقدیم الیحه اهداف زیر تصریح شد

 انداز، باید کـاهش درآمـد منـابع     صندوق به عنوان حساب پس

 .در آینده را جبران کند

    ایجاد امکان اعمال نفوذ بیشتر براي دولت به منظـور کـاهش

 .بدهی آینده ردادن با

 ایجاد کیفیت زندگی براي مردم آلبرتا. 

  ي هـا  فعالیتایجاد ثبات در اقتصاد از طریق تنوع بخشیدن به

 .اقتصادي

  اثرات مثبت و منفی صندوق آلبرتا

بـودن مالیـات نسـبت بـه      آییناثرات مثبت براي مردم آلبرتا پ

بودن قیمت خدمات عمـومی   آیینسایر ساکنین کانادا است و نیز پ

که در غیر این صـورت امکـان پـذیر     AHFتوسط  و ایجاد اشتغال

تـامین  ، سوبسـید قیمتـی گـاز طبیعـی     اثرات منفیهمچنین  .نبود

اي  ، وام دادن از صندوق با نرخ بهـره هاي غیراقتصادي مالی پروژه

 .تر از نرخ بازگشت بازار آیینپ

  ]11[صندوق نروژ .3-3

  کلیات

) NCS(ژ بعد از اعمال حاکمیت کشور نروژ بر فالت قاره نـرو 

دولت تاکید کرد تمام منابع طبیعـی فـالت قـاره تحـت مالکیـت      

دولت بوده و دولت نروژ تنها مقـام مسـئول بـراي اعطـاي امتیـاز      

اعطـا   1965با امتیازاتی که دولت در سـال  . اکتشاف و تولید است

اولین چاه نفت در فالت قاره نـروژ حفـاري و    1966کرد، در سال 

آغاز شد کـه در آن زمـان تولیـد نفـت      1970تولید در اوایل دهه 

میلیون بشـکه   یکبه  1987بشکه بود که در سال  32000روزانه 

 ]12[.میلیون بشکه در روز افـزایش یافـت   سهبه  1996و در سال 

بودن تقاضاي داخلی در نروژ این کشور توانست بـه   آییندلیل پ هب

ــدیل شــود  ــان تب ــی در جه ــد  .یکــی از صــادرکنندگان نفت همانن

هاي  هاي آالسکا و آلبرتا در نروژ نیز بعد از کشف نفت بحث ایالت

فراوانی در مورد چگونگی مصرف ایـن درآمـدها شـکل گرفـت و     

هـاي ناشـی از جـذب ایـن      ترس از بیماري هلندي و نیز نگرانـی 

درآمدها در اقتصاد داخلی، شدت گرفت ولی با این حال صـحبتی  

 1986کـه در سـال   از ایجاد صندوق نفتی نبـود بـه خصـوص این   

در . قیمت نفت به شدت کاهش یافت و نیازي بـه ایـن امـر نبـود    

، مصرف این درآمـدها در اقتصـاد، تـورم و افـزایش     80اوایل دهه 
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بـا تصـویب    1972در سال  .هاي عمومی را به همراه داشت بدهی

