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:چكيده

دارد كه درآمدهاي ناشي تئوري نفرين منابع با توجه به تجربه كشورهاي داراي منابع غني بيان مي
سو،نه تنها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نشدهطبيعي منابع از فروش  برجايء اقتصادي بلكه اثرات

 بلكه نمي تواند نفرين تلقي شود؛ في نفسه منابع طبيعيكه نشان مي دهداين مقاله. گذاشته است
كههنحوه مديريت درآمدهاي حاصل تاسيس حساب ذخيره ارزي در ايران. مي باشداهميتبا است

 اما عملكرد حساب ذخيره ارزي به مرور بود نوسانات ناشي از تغييرات قيمت نفت كنترل هدفبا
شدخوداز اهداف  شناختهي موفق از چنين مكانيسميبه عنوان الگوي كشور نروژدر مقابل،. دور
سه.مي شود و نروژ به روش مقايسه اي بر اساس  اين نوشتار مديريت ذخيره ارزي در ايران
م و عمكرد را مورد بررسي قرار داده تا نشان دهد كه اثر درآمدهاي شاخص كانيسم، شفافيت

.حاصل از منابع اوليه مانند نفت بر اقتصاد ملي به نحوه مديريت درآمدها بستگي دارد

: واژ گان كليدي

 نفرين منابع، حساب ذخيره ارزي، صندوق ذخيره ارزي، مكانيسم، شفافيت، عملكرد

  Email: Shirkhni@ut.ac.ir 61112381:ساكف: نويسنده مسئول*

.به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيداند منتشر شدهن مجله،ايدر كه اي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده بر



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 116

 طرح بحث
ميحاليكه ظاهراًدر رسد درآمدهاي عظيم ناشي از منابع طبيعي مانند نفت بايدبه نظر

و فقر را كاهش جامعه موجب ايجاد ثروت براي  شده، فرآيندهاي اقتصادي را بهبود بخشيده

مي دهد اما تعداد. دهدتجارب بسياري از كشورهاي صادر كننده نفت خالف اين امر را نشان

بايترداراي منابع طبيعي غني حتي عملكرد نسبتا ضعيفزيادي از كشورهاي   در مقايسه

و كاهش فقر داشته و توسعه اقتصادي .اندكشورهاي فاقد منابع طبيعي در زمينه فرايند رشد

مي دهد منابع نفتي موجب افزايش وابستگي دولت به تجربه صد ساله در ايران نيز نشان

و بزرگ شدن حجم دولتثروت ، اهمال در اخذ ماليات، عدم شفافيت عملكرد هاي طبيعي

و در و تبعيض، ايجاد شكاف طبقاتي و پاسخگو نبودن آن، اشاعه فرهنگ رانت خواري دولت

ناگهاني قيمت اين روند بخصوص پس از افزايش. مقاطعي مصداق نفرين منابع شده است

كه اين مسائل تنها البته بايد گفت. شتاب بيشتر به خود گرفت1970جهاني نفت در دهه 

در حقيقت از آنجا كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت پس از شوك. خاص ايران نبوده است

به دنبال آورد، اينرايخيز مشكالت اقتصادي فراوان در كشورهاي نفت1973اول نفتي در 

تواند نتايج نامطلوب براي توسعه ايده قوت گرفت كه درآمدهاي عظيم حاصل از نفت مي

مي. ورهاي صادركننده آن در پي داشته باشدكش رسد كاهش بهره وري ناشي از دلگرم به نظر

و وابستگي بيشتر دولت به درآمدهاي باد به منابع طبيعي و بودن كه با سوء مديريت آورده

و پاش ميريخت به بزرگ شدن حجم دولت شود، از علل اصلي آنچه كه هاي بسيار منجر

ش .ده، مي باشدنفرين منابع ناميده

 Auty, 1993) در ادبيات اقتصادي استفاده شد 1993ين بار در سال نخست واژه نفرين منابع

 در حقيقت موضوع عملكرد اقتصادي ضعيف كشورهاي داراي منابع طبيعي غني در (12,

به عنوان فرضيه نفرين منابع معرفي شده است  ايده اساسي نظريه نفرين منابع. ادبيات اقتصادي،

و كه كشورهاي داراي منابع طبيعي غني عموما در بلند مدت داراي عملكرد ضعيفتر اين است

مي از منابع طبيعي نبردهين چنداةتر نسبت به كشورهايي كه بهرلذا رشد اقتصادي پايين اند

پي اكتشاف حوزه 1980تجربه هلند در دهه.(Sachs and Warner, 1995, 26) باشند كه در

كه مشكالت اقتصادي مهم براي اين گازي گرو به بيماري هلندي نينگن رخ داد توجهات را

به وجود آورد معطوف  .دكركشور

به خودي خود نمي تواند يك و رانت حاصل از آن اما بايد دانست كه اساسا منابع نفت

و در   اقتصادي موجود به صورت پراكنده نمونه هايي از كشورهايي تجاربنفرين تلقي شود

مي دهد به جاي نفرين از موهبت درآمدهاي نفتي برخوردار شده اندو . جود دارد كه نشان

به عنوان الگويي براي ساير مي توان كشور نروژ دانست كه امروزه نمونه بارز اين مدعا را
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اكنون اين سوال مطرح است كه چرا وجود. كشورهاي داراي منابع نفتي مورد توجه است

و درآمدهاي نف و در كشور ذخاير مي كند تي در كشوري موجبات پيشرفت اقتصادي را فراهم

به شكل مي گردد؟ فرضيه ما اين ديگر برعكس، منجر و بيمار گيري يك اقتصاد تك محصولي

به اين سوال، نحوه مديريت درآمدهاي حاصل از  كه يكي از مولفه هاي مهم در پاسخ است

مي باشد با. نفت اي تاثير مديريت درآمد هاي استفاده از روش مقايسهبراي نشان دادن اين امر،

.دهيمنفتي را در رابطه با حساب ذخيره ارزي مورد توجه قرار مي

 با دو دسته از منابع روبرو در بررسي ادبيات موجود در زمينه حساب ذخيره ارزي عمدتاً

به زمينه هاي شكل. هستيم كه دردسته اي و عملكرد حساب ذخيره ارزي  ايران توجه گيري

و علل آن پرداخته اندكر و كنكاش درباره ضعف ها به نقد و مي توان به مقاله. ده از جمله

و ضرورت حساب ذخيره ارزي" "زيان ناشي از نااطميناني درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي
و علي سوري و عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران"و يا1 نوشته محسن ابراهيمي  يارانه ها

و اصالن قودجاني" د كه نويسندگان تنها به حساب ذخيرهكر اشاره2 نوشته ميثم پيله فروش

كه سعي در مقابل دسته. ارزي در ايران پرداخته اند بادهكراي ديگر از منابع وجود دارند اند

و نحوه مديريت  و به بيان اهداف ارائه عملكرد تعداد بيشتر از كشورها گامي فراتر نهاده

دوق نفتي در اين كشورها بپردازند؛ اما در نتيجه عدم ارائه شاخص هاي الزم ارزش صن

و صرفا جنبه توصيفي دارندمقايسه مي. اي نداشته حساب ذخيره"توان مقاله از اين دست منابع

و عملكرد ايران و داوود بهبودي"ارزي، مباني، تجربه كشورها  يا3 نوشته حسين صادقي

ع" و "ملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران؛ مرور تجربه كشورهاي منتخببررسي اهداف
و ديگران . را نام برد4 نوشته آتوسا گودرزي

مي سازد و آن را از كارهاي قبلي متمايز كه در اين تحقيق مورد توجه قرار گرفته آنچه

سه شاخص  به چگونگي استبهره گيري از روش مقايسه اي بر اساس كه درصدد دستيابي

مي باشدم و نروژ ن. ديريت درآمدهاي نفتي در دو كشور ايران ميظبه رسد شفافيت، مكانيسمر

 
ي وضـرورت حـساب ذخيـره زيان ناشي از نا اطميناني در درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصاد«علي سوري، محسن ابراهيمي،.1

