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بررسي گزارش مصارف ارزی و ریالي
صندوق توسعه ملي
تحليلي بر مصارف غيرمنطبق با اساسنامه

چکيده
در اين گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي از ابتدای تأسیس تا تاريخ 1397/12/29
بررسي شده است .بررسي ها حکايت از آن دارد كه بخش قابل توجهي از منابع صندوق
توسعه ملي با كسب مجوز و يا تصويب قوانین مختلف ،خارج از روال مندرج در اساسنامه
صندوق ،هزينه شده است.
 تاكنون بیش از  41درصد كل تسهیالت ارزی مسدود شده توسط صندوق ،خارج
از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزينه شده است .كل
تسهیالت ارزی پرداخت شده توسط صندوق  67/87میلیارد دالر بوده است.
 تاكنون بیش از  613هزار میلیارد ريال قرارداد جهت تسهیالت ريالي منعقد شده
كه حدود  45درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده است.
 بخشي از منابع ارزی صندوق ،نزد بانكهای سپردهپذير ،سپردهگذاری شده است،
اين رقم تاكنون حدود  6/06میلیارد دالر بوده كه بالغ بر  93درصد آن در قالب مصوبات
بودجهای است.
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مقدمه
صندوق توسعه ملي با هدف كاهش وابستگي بودجه عمومي به درآمدهای نفتي ايجاد شد
تا بدينوسیله درآمدهای نفتي بهجای هزينه در مخارج جاری كشور به ثروتهای ماندگار
و بیننسلي تبديل شود .براساس آنچه در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است اين
صندوق ميتواند جهت تحقق اهداف مذكور در اساسنامه به سه بخش خصوصي ،عمومي
غیردولتي و تعاونيها تسهیالت ارزی و ريالي پرداخت كند ،اما شواهد حاكي از آن است
كه منابع ورودی اين صندوق به بخشهايي غیر از اين سه بخش هم نیز پرداخت شده
است .در اين گزارش نشان داده ميشود كه چه میزان از درآمدهای ورودی صندوق توسعه
ملي ،در محلي غیر از سه بخش مذكور هزينه شده است .البته اين بدان معنا نیست كه
اين پرداختها غیرقانوني بوده است ،بلکه بدين معناست كه مغاير با اهداف مندرج در
اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده است 1.اين موضوع نشان ميدهد كه قواعد مالي حاكم
بر تقسیم درآمدهای نفتي در كشور دارای ضعفي است كه بر هم خوردن اين قواعد را
تقويت مي كند ،در پايان گزارش و پس از بررسي مغايرت پرداخت صندوق با اساسنامه،
تالش ميشود اين موضوع نیز بهطور مفصل بررسي شود .پیش از بررسي پرداختهای
صندوق شايان ذكر است كه گزارشهای صندوق توسعه ملي از واژگاني تخصصي بهره
ميبرند كه بدون درك مفهوم آن واژگان ،فهم روابط مالي صندوق تا حدی دشوار خواهد
شد ،بنابراين در همین مقدمه و پیش از شروع موضوع اصلي گزارش تالش ميشود كه
 .1شايان ذكر است منظور از پرداختهاي مغاير با اساسنامه ولي قانوني اين است كه در اساسنامه برداشت
از منابع ورودي صندوق در راستاي احكام بودجهاي و لوايح دولتي و ...ممنوع است ،اما اگر اين موارد داراي
ضرورت باشند بهنحويكه بتوان براي آنها پس از اذن رهبر معظم انقالب ،قانون تصويب كرد اصطالحا اين
برداشتها داراي مجوز و قانوني خواهند شد .لذا در این گزارش به تسهیالتی که خارج از فرایند تصمیمگیری
هیئت امنا ،هیئت عامل و بانک تخصیص مییابد «پرداختهاي خارج از روال صندوق» گفته ميشود.
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مفاهیم تخصصي مربوط به صندوق توسعه ملي تعريف و تبیین شود.
طرحهای اعالم وصول شده :پس از آنکه طرحي توسط بخش خصوصي به بانك عامل
ارائه و مورد تأيید قرار گرفت 1،به صندوق توسعه ملي ارسال ميشود تا در سازوكار اعطای
تسهیالت قرار گیرد .به مجموعه اين طرحها در ادبیات تخصصي صندوق توسعه ملي
«طرحهای اعالم وصول شده» گفته ميشود .درواقع وقتي در گزارشهای صندوق توسعه
ملي از مبلغ طرحهای اعالم وصول شده صحبت ميشود بههیچوجه معیار مناسبي برای
داوری در مورد میزان منابع تسهیالت داده شده صندوق توسعه ملي نیست.
طرحهای اعالم مسدودی شده :از میان طرحهايي كه بانكهای عامل آنها را تأيید كرده و برای
صندوق توسعه ملي ارسال ميكنند ،برخي ممکن است به تأيید هیئت عامل صندوق توسعه ملي
نرسد .به میزان اعتبار طرحهايي كه هیئت عامل آنها را تأيید ميكند ،از منابع صندوق توسعه ملي
نزد بانك مركزی مسدود خواهد شد .میزان مبلغ اين طرحها «طرحهای اعالم مسدودی شده»
گفته ميشود .در گزارشها آمار مربوط به طرحهای اعالم مسدودی شده ميتواند مهمتر از ساير
انواع باشد ،زيرا وجوه صندوق در اين مرحله تعیین تکلیف ميشود و ديگر نميتوان در مورد آنها
تصمیم جديدی گرفت ،مگر اينکه به هر دلیلي طرحهای اعالم مسدودی شده ملغي شوند.
طرحهای گشایش شده :از میان طرحهای اعالم مسدودی شده نزد بانك مركزی برخي
به داليل مختلف ازجمله وجود برخي نواقص در مراحل اداری ،ممکن است به مرحله
گشايش نرسند .بنابراين تا زماني كه مراحل قانوني گشايش بهصورت كامل انجام نشود،
اعتبار نزد بانك مركزی مسدود خواهد ماند.