، شرکت استات اویل به عنوان شرکت دولتی )استورتینگ(مجلس 

هداف تعیین شده، این شرکت باید یـا  بر اساس ا. شد تأسیسنفت 

یا با مشارکت شرکت هـاي دیگـر؛ اکتشـاف، تولیـد،      به تنهایی و

هـاي نفتـی را    حمل و نقل، پاالیش و بازار یـابی نفـت و فـرآورده   

  در ابتـدا مقـرر شـد کـه دولـت در هـر مجـوز تولیـد          .انجام دهد

درصد مشارکت داشته باشد کـه پـس از آن مجلـس تصـویب      50

در اقدامات بعـدي  . د بیشتر یا کمتر باشدتوان میین سهم کرد که ا

خش تقسیم شـد  ب دوهاي استات اویل در امتیازات نفتی به  دارایی

که قسمتی به طور مستقیم به دولـت واگـذار شـد و سـهم مـالی      

بر این مبنا شکل گرفت و قسمت دیگر به ) SDFI(مستقیم دولت 

هـاي   لـت هزینـه  ترتیـب دو  بـه ایـن  . استات اویل واگـذار رسـید  

هاي عملیـاتی مربـوط بـه سـهم      ي و هزینهگذار سرمایهاکتشاف، 

کرد و سـهمی از تولیـد و درآمـد،     می مالی مستقیم دولت را تامین

در سـال  . کرد می متناسب با منافعش در هر مجوز تولید را دریافت

درصـد از   5/21این ساختار تغییر کرد و با تصویب مجلـس   2001

  .مالی مستقیم دولت فروخته شدهاي سهم  دارایی

یـا  ( شـود  مـی طریق حاصل  سهدرآمدهاي نفتی دولت نروژ از 

  ):شود میبخش تقسیم  سهبه 

 ]SDFI(]13(سهم مالی مستقیم دولت  -1

 .کند می سهمی است که دولت از هر مجوز تولید دریافت

 سود سهام استات اویل  -2

بخـش  در چند سال اخیر، بخشی از سـهام اسـتات اویـل بـه     

خصوصـی واگــذار شــد و ایـن شــرکت وارد بــورس اوراق بهــادار   

که دولت نروژ از طریق سود سـهام خـود در   . نیویورك و اسلو شد

  .کند می استات اویل درآمد کسب

درصد از سهام شرکت را در  8/81، دولت 2002در اول ژانویه 

سازي، مجلس سهام دولت  یار داشت، و با تداوم روند خصوصیاخت

 . درصد را کاهش داد 67ت اویل را به کمتر از در استا

) area fee(مالیات، بهره مالکانه، حق االرض (ها  تعرفه -3

 )و مالیات دي اکسید کربن

درصد ارزش تولید ناخالص حوزه نفتـی   16تا  8بهره مالکانه، 

این تعرفه لغـو   2006که بر اساس قانون اخیر از اول ژانویه . است

  .شده است

  صندوق نفتی نروژ تأسیس

که در نتیجه بایـد   کشور نروژ با پیر شدن جمعیت روبرو است

خـدمات مراقبـت و    ارائـه هـاي بازنشسـتگی و    پرداخت مسـتمري 

هـایی در ایـن    بحـث  80در اواخـر دهـه   . پرستاري را افزایش دهد

زمینـه مطــرح و صــندوق نفتــی بــا هــدف تــامین تعهــدات آتــی  

توسـط   1990ر سـال  د] NGPF]14بازنشستگی تشـکیل شـد و   

اسـتفاده  : مجلس به ثبت رسید و اهـداف کلـی آن عبـارت بـود از    

مدت از درآمدهاي نفتی، مدیریت جریان نقدي دولـت از نفـت    بلند

و عالوه بر ایـن مـوارد در سـال    . و تامین کسري بودجه غیر نفتی

به نقش صندوق در تامین مالی تعهـدات بازنشسـتگی نیـز     1990

  .تاکید شد

  صارف صندوقمنابع و م

بر خالف آالسکا و آلبرتـا کـه سـهمی از درآمـدهاي نفتـی را      

کنند، کلیه درآمدهاي خالص بخش نفت بـه صـندوق    می انداز پس

  :شود مینروژ واریز 

ي هـا  فعالیـت کلیه درآمدهاي مالیاتی و بهره مالکانه حاصل از 

منــافع مــالی مســتقیم دولــت ، مالیــات دي اکســید کــربن، نفتـی 

)SDFI( ، منـابع صـندوق بیمـه نفتـی    ، سهام اسـتات اویـل  سود ،

فـروش سـهام منـافع    ، ات فالت قـاره تأسیسدرآمدهاي حاصل از 

و همینطـــور درآمـــدهاي حاصـــل از ، مـــالی مســـتقیم دولـــت

 .هاي مالی گذاري در دارایی سرمایه

رآمــدها دولــت بــراي تــامین کســري بودجــه کنــار ایــن ددر 

تنهـا پرداختـی از   . دکنـ  می صندوق استفاده غیرنفتی از درآمدهاي

صندوق، تامین کسري بودجه غیر نفتـی دولـت اسـت و از طـرف     

دیگــر هنگــام مــازاد بودجــه نیــز ایــن مــازاد بــه صــندوق واریــز  

وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی از قبیل اوراق قرضه، .شود می

ي گـذار  سـرمایه و اسناد بـازار مـالی    ها شرکتاوراق بهادار، سهام 

ي هـا  فعالیتتیب عالوه بر درآمدهاي حاصل از به این تر. شود می

ي مالی نیز به عنوان درآمد ها فعالیتنفتی، بازده سرمایه حاصل از 

  .شود میصندوق محسوب 
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گردش وجوه نفت در صندوق نفتی نروژ -3نمودار 

  گزارش کشوري انرژي، نروژ: مأخذ

  ي نفتی کشورکویتها صندوق. 4-3

  کلیات 

اگرچه کویت بـه لحـاظ جغرافیـایی کشـور کـوچکی اسـت و       

تـرین   میلیـون نفـر دارد امـا یکـی از بـزرگ      3/2جمعیتی بالغ بـر  

در مورد وضعیت اقتصادي کویـت  . تولیدکنندگان نفت جهان است

دالر دارد و  20،000اي در حـدود   سـرانه  GDPگفت کـه   توان می

دهد و در عین حال  می آن را تشکیل GDPدرصد  50بخش نفت 

 95درصد درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي نفتـی اسـت و    80

دولت کویـت بـه منظـور    . دهد می درصد صادرات را نفت تشکیل

روبرو شدن با تسلط بخش نفت، و تنوع بخشی به اقتصاد، بخشی 

 1952گذاري کرد و در سال  تی را در خارج سرمایهاز درآمدهاي نف

بــراي مــدیریت پورتفــوي ) KIB(ي کویــت گــذار ســرمایه هیــأت

بـه اداره   1958هاي خارجی تشکیل شد و در سـال   يگذار سرمایه

، 1960در سـال   .تغییـر نـام داد   ]KIO(]15(ي کویت گذار سرمایه

ز را ایجـاد کـرد کـه ا   ) GRF(دولت کویت صندوق ذخیره عمومی 

شد کـه ایـن مـازاد بودجـه بـه دلیـل        می مازاد بودجه تامین مالی

خزانـه اصـلی    GRF. افزایش درآمدهاي ناشی از صادرات نفت بود

شود چـرا کـه عـالوه بـر درآمـدهاي نفتـی کلیـه         دولت تلقی می

شود و با صـدور مجـوز    درآمدهاي دولت به این صندوق واریز می

. شـود  ن محل پرداخت مـی اي دولت از ای هاي بودجه قانونی هزینه

صندوق پس اندازي به نـام صـندوق نسـل آینـده      1976در سال 

)RFFG(]16[  ي آتـی تشـکیل   هـا  نسلبا هدف ایجاد درآمد براي

دار  ، صـندوق ذخیـره عمـومی عهـده    RFFGشد؛ پس از تشـکیل  

دیریت جریـان مـالی   وظیفه تثبیت بوده است و عالوه بـر ایـن مـ   

هاي داخلی دولت  گذاري رمایههاي عمومی و س دولت شامل بدهی

صندوق ذخیـره عمـومی، مـازاد     .به این صندوق سپرده شده است

هـاي غیـر    درآمدهاي نفتی را براي تامین کسـري بودجـه، هزینـه   

درصـد   10. دهـد  مـی  بینی نشده مورد استفاده قرار مترقبه و پیش

ي آتـی  هـا  نسـل درآمدهاي عمومی ساالنه، به صندوق پس انداز 

روبرو شدن با ) GRF(هدف صندوق ذخیره عمومی . شود میواریز 

نیازهاي مالی کوتاه مدت است در حالیکـه صـندوق نسـل آینـده     

ــر دارد    ــد نظ ــدت را م ــد م ــرد بلن ــل از  . رویک ــدهاي حاص درآم

ي بعد از درآمدهاي نفت، منبع درآمـدي بـراي دولـت    گذار سرمایه

  .شود میکویت محسوب 

  :ل استمنابع درآمدي صندوق نسل آتی به شرح ذی
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 50  درصــد از موجــودي صــندوق ذخیــره عمــومی)GRF ( در