صص48، شماره 1384، دو ماهنامه نامه مفيد،»ارزي ،54-43.
و اصالن قودجاني،.2 و عملكرد حساب ذخيره ارزي در ايران؛ ديدگاه صندوق بين المللي پـول«ميثم پيله فروش ،»يارانه ها

هامركز تاپژوهش و بودجه، بي .ي مجلس، دفتر برنامه
و عملكـرد ايـران« بهبـودي، حسين صادقي،داود.3 ي پـژوهش هـا فـصلنامه،»حـساب ذخيـره ارزي،مباني،تجربـه كـشورها

.44�33،صص13، شماره1383اقتصادي،
و محسن واشقاني،.4 و عملكرد حـساب ذخيـره ارزي در ايـران؛ مـرور« اتوسا گودرزي، عبدالرضا سهرابي بررسي اهداف

.1381ات اقتصادي،دفتر مطالع:، تهران»تجربه كشورهاي منتخب
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سه ضلع مثلث كارآيي در استفاده از درآمدهاي ناشي از كه و عملكرد حساب ذخيره ارزي

مي دهند، مي . مناسب براي مقايسه دو كشور باشنديتوانند معيارمنابع طبيعي را تشكيل

مطالعات موردي كشورها: اي در علوم اجتماعي وجود دارد تحليل مقايسهسه نوع عمده از

و مقايسه جهاني بر پايهماي، مطالعات نظامدر چارچوب مقايسه ند تعداد معدودي از كشورها

» مقايسه كشورهاي نسبتا مشابه«در نوع دوم از تحليل مقايسه اي با دو رهيافت. تحليل آماري

به يافتن مجموعه اي از اجزاء» متفاوتتاًمقايسه كشورهاي نسب«و كه تحليل گر را وادار

مي كند مواجه هستيم كه در اين تحقيق. مشترك در ميان تفاوت هاي موجود در رويكرد اخير

مي شود  كه مقايسه ميان كشورهاي متفاوت باعث مورد استفاده قرار گرفته، اعتقاد بر اين است

و در نتيجه تحليل بر اساس نقاط اشتراك صورت پذيرد ها ناديده گرفتهتا برخي تفاوت  شده

و استوكر،( .)290، 1384مارش

كه نروژ كشوري است با حدود ارتباطدر اين كه5بايد توجه داشت  ميليون نفر جمعيت

و گاز در توليد ناخالص داخلي آن كمتر از مي باشد25سهم نفت با. درصد درحاليكه ايران

ون نفر جمعيت بيش از پنجاه درصد توليد ناخالص داخلي آن از نفت تامين حدود هفتاد ميلي

به همين دليل هميشه مفهوم اقتصاد رانتي در و ميبارهمي گردد  رفته است آن به كار
ك حاج.ر(

كه پراهميتة اما نكت)1376يوسفي، در هر يك از دو كشور با توجهكه نبايد از آن غفلت كرد اين

ازبه ساختار سياسي و اقتصادي خاص آن، تالش شد كه با تاسيس مكانيسم ذخيره ارزي

و هر و ايجاد تورم جلوگيري شده به اقتصاد داخلي سرريز شدن مبالغ هنگفت درآمدهاي نفتي

كدام از كشورها ضمن برخورداري از تثبيت اقتصادي، از آثار ناشي از نوسانات قيمت نفت در 

و نروژ، بلكه بين.بازارهاي جهاني در امان بمانند نه تنها ميان ايران كه  اين موارد اهدافي است

حال هر كشور با توجه. تمامي كشورهاي داراي صندوق هاي ذخيره نفتي مشترك بوده است

و اجتماعي خود نحوه استفاده بهينه از اين ثروت خدادادي را تعريف   به شرايط اقتصادي

به حفظ محيط زيست از قبل نمايد؛ نروژ به دنبال ايجاد رفاه مي و كمك بازنشستگان

و ايران به فكر حمايت از بخش خصوصي كه مالحظه. درآمدهاي نفتي بوده اما همان طور

به اهدافي كه خود تعيين كرده بودند متفاوت از كار  خواهد شد عملكرد دو كشور در رسيدن

شو.درآمد مي كه نروژ از جمله كشورهايي است كه ادعا د از نفرين منابع در امان در حالي

 ايران از مشكالت ناشي از وابستگي شديد.(Wright and czelutsa, 2002, 143) مانده است

به درآمدهاي نفتي رنج مي برد .اقتصاد

هاي معين براي الزمه يك پژوهش مقايسه اي نظام مند، در وهله اول ارائه شاخصمسلماً

حس.مقايسه است دربه اين منظور مديريت و صندوق ذخيره ارزي اب ذخيره ارزي در ايران
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و عملكرد سه شاخص مكانيسم، شفافيت مورد) نحوه استفاده از اعتبارات(نروژ را بر اساس

. بررسي قرار خواهيم داد

و ضرورت و ايراناهداف  هاي تشكيل حساب ذخيره ارزي در نروژ
از جمله كشورهاي خاورميانه يا اكتشاف نفت در نروژ برخالف ساير نقاط نفت خيز جهان

به دهه  و . برمي گردد1970امريكا كه سابقه يكصد ساله دارند، از قدمت كمي برخوردار است

و به شمار آمده  درصد از توليد ناخالص25از چهل سال پيش تا كنون نروژ يك كشور نفتي

مي گردد  داخلي آن از طريق درآمدهاي نفت تامين
و.)25، 1387صوفي نژاد،( گاز استحصال نفت

مي گيرد و درياي برنتس صورت افزايش قيمت. نروژ از سه حوزه درياي شمال، درياي نروژ

به اقتصاد اين كشور وارد كرد74و1973هاي نفت در سال با. درآمد زيادي را دولت نروژ

به اجراي يك سري برنامه هاي اقتصادبيني ادامه روند افزايش قيمتپيش ي پرهزينه ها اقدام

، نروژ با باالترين ميزان بدهي در طول 1977بيني شده در نمود اما با محقق نشدن شرايط پيش

شد50تاريح اين كشور يعني با نزول قيمت ها در اواخر. درصد توليد ناخالص ملي مواجه

 دولت تصميم گرفت براي كاهش وابستگي اقتصاد خود به نوسانات قيمت نفت، 1980دهه 

به دليل آشفتگي اقتصاد. هايي را در نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي وضع كندتمحدودي اما

و بحران ، زمان زيادي طول كشيد تا اين قضيه 1990و اوايل دهه 1980هاي مالي دهه كشور

 صورت اجرايي به خود بگيرد
فكر1980در اوايل دهه.)26، 1386كارآفرين،(  پارلمان نروژ به

و لذا در سال براي تثبيت هزينهتشكيل صندوقي و درآمدهاي دولت افتاد  صندوق1990ها

 State Petroleum)"صندوق نفتي دولتي"ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت با عنوان

)Fund(SPF) و اين ايده در ميان سياستگذاران آن كشور پسنديده به طور رسمي تاسيس شد

كه نبايد پول حاصل از فروش اين  به. منبع با ارزش را وارد چرخه اقتصادي كردافتاد اگرچه

و مخارج باالي مربوط به نفت، هيچ مبلغي تا سال   1995دليل پايين بودن خالص درآمد نفتي

 به صندوق نفتي نروژ واريز نشده بود
به اين نخستي 1996، در)21، 1385عزيز نژاد،( ن انتقال سرمايه

به ميزان ام400صندوق ارزش وجوه مربوط به صندوق نفتي.ريكا صورت گرفت ميليون دالر

 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور78 ميالدي، حدود2005دولت نروژ در ابتداي سال 

مي داد  را تشكيل
و ديگران،( .)14-21، 1381گودرزي

هدف از تشكيل صندوق، نه تنها محافظت از اقتصاد در برابر نوسانات قيمت نفت، بلكه

و حسابگرانه از سرمايه نفتي نروژ، ايجاد اندوخته درازمدت براي انجام دادن حماي ت مقتصدانه

