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چكيده
اين مقاله به تاثیر نهادهاي سیاسي بر عملكرد صندوقهاي نفتي پرداخته و در پي پاسخ بـه ايـن سـوال اسـد
که چه تفاوتهايي در نهادهاي سیاسي ،سبب تفـاوت در عملكـرد صـندوقهـاي نفتـي در ايـران ،نـروژ و
عربستان شده اسد؟ .به نظر ميرسد در شـرايطي کـه نهادهـاي سیاسـي ،حداکثرسـازي منـافع را بـا اتخـاذ
تصمیات بلندمدت عملي سازد ،سازوکار صندوقهاي نفتي موفس اسد و در شرايطي که نهادهـاي سیاسـي
حداکثرسازي منافع را با اتخاذ تصـمیات کوتـاهمـدت ممكـن سـازد ،سـازوکار صـندوقهـاي نفتـي موفـس
نیسد .نهادهاي سیاسي در دموکراسيهاي کامل و همچنین حكومـدهـاي اسـتبدادي پـدرمبب بـه اتخـاذ
تصــمیات بلندمــدت منجــر شــده ،امــا نهادهــاي سیاســي در دموکراس ـيهــاي نــاقص بــه اتخــاذ تصــمیات
کوتاهمدت ميانجامد .نتايج حاصل از رتبـهبنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـيدهـد در بـین نهادهـاي رسـمي،
پايبندي سیاستمداران حزبي/خانوادگي به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهمترين مولفـه مـوثر بـر عملكـرد
صندوقهاي نفتـي اسـد .ايـن رتبـهبنـدي بـر نقـش سیاسـدورزي حزبـي يـا خـانوادگي در افـزايش افـس
تصمیمگیري سیاستمداران تاکید دارد .در ايران انگیزشهاي مستتر در نهادهاي سیاسـي سـبب سـوق دادن
سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاهمدت به جاي تصمیمات بلندمدت ميشود .اين انگیزهها بـه گونـهاي
اسد که سیاستمداران متمايل ميشوند براي حداکثرکردن منافع خود ،بـازه زمـاني کوتـاهمـدت را مـدنظر
قرار دهند .اين ويژگي يكي از مهمترين عوامل موثر در عدم موفقید سازوکار حسـاب ذخیـره ارزي و يـا
صندوق توسعه ملي در ايران بوده اسد.

طبقه بندی . D72, D73 , Q34:JEL
کليد واژهها :صندوق نفتي ،نهاهاي سیاسي ،ايران ،نروژ و عربستان.
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 -1مقدمه

ايران با داشتن حدود  157میلیارد بشكه ذخاير اثبات شده نفتي 1و  1201تريلیون متر مكعب

گاز طبیعي 2يكي از بزرگترين دارندگان ذخاير نفـد و گـاز جهـان اسـد و الزم اسـد از
اين منابع تجديدناپذير به صورتي که منافع نسلهاي حال و آينده به صـورت توامـان حفـظ
شده و عدالد بیننسلي محقس شود ،استفادهاي کارآمد در جهـد توسـعه همـهجانبـه ايـران
کند .در نتیجه پرداختن بـه شـیوههـاي اسـتفاده از درآمـدهاي حاصـل از صـادرات آنهـا و
الزامات استفاده بهینه از آنها ضروري اسد.
تاسی

«صندوقهاي ثروت ملي »3يكي از راهكارهـاي اسـتفاده از ارز حاصـل از منـابع

تجديدناپذير اسد که گمان مي شود آثار زيانبار کمتري بـه کشـورهاي برخـوردار از ايـن
4

منابع وارد کند.
يكي از صندوقهاي ثروت ملي که از حدود دهه  1970گسـترش يافـد ،صـندوقهـاي
نفتي اسد .صندوقهاي نفتي به منظور مديريد درآمدهاي نفتي در کشـورهاي تولیدکننـده
تشكیل شده و به طور عمومي دو گونه هستند :صندوقهاي تثبید و صندوقهاي پـ انـداز
(آسفاها)2007 ،5ا البته ترکیبي از هر دو نوخ معموال مرسوم اسد .به نظر ميرسـد بـا توجـه
به جديد بودن پديده صندوق نفتي در ايران الزم اسد اين موضوخ از زواياي متفاوتي مورد
مطالعه قرار گیرد.

1- OPEC Share of World Crude Oil Reserves, 9 January 2015
2- U.s. Energy Information Administration, June 19, 2015
3- Sovereign Wealth Fund
هر چند به نظر ميرسد عبارت «صندوقهاي ثروت حاکمیتي» ترجمه دقیستري اسد ،اما عبارت «صـندوقهـاي ثـروت
ملي» به طور گسترده متداول شده که در اين تحقیس نیز استفاده شد.
 -4نكته اي که الزم اسد قبل از ادامه بحث به آن اشاره شود اين اسد که مدعاي اين مقاله ايـن نیسـد کـه اسـتفاده از
سازوکار «صندوقهاي نفتي» راهكاري بهینه براي استفاده از عوايد نفتي اسد يـا نیسـد ،بلكـه بـدون پـرداختن بـه ايـن
مساله در پي يافتن جوابي براي معماي ناتواني در برقراري سازوکاري اسد که در قوانین مختلف از جمله برنامـه سـوم،
چهارم و پنجم توسعه طراحي شد و در باالترين سطوح نظام تصمیگیري کشور ،يعني مجمع تشخیص مصـلحد نظـام و
سیاسد هاي کلي بر آن تاکید شد.
5- Asfaha
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مشاهده وضعید حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي 1و نـاتواني نظـام تـدبیر ايـران در
برپايي سازوکارهايي موفس به منظور ذخیـره بخشـي از عوايـد حاصـل از فـروش نفـد بـا هـدف
تثبید بودجه عمومي يا انباشد بیننسـلي (عـدم موفقیـد صـندوقهـاي نفتـي در ايـران از جملـه
حساب ذخیره ارزي و صندوق توسـعه ملـي در مقـاالت ديگـري نشـان داده شـده اسـد ،)2ايـن
موضوخ را مطرح ميکند که چرا صندوقهاي نفتي در ايران نتوانسته اسد به اهداف تعیـین شـده
دسد يابد؟ اما همین سازوکارها در برخي کشورهاي ديگر نتايج نسبي قابل قبولي داشته اسد؟
براي تبیین داليل اين واقعید ،عوامل مختلف سیاسي ،اقتصادي ،حقوقي و فني ميتوانـد
در عملكرد صندوقهاي نفتي نقش داشته باشد .در اين مقاله فق به تـاثیر نهادهـاي سیاسـي
شامل (ويژگي هاي سیاستمداران قوه مقننه و قوه مجريه) پرداخته شده و تاثیر نهاهاي مالي و
حقوقي بر عملكرد صندوق در مطالعات ديگر مورد بررسي قـرار مـيگیـرد .تـاثیر نهادهـاي
سیاسـي در يـك کشـور بـا دموکراسـي نسـبتا کامـل (نـروژ) ،در يـك کشـور بـا حكومـد
استبدادي پدرمبب( 3عربسـتان) و در يـك کشـور بـا دموکراسـي پرنوسـان( 4ايـران) مـورد
بررسي قرار ميگیرد .5بنـابراين ،مسـاله اساسـي مقالـه ايـن اسـد کـه «چـه تفـاوتهـايي در
 -1حساب ذخیره ارزي ايران نـوخ خاصـي از صـندوق هـاي نفتـي اسـد کـه هـر دو وظیفـه تثبیـد بودجـه عمـومي و
سرمايهگذاري عوايد نفتي را برعهده داشد و از سال  1380تاسی

شد .صندوق توسعه ملي نیز به عنوان يـك صـندوق

نفتي با هدف سرمايهگذاري عوايد نفتي از سال  1390در کنار حساب ذخیره ارزي تشكیل شد و حسـاب ذخیـره ارزي
فق به عنوان صندوق تثبیتي بهکار خود ادامه ميدهد.
 -2نگاه شود به :کريميفرد ( ،)1390مهـدويان ( ،)1385موسـويآزاد و کسـمايي ( ،)1391هـادي زنـوز و پیلـهفـروش
( ،)1393عزيزنژاد ( ،)1393صادقي و بهبودي ( ،)1383حسیني و باستاني ( )1393و پناهينژاد و شفیعي ( .)1392عالوه
بر اين ،عملكرد نامطلوب صندوقهاي نفتي در ايران با شواهدي قابل تبیین اسد .صندوقهاي ثروت ملي بـا منشـا نفـد
و گاز حدود  4054میلیارد دالر دارايي داشته که  2768میلیارد دالر آن در اختیار صندوق هاي کشورهاي حـوزه خلـیج
فارس اسدا در حالي سهم صندوق توسعه ملي ايران حدود  62میلیارد دالر (و موجـودي حسـاب ذخیـره ارزي نیـز در
اين تاريخ منفي) اعالم شد که سهم صندوق توسعه نفتي نـروژ  825میلیـارد دالر و عربسـتان سـعودي  669میلیـارد دالر
اسد ).(SWFI, 2015
3- Paternalistic
 -4شاخص پولیتي ) )Polity IVمبناي اين نامگذاري بوده که در ادامه مقاله توضیح داده ميشود.
 -5براي تبیین مساله محوري تحقیس به جاي استفاده از «شبیهترين مـوارد بـه يكـديگر» بـه مقايسـه «متضـادترين مـوارد»
مي پردازيم .استفاده از اين روش امكان بهتري براي طبقهبندي عوامل عِلي به محقـس مـيدهـد (کـارل ،1388 ،ص )47ا
در نتیجه سه کشور کامال متمايز مورد مطالعه قرار ميگیرد.
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نهادهاي سیاسي سبب شده اسد تا عملكرد صندوقهـاي نفتـي در ايـران ،نـروژ و عربسـتان
متفاوت باشد؟»
براي پاسخ به مساله تحقیس بعـد از مـروري بـر مطالعـات قبلـي بـه مبـاني نظـري و مـدل
مفهــومي تحقیــس پرداختــه و ســعي مــيکنــیم مولفــههــاي تاثیرگــذار بــر سیاســتمداران (و
بروکراتهاي) قوه مجريه و قوه مقننه را مورد شناسايي نظري قرار دهیم .سس

فرضـیههـاي

تحقیس که مبتني بر تـاثیر نهادهـاي رسـمي بـر عملكـرد صـندوقهـاي نفتـي اسـد بـه طـور

تئوريك تحلیل شده و در مرحله بعد ،فرضـیههـاي تحقیـس در نمونـهاي  30نفـره 1از جامعـه
آماري متشكل از  122نفر از متخصصان به سنجش گذاشته شد و در پايان نتیجهگیـري کـار
ارائه شد.
در مجموخ ،از آنجا که تحقیس حاضر نیاز به کنكاش نظري و مطالعـه اسـناد دارد ،روش
کتابخانهاي و مصاحبه دقیس براي تكمیل پرسشنامهها به عنوان روش تحقیس برگزيده شد.

 -2پیشیجه مطالعات درباره تاثیر نهادهای نیان بر عملكرد اتصاادی
آيا تفاوت نهادهاي سیاسي در عملكرد اقتصادي اثرگـذار اسـد؟ مطالعـات نشـان مـي دهـد کـه
پاسخ اين سوال مثبد اسد .رمزيير 2دربـاره تـاثیر سـاختار انتخابـات بـر تخصـیص بودجـه بیـان

ميکند« :چگونگي شكل گیري انگیزههاي انتخاباتي تعیینکننده حجـم کـل بودجـههـاي حـوزه
انتخابیه اسد که نمايندگان پارلمان يا سیاسـتمداران بـراي حـوزه هـاي انتخابیـه يـا راي دهنـدگان
بالقوه خود تامین ميکنند» (رمزييـر ،1995 ،ص .)157 .وي بـا ارائـه مثـالي از سیسـتم انتخابـاتي
پارلماني ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم ،نشان ميدهد که رايدهندگان به نامزدهـاي مسـتقل راي
مي دادند (نه به احزاب) و اين راي منفرد و غیرقابل انتقال بود و از هر حوزه انتخابیه چنـد نماينـده

انتخاب مي شد .به اين سیستم در اصطالح  3MMDگفته مي شـود .ايـن عملكـرد شـبیه عملكـرد

 -1با توجه به قضیه حد مرکزي ( )Centeral Limit Theoremحتي اگر جامعه داراي توزيع نرمـال هـم نباشـد بـا
بزرگ شدن حجم نمونه توزيع  xبه سمد توزيع نرمال میل ميکند .در مسائل کاربردي ،هرگاه نمونـه  nبـزرگتـر از
 30باشد ،توزيع  xنرمال اسد و مي توان از تحلیل واريان

پارامتريك براي بررسي تفـاوت میـانگین نظـرات اسـتفاده

کرد (نوفرستي .)1375 ،در اين تحقیس در جامع آماري  122نفره با  30نفر مصاحبه خواهد شد و در واقع نمونـه آمـاري
متشكل از  24/5درصد جامعه آماري اسد که تحلیل نتايج آن از اطمینان کافي برخوردار خواهد بود.
2- Ramseyer
3- Multi_Member Districts
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احــزاب انگلســتان در قــرن نــوزدهم اســد .در خــالل قــرن نــوزدهم نظــام انتخابــاتي  MMDدر
انگلستان برچیده شد و با کمرنگ شدن نقش حوزههاي انتخابیـه در انتخابـات از اهمیـد سیاسـي
بودجههاي حوزههاي انتخابیه نیز کاسته شد (رمزيير ،1995 ،ص .)160

در تحقیس پرسون و تابلیني ،)2003( 1دموکراسي هاي رياسد جمهـوري مخـارج دولتـي
کم تري دارند و کشورهايي که قاعده اکثريد گرايـي دارنـد بـراي رفـاه و تـامین اجتمـاعي
کمتر هزينه ميکنند.