  .زمان تشکیل صندوق نسل آینده، به این صندوق واریز شد

  درصد از درآمدهاي ساالنه بودجه دولت بـه ایـن    10مقرر شد

 .صندوق واریز شود

  هاي صـندوق نسـل آینـده     يگذار سرمایهدرآمدهاي حاصل از

 ]17[.شود مینیز به این صندوق واریز 

دسـت   بـه  گیرد و منابع می این انتقاالت خارج از بودجه صورت

ي مـالی بـا پرتفولیـوي متنـوع نگهـداري      ها داراییآمده به شکل 

. شـود  مـی آمده نیز در صندوق نگهـداري  دست  به و سود شود می

ي خـارجی نگهـداري   هـا  داراییتمام موجودي صندوق به صورت 

ــی ــارجی      م ــرمایه خ ــاي س ــا در بازاره ــیاري از آنه ــود و بس ش

در ) KIA(ي کویـت  گـذار  سـرمایه شوراي . شود ي میگذار سرمایه

بـا هـدف مـدیریت صـندوق ذخیـره عمـومی و نیـز         1982سال 

صندوق نسل آتی تشکیل شد، این شورا توسـط هیـات امنـا اداره    

رکـزي و وزیـر   کـه شـامل وزیـر نفـت، رئـیس بانـک م       شـود  می

پــنج کارشــناس متخصــص در زمینــه . داري کویــت اســت خزانــه

کننـد نیـز بـه ایـن      گذاري مالی که در دولت فعالیت نمـی  سرمایه

وظایف اصلی این شـورا تهیـه کـردن    . دهند هیات امنا مشاوره می

هـا،   هاي کلی، نظارت و پیگیري این سیاسـت  استراتژي و سیاست

ایـن شـورا   . اسـت  KIAو مقررات نظارت بر اجرا و تنظیم قوانین 

قبل از ارائه بودجـه بـه هیـات وزیـران، آن را بررسـی و تصـویب       

کند و این نهاد با حمایت از بخش خصوصـی از طریـق تـامین     می

بـراي جلـوگیري از فشـار    . شـود  ، در آنها سهیم میها شرکتمالی 

عمومی به منظور خرج کردن درآمدهاي صـندوق و نیـز حفاظـت    

هاي سیاسی، انتشار میـزان دارایـی هـاي     ر دخالتصندوق در براب

در عین حـال قـوانین   . صندوق به موجب قانون ممنوع شده است

روشن است با اینکه خروجـی و برداشـت    RFFGواریز به صندوق 

بـا ایـن وجـود برداشـت از     . رسـد  از صندوق به اطالع عموم نمـی 

 تا قبل از جنگ خلـیج . صندوق باید به تصویب مجلس ملی برسد

فارس، دارایی هاي صندوق انباشته شده بود و حجـم درآمـدهاي   

گذاري از خـود درآمـدهاي مسـتقیم نفـت فراتـر       حاصل از سرمایه

 100تا  90رفته بود و حجم صندوق در ابتداي جنگ با عراق بین 

جنگ باعث ضربه به اقتصـاد کویـت شـد     .میلیارد دالر بوده است

کامـل متوقـف شـد و     که تولید نفت ایـن کشـور بـه طـور    طوری به

درصـد   25ات نفتی نیز آسیب دید؛ در پی آن مخارج دولت تأسیس

بـین  . افزایش یافت و به همین دلیل دولت دچارکسري بودجه شد

 موجودي صـندوق مخـارج دولـت را تـامین     1990-91ي ها سال

هاي مربوط به بازسازي نیـز از ایـن    کرد و عالوه بر اینها هزینه می

 GDPتولید نفت و  1993در نتیجه، تا سال . شد می محل پرداخت

هـاي صـندوق    ود و کسري بودجه به وسـیله دارایـی  بهبود یافته ب

جبران شد اما در عین حال میزان مبلغ پرداختی به این امر اعـالم  

ي صندوق کاهش یافـت و صـندوق   ها داراییپس از این امر . نشد

مقابـل   قدرت تثبیت اقتصادي را از دست داد و اقتصـاد کویـت در  

فقدان شفافیت . نوسانات قیمت جهانی نفت بسیار آسیب پذیر شد

در انتشار اعداد و ارقام باعث شده است تا ارزیابی میزان اثرگذاري 

  .صندوق در اقتصاد کویت دشوار باشد

  در ایران صندوق حساب ذخیره ارزي. 5-3

در ایران به منظـور ایجـاد ثبـات در میـزان درآمـدهاي ارزي      

در . حاصل از صدور نفت در بودجه، حساب ذخیره ارزي ایجاد شـد 

) 1379-1383(ي اخیر در چارچوب برنامه پنج ساله سـوم  ها سال

هاي نفتـی بـه اقتصـاد     به منظور جلوگیري از ورود مستقیم شوك

فتـه رویکـرد   ي پـیش گ هـا  چـالش کشور و نیز رفـع مشـکالت و   

جدیدي به وجود آمد و در این راستا حساب ذخیره در قالـب مـاده   

قانون برنامه پنج سـاله سـوم مـورد پـذیرش و تصـویب قـرار        60

مـازاد   1380گرفت که به موجب آن دولـت مکلـف شـد از سـال     

درآمدهاي ارزي حاصل از نفت خام در پایان هر سـال نسـبت بـه    

امـه را در حسـاب ذخیـره ارزي    بینی شده در قـانون برن  ارقام پیش

نظـام  . حاصل از درآمد نفت خام نزد بانک مرکزي نگهداري کنـد 

قانون برنامه سـوم توسـعه از سـال     60ذخیره ارزي که طبق ماده 

در کشور به اجرا درآمد، در واقع احیاء رویکـرد اولیـه نظـام     1379