 .1بانك ها با انتخاب صندوق توسعه ملي نقش عاملیت براي پذيرش و بررسي طرحهاي پیشنهادي بخش
خصوصي ،عمومي غیردولتي و تعاوني را بر عهده دارند .میزان عاملیت هر بانك براي پذيرش طرح و پروژه را
صندوق توسعه ملي بر مبناي امتیاز آن بانك سالیانه مشخص ميكند.
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پرداختهای قطعي :پرداخت تسهیالت صندوق توسعه ملي در اقساط مختلف انجام
ميشود و پرداخت قسطهای جديد مستلزم شروع فازهای جديد هر پروژه است .ممکن
است در برخي پروژهها تکمیل فازهای جديد مستلزم زمان زيادی باشد يا اينکه
تسهیالتگیرنده از اجرای فازهای جديد منصرف شود .درنتیجه معموالً شرايط بهنحوی
نیست كه به اندازه كل مبالغ گشايش شده ،پرداخت قطعي صورت گرفته باشد و میزان
پرداختهای قطعي معموالً كمتر از میزان اعتبار طرحهای گشايش يافته است.
در شکل  1رقم هر چهار نوع پرداخت مختلف از منابع صندوق جهت اعطای تسهیالت
ارزی از ابتدا تا پايان سال  1397نشان داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود از
 41/18میلیارد دالر طرح اعالم وصول شده بالغبر  39/73میلیارد دالر مسدود28/26 ،
میلیارد دالر گشايش و  19/2میلیارد دالر پرداخت قطعي شده است .شايان ذكر است
مبلغ اعالم مسدودی شده از اهمیت بااليي برخوردار است ،زيرا گاهي تصور ميشود
ازآنجاكه فقط  19/2میلیارد دالر پرداخت قطعي صورت گرفته ،پس ميتوان برای ساير
منابع صندوق تکلیف ايجاد كرد ،اين در حالي است كه وقتي اعتبار يك طرح مسدود
ميشود ديگر نميتوان در مورد آن مبلغ ،تکلیفي ايجاد كرد ،مگر اينکه شرايط خاصي
اتفاق بیفتد كه موجب ملغي شدن پروژهای شود كه اعتبار برای آن مسدود شده است.
شکل  .1انواع و ميزان پرداختهای صندوق توسعه ملي از ابتدا تا 1397/12/29
اعالم وصول
شده:
 41/18میلیارد
دالر