3

تورويــك )2009( 2از اندرســون و آسالکســن ( )2008نقــل مــيکنــد« :نفــرين منــابع بــه

کشورهاي دموکراتیك با سیستم رياسد جمهوري مرتب اسد نه بـا نظـام پارلمـاني ».تورويـك
معتقد اسد اين يافتهها تاکید مجددي بر رابطه نزديك بین انگیـزه سیاسـي و نفـرين منـابع اسـد،
هرچند دانش ما هنوز درباره پاسخ به اين سوال محدود اسد کـه چـرا نفـرين منـابع اثـر تخريبـي
بیشتري بر رشد اقتصادي در نظام رياسدجمهوري نسبد به نظام پارلماني دارد.
باگاتیني )2011( 4در «اقتصاد سیاسي ثبات منابع :صندوقها :اندازهگیري میزان موفقیـد

در کشورهاي وابسته به منابع 5 »5متغیر سیاسي را براي توضیح موفقیـد صـندوقهـاي نفتـي
برمي گزيندا سه متغیر اول که اثرات مثبتي بر عملكرد صندوق ها داشته انـد :تخصـیص منـابع
صندوق به مصارف خاص ،کارايي دولد و شاخص پولیتي .دو متغیر بعدي اثرات منفـي بـر

موفقید صندوقها داشتهاند :تغییر سريع نظام اجرايي و رقابد سیاسي.
اولسن 6درباره اثر استبداد بر عملكرد اقتصادي معتقد اسد ديكتاتوري که انتظـار داشـته
در يك دوره طوالني حكومد کند ،رفتار متفاوتي دارد نسبد به ديكتـاتوري کـه قـدرتش
بي ثبات باشد .ديكتاتور باثبات تالش بیشتري براي بهبود اوضاخ اقتصادي بـه سـبب اسـتمرار
منافع خود و خاندانش خواهد داشد (روالند 2014 ،به نقل از اولسن).
در اقتصاد سیاسي ايران نیز ايـن موضـوخ قابـل پیگیـري اسـد .در دوره زمـاني 1379-1386
همه دولدها بودجههاي سرانه عمراني و جاري را در سال برگزاري انتخابات و بـه امیـد پیـروزي
1- Persson and Tabellini
2- Ragnar Torvik
3- Andersen and Aslaksen
4- Gustavo Yudi Bagattini
5- The Political Economy of Stabilisation: Funds: Measuring their Success in
Resource Dependent Countries
6- Mancur Olson
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و کسب حداکثر آرا افزايش داده اند .اين افزايش در هر دو بودجه جـاري و عمرانـي ،ملمـوس و
معنادار بوده اسد با اين تفاوت که حجم آن در بودجه هاي عمراني بیشتر اسد .استراتژي دولـد
در بودجهريزي استاني ،تمرکز بر استانهاي با مشارکد انتخاباتي کمتر اسد ،يعني حـوزوههـايي
که رايدهندگان خاموش بیشتري دارند .دولدهـا بـا تخصـیص بیشـتر بـه اسـتانهـاي کـم فعـال
انتخاباتي تالش مي کنند با تهییج راي دهندگان ،آنان را به مشارکد بیشتر ترغیب کننـد .همچنـین
هدفگذاري دولد در بودجهدهي ،بیشتر متمرکز بر رايدهندگان رقیب يا رايدهنـدگان مـردد
و با نوسان اسد .اين به معنـاي آن اسـد کـه دولـدهـا از رايدهنـدگان باثبـات و وفـادار خـود
اطمینان کامل دارند و در عمل سعي مي کنند تـا راي دهنـدگان ديگـر را بـه جبهـه سیاسـي خـود
ملحس کنند (میرشجاعیان و رهبر.)1391 ،
عالوه بر اين ،خضري ( )1387در «اقتصاد سیاسي رانـدجـويي در بودجـهريـزي دولتـي
ايران» با استفاده از رويكرد انتخاب عمومي به بررسي رفتارهاي تامینکننـدگان تـامین منـابع
عمومي ،سیاستمداران ،بوروکراتها و گروههاي فشار پرداخته و بیـان مـيکنـد کـه قـدرت
سیاسي ،اقتصادي و سازماني سبب شده هزينههاي بودجـه عمـومي بـه میـزان زيـادي توسـ
گروههايي غیر از اکثريد تامینکنندگان منابع عمومي تعیـین شـودا در نتیجـه ،سـتاندههـاي
بخش عمومي لزوما انعكاس رجحانهاي آشكار شده اکثريد نیسد.

در مجموخ ،1هر چند مدل سـازي دربـاره اثـرات قواعـد انتخابـاتي يـا نـوخ رژيـم سیاسـي بـر

الگوهاي مخارج دولد در مرحله طفولید خود قـرار دارد (درازن ،1390،2ص  )964و نتـايج بـه
دسد آمده از مدلها چندان دقیس نیسد ،اما ميتوان گفد ترکیبي از اندازه حـوزههـاي انتخـابي
کوچك ،فرمول انتخاباتي اکثريتي و ساختار راي دهي به افراد ،نتیجه انتخابـات را تـا حـد زيـادي
به عملكرد افراد وابسته مي سازد .در چنین شـرايطي (کـه بـر انتخابـات مجلـ ايـران نیـز حـاکم
اسد) سیاستمداران ترغیب مي شوند کـه منـابع بودجـه را از طريـس کاالهـاي عمـومي محلـي بـه
 -1مقاالت زيادي درباره حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي منتشر شده اسد که در تدوين اين مقالـه بـه آنهـا
رجوخ شده و به سبب طوالني شدن مقاله در پیشینه تحقیس بیان نشـد .از جملـه :صـادقي و بهبـودي ( ،)1383ابراهیمـي و
سوري ( ،)1384مردوخي ( ،)1384مهدويان ( ،)1385حاجيمیرزايي ( ،)1385بهبـودي ( ،)1387هـادي زنـوز (،)1388
کريمي فرد ( ،)1390موسوي آزاد ( ،)1391بهبودي ،متفكر آزاد ،محمـدزاده ،صـادقي و ممـيپـور ( ،)1391شـهنازي،
خوش اخـالق و رنـاني ( ،)1391دانشـفر ( ،)1392نـادعلي ( ،)1392پنـاهي نـژاد و شـفیعي ( ،)1392حسـیني و باسـتاني
( ،)1393زمانزاده و الحسیني ( ،)1393عزيزنژاد ( )1393و هادي زنوز و پیلهفروش (.)1393
2- Drazen, Allan
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حوزه انتخابیه کوچك ،اما تاثیرگذار خود سوق بدهند.
در مقابل ،ترکیبي از اندازه حوزههاي انتخابیه بزرگ ،فرمول انتخاباتي تناسبي و رايدهـي بـه
فهرسد هاي احزاب ،نتیجه انتخابات را به عملكرد متوس کل کانديـداهاي يـك حـزب وابسـته
مي سازد .در چنین ساختاري ،سیاستمداران انگیزه خواهند داشد از سیاسدهايي چـون کاالهـاي
عمومي همگاني و يا برنامههاي توزيعي عامالمنفعه که به گروه وسـیعتـري از افـراد جامعـه فايـده
ميرساند ،حمايد کنند (ملكالساداتي و ديگران.)1392 ،
عالوه بر اين ،به نظر ميرسد نظام انتخاباتي اکثريتي مبتني بـر حـوزههـاي جغرافیـايي بـه
سبب تدارک برنامه هايي که از آن به خاصه خرجي (پـروژه هـاي عـام المنفعـي کـه بـه يـك
منطقه نفع ميرساند اما کل راي دهندگان کشور بايـد هزينـهاش را بسردازنـد) يـاد مـيشـود،
سبب پیشي گرفتن هزينه هاي اجتماعي از منافع اجتماعي شـده و ايـن پـروژه هـا از آنجـا کـه
سبب منافع سیاسي زيادي براي نمايندگان آن حوزه جغرافیايي هستند معموال بدون در نظـر
گرفتن منافع اقتصادي آن براي کل کشور و باالتر از سطح کاراي اقتصادي آن تامین مـالي
شــده (درازن ،1390،ص  )468و بــا خريــد و فــروش راي (يــا نــان بــه هــم قــرض دادن )
نمايندگان براي گنجاندن پروژه هاي مورد نظر در بودجـه ،سـبب افـزايش زيـاد هزينـه هـاي
بودجه عمومي ميشوند (درازن ،1390،ص .)473
نكته اينكه درباره اثرات نظام سیاسي بـر صـندوقهـاي نفتـي مـيتـوان گفـد :هـر نظـام
سیاسي که بتواند رقابد مخرب در مورد مصرف سريع درآمدهاي نفتي را کـاهش دهـد بـه
عملكرد موفس صندوق هاي نفتي کمك مي کند .به عبارت ديگر« ،عوامل اصلي تعیین کننده
موفقید صادرکنندگان مواد معدني احتماال کمتر فني و بیشـتر بـه اقتصـاد سیاسـي مـديريد
راندها مربو باشد» (ايفرت و ديگران ،2003 ،1ص .)152
بنابراين ،در اين مقاله تالش مي شود براي تبیین چرايي عملكردهـاي متفـاوت صـندوقهـاي
نفتـي از تحلیــل نهــادي اســتفاده مــيکنـیم .در ســطح دوم تحلیــل نهــادي ،2بخشــي از تفــاوت در
1- Benn Eifert, Alan Gelb and Nils Borje Tallroth
 -2طبقهبندي هاي مختلفي از سطوح مختلف واقعید ارائه شده کـه در ايـن تحقیـس بـا سرمشـس قـرار دادن دسـتهبنـدي
ويلیامسون واقعید اجتماعي در  4سطح نهادهـاي غیررسـمي (فرهنـگ) ،نهادهـاي رسـمي (قـانون) ،نحـوه تـدبیر امـور
(سازماندهي) و عملكردها طبقهبنـدي شـده اسـد (ويلیامسـون ،2000،ص  .)596-600بـه منظـور تبیـین دقیـس و کامـل
چرايي تفاوت عملكردهاي صندوقهاي نفتي الزم اسد سطوح مختلف واقعید مدنظر قرار گرفتـه و سـهم هـر يـك از
اين اليهها نیز لحاظ شود و از تقلیل دادن بار تبیین به سطح يـك اليـه اجتنـاب شـود (الوسـن ( .)1998 ،)Lawsonدر
اين مقاله با اذعان به اهمید هر يك از سطوح ،فق به سطح دوم ميپردازيم.
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عملكردهاي صندوقهاي نفتي به سبب نهادهاي رسمي متفاوت آنها اسد .به عبـارت ديگـر ،از
آنجا که عوامل نهادي مختلفـي در موفقیـد صـندوقهـاي نفتـي تاثیرگـذار اسـد (اوزاسـكي و

ديگران )2003 ،1بايد بتوان نشان داد که نهـاد مـوردنظر چگونـه عملكردهـا را تحـد تـاثیر قـرار
ميدهد .البته انتخاب نهاد نیازمند نظريه اسد که در ادامه به آن ميپردازيم.

