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 اباذر براري
و علوم سياسي الملل كارشناس ارشد روابط بين  دانشگاه تهراندانشكده حقوق

)13/10/88: تاريخ تصويب–22/2/88:تاريخ دريافت(

: چكيده

تاسيس حساب ذخيره ارزي در ايران عمدتا با اين هدف بود كه اقتصاد ايران از نوسانات ناشي

د ر زماني كه كشور با كاهش از تغييرات قيمت نفت مصون باشد تا بتواند با ايجاد اندوخته مكفي

با. درآمدهاي نفتي مواجه شد آن را جبران كند هااما عملكرد حساب ذخيره ارزي ي برداشت

و عدم تخصيص بهينه اعتبارات به مرور از اهداف خود دور شد در اين نوشتار با استفاده. بي رويه

و عملكرد آن از الگوي ارزيابي رسمي، حساب ذخيره ارزي بر اساس مقايسه ميا ن اهداف رسمي

و آنچه كه در عمل اتفاق افتاد آشكار شود .بررسي مي شود تا شكاف ميان اهداف

::واژگان كليديواژگان كليدي

 ارزيابي رسمي، حساب ذخيره ارزي، اهداف، عملكرد

                                                                                  Email: eghbaln@ut.ac.ir: نويسنده مسئول*
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 تحقيقات كيفي در علوم اجتماعي
كه خود طي به تحقيقات كيفي است ازيكي از شيوه هاي تحقيقاتي، شيوه موسوم في

هاوهانگرش استفاده از تحقيقات كيفي در علوم.ي اطالعاتي را شامل مي شودروش

به اواخر قرن نوزدهم بر مي كه واكنشي به اجتماعي ي اثبات گرايانه در علومهاروشگردد

اي. اجتماعي بود به عنوان پديده تحقيقات كيفي در تالش بود تا با تلقي از زندگي اجتماعي

و تجربه انساني دهدكه بوسيل به عامليت به اين.ه مردم تجربه مي شود اهميت اساسي را

و،ترتيب، هدف اغلب تحقيقات كيفي اجتماعي  آن است كه تا حد ممكن درك تفسير

و شرايط روزمره شان مورد بررسي قرار دهد با وجود اين،. تجربيات افراد عادي را در زندگي

ا و دليل آن به ريشهاشتراك نظر كمي درباره تعريف وز تحقيقات كيفي وجود دارد ها

و ويژگي. گرددرويكردهاي مختلف برمي مي رسد روي مولفه ها به نظر هاي كليدي آن اما

و ارائه اطالعات تحقيق اتفاق  و شرايط استفاده و انجام تحقيق نظير شرايط رويكردها، اداره

كبه جهت همين ويژگي. نظر وجود داشته باشد كه تحقيقات كيفي نقشي ممتاز هاي ليدي است

سي. كندمي ها ايفادر ارزيابي سياست به عنوان فرايند و نتايجسارزيابي تماتيك توصيف عناصر

و يا مستند كردن اثرات يك خدمت يا اقدام سازمان يافته با هدف بهبود كيفيت خدمات دريافتي

در است مفيد برنامه به سبب توانايي وو تحقيقات كيفي  درك عميق از زمينه كاربرد فرآيند

مي آيند در زمينه ارزيابي سياستهايي كه سياستخروجي ها نقشي ها در آن به اجرا در

ها مي تواند نقشي مهم در توسعه تحقيقات كيفي عالوه بر ارزيابي سياست.چشمگير دارد

و خروجيبه عالوه اين نوع از تحقيقات نقش اساسي در درك. ها ايفا كندسياست هاي اثرات

مي تواند با ايجاد بينش جديد به كنترل پيامدهاي پيش. يك سياست دارد بيني تحقيقات كيفي

به وجود مي آيد را كشف كند و پيچيدگي هايي كه در ضمن سياست .نشده سياست پرداخته

هاارزيابي  سياست
ازهاسياستارزيابي ميزان موفقيت يا شكستي علمي براي فهمهاروشبه معناي استفاده

ارزيابي به بررسي نتايج اقدامات دولتي،در حوزه سياستگذاري عمومي. در اجراي برنامه است

و ستاده ها مورد مقايسه قرار. در عرصه عمومي معطوف مي شود  در اين فرايند، داده ها

و ارزشي قرار دادمي ارزيابي.)1383،168وحيد،( گيرند تا بتوان عمل دولت را مورد قضاوت عيني

و نتايج سياستگذاريهاسياست ارزيابي براي. ها است در ساده ترين مفهوم خود فهم پيامدها

و: گيردتعيين تاثيرات سياست، دو معنا را در بر مي يكي پيشيني يا آينده نگر؛ يعني تعيين

و ديگر پسيني يا گذشته نگر به اين معنا كه توصيف تاثيرات سياستي كه قرار است اجرا شود
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چه كارهايي به اجرا گذاشته شد، با بررسي ارزيابانه روشن شود پس از اينكه سياست عمومي

و چه تاثيراتي برجاي گذاشته است .)175، 1383وحيد،( صورت گرفته

ي ارزيابي كيفيروش ها
از،در قالب ارزيابي كيفي ها تنوعي : وجود دارد از جملهروش

يهاروشش مصاحبه باز يا مصاحبه غير ساختارمند از متداول ترين رو: روش مصاحبه باز

كه از سياستي متاثر. تحقيق كيفي در ارزيابي سياست دولت است  در اين روش افرادي

ميمي و به اين ترتيب، باورهاشوند مورد سوال قرار و تجربيات افراد نقشي، گيرند احساسات

به. مهم در آن دارد ميلذا اين شيوه و عقايد افراد را آشكار نحوه. كند خوبي زبان، تاكيد

م مي گيرد بسيار كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار و شكل سواالت و يك چيدمان هم است

. از سواالت را در بر بگيردمصاحبه خوب بايد طيف متنوعي

هاروش هاي متخصصين يا مباحثه معموال شامل گروه ها:ي متخصصينگروه تا4ي گروه

به. نفره است كه ممكن است اين افراد با يكديگر آشنا يا غريبه باشند8 در اين روش افراد را

مي شود درباره يك موضوع خاص با همديگر شروع  و از آنها خواسته دور يكديگر جمع كرده

و بدل مي شود.به مباحثه نمايند  در اين روش اطالعات از طريق مكالماتي كه ميان افراد رد