 اي با هدف تبدیل درآمد حاصل از منابع تجدیدناپذیر کشـور  برنامه

ي اشـتغال سـودآور و پایـدار و    ها فرصتهاي تولیدي و  به ظرفیت

   ]18[.موجد درآمد صادراتی ارزآور است

  ف دولت از ایجاد حساب ذخیره ارزياهدا. 1-5-3

  .هاي برونزاي نفت بر اقتصاد کشور جلوگیري از ورود شوك -
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کــاهش وابســتگی بودجــه دولــت بــه درآمــدهاي حاصــل از   -

 .صادرات نفت خام

  .ي تولیدي و صادراتیها بخشش غیردولتی در تقویت بخ -

  منابع ورودي و مصارف حساب ذخیره ارزي . 2-5-3

  منابع -الف

بینی شده صادرات  مابه التفاوت درآمد واقعی و درآمد پیش -1

  .در آن سال) سوم و چهارم(نفت خام در برنامه 

هـاي پرداختـی از حسـاب     بـاز دریافـت اصـل و سـود وام     -2

 .ذخیره

 .درآمد ناشی از سود دریافتی از بانک مرکزي -3

  مصارف -ب

برداشــت از حســاب، معــادل میــزان کســري درآمــدهاي   -1

بر اساس بند (بینی شده در برنامه آن سال  نفت خام پیشصادرات 

قـانون برنامـه   ) 1(قانون برنامه سـوم و بنـد ج مـاده     60ب ماده 

  .)چهارم

موجـودي   درصـد  50برداشت از حسـاب، معـادل حـداکثر    -2

ــه   ــت وام ب ــت پرداخ ــرمایهجه ــذار س ــش گ ــان بخ ان و کارآفرین

  .غیردولتی

 .سایر موارد طبق قانون -3

  عملکرد حساب ذخیره ارزي . 3- 3-5

ي گذشته نشان داد ماده قـانونی کـه قـرار بـود     ها سالتجربه 

عامل تثبیت برنامه باشد بیش از همه مواد دیگر این قـانون مـورد   

هـاي بـاالي    مضـافا اینکـه قیمـت   . گرفتبازنگري و اصالح قرار 

هـاي دائـم    گذار را ترغیب نمود تا بخشـی از هزینـه   نفت، سیاست

سـاز و کـار   . بودجه را از منبعی غیردائم و ناپایدار تامین مالی کنـد 

ترتیب در عمـل بـه    به اینبینی در قانون برنامه سوم توسعه  پیش

  .اي تضعیف شد میزان قابل مالحظه

  هاي آن مقایسه پیش بینی سقف درآمدي ارزي در برنامه سوم و چهارم و اصالحیه - 2جدول 

  83  82  81  80  79  سال

  12082.8  11578.8  10864.8  11089.6  10951.5   سقف درآمدي ارزي مصوب برنامه

  17400  15438  12800  12864  11500  سقف اصالح شده

  - 5317.2  - 3859.2  - 1935.2  - 1774.4  - 548.5  میزان تغییرات

  44  33.3  17.8  16  5  درصد تغییرات

   83و 82و  81ي ها سالقانون برنامه سوم و قوانین بودجه سنواتی  60اصالحیه ماده : مأخذ

هاي مکرر این ماده قانونی ارقام مربوط به درآمـد   در اصالحیه

) 2(در جدول  1380و  1379ي ها سالحاصل از صادرات نفت در 

کـه در   –بینی درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت خـام   پیش

تغییراتی یافت و مقرر شد سقف  -قانون برنامه سوم بیان شده بود

جه سـنواتی و نـه   ي بعد، در قوانین بودها سالدرآمدهاي ارزي در 

همچنین دولـت  . در قالب برنامه مصوب، مورد بازنگري قرار گیرد

درصـد حسـاب ذخیـره ارزي را     50اجازه یافت حداکثر تا معـادل  

ي و تــامین بخشــی از اعتبــارات مــورد نیــاز گــذار ســرمایهبــراي 

ي تولیدي و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزي، حمل و ها طرح

ــار بخــش غیردولتــی  نقــل و خــدمات فنــی و مهن دســی در اختی

که فلسفه وجودي  60عالوه بر اصالحات مکرر ماده  ]19[.بگذارد

 21حساب ذخیره ارزي را زیر سـوال بـرد، طبـق بنـد ب تبصـره      

لـت اجـازه داده شـد در جریـان     بـه دو  1381قانون بودجه سـال  

سازي نرخ ارز به منظور جلوگیري از افزایش بـدهی دولـت    یکسان

میلیـارد   1/2ي جمهوري اسالمی ایران بـه میـزان   به بانک مرکز

میلیون دالر از درآمدهاي نفتی استفاده کنـد   12800دالر مازاد بر 

میلیـارد دالر   5/2این قانون به میزان  21و بر اساس بند ع تبصره 

بابت بازپرداخت تعهدات ارزي سـنوات گذشـته از حسـاب ذخیـره     

به دولت  1382سال  همچنین در قانون بودجه. ارزي برداشت کند

بـا   هـا  طـرح اجازه داده شد به منظور تسـریع در اجـراي عملیـات    

اولویت فصول کشاورزي، منابع آب و نظیر اینها نسبت بـه تـامین   

. میلیارد دالر از طریق حساب ذخیـره ارزي اقـدام کنـد    دوبیش از 
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ها و اصالحات متعدد در شرایطی انجام گرفت که نـه   این برداشت