اعالم مسدودی
شده:
 39/73میلیارد
دالر

اعالم گشايش
شده:
28/26میلیارد
دالر

پرداخت قطعي:
 19/2میلیارد
دالر
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درنهايت شايان ذكر است كه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملي منابع اين صندوق
در چهار حالت ميتواند به متقاضیان بخش خصوصي ،نهادهای عمومي غیردولتي و
تعاونيها اختصاص يابد كه در شکل  2اين حالتها قابل مشاهده هستند.
شکل  .2حاالت مختلف پرداختهای صندوق توسعه ملي
تسهیالت ارزی
سپردهگذاری ارزی
منابع صندوق
توسعه ملي

تسهیالت ريالي
سپردهگذاری ريالي

 .1تسهيالت ارزی
براساس آخرين گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي ،مبلغ كل تسهیالت ارزی پذيرش
شده توسط صندوق (اعالم وصول شده) ،تا تاريخ  ،1397/12/29معادل  41/18میلیارد
دالر بوده است از اين مقدار معادل  39/73میلیارد دالر به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه
مسدودی به بانك مركزی) رسیده ،و از مجموع تسهیالت ارزی مسدود شده مبلغي معادل
 23/70میلیارد دالر به طرحهای بخش خصوصي 15/36 ،میلیارد دالر به طرحهای
بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومي غیردولتي 96 ،میلیون دالر به طرحهای
بخش تعاوني و  569میلیون دالر به ساير موارد ،اختصاص يافته است .شايسته ذكر است
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كه از كل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیالت از طريق قراردادهای عاملیت ارزی،
مبلغ  19/21میلیارد دالر با همکاری بانكهای عامل و بانك مركزی به مرحله پرداخت
قطعي به متقاضیان رسیده است .در نمودار  1مجموع مبالغ طرحهای اعالم وصول شده
برای هر سال قابل مشاهده است.
نمودار  .1آمار تجميعي مبلغ طرحهای اعالم وصول شده

(میلیارد دالر)
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عالوه بر تسهیالت مذكور ،تسهیالت ارزی ديگری بهصورت تکلیفي از منابع صندوق
به طرحهای مختلف پرداخت شده كه شرح آنها در ادامه خواهد آمد:
 مسدود شدن  11میلیارد و  350میلیون دالر برای اعطای تسهیالت برای اجرای
طرحهای ملي مربوط به حوزه آب ،خاك و كشاورزی،
 مسدود شدن مبلغ  3/39میلیارد دالر بابت اجرای بند «د» تبصره « »4قانون

__________________________________________________ 7

بودجه سال ،1397

1

 مسدود شدن مبلغ  15/8میلیون دالر بابت اجرای بند «و» تبصره « »4قانون
بودجه سال

2،1397

 مسدود شدن مبلغي معادل  13/38میلیارد دالر براساس ساير تکالیف محوله به
صندوق توسط مراجع قانوني.
بنابراين كل مسدودیهای تکلیفي از ابتدا تا  1397/12/29معادل  28/14میلیارد دالر
بوده است كه  27/78میلیارد دالر آن تاكنون پرداخت شده است .همانطور كه در نمودار
 2مشاهده ميشود تا پايان سال  1397بالغ بر  67/87میلیارد دالر جهت ارائه تسهیالت
ارزی به طرحهای مختلف از منابع صندوق توسعه ملي مسدود شده كه بیش از  41درصد
آن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای بوده است .ذكر
اين نکته ضروری است كه مقايسه میزان تسهیالت پرداخت شده نسبت به مسدودی
نشاندهنده اين موضوع است كه در هزينههای خارج از روال اين نسبت حدود  99درصد و
برای مسدودیهای انجام شده در چارچوب روال صندوق  48درصد بوده است .بدينترتیب
تسهیالت ارزی پرداخت شده از طريق سازوكارهای خارج از روال صندوق نسبت به كل
تسهیالت ارزی پرداخت شده بالغ بر  59درصد بوده است.

