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 چكيده
 

 اسـد  سـوال  يـن پاسخ بـه ا  يو در پپرداخته  يفتن يها بر عملكرد صندوق یاسيس ينهادها یرمقاله به تاث ينا
نـروژ و   يـران، در ا ينفتـ  يهـا  سبب تفـاوت در عملكـرد صـندوق    یاسي،س يدر نهادها ييها که چه تفاوت

را بـا اتخـاذ    فعمنـا  يحداکثرسـاز  یاسـي، س يکـه نهادهـا   يطيدر شـرا  رسد ي. به نظر معربستان شده اسد؟
 یاسـي س يکه نهادهـا  يطيموفس اسد و در شرا ينفت يها سازد، سازوکار صندوق يبلندمدت عمل یاتتصم

موفـس   ينفتـ  يهـا  مـدت ممكـن سـازد، سـازوکار صـندوق      کوتـاه  یاتمنافع را با اتخاذ تصـم  يحداکثرساز
بـه اتخـاذ    پـدرمبب  ياسـتبداد  يهـا  حكومـد  ینکامل و همچن هاي يدر دموکراس یاسيس ي. نهادهایسدن

 یاتنــاقص بــه اتخــاذ تصــم هــاي يدر دموکراســ یاســيس يشــده، امــا نهادهــا بلندمــدت منجــر  یاتتصــم
 ي،رسـم  ينهادهـا  یندر بـ  دهـد  ينظـر خبرگـان نشـان مـ     يبنـد  حاصل از رتبـه  نتايج. انجامد يمدت م کوتاه
مـوثر بـر عملكـرد      مولفـه  ينتر به منافع بلندمدت حزب/خاندان مهم ي/خانوادگيحزب یاستمدارانس يبنديپا

افـس   يشدر افـزا  يخـانوادگ  يـا  يحزبـ  ورزي یاسـد بـر نقـش س   يدبنـ  رتبـه  يـن اسـد. ا  ينفتـ  يها صندوق
سـبب سـوق دادن    یاسـي س يمستتر در نهادها هاي یزشانگ يراندر ا  . دارد یدتاک یاستمدارانس یريگ یمتصم
 يا بـه گونـه   ها یزهانگ ين. اشود يبلندمدت م یماتتصم يمدت به جا کوتاه یماتبه اتخاذ تصم یاستمدارانس

مـدت را مـدنظر    کوتـاه  يحداکثرکردن منافع خود، بـازه زمـان   يبرا شوند يم يلمتما انیاستمداراسد که س
 يـا و  يارز یـره سازوکار حسـاب ذخ  یدعوامل موثر در عدم موفق ينتر از مهم يكي يژگيو يندهند. ا رقرا

 بوده اسد. يراندر ا يصندوق توسعه مل
 

 .JEL: D72, D73 , Q34 طبقه بندی
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 مقدمه -1

تريلیون متر مكعب  1201و  1میلیارد بشكه ذخاير اثبات شده نفتي 157ايران با داشتن حدود 
ترين دارندگان ذخاير نفـد و گـاز جهـان اسـد و الزم اسـد از       يكي از بزرگ 2گاز طبیعي

حال و آينده به صـورت توامـان حفـظ     هاي اين منابع تجديدناپذير به صورتي که منافع نسل
جانبـه ايـران    اي کارآمد در جهـد توسـعه همـه    نسلي محقس شود، استفاده شده و عدالد بین

هـا و   هـاي اسـتفاده از درآمـدهاي حاصـل از صـادرات آن      کند. در نتیجه پرداختن بـه شـیوه  
 ها ضروري اسد. الزامات استفاده بهینه از آن

يكي از راهكارهـاي اسـتفاده از ارز حاصـل از منـابع      «3هاي ثروت ملي صندوق»تاسی  
بار کمتري بـه کشـورهاي برخـوردار از ايـن      تجديدناپذير اسد که گمان مي شود آثار زيان

   4منابع وارد کند.
هـاي   گسـترش يافـد، صـندوق    1970هاي ثروت ملي که از حدود دهه  يكي از صندوق
دهاي نفتي در کشـورهاي تولیدکننـده   هاي نفتي به منظور مديريد درآم نفتي اسد. صندوق

انـداز   هاي پـ   هاي تثبید و صندوق تشكیل شده و به طور عمومي دو گونه هستند: صندوق
رسـد بـا توجـه     (ا البته ترکیبي از هر دو نوخ معموال مرسوم اسد. به نظر مي2007، 5)آسفاها

ياي متفاوتي مورد به جديد بودن پديده صندوق نفتي در ايران الزم اسد اين موضوخ از زوا
 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 

هـاي ثـروت    صـندوق »تري اسد، اما عبارت  ترجمه دقیس« هاي ثروت حاکمیتي صندوق»رسد عبارت  نظر ميهر چند به 

 به طور گسترده متداول شده که در اين تحقیس نیز استفاده شد.« ملي

اي که الزم اسد قبل از ادامه بحث به آن اشاره شود اين اسد که مدعاي اين مقاله ايـن نیسـد کـه اسـتفاده از      نكته -4

راهكاري بهینه براي استفاده از عوايد نفتي اسد يـا نیسـد، بلكـه بـدون پـرداختن بـه ايـن        « هاي نفتي صندوق»سازوکار 

مساله در پي يافتن جوابي براي معماي ناتواني در برقراري سازوکاري اسد که در قوانین مختلف از جمله برنامـه سـوم،   

نظام تصمیگیري کشور، يعني مجمع تشخیص مصـلحد نظـام و    چهارم و پنجم توسعه طراحي شد و در باالترين سطوح

 سیاسد هاي کلي بر آن تاکید شد.

5- Asfaha 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm
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و نـاتواني نظـام تـدبیر ايـران در      1مشاهده وضعید حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي
برپايي سازوکارهايي موفس به منظور ذخیـره بخشـي از عوايـد حاصـل از فـروش نفـد بـا هـدف         

ر ايـران از جملـه   هـاي نفتـي د   نسـلي )عـدم موفقیـد صـندوق     تثبید بودجه عمومي يا انباشد بین
(، ايـن  2حساب ذخیره ارزي و صندوق توسـعه ملـي در مقـاالت ديگـري نشـان داده شـده اسـد       

هاي نفتي در ايران نتوانسته اسد به اهداف تعیـین شـده    کند که چرا صندوق را مطرح مي موضوخ
 ؟دسد يابد؟ اما همین سازوکارها در برخي کشورهاي ديگر نتايج نسبي قابل قبولي داشته اسد
توانـد   براي تبیین داليل اين واقعید، عوامل مختلف سیاسي، اقتصادي، حقوقي و فني مي

هاي نفتي نقش داشته باشد. در اين مقاله فق  به تـاثیر نهادهـاي سیاسـي     در عملكرد صندوق
هاي سیاستمداران قوه مقننه و قوه مجريه( پرداخته شده و تاثیر نهاهاي مالي و  شامل )ويژگي
گیـرد. تـاثیر نهادهـاي     ملكرد صندوق در مطالعات ديگر مورد بررسي قـرار مـي  حقوقي بر ع

 سیاسـي در يـك کشـور بـا دموکراسـي نسـبتا کامـل )نـروژ(، در يـك کشـور بـا حكومـد            
)ايـران( مـورد    4در يـك کشـور بـا دموکراسـي پرنوسـان      )عربسـتان( و  3پدرمبب استبدادي

هـايي در   چـه تفـاوت  »ه ايـن اسـد کـه    . بنـابراين، مسـاله اساسـي مقالـ    5گیرد بررسي قرار مي

                                                                                                                   
حساب ذخیره ارزي ايران نـوخ خاصـي از صـندوق هـاي نفتـي اسـد کـه هـر دو وظیفـه تثبیـد بودجـه عمـومي و              - 1

ملي نیز به عنوان يـك صـندوق    تاسی  شد. صندوق توسعه 1380گذاري عوايد نفتي را برعهده داشد و از سال  سرمايه

در کنار حساب ذخیره ارزي تشكیل شد و حسـاب ذخیـره ارزي    1390گذاري عوايد نفتي از سال  نفتي با هدف سرمايه

 دهد. کار خود ادامه مي فق  به عنوان صندوق تثبیتي به

فـروش   ادي زنـوز و پیلـه  (، هـ 1391آزاد و کسـمايي )  (، موسـوي 1385(، مهـدويان ) 1390فرد ) نگاه شود به: کريمي -2

(. عالوه 1392نژاد و شفیعي ) ( و پناهي1393(، حسیني و  باستاني )1383(، صادقي و بهبودي )1393(، عزيزنژاد )1393)

 نفـد  منشـا  بـا  ملي ثروت هاي هاي نفتي در ايران با شواهدي قابل تبیین اسد. صندوق بر اين، عملكرد نامطلوب صندوق

 خلـیج  حـوزه  کشورهاي هاي صندوق اختیار در آن دالر میلیارد 2768 که داشته دارايي دالر میلیارد 4054 حدود گاز و

 در نیـز  ارزي ذخیـره  حسـاب  موجـودي  و) دالر میلیارد 62 حدود ايران ملي توسعه صندوق سهم حالي در اسدا فارس

 دالر میلیـارد  669 سـعودي  انعربسـت  و دالر میلیـارد  825 نـروژ  نفتي توسعه صندوق سهم که شد اعالم( منفي تاريخ اين

 .(SWFI, 2015)اسد 

3- Paternalistic 

 شود. گذاري بوده که در ادامه مقاله توضیح داده مي ( مبناي اين نام(Polity IVپولیتي  شاخص -4

 «مـوارد  متضـادترين » مقايسـه  بـه « يكـديگر  بـه  مـوارد  ترين شبیه» از استفاده جاي براي تبیین مساله محوري تحقیس به -5

ا (47ص  ،1388 کـارل، ) دهـد  مـي  محقـس  به عِلي عوامل بندي طبقه براي بهتري امكان روش اين از استفاده. پردازيم مي

 گیرد. سه کشور کامال متمايز مورد مطالعه قرار مي نتیجه در
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هـاي نفتـي در ايـران، نـروژ و عربسـتان       نهادهاي سیاسي سبب شده اسد تا عملكرد صندوق
 «  متفاوت باشد؟

براي پاسخ به مساله تحقیس بعـد از مـروري بـر مطالعـات قبلـي بـه مبـاني نظـري و مـدل          
ــه و ســعي مــي  ــس پرداخت ــه مفهــومي تحقی ــیم مولف ــر سی  کن ــاي تاثیرگــذار ب اســتمداران )و ه

هـاي   هاي( قوه مجريه و قوه مقننه را مورد شناسايي نظري قرار دهیم. سس  فرضـیه  بروکرات
هـاي نفتـي اسـد بـه طـور       تحقیس که مبتني بر تـاثیر نهادهـاي رسـمي بـر عملكـرد صـندوق      

از جامعـه   1نفـره  30اي  هـاي تحقیـس در نمونـه    تئوريك تحلیل شده و در مرحله بعد، فرضـیه 
گیـري کـار    نفر از متخصصان به سنجش گذاشته شد و در پايان نتیجه 122ل از آماري متشك
 ارائه شد.

 روش دارد، اسـناد  مطالعـه  و نظري کنكاش به نیاز حاضر تحقیس که آنجا در مجموخ، از
 .شد برگزيده تحقیس روش عنوان به ها پرسشنامه تكمیل براي دقیس مصاحبه و اي کتابخانه
 

  اتصاادی عملكرد بر نیان  نهادهای تاثیر ارهدرب مطالعات پیشیجه -2
 کـه  دهـد  مـي  نشـان  مطالعـات  اسـد؟  اثرگـذار  اقتصادي عملكرد در سیاسي نهادهاي تفاوت آيا
 بیـان  بودجـه  تخصـیص  بـر  انتخابـات  سـاختار  تـاثیر  دربـاره  2ير رمزي. اسد مثبدسوال  اين پاسخ
 حـوزه  هـاي  بودجـه  کـل  حجـم  نندهک تعیین انتخاباتي هاي انگیزه گیري شكل چگونگي»: کند مي

 دهنـدگان  راي يـا  انتخابیـه  هـاي  حـوزه  بـراي  سیاسـتمداران  يا پارلمان نمايندگان که اسد انتخابیه
 انتخابـاتي  سیسـتم  از مثـالي  ارائـه  بـا  وي(. 157. ص ،1995 يـر،  رمزي) «کنند مي تامین خود بالقوه

 راي مسـتقل  نامزدهـاي  به دهندگان راي که دهد مي نشان دوم، جهاني جنگ از بعد ژاپن پارلماني
 نماينـده  چنـد  انتخابیه حوزه هر از و  بود انتقال غیرقابل و منفرد راي اين و( احزاب به نه) دادند مي

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

                                                                                                                   
 ( حتي اگر جامعه داراي توزيع نرمـال هـم نباشـد بـا    Centeral Limit Theoremبا توجه به قضیه حد مرکزي ) -1

تـر از   بـزرگ    nهرگاه نمونـه   کند. در مسائل کاربردي، به سمد توزيع نرمال میل مي  xبزرگ شدن حجم نمونه توزيع

نرمال اسد و مي توان از تحلیل واريان  پارامتريك براي بررسي تفـاوت میـانگین نظـرات اسـتفاده       xباشد، توزيع 30

نفر مصاحبه خواهد شد و در واقع نمونـه آمـاري    30نفره با  122(. در اين تحقیس در جامع آماري 1375 کرد )نوفرستي، 

 درصد جامعه آماري اسد که تحلیل نتايج آن از اطمینان کافي برخوردار خواهد بود. 5/24متشكل از 

2- Ramseyer 

3- Multi_Member Districts 
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 در MMD انتخابــاتي نظــام نــوزدهم قــرن خــالل در. اســد نــوزدهم قــرن در انگلســتان احــزاب
 سیاسـي  اهمیـد  از انتخابـات  در انتخابیـه  هاي حوزه نقش شدن کمرنگ با و شد برچیده انگلستان
 (.160 ص ،1995 ير، رمزي) شد کاسته نیز انتخابیه هاي حوزه هاي بودجه
 دولتـي  مخـارج  جمهـوري  رياسد هاي دموکراسي (،2003) 1تابلیني و پرسون تحقیس در
 اجتمـاعي  تـامین  و رفـاه  بـراي  دارنـد  گرايـي  اکثريد قاعده که کشورهايي و دارند تري کم
 کنند. مي هزينه کمتر

ــك ــون و آسالکســن 2009) 2توروي ــي 2008) 3( از اندرس ــل م ــد:  ( نق ــه  »کن ــابع ب ــرين من نف
تورويـك  « کشورهاي دموکراتیك با سیستم رياسد جمهوري مرتب  اسد نه بـا نظـام پارلمـاني.   