 -3مبان نظری مدل مفهوم تاثیر نهادهای نیان بر عملكرد صجد قهای نفص
درک «سیاسد» نقشي بسیار حیاتي در توصیف عملكرد صندوقهاي نفتي دارد .پـ

بـراي

توصیف عملكردها ،علم اقتصاد بايد انواخ مختلف سیاسدها و آرايشهاي اجتماعي را کـه
بر انگیزه هاي اقتصادي اثرگذار هستند ،بشناسد .به عبارت ديگـر ،علـم اقتصـاد بـراي درک
دقیس تر عملكردهاي اقتصـادي ،نیازمنـد سیاسـد و فراينـدهاي سیاسـي خواهـد بـود (عجـم
اوغلو ،رابینسون.)1393 ،2
اما منظور از سیاسد چیسد؟ لیندبوم ،1977( 3صص  )17-18سیاسد را مبارزه بر سر اقتـدار
و اختیار تعريف مي کند .در فرايندي به نـام امـور سیاسـي ،کسـاني کـه خواهـان اقتـدار و اختیـار
هستند براي بهدسد آوردن آن مبارزه ميکنند در حالي که سايرين سعي ميکنند کسـاني را کـه
اقتدار و اختیار دارند ،کنترل کنند .مساله قـدرت و اختیـار فقـ زمـاني موضـوعید مـييابـد کـه
ناهمگوني منافع وجود دارد ،يعني بین فعاالن اقتصادي در جامعه تضاد منافع وجـود داشـته باشـد.
هنگامي که هرکدام از اعضاي جامعه منافع متضادي دارند ،چگونه آن جامعه تصـمیمات سیاسـي
جمعي ميگیرد که نتايج آن تصمیمات بر کل جامعه تاثیر ميگذارد؟
امور سیاسي را ميتوان بررسي سازوکارهايي براي تصـمیمگیـري جمعـي تصـور کـرد.
نهادهاي سیاسي يك جامعه تعیین کننده کلیـدي در نتـايج ايـن منازعـه هسـتند و مـيتواننـد
مشخص کنند که يك دولد چگونه انتخاب شود و کدام بخشهـايي از دولـد حـس انجـام
چه کاري را برعهده خواهند داشد.

1- Ossowaski and others
2- Acemoglu, Daron and James A. Robinson
3- Lindblom
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 -1-3فر ض رفصاری مدل
در اين مدل ،کنشگران چه به صورت مـردم بـه عنـوان رايدهنـدگان و يـا چـه بـه صـورت
سیاســدمــداران (حــاکم و رقیــب) در قــواي حكــومتي طبــس فــروض رفتــاري زيــر بــه
حداکثرکردن منفعد شخصي 1خـود مشـغول هسـتند :تحـد هـدايد انگیـزه هـاي ناشـي از
ساختار نهادي ،داراي اطالعات ناقص ،تحلیلکننده اطالعات با مـدل هـاي ذهنـي متفـاوت،
داراي عقالنید محدود ،تحد تاثیر نهادهاي غیررسمي و تحد تاثیر نهادهاي رسمي.
ذينفعان صندوقهاي نفتي را (که طبس فـروض رفتـاري مـدل عمـل مـيکننـد) حـداقل
مي توان در چهار گروه مطالعه کرد :الف -قوه مجريه ،ب -قوه مقننه ،ج -تشكلهاي بخش
غیردولتي (خصوصي ،تعاوني و عمومي غیردولتي) و د -رايدهندگان.
از آنجا که عملكرد صندوق نفتي ايران ،نشان ميدهد 2بخش غیردولتي سهم نـاچیزي از
منــابع صــندوق را بــه خــود اختصــاص داده ،مطالعــه ايــن گــروه از ذينفعــان همچنــین
رايدهندگان به تحقیقات ديگر واگذار شده و به بررسي دو گروه اول (قوه مجريه و مقننـه)
ميپردازيم .در ادامه ،مهمترين نهادهاي سیاسي تاثیرگذار بر سیاستمدارها چه در قوه مجريه
چه در قوه مقننه معرفي ميشوند.

 -2-3نظام انصخاب نیانصمداران (مبصج بر انگیزههای بلجدمدت یا کوتاهمدت)
به نظر ميرسد در اين مدل ،نظام به قدرت رسیدن سیاستمداران مهمترين نهـادي اسـد کـه
به ما در فهم چرايي عملكرد صندوق نفتي کمك ميکند ،زيرا طبس فـروض رفتـاري مـدل،
هر سیاستمدار براي بیشینهکردن منافع شخصي خود تالش ميکند .اگـر ايـن سیاسـتمدار در
يك دموکراسي کامل فعالید کنـد ،تـامین منـافع شخصـي او بـا تـامین منـافع حـزب 3گـره
خواهد خورد و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده مبتني بر منافع بلندمدت حزب خواهد بود.

 -1منظور از نفع شخصي اين اسد که انسان در رفتار خود خواستههاي نامحدود خود را پیگیري ميکنـد (ويلیامسـون،
 ،1985 Williamsonص .)47
 -2هادي زنوز و پیلهفروش ( ،)1393مهدويان ( )1385و گزارش هیات نظارت بر صندوق توسعه ملي ()1394
 -3منظور از حزب سیاسي ،گروهي از افراد اسد که فق براي دسترسي به درآمد ،اعتبار اجتماعي و قدرت حاصـل از
قرار گرفتن در صدر امور دولتي ،ميخواهد به مقامات دولتي باالتر دسد يابند (دوانز.))1957( 1384 ،
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اگر اين سیاستمدار در يـك حكومـد اسـتبدادي پـدرمبب فعالیـد کنـد ،تـامین منـافع
شخصي او با تامین منافع خاندان گره خواهد خورد و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شـده مبتنـي
بر منافع بلندمدت خاندان خواهد بود.
اگر اين سیاستمدار در يك دموکراسي ناقص فعالید کند ،تامین منافع شخصـي او فقـ
با تالش براي کسب آراءي الزم براي برنده شدن در انتخابات تامین خواهد شد و او ناگزير
سیاسدهايي را برميگزيند که در فاصله باقي مانده تـا انتخابـات بعـدي بـراي او رايآوري
داشته و به سمد تصمیمات کوتاهمدت سوق داده ميشود.
رابطه بین زمان عمر دولدها و مخارج آنها نشان ميهـد میـانگین مـدت دوام دولـد ،تـاثیر
معناداري بر انباشد بدهي دارد به طوري که هر انـدازه تعـداد دفعـات تغییـر دولـد بیشـتر باشـد،
نسبد کسـري بودجـه بـه ( GNPتولیـد ناخـالص ملـي) بـاالتر اسـد (درازن ،1390 ،ص .)419
مطالعات همچنین نشان ميدهد حزب در قدرت اگر معتقد باشد ايـن احتمـال وجـود دارد کـه از
قدرت کنار گذاشته خواهد شد ،همیشه بدهي منتشر خواهد کرد و بیش از اندازه خـرج مـيکنـد
(درازن ،1390 ،ص .)430به عبارت ديگر ،عدم قطعید سیاسي دولدها سـبب کوتـاهشـدن افـس
تصمیمگیري شده و آنها را به سمد سیاسدهايي که برونداد آن در کوتاهمدت قابـل دسـتیابي
اسد (از جمله هزينهکردن سريع منابع نفتي) ،سوق ميهد.

 -3-3نهادهای تاثیرگذار در توه میریه
بــراي بررســي دقیــستــر قــوه مجريــه ،آن را بــه دو گــروه سیاســتمدارها و بروکــراتهــا
تقسیم ميکنیم.
الف -نهادهای تاثيرگذار بر سياستمداران حاکم بر دولت؛ نظام سياسي پارلماني يا رياستي

نوخ نظام سیاسي ،تفكیك افقي و عمـودي دولـد و يـا همـان تفكیـك قـواي سـهگانـه
مجريه ،مقننه و قضائیه را مشخص ميکنـد .دو نـوخ اصـلي رژيـمهـاي دموکراتیـك شـامل
سیستمهاي پارلماني و رياسدجمهوري اسد (روالند.)2014 ،1
مطالعات نشان ميدهد در رژيمهاي رياسدجمهوري مخارج دولد بـیش از  10درصـد
از مخارج دولد در رژيم هاي پارلماني کم تـر اسـد (روالنـد .)2014 ،حتـي زمـاني GDP
1- Roland
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سرانه و ساير متغیرهايي که ممكن اسد بر اندازه دولد ها اثرگذار باشـد را بـه عنـوان متغیـر
کنترل در نظر گرفته مي شود ،درمـي يـابیم کـه مخـارج دولـد در رژيـم هـاي پارلمـاني در
مقايسه با رژيم هاي رياسد جمهوري حداقل  5واحد درصد بیشتر اسد .نتیجه مشابهي براي
مخارج رفاهي و تامین اجتماعي نیز به دسد آمده اسد .رژيمهاي پارلماني بـیش از  2برابـر
بیشتر از رژيم هاي رياسد جمهوري در طرح هاي رفاه اجتماعي هزينـه مـي کننـد (پرسـون و
تابلیني.)2003 ،
درباره مكانیسم تاثیرگذاري دولد بر عملكرد صـندوقهـاي نفتـي مـيتـوان گفـد کـه
سیاسد ها و بروندادهاي اقتصادي پیش از انتخابـات ،حاصـل اشـتیاق سیاسـتمدار بـر مسـند
قدرت براي دسد کاري اقتصادي اسد تا احتمال انتخاب مجدد خـود را افـزايش دهـد .در
نتیجه روساي قوه مجريه در نظامهايي کـه افـس کوتـاهمـدت داشـته ،تـالش مـيکننـد تـا بـا
برداشد حداکثري از منابع در اختیار رضايد رايدهنـدگان را جلـب کننـد .البتـه ايـن نـوخ
نگاه به سیاستمداران مبتني بر نظريه سیاستمدار به منزله حداکثرکننده راي اسـد کـه تـالش
ميکند قبل از انتخابات وعدههايي بدهد (ويا اگر در مسند اسد ،اقداماتي انجـام دهـد) کـه
مطابس نظر اکثريد رايدهنگان اسد.1
تعهد سياستمداران به قوانين و برنامهها

نكته بعد توجه به سازوکارهايي اسد که به کمك آنها سیاسدگذار ،خويشتن را متعهد به
سیاستي مطلوب ميسـازد .ايـن موضـوخ يكـي از مهـمتـرين مولفـههـاي نهـادي در تقويـد
عملكرد صندوقهاي نفتي اسد .به بیـان ديگـر ،چگونـه محـی سیاسـدگـذاري مـيتوانـد
سیاسد ها را مطلوب و معتبر سازد ،يعني چگونه نهادهـا ايـن بـاور را تقويـد مـي کننـد کـه
سیاسدهاي اعالم شده (از جمله انباشد منابع در صندوقهاي نفتي) اجرا خواهند شد.
به هرحال اگر دولد يكي از طرفین قرارداد باشد ،مشكل تعهد جدي اسـد ،زيـرا هـیچ
شخص ثالثي وجود ندارد که بتوانـد پايبنـدي دولـد نسـبد بـه تعهـداتش بـه شـهروندان را
تضمین کند (مومني و زماني.)1392 ،

 -1به اين دسته ،سیاستمداران «مقامجو»يا فرصدطلب ،يعني کساني که فق ميخواهند در انتخابـات پیـروز شـوند نیـز
گفته ميشود.
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در حكومدهاي استبدادي هیچگونه الزامي جهد تعهد دولد به شهروندان بـراي عمـل
به وعدهها و برنامهها وجود ندارد .تنهـا راه ايجـاد تعهـد در حكومـد اسـتبدادي ،شـهرت و
اعتبار اسـد .امـا در دموکراسـي ،دو اصـل حاکمیـد قـانون و تفكیـك قـدرت بـین قـواي
مختلف حاکمید به حل مساله تعهد کمـك مـيکنـد (روالنـد .)2014 ،بـه عبـارت ديگـر،
قــانون محكــم و تفكیــك قــوا مــيتوانــد توانــايي دولــد بــه متعهــد شــدن را ارتقــا دهــد
(درازن ،1390،ص .)205
عالوه بر اين ،به نظر ميرسد يك سیاسد اينگونه اعتبار مييابد که سیاسدگذاري که
سرگرم ساختن وجهه اسد ،اين انتظار را ايجاد ميکند که سیاسدهاي معینـي در آينـده بـر
اساس اقداماتي کـه در گذشـته مشـاهده شـده اسـد ،دنبـال خواهـد شـد .الزمـه ايـن کـار،
برقراري تعامالت مكرر و رقابد هاي سیاسي مداوم در چارچوب نهادي مشخص اسد و بـا
حفظ تكرار تعامالت سیاسي ميتوان اعتبار سیاسدها (از جمله ،سیاسد انباشد منابع نفتي)
را افزايش داد.
در مقابل ،محیطي که سیاسدگذار خـودش را در آن مـييابـد در پايبنـدي بـه تعهـدات
بسیار اهمید دارد .اگر محی خواهان نق يك سیاستي که از پـیش از جانـب سیاسـتمدار
اعالم شده اسد (مثال تشكیل صندوق نفتي) باشـد ،زيـر پـا گذاشـتن قـول لزومـا بـه وجهـه
آسیب نميرساند (درازن ،1390 ،ص )288 .و سیاستمدار رايخواه تمايل چنداني بـه انجـام
وعده خود نخواهد داشد .در نتیجه پايبندي تعهد به هر سیاسـد مسـتلزم همراهـي اکثريـد
رايدهندگان با آن سیاسد اسد.
اختيار درباره تخصيصهای صالحديدی