و تصفيه مي شود مي آيد عميق است. شكل يافته طي اين روش به دست كه اگرچه اطالعاتي

اما اهميت اطالعات حاصل از اين تحقيق اينست. عمق ندارد- مصاحبه- اما مانند سطح فردي

و تفكر بيشتر است يا. كه حاصل شنيدن اظهارات ديگران در اين تحقيق نقش پژوهشگر

و كليدي استتسهيل كننده براي اثر  .بخشي بر گروه متخصصين بسيار اساسي

و تحليل گفتماني و متن به عنوان منبع: روش تحليل گفتگويي تاكيدي ويژه روي صحبت

در.اطالعات دارد اين فنون تمركز دارند روي اينكه چطور كلمات بيان شده يا نوشته شده

اموقعيت و چطور و فهم را مي سازندهاي روزمره مورد استفاده قرار گرفته تحليل. رتباطات

مي كند كه حوادث اجتماعي گزارش شده بوسيله مردمي با منافع گفتماني راه هايي را بررسي

. شوندگوناگون بيان مي

مي در اغلب ارزيابي:روش تحقيق اسنادي ها از اسناد به عنوان بخشي از ارزيابي استفاده

آن. شود كه در در برخي موارد، اسناد با ثبت مي خواهد به آن برسد، شرايطي چه كه پروژه اي

و چطور آن پروژه گسترش يافته، اينكه چطور برنامه توسعه يافته، چه تغييراتي صورت گرفته

و. اجرا شده است، منبعي براي بازسازي بنياني براي ارزيابي هستند اسنادي كه در تحقيق

م مي شوند، شامل مدارك عمومي  پرسيدن اين پرسش،راه تميز اسناد. شونديارزيابي استفاده

چه كسي آنها را توليد كرده است و براي چه كسي، چرا همه اسناد براي انجام كاري. است كه
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كه. رويكرد ديگر، تحليل نوع مدارك است. بوجود آمده اند مي توان بين مداركي از اين لحاظ

كه برا و اسنادي و انفعاالت رسمي بوده مي شوند تفكيك مربوط به فعل ي منابع شخصي توليد

مي. قائل شد و تحليل اسنادي به شكل گيري تواند نوعي همكاري بين هر دو ارزيابي معطوف

به نتيجه ايجاد كند را.معطوف مي تواند شواهدي در ارزيابي معطوف به نتيجه، تحليل اسنادي

به اهداف خود فراهم كند در مورد اينكه مثالً چه آيا يك سياست و يا اينكه دست يافته است

مي،در ارزيابي معطوف به شكل گيري. تغييراتي در آن ايجاد شده است توانند شواهدي اسناد

 را در مورد فرايند تهيه كنند؛ براي مثال، اينكه چطور خدمتي جديد در طول زمان توسعه

آن.يابدمي كه در از تحقيق اسنادي مورد استفاده قرار،دو شيوه اي :مي گيرد عبارتند

:به عنوان پايگاه اطالعاتي مستقل•

oبه گذشته را فراهم آورند و بازبيني نسبت مي توانند امكان رسيدگي با. اسناد اين كار

كه در غير اين صورت قابل دنبال كردن نبود ممكن  و يا ضميمه كردن اطالعاتي تدارك ديدن

مي.مي شود ها، استفاده شوند هنگامي كه ذي كردن شكافتوانند براي پر براي مثال اسناد

و يا كارمندان نمي توانند به عنوان بخشي از ارزيابي مورد مصاحبه قرار گيرند؛  نفعان اصلي

و يا به خاطر اينكه آنها، آن خدمت را  به دليل اينكه مسائل محرمانه در ميان است همچنين

و يا بازنشسته شده ا. اندترك كرده خالدر چنين مواردي هاي موجود را جبران؛سناد مي توانند

. كنند

oمي تواند فرايندهايي را در طول دوره زماني دنبال كند . تحليل اسنادي

oمي و اسناد و سازمان را رمزگشايي كرده  توانند اطالعات تاريخي فرايندي

اسشكاف كه در حافظه مصاحبه شوندگان يا در بيان آنها مشهود .ت هايي را پر كنند

تر•  به عنوان بخشي از طرح تحقيقاتي بزرگ

oو ديگر مي تواند اطالعاتي راجع به طرح سواالت تحقيق يهاروشتحليل اسنادي

. جمع آوري اطالعات بدهد

oمي و تواند براي مشاهده تفاوتتحليل اسنادي و نيز ميان اسناد هاي بين اسناد

به منظور توضيح اينكه چطور تفاوتمصاحبه ميدر فهمها ها تواند بوجود آيد، يك مسئله

.مورد استفاده قرار گيرد

oبه اسناد است ممكن.يكي از مشكالتي كه در تحليل اسنادي وجود دارد دسترسي

به عالوه بسياري از اسناد. است همه اسنادي كه مورد نياز هستند واقعا در دسترس نباشند

و نيز اسناد ممكن  استفاده از سندهاي. است گم شده باشنددولتي با محدوديت مواجه اند

ميخصوصي نيز طبيعتاً به دنبال دآور مسائلي را در مورد محرمانه بودن آنها
Government Social   Research Unit, 2007).(
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 الگوي ارزيابي رسمي
كه موجب جمع آوري اطالعات در باره اجراي سياست نخستين كاركرد ارزيابي آن است

و بدين تر ميشده و مقاصد عيني، نيازها، ارزشتيب مشخص چه ميزان از اهداف كه و شود ها

،در زمينه ارزيابي).300ويليام دان،(ها در نتيجه اقدامات صورت گرفته محقق شده اندفرصت

مي نمايرهيافت و ارزيابي:دنهاي مختلف را از هم تفكيك شبه ارزيابي، ارزيابي رسمي

ي رهيافتي براي توليد اطالعات موثق در باره نتايج سياست به شبه ارزياب. نظري-تصميمي

و و ارزش اين نتايج براي افراد هاروش توصيفي بدون توجه به فايده . در جامعه استگروه

هايي چون پرسشنامه، نمونه گيري تصادفي،هاروش در شبه ارزيابي معموالً و روش ي آماري

مي شود تا وقوع تغي به كار گرفته ارزيابي رسمي. يرات در نتايج سياست توضيح داده شودغيره

هاي براي توليد اطالعات معتبر در مورد نتايج رهيافت به روش توصيفي است با اين سياست

و تفاوت كه كه بوسيله مسئوالن  اين نتايج را بر اساس اهداف برنامه هاي سياستي

فرض ارزيابي رسمي اين. ابي مي كندگيرندگان به طور رسمي اعالم شده است، ارزيتصميم

و ارزش  و اعالم شده معياري مناسب براي فايده كه اهداف رسمي هااست هر.ستسياست

مي شود در پس يك تصميم به طور رسمي منتشر كه چند ممكن است اهدافي جز آنچه

ا به آن جنبه از اهداف توجه مي شود كه ز سياستي باشد، اما براي ارزيابي رسمي تنها

مي شودتريبون ها، بيانات سخنگوي رسمي نامهها، آيينقوانين، دستورالعمل. هاي رسمي اعالم