منـابع اسـد،    نفـرين  و سیاسـي  ها تاکید مجددي بر رابطه نزديك بین انگیـزه  معتقد اسد اين يافته
هرچند دانش ما هنوز درباره پاسخ به اين سوال محدود اسد کـه چـرا نفـرين منـابع اثـر تخريبـي       

 جمهوري نسبد به نظام پارلماني دارد. بیشتري بر رشد اقتصادي در نظام رياسد
گیري میزان موفقیـد  ها: اندازه ات منابع: صندوقاقتصاد سیاسي ثب»( در 2011) 4باگاتیني

 نفتـي  هـاي  صـندوق  موفقیـد  توضیح براي را سیاسي متغیر 5« 5در کشورهاي وابسته به منابع
 منـابع  تخصـیص : انـد  داشته ها صندوق عملكرد بر مثبتي اثرات که اول متغیر سه گزيندا برمي

 بـر  منفـي  اثرات بعدي متغیر دو .پولیتي شاخص دولد و کارايي خاص، مصارف به صندوق
 .سیاسي رقابد و  اجرايي نظام سريع تغییر: اند داشته ها صندوق موفقید
 داشـته  انتظـار  که ديكتاتوري اقتصادي معتقد اسد عملكرد بر درباره اثر استبداد 6اولسن

 قـدرتش  کـه  ديكتـاتوري  به دارد نسبد متفاوتي رفتار کند، حكومد طوالني دوره يك در
 اسـتمرار  سـبب  بـه  اقتصادي اوضاخ بهبود براي بیشتري تالش باثبات ديكتاتور. شدبا ثبات بي
 (.اولسن از نقل به 2014 روالند،) داشد خواهد خاندانش و خود منافع
 1379-1386 زمـاني  دوره در. اسـد  پیگیـري  قابـل  موضـوخ  ايـن  نیز ايران سیاسي اقتصاد در
 پیـروزي  امیـد  بـه  و انتخابات برگزاري سال در را جاري و عمراني سرانه هاي بودجه ها دولد همه

                                                                                                                   
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 ملمـوس   عمرانـي،  و جـاري  بودجه دو هر در افزايش اين. اند داده افزايش آرا حداکثر کسب و
 دولـد  استراتژي. اسد بیشتر عمراني هاي  بودجه در آن حجم که تفاوت اين با  اسد بوده معنادار
 هـايي  حـوزوه  يعني اسد، کمتر انتخاباتي مشارکد اب هاي استان بر تمرکز  استاني، ريزي بودجه در
 فعـال  کـم  هـاي  اسـتان  بـه  بیشـتر  تخصـیص  بـا  هـا  دولد. دارند بیشتري خاموش دهندگان راي که

 همچنـین . کننـد  ترغیب بیشتر مشارکد به را آنان  دهندگان، راي تهییج با کنند مي تالش انتخاباتي
 مـردد  دهنـدگان  راي يا رقیب دهندگان راي رب متمرکز بیشتر دهي، بودجه در دولد گذاري هدف
 خـود  وفـادار  و باثبـات  دهنـدگان  راي از هـا  دولـد  کـه  معنـاي آن اسـد   به اين. اسد نوسان با و

 خـود  سیاسـي  جبهـه  بـه  را ديگـر  دهنـدگان  راي تـا  کنند مي سعي عمل در و دارند کامل اطمینان
 (.1391 رهبر، و میرشجاعیان) کنند ملحس

ريـزي دولتـي    جـويي در بودجـه   اقتصاد سیاسي رانـد »( در 1387ري )خض  عالوه بر اين،
کننـدگان تـامین منـابع     با استفاده از رويكرد انتخاب عمومي به بررسي رفتارهاي تامین« ايران

کنـد کـه قـدرت     هاي فشار پرداخته و بیـان مـي   ها و گروه عمومي، سیاستمداران، بوروکرات
هاي بودجـه عمـومي بـه میـزان زيـادي توسـ         نهسیاسي، اقتصادي و سازماني سبب شده هزي

هـاي   کنندگان منابع عمومي تعیـین شـودا در نتیجـه، سـتانده     هايي غیر از اکثريد تامین گروه
 هاي آشكار شده اکثريد نیسد. بخش عمومي لزوما انعكاس رجحان

 بـر  سیاسـي  رژيـم  نـوخ  يـا  انتخابـاتي  قواعـد  اثـرات  دربـاره  سـازي  مدل چند هر ،1مجموخ در
 بـه  نتـايج  و( 964ص  ،1390 ،2درازن) دارد قـرار  خود طفولید مرحله در دولد مخارج گوهايال

 انتخـابي  هـاي  حـوزه  اندازه از ترکیبي گفد توان مي اما نیسد، دقیس چندان ها مدل از آمده دسد
 زيـادي  حـد  تـا  را انتخابـات  نتیجه افراد، به دهي راي ساختار و اکثريتي انتخاباتي فرمول کوچك،

 حـاکم  نیـز  ايـران  مجلـ   انتخابـات  بـر  کـه ) شـرايطي  چنین در. سازد مي وابسته افراد عملكرد به
 بـه  محلـي  عمـومي  کاالهـاي  طريـس  از را بودجـه  منـابع  کـه  شوند مي ترغیب سیاستمداران( اسد

                                                                                                                   
هـا   مقاالت زيادي درباره حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي منتشر شده اسد که در تدوين اين مقالـه بـه آن   -1

(، ابراهیمـي و  1383به سبب طوالني شدن مقاله در پیشینه تحقیس بیان نشـد. از جملـه: صـادقي و بهبـودي )    رجوخ شده و 

 (،1388(، هـادي زنـوز )  1387، بهبـودي ) (1385) میرزايي (، حاجي1385(، مهدويان )1384(، مردوخي )1384سوري )

(، شـهنازي،  1391پـور )  ، صـادقي و ممـي  (، بهبودي، متفكر آزاد، محمـدزاده 1391(، موسوي آزاد )1390کريمي فرد )

(، حسـیني و باسـتاني   1392(، پنـاهي نـژاد و شـفیعي )   1392(، نـادعلي ) 1392(، دانشـفر ) 1391خوش اخـالق و رنـاني )  

 (.1393فروش ) پیله و زنوز ( و هادي1393(، عزيزنژاد )1393زاده و الحسیني ) (، زمان1393)

2- Drazen, Allan 
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 .بدهند سوق خود تاثیرگذار اما کوچك، انتخابیه حوزه
 بـه  دهـي  راي و تناسبي انتخاباتي فرمول رگ،بز انتخابیه هاي حوزه اندازه از ترکیبي مقابل، در 

 وابسـته  حـزب  يـك  کانديـداهاي  کل متوس  عملكرد به را انتخابات نتیجه احزاب، هاي فهرسد
 کاالهـاي  چـون  هايي سیاسد از داشد خواهند انگیزه سیاستمداران ساختاري، چنین در. سازد مي

 فايـده  جامعـه  افـراد  از تـري  وسـیع  گروه به که المنفعه عام توزيعي هاي برنامه يا و همگاني عمومي
 (.1392 ديگران، و الساداتي ملك) کنند حمايد رساند، مي

 بـه  جغرافیـايي  هـاي  حـوزه  بـر  مبتني اکثريتي انتخاباتي نظام رسد مي نظر به اين، بر عالوه
 يـك  بـه  کـه  المنفعـي  عـام  هـاي  پـروژه ) خرجي خاصه به آن از که هايي برنامه تدارک سبب
 شـود،  مـي  يـاد ( بسردازنـد  را اش هزينـه  بايـد  کشور دهندگان راي کل اما رساند يم نفع منطقه
 کـه  آنجـا  از هـا  پـروژه  ايـن  و شـده  اجتماعي منافع از اجتماعي هاي هزينه گرفتن پیشي سبب
 نظـر  در بدون معموال هستند جغرافیايي حوزه آن نمايندگان براي زيادي سیاسي منافع سبب
 مـالي  تامین آن اقتصادي کاراي سطح از باالتر و کشور کل رايب  آن اقتصادي منافع گرفتن
ــا و( 468 ص ،1390 درازن،) شــده ــد ب ــروش و خري ــا) راي ف ــان ي ــه ن ــم ب ــرض ه (  دادن ق

 هـاي  هزينـه  زيـاد  افـزايش  سـبب  بودجـه،  در نظر مورد هاي پروژه گنجاندن براي نمايندگان
 (.473 ص ،1390 درازن،) شوند مي عمومي بودجه
 نظـام  هـر : گفـد  تـوان  مـي  نفتـي  هـاي  صـندوق  بـر  سیاسي نظام اثرات درباره هاينك نكته
 بـه  دهـد  کـاهش  را نفتي درآمدهاي سريع مصرف مورد در مخرب رقابد بتواند که سیاسي
 کننده تعیین اصلي عوامل»  ديگر، عبارت به. کند مي کمك نفتي هاي صندوق موفس عملكرد
 مـديريد  سیاسـي  اقتصـاد  بـه  بیشـتر  و فني کمتر احتماال معدني مواد صادرکنندگان موفقید
 (.152 ص ،2003 ،1ديگران و ايفرت) «باشد مربو  ها راند

هـاي   در اين مقاله تالش مي شود براي تبیین چرايي عملكردهـاي متفـاوت صـندوق     بنابراين،
، بخشــي از تفــاوت در 2کنـیم. در ســطح دوم تحلیــل نهــادي  نفتـي از تحلیــل نهــادي اســتفاده مــي 

                                                                                                                   
1- Benn Eifert, Alan Gelb and Nils Borje Tallroth  

بنـدي   هاي مختلفي از سطوح مختلف واقعید ارائه شده کـه در ايـن تحقیـس بـا سرمشـس قـرار دادن دسـته        بندي طبقه - 2
امـور   نحـوه تـدبیر   )قـانون(،  نهادهـاي رسـمي  )فرهنـگ(،   نهادهـاي غیررسـمي  سطح  4ويلیامسون واقعید اجتماعي در 
. بـه منظـور تبیـین دقیـس و کامـل      (596-600، ص 2000)ويلیامسـون، نـدي شـده اسـد    ب )سازماندهي( و عملكردها طبقه

هاي نفتي الزم اسد سطوح مختلف واقعید مدنظر قرار گرفتـه و سـهم هـر يـك از      چرايي تفاوت عملكردهاي صندوق
(. در 1998، (Lawsonها نیز لحاظ شود و از تقلیل دادن بار تبیین به سطح يـك اليـه اجتنـاب شـود )الوسـن )      اين اليه

 پردازيم.  اين مقاله با اذعان به اهمید هر يك از سطوح، فق  به سطح دوم مي
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از ها اسد. به عبـارت ديگـر،    به سبب نهادهاي رسمي متفاوت آننفتي  هاي صندوقدهاي عملكر
)اوزاسـكي و  نفتـي تاثیرگـذار اسـد     هـاي  صـندوق آنجا که عوامل نهادي مختلفـي در موفقیـد   

بايد بتوان نشان داد که نهـاد مـوردنظر چگونـه عملكردهـا را تحـد تـاثیر قـرار         (2003، 1ديگران
 پردازيم. ب نهاد نیازمند نظريه اسد که در ادامه به آن ميدهد. البته انتخا مي

 

 نفص  های صجد ق عملكرد بر نیان  نهادهای تاثیر مفهوم  مبان  نظری   مدل -3
هاي نفتي دارد. پـ  بـراي    نقشي بسیار حیاتي در توصیف عملكرد صندوق« سیاسد»درک 

هاي اجتماعي را کـه   آرايش ها و توصیف عملكردها، علم اقتصاد بايد انواخ مختلف سیاسد
هاي اقتصادي اثرگذار هستند، بشناسد. به عبارت ديگـر، علـم اقتصـاد بـراي درک      بر انگیزه
تر عملكردهاي اقتصـادي، نیازمنـد سیاسـد و فراينـدهاي سیاسـي خواهـد بـود )عجـم          دقیس

 (. 1393، 2اوغلو، رابینسون
سیاسد را مبارزه بر سر اقتـدار  ( 17-18، صص 1977) 3اما منظور از سیاسد چیسد؟ لیندبوم

کند. در فرايندي به نـام امـور سیاسـي، کسـاني کـه خواهـان اقتـدار و اختیـار          و اختیار تعريف مي
کنند کسـاني را کـه    کنند در حالي که سايرين سعي مي دسد آوردن آن مبارزه مي هستند براي به

يابـد کـه    زمـاني موضـوعید مـي    اقتدار و اختیار دارند، کنترل کنند. مساله قـدرت و اختیـار فقـ    
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   

 گذارد؟   گیرد که نتايج آن تصمیمات بر کل جامعه تاثیر مي جمعي مي
گیـري جمعـي تصـور کـرد.      توان بررسي سازوکارهايي براي تصـمیم  امور سیاسي را مي

تواننـد   کننده کلیـدي در نتـايج ايـن منازعـه هسـتند و مـي       نهادهاي سیاسي يك جامعه تعیین
هـايي از دولـد حـس انجـام      مشخص کنند که يك دولد چگونه انتخاب شود و کدام بخش

 چه کاري را برعهده خواهند داشد.
 
 

                                                                                                                   
1- Ossowaski and others 

2- Acemoglu, Daron and James A. Robinson 

3- Lindblom 
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 فر ض رفصاری مدل -3-1
دهنـدگان و يـا چـه بـه صـورت       راي عنـوان  بـه  در اين مدل، کنشگران چه به صورت مـردم 

ــد ــداران سیاس ــاکم) م ــب و ح ــر    در (رقی ــاري زي ــروض رفت ــس ف ــومتي طب ــواي حك ــه ق  ب
 از ناشـي  هـاي  انگیـزه  هـدايد  تحـد  :هسـتند  مشـغول  خـود  1شخصي منفعد حداکثرکردن

متفـاوت،   ذهنـي  هـاي  مـدل  با اطالعات کننده قص، تحلیلنا اطالعات نهادي، داراي ساختار
 رسمي. نهادهاي تاثیر غیررسمي و تحد نهادهاي تاثیر داراي عقالنید محدود، تحد

کننـد( حـداقل    هاي نفتي را )که طبس فـروض رفتـاري مـدل عمـل مـي      نفعان صندوق ذي
هاي بخش  تشكل -قوه مقننه، ج -قوه مجريه، ب -توان در چهار گروه مطالعه کرد: الف مي

 دهندگان. راي -تعاوني و عمومي غیردولتي( و د  غیردولتي )خصوصي،
بخش غیردولتي سهم نـاچیزي از   2دهد از آنجا که عملكرد صندوق نفتي ايران، نشان مي

ــروه از ذي      ــن گ ــه اي ــاص داده، مطالع ــود اختص ــه خ ــندوق را ب ــابع ص ــین   من ــان همچن نفع
شده و به بررسي دو گروه اول )قوه مجريه و مقننـه(  دهندگان به تحقیقات ديگر واگذار  راي
ترين نهادهاي سیاسي تاثیرگذار بر سیاستمدارها چه در قوه مجريه  پردازيم. در ادامه، مهم مي

 شوند. چه در قوه مقننه معرفي مي
 

 مدت( های بلجدمدت یا کوتاه نظام انصخاب نیانصمداران )مبصج  بر انگیزه -3-2

ترين نهـادي اسـد کـه     نظام به قدرت رسیدن سیاستمداران مهم  ن مدل،رسد در اي به نظر مي
  کند، زيرا طبس فـروض رفتـاري مـدل،    به ما در فهم چرايي عملكرد صندوق نفتي کمك مي

کند. اگـر ايـن سیاسـتمدار در     کردن منافع شخصي خود تالش مي هر سیاستمدار براي بیشینه
گـره   3شخصـي او بـا تـامین منـافع حـزب      يك دموکراسي کامل فعالید کنـد، تـامین منـافع   

 خواهد خورد و در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده مبتني بر منافع بلندمدت حزب خواهد بود.