به نظر مي رسد در يك نظام رياسـتي در دموکراسـي نـاقص امكـان دسـد انـدازي بـه منـابع
صندوق نفتي و تخصیص هاي صالحديدي منابع آن ،بیشتر اسـد .ايـن ادعـا مطـابس شـواهد
مطالعه باگاتیني 1اسد .باگاتیني ( )2011در تحقیـس خـود  5متغیـر سیاسـي را بـراي توضـیح
موفقید صندوق هاي نفتي برمي گزيندا سه متغیر اول که اثرات مثبتي بر عملكرد صندوقهـا
داشتهاند :تخصـیص منـابع صـندوق بـه مصـارف خـاص ،کـارايي دولـد (نماينـدهاي بـراي
خدمات مدني مستقل که نشان دهنـده توانـايي جامعـه بـراي شـفاف و پاسـخگو نگـه داشـتن
1- Bagattini
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دولدهاسد) و شاخص پولیتي (نمايندهاي براي محـدوديد برداشـدهـاي صـالحديدي از
منابع صندوق که مانع قبضهشدن صندوق توس سیاستمداران ميشود).
دو متغیر بعدي اثرات منفي بر موفقید صندوق ها داشته اند :تغییر سـريع نظـام اجرايـي و
رقابد سیاسي.
تغییرات کامل در دولد مـيتوانـد سـبب تغییـر اهـداف بـه گونـهاي شـود کـه عملیـات
صندوق مخدوش و يا حتي تعطیل شـود ،امـا باگـاتیني اثـر منفـي رقابـد سیاسـي بیشـتر بـر
عملكرد صندوق ها را مغاير آموزه هاي ادبیات تئوريـك کـه انتظـار دارد مشـارکد سیاسـي
ســبب پاســخگويي بیشــتر و در نتیجــه عملكــرد بهتــر صــندوقهــا شــود ،دانســته و متعجبانــه
مي نويسد« :نتايج مدل نشان مي دهد فراينـدهاي انتخـابي مـنظم و بـاز (کـه سـبب انتخابـات
رقابتي مي شود) مي تواند اثرات مخربـي بـر موفقیـد صـندوق هـاي تثبیتـي داشـته باشـد ».او
مشاهده خود را اين گونه توجیـه مـيکنـد« :مشـارکد سیاسـي بیشـتر بـه معنـاي ذينفعـان و
گروه هاي فشار بیشتر اسد که صندوقهاي تثبید را به چالش ميکشند .دولتي که اکثريـد
ضعیفي داشته يا بقاي آن وابسته به ائتالف ضعیفي با حزب ديگر اسد ،ممكن اسد با فشـار
زيادي براي استفاده از منابع محدود انباشته شده براي اهداف سیاسي مواجه شود (بـه عنـوان
مثال ،ونزوئال و اکوادور)» (باگاتیني ،2011 ،ص .)35
هرچند باگاتیني نميتواند مبنايي نظري براي يافتههاي خود بیان کنـد ،امـا در ايـن مقالـه
سعي ميشود تفاوت دموکراسيها نشـان داده شـده و همـانطور کـه در مثـالهـاي باگـاتیني
آمده اسد ،ونزوئال و اکوادور هر دو مصداقي از دموکراسيهاي ناقص هستند که در آنهـا
نمي توان تصمیمات بلندمدت اتخاذ کرد و صرف برگزاري انتخابـات و تشـكیل مجـال
دولد ها با راي مردم بدون وجود نهادهاي ثبات بخش و داراي افـس زمـاني بلندمـدت فقـ

و

سبب گسترش هزينههاي عمومي و تالش براي برداشد بیشتر از منابع بین نسلي خواهد شد.
ناتواني دموکراسيهاي ناقص در شكل دهي افس بلندمدت و سوق دادن سیاستمداران بـه
تصمیمات کوتاهمدت يكي ديگر از فرضیههاي مقاله اسد .در واقـع ،رقابـد سیاسـي بیشـتر
در دموکراسيهاي ناقص ميتواند موفقید صندوقهاي نفتي را مخـدوش کنـد ،چراکـه در
دموکراسيهاي ناقص نمي توان تصمیمات بلندمدت اتخاذ کرده و ثبات سیاسـي موضـوعي
متفاوت از رقابد سیاسي اسـد .ثبـات سیاسـي ناشـي از نظـامهـاي حزبـي کـارا ،مـيتوانـد
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انگیزههاي هزينهکردن سريع منابع نفتي را بـه منظـور منـافع (شخصي/سیاسـي) کوتـاهمـدت
کاهش داده و ميتواند افقي بلندمدت در برابر صندوقها قرار دهد.
ب -نهادهای تاثيرگذار بر بروکراتهای حاکم بر دولت

سوال مهم درباره بروکراسي اين اسد که ابعاد بخش عمومي تا چـه انـدازه مـنعك کننـده
خواسد و ترجیحات بروکرات ها و تـا چـه حـد برخواسـته از اراده مـردم ،سیاسـتمداران يـا
گروههاي فشار اسد؟ نیسكانن )1971( 1براساس مدل مبتني بر دو فرض بیان ميکنـد :اول،
مديران دستگاه هاي دولتي مايلنـد بودجـه آن هـا تـا حـد امكـان افـزايش يابـد ،زيـرا وجهـه

اجتماعي ،قدرت و امكانات رفاهي ارتباطي مستقیم بـا حجـم بودجـهاي دارد کـه در اختیـار
يك مدير قرار مي گیرد .دوم ،سازمان هاي بروکراتیـك بـه عنـوان عرضـه کننـده انحصـاري
کاالهاي عمومي ايـن قـدرت را دارنـد کـه بودجـه بـیش از مقـدار بهینـه را تصـاحب کننـد

(بوکانان ،1997 ،2ص .)199 -231
جي ال میگو 3و ژرارد بالنجر 4خاطرنشان ساختند که با وجود نظر نیسكانن ،يـك مـدير
يا ريی دولتي نميتواند همزمان تمام اهداف مطلوب خود در زمینه بودجه دنبـال کنـد .در

شراي حدي بايد از میان اهداف دسد به انتخاب بزند و مديري کـه عـالوه بـر بودجـه بـه
يكي ديگر از اهداف عالقه مند باشد ،آن گونه که نیسكانن در الگوي خود شـرح داده بـود،
رفتار نخواهد کرد .براي بوروکرات ها ساده تـر اسـد کـه سیاسـتمداران مـافوق خـود را بـا
افزودن بر هزينه هاي خود فريب بدهند تا اينكه سعي کنند عمال با حداقل هزينه تولید کـرده
و بودجه اضافي را تصاحب کنند و آنگاه سـعي کننـد اطالعـات غلطـي را بـه سیاسـتمداران
گزارش دهند (وينتروب ،1997 ،5ص .)238
عالوه بر اين ،بروکراتها مـيتواننـد بـا دخالـد در تنظـیم دسـتور کـار کمیسـیونهـاي

پارلمان همواره تصمیمات را به سمد حداکثر کردن بودجه هاي سـازمان خـود سـوق دهنـد
(وينتروب 1997،به نقل از مكکي و ويرر 6و رومر و روزنتال.)1979 ،1
1- William Niskanen
2- Buchanan
3- J.L. Migue
4- Gerard Belanger
5- Wintrobe
6- Mckay and Wearer
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 -4-3نهادهای تاثیرگذار در توه مقججه
نظام انتخاباتي

نظام انتخاباتي نحوه مبادله شهروندان با سیاستمداران و روابـ سیاسـتمداران بـا يكـديگر را
تعیین ميکند .مهمترين جزء اين نظام ،سازوکاري اسد که در آن آراي دريافد شده و در
انتخابات تبديل به کرسيهاي نمايندگي ميشود و معموال بـه دو شـكل اصـلي وجـود دارد:
نظامهاي اکثريتي( 2يعني نخستین کسي که در مقايسه با ديگران آراي بیشتري را اخذ کنـد،
پیروز انتخابات خواهد بود) ،نظامهاي تناسبي( 3هر يك از احزاب سیاسي بـه تناسـب میـزان

آراي خود ميتوانند کرسيها را کسـب کننـد) (النـدل .)2005 ،4مطالعـات نشـان مـيدهـد
کشورهاي با انتخابات هاي تناسبي مخارج رفـاه اجتمـاعي بیشـتري نسـبد بـه کشـورهاي بـا
انتخاباتهاي اکثريدگرا دارند (پرسون و تابلیني.)2003،
تحد انتخابات اکثريد گرا ،سیاستمداران توجه بیشتري به آن دسته از خـدمات عمـومي
محلي مي کنند که تنها منافع راي دهندگان حوزه انتخابیه اي که در برنده شـدن در انتخابـات
نقش دارند ،تضمین مي کنـد .در حـالي کـه تحـد انتخابـات تناسـبي ،سیاسـتمداران توجـه
بیشتري به خدماتي که به حداکثر تعداد راي دهندگان ممكـن را منتفـع مـيکنـد ،دارنـد .در
نتیجه مخارج مربو به رفاه اجتماعي در انتخابات هاي تناسبي باالتر اسد .سیاسـتمداران در
سیستمهاي اکثريدگرا ،انگیزه کمتري براي هزينه کردن در برنامههـاي رفـاه اجتمـاعي کـه
يك حوزه انتخابیه خاص را هدفگذاري نكردهاند ،خواهند داشد.
قواعد رایگيری در پارلمان

به طور کلي دو قاعده براي چگونگي اتخاذ تصمیمات در پارلمان وجود دارد کـه هرکـدام
اثر متفاوتي بر تصمیمات داردا قاعده بسته :هیچ اصالحي نميتوانـد دربـاره پیشـنهاد مطـرح
انجام داد و يا بايد پذيرفته و يا رد شود و قاعده باز :مي توان پیشنهاد را قبول يا اصالح کنـد
(درازن ،1390 ،ص .)125
عالوه بر اين ،اولسن نشان مـيدهـد اعضـاي قـوه مقننـه اغلـب بـه مبادلـه راي بـا يكـديگر
مي پردازند .يك نماينده مجل  ،چنانچه رفتاري عقاليي داشته باشد در مواجهه بـا راي گیـري
1- Romer and Rosenthal
2- Majority Systems
3- Proportional Systems
4- Lundell
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درباره موضوعي که براي ساکنان حوزه انتخابیـه وي بـي اهمیـد و علـي السـويه اسـد ،سـعي
خواهد کرد راي خود را در اين زمینه با راي مثبد ديگر نمايندهها درباره موضوعي کـه بـراي
وي و ساکن حوزه انتخابیه اش بسیار مهم اسد ،مبادله کند (اولسن ،)1997( 1384،ص .)276
به عبارت ديگر ،در پارلمان نمايندگان به مبادله راي يـا خريـد و فـروش راي اقـدام مـيکننـد.
تبادل راي بین نمايندگان حوزه هاي مختلف مي تواند رفاه مردم هر دو حـوزه را افـزايش دهـد
(که البته ميتواند منجر به افزايش هزينههاي عمومي شود).
گوردون تالوک ( )1959نشان داد که يك سلسله متوالي از راي گیري هـاي مبتنـي بـر اکثريـد
براي طرحهاي گوناگون مخارج عمومي ،مـيتوانـد منجـر بـه افـزايش بسـیار بـاالتر از مقـدار بهینـه
بودجه عمومي شود .عـالوه بـر ايـن ،سیاسـتمداري کـه ايـن مبادلـه را انجـام داده اسـد ،محبوبیـد
بیشتري در بین مردم حوزه انتخابیهاش کسب خواهد کرد (رمزي ير ،1995 ،ص .)164
نكته بعدي درباره قواعد رايگیري اينكه آراي نماينـدگان مجـال فقـ بازتـاب يـك
سري قواعد نهادي اسد که معضل دور تسلسل راي گیري را حل مي کند .نتیجه هر تصـمیم
جمعي و رايگیري به اين بستگي دارد که رايگیري در کجا متوقف شود .اين نیـز بـه نوبـه
خود بستگي به ترتیب زماني مطرح شدن اقالم دستور جلسه و مقررات داخلي تصمیمگیـري
خواهد داشد (تمدن جهرمي.)1389 ،
در نتیجه اگر قواعد راي گیري در مجل

بـه نماينـدگان امكـان افـزايش هزينـههـا و يـا

برداشد از صندوقهاي نفتي به منظور مصارف مختلف را بدهد و نظام انتخـاب نماينـدگان
نیز مقوم انگیزههاي کوتاهمدت در آنها باشد ،انگیـزهاي بـراي انباشـد منـابع نفتـي وجـود
نداشته و سازوکار صندوقهاي نفتي شكسد خواهد خورد.