به سمت اقتصادي غيرنفتي بود و حركت . تعهدات مالي كشور در آينده، كاهش مصرف جاري

و وجود دولت رفاه، صندوق بايستي به هرم سني جمعيت در نروژ از يك طرف با توجه
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و از طرف ديگر ثروت ابزاري در جهت حمايت از و ايفاي وظايف رفاهي بوده بازنشستگان

كه سرمايه مياي ملي است براي نسلنفت را به عبارت ديگر.نمودهاي آينده هم حفظ

و گاز بخشي از سياست كالن نروژ در زمينه انرژي بر مبناي اين نگرش تدوين شد كه نفت

هثروت ملي اين كشور محسوب مي كه متعلق به و شيوه. ها استمه نسلشود بنابراين ساختار

به گونه كه بتواند كاركردهاي زير را تحقق بخشدعملكرد صندوق ذخيره ارزي :اي طراحي شد

É؛مقابله با هر گونه نوسان اقتصادي ناشي از تغييرات قيمت محصوالت صادراتي

Éكش ور در زمينه ايجاد اطمينان الزم براي بازارهاي مالي خارجي نسبت به توانايي

؛پرداخت تعهدات ارزي در شرايط بحراني يا بروز شوك هاي خارجي

É؛امكان سود آوري جاري ذخاير ملي

Éبه حفظ ارزش پول ملي ؛كمك

É32، 1383حشمتي مواليي،( منبعي جهت سرمايه گذاري در خارج از كشور(.

تقال ثروت از نسل فعلي به در واقع دولت نروژ با ايجاد صندوق نفتي، مكانيسمي را براي ان

و حفظ هاي چنين صندوق داراييعموماً. نسل آتي طراحي كرده است هايي براي نگهداري

به منظور مداخله در نرخ ارز مورد استفاده قرار نمي و هرچند ممكن است. گيردذخاير نبوده

مدارايي به» خارجيدارايي هاي« در صورتحساب تراز بانك مركزي به عنوان ستون زبورهاي

به مفهوم دخالت در نرخ ارز نيست  صورت جدا نشان داده شوند، اما در اصل اين دارايي ها

.)22، 1385عزيز نژاد،(

 در خصوص ايران بايد گفت كه داراي دومين ذخاير بزرگ نفت وگاز در جهان است

آ.)73، 1384تهراني،( و درآمدهاي حاصل از ين، نقشصدور نفت وگاز، بخش عمده صادرات

پس از پشت سر گذاشتن تجربه تلخ سقوط قيمت نفت به ارقامي. در بودجه داردقابل مالحظه

و اجرايكركه كشور را با وضعيت دشواري مواجه 1370كمتر از ده دالر در اواسط دهه  د

و عمراني را تا حدود زيادي متوقف كرد، از سال هاي بودجهبرنامه  اين فكر به طور 1379اي

و كاري در قالب حساب ذخيره ارزي، آسيب پذيري ناشي از جدي كه با ايجاد ساز  مطرح شد

كه در شرايطي كه بدين. پيشامد مجدد چنين وضعيتي به حداقل برسد ترتيب تصميم بر اين شد

به پيش هاي بودجه ساالنه بيشتر شود مازاد درآمد در قالب بيني برنامهقيمت نفت نسبت

درواقع فلسفه شكل گيري اين حساب. حساب ذخيره ارزي قرار گيردچارچوبي تحت عنوان 

در ايران، بيشتر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا با 

ايجاد حساب پس انداز، دولت بتواند در برابر نوسانات قيمت نفت تعادل اقتصادي خود را 

كه. حفظ كند درآمدهاي نفتي باالست بايد بخشي از اين درآمدها در بر اين اساس زماني

كه. صندوق ذخيره شود تا در زمان كاهش درآمد، كسري بودجه تامين گردد شايان ذكر است
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و در در ايران نوسانات قيمت نفت به و رشد اقتصادي تاثيرگذار است طور طبيعي بر تورم

به دليل وابسشرايطي كه قيمت نفت سقوط مي به درآمدهاي نفتي با كند دولت تگي شديد

.شودكسري بودجه مواجه مي

در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي(( قانون برنامه سوم توسعه60بر پايه ماده

و تبديل دارايي حاصل از  و ريالي حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه

و سرمايه و امكان تحقق دقيق گذافروش نفت به ديگر انواع ذخاير بينيي پيشهافعاليتري

» حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام« شده در برنامه، دولت مكلف است با ايجاد 

به عمل آورد» حساب ذخيره ريالي«و با ...)).اقدامات زير را كه كه بر اين اساس اهم اهدافي

ازافتتاح حساب ذخيره ارزي مدنظر سياستگذاران قرار گرف :ت عبارت بودند

؛كاهش نوسانات شديد در بودجه دولت-1

به-2 جلوگيري از گسترش بي رويه بودجه دولت در شرايط بهبود درآمدهاي نفتي، كه

مي شود ؛بزرگتر شدن دولت منجر

؛كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت-3

 مدهاي مازاد حاصل از صادرات نفتمندي بخش غيردولتي از درآتقويت امكان بهره-4

و ديگران،( .)64، 1381گودرزي

از1380به همين جهت دولت مكلف شده بود تا از سال  مازاد درآمد ارزي حاصل

به رقم پيش بيني شده را در سپرده دولت نزد بانك مركزي تحت صادرات نفت خام نسبت

و در صورتي كه درآ مد حاصل از نفت كمتر از رقم پيش عنوان حساب ذخيره ارزي واريز كند

توانست در فواصل زماني شش ماهه از موجودي حساب ذخيره ارزي بيني شده باشد دولت مي

از. برداشت نمايد همچنين در برنامه پيش بيني شده بود كه بخشي از مانده وجوه ارزي حاصل

وهافعاليتهاي برنامه سوم جهت توسعه مازاد درآمد نفت در چارچوب اولويت ي توليدي

و معادل ريالي آن در حساب ذخيره ريالي به فروش برسد سرمايه گذاري، بر مبناي نرخ روز

و جهت  هانزد بانك مركزي نگهداري شود و سرمايه گذاري، وام كوتاه فعاليت ي توليدي

رابه عبارت ديگر بر اساس برنامه سوم قانون. مدت اعطا گردد  گذاران تنها در صورتي برداشت

به نرخ مصوب بوجود كه يا كسري بودجه ناشي از كاهش قيمت نفت نسبت مي دانستند مجاز

و يا اينكه كسري بودجه اي  و قابل جبران از طريق ساير منابع درآمدي نظير ماليات نباشد آمده

هاوجود نداشته باشد ولي در جهت افزايش  و گسترش سرمايه گذاري اين فعاليت ي توليدي

 گيردبرداشت صورت
و مقررات كشور،( .)1387مجموعه قوانين

كه سرآغازي براي تاسيس60ماده يك برنامه چهارم توسعه تغييراتي در ماده  برنامه سوم

شد. حساب ذخيره ارزي بود بوجود آورد به منظور(بر اساس ماده يك برنامه چهارم مقرر
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و تبديل... در برنامه چهارم ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت

به ديگر انواع ذخاير سرمايهدارايي و فراهم كردن امكان هاي حاصل از فروش نفت گذاري

از«با ايجاد ... بيني شده در برنامه دولتي پيشهافعاليتتحقق  حساب ذخيره ارزي حاصل

)...اقدامات زير را معمول دارد» عوايد نفت

د به جز ر صورت كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در شرايطي كه در برنامه چهارم

به دولت اجازه رقم پيش و بتوان از حساب برداشت كرد، بيني شده در بودجه محقق نشده باشد

 درصد موجودي حساب را براي سرمايه گذاري در بخشهاي غير50داده شده بود حداكثر 

و اقتصادي آنها ثابت شده هزينه كه توجيه فني 10بر اين اساس مقرر شد حداقل. كنددولتي

و درصد از اين مقدار از طريق بانك كشاورزي در زمينه طرح هاي موجه بخش اقتصادي

هايي كه با هدف توسعه صادرات است در اختيار بخش غيردولتي قرار سرمايه در گردش طرح

به صورت ارزي به حساب عودت داده شو و سود اين تسهيالت و بايد اصل بنابراين.دگيرد

و زمينهمي شكلتوان اهداف گيري حساب ذخيره ارزي را ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي هاي

هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير، حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي

و سرمايههافعاليتتوسعه  گذاري، تامين بخشي از اعتبار مورد نياز براي اجرايي توليدي

و فراهم كردن امكان تحققرحط و كارآفريني بخش غيردولتي ي پيشاهفعاليتهاي توليدي

هاي تعيين شده در مورد صندوق در ادامه به بررسي شاخص. بيني شده در برنامه دانست

و حساب ذخيره ارزي ايران پرداخته مي شود .ذخيره ارزي نروژ

و ايران: شاخص اول  مكانيسم ذخيره ارزي در نروژ
و نيازهاي اين كشور مكانيسم صندوق ذخيره ارزي در نروژ متناسب با شرايط اقتصادي

در دولت بخشژدر نرو.طراحي شده است هاي كليدي اقتصاد بويژه بخش حياتي نفت را

بر.كنترل خود دارد به عبارت ديگر نظام اقتصادي اين كشور مبتني است بر كنترل دولت

ببخش و  بر اساس قانون،1990 از ژوئن.هاازار آزاد در ساير بخشهاي كليدي اقتصاد،

 اين 1997از اكتبر. صندوق نفت دولت نروژ، تحت مديريت وزارت دارائي قرار گرفت

و در توافقي كه وزارتخانه مسؤليت مديريت عملياتي صندوق را به بانك مركزي واگذار كرد

و بانك مركزي صورت گرفت چگونگي شدبين وزارت دارايي .)125، 1384يوسفي،( كار تشريح

و بر همين اساس در بدين ترتيب وزارت دارايي نروژ مالك اصلي صندوق محسوب شده

مي نمايد در. مورد استراتژي هاي سرمايه گذاري آن تصميم گيري البته اعمال تغييرات اساسي

و بررسي گذاشته شود به بحث  صندوق بايد در پارلمان
در عين حال.)11، 1383اقتصاد ايران،(

و مسئول ارزش افزوده آن است تقسيم مسئوليت ميان. بانك مركزي مدير عملياتي صندوق



 123  ...:يا نحوه مديريت درآمدهاي نفتي مطالعه موردي» نفرين منابع«تئوري

كه اتخاذ وظايف كالن راهبردي در مورد و بانك مركزي به اين صورت است وزارت دارايي

و تنظيم ميزان پرتفوي بر اساس سرمايه هاي گذاريسرمايه گذاري، تعيين محدوده ريسك

و انجام استراتژي سرمايهتهگذش گذاري، مديريت ريسك، حسابداري، ارائهبه عهده وزارتخانه،

مي باشد به عهده بانك مركزي به وزارت دارايي به صورت تخصصي و مشاوره دادن . گزارش

. همچنين وظيفه ارزيابي نحوه مديريت بانك مركزي بر سرمايه صندوق با وزارت دارايي است

و موفقيت صندوق از كارشناسان خارجي نيز استفاده اين وزارتخانه براي ارزيابي ميزان كارايي

.)45، 1384يوسفي،(مي كند

و نظارت بر كاركرد صندوق يك پرتفوي استاندارد تعريف شده كه متشكل از براي ارزيابي

كه سرمايهوضعيت شاخص ميهاي بازارهاي مالي كشورهايي است باشد گذاري در آنها مجاز

عالوه بر اين وزارت دارايي.و لذا كاركرد صندوق با پرتفوي استاندارد سنجيده مي شود

دهكرگذاري در شرايط انحراف از پرتفوي استاندارد تعيين محدوديت هايي براي ميزان سرمايه

به عنوان عامل مديريت ريسك عمل مي اداره حسابرسي«اي تحت عنوان همچنين اداره. كندو

به عهده،»و بازرسي به مجلس را و ارائه گزارش و بازرسي از صندوق مسئوليت حسابرسي

 دارد
و ديگران،( .)10، 1381گودرزي

در60در ايران طرح ايجاد حساب ذخيره ارزي در قالب ماده  قانون برنامه سوم توسعه

و متعاقبا آيين نامه اجرايي آن نيز آبان ماه همان سال79سال از سويبه تصويب مجلس رسيد

 قانون برنامه چهارم1 قانون برنامه سوم در ماده60مضمون ماده. هيات وزيران تصويب شد

و در ماده  قانون برنامه چهارم، تركيب هيئت امناي1 آيين نامه اجرايي ماده11نيز تكرار شد

به گذشته شامل رئيس جمهور، رئيس سازمان حساب ذخيره ارزي با اندكي تغيير نسبت

به مديريت و دو نفر از وزرا و دارايي، رئيس بانك مركزي و برنامه ريزي، وزير امور افتصادي

به شرح زير عنوان شد و اهم وظايف آنها :انتخاب رئيس جمهور تعيين

؛ها براي استفاده از تسهيالتنحوه تعيين اولويت طرح. الف

و نرخ سود تسهيالت بر اساس پيشنهاد بانك.ب ؛مركزيتعيين روش محاسبه

و باز پرداخت تسهيالت اعطايي.ج ؛تعيين دوره استفاده

 تعيين نحوه پيگيري وصول مطالبات.د
.)19، 1385مركز پژوهش هاي مجلس،(

و عمال منحل گرديد84اما اين هيات امنا از سال هم اكنون. ديگر تشكيل جلسه نداده

به هيات امنا در كميسيون اقتصادي دولت انجا ميوظايف مربوط  گيردم
برداشت.)1387مردوخي،(

و تصويب آن در مجلس امكان پذير است به مجلس از. از اين حساب با ارائه اليحه كه اتفاقي

كه رخ داد اين بود. همان بدو تشكيل حساب ذخيره ارزي بارها تكرار شده است در واقع آنچه

و كه چون قرار بود درآمد مازاد بر رقم اعالم شده در برنامه كنا كه دولت ر گذاشته شود، زماني
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مجلس با افزايش قيمت نفت متوجه شدند كه رقم كنارگذاشته شده بسيار بزرگ است، ناگزير

به برداشتهاي بي رويه از حساب  و همين امر منجر براي آن برنامه هاي فرعي تدوين كردند

به اين نتيجه رسيده است. ذخيره ارزي شد و در وضعيت اخير دولت به روشني  كه قيمت نفت

و بنابراين دولت حق دارد در مورد نحوه به تبع آن درآمد كشور از فروش آن افزايش يافته

 هزينه كردن آن اظهار نظر نمايد
و ديگران، بي تا،( نه تنهاهب.)8قاسمي مي آيد كه به نظر عالوه

و ميان مدت نظ به منافع كوتاه مدت به اهداف دولت، بلكه مجلس نيز در ايران بيشتر ر دارد تا

كه بايد با نظارت دقيق مانع دستيابي دولت به اندوخته هاي نفتي. بلند مدت بنابراين مجلسي

به كمك دولت در برداشتها از اينكه قرار است عوايد آن به نسل هاي بعد نيز برسد شود، خود

برابر بودن وزن شايان ذكر است كه يكي از داليل بوجود آمدن چنين وضعيتي،. آيدحساب مي

و ميامكان نقض قوانين برنامه قوانين . باشدهاي توسعه توسط مصوبات عادي مجلس

و چهارم با پشتوانه كار كارشناسي توسط متخصصان مربوطه، برنامه هاي پنج ساله سوم

مصارف وجوه حساب ذخيره ارزي را با توجه به اهداف شكل گيري آن تبيين نموده اما 

و اقتصادي مقطعي، اجازه برداشتمصوبات عادي  هاي مجلس در شرايط خاص سياسي

به دولت مي در. دهدگوناگون را مي توان گفت ضعف قوانين مربوطه، قدرت دولت بنابراين

و همسويي  انحالل غيررسمي هيات امناي حساب ذخيره ارزي، سهولت برداشت از حساب

و مجلس در برداشت بي به اهددولت و رويه با عنايت و كار مستقل و نبود ساز اف كوتاه مدت