                                                                                                                   
امسـون،  کنـد )ويلی  هاي نامحدود خود را پیگیري مي منظور از نفع شخصي اين اسد که انسان در رفتار خود خواسته -1

Williamson  1985 47، ص  .) 

 (1394( و گزارش هیات نظارت بر صندوق توسعه ملي )1385(، مهدويان )1393فروش ) هادي زنوز و پیله -2

منظور از حزب سیاسي، گروهي از افراد اسد که فق  براي دسترسي به درآمد، اعتبار اجتماعي و قدرت حاصـل از   -3

 ((.1957) 1384خواهد به مقامات دولتي باالتر دسد يابند )دوانز،  مي قرار گرفتن در صدر امور دولتي،
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 منـافع  پـدرمبب فعالیـد کنـد، تـامین     اگر اين سیاستمدار در يـك حكومـد اسـتبدادي   
 بتنـي م شـده  اتخاذ تصمیمات نتیجه در و خورد خواهد گره خاندان منافع تامین با او شخصي

 .بود خواهد خاندان بلندمدت منافع بر
فقـ    او شخصـي  منافع تامین کند، فعالید ناقص دموکراسي يك در سیاستمدار اين اگر

با تالش براي کسب آراءي الزم براي برنده شدن در انتخابات تامین خواهد شد و او ناگزير 
آوري  بعـدي بـراي او راي   باقي مانده تـا انتخابـات    گزيند که در فاصله هايي را برمي سیاسد

 .شود مدت سوق داده مي داشته و به سمد تصمیمات کوتاه
هـد میـانگین مـدت دوام دولـد، تـاثیر       ها نشان مي ها و مخارج آن رابطه بین زمان عمر دولد

معناداري بر انباشد بدهي دارد به طوري که هر انـدازه تعـداد دفعـات تغییـر دولـد بیشـتر باشـد،        
(. 419، ص 1390)تولیـد ناخـالص ملـي( بـاالتر اسـد )درازن،       GNPه نسبد کسـري بودجـه بـ   
دهد حزب در قدرت اگر معتقد باشد ايـن احتمـال وجـود دارد کـه از      مطالعات همچنین نشان مي

کنـد   قدرت کنار گذاشته خواهد شد، همیشه بدهي منتشر خواهد کرد و بیش از اندازه خـرج مـي  
شـدن افـس    ها سـبب کوتـاه   عدم قطعید سیاسي دولد (. به عبارت ديگر، 430، ص1390)درازن، 
مدت قابـل دسـتیابي    داد آن در کوتاه هايي که برون ها را به سمد سیاسد گیري شده و آن تصمیم

 هد. سوق مي کردن سريع منابع نفتي(،  اسد )از جمله هزينه
 

 نهادهای تاثیرگذار در توه میریه -3-3
ــس  ــي دقی ــراي بررس ــه،   ب ــوه مجري ــر ق ــرات  آن را  ت ــتمدارها و بروک ــروه سیاس ــه دو گ ــا  ب  ه

 کنیم. تقسیم مي
 

 سياسي پارلماني يا رياستي نهادهای تاثيرگذار بر سياستمداران حاکم بر دولت؛ نظام -الف

گانـه   تفكیك افقي و عمـودي دولـد و يـا همـان تفكیـك قـواي سـه         نوخ نظام سیاسي،
هـاي دموکراتیـك شـامل    ژيـم دو نـوخ اصـلي ر  کنـد.   مجريه، مقننه و قضائیه را مشخص مي

 (.2014، 1)روالند اسدجمهوري  هاي پارلماني و رياسدسیستم
 درصـد  10 از بـیش  دولد مخارج جمهوري رياسد هاي رژيم در دهد مي نشان مطالعات

 GDP زمـاني  حتـي (. 2014 روالنـد، )اسـد   تـر  کم پارلماني هاي رژيم در دولد مخارج از

                                                                                                                   
1- Roland 
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 متغیـر  عنـوان  بـه  را باشـد  اثرگذار ها دولد اندازه بر سدا ممكن که متغیرهايي ساير و سرانه
 در پارلمـاني  هـاي  رژيـم  در دولـد  مخـارج  کـه  يـابیم  درمـي  گرفته مي شود، نظر در کنترل
 براي مشابهي نتیجه. اسد بیشتر درصد واحد 5 حداقل جمهوري رياسد هاي رژيم با مقايسه
 برابـر  2 از بـیش  پارلماني هاي رژيم. اسد آمده دسد به اجتماعي نیز تامین و رفاهي مخارج
)پرسـون و   کننـد  مـي  هزينـه  اجتماعي رفاه هاي طرح در جمهوري رياسد هاي رژيم از بیشتر

 (.2003تابلیني، 
تـوان گفـد کـه     هـاي نفتـي مـي    درباره مكانیسم تاثیرگذاري دولد بر عملكرد صـندوق 

 مسـند  بـر  سیاسـتمدار  قاشـتیا  حاصـل ، انتخابـات  از پیش اقتصادي دادهاي برون و ها سیاسد
در . دهـد  افـزايش  را خـود  مجدد انتخاب احتمال تا اسد اقتصادي کاري دسد براي قدرت

کننـد تـا بـا     مـدت داشـته، تـالش مـي     هايي کـه افـس کوتـاه    نتیجه روساي قوه مجريه در نظام
دهنـدگان را جلـب کننـد. البتـه ايـن نـوخ        برداشد حداکثري از منابع در اختیار رضايد راي

به سیاستمداران مبتني بر نظريه سیاستمدار به منزله حداکثرکننده راي اسـد کـه تـالش     نگاه
هايي بدهد )ويا اگر در مسند اسد، اقداماتي انجـام دهـد( کـه     کند قبل از انتخابات وعده مي

 .  1دهنگان اسد مطابس نظر اکثريد راي
 

 ها تعهد سياستمداران به قوانين و برنامه

 به متعهد را گذار، خويشتن سیاسدها  آن کمك به که وکارهايي اسدنكته بعد توجه به ساز
هـاي نهـادي در تقويـد     تـرين مولفـه   سـازد. ايـن موضـوخ يكـي از مهـم      مي مطلوب سیاستي

 توانـد  مـي  گـذاري  سیاسـد  محـی   چگونـه  ،ديگـر  بیـان  هاي نفتي اسد. به عملكرد صندوق
 کـه  کننـد  مـي  تقويـد  را بـاور  ايـن  نهادهـا  چگونه يعني، سازد مطلوب و معتبر را ها سیاسد
 . شد خواهند هاي نفتي( اجرا )از جمله انباشد منابع در صندوق شده اعالم هاي سیاسد

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         

 (.1392)مومني و زماني، ضمین کند ت

                                                                                                                   
نیـز    خواهند در انتخابـات پیـروز شـوند    طلب، يعني کساني که فق  مي يا فرصد«جو مقام»سیاستمداران   به اين دسته، -1

 شود. گفته مي
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گونه الزامي جهد تعهد دولد به شهروندان بـراي عمـل    هاي استبدادي هیچدر حكومد
ها وجود ندارد. تنهـا راه ايجـاد تعهـد در حكومـد اسـتبدادي، شـهرت و        ها و برنامه به وعده

 در دموکراسـي، دو اصـل حاکمیـد قـانون و تفكیـك قـدرت بـین قـواي        امـا  اعتبار اسـد.  
(. بـه عبـارت ديگـر،    2014)روالنـد،  کنـد   مختلف حاکمید به حل مساله تعهد کمـك مـي  

ــي  ــوا م ــانون محكــم و تفكیــك ق ــد    ق ــا ده ــه متعهــد شــدن را ارتق ــد ب ــايي دول ــد توان توان
 (.205، ص 1390 )درازن،

 که گذاري يابد که سیاسد مي گونه اعتبار رسد يك سیاسد اين به نظر مي  عالوه بر اين،
 بـر  آينـده  در معینـي  هاي سیاسد کند که ايجاد مي را اين انتظار، اسد وجهه نساخت سرگرم
الزمـه ايـن کـار،     .شـد  خواهـد  دنبـال  اسـد،  شـده  مشـاهده  گذشـته  در کـه  اقداماتي اساس

هاي سیاسي مداوم در چارچوب نهادي مشخص اسد و بـا   مكرر و رقابد برقراري تعامالت
، سیاسد انباشد منابع نفتي(  ها )از جمله سیاسد توان اعتبار حفظ تكرار تعامالت سیاسي مي

  را افزايش داد.
يابـد در پايبنـدي بـه تعهـدات      گذار خـودش را در آن مـي   در مقابل، محیطي که سیاسد

بسیار اهمید دارد. اگر محی  خواهان نق  يك سیاستي که از پـیش از جانـب سیاسـتمدار    
زيـر پـا گذاشـتن قـول لزومـا بـه وجهـه          اعالم شده اسد )مثال تشكیل صندوق نفتي( باشـد، 

خواه تمايل چنداني بـه انجـام    ( و سیاستمدار راي288، ص. 1390رساند )درازن،  آسیب نمي
وعده خود نخواهد داشد. در نتیجه پايبندي تعهد به هر سیاسـد مسـتلزم همراهـي اکثريـد     

 دهندگان با آن سیاسد اسد. راي
 

 های صالحديدی اختيار درباره تخصيص

 منـابع  بـه  انـدازي  دسـد  امكـان  نـاقص  دموکراسـي  در رياسـتي  نظام يك در رسد مي ظرن به
 شـواهد  مطـابس  ادعـا  ايـن . اسـد  بیشتر آن، منابع صالحديدي هاي تخصیص و نفتي صندوق
 توضـیح  بـراي  را سیاسـي  متغیـر  5 خـود  تحقیـس  در( 2011) باگاتیني. اسد 1باگاتیني مطالعه
 هـا  صندوق عملكرد بر مثبتي اثرات که اول متغیر سه اگزيند برمي نفتي هاي صندوق موفقید
 بـراي  اي نماينـده ) دولـد  کـارايي  خـاص،  مصـارف  بـه  صـندوق  منـابع  تخصـیص : اند داشته

 داشـتن  نگـه  پاسـخگو  و شـفاف  بـراي  جامعـه  توانـايي  دهنـده  نشان که مستقل مدني خدمات

                                                                                                                   
1-  Bagattini 
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 از صـالحديدي  هـاي  برداشـد  محـدوديد  براي اي نماينده) پولیتي شاخص و( هاسد دولد
 (.شود مي سیاستمداران توس  صندوق شدن قبضه مانع که صندوق منابع
 و  اجرايـي  نظـام  سـريع  تغییر: اند داشته ها صندوق موفقید بر منفي اثرات بعدي متغیر دو
 .سیاسي رقابد

 عملیـات  کـه  شـود  اي گونـه  بـه  اهـداف  تغییـر  سـبب  توانـد  مـي  دولد در کامل تغییرات
 بـر  بیشـتر  سیاسـي  رقابـد  منفـي  اثـر  باگـاتیني  امـا  شـود،  تعطیل تيح يا و مخدوش صندوق
 سیاسـي  مشـارکد  دارد انتظـار  کـه  تئوريـك  ادبیات هاي آموزه مغاير را ها صندوق عملكرد
 متعجبانــه و دانســته شــود، هــا صــندوق بهتــر عملكــرد نتیجــه در و بیشــتر پاســخگويي ســبب
 انتخابـات  سـبب  کـه ) بـاز  و مـنظم  ابيانتخـ  فراينـدهاي   دهد مي نشان مدل نتايج» :نويسد مي

 او «.باشـد  داشـته  تثبیتـي  هـاي  صـندوق  موفقیـد  بـر  مخربـي  اثرات تواند مي( شود مي رقابتي
 و نفعـان  ذي معنـاي  بـه  بیشـتر  سیاسـي  مشـارکد : »کنـد  مـي  توجیـه  گونه اين را خود مشاهده
 اکثريـد  که دولتي. کشند مي چالش به را تثبید هاي صندوق که اسد بیشتر فشار هاي گروه
 فشـار  با اسد ممكن اسد، ديگر حزب با ضعیفي ائتالف به وابسته آن بقاي يا داشته ضعیفي
 عنـوان  بـه ) شود مواجه سیاسي اهداف براي شده انباشته محدود منابع از استفاده براي زيادي
 (. 35ص  ،2011 باگاتیني،(« )اکوادور و ونزوئال مثال،

 مقالـه  ايـن  در امـا  کنـد،  بیان خود هاي يافته براي نظري مبنايي تواند باگاتیني نمي هرچند
 باگـاتیني  هـاي  مثـال  در کـه  همـانطور  و شـده  داده نشـان  ها دموکراسي تفاوت شود مي سعي
هـا   آن در که هستند ناقص هاي دموکراسي از مصداقي دو هر اکوادور و ونزوئال اسد، آمده
 و مجـال   تشـكیل  و انتخابـات  يبرگزار صرف و کرد اتخاذ بلندمدت تصمیمات توان نمي
 فقـ   بلندمـدت  زمـاني  افـس  داراي و بخش ثبات نهادهاي وجود بدون مردم راي با ها دولد
  .شد خواهد نسلي بین منابع از بیشتر برداشد براي تالش و عمومي هاي هزينه گسترش سبب

بـه  دهي افس بلندمدت و سوق دادن سیاستمداران  هاي ناقص در شكل ناتواني دموکراسي
هاي مقاله اسد. در واقـع، رقابـد سیاسـي بیشـتر      مدت يكي ديگر از فرضیه تصمیمات کوتاه
هاي نفتي را مخـدوش کنـد، چراکـه در     تواند موفقید صندوق هاي ناقص مي در دموکراسي
توان تصمیمات بلندمدت اتخاذ کرده و ثبات سیاسـي موضـوعي    هاي ناقص نمي دموکراسي

توانـد   مـي   هـاي حزبـي کـارا،    ثبـات سیاسـي ناشـي از نظـام     متفاوت از رقابد سیاسي اسـد. 