و اين رهيافت اگرچه. دهنده اهداف رسمي يك اقدام سياستي باشندمي توانند نشان... يك نهاد

مگيرياز برخي جنبه هاي ناپيدا در تصميم كه به مي گذرد، اما از آنجا و هاي سياستي در واضع

ادعاهاي رسمي خود واضعان سياست استناد مي كند، راه را بر بسياري از اختالف نظرها بسته 

هاي ارزيابي رسمي عبارت است ترين گونهيكي از اصلي.و از اين رو مورد وثوق بيشتر است

و مقاصد عيني پس از به  كه در واقع تالشي براي دستيابي به اهداف از ارزيابي تجميعي

و يا برنامه استجريا هايي اطالق در مقابل، ارزيابي توسعه اي به تالش.ن افتادن يك سياست

مي گيرد و اهداف رسمي انجام به قصد تحقق مقاصد عيني كه براي نظارت مستمر .مي شود

مي گيرد . تفاوت اصلي اين دو گونه در تعداد دفعاتي است كه نتايج سياست مورد بررسي قرار

هاتالش در توليد اطالعات معتبر درباره نيز نظري-ارزيابي تصميمي كه سياست يي دارد

با. بوسيله سهامداران به طور آشكار با ارزش تلقي شده اند تفاوت اصلي اين رهيافت

 نظري اهداف پنهان سهامداران را نيز مانند-رهيافتهاي پيشين در اين است كه ارزيابي تصميمي

س مي .)308 تا 303ويليام دان،( ازداهداف آشكار آنان نمايان

)Evaluation a posteriori(نگردر اين مقاله نگاه ما در ارزيابي حساب ذخيره ارزي، گذشته

كه با بررسي اهداف تشكيل حساب. است تجميعيبا رويكرد ارزيابي رسمي به اين ترتيب
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و مقايسه و چهارم توسعه ذكر شده  آن با نتايج حاصل از ذخيره ارزي كه در قوانين برنامه سوم

اقداماتي كه در مرحله اجرا صورت گرفته، به قضاوت در مورد تحقق اهداف از پيش تعيين

مي پردازيم . شده

 از اهداف تا عملكرد: حساب ذخيره ارزي
ها از به عنوان درآمدي براي تامين سال به پول نفت  پيش اين دغدغه وجود داشته كه

نهمعاش دولت؛ سرو هم به چشم و اصوال فلسفه تشكيل سازمان مديريت مايه ملي نگاه شود

گونه بود كه تمامي درآمد نفت در بودجه ساالنه، وضع بدين1379تا پيش از سال. همين بود

مي شد و بوسيله دولت خرج در. منعكس شده هابنابراين يي كه درآمد نفت باال بود، سال

و در  كه با درآمد نفتي اندك مواجه بوديم، دستييهاسالمخارج دولت هم زياد مي شد

اين وضعيت مشكالت بسيار براي اقتصاد كشور فراهم. دولت هم براي خرج كردن بسته بود

به علت غيرقابل پيش بيني بودن درآمد، برنام. كردمي باهاز جمله اينكه ريزي براي كشور

مي شد به شدت تحت. مشكل اساسي مواجه  تاثير نوسانات قيمت به عالوه اقتصاد داخلي

و ناپايداري را سبب شده بود بي ثباتي و اين شرايط براي سرمايه گذاران. نفت قرار گرفته

مي آورد و موجبات فرار سرمايه ها را فراهم و خارجي نيز ناامني ايجاد كرده تجربه. داخلي

كه كشور را با وضعيتي به ارقامي كمتر از ده دالر و ار روبرو دشوتلخ سقوط قيمت نفت

و عمراني را تا حدود زياد متوقف كرد تصميم گيري براي اين اجراي برنامه هاي بودجه اي

به اين ترتيب، اين امر مورد توجه تصميم گيرندگان قرار. مسئله را اجتناب ناپذير ساخت

و كاري مناسب، آسيب پذيري اقتصاد و ايجاد ساز گرفت كه با الگو گرفتن از كشورهاي ديگر

اي. اخلي از نوسانات قيمت نفت كاهش يابدد سياستگذاران با اطالع از وجود نوسانات دوره

كه با تشكيل حساب ذخيره ارزي، كاري كنند تا زماني كه  در قيمت نفت، به اين فكر بودند

قيمت نفت در اثر نوسانات سينوسي خود افزايش پيدا كرد، موجودي اندوخته شده در آن 

.)23، 1384مردوخي،( هاي بعدي از تبعات منفي كاهش درآمد بكاهدمتبتواند در كاهش قي

كه گفته شد ارزيابي گذشته نگر يا ارزيابي پس از اجرا با رويكرد رسمي، همانطور

چه حد توانسته اهداف اعالمي اوليه را تحقق  قضاوتي است در مورد اينكه اجراي سياست تا

و در رفع مشكل مورد نظر اثرگذار چه حد توانسته. بوده باشدبخشيده به عبارت ديگر، اجرا تا

كه به شكل قانون بيان شده و. اند، محقق كنداهدافي را در اينجا برآنيم كه فاصله ميان اهداف

و نحوه اجرا مورد  عملكرد حساب ذخيره ارزي را با بررسي در دو سطح قوانين مربوطه

به اخ و داليل اين شكاف را .تصار بيان كنيمارزيابي قرار داده
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و كار ذخيره ارزي، مخارج دولت صرف نظر هدف سياستگذاران اين بود كه با ايجاد ساز

كه قيمت نفت نسبت  و در شرايطي از اينكه درآمد نفت چقدر است در بودجه مشخص شده

و بودجه ساالنه بيشتر شد، مازاد در آمد در حساب مزبور واردبه پيش بيني برنامه هاي توسعه

در.ودش هااز طرف ديگر ي افت قيمت نفت از موجودي اين حساب براي تامين كسري سال

مي شد شرايط سخت گذشته. بودجه دولت استفاده شود  ايجاد چنين چارچوبي باعث

و پشتوانه اي براي اقتصاد كشور فراهم شودحتي در كنار اين داليل اوليه،. االمكان تكرار نشده

ي كلي ديگر از قبيلهاسياستتوانست فرصتي براي پيشبرد تشكيل اين حساب مي 

تجربه ساير كشورهاي داراي حساب ذخيره ارزي از جمله نروژ نيز. سازي باشدخصوصي

مي تواند مثمر ثمر باشدگواهي مي بر اين مبنا،.)1389رك، شيرخاني،( داد ايجاد چنين سازوكاري

به تشكيل حساب سياستگذاران كشور براي نخستين بار در قان ون برنامه سوم توسعه ماده اي را

هابنابراين، اين فكر از كار. ذخيره ارزي اختصاص دادند ي تنظيم برنامه سوم توسعه گروه