 -4مر ری بر عملكرد صجد قهای نفص

1

سطحيترين اليهي قابل مشاهده براي تحلیل پديدهها با بررسي عملكردهـا آغـاز مـيشـود.
بــراي ردهبنــدي صــندوقهــا و امكــان مقايســه آنهــا بــا يكــديگر ،شــاخصهــايي الزم

 -1از آنجا که عملكرد صندوق هاي نفتي در سطح چهارم تحلي نهادي قرار گرفته و در حیطه اين مقاله نیسد بـه طـور
مبسو به آن پرداخته نشد.
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اسد .1برخي موسسات بین المللي از جمله موسسه صندوقهاي ثـروت ملـي ( (SWFIکـه
سازماني جهاني به منظور مطالعه و بررسي صندوقهاي ثروت ملي اسد هر ساله بـا بررسـي
صندوقهاي ثروت ملي کشورهاي مختلف گزارشهايي را در خصـوص رتبـهبنـدي آنهـا
منتشر ميکند .شاخصي که اين موسسه براي رتبهبندي صندوقها بهکار ميبرد ،شاخصي بـا
عنوان لینابرگ – مادوئل 2اسد .اين شاخص روشي براي رتبهبنـدي شـفافید صـندوقهـاي
ثروت ملي اسد صندوقها به ازاي داشتن هر يك از اين اصول ،يك امتیاز کسب ميکننـد
و صندوقي که بتواند تمام ده اصل را دارا باشد ،شفافترين صندوق خواهد بـود و کمتـرين
امتیاز نیز نشاندهنده شفافید پايین اسد .طبس اين شاخص ،وضعید شـفافید صـندوقهـاي
مورد مطالعه اين تحقیس به شرح جدول ( )1اسد.
جدول ( :)1شفافیت صندوقهای نفتی نروژ ،عربستان و ایران
کشور
نروژ
عربستان سکودی
ایران

امتیاز سال 2012

امتیاز سال 2014

امتیاز فصل اول 2017

نام صندوق

10

10

10

سما

4

4

4

حساب ذخیره ارزی

1

-

-

صندوق توسکه مهی

-

5

5

صندوق بازنشستگی
دولت -جهانی

مجبع2017 ،SWFI :

عالوه بر اين 3RGI ،شاخصي براي سنجش شفافید و پاسخگويي بخـش نفـد ،گـاز و
معادن اسد .ايـن شـاخص ،کشـورها را بـر اسـاس پرسشـنامهاي کـه توسـ پژوهشـگران و

 -1باگاتیني ( )2011معتقد اسد براي اندازهگیـري اثربخشـي صـندوقهـاي تثبیتـي الزم اسـد اثـر آنهـا در سـه زمینـه
ارزيابي شود .در بخش درآمدي ،صندوق بايد براي دولد انگیزهاي ايجاد کند تا با فعالسـازي درآمـدهاي غیرنفتـي از
پايداري بلندمدت بودجـه مطمـئن شـود .در بخـش هزينـهاي ،صـندوق تثبیتـي کـارا ،نـرمهـاي ايجـاد خواهـد کـرد تـا
سیاسد گذاران از تصرف منابع صندوق براي تامین مالي افزايش زياد هزينهها اجتناب کنند و در آخر ،صـندوق تثبیتـي
موفس بايد بتواند منابع انباشته شده خود را در پرتفولیوي متنوعي سرمايهگذاري کرده تا منافع نسلهاي آتي را بـا ايجـاد
ثروت جديد از منابع تجديدناپذير ،تضمین کند.
2- Linaburg- Maduell
3- Resource Governance Index
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نخبگان بخش منابع اکتشافي تكمیل ميشود طبقهبندي ميکند .جدول ( )2رتبه سـه کشـور
ايران ،نروژ و عربستان را بر اساس شاخص اشاره شده نشان مي دهد.
جدول ( :)2رتبه بندی کشورها براسا

RGI

کشور

رتبه در 2014

رتبه در 2017

نروژ

1

1

ایران

53

62

عربستان سکودی

48

69

ماخذ2017 ،NRGI :

عالوه بر اين ،طبـس اطالعـات منتشـر شـده در دوره زمـاني  1379تـا  1390حـدود 170
میلیارد دالر به حساب ذخیره ارزي ايران واريز و حدود  169میلیارد دالر نیز برداشـد شـده
اسد .در مجموخ مصارف ،حدود  18میلیارد دالر تسهیالت بـه بخشـهاي غیردولتـي (شـامل
بخشهاي شبهدولتي) پرداخد شده و مابقي ( 151میلیارد دالر) توس دولد چـه در قالـب
بودجه عمومي و چه در خارج بودجه عمومي هزينه شـده اسـد (برگرفتـه از گـزارش هـاي
ديوان محاسبات 1390و گزارش تحقیس و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسـعه.)1390 ،
به عبارت ديگر ،حدود  90درصد منابع حساب ذخیره ارزي توسـ دولـد هزينـه شـد کـه
برخالف هدف صندوق مبنـي بـر سـامانهاي ثبـات بخـش بـراي اقتصـاد ايـران بـا دو وظیفـه
«ثبات بخشي به بودجه در مواقـع کـاهش درآمـدهاي نفتـي و جلـوگیري از آسـیبرسـاندن
شوکهاي نفتي به تعادل اقتصاد کشور» و «پ انداز بخشي از درآمد حاصل از نفـد بـراي
نسلهاي آينده با تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايهگذاري مولد» ،بود.
هرچند با توجه به نقا ضعف حسـاب ذخیـره ارزي ،اساسـنامه مفصـلي بـراي صـندوق
توسعه ملي طراحي و تصريح شد ،استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينهاي و تملك
داراييهاي سرمايهاي و بازپرداخد بدهيهاي دولد به هر شكل ممنوخ اسـد .امـا اسـتفاده
دولد از منابع صندوق بالفاصله پ

از ايجاد آن آغاز شد .1عملكرد صندوق توسعه ملي تـا

 -1گزارشهاي شـماره  14738 ،12246 ،23012871و  14087مرکـز پـژوهشهـاي مجلـ  .همچنـین ،طبـس گـزارش
هیات نظارت بر صندوق توسعه ملي ،صندوق در سال هاي  1390تا پايان شهريور  1394در مجموخ  16/85میلیـارد دالر
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پايان سال  1395نشان ميهد ،از حدود  35میلیارد دالر تسهیالت ارزي تصويب شده (اعالم
وصل شده) تا پايان سال  ،1395فق  10میلیارد دالر پرداخد قطعي انجام شده که با توجـه
به  6سال عمر صندوق توسعه ملي ،میـانگین پرداختـي سـال حـدود  1/6میلیـارد دالر اسـد
(صندوق توسعه ملي.)1396 ،
درباره ترکیب طرحهـاي پذيرفتـه شـده نیـز ،مـيتـوان گفـد ،در مجمـوخ ،بـیش از 42
درصد از طرح هاي پذيرفته شده متعلس به نهادهاي عمومي غیر دولتي اسد (همان) .ايـن در
حالي اسد که طبس جزء ( )4بند (د) اساسنامه صندوق ،مجموخ تسهیالت اختصاص يافتـه از
منــابع صــندوق بــا عاملیــد بانــكهــا بــه مؤسســات و نهادهــاي عمــومي غیردولتــي (ماننــد
شهرداري ها ،تامین اجتماعي ،بنیادها و  )...و شرکتهاي تابعه و وابسته در هر حال نبايـد بـیش
از بیسد درصد ( )%20منابع صندوق باشد.
همچنین در تا پاين سال  ،1395صندوق توسعه ملي جمعاً مبلغ  211.343میلیارد ريال بـا
تعداد  19بانك عامل دولتي و خصوصي قرارداد عاملید ريالي منعقد نموده که از اين مبلـغ
جمعاً  118.839میلیارد ريال به طرح هـا و پـروژه هـاي معرفـي شـده از طـرف بانـك هـاي
عامل ،اختصاص يافته اسد (همان).

 -5گردم ری دادهها تحلیل نصایج
طبس مدل مفهومي اين مقاله ،متغیر وابسته عبارت اسـد از «عملكـرد صـندوقهـاي نفتـي» و
متغیرهاي توضیح دهنده شامل نهادهاي حاکم بر ذينفعان صندوق نفتي به اين شـرح اسـد:
نظام انتخاب سیاستمداران (مبتني بر انگیـزههـاي بلندمـدت يـا کوتـاه مـدت) ،نظـام سیاسـي
(پارلماني يا رياستي) ،انگیزههاي بروکراتها ،نظام انتخابات مجل (اکثريتي يـا تناسـبي) و
قواعد رايگیري در پارلمان.

تسهیالت ارزي و ريالي پرداخد کرده اسد که حدود 10/4میلیـارد دالر آن بـه بخـش دولتـي ( 61/5درصـد) و 6/45
میلیــارد دالر آن بــه بخــش خصوصــي و تعــاوني ( 38/5درصــد) بــوده اســد .همچنــین از مجمــوخ  16/85میلیــارد دالر
تسهیالت پرداختي  12/95میلیـارد دالر آن ارزي و  3/90میلیـارد دالر آن بـه صـورت ريـالي بـوده اسـد .در ضـمن از
حدود 12/95میلیارد دالر تسهیالت ارزي  8/16میلیارد دالر آن به دولد تعلس گرفته و  4/79میلیارد دالر به ساير بخـش
ها پرداخد شده اسد.
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 -1-5انصخاب کشورها برای مقایسه نهادهای نیان
ايفرت و ديگران ( )2003کشورهاي صادرکننده نفد را به پـنج گـروه دموکراسـي کامـل،
دموکراسي ناقص ،حكومد هاي استبدادي پدرمبب ،حكومدهاي استبدادي اصـالحطلـب
و حكومد هاي استبدادي غارتگر تقسیم مي کنند .1اين کشورها تفـاوت کیفـي در مـواردي
چون :ثبات چارچوب سیاسي و نظام هاي حزبي ،درجه توافـس اجتمـاعي ،میـزان مشـروعید
قدرت و روشهايي که به وسیله آن دولدها حمايد عمومي را کسب و حفـظ مـيکننـد و
نقش نهادهاي دولتي در تشكیل زيربناي بازارها و توزيع راندها دارند.
در اين مقاله براي تبیین مسال ه محوري تحقیس ،سه کشور مورد مطالعه قرار مي گیردا
نرو ژ که به طور پیوسته باالترين رتبه را در شاخص دموکراسـي داشـته بـه عنـوان يـك
دموکراســي پايــدار (دموکراســي کامــل) ،ايــران کــه رونــدي پرنوســان در شــاخص
دموکراسي داشته به عنوان يك دموکراسي پرنوسان (دموکراسي ناقص) و عربستان که
به طور پیوسته پايین ترين رتبه در شاخص دموکراسي داشـته بـه عنـوان يـك حكومـد
پادشاهي (استبدادي پدرمبب).
شاخص پولیتي تايیدي بر اين انتخاب اسد .شاخص ساالنه پولیتي براي  167کشـور بـه
طور پیوسته از سـال  1946محاسـبه شـده اسـد .ويـرايش  4شـاخص پـولیتي اتفاقـات مهـم
سیاســي شــامل ســرنگوني حكومــدهــاي اســتبدادي ،کودتاهــا ،انقــالبهــا و فروپاشــي
حكومدهاي مرکزي را نمايش مـيدهـد .مقـدار شـاخص پـولیتي بـراي يـك دموکراسـي
تمامعیـار +10 ،و بـراي اسـتبداد کامـل -10 ،خواهـد بـود .نـروژ بـا امتیـاز  +10بـاالترين و
عربســتان بــا  -10کمتــرين مقــدار شــاخص پــولیتي را از ســال  1946دارا هســتند .ايــران در
شاخص پولیتي روندي پرنوسان بین  -10و  +3دارد.2
ويژگي دموکراسيهاي کامل ،توان آنها در رسیدن بـه وفـاق اجتمـاعي پیرامـون چگـونگي
اســتفاده از رانــدهــا طــي يــك افــس زمــاني بلندمــدت اســد کــه خــود بــه ســبب رايدهنــدگان
تحصیلكرده ،صبور و پیگیـر و شـفافید و تعیـین خـ مشـي سیاسـي توسـ تعـداد محـدودي از

 -1آنـدريان ( )Andrian,1998براتـون و فـن دو وال ( )Braton and Van de Walle,1994و لفـد ويـچ
( )Leftwich,1995طبقهبنديهاي مختلفي از حكومدها ارائه دادهاند.
2- Polity IV Country Report
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احزاب حاصل شده اسد .يك چنین ثبات سیاسي ،تقويدکننده رفتـار در افـس زمـاني بلندمـدت
اسد ،زيرا اعتبار حزب و عملكرد آن کانون رقابد براي کسب قدرت سیاسي اسد.
در دموکراسيهاي ناقص ،احـزاب سیاسـي اغلـب ضـعیف بـوده و بیشـتر گرداگـرد رهبـران
کاريزماتیك شكل گرفتهاند .رقابدهاي کوتهنگرانه و چرخههاي سیاسي کوتـاه بـراي قـدرت و
منابع دولد باعث نظامهاي سیاسي بيثبات و افس زماني کوتـاهمـدت و سـازوکارهاي غیرشـفاف
توزيع راند شده که رفتار راندجويي را در سراسر دولد و جامعه تشويس ميکند.
حكومدهاي استبدادي پدرمبب هرچند ميتوانند در افسهاي بلندمدت تصمیم بگیرنـد،
اما مقاومد آن ها درباره شفافید و ايجـاد مشـروعید بـا توزيـع رانـد نفتـي سـبب افـزايش
هزينهها ،فشار و در نهايد نارضايتي عمومي خواهد شد (ايفرت و ديگران.)2003،