 1396، زمستان 67شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     266

 

 

مـدت   کردن سريع منابع نفتي را بـه منظـور منـافع )شخصي/سیاسـي( کوتـاه      هاي هزينه انگیزه
 ها قرار دهد. تواند افقي بلندمدت در برابر صندوق کاهش داده و مي

 
 های حاکم بر دولت نهادهای تاثيرگذار  بر بروکرات -ب

 کننـده  مـنعك   انـدازه  چـه  تا عمومي بخش ه بروکراسي اين اسد که ابعادسوال مهم دربار
 يـا  سیاسـتمداران ، مـردم  اراده از برخواسـته  حـد  چـه  تـا  و ها بروکرات ترجیحات و خواسد
اول،  :کنـد  فرض بیان مي دو بر مبتني براساس مدل( 1971) 1نیسكانن ؟اسد فشار هاي گروه
 وجهـه  زيـرا  يابـد،  افـزايش  امكـان  حـد  تـا هـا   آن بودجـه  مايلنـد  دولتي هاي دستگاه مديران
 اختیـار  در کـه  دارد اي بودجـه  حجـم  بـا  مستقیم ارتباطي رفاهي امكانات و قدرت، اجتماعي
 انحصـاري  کننـده  عرضـه  عنـوان  بـه  بروکراتیـك  هاي سازمان دوم،. گیرد مي قرار مدير يك

کننـد   تصـاحب  را بهینـه  مقـدار  از بـیش  بودجـه  کـه  دارنـد  را قـدرت  ايـن  عمومي کاالهاي
 (.199 -231 ، ص1997، 2)بوکانان
 مـدير  يـك ، نیسكانن نظر با وجود که ساختند خاطرنشان 4بالنجر ژرارد و 3میگو ال جي

 در. کنـد  دنبـال  بودجه زمینه در خود مطلوب اهداف تمام زمان هم تواند نمي دولتي ريی  يا
 بـه  بودجـه  بـر  عـالوه  کـه  يريمد و بزند انتخاب به دسد  اهداف میان از بايد حدي شراي 
 بـود،  داده شـرح  خود الگوي در نیسكانن که گونه آن، باشد مند عالقه اهداف  از ديگر يكي
 بـا  را خـود  مـافوق  سیاسـتمداران  کـه  اسـد  تـر  ساده ها بوروکرات براي . کرد نخواهد رفتار
 کـرده  تولید ههزين حداقل با عمال کنند سعي اينكه تا بدهند فريب خود هاي هزينه بر افزودن

 سیاسـتمداران  بـه  را غلطـي  اطالعـات  کننـد  سـعي  آنگاه و کنند تصاحب را اضافي بودجه و
 (.238 ، ص1997، 5)وينتروب دهند گزارش
هـاي   کمیسـیون  کـار  دسـتور  تنظـیم  در دخالـد  بـا  تواننـد  مـي  ها بروکرات، اين بر عالوه
 دهنـد  سـوق  خـود  ازمانسـ  هاي بودجه حداکثر کردن سمد به را تصمیمات همواره پارلمان

 (.1979، 1روزنتال و رومر و 6ويرر و کي به نقل از مك 1997)وينتروب،

                                                                                                                   
1- William Niskanen 

2- Buchanan 

3- J.L. Migue 

4- Gerard Belanger   
5- Wintrobe 

6- Mckay and Wearer 
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 نهادهای تاثیرگذار در توه مقججه -3-4
 نظام انتخاباتي 

نظام انتخاباتي نحوه مبادله شهروندان با سیاستمداران و روابـ  سیاسـتمداران بـا يكـديگر را     
سازوکاري اسد که در آن آراي دريافد شده و در ترين جزء اين نظام،  کند. مهم تعیین مي

شود و معموال بـه دو شـكل اصـلي وجـود دارد:      هاي نمايندگي مي انتخابات تبديل به کرسي
)يعني نخستین کسي که در مقايسه با ديگران آراي بیشتري را اخذ کنـد،   2هاي اکثريتي نظام

احزاب سیاسي بـه تناسـب میـزان     )هر يك از 3هاي تناسبي پیروز انتخابات خواهد بود(، نظام
دهـد   مطالعـات نشـان مـي    (.2005 ،4ها را کسـب کننـد( )النـدل    توانند کرسي آراي خود مي
 بـا  کشـورهاي  بـه  نسـبد  بیشـتري  اجتمـاعي  رفـاه  مخارج تناسبي هاي انتخابات با کشورهاي
  (.2003تابلیني، و پرسون)دارند  گرا اکثريد هاي انتخابات
 عمـومي  خـدمات  از دسته آن به بیشتري توجه سیاستمداران را،گ اکثريد انتخابات تحد
 انتخابـات  در شـدن  برنده در که اي انتخابیه حوزه دهندگان راي منافع تنها که کنند مي محلي
 توجـه  سیاسـتمداران  تناسـبي،  انتخابـات  تحـد   کـه  حـالي  در. کنـد  مي دارند، تضمین نقش
 در. دارنـد  کنـد،  مـي  منتفـع  را دگان ممكـن دهن راي تعداد حداکثر به که خدماتي به بیشتري
 در سیاسـتمداران . اسد باالتر تناسبي هاي انتخابات در اجتماعي رفاه به مربو  مخارج نتیجه
 کـه  اجتمـاعي  رفـاه  هـاي  برنامه در کردن هزينه براي کمتري انگیزه گرا، اکثريد هاي سیستم
 .شددا خواهند اند، نكرده گذاري هدف را خاص انتخابیه حوزه يك
 

 گيری در پارلمان قواعد رای

به طور کلي دو قاعده براي چگونگي اتخاذ تصمیمات در پارلمان وجود دارد کـه هرکـدام   
توانـد دربـاره پیشـنهاد مطـرح      اثر متفاوتي بر تصمیمات داردا قاعده بسته: هیچ اصالحي نمي

اد را قبول يا اصالح کنـد  انجام داد و يا بايد پذيرفته و يا رد شود و قاعده باز: مي توان پیشنه
 (.125، ص 1390)درازن، 

 يكـديگر  بـا  راي مبادلـه  بـه  اغلـب  مقننـه  قـوه  اعضـاي  دهـد  مـي  نشان عالوه بر اين، اولسن
 گیـري  راي بـا  مواجهه در باشد داشته عقاليي رفتاري چنانچه، مجل  نماينده يك. پردازند مي

                                                                                                                   
1- Romer and Rosenthal 

2- Majority Systems 

3- Proportional Systems 

4- Lundell 
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 سـعي ، اسـد  السـويه  علـي  و  همیـد ا بـي  وي انتخابیـه  حوزه ساکنان براي که موضوعي درباره
 بـراي  کـه  موضوعي درباره ها نماينده ديگر مثبد راي با زمینه اين در  را خود راي کرد خواهد
(. 276 (، ص1997) 1384)اولسن، کند مبادله اسد، مهم بسیار اش انتخابیه حوزه ساکن و وي

 کننـد.  اقـدام مـي   راي وشفـر  و خريـد  يـا  راي به عبارت ديگر، در پارلمان نمايندگان به مبادله
 دهـد  افـزايش  را حـوزه  دو هر مردم رفاه تواند مي مختلف هاي حوزه نمايندگان بین راي تبادل
   .(شود عمومي هاي هزينه افزايش به تواند منجر که البته مي)

 اکثريـد  بـر  مبتنـي  هـاي  گیري راي از متوالي سلسله يك که داد نشان( 1959) تالوک گوردون
ـیار  افـزايش  بـه  منجـر  توانـد  مـي ، عمومي مخارج وناگونگ هاي طرح براي  بهینـه  مقـدار  از بـاالتر  بس
ـتمداري     .شود عمومي بودجه  محبوبیـد  اسـد،  داده انجـام  را مبادلـه  ايـن  کـه  عـالوه بـر ايـن، سیاس
 (.  164 ص، 1995، ير رمزي) کرد خواهد کسب اش انتخابیه حوزه مردم بین در بیشتري

 يـك  بازتـاب  فقـ   مجـال   نماينـدگان  گیري اينكه آراي نكته بعدي درباره قواعد راي
نتیجه هر تصـمیم  . کند مي حل را گیري راي تسلسل دور معضل که اسد نهادي قواعد سري

گیري در کجا متوقف شود. اين نیـز بـه نوبـه     گیري به اين بستگي دارد که راي جمعي و راي
گیـري   مقررات داخلي تصمیمخود بستگي به ترتیب زماني مطرح شدن اقالم دستور جلسه و 

 (. 1389خواهد داشد )تمدن جهرمي، 
هـا و يـا    گیري در مجل  بـه نماينـدگان امكـان افـزايش هزينـه      در نتیجه اگر قواعد راي

و نظام انتخـاب نماينـدگان     هاي نفتي به منظور مصارف مختلف را بدهد برداشد از صندوق
اي بـراي انباشـد منـابع نفتـي وجـود       انگیـزه   ها باشد، مدت در آن هاي کوتاه نیز مقوم انگیزه

 هاي نفتي شكسد خواهد خورد. نداشته و سازوکار صندوق
 

 1نفص  هایصجد ق مر ری بر عملكرد -4
شـود.   ها با بررسي عملكردهـا آغـاز مـي    تحلیل پديده براي قابل مشاهده ي ترين اليه سطحي
ــراي ــدي رده ب ــندوق بن ــا ص ــان و ه ــه امك ــا  آن مقايس ــاه ــديگ ب ــاخص ر،يك ــايي ش  الزم  ه

                                                                                                                   
هاي نفتي در سطح چهارم تحلي نهادي قرار گرفته و در حیطه اين مقاله نیسد بـه طـور    از آنجا که عملكرد صندوق  -1

 د.مبسو  به آن پرداخته نش
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کـه   SWFI)هاي ثـروت ملـي )   . برخي موسسات بین المللي از جمله موسسه صندوق1اسد
هاي ثروت ملي اسد هر ساله بـا بررسـي    سازماني جهاني به منظور مطالعه و بررسي صندوق

هـا   بنـدي آن  هايي را در خصـوص رتبـه   هاي ثروت ملي کشورهاي مختلف گزارش صندوق
برد، شاخصي بـا   کار مي ها به بندي صندوق خصي که اين موسسه براي رتبهکند. شا منتشر مي

هـاي   بنـدي شـفافید صـندوق    روشي براي رتبه اسد. اين شاخص 2مادوئل –عنوان لینابرگ 
کننـد   ها به ازاي داشتن هر يك از اين اصول، يك امتیاز کسب مي ثروت ملي اسد صندوق

ترين صندوق خواهد بـود و کمتـرين    باشد، شفافو صندوقي که بتواند تمام ده اصل را دارا 
هـاي   دهنده شفافید پايین اسد. طبس اين شاخص، وضعید شـفافید صـندوق   امتیاز نیز نشان

 ( اسد.1مورد مطالعه اين تحقیس به شرح جدول )
 

 های نفتی نروژ، عربستان و ایران صندوق (: شفافیت1جدول )
 2017 فصل اول امتیاز 2014 لسا امتیاز 2012امتیاز سال  نام صندوق کشور

 نروژ
 صندوق بازنشستگی 

 جهانی -دولت
10 10 10 

 4 4 4 سما عربستان سکودی

 ایران
 - - 1 حساب ذخیره ارزی
 5 5 - صندوق توسکه مهی

 SWFI ،2017مجبع: 

 
3عالوه بر اين، 

RGI  سنجش شفافید و پاسخگويي بخـش نفـد، گـاز و    شاخصي براي
کـه توسـ  پژوهشـگران و     ايکشـورها را بـر اسـاس پرسشـنامه     ،معادن اسد. ايـن شـاخص  

                                                                                                                   
هـا در سـه زمینـه     هـاي تثبیتـي الزم اسـد اثـر آن     گیـري اثربخشـي صـندوق    ( معتقد اسد براي اندازه2011باگاتیني ) -1

سـازي درآمـدهاي غیرنفتـي از     اي ايجاد کند تا با فعال ارزيابي شود. در بخش درآمدي، صندوق بايد براي دولد انگیزه

هـاي ايجـاد خواهـد کـرد تـا       اي، صـندوق تثبیتـي کـارا، نـرم     پايداري بلندمدت بودجـه مطمـئن شـود. در بخـش هزينـه     

ها اجتناب کنند و در آخر، صـندوق تثبیتـي    گذاران از تصرف منابع صندوق براي تامین مالي افزايش زياد هزينه سیاسد

را بـا ايجـاد   هاي آتي  گذاري کرده تا منافع نسل موفس بايد بتواند منابع انباشته شده خود را در پرتفولیوي متنوعي سرمايه

 ثروت جديد از منابع تجديدناپذير، تضمین کند.

2- Linaburg- Maduell 

3- Resource Governance Index 
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( رتبه سـه کشـور   2. جدول )کند بندي  مي طبقهشود مي  نخبگان بخش منابع اکتشافي تكمیل
 ايران، نروژ و عربستان را بر اساس شاخص اشاره شده نشان مي دهد.

 
 RGI(: رتبه بندی کشورها براسا  2جدول )

 2017 رتبه در 2014رتبه در  کشور

 1 1 نروژ

 62 53 ایران

 69 48 عربستان سکودی

 NRGI ،2017ماخذ:                       

 
 170حـدود   1390تـا   1379عالوه بر اين، طبـس اطالعـات منتشـر شـده در دوره زمـاني      

میلیارد دالر نیز برداشـد شـده    169میلیارد دالر به حساب ذخیره ارزي ايران واريز و حدود 
اي غیردولتـي )شـامل    میلیارد دالر تسهیالت بـه بخشـه   18موخ مصارف، حدود اسد. در مج

میلیارد دالر( توس  دولد چـه در قالـب    151دولتي( پرداخد شده و مابقي ) هاي شبه بخش
بودجه عمومي و چه در خارج بودجه عمومي هزينه شـده اسـد )برگرفتـه از گـزارش هـاي      

(. 1390از عملكرد برنامه چهارم توسـعه،  و گزارش تحقیس و تفحص  1390ديوان محاسبات
درصد منابع حساب ذخیره ارزي توسـ  دولـد هزينـه شـد کـه       90به عبارت ديگر، حدود 

بخـش بـراي اقتصـاد ايـران بـا دو وظیفـه        اي ثبـات  برخالف هدف صندوق مبنـي بـر سـامانه   
رسـاندن   بخشي به بودجه در مواقـع کـاهش درآمـدهاي نفتـي و جلـوگیري از آسـیب       ثبات»

انداز بخشي از درآمد حاصل از نفـد بـراي    پ »و « هاي نفتي به تعادل اقتصاد کشور شوک
 ، بود. «گذاري مولد هاي آينده با تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه نسل

هرچند با توجه به نقا  ضعف حسـاب ذخیـره ارزي، اساسـنامه مفصـلي بـراي صـندوق       
اي و تملك  ع صندوق براي اعتبارات هزينهتوسعه ملي طراحي و تصريح شد، استفاده از مناب

امـا اسـتفاده    .هاي دولد به هر شكل ممنوخ اسـد  اي و بازپرداخد بدهي هاي سرمايه دارايي
عملكرد صندوق توسعه ملي تـا  . 1دولد از منابع صندوق بالفاصله پ  از ايجاد آن آغاز شد