 .1براي تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه ،به دولت اجازه داده ميشود معادل مبلغ
يكصدوچهلوسههزاروهفتصدوپنجاه میلیارد ( )143.750.000.000.000لاير از ورودي سال  1397صندوق
توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبقهبندي  310705نزد خزانهداري
كل كشور واريز كند.
 .2به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی اقدامات قانونی الزم را نسبت
به تأمین سهم پانزده درصد تسهیالت مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای ریلی از صندوق توسعه ملی
بهعمل آورد.
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نمودار  .2نحوه توزیع تسهيالت ارزی صندوق توسعه ملي بين طرحهای در چارچوب
و خارج از چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي

(واحد :میلیارد دالر)

28.14
39.73

در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

خارج از روال سیاستهای صندوق توسعه ملی

در ادامه در جدول  1جزئیات پرداخت  28/14میلیارد دالر مسدود شده منابع
صندوق بابت تکالیف بودجهای و دولتي و در جدول  2نحوه تقسیم اعتبارات ارزی مسدود
شده صندوق توسعه ملي در قالب عاملیت ارزی به بخشهای مختلف اقتصاد كشور گزارش
شده است.
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جدول  .1خالصه عملکرد اعطای تسهيالت ارزی از منابع صندوق در اجرای تکاليف
خارج از روال اساسنامه از ابتدا تا 1397/12/29
كل مبلغ

جمع كل پرداخت شده از ابتدا

مسدود شده

(مبلغ به ميليون دالر)

مهار و تنظیم آبها

8.000

7.999

توسعه اراضي كشاورزی خوزستان و ايالم

1.500

1.460

500

500

آبیاری تحت فشار (قانون بودجه سال )1395

500

500

آبرساني به روستاها (قانون بودجه سال )1394

500

500

طرح تکمیل انتقال آب به اراضي سیستان (قانون بودجه سال )1397

350

350

اجرای بند«د» تبصره « »4قانون بودجه سال 1397

3.393

3.393

اجرای بند «و» تبصره « »4قانون بودجه سال 1397

15/8

9/6

13.383

13.071

28.141

27.782

توضيح

انتقال آب به اراضي سیستان

ساير
جمع

جدول  .2نحوه تقسيم اعتبارات ارزی مسدود شده صندوق توسعه ملي در قالب
عامليت ارزی به بخشهای مختلف اقتصاد كشور
بخش اقتصادی

مبلغ (ميليون دالر)

سهم از مبالغ مسدودی (درصد)

نفت و گاز (باالدستي)

16.775

42/2

نيروگاه

4.712

11/9

پاالیشگاه

4.501

11/3

پتروشيمي

3.693

9/3

صنعت و معدن

3.243

8/2

فوالدی

3.118

7/8

حملونقل

1.893

4/8

سایر

1.145

2/9

پایيندستي نفت و گاز

298

0/7

سيمان ،كاشي ،سنگ و...

358

0/9

جمع

39/736

100

مأخذ :گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي.
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 .2سپردهگذاری ارزی
بخش ديگری از منابع ارزی صندوق توسعه ملي به سپردهگذاری ارزی در بانكها اختصاص
مييابد تا بانكهای سپردهپذير از طريق اعطای تسهیالت ،اين منابع را به طرحها و
فعالیتهای مرتبط (ازجمله بخش نفت ،گاز ،پتروشیمي ،صنعت و معدن و )...در چارچوب
قراردادهای مشخص ،تخصیص دهند .تا تاريخ  ،1397/12/29مبلغ قرارداد
سپردهگذاریهای ارزیِ صندوق توسعه ملي با بانكها  7/2میلیارد دالر بوده كه 6/06
میلیارد دالر آن در حالت فعال قرار دارد .از اين میزان  1/33و  4/3میلیارد دالر به ترتیب
به اجرای بندهای «ب »1و «س »2تبصره « »5قانون بودجه سال  1393و بند «ل» تبصره
« »2قانون بودجه سال  1394اختصاص دارد .بنابراين همانطور كه در نمودار  3مشاهده
ميشود بیش از  93درصد منابع ارزی سپردهگذاری شده ناشي از احکام بودجهای است.