و خروجيقوي براي نظارت بر ورودي هاي حساب، نشان دهنده كمبودهاي اساسي در ساز ها

.و كار تعريف شده براي حساب ذخيره ارزي در ايران است

و ايران: شاخص دوم در نروژ  شفافيت عملكرد ذخيره ارزي
در. در دو سطح مي توان مورد بررسي قرار دادشفافيت صندوق ذخيره ارزي در نروژ را

به آن و ساختار تصميم گيري صندوق است كه به مكانيسم درجه اول اين شفافيت مربوط

و در درجه دوم در رابطه با نحوه عملكرد آن بر. پرداخته شد ساختار مديريت صندوق نروژ

و مديران  اجرايي شكل گرفته اساس يك تقسيم بندي روشن مسئوليت بين مقامات سياسي

و آشكار سازي اطالعات شاخصه مهم صندوق ذخيره ارزي. است  در عملكرد نيز، شفافيت

و دستورالعملتمامي اصول سرمايه. باشدمي به صورت گزارش گذاري و به طور علني ها

مي شود  ساليانه به اطالع عموم مردم رسانده
.)25، 1387صوفي نژاد،(

سه ماه يكبار بوسيله بانك شفافيت عملكرد، هزين و درجه ريسك پذيري صندوق هر ه ها

به اطالع عموم مردم مي هاي فصلي صندوق نيز بر روي همچنين گزارش. رسدمركزي نروژ

مي گيرد به موازات آن به طور مرتب بعد از تشكيل جلسات اعضاي.وب سايت آن قرار
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در مورد عملكرد فعلي صندوق ترتيب صندوق با مسئوالن وزارت دارايي، يك كنفرانس خبري

مي شود و درآمدها ها، درصد مالكيتگذاريدر گزارش ساالنه فهرست تمامي سرمايه. داده ها

مي گردد  اعالم
)، .)25، 1386كارآفرين

و مجبور نبودن دولت در مورد ايران عدم وجود مكانيزم استواري براي نظارت بر حساب

كه شفافيت چنداني در حساب ذخيره ارزي وجود به ارائه گزارش از موجودي آن ، باعث شده

كه گاهي مسئولين امر به وضوح از دادن اطالعات در مورد موجودي. نداشته باشد به طوري

و مي دارندحساب امتناع ورزيده توانيم براي حساب ذخيره ارزي ما هيچ وقت نمي": اظهار

تواند حتي يك جز مصوبات قانوني نميعددي بگوييم چرا كه محرمانه است ولي دولت به 

و مرزها را مشخص كرده است ، شماره1378روزنامه آفرينش،("دالر را بردارد چرا كه قانون حد

و برداشت.)3155 به موجودي به سختي84هاي پس از ها از حساب، در سالاطالعات مربوط ،

اين- يك نهاد تخصصيبه عنوان- چرا كه نه تنها بانك مركزي. قابل دسترسي است

به طور تفصيلي منتشر نكرده بلكه رئيس مركز  و دبير هياتهاپژوهشاطالعات را ي مجلس

ميامناي سابق حساب نيز از موجودي آن اظهار بي  كننداطالعي
و مردوخي،( اطالعات.)1387توكلي

به شكل منظم در اختيار مردم قرار نگرف به عملكرد حساب ذخيره ارزي و پايگاه مربوط ته

در. اينترنتي مخصوص به خود هم ندارد در واقع ارقامي كه از موجودي حساب ذخيره ارزي

و منتشر سال مي شود تنها به صورت نقل قول هاي مقارن با اجراي برنامه چهارم توسعه منتشر

و مستند آماري در پايگاه هاي اطالع رساني رسمي  و به شكل مكتوب شده در جرائد بوده

و در كنار. گرددئه نميارا وانگهي بررسي عملكرد حساب ذخيره ارزي به صورت يكپارچه

از. شودبررسي اسناد بودجه توسط مجلس انجام نمي كه پس اين نكته نيز شايان ذكر است

و واگذاري وظايف آن به كميسيون اقتصادي  منحل شدن هيات امناي حساب ذخيره ارزي

به رياست وزير اقتصاد،  به دولت و هيچ گزارشي از عملكرد حساب ذخيره ارزي ارائه نشده

 اين ترتيب بر عدم شفافيت در مورد اين حساب افزوده گشته است
و قودجاني، بي تا،( .)19پيله فروش

و تصويب برنامه پنج ساله پنجم بوسيله مجلس به علت لزوم بررسي الزم به ذكر است

و ارائه آمارهاي شوراي اسالمي، بي اطالعي نمايندگان از موجودي حساب ذخيره ارزي

پس از آنكه به اين ترتيب. هايي را در ميان آنها بر انگيختمتناقض از سوي دولتمردان نگراني

و بانك مركزي را تحت فشار  نمايندگان مجلس براي فهم دقيق موجودي ذخيره ارزي، دولت

ب قرار دادند، ه كميسيون اقتصادي مجلس فراخوانده شد تا گزارشي از رئيس كل بانك مركزي

از.اين حساب ارائه كند پس از اتمام اين جلسه نمايندگان حاضر، روايت هاي مختلف

و علت اين امر را تفاوت در آمارهاي ارائه شده از  موجودي نهايي حساب ذخيره ارزي ارائه

 ارائه شده براي آخرين موجودي آمارهاي.در جلسه مذكور عنوان كردندبانك مركزي سوي 
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سايت(1. ميليارد دالر25و7،10حساب ذخيره از سوي نمايندگان عبارت بود از صفر،

قطع نظر از آخرين ميزان موجودي حساب ارزي، دولت گزارش شفافي از ميزان) نوانديش

و برداشت هاي خود از حساب ذخيره ارزي نمي دهدواريزي و ارقا. ها م متفاوت از ارائه آمار

و نگراني مجلس از آينده اقتصاد و دولت، نحوه خرج كرد سوي مسووالن ذيربط بانك مركزي

و  و منابع بودجه اي كشور در مواجهه با بحران جهاني، باعث شد تا نمايندگان طرح تحقيق

.تفحص از حساب ذخيره ارزي را تقديم هيات رئيسه مجلس كنند

ار: شاخص سوم و ايرانعملكرد ذخيره  زي در نروژ
و 1970از اوايل دهه  تا كنون اهداف كلي سياست هاي نروژ در زمينه نفت وگاز بر كنترل

و ايجاد امكان مشاركت دولت ومردم، در راستاي منافع كشور مديريت ملي صنعت نفت

و. استوار بوده است مشخص ويك هدف واال در بين نمايندگان در نروژ يك ذهنيت واحد

وپارلمان ودارايي وساير وزارتخانه، وزراي نفت نظارت بر نفت، ها، سازمان هاي مديريت

و بانك مركزي وغيره منبعث از گازي قانون اساسي آن كشور وجود دارد وآن اينكه منابع نفتي

به عموم مردم تعلق داشته ودولت موظف است براي منتفع نمودن نسل كنوني  اين كشور

ووآينده از منافع اين من و ابع خدادادي، آن را مديريت و كنترل نمايد را ارزش حال آينده آن

ميزان ذخاير اين صندوق بيانگر خالص گردش وجوه نقدي دولت مركزي.به حداكثر برساند

وهافعاليت از محل  ميبازگشت سرمايهي نفتي دولت نروژ تمامي. باشدهاي خود صندوق

و به هيچ وجه حق درآمدهاي حاصل از فروش نفت وگاز خو به صندوق واريز كرده د را

و از سود آن براي پرداخت تعهدات بلندمدت صندوق بازنشستگي آن برداشت از آن را ندارد

مي كند  كشور استفاده
78ي نفتي فعال در نروژ ساالنههاشركتهمچنين.)26، 1386كارآفرين،(

مي پردازند ازژ مازاد مالياتدولت نرو. درصد سود بابت ماليات به دولت هاي دريافتي

 كندبخشهاي مختلف را پس از تامين كسري بودجه به صندوق نفت واريز مي
، 1383اقتصاد ايران،(

15(.

 رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي، آخرين موجودي حساب ذخيره ارزي را در همايش بحران جهاني،.1
و فرصت هاي ايران چالش و23ها  عضو كميسون برنامه الرضا ثروتيموسيدر عين حال. ميليون دالر عنوان كرد170 ميليارد

آمو بودجه و پرورش به نقل از وزير گزارش هاي اعالم به گفته او موجودي حساب ذخيره ارزي را صفر اعالم كردوزش
و پرورش مغايرت دارد به گونه اي كه وزير اقتصاد ضمن اينكه  و وزير آموزش شده از سوي وزير اقتصاد، بانك مركزي

موجوديهمالن بانك مركزي مسوووآماري از موجودي اين حساب نمي دهد آن را در وضعيت خوب ارزيابي مي كند
و باران محمدي،(. ميليارد دالر اعالم مي كنند25 را حساب ،»موجودي حساب ذخيره ارزي ناچيز است« محمود فراهاني

)1387 ابان23، پنجشنبه 880روزنامه سرمايه شماره
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كه براي استفاده از صندوق در نظر گرفته شده، سرمايه . گذاري استيكي ديگر از مواردي

كه ريسك پايين ميگذاتر دارد سرمايهعمدتا صندوق در جاهايي و بر اساس نتايج ري كند

كه تركيبي از سهام شركت و اوراق قرضه در تجربي، دولت نروژ به اين نتيجه رسيده است ها

به دنبال داردمقايسه با سرمايه و ريسك كمتر را . گذاري صرف در اوراق قرضه، بازده باالتر

به اين صور1998بنابراين از اول ژانويه كه معيار تخصيص دارايي صندوق 60ت تعيين شد

و  صندوق در منطقه.گذاري شودها سرمايه درصد در سهام شركت40درصد در اوراق قرضه

در هاي استراليا، كره جنوبي، ژاپن، هنگ پاسيفيك، در بورس- آسيا و كنگ، تايوان، سنگاپور

د، ايتاليا، هلند، هاي اتريش، بلژيك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، ايرلن اروپا در بورس

و بريتانيا سرمايه  گذاري كرده است پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، تركيه
.)19، 1384صنعت خودرو،(

كه صندوق بايد ويژگي ديگر سرمايه گذاري توسط صندوق ذخيره ارزي نروژ اين است

مي. در خارج از كشور سرمايه گذاري كند عبداليلي كه براي اين تصميم ذكر :ارتند از شود

. هاي دولتجلوگيري از تبديل شدن صندوق به يك منبع اضافي براي تامين مالي هزينه.1

اگر از وجوه صندوق در سرمايه گذاري داخلي استفاده شود، به بخشي از بودجه دولت تبديل

پي دارد .مي گردد كه عواقب خاص خود را در

بگذاريسوق دادن سرمايه.2 كه ساختار صنعتي به ها به خارج از كشور مي شود اعث

رو در صورت كاهش يا قطع درآمدهاي نفتي نيز اين از اين. درآمدهاي نفتي وابسته نگردد

.ساختار قابل دوام خواهد بود

از.3 ضرورت تثبيت اقتصاد نروژ با سرمايه گذاري مستقيم منابع صندوق نفت در خارج

نر. كشور وخ ارز يا كاهش نرخاين امر فشار در زمينه تقويت ارزش مي كند هاي بهره را كم

.اقتصاد داخلي را در مقابل تاثيرات ناشي از درآمد هاي باالتر نفتي مورد حمايت قرارمي دهد

مي.4 در. تواند آثار تورمي برجاي گذاردمصرف درآمدهاي ارزي در داخل كشور به عالوه

به ضعف شرايطي مي برهاشركتتواند منجر ، 1384يوسفي،( ابر واردات انبوه گرددي داخلي در

123-121(.

 ژانويه25 در رابطه با مديريت دولتي نفت، در 1997بر اساس بخش دوم قانون سوم اكتبر

و نهاد 2001  آيين نامه اي توسط وزارت دارايي براي تشكيل صندوق زيست محيطي تنظيم

شد31مزبور در از صندوق دولتي نفت نروژ اين صندوق بخشي. ژانويه همان سال تاسيس

و مديريت عملياتي آن بر  كه بوسيله وزارت دارايي در سطح كالن اداره مي گردد مي باشد

م22وجوه اين صندوق در بورس. عهده بانك مركزي است گذاري ور در فوق سرمايهذك كشور

مي. شده است هاتواند در به عالوه صندوق ميشركت كه  بر محيط پذيرند اثرات منفي كمتريي

و همين طور ممكن است در ديگر شركت ها نيز زيست داشته باشند سرمايه گذري كند
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به اينكه اين هاسرمايه گذاري نمايد مشروط  يك گزارش زيست محيطي منتشر كرده شركت

.يا از يك سيستم مديريتي زيست محيطي رضايت بخشي برخوردار باشند

و افزايش كارآيي هاي نفتي خود بر بهينه دولت نروژ در سياست1990از اوايل دهه سازي

 مجلس اين كشور، تاسيس2001 مارس27رو در از اين. ويژه داشته استيانرژي تاكيد

كه توسط وزارت انوا يك شركت كامالً. را تصويب كرد  (ENOVA) شركت انوا  دولتي است

و در زمينه بهينهنفت اداره مي كه داراي هاي تجدسازي انرژي، انرژيشود و انرژي هايي يدپذير

كه از لحاظ. كنداثرات زيست محيطي كمتر هستند فعاليت مي هدف عمده انوا اين است

بي خطر باشد و و استفاده از انرژي، منطقي  زيست محيطي، توليد
.)98، 1384يوسفي،(

خط در نتيجه عمالً و هاي كالن دولت نروژ در بحث مشي تاسيس صندوق ذخيره ارزي

به موارد ذيل شده است و گاز منجر :مديريت ارزي بويژه نفت

به عنوان منبع كل درآمد.1 ها باقي خدادادي براي مردم همه نسل مليناشي از فروش نفت

و همه از مزاياي آن بهرهمي  . شوندميمند ماند

و جاري عمدتا از محل درآمدهاي مالياتي فعاليتتمامي.2  هاي دولت اعم از عمراني

و منابع حاصل از فروش ثروت كشور در دست دولت قرارميتامين لذاوگيردنمي شود

و به خود نگرفته و اقتصاد، شكل رانتي بهدولت به مردم جهت از همين رو دليل نياز دولت

.)36-39، 1378حاجي يوسفي،( باشدودر مقابل اعمال خود بايد پاسخگ دولت،ها تامين هزينه

و نفت در نروژ باعث شده فرصترونق صنعت.3 به طور مستقيم هاي شغلي زيادي

.دغيرمستقيم ايجاد شو

و.4 و گاز در نروژ تربيت شده تكنسين در رشته تعداد زيادي متخصص كه هاي نفت اند

ومي حتي با پايان مخازن نفتي توانند با كار در ساير كشورها براي نروژ درآمد ايجاد كنند

.بياورند سرمايه

و3,26در حال حاضر نروژ روزانه  ميليارد متر مكعب گاز 54,5ساالنه ميليون بشكه نفت

مي كند و. توليد و171گاز نروژ به ترتيب مصرف داخلي نفت  ميليارد 4,1 هزار بشكه در روز

 ميليون بشكه نفت در روز 3,1بدين ترتيب اين كشور توان صادرات. متر مكعب در سال است

و پيش بيني آينده درآمد. ارد مكعب گاز در سال را دارد ميلي50,5و نمودار زير روند گذشته

مي كشد به تصوير  نفتي نروژ را
.)22، 1383اقتصاد ايران،(
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)ارقام به ميليارد دالر(

ص63، شماره 1383مجله اقتصاد ايران،: منبع ،22

و چهارم توسعه قر كه دولت تنها در در ايران بر اساس قانون برنامه سوم ار بر اين شد
شرايطي اجازه برداشت از حساب ذخيره ارزي را داشته باشد كه درآمد نفت نتواند رقم پيش 

و درآمدهاي ديگر از جمله ماليات نيز جوابگوي اين كسري نباشد به. بيني شده را تامين كند
سرمايه گذاري بخش درصد منابع ذخيره ارزي را در طرح هاي50عالوه دولت موظف بود كه