به مجلس ارائه شد و در قالب اليحه برنامه سوم ون برنامه سوم توسعه قان60ماده. برخاست

مي كند و ريالي حاصل از صدور نفت در جهت ايجاد ثبات در ميزان درآمده: بيان اي ارزي

و  به ديگر انواع ذخاير و تبديل دارايي حاصل از فروش نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه

و امكان تحقق دقيق فعاليت هاي پيش بيني شده در برنامه، دولت مكلف است با سرمايه گذاري

ذ«و» حساب ذخيره ارزي حاصل از درآمد نفت خام« ايجاد  اقدامات زير» خيره رياليحساب

 بر اين اساس اهداف برنامه نويسان سوم توسعه كشور را از تشكيل حساب...را به عمل آورد 

سه محور مي توان حول  ذخيره

 ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم؛.1

؛ هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر ذخايرتبديل دارايي.2

و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت.3 هاي پيش بيني شده در برنامه سوم سرمايه گذاري

. دانست)32،1383حشمتي مواليي،(

 مازاد درآمد ارزي حاصل از صادرات1380به همين جهت، دولت مكلف شده بود تا از سال

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

كه درآمد  و اين امكان نيز در نظر گرفته شده بود در صورتي حساب ذخيره ارزي واريز كند

حاصل از نفت كمتر از رقم پيش بيني شده باشد، دولت بتواند در فواصل زماني شش ماهه از 

همچنين در برنامه پيش بيني شده بود كه بخشي از مانده وجوه ارزي. حساب برداشت كند

ا هاي هاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتز مازاد درآمد نفت در چارچوب اولويتحاصل

و معادل ريالي آن در حساب  و سرمايه گذاري، بر مبناي نرخ روز به فروش رسيده توليدي

و در صورت تحقق درآمدهاي ريالي دولت در  ذخيره ريالي نزد بانك مركزي نگهداري شود
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بر اساس برنامه.و سرمايه گذاري وام كوتاه مدت اعطا كندهاي توليدي بودجه، جهت فعاليت

كه يا كسري بودجه ناشي از  مي دانستند سوم، قانون گذاران تنها در صورتي برداشت را مجاز

و قابل جبران از طريق ساير منابع  كاهش قيمت نفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده

و يا اينكه كسري بودج ه اي وجود نداشته باشد ولي در جهت درآمدي نظير ماليات نباشد

و گسترش سرمايه گذاري اين برداشت صورت گيردافزايش فعاليت بدين ترتيب،. هاي توليدي

هااي را براي روزنهچقانونگذار هي و برداشت ي غير از موارد برشمرده شده در نظر نگرفته

و حوادث غير مترقبه هيج مجوزي را براي استفاده از وجوه صندوق حتي در شرايط بحراني

كه60ماده يك برنامه چهارم توسعه تغييراتي در ماده. نيز صادر نكرده است  برنامه سوم

بر اساس ماده يك برنامه چهارم. سرآغازي براي تاسيس حساب ذخيره ارزي بود، بوجود آورد

در« مقرر شد   برنامهبه منظور ايجاد ثبات در ميزان استفاده از عوايد ارزي حاصل از نفت

و ... چهارم و تبديل دارايي هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير سرمايه گذاري

حساب«با ايجاد ... هاي پيش بيني شده در برنامه دولت،فراهم كردن امكان تحقق فعاليت

.»...اقدامات زير را معمول دارد» ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت

و ماده قانون برنا60در بررسي ماده مي1مه سوم شود قانون برنامه چهارم توسعه مشاهده

و ريالي«برنامه سوم اصطالح  را آورده در حاليكه برنامه» ثبات در ميزان درآمدهاي ارزي

به  به نظر مي رسد با رفع ايرادي كه در اين اصطالح ديده مي شود آن را در«چهارم ثبات

ه است؛ در عين حال اهداف بنيادين آن تغييراتي نداشته تغيير داد» ميزان استفاده از عوايد ارزي

در-اما در برنامه چهارم در مورد نحوه استفاده در برداشت از حساب ذخيره ارزي. است

شد به مانند برنامه سوم به اين ترتيب- حاليكه حساب ريالي از آن حذف شده بود در عمل كه

 پيش بيني شده در بودجه محقق نشده صورت كاهش درآمد حاصل از صادرات نفت، اگر رقم

كه حداكثر به دولت اجازه داده شد و بتوان از حساب برداشت كرد،  درصد موجودي50باشد

و اقتصادي آنها ثابت حساب را براي سرمايه گذاري در بخش هاي غيردولتي كه توجيه فني

 بانك كشاورزي قرار درصد از اين مقدار در اختيار10كه حداقل اي هزينه كند گونهبهشود 

و سرمايه در گردش طرحگيرد تا در طرح هايي كه با هدف توسعه هاي موجه بخش اقتصادي

به صادرات مي و سود اين تسهيالت و البته بايد اصل باشند، در اختيار بخش غير دولتي بگذارد

.صورت ارزي به حساب عودت داده شود

دمي توان گفت هدفي كه در كل آن قانونگذاران و چهارم توسعه به دنبال ر برنامه سوم

و به صورت بودند، كاهش آثار ناشي از نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني بر بودجه

و تورم بوده است در واقع استدالل مطرح شده درباره تشكيل«. طبيعي بر رشد اقتصادي كشور

و تجربيات حاصله اي كه از طريق اين حساب ذخيره ارزي با توجه به مباني نظري ن بود
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به اقتصاد كشور توازني قابل قبول داشته باشد تا اقتصاد از آثار سوء حساب، تزريق ارز

البته در كنار اين، هدفي.)5،ص1385هاي مجلس،مركز پژوهش(»نوسانات قيمت نفت در امان باشد

و رشد بخش غير دولتي بود تا اهداف  و آن امكان توسعه كالن اقتصادي ديگر نيز ملحوظ شد

و به سمت غيردولتي  چه بيشتر از تصدي گري دولت خارج و اقتصاد، هر ايران محقق شده

مي توان خط  و در هر صورت عدم برداشت براي تامين هزينه هاي جاري را شدن پيش رود

.قرمز استفاده از اين حساب دانست

ن، بسيار تعيين كننده اما وضع قانون به معني حل مشكل نيست بلكه چگونگي اجراي قانو

مي. خواهد بود به تنهايي كه از مرحله ابالغ قانون اجراي قانون را توان فرايندي در نظر گرفت

و با تعيين دستورالعملآغاز مي و نيز انتصاب افراد مورد نياز ادامه شود هاي الزم براي اجرا

ا. يابدمي به گونه اي اجرا شود كه اهداف شايان ذكر«. وليه تامين گرددپس از آن بايد قانون