                                                                                                                   
 گـزارش  هـاي مجلـ . همچنـین، طبـس     مرکـز پـژوهش   14087و  14738، 12246، 23012871هاي شـماره   گزارش -1

 دالر میلیـارد  85/16 مجموخ در 1394 شهريور پايان تا 1390 هاي سال در صندوق ملي، توسعه صندوق بر نظارت هیات
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 اعالم) شده تصويب ارزي تسهیالت دالر میلیارد 35 حدود هد، از نشان مي 1395پايان سال 
 توجـه  با که شده انجام قطعي پرداخد دالر میلیارد 10 فق  ،1395 سال پايان تا( شده وصل
 اسـد  دالر میلیـارد  6/1 حـدود  سـال  پرداختـي  میـانگین  ملي، توسعه صندوق عمر سال 6 به
 (.1396 ملي، توسعه صندوق)

 42 از بـیش  مجمـوخ،  در گفـد،  تـوان  مـي  شـده نیـز،   پذيرفتـه  هـاي  طرح ترکیب درباره
 در ايـن (. همان) اسد دولتي غیر عمومي نهادهاي به متعلس شده پذيرفته هاي طرح از درصد
 از يافتـه  اختصاص تسهیالت مجموخ صندوق، اساسنامه( د) بند ( 4) جزء طبس که اسد حالي
ــا صــندوق منــابع  ماننــد) غیردولتــي عمــومي نهادهــاي و مؤسســات بــه هــا بانــك عاملیــد ب
 بـیش  نبايـد  حال هر در وابسته و تابعه شرکتهاي و...(  و بنیادها اجتماعي، تامین ها، ريشهردا
 . باشد صندوق منابع%( 20) درصد بیسد از

 بـا  ريال میلیارد 211.343 مبلغ جمعاً ملي توسعه صندوق ،1395تا پاين سال  در همچنین
 مبلـغ  اين از که نموده قدمنع ريالي عاملید قرارداد خصوصي و دولتي عامل بانك 19 تعداد
 هـاي  بانـك  طـرف  از شـده  معرفـي  هـاي   پـروژه  و هـا  طرح به ريال میلیارد 118.839 جمعاً
 (.همان) اسد يافته اختصاص عامل،
 

 ها   تحلیل نصایج گردم ری داده -5
و  «نفتـي  هـاي صـندوق  عملكـرد » وابسته عبارت اسـد از  متغیر مقاله، اين مفهومي مدل طبس

 نفتي به اين شـرح اسـد:   صندوق نفعان ذي بر حاکم دهنده شامل نهادهاي حتوضی متغیرهاي
سیاسـي   مـدت(، نظـام   هـاي بلندمـدت يـا کوتـاه     نظام انتخاب سیاستمداران )مبتني بر انگیـزه 

ها، نظام انتخابات مجل  )اکثريتي يـا تناسـبي( و    هاي بروکرات انگیزه  )پارلماني يا رياستي(،
 . پارلمان گیري در راي قواعد

 

                                                                                                                   
 45/6 و( درصـد  5/61) دولتـي  بخـش  بـه  آن دالر میلیـارد 4/10 حدود که اسد کرده پرداخد ريالي و ارزي تسهیالت

 دالر میلیــارد 85/16 مجمــوخ از همچنــین. اســد بــوده( درصــد 5/38) تعــاوني و خصوصــي بخــش بــه آن دالر میلیــارد

 از ضـمن  در. اسـد  بـوده  ريـالي  صـورت  بـه  آن دالر میلیـارد  90/3 و ارزي آن دالر لیـارد می 95/12 پرداختي تسهیالت

 بخـش  ساير به دالر میلیارد 79/4 و گرفته تعلس دولد به آن دالر میلیارد 16/8 ارزي تسهیالت دالر میلیارد95/12 حدود

 .اسد شده پرداخد ها
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 نیان  نهادهای مقایسه برای کشورها انصخاب -5-1
 کامـل،  دموکراسـي  گـروه  پـنج  به را نفد صادرکننده کشورهاي( 2003) ديگران و ايفرت

 طلـب  اصـالح  استبدادي هاي حكومد پدرمبب، استبدادي هاي حكومد ناقص، دموکراسي
مـواردي   در یفـي ک تفـاوت  کشورها اين. 1کنند مي تقسیم غارتگر استبدادي هاي حكومد و

 مشـروعید  اجتمـاعي، میـزان   توافـس  حزبي، درجه هاي نظام و سیاسي چارچوب ثبات :چون
کننـد و   مـي  حفـظ  و کسب را عمومي حمايد ها دولد آن وسیله به که هايي روش و قدرت
 .ها دارند راند توزيع و بازارها زيربناي تشكیل در دولتي نهادهاي نقش

گیردا  ه محوري تحقیس، سه کشور مورد مطالعه قرار ميدر اين مقاله براي تبیین مسال
را در شاخص دموکراسـي داشـته بـه عنـوان يـك       ژ که به طور پیوسته باالترين رتبهنرو

ــاخص       ــان در ش ــدي پرنوس ــه رون ــران ک ــل(، اي ــي کام ــدار )دموکراس ــي پاي دموکراس
که  دموکراسي داشته به عنوان يك دموکراسي پرنوسان )دموکراسي ناقص( و عربستان

در شاخص دموکراسي داشـته بـه عنـوان يـك حكومـد       پايین ترين رتبهبه طور پیوسته 
 پادشاهي )استبدادي پدرمبب(.

کشـور بـه    167پولیتي تايیدي بر اين انتخاب اسد. شاخص ساالنه پولیتي براي  شاخص 
شـاخص پـولیتي اتفاقـات مهـم      4محاسـبه شـده اسـد. ويـرايش      1946طور پیوسته از سـال  

ــ  ــي ش ــد سیاس ــرنگوني حكوم ــالب   امل س ــا، انق ــتبدادي، کودتاه ــاي اس ــي   ه ــا و فروپاش ه
لیتي بـراي يـك دموکراسـي    ومقـدار شـاخص پـ    دهـد.  هاي مرکزي را نمايش مـي  حكومد
رين و + بـاالت 10نـروژ بـا امتیـاز    خواهـد بـود.    -10و بـراي اسـتبداد کامـل،     +10عیـار،   تمام

ايــران در  دارا هســتند. 1946ســال شــاخص پــولیتي را از  کمتــرين مقــدار -10عربســتان بــا 
 .2+ دارد3و  -10شاخص پولیتي روندي پرنوسان بین 

ها در رسیدن بـه وفـاق اجتمـاعي پیرامـون چگـونگي       هاي کامل، توان آن ويژگي دموکراسي
دهنــدگان  هــا طــي يــك افــس زمــاني بلندمــدت اســد کــه خــود بــه ســبب راي اســتفاده از رانــد

مشـي سیاسـي توسـ  تعـداد محـدودي از       د و تعیـین خـ   تحصیلكرده، صبور و پیگیـر و شـفافی  

                                                                                                                   
( و لفـد ويـچ   Braton and Van de Walle,1994( براتـون و فـن دو وال )  Andrian,1998آنـدريان )  -1

(Leftwich,1995طبقه ) اند. ها ارائه داده هاي مختلفي از حكومد بندي 

2- Polity IV Country Report 
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کننده رفتـار در افـس زمـاني بلندمـدت      احزاب حاصل شده اسد. يك چنین ثبات سیاسي، تقويد
 اسد، زيرا  اعتبار حزب و عملكرد آن کانون رقابد براي کسب قدرت سیاسي اسد.   

اگـرد رهبـران   هاي ناقص، احـزاب سیاسـي اغلـب ضـعیف بـوده و بیشـتر گرد       در دموکراسي
هاي سیاسي کوتـاه بـراي قـدرت و     نگرانه و چرخه هاي کوته اند. رقابد کاريزماتیك شكل گرفته
مـدت و سـازوکارهاي غیرشـفاف     ثبات و افس زماني کوتـاه  هاي سیاسي بي منابع دولد باعث نظام

 کند. جويي را در سراسر دولد و جامعه تشويس مي توزيع راند شده که رفتار راند
هاي بلندمدت تصمیم بگیرنـد،   توانند در افس هاي استبدادي پدرمبب هرچند مي حكومد
ها درباره شفافید و ايجـاد مشـروعید بـا توزيـع رانـد نفتـي سـبب افـزايش          اما مقاومد آن

 (.2003 شد )ايفرت و ديگران،  ها، فشار و در نهايد نارضايتي عمومي خواهد  هزينه
 

 ها داده گردم ری ر ش -5-2
( تـاثیر  بیشـترين  5 نمـره  تـا  تـاثیر  کمترين 1 نمره شامل) لیكرت طیف اساس بر اي هپرسشنام 

افزارهـاي   نرم کمك با ها يافته. شد تكمیل نخبگان با حضوري مصاحبه صورت و به طراحي
SPSS وEXCEL گـروه  5 در آمـاري  جامعـه  تحلیـل،  دقـد  افـزايش  بـراي . شد تحلیل :
 -ج مقننــه، قــوه کارشناســان و نماينــدگان -ب مجريــه، قــوه کارشناســان و مقامــات -الــف

 رواب  کارشناسان -هـ و دانشگاهي نظران صاحب -د مجمع، اقتصادي کمیسیون کارشناسان
 تـري  کوچـك  هـاي  گروه به نیز گروه هر و بندي دسته نگاران، روزنامه و مترجمان الملل، بین

 . باشد برخوردار کافي جامعید از تحقیس آماري  نمونه تا شد تقسیم
 جمهـور،  ريـی   اول معاونان گروه 7 به( نفر 29 شامل) مجريه قوه کارشناسان و مقامات
 و اقتصـادي  امور وزراي ريزي، برنامه و مديريد سازمان روساي مرکزي، بانك کل روساي
 و ملـي  توسـعه  صـندوق  عامـل  هیات روساي ارزي، ذخیره حساب امنا هیات دبیران دارايي،

 نفـر  يك گروه هر از و تقسیم يازدهم تا هفتم هاي دولد در رنامهب سازمان ارشد کارشناسان
 عامـل  هیات روساي از کدام هیچ با نتوانستیم که شد مصاحبه گروه اين از نفر 6 مجموخ در)

 کارشناسـان  و نماينـدگان . شـد  انتخاب تصادفي طور به.( کنیم مصاحبه ملي توسعه صندوق
 برنامـه  کمیسیون روساي برنامه، تلفیس کمیسیون يروسا گروه 4 به( نفر 13 شامل) مقننه قوه
 ششـم  مجال  در مجل  هاي پژوهش مرکز مديران و اقتصادي کمیسیون روساي بودجه، و
 از .شـد  انتخـاب  تصـادفي  طـور  به( نفر 4 مجموخ در و) نفر يك گروه هر از و تقسیم نهم تا
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 انتخـاب  تصادفي طور به نفر يك نیز مجمع اقتصادي کمیسیون با مرتب  کارشناس نفر 4 بین
 در( دانشـگاه و موسسـه پژوهشـي    13نفر از اساتید مرتب  در  60 شامل) دانشگاه اساتید .شد
 تصـادفي  طـور  بـه ( نفـر  15 مجمـوخ  در و) نفـر  يك گروه هر از و شده بندي طبقه گروه 15

 4 بـه ( نفـر  16 شـامل ) نگـاران  روزنامـه  و مترجمان الملل، بین رواب  کارشناسان .شد انتخاب
 از و و تقسـیم  نگـاران  روزنامـه  و 2مترجمان و 1مترجمان الملل، بین رواب  کارشناسان گروه
 .شد انتخاب تصادفي طور به( نفر 4 مجموخ در و) نفر يك گروه هر

 تفـاوت  بـر  مـوثر  هـاي  مولفـه  تـرين  مهـم  کـه  دهـد  نشـان  بتواند بايد ها مصاحبه هاي يافته
 ايـن،  بـر  عـالوه . 1اسـد  کـدام  عربستان و نروژ به بدنس ايران در نفتي هاي صندوق عملكرد

هـاي   فرضیه آيا که شود مي گیري نتیجه و شده مقايسه تحقیس هاي فرضیه با ها پرسشنامه نتايج 
هـا ابتـدا بـه بررسـي      قبـل از ارائـه نتـايج حاصـل از پرسشـنامه      .خیـر  يا کنند مي تايید را مقاله

 پردازيم. اعتمادپذيري پرسشنامه مي
 
  3طرفه )يك متغيره( ( و  تحليل واريانس يك2دپذيری )پايايياعتما

گیري اعتمادپـذيري يـا پايـايي     هاي اندازه ترين روش ضريب آلفاي کرونباخ يكي از متداول
 777/0سـوال بررسـي شـد و ضـريب آلفـا       35هاسد. پايايي پرسشنامه بـراي همـه    پرسشنامه

هـا قابـل قبـول بـوده و      درونـي پرسـش  بسـتگي   دسد آمد. بنابراين، ضـريب پايـايي و هـم    به
 ((.3پرسشنامه خوب طراحي شده اسد )جدول )

 
 (: بررسی اعتمادپذیری پرسشنامه3جدول )

Cronbach's Alpha N of Items 

777/0 35 

                                                                                                                   
شـوندگان   ها حضوري بوده، اطالعات الزم درباره اقتصاد سیاسي نـروژ و عربسـتان بـه مصـاحبه     از آنجا که مصاحبه  -1

ها  ترين افراد اين حوزه در ايران بوده و نسبد به ويژگي و نمونه آماري اين مقاله متخصصمنتقل شده اسد. البته جامعه 

ايـن   هـاي   انـد. در ضـمن، يكـي از محـدوديد     هاي ثروت ملي مطلع بـوده  و شراي   کشورهاي مختلف دارنده صندوق

روژي و عربسـتاني ممكـن بـود،    تحقیس استفاده از جامعه آماري ايراني اسد که در صورت استفاده از نظر کارشناسان نـ 

 بندي عوامل اندکي متفاوت باشد. رتبه
2
- Reliability 

3
- One-way Analysis of Variance 
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چـه   05/0تر از  شود که در سطح معناداري بزرگ با تحلیل واريان  يك طرفه معلوم مي
دهنده به سواالت وجود دارد. براي اين منظور مقامات  هاي پاسخ تفاوت معناداري بین گروه

و کارشناسان قوه مجريه در يـك گـروه، نماينـدگان و کارشناسـان قـوه مقننـه و کمیسـیون        
الملل،  اقتصادي مجمع در يك گروه، اساتید دانشگاه در يك گروه و کارشناسان رواب  بین

دهـد بیشـترين    ( نشـان مـي  4جدول )نگاران در گروه ديگر قرار گرفتند.  مترجمان و روزنامه
 ( که مربو  به عوامل موثر بر عملكـرد Q4همگرايي نیز در پاسخ به محور چهارم سواالت )

 1شود. ايران در سطح قانون اسد، مشاهده مي به نروژ نسبد در نفتي هاي صندوق بهتر
 

 ها دسته عوامل موثر بر عمهکرد صندوق 3(: تحهیل واریانس یک طرفه 4جدول )