 .1به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود  20درصد از منابع خود را نزد بانکهای داخلی خصوصی و
دولتی سپردهگذاری ارزی نماید .سود حاصل از سرمایهگذاری به حساب صندوق واریز و مجددا جهت اهداف
صندوق بهکار گرفته میشود .وجوه ارزی که از این محل در بانکهای داخلی سپردهگذاری میشود ،تحت
هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نیست.
 .2بانکهای مذکور در بندهای «ب» و «ط» این تبصره مکلفند منابع اختصاصیافته به آنها از محل صندوق
توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیالت به بخشهای تولیدی ،صنعت ،معدن،
تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
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نمودار  .3نحوه توزیع سپردهگذاری ارزی صندوق توسعه ملي بين طرحهای در روال
و خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي (میلیارد دالر)
0.43

5.63

در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

خارج از روال سیاستهای صندوق توسعه ملی

در جدول  3به طور خالصه وضعیت تأمین مالي ارزی به تفکیك مسدودیهای صادره
از محل قراردادهای عاملیت ،سپردهگذاریهای ارزی و پرداختها بابت طرحهای ملي و تکالیف
بودجهای و غیربودجهای ،از ابتدای تأسیس صندوق تا تاريخ  1397/12/29ارائه شده است.
جدول  .3وضعيت تأمين مالي ارزی منابع صندوق توسعه ملي،
از ابتدای تأسيس تا پایان سال 1397
نوع عامليت

مبلغ (ميليارد دالر)

عاملیت ارزی (مسدودی)

39/73

طرحهای ملي آب ،خاك ،كشاورزی و ساير تکالیف بودجهای و غیربودجه (مسدودی)

28/14

سپردهگذاری ارزی فعال

6/06

جمع

73/93

مأخذ :گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي.
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 .3تسهيالت و سپردهگذاری ریالي
مجموعه تسهیالت و سپردهگذاری ريالي پرداخت شده توسط صندوق توسعه ملي را
ميتوان به سه دسته زير تقسیم كرد:
الف) تسهيالت پرداخت شده تا پایان سال  1393براساس قوانين بودجه و
سایر تکاليف :در اين سالها تسهیالت ريالي با عاملیت بانكها پرداخت ميشد .تا پايان
سال  1393بالغ بر 211هزار میلیارد ريال قرارداد منعقد شد كه از اين میزان بالغ بر
 118/8هزار میلیارد ريال تسهیالت به متقاضیان پرداخت شد .تا تاريخ 1397/12/29
بیش از  87/6هزار میلیارد ريال آن (بدون احتساب سود) بازپرداخت شده است و از اصل
مبالغ پرداختي ،مبلغ  31/2هزار میلیارد ريال آن نزد بانكها بهعنوان تسهیالت جاری
باقي مانده است .اين بخش از تسهیالت ريالي كامالً به تکالیف بودجهای مربوط بوده است.
ب) سپردهگذاری ریالي براساس سازوكار ماده ( )52قانون الحاق برخي مواد به
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( :)2مطابق سازوكار اين ماده كه مجوز
آن در سیاستهای كلي برنامه ششم توسعه به اساسنامه صندوق توسعه ملي الحاق شده،
سالیانه  20درصد از ورودی صندوق توسعه ملي در بانكهای خصوصي و دولتي داخلي
سپردهگذاری ريالي ميشود تا بهصورت تسهیالت به بخشهای مذكور در اين ماده
(كشاورزی ،صنعت ،گردشگری و )...اختصاص يابد .سود سپردهگذاری و اقساط وصولي نیز
مجدداً جهت پرداخت تسهیالت طرحهای موضوع اين بند اختصاص مييابد .مجموع
قراردادهای سپردهگذاریهای ريالي صندوق بر اساس ماده ( )52قانون الحاق ( )2از ابتدای
سال  1394تا تاريخ  1397/12/29مبلغي معادل  334/7هزار میلیارد ريال بوده است .از
اين میزان  36/6هزار میلیارد ريال به اجرای حکم بند «الف» تبصره « »18قانون بودجه
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 ،1397ذيل ماده ( )52قانون الحاق ( )2اختصاص دارد.
ج) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایي و عشایری :تا
تاريخ  1397/12/29براساس قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي
و عشايری مبلغ  66/9هزار میلیارد ريال از منابع صندوق در دو مرحله در بانكهای منتخب
سپردهگذاری شده است .اين بخش از تسهیالت نیز منطبق با اساسنامه صندوق توسعه ملي
نبوده و براساس اليحه دولت در مورد پرداخت وام اشتغال روستايي و برای اجرا در مناطق
روستايي ،عشاير و شهرهای كمتر از  10هزار نفر ،پرداخت شده است .در جدول ذيل ميتوان
تجمیع سپردهها و تسهیالت ريالي صندوق از ابتدا تا  1397/12/29را مشاهده كرد.
جدول  .4تجميع سپردهگذاری و تسهيالت ریالي انجام شده