 قانونگذاران هر گونه برداشت دولت از حساب،به اين ترتيب. غير دولتي به مصرف برساند
ذخيره ارزي براي مصارف پيش بيني نشده در بودجه در شرايط باال بودن قيمت نفت را ممنوع

در واقع.)10، 1386مركز پژوهش هاي مجلس،( اما آنچه كه اتفاق افتاد عمال خالف اين بود. دانستند
به علي  نفت، هر سال عمال بودجه دولت درآمدرغم تاكيد همه مسئوالن كشور در كاهش اتكا

از.به نفت يافته استياتكاي بيشتر نحوه ميزان افزايش وابستگي به درآمدهاي نفتي همواره
: استاتفاق افتاده سه طريق 

؛افزايش سقف درآمد ارزي به صورت سنواتي.1
؛ايش ارزش برابري دالر در مقابل ريالافز.2
 افزايش ارزش پايه هر بشكه نفت در تعيين سقف ارزي بودجه.3

مركز پژوهش هاي مجلس،(

1385 ،34(.
و چهارم توسعه را مجلس شوراي اسالمي با كار كارشناسي، هرچند قانون برنامه هاي سوم

ب ه دليل عدم تشكيل يك صندوق تصويب كرده بود اما در دسترس بودن منبع ذخيره ارزي
و مستقل باعث شده بود تا اهداف پيش بيني شده از مستقل از نظر حقوقي با مديريت مشخص

در شرايط فعلي براي برداشت از درآمدهاي مازاد. تشكيل حساب ذخيره ارزي محقق نگردد
ل پيش نسبت به جداو(هاي برداشت بينيافزايش در پيش: نفتي همواره دو روش ميسر است

و چهارم توسعه از) بيني درآمدهاي نفتي در برنامه هاي سوم و مصوبات قانوني براي برداشت
 مازاد درآمد نفتي؛ كه هر دو عدول از اهداف تعيين شده است

.)38، 1385مركز پژوهش هاي مجلس،(



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 130

 9373000000مجلس از طريق اصالحيه هاي متعدد قانون برنامه سوم توسعه اجازه برداشت
 الر را به دولت دادد

و مقررات كشور،(  همچنين اصالحيه هاي قانون برنامه.)1387مجموعه قوانين
 ريال از حساب ذخيره ارزي 19054954000000چهارم توسعه دست دولت را براي برداشت

 باز گذاشت
هرچند كه در بعضي موارد دولت نتوانست اين مبالغ را جذب.)1386اداره كل قوانين،(

در حقيقت دادن مجوز به دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي.)1387سبحاني،(دنماي
كه در ماده  و ماده60براي انجام اموري غير از آنچه  برنامه چهارم پيش بيني1 برنامه سوم

و ماهيت وجودي حساب ذخيره ارزي را تغيير داده است بر اساس اظهارات. شده، فلسفه
 يعني در طول برنامه سوم توسعه مبلغ 1383 پايان اسفند مقامات رسمي كشور تا

و اين در حالي است كه تا پايان سال 31326000000 به حساب ذخيره ارزي واريز شده  دالر
.)1384،1مركز پژوهش هاي مجلس،( دالر از اين حساب برداشت شده است22599000000 مبلغ 83

و تصويببه نظر مي  هاي دولت در انحراف از اهداف اليحهآيد مجلس با وضع قوانين
و چهارم با دولت همراهي كرده استبرنامه ، كل مبلغ85در اليحه بودجه سال.هاي سوم

كه اين 16436000000پيشنهادي جهت استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي  دالر بود
به برداشت سال مي84،6/107مبلغ نسبت  برداشت در سال در حاليكه. دهد درصد رشد نشان

به سال 84 بنابراين شاهد يك سير صعودي. درصد رشد است5/14، نشان دهنده83 نسبت
مي باشيم طي دو سال كه در بند. فوق العاده در برداشت از اين حساب در »م«شايان ذكر است

كه اعتبار مورد نياز درباره طرح83قانون بودجه»21«تبصره از دو هاي عمراني، پيشنهاد شده
و حساب ذخيره ارزي تامين شود  نشان داد83اما عملكرد سال. محل فروش اوراق مشاركت

و باقي مانده از حساب ذخيره ارزي10كه فقط  درصد از طريق فروش اوراق مشاركت تامين
ج تبصره(84همين روند در سال. برداشت شده است 100به ميزان)84 قانون بودجه2بند

به سراغ اوراق مشاركت درصد از منابع و اصال  قابل دسترس حساب ذخيره ارزي استفاده كرده
و دوم برنامه سالطي.)33، 1385مركز پژوهش هاي مجلس،( نرفته است و سال اول هاي برنامه سوم

و3/79چهارم توسعه، از كل برداشت از حساب ذخيره ارزي، بيش از  به دولت  درصد مربوط
بر7/20تنها به بخش خصوصي اختصاص داشته استداشتدرصد از هاي بنابراين برداشت. ها

اين در حالي است. برابر بخش خصوصي بوده است4دولت از حساب ذخيره ارزي در حدود 
و چهارم توسعه، قرار بود تا   درصد از منابع، به بخش غير دولتي50كه بر اساس برنامه سوم

 اختصاص داده شود
كه علي رغم.)10 بي تا، مركز پژوهش هاي مجلس،( اين نكته نيز شايان ذكر است

مي رفت استقبال سرمايه گذاران خصوصي از طرح پرداخت وام ارزي با نرخ بهره اينكه انتظار
در(المللي به بخش خصوصي زياد باشد بين به ويژه زيرا بسياري از طرح هاي سرمايه گذاري

به منابع ارزي نيازمند  و معادن آن) استبخش صنايع و مهمترين علت اما در عمل چنين نبود
به صورت ارز بايد. نحوه بازپرداخت اين اعتبارات بود كه بازپرداخت اين اعتبارات تنها چرا
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پي داشتصورت مي و اين مسئله نگراني هايي را براي وام گيرندگان در از. گرفت اين نگراني
و ارزش ريال در برابر دالر با اهدافي آنجا نشات مي گرفت كه اگر نرخ ارز افزايش يابد

همچون كمك به جهش در صادرات غير نفتي تضعيف گردد، بازپرداخت تعهدات به ارز براي
و نمي توانند بخشي از فروش خود را  كه طرح هاي صادرات گرا ندارند آن دسته از متقاضياني

و حتي ممكن  است اينگونه صنايع را از طريق صادرات تامين كنند، بسيار دشوار خواهد بود
كه. به ورطه ورشكستگي بكشاند در حقيقت شمار اندكي از سرمايه گذاران اين اعتماد را دارند

و لذا حاضر نيستند از اعتبارات ارزي  قدرت رقابت در بازارهاي خارجي را خواهند داشت
 استفاده كنند

حس.)22، 1380هاي بازرگاني، بررسي( و مصارف اب ذخيره ارزي از بدوجدول زير منابع
مي86تا84هاي ارقام مربوط به سال(دهدمي را نشان86گيري تا سال شكل .)باشد تخميني

)ارقام به ميليون دالر(

 دورهايانپنقدي موجودي مصارف منابع سال

1382-1379 19840 11397 8443 

1383 10484 9450 9477 

1384 13194 11985 10686 

1385 21831 23273 9244 

1386 38026 28015 19255 
17ص،63، شماره 1383مجله اقتصاد ايران،: منبع

به هيچ يك از اهداف مهم تاسيس بنابراين مي توان گفت كه حساب ذخيره ارزي در ايران
به طور شا و افزايش هزينه هاي خود بي انضباطي مالي دولت به و بر عكس يسته دست نيافت
نه تنها وابستگي بودجه دولت. جاري منجر شد در حقيقت پس از تشكيل حساب ذخير ارزي

به درآمدهاي نفتي كاهش نيافته بلكه با افزايش درآمدهاي نفتي سهم آن در بودجه كل دولت 
تر دولت از درآمد سرشار نفتي بويژه در هنگام باال بودن قيمت استفاده بيش.افزايش يافته است