 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Q3 

Between 
Groups 

701/39 3 234/13 065/1 383/0 

Within Groups 929/285 23 432/12   

Total 630/325 26    

Q4 

Between 
Groups 

367/14 3 789/4 290/0 832/0 

Within Groups 300/380 23 535/16   

Total 667/394 26    

Q5 

Between 
Groups 

540/73 3 513/24 340/2 100/0 

Within Groups 979/240 23 477/10   

Total 519/314 26    

 

 پردازيم. ها در سطح قانون مي بندي عوامل موثر بر عملكرد صندوق در ادامه به رتبه
 
 
 
 

                                                                                                                   
محور اول و دوم سواالت به مقايسه عملكرد حساب ذخیره ارزي در دولـد دوم آقـاي خـاتمي و دولـد اول آقـاي       -1

 شود. نژاد پرداخته که در مقاله ديگري ارائه مي احمدي
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 تانون بین ایران، نر     عربسصان نعودی در رنم  نهادهای مقایسه -5-3
هـاي متنـوعي وجـود دارد. در ايـن تحقیـس از روش آزمـون        ي عوامـل، روش بنـد  براي رتبـه 

هـاي معتبـر در تحلیـل     شـود. روش شـانون يكـي از روش    استفاده مي 1آماري انتروپي شانون
بندي عوامل اسد که از دقد رياضي بسیار بـااليي برخـوردار اسـد     اطالعات به منظور رتبه

( و iهاي مربـو  بـه )سـوال=    (. طبس اين روش ابتدا داده2،1393شادمهريو  سهرابي ،مانیان)
(. سس  انتروپـي  Pijها= داده شود )هر داده تقسیم بر مجموخ کل (، بهنجار ميjدهنده= )پاسخ

به روش  ( Eيا بار اطالعاتي آن ) امjمقوله   ij ijp Ln p


  
1

m

j

i

E k شـود   محاسبه مي

که در آن 
 

k
ln m


1 (m اسد. = تعداد نمونه )ها 

بر اساس معادله ( W) ها ضريب اهمید هر يك از مولفه
n

j

Ej
Wj

  Ej




 1

 د.شو حساب مي 

   تري داشته باشد از اهمید بیشتري برخوردار اسد. بزرگ Wjها که  هر يك از مولفه
ــدا ــده مولفــه 7 اهمیــد ابت ــر کــه برگزي ــه زي ــر نظري ــرهــا  آن تاثیرگــذاري ب  عملكــرد ب
 گرفد: قرار پرسش مورد مستقل، طور به داشد داللد نفتي هاي صندوق

Q3- از: اسد ر متاثردر کشورهاي مختلف چقد نفتي هاي صندوق عملكرد 
Q31- اسـد؟  خانـدان /حـزب  بلندمـدت  منـافع  بـه  خانوادگي/حزبي سیاستمداران پايبندي 

 (بلندمدت افس داشتن)
Q32- اسد؟( رياستي يا پارلماني) سیاسي رژيم نوخ 
Q33- اسد؟( اکثريتي يا تناسبي) انتخاباتي نظام نوخ 

Q34- کـردن  مطـرح  براي يندگاننما اختیار) مجل  در کار دستور تعیین قواعد چگونگي 
 اسد؟( بودجه بررسي زمان در صندوق از برداشد پیشنهاد
Q35- اسد؟ هزينه افزايش براي بروکراسي نظام هاي انگیزه 
Q36- اسد؟ مخارج مدت میان چارچوب طراحي با يكسارچه مالي نظام 

Q37- (کند مي شتربی را پاسخگويي و تر راحد را نظارت که) ؟اسد تر دقیس و تر محكم قوانین. 

                                                                                                                   
1- Shannon Entropy Method 

 .Yang Z. et al.; pp. 575-589, 2005. , Liu C.-T. et al, pp. 52–56, 2009به نقل از  -2

http://mri.modares.ac.ir/?_action=article&au=22607&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://mri.modares.ac.ir/?_action=article&au=22083&_au=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9++%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://mri.modares.ac.ir/?_action=article&au=25041&_au=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7++%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C
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تـرين   کند که افـس بلندمـدت سیاسـیون مهـم     ها بیان مي تحلیل نظري قبل از بررسي پاسخ
 هاي نفتي خواهد داشد. تاثیر بر عملكرد مثبد صندوق

هـا نداشـته باشـد. در کشـوري کـه        رژيم سیاسي احتماال اثر زيادي بر عملكرد مثبد صـندوق 
هـاي زيـادي از    برداشـد  -لماني چه با رژيم رياستيچه با رژيم پار-افس سیاسیون آن کوتاه اسد 

هـا   کـردن صـندوق   صندوق صورت خواهد گرفد و قوه مجريه و مقننه با توافس بـا هـم بـه خـالي    
جمهور سـهم بـاالتري از    مبادرت خواهند کرد. فرق آن در اين اسد که در رژيم رياستي، ريی 

واهـد شـد و در رژيـم پارلمـاني،     اين منابع را خواهد داشـد و تصـمیمات صـالحديدي بیشـتر خ    
 رژيـم  چـه بـا  -کننـد   بلندمـدت حرکـد مـي    آن مجل . اما بر عك ، در کشوري که سیاسـیون 

 به طور موفس عمل خواهد کرد. سازوکار صندوق -رياستي رژيم با چه پارلماني
هـاي کوتـاه    هـا در افـس   نظام انتخاباتي نیز احتماال سهم مهمي در عملكرد مثبد صـندوق 

اشد. فرق آن در اين اسد که در سیستم تناسبي، طبقات اجتمـاعي سـهم بیشـتري از    نداشته ب
برنـد. در   اي، مناطس سهم بیشتري مـي  تك حوزه ي خواهند برد و در سیستم اکثريتيمنابع نفت

هاي بلندمدت چه با سیستم اکثريتي و چه با سیستم تناسـبي، پايبنـدي مطلـوبي     مقابل، در افس
 خواهد داشد.به اهداف صندوق وجود 

امـا نـه    ،هـا اهمیـد داشـته باشـد     رسد، قواعد دستور کار در موفقیـد صـندوق   به نظر مي
هاي کامل مانند نـروژ هـر چنـد پارلمـان نقـش مسـل  در میـزان         چندان زياد. در دموکراسي

ها به صندوق را داراسد، اما پايبندي بـه منـافع بلندمـدت اجـازه خـالي       مازاد منابع و ورودي
هاي پرنوسان ماننـد   دهد. در مقابل، در دموکراسي ها نمي ق عظیم نفتي را به آنکردن صندو

 1اي مانند نیاز به دو سوم راي نمايندگان بـراي برداشـد از صـندوق نفتـي     ايران، وضع قاعده
هاي  هاي نفتي شود. همچنین مهار انگیزه نیز نتوانسد مانع سیاسیون براي برداشد از صندوق

 هاي نفتي داشته باشد. د نقش مثبتي در عملكرد صندوقتوان ها مي بروکرات
توانـد نقـش مهمـي در     مـي  مخارج نیـز  مدت میان چارچوب داشتن و يكسارچه مالي نظام

ناپـذير هرچنـد مهـم بـوده و      و قانون محكـم و خلـل   2هاي نفتي داشته باشد عملكرد صندوق

                                                                                                                   
تغییـر آن نیـاز بـه دو سـوم راي نماينـدگان حاضـر در        با درج اساسنامه صندوق توسعه ملي در قانون برنامه توسـعه،   - 1

 آورد. ي برداشد از صندوق که مستلزم تغییر قانون برنامه نیز اسد، راي ميمعموال پیشنهادها  جلسه دارد با اين وجود،

 اسد. شده پرداخته عربستان و نروژ ايران، در نفتي هاي صندوق عملكرد بر مالي قواعد تاثیر به مستقلي مقاله در -2
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وکراسـي نـاقص نخواهنـد    اما اگر سیاسیون در دم ،ها داشته نقش موثري در عملكرد صندوق
 ها نخواهد بود.  به قانون عمل کنند هیچ مانع جدي در مقابل آن

هـاي اصـلي    شوندگان، نقش قوه قضايیه را بسیار مهم و يكـي از مولفـه   برخي از مصاحبه
دانستند. با اذعان به اين موضوخ و از آنجا کـه قـوه قضـايیه     تاثیرگذار بر پايبندي به قانون مي

شود، خارج از حیطه مطالعه اين تحقیس  بندي نمي هاي سیاسي انتخاباتي طبقه ندر زمره سازما
 .اسد (1نمودار ) ترتیب به ها پرسشنامه حاصل از نتايج  بود. بعد از اين توضیحات،

 

 
 قانون در نفتی های صندوق عمهکرد بر های موثر بندی مولفه (: رتبه1نمودار )

 
 

در  (q31)ن مقاله مبنـي بـر اهمیـد افـس بلندمـدت      بندي نظرات خبرگان، فرضیه اي رتبه
تاکیـد   (q37)هاي نفتي را تايید کرده و همچنین بر اهمید قـانون   عملكرد موفقید صندوق

دهنده اهمید زياد تدوين قانون دقیس و روشن )نهادهاي رسمي( در موفقیـد   داشته که نشان
 نفتـي  هـاي  صـندوق  بهتر لكرددر عم ها مولفه همان اهمید ادامه هاي نفتي اسد. در صندوق

 :شد واقع سنجش مورد زير سواالت با ايران به نروژ نسبد در
Q4- از متاثر چقدر ايران، به نسبد نروژ در نفتي هاي صندوق بهتر عملكرد: 

Q41- اسد؟ کشور آن در حزب بلندمدت منافع به نروژ حزبي سیاستمداران پايبندي 

Q42- اسد؟ ايران در رياستي و نروژ در پارلماني سیاسي رژيم 

Q43- اسد؟ ايران در اکثريتي و نروژ در تناسبي انتخاباتي نظام 

Q44- اسد؟ ايران با مقايسه در نروژ پارلمان در کار دستور تعیین قواعد   

 q31خاندان /خانوادگی به منافع بهندمدت حزب/پایبندی سیاستمداران حزبی-1

 q37قوانین محکم تر و دقیس تر  -2

 q36نظام مالی یکپارچه با طراحی چارچوب میان مدت مخارج  -3

 q35انگیزه های نظام بروکراسی برای افزایش هزینه  -4

 q33( اکثریتی یا تناسبی)نوع نظام انتخاباتی مجهس  -5

 q34چگونگی قواعد تکیین دستور کار در مجهس  -6

 q32( پارلمانی یا ریاستی)نوع رژیم سیاسی  -7

 ضریب اهمیت
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Q45-اسد؟ کشور دو اين در بروکراسي نظام متفاوت هاي انگیزه 

Q46- (دارد قرار اي بودجه نظام دل در نروژ نفتي صندوق) اسد؟ نروژ در يكسارچه مالي نظام. 

Q47- اسد؟  نروژ در تر دقیس و تر محكم قوانین 
هرچند برخي از کارشناسان در مقايسه نروژ با ايران سهم مهمي از موفقید صندوق 

ــه توســعه  ــروژ را ب ــي ن ــه    نفت ــران را ب ــد اي ــل عــدم موفقی ــافتگي آن کشــور و در مقاب ي
تـوان   رسـد مـي   (، اما به نظر مي1395 ديگران،  دهند )صیادي و نیافتگي نسبد مي توسعه

هـا را   هـايي شناسـايي کـرد و اهمیـد آن مولفـه      يـافتگي را بـا مولفـه    مفهوم کلي توسعه
شوندگان، جامعه همگن نـروژ )شـكاف    برخي از مصاحبه  بندي کرد. عالوه بر اين، رتبه

سازي و  اي اجماخها بر ترين داليل توان آن کم و شباهد زياد( و جمعید کم را از مهم
دانسـتند. همچنـین وجـود قـوه قضـايیه مسـتقل در نـروژ يكـي از          همسو کردن منافع مي
 هـا  پرسشنامه حاصل از هاي نفتي بیان شد. در هر صورت، نتايج عوامل موفقید صندوق

 اسد. (2نمودار ) ترتیب به
 

 بت به ایرانهای نفتی در نروژ نس های موثر بر عمهکرد بهتر صندوق مولفه(: 2نمودار )

 
 

و قـانون دقیـس و روشـن     (q41)در اينجا نیز مجدد افس بلندمدت سیاسـتمداران نـروژي   
(q47) هـاي نفتـي شـناخته شـدند و البتـه       هاي تاثیرگذار بر عملكرد صندوق ترين مولفه مهم

ــبي   ــاتي تناس ــام انتخاب ــد     (q43)نظ ــانگین در موفقی ــتر از می ــي بیش ــان اهمیت ــر خبرگ از نظ

 q41پایبندی سیاستمداران حزبی نروژ به منافع بهندمدت حزب در آن کشور  -1

 q47قوانین محکم تر و دقیس تر در نروژ  -2

 q43نظام انتخاباتی تناسبی در نروژ و اکثریتی در ایران  -3

 q46نظام مالی یکپارچه در نروژ  -4

 q44قواعد تکیین دستور کار در پارلمان نروژ در مقایسه با ایران  -5

 q45انگیزه های متفاوت نظام بروکراسی در این دو کشور  -6

 q42رژیم سیاسی پارلمانی در نروژ و ریاستی در ایران     -7

 ضریب اهمیت
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دار و معتبـر   رسد الزمـه انتخابـات تناسـبي، داشـتن احزابـي ريشـه       نظر مي رد. به ها دا صندوق
دهـي مجلـ  اسـد و     دهنده نقش مهم احزاب در برگزاري انتخابات و شكل اسد که نشان

توان تاکیـد بـر نقـش احـزاب را تايیـد ديگـري بـر فرضـیه مقالـه مبنـي بـر افـزايش افـس               مي
 احزاب واقعي دانسد.   ها در قالب سیاستمداران با فعالید آن

 بـه  عربسـتان نسـبد   در نفتي هاي  صندوق بهتر عملكرد در ها مولفه همان اهمید ادامه در
 :شد واقع سنجش مورد زير سواالت ايران با

Q5- از متاثر چقدر ايران، به نسبد عربستان در نفتي هاي  صندوق بهتر عملكرد: 
Q51- اسد؟ کشور آن در خاندان بلندمدت منافع به عربستان موروثي حاکمان پايبندي 

Q52- اسد؟ عربستان در انتصاب نظام 

Q53- اسد؟ کشور دو اين در بروکراسي نظام متفاوت هاي انگیزه 
Q54- اي بودجه نظام دل در عربستان نفتي صندوق) اسد؟ عربستان در يكسارچه مالي نظام 
 .(دارد قرار آن

Q55- اسد؟ عربستان در تر دقیس و تر محكم قوانین 
در مقايسه عوامل موفقید صندوق نفتي عربستان و ايران، برخي کارشناسان سهم بزرگـي بـراي   