 -2-5ر ش گردم ری دادهها
پرسشنامه اي بر اساس طیف لیكرت (شامل نمره  1کمترين تـاثیر تـا نمـره  5بیشـترين تـاثیر)
طراحي و به صورت مصاحبه حضوري با نخبگان تكمیل شد .يافته ها با کمك نرم افزارهـاي
 SPSSو EXCELتحلیل شد .بـراي افـزايش دقـد تحلیـل ،جامعـه آمـاري در  5گـروه:
الــف -مقامــات و کارشناســان قــوه مجريــه ،ب -نماينــدگان و کارشناســان قــوه مقننــه ،ج-
کارشناسان کمیسیون اقتصادي مجمع ،د -صاحب نظران دانشگاهي و هـ -کارشناسان رواب
بینالملل ،مترجمان و روزنامهنگاران ،دستهبندي و هر گروه نیز به گروههـاي کوچـكتـري
تقسیم شد تا نمونه آماري تحقیس از جامعید کافي برخوردار باشد.
مقامات و کارشناسان قوه مجريه (شامل  29نفر) به  7گروه معاونان اول ريـی جمهـور،
روساي کل بانك مرکزي ،روساي سازمان مديريد و برنامه ريزي ،وزراي امور اقتصـادي و
دارايي ،دبیران هیات امنا حساب ذخیره ارزي ،روساي هیات عامـل صـندوق توسـعه ملـي و
کارشناسان ارشد سازمان برنامه در دولد هاي هفتم تا يازدهم تقسیم و از هر گروه يك نفـر
(در مجموخ  6نفر از اين گروه مصاحبه شد که نتوانستیم با هیچ کدام از روساي هیات عامـل
صندوق توسعه ملي مصاحبه کنیم ).به طور تصادفي انتخاب شـد .نماينـدگان و کارشناسـان
قوه مقننه (شامل  13نفر) به  4گروه روساي کمیسیون تلفیس برنامه ،روساي کمیسیون برنامـه
و بودجه ،روساي کمیسیون اقتصادي و مديران مرکز پژوهش هاي مجل در مجال ششـم
تا نهم تقسیم و از هر گروه يك نفر (و در مجموخ  4نفر) به طـور تصـادفي انتخـاب شـد .از
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بین  4نفر کارشناس مرتب با کمیسیون اقتصادي مجمع نیز يك نفر به طور تصادفي انتخـاب
شد .اساتید دانشگاه (شامل  60نفر از اساتید مرتب در  13دانشـگاه و موسسـه پژوهشـي) در
 15گروه طبقه بندي شده و از هر گروه يك نفـر (و در مجمـوخ  15نفـر) بـه طـور تصـادفي
انتخاب شد .کارشناسان رواب بین الملل ،مترجمان و روزنامـه نگـاران (شـامل  16نفـر) بـه 4
گروه کارشناسان رواب بین الملل ،مترجمان 1و مترجمان 2و روزنامـه نگـاران تقسـیم و و از
هر گروه يك نفر (و در مجموخ  4نفر) به طور تصادفي انتخاب شد.
يافته هاي مصاحبه ها بايد بتواند نشـان دهـد کـه مهـم تـرين مولفـه هـاي مـوثر بـر تفـاوت

عملكرد صندوق هاي نفتي در ايران نسبد به نروژ و عربستان کـدام اسـد .1عـالوه بـر ايـن،
نتايج پرسشنامه ها با فرضیه هاي تحقیس مقايسه شده و نتیجه گیري مي شود که آيا فرضیههـاي
مقاله را تايید ميکنند يا خیـر .قبـل از ارائـه نتـايج حاصـل از پرسشـنامههـا ابتـدا بـه بررسـي
اعتمادپذيري پرسشنامه ميپردازيم.
اعتمادپذيری (پايايي )2و تحليل واريانس يكطرفه (يك متغيره)

3

ضريب آلفاي کرونباخ يكي از متداولترين روشهاي اندازهگیري اعتمادپـذيري يـا پايـايي
پرسشنامههاسد .پايايي پرسشنامه بـراي همـه  35سـوال بررسـي شـد و ضـريب آلفـا 0/777
بهدسد آمد .بنابراين ،ضـريب پايـايي و هـمبسـتگي درونـي پرسـشهـا قابـل قبـول بـوده و
پرسشنامه خوب طراحي شده اسد (جدول (.))3
جدول ( :)3بررسی اعتمادپذیری پرسشنامه
N of Items

Cronbach's Alpha

35

0/777

 -1از آنجا که مصاحبه ها حضوري بوده ،اطالعات الزم درباره اقتصاد سیاسي نـروژ و عربسـتان بـه مصـاحبهشـوندگان
منتقل شده اسد .البته جامعه و نمونه آماري اين مقاله متخصص ترين افراد اين حوزه در ايران بوده و نسبد به ويژگيها
و شراي

کشورهاي مختلف دارنده صندوقهاي ثروت ملي مطلع بـودهانـد .در ضـمن ،يكـي از محـدوديدهـاي ايـن

تحقیس استفاده از جامعه آماري ايراني اسد که در صورت استفاده از نظر کارشناسان نـروژي و عربسـتاني ممكـن بـود،
رتبهبندي عوامل اندکي متفاوت باشد.
Reliability 2One-way Analysis of Variance 3-
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يك طرفه معلوم ميشود که در سطح معناداري بزرگتر از  0/05چـه

تفاوت معناداري بین گروههاي پاسخدهنده به سواالت وجود دارد .براي اين منظور مقامات
و کارشناسان قوه مجريه در يـك گـروه ،نماينـدگان و کارشناسـان قـوه مقننـه و کمیسـیون
اقتصادي مجمع در يك گروه ،اساتید دانشگاه در يك گروه و کارشناسان رواب بینالملل،
مترجمان و روزنامه نگاران در گروه ديگر قرار گرفتند .جدول ( )4نشـان مـيدهـد بیشـترين
همگرايي نیز در پاسخ به محور چهارم سواالت ( )Q4که مربو به عوامل موثر بر عملكـرد
بهتر صندوقهاي نفتي در نروژ نسبد به ايران در سطح قانون اسد ،مشاهده ميشود.

1

جدول ( :)4تحهیل واریانس یک طرفه  3دسته عوامل موثر بر عمهکرد صندوقها
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

0/383

1/065

13/234

3

39/701

12/432

23

285/929

26

325/630

0/832

0/290

4/789

3

14/367

16/535

23

380/300

26

394/667

0/100

2/340

24/513

3

73/540

10/477

23
26

240/979
314/519

Between
Groups
Q3 Within Groups
Total
Between
Groups
Q4 Within Groups
Total
Between
Groups
Q5 Within Groups
Total

در ادامه به رتبهبندي عوامل موثر بر عملكرد صندوقها در سطح قانون ميپردازيم.

 -1محور اول و دوم سواالت به مقايسه عملكرد حساب ذخیره ارزي در دولـد دوم آقـاي خـاتمي و دولـد اول آقـاي
احمدينژاد پرداخته که در مقاله ديگري ارائه ميشود.
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عربسصان نعودی

 -3-5مقایسه نهادهای رنم در تانون بین ایران ،نر

براي رتبـهبنـدي عوامـل ،روشهـاي متنـوعي وجـود دارد .در ايـن تحقیـس از روش آزمـون

آماري انتروپي شانون 1استفاده ميشـود .روش شـانون يكـي از روشهـاي معتبـر در تحلیـل
اطالعات به منظور رتبهبندي عوامل اسد که از دقد رياضي بسیار بـااليي برخـوردار اسـد

(مانیان ،سهرابي و شادمهري .)1393،2طبس اين روش ابتدا دادههاي مربـو بـه (سـوال= )iو
(پاسخدهنده= ،)jبهنجار ميشود (هر داده تقسیم بر مجموخ کل دادهها= .)Pijسس انتروپـي





مقوله jام يا بار اطالعاتي آن ( )Eبه روش  E j  k  pij  Ln pij محاسبه ميشـود
1
که در آن
ln  m 

m

i 1

 = m( k تعداد نمونهها) اسد.

ضريب اهمید هر يك از مولفهها ( )Wبر اساس معادله

Ej
n

Ej
j1



 Wj حساب ميشود.

هر يك از مولفهها که  Wjبزرگتري داشته باشد از اهمید بیشتري برخوردار اسد.
ابتــدا اهمیــد  7مولفــه برگزيــده زيــر کــه نظريــه بــر تاثیرگــذاري آنهــا بــر عملكــرد
صندوقهاي نفتي داللد داشد به طور مستقل ،مورد پرسش قرار گرفد:
 -Q3عملكرد صندوقهاي نفتي در کشورهاي مختلف چقدر متاثر اسد از:
 -Q31پايبندي سیاستمداران حزبي/خانوادگي بـه منـافع بلندمـدت حـزب/خانـدان اسـد؟
(داشتن افس بلندمدت)
 -Q32نوخ رژيم سیاسي (پارلماني يا رياستي) اسد؟
 -Q33نوخ نظام انتخاباتي (تناسبي يا اکثريتي) اسد؟
 -Q34چگونگي قواعد تعیین دستور کار در مجل (اختیار نمايندگان براي مطـرح کـردن
پیشنهاد برداشد از صندوق در زمان بررسي بودجه) اسد؟
 -Q35انگیزههاي نظام بروکراسي براي افزايش هزينه اسد؟
 -Q36نظام مالي يكسارچه با طراحي چارچوب میان مدت مخارج اسد؟
 -Q37قوانین محكمتر و دقیستر اسد؟ (که نظارت را راحد تر و پاسخگويي را بیشتر ميکند).

1- Shannon Entropy Method
 -2به نقل از Yang Z. et al.; pp. 575-589, 2005. , Liu C.-T. et al, pp. 52–56, 2009.
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تحلیل نظري قبل از بررسي پاسخها بیان ميکند که افـس بلندمـدت سیاسـیون مهـمتـرين
تاثیر بر عملكرد مثبد صندوقهاي نفتي خواهد داشد.
رژيم سیاسي احتماال اثر زيادي بر عملكرد مثبد صـندوقهـا نداشـته باشـد .در کشـوري کـه
افس سیاسیون آن کوتاه اسد -چه با رژيم پارلماني چه با رژيم رياستي -برداشـدهـاي زيـادي از
صندوق صورت خواهد گرفد و قوه مجريه و مقننه با توافس بـا هـم بـه خـاليکـردن صـندوقهـا
مبادرت خواهند کرد .فرق آن در اين اسد که در رژيم رياستي ،ريی جمهور سـهم بـاالتري از
اين منابع را خواهد داشـد و تصـمیمات صـالحديدي بیشـتر خواهـد شـد و در رژيـم پارلمـاني،
مجل  .اما بر عك  ،در کشوري که سیاسـیون آن بلندمـدت حرکـد مـيکننـد -چـه بـا رژيـم
پارلماني چه با رژيم رياستي -سازوکار صندوق به طور موفس عمل خواهد کرد.
نظام انتخاباتي نیز احتماال سهم مهمي در عملكرد مثبد صـندوقهـا در افـسهـاي کوتـاه
نداشته باشد .فرق آن در اين اسد که در سیستم تناسبي ،طبقات اجتمـاعي سـهم بیشـتري از
منابع نفتي خواهند برد و در سیستم اکثريتي تك حوزهاي ،مناطس سهم بیشتري مـيبرنـد .در
مقابل ،در افسهاي بلندمدت چه با سیستم اکثريتي و چه با سیستم تناسـبي ،پايبنـدي مطلـوبي
به اهداف صندوق وجود خواهد داشد.
به نظر ميرسد ،قواعد دستور کار در موفقیـد صـندوقهـا اهمیـد داشـته باشـد ،امـا نـه
چندان زياد .در دموکراسي هاي کامل مانند نـروژ هـر چنـد پارلمـان نقـش مسـل در میـزان
مازاد منابع و وروديها به صندوق را داراسد ،اما پايبندي بـه منـافع بلندمـدت اجـازه خـالي
کردن صندوق عظیم نفتي را به آنها نميدهد .در مقابل ،در دموکراسيهاي پرنوسان ماننـد

1

ايران ،وضع قاعدهاي مانند نیاز به دو سوم راي نمايندگان بـراي برداشـد از صـندوق نفتـي
نیز نتوانسد مانع سیاسیون براي برداشد از صندوقهاي نفتي شود .همچنین مهار انگیزههاي
بروکراتها ميتواند نقش مثبتي در عملكرد صندوقهاي نفتي داشته باشد.
نظام مالي يكسارچه و داشتن چارچوب میانمدت مخارج نیـز مـيتوانـد نقـش مهمـي در
عملكرد صندوقهاي نفتي داشته باشد 2و قانون محكـم و خلـلناپـذير هرچنـد مهـم بـوده و