 قانون برنامه چهارم، تركيب هيئت امناي حساب ذخيره1 آيين نامه اجرايي ماده11 ماده است

و و برنامه ريزي، وزير امور افتصادي ارزي شامل رئيس جمهور، رئيس سازمان مديريت

و دو نفر از وزرا به انتخاب رئيس جمهور تعيين  و وظايف آنها به دارايي، رئيس بانك مركزي

:شرح زير عنوان شده است

 ها براي استفاده از تسهيالت؛نحوه تعيين اولويت طرح. الف

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

و باز پرداخت تسهيالت اعطايي؛.ج  تعيين دوره استفاده

 تعيين نحوه پيگيري وصول مطالبات؛.د

چ.ه  ارچوب قراردادهاي سازمان با بانكهاي عامل؛تعيين

 تعين كارمزد بانكهاي عامل؛.و

و دستورالعمل هاي مورد نياز.ز .)19،ص1385 هاي مجلس،مركز پژوهش(»تعيين ساير ضوابط

چه ميزان توانسته اند در برداشت از حساب ذخيره حال بايد ديد مسئولين ذي ربط تا

ك برداشت ترين راه، بررسي نند؟ براي بررسي اين مسئله روشنارزي جانب احتياط را رعايت

كه اين.ي انجام شده از حساب ذخيره ارزي استها هااز آنجا  بايد با اجازه قوه مقننه برداشت

تواند گوياي عملكرد مسئولين در صورت گيرد، قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي، مي

 بايد اهداف مورد نظر از تشكيل حساب عملكردي كه قاعدتاً. ور باشدرابطه با حساب مزب

هابراي بررسي قوانين مجلس در مورد. ذخيره ارزي را محقق كند  از حساب ذخيره برداشت

و متمم هاي ارائه شده از سوي دولت به مجلس مي توان نگاهي به بودجه هاي ساالنه ارزي،

هامجوز چنين. انداخت ببرداشت و چهارم ايد در اصالحيهيي را هاي قوانين توسعه سوم

. رديابي كرد
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 اصالحات قانون برنامه سوم

 صورت گرفت عبارتند اصالحات مرتبط با حساب ذخيره ارزي كه در قانون برنامه سوم

: از

 قانون برنامه سوم مصوب2 در جدول شماره 1381قانون اصالح سقف ارزي سال-

1/11/1380مجلس

ا  درصد دوم حساب50 ميليون دالري از محل2100ين اصالحيه مجوز برداشت بر اساس

مي شود .ذخيره ارزي داده

1/10/81 در برنامه سوم توسعه مصوب مجلس1382 قانون اصالح سقف ارزي سال-

به دولت اجازه دالر براي جلوگيري از ميليارد 2/5 تا سقف82مي دهد در سال اين قانون

و بازپرداختهافزايش بدهي به بانك مركزي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز  اي دولت

و بقيه براي اجراي طرحهاي سررسيد شده مربوط به وامبدهي آب هاي دريافتي، هاي عمراني

.از حساب ذخيره ارزي برداشت كند

به ماده5 قانون الحاق-  قانون برنامه2و جدول شماره60 قانون اصالح ماده1 تبصره

25/12/1382سوم توسعه مصوب مجلس

مي دهد :اين قانون به دولت اجازه

س83 در سال-الف هاي دولت دالر جهت جلوگيري از افزايش بدهي ميليارد9/2قف تا

و نيز بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده به بانك مركزي ناشي از يكسان سازي نرخ ارز

به وام ؛هاي ارزي دريافتي برداشت كندمربوط

هاي هاي تملك داراييدالر جهت اجراي طرحميليون100 تا سقف83 در سال-ب

و توليدي بخش دفاع برداشت نمايد؛  سرمايه اي صنعتي

و بهره-ج و رديفبرداري از طرح جهت اتمام عمليات ايهاي سرمايههاي تملك داراييها

و استاني كه سال خاتمه آنها) عمراني( و83و82ملي و بوده نيز پرداخت تعهدات طرح ها

و در قانون بودجه سال ميليارد5/1اي تا سقف ها سرمايههاي تملك داراييرديف دالر برداشت

. اختصاص دهد82

 قانون برنامه2و جدول شماره60 قانون اصالح ماده1 قانون الحاق يك تبصره به ماده-

.16/3/1383سوم مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام

 مجوز برداشت جديد صادر نشده، ليكن آنچه مورد توجه است مورد مصرف،قانوندر اين

به هيات وزيران اجازه مي دهد معادل. برداشت است  از مجموع دالر ميليون250اين قانون

را جهتمجوزهاي داده شده هاي پرداخت بدهيبه منظور برداشت از حساب ذخيره ارزي

.ه كندسازمان بيمه خدمات درماني هزين
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 اصالحات قانون برنامه چهارم توسعه
ب رنامه چهارم كه برداشت از حساب ذخيره ارزي را امكانپذير نمودند عبارتند اصالحات قانون

:از

 قانون برنامه چهارم براي مقاوم سازي مدارس بدون استحكام1قانون اصالح ماده-

30/1/1385مصوب مجلس

به دولت اجاز طي بر اساس اين قانون هاه داده شده كه 954/3 مبلغ88تا85ي سال

و پرورش قرار دهدميليارد و در اختيار وزارت آموزش .دالر برداشت

و متمم بودجه8و4و جدول شماره3قانون اصالح ماده-  كل 1384 قانون برنامه چهارم

 كشور

كه مبلغ مي دهد به دولت اجازه بااين قانون دال318ي برابر  از محل درآمد حاصلر ميليون

 قانون برنامه چهارم توسعه8و4از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جداول شماره

.به منظور تامين اعتبار كمك سود تسهيالت مقاوم سازي مسكن روستايي اختصاص دهد

و متمم قانون بودجه سال8و4قانون اصالح جداول شماره- كل85 قانون برنامه چهارم

.كشور

اين قانون نيز از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مندرج در جدول

به دولت اعتبارات قانون برنامه چهارم،8و4شماره  :مي دهداختصاص زير را

و كالن شهرهاميليون دالر150معادل ، جهت تامين واگنهاي مورد نياز شهري تهران

و نقل عمومي شهريجهميليون دالر 150معادل ،ت توسعه حمل

و راه آهن، تكميل فرودگاه امام خميني، حذف نقاط ميليون دالر 100معادل جهت طرح راه

و طرح هاي ملي استاني شده ،حادثه خيز، راه روستايي

آبميليون دالر 100معادل و احداث طرح هاي تامين ،جهت مطالعه

آميليون دالر50معادل ،زمايشگاهي دانشگاههاجهت خريد تجهيزات

و تجهيز بيمارستانهاي دولتيميليون دالر50معادل ،جهت تكميل

و سيماميليون دالر30معادل ،جهت تهيه تجهيزات صدا

و احداث زير ساخت شهركهاي صنعتي در ميليون دالر20معادل جهت تهيه زمين

و بخشهاي محروم ،شهرستانها

مميليون دالر20معادل ،عادنجهت اكتشاف

و كمك به طرحهاي ميليون دالر40معادل و حرفه اي و تجهيز مراكز فني جهت تكميل

،اشتغال مولد

و بهزيستييون دالر ميل50معادل به اقشار نيازمند كميته امداد ،جهت كمك
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و پليس راهميليون دالر25معادل و احداث پاسگاه هاي انتظامي ،جهت انسداد مرزها