دانستند. در اين تحقیـس بـا اذعـان     مازاد سرمايه عربستان قائل بوده و نقش ساير عوامل را کمرنگ مي
ه و در پـي  شود که در اين مطالعه بر نقش نهادهاي سیاسي تمرکز شـد  به اهمید اين عامل، اشاره مي

 اسد. (3نمودار ) ترتیب به ها پرسشنامه حاصل از ها اسد. نتايج بندي آن شناسايي و رتبه
 

 های نفتی در عربستان نسبت به ایران  های موثر بر عمهکرد بهتر صندوق مولفه(: 3نمودار )

 
 

 q54نظام مالی یکپارچه در عربستان -1

 q51پایبندی حاکمان موروثی عربستان به منافع بهندمدت خاندان در آن کشور -2

 q53انگیزه های متفاوت نظام بروکراسی در این دو کشور -3

 q52نظام انتصاب در عربستان  -4

 q55قوانین محکم تر و دقیس تر در عربستان -5

 ضریب اهمیت
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یـد  در موفق (q54)بندي ابتدا تاکیدي بر اهمید نظام مـالي يكسارچـه    هاي اين رتبه يافته
هاي نفتي بوده و در مرحله بعد فرضیه مقالـه مبنـي بـر اهمیـد نقـش افـس بلندمـدت         صندوق

دهـد.   هاي نفتي را مورد تايیـد قـرار مـي    بر موفقید صندوق (q51)سیاستمداران خانوادگي 
نیز جـزو عوامـل   ( q53)هاي متفاوت بروکراسي در عربستان نسبد به ايران  در اينجا انگیزه
 شود. اند برشمرده مي یشتر از میانگین داشتهمهم که امتیازي ب
اي اسـتبدادي  هـ  هـاي نفتـي در حكومـد    نتیجه در مورد عملكـرد صـندوق   يكسان بودن

هاي  دهد که در اين تحلیل حكومد کامل، نبايد اين گمان را شكل پدرمبب و دموکراتیك
ادي مـانع  هـاي اسـتبد   حكومـد  ااند استبدادي پدرمبب و دموکراتیك شبیه هم انگاشته شده

ها اين اسـد کـه    پیشرفد بلندمدت جامعه هستند و مانع اصلي پیشرفد در اين نوخ حكومد
حقوق فردي، حتي در موضوعات نسبتا غیرسیاسي يا اقتصادي همچون مالكید و قراردادهـا  

، تضمین شود. در يك حكومد استبدادي، منبع نظـم   تواند حداقل در بلندمدت گاه نمي هیچ
اي کـه تولیـد ايـن     ي عمـومي و بـه ايـن ترتیـب منشـا پیشـرفد اجتمـاعي       و تدارک کاالهـا 

سازد فق  منافع درگیر خاندان حاکم اسد نه منافع عامـه   پذير مي کاالهاي عمومي را امكان
اين مزيد بزرگ را دارند که بـر حقـوق فـردي عامـه       هاي دموکراتیك، مردم. اما حكومد
ومد دموکراتیك پايدار و هم ضامن حقـوق  ورزند. حقوق فردي الزمه حك مردم تاکید مي

 (.158 ،ص1381  )اولسن، 1کننده اجراي قراردادها مالكید اسد و هم تضمین
را   2هـا  اگر خواسته باشـیم ترتیـب اهمیـد نهاهـاي سیاسـي و نحـوه اجـراي آن         در پايان،
 دهـد، پايبنـدي   بنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـي      بندي کنیم، نتـايج حاصـل از رتبـه    يكجا رتبه

شخصـید و رفتـار    (،q31)خاندان /سیاستمداران حزبي/خانوادگي به منافع بلندمدت حزب

                                                                                                                   
دهنـدگان در امـان هسـتند،     ياشـار ر هـا کـه از ف   ديكتاتوري در رد  اين ادعا که (1390) خضراو  نیكونسبتي، متوسلي ،عبادي -1

هـاي اخیـر    کـه تعريـف توسـعه در سـال     نخسـد آن »: کننـد  دو دلیل بیان مي ،ريزي کنند توانند جهد منافع ملتشان، برنامه بهتر مي

هاي توسعه بدل شده اسد. عـالوه بـر ايـن بـا بررسـي ارتبـا         متحول شده و در حال حاضر، دموکراسي خود به يكي از شاخص

هـاي پانـل    کشور و مـدل داده  100هاي بیش از  با استفاده از داده 2009 تا 13970 هاي صادي و دموکراسي در خالل سالرشد اقت

 «اي مثبد و معنادار میان رشد اقتصادي و دموکراسي وجود دارد. نشان داده شده اسد که رابطه

صـورت داد و يكبـار    (De jureا دوژورهن )توان يك بار در سـطح قـانو   نكته قابل توجه اينكه بررسي نهادها را مي -2

كـرد متفـاوت نهادهـاي رسـمي در     عمـل بـراي فهـم چرايـي عمل     (. تفـاوت در De facto؛ فكتـو  در سـطح عمـل )دو  

 (.2015هاي متفاوت مناسب اسد )عجم اوغلو،  محی 
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، q13))و شـفافید بیشـتر اقـدامات دولـد      آزادتـر  هاي رسانه وجود (،q14)جمهور  ريی 
و نظام مالي يكسارچـه  بـا طراحـي چـارچوب میـان مـدت        (q37)تر  دقیس و تر محكم قوانین
هـاي نفتـي هسـتند     ر از نگاه خبرگـان بـر عملكـرد صـندوق    هاي پرتاثی مولفه( q36)مخارج 
 (.5)جدول 
 

 های سیاسی در قانون و در اجرا بر موفقیت صندوق های نفتی (: تاثیر مولفه5جدول )

 Wjاهمیت  ضریب  مولفه

 q31 067773/0 خاندان/پایبندی سیاستمداران حزبی/خانوادگی به منافع بهندمدت حزب

 q14 067283/0 رشخصیت و رفتار رئیس جمهو

 q13 067253/0 و شفافیت بیشتر اقدامات دولت آزادتر های رسانه وجود

 q37 067019/0 تر دقیس و تر محکم قوانین

 q36 067001/0 نظام مالی یکپارچه  با طراحی چارچوب میان مدت مخارج

 q35 066885/0 ها برای افزایش هزینه بروکراسی نظام های انگیزه

 q33 066876/0 اباتی مجهس )اکثریتی یا تناسبی(انتخ نوع نظام

 q34 066851/0 چگونگی قواعد تکیین دستور کار در مجهس

 q16 066649/0 ها ها برای افزایش هزینه بروکرات های کنترل انگیزه

 q15 066585/0 های حامی خود بیشتر رئیس جمهور به گروه تکهد

 q12 066419/0 بیشتر سیاسی رقابت

 q32 06638/0 سیاسی )پارلمانی یا ریاستی( نوع رژیم

 q18 066019/0 ها آن اداره برای روشن و دقیس نامه آیین تدوین

 q17 065515/0 متخصصان اداره صندوق به واگذاری

 q11 065492/0 های متفاوت در حاکمیت کشور حضور جنا 

 

را  يكجـا   1هـا  اجـراي آن اگر خواسته باشیم ترتیب اهمید نهاهاي سیاسـي و نحـوه     در پايان،
دهـد، پايبنـدي سیاسـتمداران     بنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـي      بندي کنیم، نتايج حاصل از رتبه رتبه

                                                                                                                   
صـورت داد و يكبـار    (De jureورها توان يك بار در سطح قـانون )دو ژ  ينكته قابل توجه اينكه بررسي نهادها را م -1

عمل براي فهم چرايي عملكرد متفـاوت نهادهـاي رسـمي در محـی       (. تفاوت درDe factoفكتوا  در سطح عمل )دو

 (.2015هاي متفاوت مناسب اسد )عجم اوغلو، 
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جمهـور   شخصـید و رفتـار ريـی     (،q31)خانـدان  /حزبي/خانوادگي به منافع بلندمـدت حـزب  
(q14،) و شفافید بیشـتر اقـدامات دولـد     آزادتر هاي رسانه وجود((q13 و تـر  محكـم  ، قـوانین 

هـاي   مولفـه ( q36)با طراحي چارچوب میان مدت مخارج  و نظام مالي يكسارچه  (q37)تر  دقیس
 (.5هاي نفتي هستند )جدول  پرتاثیر از نگاه خبرگان بر عملكرد صندوق

 

 گیری نصییه -6
در اين مقاله با تمرکز به اهمید بنیادين افس زماني سیاستمداران در موفقیـد صـندوق نفتـي، بیـان     

گـذاران بـا در نظرگـرفتن منـافع      مـدت باشـد، سیاسـد    اگر افـس زمـاني سیاسـتمداران کوتـاه     شد
هـاي مختلـف جامعـه، هـر چـه       دهند تا در مواجهه با مطالبـات گـروه   مدت خود ترجیح مي کوتاه
 هاي قانوني و حتي غیرقانوني درآمدهاي نفتي را خرج کننـد. بـه عبـارت ديگـر،     تر با روش سريع

 نفتـي  منـابع  از فـوري  اسـتفاده  پـي  در ايجاب کنـد کـه همـواره    تدبیر افع نظاماگر در کشوري من
 مـوثر  عوامـل  تـرين  مهم از يكي ويژگي موفس نخواهد بود. اين نفتي هاي باشد، سازوکار صندوق

 امـا  بـوده اسـد،   ايران در ملي توسعه صندوق يا و ارزي ذخیره حساب سازوکار موفقید عدم در
 هـاي  سـازمان  امـا  کـرده،  عمـل  گونـه  ايـن  اسالمي شوراي مجل  ندمان سیاسي سازمان يك چرا

 ؟گیرند مي تصمیم ديگر اي گونه به مشابه )به عنوان نمونه در نروژ( سیاسي
 دادن ســوق ســبب نهــادي ســاختار در مســتتر هــاي انگیــزش ايــران در رســد مــي نظــر بــه

در  .شـود  يمـ  بلندمـدت  تصـمیمات  جـاي  بـه  مـدت  کوتـاه  تصمیمات اتخاذ به سیاستمداران
 و انباشـتي  سـازوکارهاي  باشـد،  مـدت  کوتاه هاي انگیزه برانگیزنده انتخاباتي نظام نتیجه، اگر
 نیازمنـد  نفتـي  هـاي  صـندوق  موفـس  عملكردتوان گفد  مي و کرد نخواهد کار عموما تثبیتي
   .اسد سیاستمداران در بلندمدت هاي انگیزه کننده تشويس انتخاباتي نظام

شود که بـه جـاي در    نافع سیاستمداران با تصمیمات بلندمدت تامین ميدر صورتي م  البته
، دوام  نظــر گــرفتن منــافع اشــخاص، منــافع احــزاب يــا خانــدان کــه فراتــر از عمــر اشــخاص

هاي دموکراتیـك ايـن کـار بـا سـازماندهي انتخابـات        مدنظر گرفته شود. در نظام آورند،  مي
ايـن   هـاي اسـتبدادي پـدرمبب،     و در نظـام جمهوري يا مجل  مبتني بر نقش احزاب  رياسد

گیـرد. ايـن چـارچوب مفهـومي،      کار با در نظر گرفتن منافع خاندان پادشـاهي صـورت مـي   
کـه از طريـس    هاي مقاله را تايید کرده و تايید نهـايي آن منـو  بـه نظـر نخبگـان شـد       فرضیه

در بـین   دهـد  بنـدي نظـر خبرگـان نشـان مـي      تبـه پرسشنامه صورت گرفد. نتايج حاصل از ر
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خانـدان  /نهادهاي رسمي پايبندي سیاستمداران حزبي/خانوادگي بـه منـافع بلندمـدت حـزب    
 هاي نفتي اسد.   موثر بر عملكرد صندوق  ترين مولفه مهم

وانین از هـر چنـد بـه ظـاهر در قـ     »دهـد نهادهـاي سیاسـي در ايـران      اما مطالعات نشان مي
تمداران در ساختار حزبـي را افـزايش   در عمل هزينه سیاستشكیل احزاب حمايد کرده، اما 

داده اسد و هزينه سیاستمداران در ساختار انفرادي را پـايین نگـه داشـته اسـد. بنـابراين در      
اند هزينه مبادله در امور سیاسـي را بكاهنـد و    احزاب نتوانسته 1380تا پايان دهه  1320دروه 

(. در ايـن شـراي ،   1392چشـمي،    )عبادي و« اند هاي مبادله بوده خود منشا بروز برخي هزينه
فعالیــد در احــزاب بــه ضــرر فــرد اســد و بــا توجــه بــه مــدل رفتــاري ايــن مقالــه تــا منــافع  

ها حاضر به کنش در قالب احزاب نخواهنـد بـود و در نتیجـه     آن ،سیاستمداران ايجاب نكند
اسـي  گیري از اين روش با حفظ شراي  کنوني نهادهاي سی چندان امكان افزايش افس تصمیم

ورزي خـانوادگي در قالـب    سیاسـد   میسر نیسـد. عـالوه بـر ايـن، همـانطور کـه بیـان شـد،        
گیري، سبب موفقیـد در برخـي    هاي پادشاهي ممكن اسد بتواند با افزايش افس تصمیم نظام
اما استبداد در بلندمدت به زيان توسعه کشورها عمل خواهد کرد و در نتیجـه   ،ها شود حوزه

 یري از اين روش به مصلحد نیسد.  گ افزايش افس تصمیم
 کـه  اسد اي گونه جمهوري در ايران به رياسد انتخابات توان گفد نظام در مجموخ، مي

 اسـتفاده  حـداکثر  اسـد  ممكنها  آن سیاسي و مصلحد دارند ساله چهار زماني ها افس دولد
 مالي نیازهاي تامین ضمن کنند مي سعي طريس اين از ها دولد. کند اقتضا را نفتي عايدات از

 راي و کننـد  جلـب  را حاکمیـد  در نفـوذ  ذي هـاي  گروه و مردم رضايد بودجه، روزافزون
 . آوردند دسد به بعدي دوره براي بیشتري

 اسـالمي  شـوراي  مجلـ   بـه  ها بودجه و ها برنامه بررسي اختیار اساسي قانون همچنین در
گیرد.  اي شكل مي ما تك حوزهاکثريتي و عمو مجلسي که با نظام انتخاباتي. اسد شده داده

 و باشــد داشــته دولــد اقتصــادي تصــمیمات در بیشــتري دخالــد اســد ايــن مجلــ ، مايــل
 در سـاکن  مـردم  بیشـترين برخـورداري   براسـاس  را بودجـه  لوايح کنند مي تالش نمايندگان
 حزبـي  پشـتوانه  يابنـد  مـي  راه مجل  به که نمايندگاني. کنند تصويب خود گيدنماين حوزه
 به که آن از پیش بنابراين،. هستند ملي اقتصاد مسائل به ناظر سیاسي برنامه يك فاقد و ندارند
 دولـد  بر اند فشاري عامل معموال نمايندگان. وفادارند محلي منافع به باشند وفادار ملي منافع
 ها. يارانه و ها هزينه  عمراني، هاي طرح اعتبارات افزايش براي برنامه سازمان و
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آيـا امكـان    1ال مهمي که بايد به آن پاسخ دهیم اين اسد که در ايـن زمینـه  در نتیجه سو
رسـد پاسـخ منفـي اسـد و تـالش بـراي        هاي نفتي وجود دارد؟ به نظر مـي  موفقید صندوق