 -1با درج اساسنامه صندوق توسعه ملي در قانون برنامه توسـعه ،تغییـر آن نیـاز بـه دو سـوم راي نماينـدگان حاضـر در
جلسه دارد با اين وجود ،معموال پیشنهادهاي برداشد از صندوق که مستلزم تغییر قانون برنامه نیز اسد ،راي ميآورد.
 -2در مقاله مستقلي به تاثیر قواعد مالي بر عملكرد صندوقهاي نفتي در ايران ،نروژ و عربستان پرداخته شده اسد.
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نقش موثري در عملكرد صندوقها داشته ،اما اگر سیاسیون در دموکراسـي نـاقص نخواهنـد
به قانون عمل کنند هیچ مانع جدي در مقابل آنها نخواهد بود.
برخي از مصاحبه شوندگان ،نقش قوه قضايیه را بسیار مهم و يكـي از مولفـههـاي اصـلي
تاثیرگذار بر پايبندي به قانون ميدانستند .با اذعان به اين موضوخ و از آنجا کـه قـوه قضـايیه
در زمره سازمانهاي سیاسي انتخاباتي طبقهبندي نميشود ،خارج از حیطه مطالعه اين تحقیس
بود .بعد از اين توضیحات ،نتايج حاصل از پرسشنامهها به ترتیب نمودار ( )1اسد.
نمودار ( :)1رتبهبندی مولفههای موثر بر عمهکرد صندوقهای نفتی در قانون
ضریب اهمیت
-1پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بهندمدت حزب/خاندان q31
 -2قوانین محکمتر و دقیستر q37
 -3نظام مالی یکپارچه با طراحی چارچوب میان مدت مخارج q36

 -4انگیزههای نظام بروکراسی برای افزایش هزینه q35
 -5نوع نظام انتخاباتی مجهس (اکثریتی یا تناسبی) q33
 -6چگونگی قواعد تکیین دستور کار در مجهس q34
 -7نوع رژیم سیاسی (پارلمانی یا ریاستی) q32

رتبه بندي نظرات خبرگان ،فرضیه اين مقاله مبنـي بـر اهمیـد افـس بلندمـدت ( )q31در
عملكرد موفقید صندوقهاي نفتي را تايید کرده و همچنین بر اهمید قـانون ( )q37تاکیـد
داشته که نشان دهنده اهمید زياد تدوين قانون دقیس و روشن (نهادهاي رسمي) در موفقیـد
صندوقهاي نفتي اسد .در ادامه اهمید همان مولفهها در عملكرد بهتر صـندوقهـاي نفتـي
در نروژ نسبد به ايران با سواالت زير مورد سنجش واقع شد:
 -Q4عملكرد بهتر صندوقهاي نفتي در نروژ نسبد به ايران ،چقدر متاثر از:
 -Q41پايبندي سیاستمداران حزبي نروژ به منافع بلندمدت حزب در آن کشور اسد؟
 -Q42رژيم سیاسي پارلماني در نروژ و رياستي در ايران اسد؟
 -Q43نظام انتخاباتي تناسبي در نروژ و اکثريتي در ايران اسد؟
 -Q44قواعد تعیین دستور کار در پارلمان نروژ در مقايسه با ايران اسد؟
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-Q45انگیزههاي متفاوت نظام بروکراسي در اين دو کشور اسد؟
 -Q46نظام مالي يكسارچه در نروژ اسد؟ (صندوق نفتي نروژ در دل نظام بودجه اي قرار دارد).
 -Q47قوانین محكمتر و دقیستر در نروژ اسد؟
هرچند برخي از کارشناسان در مقايسه نروژ با ايران سهم مهمي از موفقید صندوق
نفتــي نــروژ را بــه توســعه يــافتگي آن کشــور و در مقابــل عــدم موفقیــد ايــران را بــه
توسعه نیافتگي نسبد مي دهند (صیادي و ديگران ،) 1395 ،اما به نظر مي رسـد مـي تـوان
مفهوم کلي توسعه يـافتگي را بـا مولفـه هـايي شناسـايي کـرد و اهمیـد آن مولفـه هـا را
رتبه بندي کرد .عالوه بر اين ،برخي از مصاحبه شوندگان ،جامعه همگن نـروژ (شـكاف
کم و شباهد زياد) و جمعید کم را از مهم ترين داليل توان آن ها براي اجماخ سازي و
همسو کردن منافع مي دانسـتند .همچنـین وجـود قـوه قضـايیه مسـتقل در نـروژ يكـي از
عوامل موفقید صندوق هاي نفتي بیان شد .در هر صورت ،نتايج حاصل از پرسشنامه هـا
به ترتیب نمودار ( )2اسد.
نمودار ( :)2مولفههای موثر بر عمهکرد بهتر صندوقهای نفتی در نروژ نسبت به ایران
ضریب اهمیت
 -1پایبندی سیاستمداران حزبی نروژ به منافع بهندمدت حزب در آن کشور q41
 -2قوانین محکمتر و دقیستر در نروژ q47
 -3نظام انتخاباتی تناسبی در نروژ و اکثریتی در ایران q43
 -4نظام مالی یکپارچه در نروژ q46
 -5قواعد تکیین دستور کار در پارلمان نروژ در مقایسه با ایران q44
 -6انگیزههای متفاوت نظام بروکراسی در این دو کشور q45
-7

رژیم سیاسی پارلمانی در نروژ و ریاستی در ایران q42

در اينجا نیز مجدد افس بلندمدت سیاسـتمداران نـروژي ( )q41و قـانون دقیـس و روشـن
( )q47مهمترين مولفههاي تاثیرگذار بر عملكرد صندوقهـاي نفتـي شـناخته شـدند و البتـه
نظــام انتخابــاتي تناســبي ( )q43از نظــر خبرگــان اهمیتــي بیشــتر از میــانگین در موفقیــد
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صندوقها دارد .به نظر ميرسد الزمـه انتخابـات تناسـبي ،داشـتن احزابـي ريشـهدار و معتبـر
اسد که نشان دهنده نقش مهم احزاب در برگزاري انتخابات و شكلدهـي مجلـ

اسـد و

مي توان تاکیـد بـر نقـش احـزاب را تايیـد ديگـري بـر فرضـیه مقالـه مبنـي بـر افـزايش افـس
سیاستمداران با فعالید آنها در قالب احزاب واقعي دانسد.
در ادامه اهمید همان مولفهها در عملكرد بهتر صندوقهاي نفتي در عربسـتان نسـبد بـه
ايران با سواالت زير مورد سنجش واقع شد:
 -Q5عملكرد بهتر صندوقهاي نفتي در عربستان نسبد به ايران ،چقدر متاثر از:
 -Q51پايبندي حاکمان موروثي عربستان به منافع بلندمدت خاندان در آن کشور اسد؟
 -Q52نظام انتصاب در عربستان اسد؟
 -Q53انگیزههاي متفاوت نظام بروکراسي در اين دو کشور اسد؟
 -Q54نظام مالي يكسارچه در عربستان اسد؟ (صندوق نفتي عربستان در دل نظام بودجهاي
آن قرار دارد).
 -Q55قوانین محكمتر و دقیستر در عربستان اسد؟
در مقايسه عوامل موفقید صندوق نفتي عربستان و ايران ،برخي کارشناسان سهم بزرگـي بـراي
مازاد سرمايه عربستان قائل بوده و نقش ساير عوامل را کمرنگ ميدانستند .در اين تحقیـس بـا اذعـان
به اهمید اين عامل ،اشاره ميشود که در اين مطالعه بر نقش نهادهاي سیاسي تمرکز شـده و در پـي
شناسايي و رتبهبندي آنها اسد .نتايج حاصل از پرسشنامهها به ترتیب نمودار ( )3اسد.
نمودار ( :)3مولفههای موثر بر عمهکرد بهتر صندوقهای نفتی در عربستان نسبت به ایران
-1نظام مالی یکپارچه در عربستان q54
-2پایبندی حاکمان موروثی عربستان به منافع بهندمدت خاندان در آن کشور q51
-3انگیزههای متفاوت نظام بروکراسی در این دو کشور q53

 -4نظام انتصاب در عربستان q52
-5قوانین محکمتر و دقیستر در عربستان q55

ضریب اهمیت
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يافتههاي اين رتبهبندي ابتدا تاکیدي بر اهمید نظام مـالي يكسارچـه ( )q54در موفقیـد
صندوق هاي نفتي بوده و در مرحله بعد فرضیه مقالـه مبنـي بـر اهمیـد نقـش افـس بلندمـدت
سیاستمداران خانوادگي ( )q51بر موفقید صندوقهاي نفتي را مورد تايیـد قـرار مـيدهـد.
در اينجا انگیزههاي متفاوت بروکراسي در عربستان نسبد به ايران ( )q53نیز جـزو عوامـل
مهم که امتیازي بیشتر از میانگین داشتهاند برشمرده ميشود.
يكسان بودن نتیجه در مورد عملكـرد صـندوقهـاي نفتـي در حكومـدهـاي اسـتبدادي
پدرمبب و دموکراتیك کامل ،نبايد اين گمان را شكلدهد که در اين تحلیل حكومدهاي
استبدادي پدرمبب و دموکراتیك شبیه هم انگاشته شدهاندا حكومـدهـاي اسـتبدادي مـانع
پیشرفد بلندمدت جامعه هستند و مانع اصلي پیشرفد در اين نوخ حكومدها اين اسـد کـه
حقوق فردي ،حتي در موضوعات نسبتا غیرسیاسي يا اقتصادي همچون مالكید و قراردادهـا
هیچگاه نميتواند حداقل در بلندمدت ،تضمین شود .در يك حكومد استبدادي ،منبع نظـم
و تدارک کاالهـا ي عمـومي و بـه ايـن ترتیـب منشـا پیشـرفد اجتمـاعياي کـه تولیـد ايـن
کاالهاي عمومي را امكانپذير مي سازد فق منافع درگیر خاندان حاکم اسد نه منافع عامـه
مردم .اما حكومدهاي دموکراتیك ،اين مزيد بزرگ را دارند که بـر حقـوق فـردي عامـه
مردم تاکید ميورزند .حقوق فردي الزمه حكومد دموکراتیك پايدار و هم ضامن حقـوق

مالكید اسد و هم تضمینکننده اجراي قراردادها( 1اولسن،1381 ،ص .)158

در پايان ،اگر خواسته باشـیم ترتیـب اهمیـد نهاهـاي سیاسـي و نحـوه اجـراي آنهـا 2را

يكجا رتبهبندي کنیم ،نتـايج حاصـل از رتبـه بنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـيدهـد ،پايبنـدي
سیاستمداران حزبي/خانوادگي به منافع بلندمدت حزب/خاندان ( ،)q31شخصـید و رفتـار
 -1عبادي ،متوسلي ،نیكونسبتي و خضرا ( )1390در رد اين ادعا که ديكتاتوريهـا کـه از فشـار رايدهنـدگان در امـان هسـتند،
بهتر ميتوانند جهد منافع ملتشان ،برنامهريزي کنند ،دو دلیل بیان ميکننـد« :نخسـد آنکـه تعريـف توسـعه در سـالهـاي اخیـر
متحول شده و در حال حاضر ،دموکراسي خود به يكي از شاخصهاي توسعه بدل شده اسد .عـالوه بـر ايـن بـا بررسـي ارتبـا
رشد اقتصادي و دموکراسي در خالل سالهاي  13970تا  2009با استفاده از دادههاي بیش از  100کشور و مـدل دادههـاي پانـل
نشان داده شده اسد که رابطهاي مثبد و معنادار میان رشد اقتصادي و دموکراسي وجود دارد».
 -2نكته قابل توجه اينكه بررسي نهادها را ميتوان يك بار در سـطح قـانون (دوژورها  )De jureصـورت داد و يكبـار
در سـطح عمـل (دو فكتـو؛  .)De factoتفـاوت در عمـل بـراي فهـم چرايـي عملكـرد متفـاوت نهادهـاي رسـمي در
محی هاي متفاوت مناسب اسد (عجم اوغلو.)2015 ،
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ريی جمهور ( ،)q14وجود رسانههاي آزادتـر و شـفافید بیشـتر اقـدامات دولـد (،(q13
قوانین محكمتر و دقیستر ( )q37و نظام مالي يكسارچـه بـا طراحـي چـارچوب میـان مـدت
مخارج ( )q36مولفههاي پرتاثیر از نگاه خبرگـان بـر عملكـرد صـندوقهـاي نفتـي هسـتند
(جدول .)5
جدول ( :)5تاثیر مولفههای سیاسی در قانون و در اجرا بر موفقیت صندوق های نفتی
ضریباهمیت Wj
0/067773
0/067283

مولفه
 q31پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بهندمدت حزب/خاندان
شخصیت و رفتار رئیس جمهور
q14