و دالر ميليون10معادل به امور مساجد  جهت كمك به ديه افراد معسر، مركز رسيدگي

به برگزاري نماز جمعه در شهر هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت ،كمك

و سرانه دانش اموزي مناطق محرومميليون دالر25معادل ،جهت تجهيز مدارس

به روستاهاميليون دالر80 معادل ،جهت گازرساني

د50معادل آب شرب روستاهاالر ميليون ،جهت

،جهت بهسازي روستاهاميليون دالر50معادل

و بودجه سال8و4 قانون اصالح جداول شماره_ به85 قانون برنامه چهارم  كل كشور

.4/11/1385هاي علوم پزشكي منظور تامين كسري اعتبار دانشگاه

مي يابد ارقام زير را از حساب : ذخيره ارزي برداشت كندبراساس اين قانون دولت مجوز

و جهت تامين كسري اعتبار جاري دانشگاه ميليون دالر437معادل هاي علوم پزشكي

و اجراي بيمارستان ،هاي با بيش از پنجاه سال قدمتهاي جايگزين بيمارستانمطالعه

.هاجهت تامين كسري اعتبار جاري دانشگاهميليون دالر 200معادل

ش_ و قانون بودجه سال8و4ماره قانون اصالح جداول كل86 قانون برنامه چهارم

.7/9/1386كشور

به منظور تامين ميليون دالر 950اين قانون مجوز برداشت از حساب ذخيره ارزي را

مي دهد .كسري اعتبار گازرساني به روستاهاي كل كشور

و چهارم كه در قوانين برنامه سوم توسعه صورت آنچه كه ذكر شد اصالحيه هايي بود

همانطور كه پيش از اين نيز اشاره كرديم اين اصالحيه ها خود زمينه مساعد براي. گرفت

هااگر بخواهيم.ي بي رويه بعدي را نيز فراهم مي كنندبرداشت ها ي ساالنه را مورد برداشت

هاتوجه قرار دهيم بايد به و نيز متمم هاي بودبرداشت جهي مبتني بر قوانين بودجه ساالنه

 يعني در 1383بر اساس اظهارات مقامات رسمي كشور تا پايان اسفند. اي نگاهي بيفكنيم

و اين در دالرارد ميلي326/31طول برنامه سوم توسعه مبلغ  به حساب ذخيره ارزي واريز شد

كه تا پايان سال  دالر از اين حساب برداشت شده استميليارد 22/599 مبلغ83حالي است

.)1 ،ص 1384 هاي مجلس،هشمركز پژو(

عناوين تبصره هاي تدوين شده در قانون بودجه از محل حساب)1شماره(زير جدول

ازهب. به تفكيك سال نشان مي دهد85تا83ذخيره ارزي را از  جز موضوع افزايش برداشت

هاحساب ذخيره ارزي، موارد مصرف اين  . نيز قابل توجه استبرداشت
 ميليون دالر)1383عملكرد سال(لت از حساب ذخيره ارزيموضوع برداشت دو

 2596/6 قانون برنامه سوم»2«تبصره ذيل ماده واحده اصالح سقف ارزي در جدول

 2095»21«تبصره»م«بند
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 78/2»21«تبصره»ظ«بند

 400/8 باز پرداخت بدهي دولت به بانك كشاورزي

 78/2 طرح هاي بخش دفاع

ر  224/9 ديف اعتباريپرداخت موضوع

 665 يارانه ها

 263/3)6(ماده»2«تبصره»2«بند

 6432 55364700معادل

)1384مصوب سال(موضوع برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي

 4681/2»2«تبصره»ج«بند

 1610/9 موضوع تعهدات ارزي

 1509/9 واردات بنزين

 7802 ميليون ريال70608100معادل

)1385اليحه( برداشت دولت از حساب ذخيره ارزيموضوع

 14067/2»2«تبصره»و«بند

 939/4 تعهدات ارزي

 216/8 نيروگاه هسته اي

و نقل عمومي»13«تبصره  1052/6)ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني، تاكسيراني(توسعه حمل

 140تنوسازي تجهيزات پزشكي ازمايشگاهي دستگاههاي تابعه وزارت بهداش

 20 افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات

 16436 ميليون ريال147102486معادل

.1385مركز پژوهشهاي مجلس،: منبع

مي شود بسياري از كه مشاهده به منظور كاهشهابرداشتهمانطور  از قبيل برداشت

و يا واردات بنزين برخالفهاي دولت به نظام بانكي، پرداخت يارانهبدهي  اهداف تشكيل ها

، كل مبلغ85نكته قابل توجه ديگر اين كه در اليحه بودجه سال. حساب ذخيره ارزي است

كه اين ميليارد 16,436پيشنهادي جهت استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي دالر است

به برداشت سال  در84،6/107مبلغ نسبت مي دهد در حاليكه برداشت  درصد رشد نشان

به سال نسب84سال مي دهد83،5/14ت .)20،ص1384هاي مجلس،مركز پژوهش( درصد رشد نشان

شايان ذكر. در برداشت از اين حساب طي دو سال هستيمفزاينده بنابراين شاهد سير صعودي

هاي عمراني، پيشنهاد شده كه اعتبار درباره طرح83قانون بودجه»21«تبصره»م«در بند«است 

و حساب ذخيره ارزي تامين شودمورد نياز از دو مح اما عملكرد.ل فروش اوراق مشاركت

از10 نشان داد كه فقط83سال  و باقي مانده  درصد از طريق فروش اوراق مشاركت تامين،

ج تبصره(84همين روند در سال. حساب ذخيره ارزي برداشت شده است  قانون2بند
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د100به ميزان)84بودجه و درصد از منابع قابل سترس حساب ذخيره ارزي استفاده كرده

به سراغ اوراق مشاركت نرفته است .)33ص، 1385 هاي مجلس،مركز پژوهش(»اصال

 نشان85تا79ذخيره ارزي را از سال خالصه عملكرد حساب)2شماره( زيردولج

.دهدمي

. 1385مركز پژوهشهاي مجلس،: منبع

و دوم برنامه چهارم توسعه، از كل برداشت از و سال اول طي سال هاي برنامه سوم

و تنها3/79حساب ذخيره ارزي بيش از به دولت به7/20 درصد  درصد از برداشت ها

د  برداشت هاي دولت از حساب ذخيره،بر اين بنا. اشته استبخش خصوصي اختصاص

كه بر اساس برنامه سوم. برابر بخش خصوصي بوده است4ارزي در حدود اين در حالي است

به بخش غيردولتي اختصاص داده شود50و چهارم توسعه، قرار بود تا  مركز( درصد از منابع،

ص1386ها، پژوهش ،10(.