و در مقابل بي نصيب ماندن بخش خصوصي از آن منجر به بزرگ شدن دولت شده كه نفت
. برخالف اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي بوده استدقيقاً

 نتيجه
كه در آن كشورهاي داراي منابع به شرايطي است  طبيعي غني، تئوري نفرين منابع ناظر

به كشورهاي مشابه اما فاقد اين منابع هستندداراي عملكرد اقتصادي ضعيف در. تر نسبت اما
كه با  واقع پديده نفرين منابع يك قانون آهنين نيست؛ بلكه مي توان شرايطي را در نظر داشت

و توسعه دانش فني فراه م شده استفاده صحيح از اين منابع خدادادي، موجبات رشد اقتصادي
با.و از آسيب هاي اجتماعي آن همچون ايجاد روحيه رانت خواري اجتناب گردد بنابراين

و  و در سطحي وسيعتر در ميان افكار عمومي درنظر گرفتن جايگاه نفت در اقتصاد كشورها
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و با ملحوظ داشتن تفاوتهاي اساسي در بررسي عملكرد كشورهاي نفتي در سياستگذاران
به اهد مي رسد در رشد اقتصادي چنين دستيابي به نظر كه اف از پيش تعيين شده، آنچه

كشورهايي مهم است فراواني منابع به خودي خود نبوده بلكه كيفيت مديريت درآمدهاي 
و كيفيت نهادها در حالت كلي مي و نحوه مديريت اقتصادي  باشد حاصل از آن

(Gylfason, Herbertson  and Zoega, 1999, 8 ) .به همين جهت در اين مقاله نحوه مديريت
به عنوان الگويي موفق در اين خصوص مقايسه  درآمدهاي نفتي را در ايران با كشور نروژ

به.يمكرد مياين مقايسه بر پايه سه شاخص مهم كه نقش اساسي در موفقيت يا عدم آيد نظر
مي كنند يعني مكانيس و عملكرد صورت موفقيت مديريت وجوه حاصل از نفت ايفا م، شفافيت

و  شدتفاوت گرفته و نروژ هر دو به عنوان كشورهايي.هاي موجود نمايان در حقيقت ايران
كه با مازاد توليد نفت مواجه هستند، از مقطعي به فكر ايجاد مكانيسم كنترل نوسانات قيمت 

و زمينه. نفت بر اقتصاد ملي افتادند صاگرچه شرايط كه سبب تشكيل و حساب هايي ندوق
به نوع  و اين امر تا ميزان بسيار زيادي و ايران گرديد با هم متفاوت بوده ذخيره ارزي در نروژ
به درآمد نفت برمي گردد، اما اهداف اصلي شكل گيري چنين ساختاري در هر دو كشور  نگاه

از. مشابه بوده است اهداف علي رغم اين، در عمل شاهد هستيم كه حساب ذخيره ارزي ايران
كه نروژ به موفقيت و اين در حاليست  در اين زمينه دستيهاي چشمگيراوليه خود دور افتاده

به منظور ايجاد انگيره. يافته است از جمله اين دستاوردهاي مهم در نروژ استفاده از صندوق
مي كنندبراي سرمايه با اين كشور توانسته. گذاراني است كه در توسعه ميادين نفتي فعاليت
و گونه سرمايهتشويق اين به كار بردن آخرين تكنولوژي روز دنيا گذاران تالش آنها را براي
. هاي جديد جهت افزايش هر چه بيشتر ضريب بازيافت ميادين نفتي دو چندان كندابداع روش

به حدود كه70از اين طريق بازيافت نفت در برخي از ميادين نروژ  درصد رسيده؛ در حالي
ها توانسته اند به عبارت ديگر نروژي. درصد است30م براي اكثر مخازن ايران حداكثر اين رق

از. از يك ميدان نفتي بيش از دو برابر برداشت كنند هاي مهم صندوق ويژگييكي ديگر
كه عملكرد مناسب آن  مي باشد ذخيره ارزي نروژ نقش آن در صندوق بازنشستگي اين كشور

از.صندوق بازنشستگي را به كارآمدترين در نوع خود تبديل كرده استهاي اخير اينطي سال
به آن دست به چهار دهه از استخراج نفت كه نروژ توانسته است در قريب ديگر موفقيت هايي

،به عنوان مثال.ي بين المللي اين كشور در عرصه انرژي استهاشركت يابد افزايش شمار 
به عنوان بزر ها را در ميان29ترين شركت نفتي نروژ رتبهگشركت استات اويل ي شركت

به خود اختصاص داده است يك نكته بسيار مهم در مورد صنعت نفت نروژ اين.نفتي جهان
و  كه با وجود اينكه تاكنون اين صنعت باعث رشد  شدهياقتصادي چشمگيرتوسعه است

و تداوم منافع براي آيندگان، دولت به منظور حفظ به تدريج از است ولي  نروژ سعي دارد
هااگرچه.ي آن در زمينه استخراج بكاهدهافعاليتحجم ي سودآور از جمله فعاليت فعاليت
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 المللي كه درآمد آنها گاه از درآمد فروش نفت بيشتر است تداوم خواهد داشتي بينهاشركت

.)20-21، 1383اقتصاد ايران،(
ف جلوگيري از انتقال آثار منفي نوسان قيمت تاسيس حساب ذخيره ارزي در ايران با هد

ايران همچنين در تالش بود تا با ذخيره سازي مازاد. نفت بر اقتصاد داخلي صورت گرفت
بي رويه از حساب. درآمد نفتي، از بخش خصوصي نيز حمايت نمايد اما در ايران برداشت

به اقتصاد را شاهد بوده ايم و تزريق پول آن طرف ديگر در دسترس بودن منبعاز. ذخيره ارزي
و  ذخيره ارزي به دليل عدم تشكيل يك صندوق مستقل از نظر حقوقي با مديريت مشخص
و باعث شده تا اهداف پيش بيني شده از  به آن را سهل كرده مستقل نيز امكان دستيابي دولت

ما.تشكيل حساب ذخيره ارزي محقق نگردد كه كه در ايران آنچه - داريمشايان ذكر است
نه صندوق ذخيره ارزي- برخالف نروژ بهشكل. حساب ذخيره ارزي است گيري صندوق

و مدير عامل خاص خودمعني ايجاد نهاد عمومي مستقلي است كه هيات و مديره را دارد
ميگذاري در طرحگيري مستقل روي سرمايهامكان تصميم و سودآور را دارا . باشدهاي توليدي

و پرداخت وامها رأسا تواند نسبت به ارزيابي طرحمي تشكيالت جديدبدين ترتيب اين ها
و در عين حال بر بازگشت منابع نيز نظارت نمايد در اين صورت با وجود مديريت. اقدام كرده

و دقيق نيز بر صندوق وجود خواهد داشت .شفاف امكان نظارت عمومي
ايلذا مي كه مدنظر توان گفت شكل گيري حساب ذخيره ارزي در به نتايجي ران نه تنها

به. داشت نرسيده بلكه در مقاطعي خود به عنوان مشكل ظاهر شده است در واقع عدم توجه
و زمينه هاي شكل ميداليل كه كه عاملي وگيري اين حساب سبب شد  توانست به رشد

و ابزاري در راستاي اهداف كالن كشور باشد، باعث افزايش نقدينگي توسعه كشور كمك كند
و  به درآمدهاي نفتي، بزرگ شدن دولت، افزايش توقعات و تورم، افزايش وابستگي دولت

. كاهش انضباط مالي دولت گردد

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف

و سياسـي جمهـوري«،)1386(اداره كل قوانين،.1 مجموعه اصالحات قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي
م جا.»11/6/1383صوب اسالمي ايران .بي

.120، شماره»پر از خالي: عملكرد حساب ذخيره ارزي«،)1387(،اقتصاد ايران.2
و اقتصاد ايران«،)1383(،اقتصاد ايران.3 .63، شماره»تجربه نروژ؛ الگويي براي نفت
.169شماره،»نحوه استفاده از اعتبارات حساب ذخيره ارزي«،)1380(،بررسي هاي بازرگاني.4
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