شده صـادرات نفـت خـام در     نفت از مقادیر پیش بینیتنها درآمد 

ي اجـراي  هـا  سـال قانون برنامه سوم کمتر نبوده، بلکه دولـت در  

برنامه سوم با مازاد درآمد حاصل از صدور نفـت نیـز مواجـه بـوده     

قـانون   60گفت ایـن شـیوه اجـراي مـاده      توان میبنابراین . است

مـه سـوم محسـوب    برنامه سوم، عدم وفاداري به مفاد قـانون برنا 

؛ زیرا طبق قانون، برداشت از این حسـاب فقـط در حـالتی    شود می

. بینـی شـده کمتـر باشـد     ممکن بود که درآمد نفتی از مقدار پیش

این اصالحات، فلسفه و ماهیت وجـودي   شود میچنانچه مالحظه 

حساب ذخیره ارزي را زیر سوال برده اسـت؛ زیـرا قبـل از افتتـاح     

میـزان اسـتفاده از درآمـدهاي نفتـی در     حساب ذخیـره ارزي نیـز   

شـد و پـس از    چارچوب و ذیل قوانین بودجه سـنواتی تعیـین مـی   

افتتاح حساب ذخیره ارزي نیز همان روند گذشته دنبال شده است 

در تداوم تجربه حساب ذخیـره  . که با روح برنامه سوم منافات دارد

چهـارم  قانون برنامـه   یکارزي در برنامه سوم، این روش در ماده 

احکام مربوط به ایـن حسـاب   . توسعه نیز در نظر گرفته شده است

ــرات   ــد روال برنامــه ســوم اســت و تغیی در ایــن برنامــه نیــز مانن

هـاي   برداشـت . محسوس و قابل توجهی در آن اعمال نشده است

ي اخیـر بـه یـک قاعـده     ها سالمکرر از حساب ذخیره ارزي طی 

و چهـارم بـه صـراحت    متن قانون برنامه سـوم  . تبدیل شده است

اشاره دارد که دولت فقط در شرایط کاهش قیمت جهانی نفت بـه  

بینی بودجه ساالنه اختیـار رجـوع بـه     تر از سطح پیش آیینسطوح پ

. مجلس براي اخذ مجوز برداشـت از حسـاب ذخیـره ارزي را دارد   

و یـا تحـت    60ي اخیر در قالـب اصـالح مـاده    ها سالآنچه طی 

تاده است همگی در شرایط افـزایش قیمـت   عناوین دیگر اتفاق اف

نفتـی بودجـه صـورت     جهانی نفت و عدم تحقق درآمـدهاي غیـر  

عملکرد حساب ذخیره ارزي در دوره پنج ساله برنامـه  . گرفته است

خـام کشـور و منـابع     سوم توسعه با توجه به درآمد صادرات نفـت 

  :حاصل از مازاد درآمد نفتی به شرح زیر بوده است

 میلیون دالر  1386تا پایان مهر  1379خالصه عملکرد حساب ذخیره ارزي از سال  -3جدول 

  1386ماهه6  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  9555  10686  9478  3/8443  8082  9/7297  7/5943  -  مانده اول دوره

  12648  21831  13205  10484  5798  5913  2168  7/5943  منابع

  12322  21174  9/12805  3/10207  4/5400  5596  8/1847  7/5943  مازاددرآمد ارزي

  149  380  6/216  2/175  6/246  7/281  1/312  -  سود متعلقه به موجودي حساب

  158  252  156  1/96  40  3/33  4/17  -  بازپرداخت تسهیالت اعطایی

  19  25  6/14  5/5  7/2  7/1  -  -  سود دریافتی بابت تسهیالت

  13987  23273  3/11985  6/9427  5/5436  6/5128  814  -  )مصارف(برداشت از حساب 

  5202  5512  3/2313  5/1937  5/1075  8/597  3/158  -  )غیردولتی(بابت اعطاي تسهیالت 

سهم از کل برداشت از حساب 

  )درصد(
-  4/19  7/11  8/19  6/20  3/19  7/23  2/37  

دیون مشمول تغییر التفاوت  مابه

  نرخ ارز
-  -  2431  2414  2781  1632  0  0  

هاي  برداشت(بابت مصارف دولتی 

  )اي بودجه
-  7/655  2100  1947  4732  8051  17761  8785  

سهم از کل برداشت از حساب 

  )درصد(
-  6/80  9/40  8/35  2/50  2/67  3/76  8/62  

  8706  9555  7/10685  9/9477  3/8443  8082  8/7297  7/5943  موجودي نقدي پایان دوره

  16044  11000  5740  3583  1741  705  142  -  مطالبات مربوط به تسهیالت ارزي

  26750  20555  16426  13060  10184  8787  7440  5944  دارایی حساب ذخیره ارزي
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سپرده اعتبارات اسنادي گشایش 

  هاي صادره نامه شده و ضمانت
-  -  -  -  -  1958  6340  5408  

  5237  0  5317  -  -  -  -  -  تعهدات حساب

موجودي نقدي پس از در نظر 

  گرفتن تعهدات
7/5943  8/7297  8082  3/8443  9/9477  3411  3215  1939-  

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران –اداره آمار و تعهدات و اداره سیاستها و مقررات ارزي : منبع

  صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعهایجاد . 4-5-3

هاي کلی برنامه پنجم توسـعه توسـط    سیاست 1387در سال 

هـا   شد که با انتشار این سیاست رهبر معظم انقالب اسالمی ابالغ 

در سایت مجمع تشخیص آمده است که تغییر نگاه به نفت و گـاز  

ابع من«و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به 

و ایجاد صندوق توسـعه ملـى بـا    » هاى زاینده اقتصادى و سرمایه

در سـال اول  تصویب اساسنامه آن در مجلـس شـوراى اسـالمى    

ریزى براى استفاده از مزیـت نسـبى نفـت و     برنامه پنجم و برنامه

گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسـته بـدان بـا    

  : رعایت

درصد از منابع حاصل از صـادرات   20ـ واریز ساالنه حداقل 1

  . هاى نفتى به صندوق توسعه ملى نفت و گاز و فرآورده

ى هـا  بخشـ ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملى به 2

با هدف تولید و توسـعه   »غیردولتى«خصوصى، تعاونى و عمومى 

ى در داخل و خارج کشور بـا در نظـر گـرفتن شـرایط     گذار سرمایه

  . رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى

هاى جارى دولت به درآمدهاى نفـت   ـ قطع وابستگى هزینه3

  .و گاز تا پایان برنامه

هاي پیاپی دولت از حساب ذخیره برخی کارشناسان و  برداشت

نظران را به این نتیجـه رسـاند کـه ایـن حسـاب از هـدف        صاحب

صلی خود کامال دور شده و بیشتر به محلی بـراي تـامین بودجـه    ا

برپایـه همـین تحلیـل بـود کـه مجمـع       . دولت تبدیل شده اسـت 

هـاي کلـی برنامـه پـنجم،      تشخیص مصلحت نظـام در سیاسـت  

صندوق توسعه ملی را با تعریـف و کـارکردي متفـاوت جـایگزین     

ایـن   تأسـیس در واقـع هـدف مجمـع از    . حساب ذخیره ارزي کرد

درصد درآمدهاي نفتی به صندوق مـورد   20صندوق واریز ساالنه 

. اشاره و قطع ارتباط مالی دولت با این بخش درآمدهاي نفتی بـود 

به موجب این گزارش، قرار شد بـا آغـاز برنامـه پـنجم، صـندوق      

در حـالی   89اندازي شود، اما دولـت در بودجـه    توسعه ملی نیز راه

ایـن صـندوق را    تأسـیس ت که هنوز تکلیف برنامه مشخص نیسـ 

از دیگر سو بایـد بـه ایـن    . البته با تعریف خود پیشنهاد کرده است

ــره ارزي    ــه در حســاب ذخی ــز توجــه داشــت ک ــه اساســی نی نکت

جمهور عضو هیات امنا نبود، در حالی که در صندوق توسـعه   رئیس

ایـن بـه معنـاي آن اسـت کـه در      . ملی، وي رئیس هیات امناست

هیات عامـل نیـز رئـیس جمهـور بـوده و       تدوین اساسنامه رئیس

ریـزي ریاسـت    رئیس کل صندوق نیز وزیر اقتصاد یا معاون برنامه

در چنین سـاختاري بانـک مرکـزي تنهـا یکـی از      .جمهوري است

اعضاي هیات امناست که با وجود یک راي اثري بر اداره صندوق 

رسـد دولـت    با توجه به این شـرایط بـه نظـر مـی    . نخواهد داشت

د در قالب کمیسیون اقتصادي دولت نقاط کلیدي اقتصـاد  خواه می

  .را هرچه بیشتر در اختیار خود داشته باشد

مقایسـه رشـد کشـورهاي داراي صـندوق بــا     . 4

  کشورهاي فاقد آن

با تکیه بر شـواهد تجربـی، بیـان    ، در ادبیات توسعه اقتصادي

بـه   شده که کشورهاي داراي منابع فقیر، رشد بیشـتري را نسـبت  

اي، رابطـه   در مطالعـه . انـد  اي با منابع غنـی تجربـه کـرده   کشوره

ــو ــالص معک ــد ناخ ــرانه   س تولی ــی س ــور در دوره 86داخل    کش

 ، با سهم سرمایه طبیعی در کل سـرمایه ملـی آنهـا   1965 -1989

 بـه ) شامل سرمایه فیزیکی، سـرمایه انسـانی و سـرمایه طبیعـی    (

اقتصـادي بـا   پایه این مطالعه، رابطـه رشـد    بر. اثبات رسیده است

به طور متوسـط   دهد که می هاي وفور منابع طبیعی نشان شاخص

کشورهاي با صادرات مبتنی بر منابع طبیعی غنی و یا بـا سـرمایه   

اســاس  بـر . بــاال داراي رشـد اقتصــادي پـایینی هســتند   طبیعـی 

  رشـد اقتصـادي،    همبستگی منفی شاخص وفـور منـابع طبیعـی و   
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یعی از یک کشور به کشـور  درصد افزایش در سهم سرمایه طب 10