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 شرح

10685/6 9477/9 8443/3 05943/77297/88081/9 مانده اول دوره

10207/212805/9 5943/71847/85595/95400/4 مازاددرامد ارزي

بهمسود تعلق
 216/5 175/1 246/6 281/7 312 حسابموجودي

بازپرداخت تسهيالت
 156 96/1 40 33/3 17)غيردولتي(

دريافتي بابت سود
 14/6 5/5 2/6 01/7 تسهيالت

درمعج كل واريزي
 10483/913193 2176/85912/65689/6 سال

 13210/613771/718927/422671 5943/78121 جمع

:شودكسر مي

 9671/9 7512 4530/84252/8 0664/8ايبودجهتكاليف

تسهيالت استفاده
 2313/3 1937/4 1075/5 597/8 0158/3)غير دولتي(شده

10685/6 9477/9 5943/77297/88081/98443/3ن دورهمانده پايا
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را در سال هاي)3 شماره( زيرجدول و مصارف به(. نشان مي دهد86و85 منابع ارقام

)ميليون دالر

موجودي نقدي پايان مصارف منابع سال

 دوره

1385 21831 23273 9555 

1386 38026 28015 23175 

87بهمن. 120شماره. سال يازدهم. ماهنامه اقتصاد ايران. عملكرد حساب ذخيره ارزي: منبع

به سالب،85در سال آنرداشت دولت از حساب ذخيره ارزي نسبت  درصد95 قبل از

به،در اين سال. افزايش داشته است  ميليارد دالر تصويب15 سقف برداشت دولت نزديك

 ميليارد7 ميليارد دالر برداشت صورت گرفت كه از اين رقم تنها23شده بود اما در حدود

به بخش خصوصي اختصاص يافت به برداشت86سالدر. دالر آن  ميليارد16 نيز دولت مجاز

دالر از حساب ذخيره ارزي بود كه ميزان برداشت بيشتر از آن بود؛ با وجود اين حجم

به بخش خصوصي  .)33،1387اقتصاد ايران،( ميليون دالر كاهش يافت 421تسهيالت اعطا شده

به ذكر است بر اساس تبصره  بودجه2، تبصره83 سال قانون بودجه21عالوه بر اين الزم

يا85 بودجه سال2و تبصره84سال كه ظرف سال مزبور ، برخي از طرح هاي عمراني

مي يا د مازاد منابع را از حساب ذخيره ارزي فتند توانستنحداكثر سال بعد با تزريق منابع پايان

تي با عنوان مصارف افزايش هزينه هاي دول.)29ص،1385 هاي مجلس،پژوهش مركز( دريافت دارند

و توسعه كشور است اما اگر اين مصارف با سرمايه به ظاهر حاكي از رشد  اي اگرچه

و هاي همزمان در ساير بخشاولويت ها هماهنگ نشود باعث افزايش مصارف عمومي شده

و خدمات را به هم مي زند در اين حالت براي جبران كمبود ايجاد شده، سعي. تعادل در توليد

ميدر اي در كشور، عدم رعايت مشكل ديگر هزينه هاي سرمايه. شود افزايش واردات

به راحتي در بودجه عمراني كشور. زمانبندي پيش بيني شده براي اتمام پروژه هاست اين روند

كه  به شكل رديف هاي بودجه اي هاو و توجيه اقتصادي يك سال  در قانون استمرار يافته

ب .رده به وضوح قابل تشخيص استطرح را كامال از بين

 نتيجه
كه از تاسيس سازوكار ذخيره ارزي، هدفدر حقيقت  از سرريز شدن مبالغ اين بود

و ايجاد تورم و) بيماري هلندي(هنگفت درآمدهاي نفتي به اقتصاد داخلي جلوگيري شده
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در بازارهاي ضمن برخورداري از تثبيت اقتصادي، از آثار ناشي از نوسانات قيمت نفتكشور

و مجلس در مورد حساب شواهد آماري. بماندجهاني در امان  نشان مي دهد عملكرد دولت

به عواقب بايد گفت.ذخيره ارزي كامال مغاير با اهداف اوليه بوده است در ايران بدون توجه

به اقتصاد، شاهد بوده ايم  و تزريق پول آن بي رويه از حساب ذخيره ارزي ناشي از برداشت

ازو بر خالف اهداف اوليهكارگذارانكه شواهد نشان دادند  به عواقب ناشي بدون توجه

به اقتصاد،  و تزريق پول آن بي رويه از حساب ذخيره ارزي  تا پايان84از ابتداي سال برداشت

از، جمعا86شهريور و ميليارد806/3 بيش  طرح28يورو بابت ميليون8/34بيش از دالر

ازمختلف تصويب 2 اين ميانو بوسيله هيئت امناي اين حساب گشايش اعتبار شده است كه

به سال  به ميزان85 طرح در سال11الر،دميليارد18/1به ميزان84طرح مربوط

وميليارد624/2 وميليون281 بيش از دالر  طرح نيز مربوط به نيمه اول سال15 باالخره يورو

اع86 ب855/66 حدود تباري با برآورد .)1،1387احمدي امويي،( وده است ميليون يورو

گرايش به بيماري هلندي را در اقتصاد ايران انجام چنين مخارجي شايان توجه است كه

و  به شرح هاي زيانتشديد به اضافه اي :استاقتصاد ايران تحميل نموده ذيل را هم

و كاهش ارزش پول ملي؛•  افزايش نقدينگي، تورم
 توانه اعتباري كشور در عرصه بين المللي؛كاهش پش•
 عدم ايجاد منبع درآمد دايمي در مقابل از دست دادن دارايي هاي تجديدناپذير؛•
و عدم توجه به اصل• ؛44بزرگ شدن دولت

به موجودي حساب ذخيره ارزي• .)18، 1386هاي مجلس،مركز پژوهش( كاهش سود متعلقه

 امكانپذير گرديدهقوانين قبلي بوسيله قانونگذار نقض از طريقدليل مهم اين انحراف،

كه برنامه. است كه عليتا وقتي اين امر قابل تحقق باشد القاعده با پشتوانه هاي پنج ساله توسعه