0/067253

q13

0/067019

q37

0/067001

q36

وجود رسانههای آزادتر و شفافیت بیشتر اقدامات دولت
قوانین محکمتر و دقیستر
نظام مالی یکپارچه با طراحی چارچوب میان مدت مخارج

0/066885

q35

0/066876

q33

0/066851

q34

0/066649

q16

انگیزههای نظام بروکراسی برای افزایش هزینهها
نوع نظام انتخاباتی مجهس (اکثریتی یا تناسبی)
چگونگی قواعد تکیین دستور کار در مجهس
کنترل انگیزههای بروکراتها برای افزایش هزینهها

0/066585

q15

تکهد بیشتر رئیس جمهور به گروههای حامی خود

0/066419

q12

0/06638

q32

0/066019

q18

0/065515

q17

رقابت سیاسی بیشتر
نوع رژیم سیاسی (پارلمانی یا ریاستی)
تدوین آییننامه دقیس و روشن برای اداره آنها
واگذاری اداره صندوق به متخصصان

0/065492

q11

حضور جنا های متفاوت در حاکمیت کشور

در پايان ،اگر خواسته باشیم ترتیب اهمید نهاهاي سیاسـي و نحـوه اجـراي آنهـا 1را يكجـا
رتبهبندي کنیم ،نتايج حاصل از رتبهبنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـيدهـد ،پايبنـدي سیاسـتمداران

 -1نكته قابل توجه اينكه بررسي نهادها را ميتوان يك بار در سطح قـانون (دو ژورها  )De jureصـورت داد و يكبـار
در سطح عمل (دو فكتوا  .)De factoتفاوت در عمل براي فهم چرايي عملكرد متفـاوت نهادهـاي رسـمي در محـی
هاي متفاوت مناسب اسد (عجم اوغلو.)2015 ،
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حزبي/خانوادگي به منافع بلندمـدت حـزب/خانـدان ( ،)q31شخصـید و رفتـار ريـی جمهـور
( ،)q14وجود رسانههاي آزادتر و شفافید بیشـتر اقـدامات دولـد ( ،(q13قـوانین محكـمتـر و
دقیستر ( )q37و نظام مالي يكسارچه با طراحي چارچوب میان مدت مخارج ( )q36مولفـههـاي
پرتاثیر از نگاه خبرگان بر عملكرد صندوقهاي نفتي هستند (جدول .)5

 -6نصییهگیری
در اين مقاله با تمرکز به اهمید بنیادين افس زماني سیاستمداران در موفقیـد صـندوق نفتـي ،بیـان
شد اگر افـس زمـاني سیاسـتمداران کوتـاهمـدت باشـد ،سیاسـدگـذاران بـا در نظرگـرفتن منـافع
کوتاهمدت خود ترجیح ميدهند تا در مواجهه با مطالبـات گـروههـاي مختلـف جامعـه ،هـر چـه
سريعتر با روشهاي قانوني و حتي غیرقانوني درآمدهاي نفتي را خرج کننـد .بـه عبـارت ديگـر،
اگر در کشوري منافع نظام تدبیر ايجاب کنـد کـه همـواره در پـي اسـتفاده فـوري از منـابع نفتـي
باشد ،سازوکار صندوقهاي نفتي موفس نخواهد بود .اين ويژگي يكي از مهمتـرين عوامـل مـوثر
در عدم موفقید سازوکار حساب ذخیره ارزي و يا صندوق توسعه ملي در ايران بـوده اسـد ،امـا
چرا يك سازمان سیاسي مانند مجل

شوراي اسالمي ايـن گونـه عمـل کـرده ،امـا سـازمان هـاي

سیاسي مشابه (به عنوان نمونه در نروژ) به گونهاي ديگر تصمیم ميگیرند؟
بــه نظــر مــيرســد در ايــران انگیــزشهــاي مســتتر در ســاختار نهــادي ســبب ســوق دادن
سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتـاه مـدت بـه جـاي تصـمیمات بلندمـدت مـي شـود .در
نتیجه ،اگر نظام انتخاباتي برانگیزنده انگیزههاي کوتاهمـدت باشـد ،سـازوکارهاي انباشـتي و
تثبیتي عموما کار نخواهد کرد و مي توان گفد عملكرد موفـس صـندوق هـاي نفتـي نیازمنـد
نظام انتخاباتي تشويسکننده انگیزههاي بلندمدت در سیاستمداران اسد.
البته در صورتي منافع سیاستمداران با تصمیمات بلندمدت تامین ميشود که بـه جـاي در
نظــر گــرفتن منــافع اشــخاص ،منــافع احــزاب يــا خانــدان کــه فراتــر از عمــر اشــخاص ،دوام
ميآورند ،مدنظر گرفته شود .در نظامهاي دموکراتیـك ايـن کـار بـا سـازماندهي انتخابـات
رياسدجمهوري يا مجل مبتني بر نقش احزاب و در نظـامهـاي اسـتبدادي پـدرمبب ،ايـن
کار با در نظر گرفتن منافع خاندان پادشـاهي صـورت مـيگیـرد .ايـن چـارچوب مفهـومي،
فرضیه هاي مقاله را تايید کرده و تايید نهـايي آن منـو بـه نظـر نخبگـان شـد کـه از طريـس
پرسشنامه صورت گرفد .نتايج حاصل از رتبـهبنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـيدهـد در بـین
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نهادهاي رسمي پايبندي سیاستمداران حزبي/خانوادگي بـه منـافع بلندمـدت حـزب/خانـدان
مهمترين مولفه موثر بر عملكرد صندوقهاي نفتي اسد.
اما مطالعات نشان ميدهـد نهادهـاي سیاسـي در ايـران «هـر چنـد بـه ظـاهر در قـوانین از
تشكیل احزاب حمايد کرده ،اما در عمل هزينه سیاستمداران در ساختار حزبـي را افـزايش
داده اسد و هزينه سیاستمداران در ساختار انفرادي را پـايین نگـه داشـته اسـد .بنـابراين در
دروه  1320تا پايان دهه  1380احزاب نتوانسته اند هزينه مبادله در امور سیاسـي را بكاهنـد و
خود منشا بروز برخي هزينههاي مبادله بودهاند» (عبادي و چشـمي .)1392 ،در ايـن شـراي ،
فعالیــد در احــزاب بــه ضــرر فــرد اســد و بــا توجــه بــه مــدل رفتــاري ايــن مقالــه تــا منــافع
سیاستمداران ايجاب نكند ،آن ها حاضر به کنش در قالب احزاب نخواهنـد بـود و در نتیجـه
چندان امكان افزايش افس تصمیمگیري از اين روش با حفظ شراي کنوني نهادهاي سیاسـي
میسر نیسـد .عـالوه بـر ايـن ،همـانطور کـه بیـان شـد ،سیاسـدورزي خـانوادگي در قالـب
نظامهاي پادشاهي ممكن اسد بتواند با افزايش افس تصمیمگیري ،سبب موفقیـد در برخـي
حوزهها شود ،اما استبداد در بلندمدت به زيان توسعه کشورها عمل خواهد کرد و در نتیجـه
افزايش افس تصمیمگیري از اين روش به مصلحد نیسد.
در مجموخ ،ميتوان گفد نظام انتخابات رياسدجمهوري در ايران به گونهاي اسد کـه
دولدها افس زماني چهار ساله دارند و مصلحد سیاسي آنها ممكن اسـد حـداکثر اسـتفاده
از عايدات نفتي را اقتضا کند .دولد ها از اين طريس سعي مي کنند ضمن تامین نیازهاي مالي
روزافزون بودجه ،رضايد مردم و گروه هـاي ذي نفـوذ در حاکمیـد را جلـب کننـد و راي
بیشتري براي دوره بعدي به دسد آوردند.
همچنین در قانون اساسي اختیار بررسي برنامهها و بودجهها بـه مجلـ

شـوراي اسـالمي

داده شده اسد .مجلسي که با نظام انتخاباتي اکثريتي و عموما تك حوزهاي شكل ميگیرد.
ايــن مجلـ  ،مايــل اســد دخالــد بیشــتري در تصــمیمات اقتصــادي دولــد داشــته باشــد و
نمايندگان تالش مي کنند لوايح بودجـه را براسـاس بیشـترين برخـورداري مـردم سـاکن در
حوزه نمايندگي خود تصويب کنند .نمايندگاني که به مجل راه مـي يابنـد پشـتوانه حزبـي
ندارند و فاقد يك برنامه سیاسي ناظر به مسائل اقتصاد ملي هستند .بنابراين ،پیش از آنکه به
منافع ملي وفادار باشند به منافع محلي وفادارند .نمايندگان معموال عامل فشاري اند بر دولـد
و سازمان برنامه براي افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني ،هزينهها و يارانهها.
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در نتیجه سوال مهمي که بايد به آن پاسخ دهیم اين اسد که در ايـن زمینـه 1آيـا امكـان
موفقید صندوقهاي نفتي وجود دارد؟ به نظر مـيرسـد پاسـخ منفـي اسـد و تـالش بـراي
موفقیــد ايــن ســازمانهــا و ســازوکارها مســتلزم تغییــرات مــورد نیــاز در نهادهــاي سیاســي
پیشگفته اسد.
به نظر ميرسد ،يكي از راهكارهاي موثر که ميتواند بر عملكرد صندوقهاي نفتي تاثیر
مثبتي داشته باشد ،تغییر قانون انتخابات مجل

و تبديل آن از نظـام اکثريتـي (عمومـا) تـك

حوزهاي فعلي به انتخابات تناسبي اسد .اين اقدام محرکي قوي بـراي شـكلگیـري احـزاب
در کشور خواهد بود و هرچند ممكن اسد مجل برآمـده از ايـن نـوخ نظـام انتخابـاتي در
آغاز کار تفاوت چشمگیري در مهار هزينهها نداشته باشد ،2اما امیـد اسـد بـا تقويـد نظـام
حزبي از طريس تغییر نظام انتخابات مجل  ،افس سیاستمداران را به تدريج از کوتاهمـدت بـه
بلندمدت سوق داد.
در پايان يادآور ميشود اصالح نهادهاي سیاسي مورد اشاره بدون توجه به ساير الزامات
موفقید صندوقهاي نفتي از جمله اصالح نظـام بودجـهريـزي و مهـار هزينـههـاي دولـد و
اصالح حقوقي (قوانین مرتب با فعالید صندوقهاي نفتي) (کـه در دو مقالـه مسـتقل مـورد
بررسي قرار گرفته اسد) اثر مطلوب را نخواهد داشد به طوري که اگـر صـندوق نفتـي بـه
طور مناسب با بودجه دولد يكسارچه نشده باشد ،مديريد مالي را پیچیده کرده و مـيتوانـد
به تخصیص ناکاراي منابع مالي و به کاهش شفافید منجر شود .برخورداري از يـك خزانـه
براي همه منابع دولد ،انتقال مازاد واقعي بودجـه بـه صـندوق نفتـي ،نقـش محـوري بانـك
مرکزي در مديريد داراييهاي ارزي و محدود کـردن کسـري بودجـه غیرنفتـي بـه عنـوان
مكمل سازوکار صندوق نفتي 4 ،ويژگي الزم براي داشتن بودجه يكسارچه اسد.
مقايسه عملكردهاي صندوق نفتي نروژ و ايران (حساب ذخیره ارزي و صـندوق توسـعه
ملي) نشان ميدهد که عدم يكسارچگي نظام مالي در ايران ،نبـود مـديريد جـامع بـر وجـوه
عمــومي ،شــفاف نشــدن کــل منــابع و مصــارف عمــومي و تصــمیمگیــري دربــاره مصــارف
صندوقهاي نفتي از طريقي خارج از سند بودجه کل کشـور بـر عملكـرد حسـاب ذخیـره و
1- Context
 -2زيرا به سبب وابستگي به مسیر طي شده در بودجهريزي و مخارج دولد ،ريشـه دوانـدن رفتـار جديـد در مجلـ و
تغییر الگوهاي قبلي نیازمند زمان اسد.
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صندوق توسعه ملي تاثیر نامطلوب داشته اسد ،اما عملكرد مطلوب صـندوق نفتـي نـروژ بـه
اين دلیل اسد که صندوق آن در درون نظـام مـالي و بودجـهريـزي يكسارچـه و جـامع ايـن
کشور قرار دارد.

مجابع
الف) فارن
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مجموعه مقاالت تدوين واجراي سیاسد مالي در کشورهاي تولید کننده نفـد ،تهـران:
مرکز پژوهشهاي مجل .
بوکانان ،جمیز ( ،)1997مالیه عمومي و انتخـاب عمـومي ،ترجمـه يوسـف جسـمي ،محمـد
قاسمي و علي يوسفیان ( ،)1384تهران :مرکز پژوهشهاي مجل .
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دريافتيهاي نفتي دولد (مطالعه موردي :ج.ا .ايران)» ،فصلنامه اقتصـاد محـی زيسـد و
انرژي ،سال اول شماره .3
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