درصد کاهش در متوسط رشد سـرانه سـاالنه همـراه     دیگر با یک

با منابع فقیر ماننـد   هاي نوزدهم و بیستم کشورهاي در سده. است

سوئیس و ژاپن از کشـوري ماننـد روسـیه بـا منـابع غنـی پیشـی        

در سی سال گذشته بهترین دارندگان عملکرد اقتصـادي،   .گرفتند

 شرقی با منابع طبیعـی فقیـر   ه صنعتی شده آسیاياقتصادهاي تاز

در حـالی کـه   ). کنگ و سنگاپور هنگ کره جنوبی، تایوان،( اند بوده

بسیاري از کشورهاي با منابع طبیعی غنی مانند کشـورهاي نفتـی   

رشد  1998تا  1965از سال . اند اقتصادي ضعیفی بوده داراي رشد

طور متوسـط   زوئال بهایران و ون متوسط تولید ناخالص ملی سرانه

درصد  6صد و قطر در 3درصد، کویت و عراق  2درصد، لیبی  یک

رشد سرانه تولید ناخالص ملی در کل کشورهاي اوپک . بوده است

در حـالی  . درصدکاهش داشـته اسـت   3/1سطح  در دوره مشابه تا

 2/2متوسـط   که این رقم براي کشورهاي با درآمـد سـرانه کـم و   

عنـوان کشـورهاي بـا     کشور که بـه  65ان از می. درصد بوده است

اند، فقـط کشـورهاي انـدونزي،     دي شدهبن طبقه منابع طبیعی غنی

تولید ناخالص ملـی بـیش    ي بهگذار سرمایهمالزي و تایلند، نسبت 

 درصد را تجربه 4درصد و رشد تولید ناخالص ملی بیشتر از  25از 

این سـه  ). طبیعیمانند سایر کشورهاي صنعتی فاقد منابع (اند کرده

ود و توسـعه  سـازي اقتصـاد خـ    اند با متنـوع  توانسته کشور آسیایی

کشورهاي صـادر کننـده نفـت    ،صنعتی به این موفقیت دست یابند

، هـا  سـال نظیر ایران، ونزوئال، لیبی، عراق و کویـت، در برخـی از   

د مـ در واقـع درآ . انـد  طی چند دهه گذشته، نرخ رشد منفی داشـته 

ر کلی کاهش یافته اسـت در حـالی کـه سـایر     سرانه اوپک به طو

 GDPکشورهاي در حال توسعه شبیه این کشورها از رشد سـرانه  

یف کشورهاي نفـت خیـز را   عملکرد ضع )4(جدول . اند منتفع بوده

در مقایسه با کشورهاي غیر نفتی طی یک دوره مشخص زمـانی،  

، کشورهاي 2007و  1975هاي  بین سال. دهد می به وضوح نشان

) MENA(و خاورمیانـه و شـمال آفریقـا     تی زیر صحراي آفریقانف

انـد، در حـالی کـه در همـین      بـوده  GPDشاهد رشد منفی سرانه 

بـر   GPDمناطق، کشورهاي فاقد ثروت نفتی، از رشد مثبت سرانه 

) 2000هـاي ثابـت سـال     بـه قیمـت  (حسب برابري قدرت خریـد 

دانـان   ي از اقتصاد اند و این معمایی است که بسیار مند گردیده بهره

ضــعف عملکــرد ( در جسـتجوي یــافتن دلیلــی منطقـی بــراي آن  

  .باشند می )اقتصادي این کشورها

  )ارقام بر حسب دالر( 1975- 2007در کشورهاي نفتی و غیر نفتی بین سال هاي  GPDییر سرانه تغ - 4جدول 

 
 نفتیکشورهاي غیر  کشورهاي نفتی

 

در  GPDسرانه 

 1975سال 

در  GPDسرانه 

 2007سال 

نرخ  متوسط

 رشد سرانه

 )درصد(

در  GPDسرانه 

 1975سال 

در  GPDسرانه 

 2007سال 

متوسط نرخ 

 رشد سرانه

 )درصد(

 2/0  1827  1685  -3/0  1283  1453  کشورهاي زیر صحراي آفریقا

 7/2 4590 2446 -3/2 2694 11076 خاورمیانه و شمال آفریقا

 5/0 5434 4569 4/1 5230 3589 آمریکاي التین و کارائیب

  WDI) 2007(هاي  محاسبات پژوهش بر اساس داده: مأخذ

  درصد جمعیت فقیر در برخی کشورهاي صادر کننده نفت - 5جدول 

 موریتانی چاد سودان آنگوال الجزایر نیجریه 

  40  80  40  70  25  60  درصد جمعیت زیر خط فقر ملی

   The World Fact Book 

رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد، یک تضاد مفهومی 

ـ  زیرا. ندک می ایجاد وت و قـدرت خریـد واردات را   رمنابع طبیعی، ث

وفـور منـابع طبیعـی،     رود کـه  می بنابراین انتظار. دهد می افزایش

بسیاري از اقتصادهاي نفتـی  . یش دهدي و رشد را افزاگذار سرمایه
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کـارگیري درآمـدهاي هنگفـت نفتـی،      انـد تـا بـا بـه     داشته قصد