به دور از جهت و و شرايط مقطعي تهيه شدهگيريكار كارشناسي اند بوسيله هاي سياسي

نكته قابل اما. چنين انحرافاتي را داشتتوان انتظار مصوبات عادي مجلس نقض شود، مي

و چهارم توسعهته در تدوين آرمانگرايي نهفتوجه ديگر اين است كه و قانوني برنامه سوم

ب به احتمال زياد شدن آن اگر كشوري. همراه داشته باشدهمي بايستي چنين نتايجي را نيز بايد

ميمانند نروژ درآمد نفتي خود را به ميزان زيادي در خار در كندج از اين كشور سرمايه گذاري

به درآمد نفت ما-شرايطي است كه نياز حياتي آن الاقل به ميزاني كه - وابستگي داريم به

و از لحاظ ساختار اقتصادي كشوري صنعتي ندارد، جمعيت آن يك چهاردهم ايران است

مي شود هااما كشور ما از هر جهت. شناخته رويژگي ازي متفاوت را پيش به شدت و و دارد

مي پذيرد  درصد موجودي حساب50طبيعي است اختصاص. نوسانات قيمت نفت تاثير

و محروم كردن دولت از استفاده از اين دارايي حتي در شرايط ذخيره ارزي به بخش خصوصي
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و رو از اين. تا حدود زيادي آرمانگرايانه است... خاص نظير خشكسالي، حوادث غير مترقبه

ميبهت به طور قطعير بود در نحوه تخصيص وجوه حساب ذخيره ارزي سهمي براي دولت

به اين منبع، جلوگيري  و از دست اندازي بيشتر  بنابراين در حقيقت. مي گرديدمشخص

و هم ساختار مي باو فرآيند توان گفت كه هم اهداف بي اشكال نبودند  اهداف اجرايمتناسب

. نشده بودو اجرا طراحي

به از طرف ديگر، و آسان دالدسترسي سهل مزيد بر علت مختلفييل منبع ذخيره ارزي به

 فرايند. تا اهداف پيش بيني شده از تشكيل حساب ذخيره ارزي محقق نشودگرديد

و آسانهابرداشت به حدي سهل  كه تواناييبه اجرا درآمدي دولت از حساب ذخيره ارزي

هكوچك نشان دادن .گرديد از اين حساب امكان پذيرابرداشت

افزايش: دو روش ميسر استاز برداشت از درآمدهاي مازاد نفتي همواره،در شرايط فعلي

به جداول پيش( هاي برداشتبينيدر پيش و بيني درآمدهاي نفتي در برنامهنسبت هاي سوم

د) چهارم توسعه  روش اولاز84ر سالو مصوبات قانوني براي برداشت از مازاد درآمد نفتي

 اهداف موجبات انحراف در تحققروش دوم استفاده شد كه در نهايتاز85و در سال

و چهارم .)5ص،1385: دفتر مطالعات زيربنايي( را فراهم نمودقانونگذار در برنامه سوم

و اجرا دانست مي توان فقدان رابطه مناسب ميان قانون ر در كشو. مشكل ديگر در ايران را

و تسهيل امر اجرا مي شو در حاليكه قانون بايدد ما اغلب قانون وسيله مشروعيت بخشي

و اجرا در راستاي تحقق آن اهداف پيش رود و غايات را در نظر بگيرد  ها،مركز پژوهش( اهداف

ص1385 ،31(.

و خيره ارزي موارد فوق، عدم وجود سازوكاري استوار براي نظارت بر حساباضافه بر

بهم به ارائه گزارش از موجودي آن، باعث شد كه گاهي مسئولين امر جبور نبودن دولت

و آن را محرمانه تلقي كنند . وضوح از دادن اطالعات در مورد موجودي حساب امتناع ورزيده

و ذكر اين نكته ضروري است كه هااطالعات مربوط به موجودي سال از حساب، در برداشت

سخ84ي پس از ها نه تنها بانك مركزي، به كه به-تي قابل دسترسي است چرا  كه اصوال

به دور از جهت  اين اطالعات را به طور-هاي سياسي باشدگيريعنوان يك نهاد تخصصي بايد

و عضو ديگر هيات تفصيلي منتشر نكرده بلكه از طريق رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، دبير

 اطالعات دسترسي پيدا كنيم؛ چرا كه آنها خود از آن با امناي سابق حساب نيز نتوانستيم به اين

.خبر نبودند

 به عالوه اين نكته نيز شايان ذكر است كه پس از منحل شدن هيات امناي حساب ذخيره

به اين و به رياست وزير اقتصاد محول شد ارزي، وظايف آن به كميسيون اقتصادي دولت
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شدترتيب بر عدم شفافيت در مورد حساب ذخيره  مصاحبه خبري، توكلي،( ارزي به شدت افزوده

23/10/87(.

و عوامل باعث شدندكه مجموعه اي از گيري نمودنتيجه مي توان اينطوربنابراين، تاعلل

به منبعي براي تاميناز فلسفه وجودي خويش دوردر ايران ارزي حساب ذخيره  انواعو

و وه اي ذخير، كسري بودجه دولت تبديل شودمخارج خارج از كه شتابزده، حساب نشده

 گرفته ومهر تائيدي بر صحت نظريه نفرين منابع مورد استفاده قرار توان جذب اقتصادي كشور

. زده استدر اقتصاد ايران

:و ماخذمنابع

:فارسي. الف
، 819 ،شمارهه سرمايه، روزنام"سهم پنج درصدي استان هاي محروم از ذخيره ارزي"،)1387( بهمن،احمدي امويي.1

9/6/1387.

و تحليل سياست"،)1385( پارسونز، ترجمه حميد ملك محمدي.2 پژوهشكده:، تهران"هامباني سياستگذاري عمومي

.مطالعات راهبردي

:رد،"بررسي حساب ذخيره ارزي در ايران در مقايسه با تجربيات صندوق هاي نفتي ساير كشورها"،)1388(كيانپور، سعيد.3

43بررسي هاي بازرگاني، شماره

حق.4 و مقررات كشور"،)1387(لوح هاي مجلس شوراي هاي نوين مركز پژوهشدفتر فن اوري،"مجموعه قوانين

.اسالمي
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ق، 11/6/1383 ، اداره كل جاوانين .بي

، فصلنامه بانك صادرات ايران؛"اقتصاد ذخاير ارزي انتخاب ناگزير جوامع اسالمي"،)1383( حسين، حشمتي مواليي.6

.29شماره

و ديگران دان، ويليام،.7 .، مقدمه اي بر تحليل سياستگذاري عمومي،)در دست چاپ( ترجمه كيومرث اشتريان
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