هــا و ســازوکارها مســتلزم تغییــرات مــورد نیــاز در نهادهــاي سیاســي   موفقیــد ايــن ســازمان
 گفته اسد.  پیش

هاي نفتي تاثیر  تواند بر عملكرد صندوق ارهاي موثر که ميرسد، يكي از راهك به نظر مي
مثبتي داشته باشد، تغییر قانون انتخابات مجل  و تبديل آن از نظـام اکثريتـي )عمومـا( تـك     

گیـري احـزاب    اي فعلي به انتخابات تناسبي اسد. اين اقدام محرکي قوي بـراي شـكل   حوزه
مـده از ايـن نـوخ نظـام انتخابـاتي در      در کشور خواهد بود و هرچند ممكن اسد مجل  برآ

، اما امیـد اسـد بـا تقويـد نظـام      2ها نداشته باشد کار تفاوت چشمگیري در مهار هزينه غازآ
مـدت بـه    سیاستمداران را به تدريج از کوتاه حزبي از طريس تغییر نظام انتخابات مجل ، افس

 بلندمدت سوق داد.
مورد اشاره بدون توجه به ساير الزامات  اصالح نهادهاي سیاسي شود يادآور ميدر پايان 

هـاي دولـد و    ريـزي و مهـار هزينـه    هاي نفتي از جمله اصالح نظـام بودجـه   موفقید صندوق
هاي نفتي( )کـه در دو مقالـه مسـتقل مـورد      اصالح حقوقي )قوانین مرتب  با فعالید صندوق

ندوق نفتـي بـه   بررسي قرار گرفته اسد( اثر مطلوب را نخواهد داشد به طوري که اگـر صـ  
توانـد   طور مناسب با بودجه دولد يكسارچه نشده باشد، مديريد مالي را پیچیده کرده و مـي 

به تخصیص ناکاراي منابع مالي و به کاهش شفافید منجر شود. برخورداري از يـك خزانـه   
 بانـك  محـوري  انتقال مازاد واقعي بودجـه بـه صـندوق نفتـي، نقـش      همه منابع دولد، براي

بـه عنـوان    غیرنفتـي  بودجـه  کسـري  ارزي و محدود کـردن  هاي دارايي مديريددر  مرکزي
 ويژگي الزم براي داشتن بودجه يكسارچه اسد. 4 نفتي، صندوق سازوکار مكمل

مقايسه عملكردهاي صندوق نفتي نروژ و ايران )حساب ذخیره ارزي و صـندوق توسـعه   
 وجـوه  بـر  جـامع  مـديريد  نبـود  در ايران، مالي نظام يكسارچگي دهد که عدم ملي( نشان مي

 گیــري دربــاره مصــارف تصــمیم عمــومي و مصــارف و منــابع کــل شــفاف نشــدن عمــومي،
کشـور بـر عملكـرد حسـاب ذخیـره و       کل بودجه سند از خارج طريقي از نفتي هاي صندوق

                                                                                                                   
1- Context 

د در مجلـ  و  ريشـه دوانـدن رفتـار جديـ      ريزي و مخارج دولد، زيرا به سبب وابستگي به مسیر طي شده در بودجه -2

 تغییر الگوهاي قبلي  نیازمند زمان اسد.
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نفتـي نـروژ بـه      اما عملكرد مطلوب صـندوق  ،نامطلوب داشته اسد صندوق توسعه ملي تاثیر
ايـن   ريـزي يكسارچـه و جـامع    بودجـه  و مـالي  نظـام  که صندوق آن در دروناين دلیل اسد 

 دارد. قرار کشور

 

 مجابع 
 الف( فارن 

بـر   ينفتـ  يدرآمدها ینانياز نااطم يناش يانز» ،(1384) يعل يسور و علي محسن یميابراه 
 .54-43 ،1ش  ،1ج  ،ينامه اقتصاد ،«يارز یرهو ضرورت حساب ذخ يرشد اقتصاد

راي سیاســد مــالي در ، مقــاالت تــدوين واجــ(2003/1389) يگــرانونالــدو و در اوزاســكي
مرکـز   ي،جـواد  ینکننده نفد، ترجمه گروه مترجمان، به کوشش شـاه کشورهاي تولید

 .هاي مجل  پژوهش
نشـر   تهـران:  ، ترجمـه حسـین راغفـر،   مردم ساالري و توسعه استبداد،  ،(1381) منسر اولسن،

 .نقش و نگار
، (1384) ترجمـه يوسـف جسـمي و ديگـران     ،يمنطـس اقـدام گروهـ   ، (1997) منسر اولسن،

 .مرکز پژوهشهاي مجل تهران: 
اقتصـاد سیاسـي سیاسـد مـالي و مـديريد       (،2003) تـالروث و نیلـز   گلـب  آلن بن،  ايفرت

کتــاب  ،(1389) یهامحمــدعل یــام،  ترجمــه پاقتصــادي در کشــورهاي صــادرکننده نفــد
تهـران:  سد مالي در کشورهاي تولید کننده نفـد،  مجموعه مقاالت تدوين واجراي سیا

 .مرکز پژوهشهاي مجل 
، ترجمـه يوسـف جسـمي، محمـد     يو انتخـاب عمـوم   يعموم یهمال ،(1997) یزجم بوکانان،
 .مرکز پژوهشهاي مجل تهران:  ،(1384) يوسفیان يو عل يقاسم
 و ســیابصـادقي   ، سـید کمــال محمــدزاده  ، پرويـز متفكــر آزاد  عليمحمـد داود،  بهبـودي 
صـندوق توسـعه ملـي يـا توزيـع مسـتقیم درآمـدهاي نفتـي )بررسـي          »، (1391) پور ممي
 .71، شماره مجل  و راهبرد ،«اي( مقايسه
نقش حساب ذخیره ارزي در ثبات درآمدهاي دولد در قالب مـدل  »، (1387) داود بهبودي

 .82، شماره مجله تحقیقات اقتصادي، «تعادل عمومي
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هـاي مـديريد    ، مطالعـه تطبیقـي عملكـرد صـندوق    (1392) شفیعيده سعی و نژاد هدي پناهي
 .درآمدهاي حاصل از منابع طبیعي در کشورهاي مختلف، صندوق توسعه ملي

گفتارهايي در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعي و شـناخد  ، (1389) حسینجهرمي، محمد تمدن
 .ي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهروش علم

صـندوق نفـد    ی ضرورت و امكان تاس يبررس» ،(1385) يعلمحمد یدس یرزايي،م حاجي
 .56و  55شماره  ،يمجله اقتصاد ،«يراندر ا
بررسي عملكرد حسـاب ذخیـره ارزي بـه عنـوان     »، (1385) میرزايي، سید محمدعلي حاجي

 .28، شماره فصلنامه مديريد و توسعه، «روش مديريد درآمدهاي نفتي در ايران
هــاي ثــروت ملــي موفــس )الگوهــا و  صــندوقژ»(، 1393) باســتانيو علیرضــا  ســید مهــدي حســیني،

 .ايران، صندوق توسعه ملي اسالمي جمهوري ملي توسعه صندوق براي هايي رفتارها(ا آموزه
، «ريــزي دولتــي ايــران جــويي در بودجــه اقتصــاد سیاســي رانــد» ،(1387) محمــد  خضــري،

 .4سوم، شماره  سال  ،پژوهشنامه علوم سیاسي
، مدل پیشنهادي تبديل منابع صندوق توسعه ملـي )درآمـدهاي   (1392) محمدحسین دانشفر،

هاي فزاينده اقتصـادي بعنـوان ثـروت بـین نسـلي، صـندوق        نفد و گاز کشور( به سرمايه
 .توسعه ملي

، موسسـه عـالي   (1390) ، ترجمه جعفر خیرخواهاناقتصاد سیاسي اقتصاد کالنآلن،  درازن،
 .ريزي وزش و پژوهش در مديريد و برنامهآم
، ترجمـه يوسـف   يدر نظـام دموکراسـ   یاسـي رفتار س ياقتصاد يهنظر ،(1957) يآنتون دوانز،

 .مرکز پژوهشهاي مجل تهران:  ،(1384) يوسفیان يو عل يجسمي، محمد قاسم
، (1384) ،ترجمه يوسف جسـمي و ديگـران  يانتخاب عموم، (1995) مارک يج ير، رمزي

 .مرکز پژوهشهاي مجل : تهران
نشـر  تهـران:  ، اقتصـاد ايـران در تنگنـاي توسـعه     ،(1393)الحسـیني  صـادق  حمید،  زاده زمان

 .چاپ دوم  مرکز،
ــهنازي، ــانروح اهلل ش ــالق و   ، رحم ــوش اخ ــن خ ــاني محس ــیص »، (1391)رن ــه تخص بهین
يسـد و  فصلنامه اقتصـاد محـی  ز  ، «هاي نفتي دولد )مطالعه موردي: ج.ا. ايران( دريافتي
 .3، سال اول شماره انرژي
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تجربـه کشـورها و    ي،مبـان  ي،ارز یـره حسـاب ذخ »، (1383) بهبـودي داود  و حسـین  صادقي
 .13، شماره پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار ،«يرانعملكرد ا

 يهـا  تكانه» ،(1395) يبهرامجاويد و  یمورت يمحمدتیمور ،  يشاکر  عباس محمد، صیادي
 يـا پو يتعصـادف  يتعـادل عمـوم   يكردرو يرانادر ا ينفت يهادرآمد يريدو مد يتصادف

(DSGE)» ،80-33صص  ،61، شماره 16دوره   ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي. 
چارچوبي تلفیقي براي تحلیل تشكیل احزاب سیاسـي  »، (1392) چشميعي جعفر و  عبادي،

 .102، شماره فصلنامه تحقیقات اقتصادي، «ي مبادله به روش اقتصاد هزينه
 يـا آ » ،(1390) خضـرا نـازنین  نـازنین  نیكـو نسـبتي و   علـي  ، يمتوسـل محمـود  جعفـر،   عبادي

 ،فراينـد مـديريد و توسـعه    ،«در حال توسعه خـوب اسـد؟   يکشورها يبرا يدموکراس
 .78شماره 

، ترجمـه  چرا ملد هـا شكسـد مـي خورنـد    (، 2012) رابینسونج جیمز  و اوغلو دارون عجم
 .انتشارات روزنهتهران: ، (1393) پور ن نعیميحسیحمدو م یرداماديمحسن م
، «عملكرد تسهیالت حسـاب ذخیـره ارزي در نظـام بـانكي ايـران     »  (1393) صمد،  عزيزنژاد،

 .مرکز پژوهش هاي مجل 
 .نشر نيتهران: ، (1388) ، ترجمه جعفر خیرخواهانمعماي فراواني (،1997) تري لین کارل،
 یعـي از فـروش منـابع طب   يناشـ  يمل يدوق درآمدهاصن يابيارز»، (1390) حسن فرد کريمي
، مجلـ  و راهبـرد   ،«يـران ا ياسـالم  يبر صندوق توسعه جمهـور  یدبا تاک يدناپذيراتجد

 .68شماره 
 .، مجل  شوراي اسالمي(1390) تحقیس و تفحص از عملكرد برنامه چهارم توسعه گزارش
ثر وعوامـل مـ   بندي يدو اولو ييشناسا»، (1393)شادمهري و نیكتا  سهرابيبابك امیر،  مانیان

هـاي   پـژوهش ، «هـاي پژوهشـي   مقالـه  ياسـناد  یـل بـر اسـاس تحل   يدسـا  وب يابيدر ارز
 .245-223 ، صص1، شماره 18، دوره 10، مقاله مديريد در ايران

مـديريد ثـروت نفتـي و حسـاب ذخیـره ارزي در برنامـه سـوم        »، (1384) بايزيـد  مردوخي،
 .5 ، شمارهاقتصاد و جامعه، «توسعه
، (1392) يقـوام و هادي  پور يلطفعلمحمدرضا  فر، یميسلمصطفي  ید،سعیدس الساداتي ملك
مجلـ  شـوراي    ينـدگان اي نما و منطقه ياي مل بودجه هاي يشو گرا ينهادهاي انتخابات»
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مجلـه اقتصـاد و توسـعه    ، «دوره هشتم يندگانمحتواي تذکرات نما یلتحل يراناا ياسالم
 .5ه شمار يدوره جدد یستم،سال ب ،اي منطقه
ارزيابي حساب ذخیره ارزي با رويكرد استفاده بهینه »، (1391) آزاد کسمايي، افسانه موسوي

 .30، شماره  نشريه راهبرد توسعه، «درآمدهاي نفتي در اقتصاد کشور
بـر اقتصـاد    يدو انقـالب، مبتنـ   ینبـ  يـران توسـعه ا  يالگـو  یـل تحل»  ،زماني رضـا و رضا  فرشاد مومني
 .7-96صص، 96شماره ، و دوم یسدسال ب، صلنامه راهبردف ،«ينظم اجتماع و یاسيس

، مرکـز  بـازنگري کـارکرد و سـاختار حسـاب ذخیـره ارزي     ، (1385) محمدهادي مهدويان،
 .تحقیقات استراتژيك

تحلیـل کمـي الگـوي اقتصـاد سیاسـي      »، (1391) رهبـر  و فرهاد ینحس یني،حس میرشجاعیان
 .دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران  ،«ايرانهاي استاني در  تخصیص بودجه

 .صندوق توسعه مليتهران: ، مسیر حرکد آتي صندوق توسعه ملي، (1392) محمد نادعلي،
 .رسا :جلد دوم، تهران  ،آمار در اقتصاد و بازرگاني، (1375) محمد  نوفرستي،
و  يمد قاسم، ترجمه يوسف جسمي، محیكبروکرات يننو يهنظر، (1997) رونالد وينتروب،
 .مرکز پژوهشهاي مجل تهران:  ،(1384) يوسفیان يعل

اقتصـاد نهـادگرايي جديـد، دسـتاوردهاي گذشـته و نگـاهي بـه        »، (2000) الیور ويلیامسون،
 .73شماره  ،مجله برنامه و بودجه، (1381) ، ترجمه محمود متوسلي«فرارو
 .چاپ دوم نشر توسعه،ران: ته، اقتصاد ايران: نظرها و نقدها، (1388) زنوز بهروز هادي
حساب ذخیره ارزي و صندوق توسعه ملي در » ،(1393) فروش یلهپ و میثم زنوز بهروز هادي

 .40، شماره نشريه راهبرد توسعه، «ها، عملكرد و مباني قانوني ايران تفاوت
 .1394نظارت بر صندوق توسعه ملي،  هیات
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