مالی کنند و توسـعه صـنعتی را    هاي متنوع را تأمین يگذار سرمایه

 هـاي  هنگامی که یک منبـع طبیعـی داراي هزینـه   . تسریع بخشند

حمل و نقل زیادي است، قابل دسترس بـودن فیزیکـی بـه آن در    

ایجاد یک صنعت جدیـد یـا فنـاوري     اي براي قتصاد، زمینهداخل ا

و نقـل، ایـن    هاي حمل البته با کاهش هزینه .کند می جدید فراهم

عنوان مزیت محسـوب    امر نیز در مقایسه با سده گذشته، کمتر به

طوري که ژاپن و کره با وابسـتگی کامـل بـه واردات     ، بهشود می

فوالد در سطوح اول جهانی  اند تولیدکننده سنگ آهن، موفق شده

منـابع   بسیاري از تحقیقات اقتصادي، شکست رشد مبتنی بر.شوند

بررسـی و در ایـن رابطـه     1980و  1970هـاي   طبیعی را در دهـه 

یـک رهیافـت، در حـوزه اقتصـاد     . انـد  کـرده  بیـان  هایی را فرضیه

با منابع غنـی در   کند که اقتصادهاي می سیاسی ریشه دارد و بیان

 جـویی  شدت به رفتار رانـت  اقتصادهاي با منابع فقیر به مقایسه با

شوند، به طوري کـه سیاسـت ملـی تمایـل بـه چنـگ        می گرفتار

در ایـن  . ی داردهاي منابع طبیع موهبت انداختن در رانت حاصله از

تجـاري و یـا از    رهیافت ثروت بـادآورده از بهبـود رابطـه مبادلـه    

ابت منازعات گروهی و در رق شود میاکتشاف منابع طبیعی حاصل 

استفاده از رانت منابع طبیعی، به اقتصـاد تزریـق شـده و بـه      براي

رهیافت دیگـر بـر   . پذیرد می پایان صورت کاالهاي عمومی ناکارآ

اقتصاد  هاي تکیه دارد و رهیافت سوم بر ویژگی» هلندي بیماري«

 تأکیـد دارد کـه از شـرح آنهـا     المللـی  بـین داخلی به رغم اقتصـاد  

   .گذریم می

مالحظات بندي و جمع

به طور کلی مکانیزم مورد استفاده در کشورهاي بحث شده از 

این قرار اسـت کـه جریـان مسـتقیم ورود درآمـدهاي حاصـل از       

فروش نفت به بودجـه دولـت مسـدود شـده و در برخـی از آنهـا       

بهـره  (بخشی از این درآمدها و در برخی کل بهره درآمدهاي نفت 

ق بـراي ایجـاد   مدیریت صـندو . شود میبه صندوق واریز ) مالکانه

آمـده را بـا   دسـت   بـه  درآمد مستمر و کاهش خطر پذیري، منـابع 

هـاي مختلـف در بازارهـاي مـالی      پورتفلیوي مناسب و بـه شـکل  

کند تا ضمن کاهش خطر پذیري و حفـظ اصـل    ي میگذار سرمایه

در ایـن کشـورها   . ها، قدرت خرید صـندوق حـداکثر شـود    سرمایه

ي مالی صـندوق بـه   ها اراییدبازده و درآمدهاي مستمر حاصل از 

عنوان منبع جدید درآمدي براي تامین نیازهاي اعتباري دولـت در  

قالب بودجـه عمـومی و یـا تقویـت سـرمایه صـندوق اختصـاص        

ین اثري باشد کـه در پـی اسـتفاده    تر مهماثر تورمی شاید . یابد می

افـزایش  (شـوند   مـی  بی رویه این درآمدها کشورها بـا آن مواجـه  

در ایـران   ).اثر ضد تـورمی نیـز دارد  ) از طریق واردات(درآمد نفت 

ي مختلف استفاده از درآمدهاي نفتـی بـا ایـن    ها سالنیز در طول 

هـاي نفـت    ایم و این مورد در زمان افـزایش قیمـت   امر روبرو بوده

عالوه بر این موارد نگاه کوتاه مـدت بـه   . بارتر نیز بوده است زیان

ي آتی خواهد شد چـرا  ها نسلاین درآمدها باعث از بین رفتن حق 

که این ثروت طبیعی تنها به نسل حاضر تعلق ندارد بلکـه متعلـق   

، برداشـت  1379-1386طـی دوره   .ي آینده نیـز اسـت  ها نسلبه 

را نسـبت بـه اعطـاي     بابت مصارف دولتی سهم بسـیار بیشـتري  

 80تسهیالت به خود اختصاص داده است به طوري کـه بـیش از   

از ناحیـه   هـا  سالهاي صورت گرفته در این  درصد از کل برداشت

دولت انجام شده است و مابقی صرف اعطاي تسهیالت به بخش 

این نشـان دهنـده ایـن واقعیـت اسـت کـه       . غیردولتی شده است

عث انضباط مالی دولـت نشـده   صرف وجود حساب ذخیره ارزي با

دولت رسما با دریافت مجـوز   1384قابل ذکر است از سال . است

در قانون بودجه، حساب ذخیره ارزي را بـه عنـوان یکـی از منـابع     

) 2بنـد چ تبصـره   (تامین منابع مالی مورد نیاز خود محسوب کـرد  

در حالی که تا قبل از آن با واریز شدن مازاد درآمدهاي نفتـی بـه   

اب ذخیره، با ارائه طرح یا الیحه از سـوي مجلـس یـا دولـت     حس

جهت اصالح سقف تعیین شده در برنامه جهت مصرف درآمدهاي 

بـا  . شـد  نفتی در بودجه نسبت به برداشت از این حساب اقدام مـی 

هـاي عمرانـی    کسب مجوز برداشت از حساب ذخیره براي هزینـه 

نیـز در   عمـال حسـاب ذخیـره    1384توسط دولت در بودجه سال 

رابطـه   همچنین. هاي درآمدي دولت قرار گرفت زمره سایر حساب

 معکوس بین منابع طبیعی و رشد اقتصادي نـوعی هشـدار بـه مـا    

دهد که برخورداري از ذخـایر و منـابع طبیعـی غنـی را مزیـت       می

اگـر در شـیوه اسـتفاده از ایـن منـابع       ندانیم و به هوش باشیم که

. یافـت  دي کشور بهبـود نخواهـد  تجدیدنظر نکنیم، وضعیت اقتصا
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سـازد ترکیـب بهینـه     مـی  آنچه امروزه مزیـت بـراي یـک کشـور    

فیزیکی و انسانی اسـت و راهـی غیـر از     ها، اعم از طبیعی، سرمایه

مسـلما نفـت یـا هـر منبـع      . انجامـد  جز به اتالف منابع نمـی  ،این

هـا و   آنچه مهم اسـت ترتیـب  . طبیعی دیگر فی النفسه شر نیست

 داره یـک جامعـه اسـت کـه نتیجـه نهـایی را تعیــین      هـاي ا  نهـاد 

در نتیجه باید گفـت کشـورهاي نفتـی از جملـه ایـران در      .کند می

. برخورد با درآمدهاي نفتی باید یک دید بلند مـدت داشـته باشـند   

یعنـی بــا اســتفاده از درآمــدهاي نفتـی دچــار روزمرگــی نشــده و   

صـادي،  ثبـاتی اقت  تـورم، بـی   مشکالتی از قبیل بیمـاري هلنـدي،  

پذیري و عواملی از این دست را به وجـود نیاورنـد و    کاهش رقابت

یعنی مصرف و صـادرات  . همچنین عدالت بین نسلی رعایت گردد

. این منابع طبیعی با در نظر گرفتن نسل هاي آتـی صـورت گیـرد   

ولی از آنجا که نگهداري منـابع بـه صـورت اسـتخراج نشـده، بـا       

ریسک دارد و نگهـداري دارایـی   هاي جایگزین  مطرح شدن انرژي

همـان  (به شکل پولی بهتر از نگهداري خود منابع طبیعـی اسـت   

یعنی منابع طبیعی به صـورت  ) دهد می کاري که کشور نروژانجام

نگهـداري گـردد تـا عـدالت      المللی بینهاي  پرتفوي سهام شرکت

بین نسلی رعایت گردد و بـازده حاصـل از نگهـداري سـهام وارد     
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