(مبلغ به میلیارد ريال)

ميزان اعتبارات

ميزان اعتبارات

مصوب

واریز شده
118.839

ردیف

مرجع قانوني

1

تسهیالت پرداخت شده تا پايان سال  1393براساس
قوانین بودجه و ساير تکالیف

211.343

2

بندهای «الف» و «ب» ماده ( )52قانون الحاق ()2

298.123

297.573

3

ماده ( )52قانون الحاق ( )2و بند «الف» تبصره «»18
قانون بودجه سال 1397

36.650

16.870

4

قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق
روستايي و عشايری

66.900

66.900

613.016

500.182

مجموع

بنابراين كل تسهیالت ريالي پرداخت شده از محل صندوق از ابتدای تأسیس تا تاريخ
 1397/12/29از سه محل قوانین بودجه سنواتي ،ماده ( )52قانون الحاق ( )2و قانون
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حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايری ،بالغ بر  613هزار
میلیارد ريال قرارداد بوده كه  278هزار میلیارد ريال (بالغ بر  45درصد) آن (مجموع
رديفهای ( )1و ( )4جدول فوق) خارج از روال صندوق توسعه ملي بوده است.
نمودار  .4نحوه توزیع تسهيالت ریالي صندوق توسعه ملي بين طرحهای در
چارچوب و خارج از چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملي
در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

(هزار میلیارد ريال)

خارج از روال صندوق توسعه ملی

278; 45%
335; 55%

جمعبندی
براساس آخرين گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي از ابتدای تأسیس تا  1397/12/29بالغ
بر  41درصد از تسهیالت ارزی مسدود شده 93 ،درصد از سپردهگذاریهای ارزی مسدود
شده و  45درصد از تسهیالت و سپردهگذاریهای ريالي مسدود شده صندوق توسعه ملي
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در راستای برنامههايي خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي هزينه شده است كه در
شکل  3ميتوان شمايي كلي از انواع پرداختهای صندوق توسعه ملي را مشاهده كرد.
شکل  .3شمایي كلي از انواع تسهيالت و سپردهگذاریهای ارزی و ریالي صندوق توسعه ملي
خارج از روال صندوق:
 28/14میلیارد دالر
تسهیالت ارزی
در روال صندوق:
39/73میلیارد دالر
خارج از روال صندوق:
منابع صندوق توسعه
ملي

سپردهگذاری ارزی

 5/63میلیارد دالر
در روال صندوق:
 430میلیون دالر
خارج از روال صندوق:
 278هزار میلیارد ريال

تسهیالت ريالي
در روال صندوق:
 335هزار میلیارد تومان

پيشنهاد
همانطور كه در متن گزارش مشاهده شد حجم بااليي از منابع ورودی صندوق توسعه ملي
توسط سه بخش مورد تأكید (بخشهای خصوصي ،عمومي غیردولتي و تعاوني) در اساسنامه
صندوق ،هزينه نشد و اين موضوع بیانگر نقض شدن قواعد مالي حاكم به مديريت درآمدهای
نفتي است .طي اين نقض قواعد مالي ،صندوق توسعه ملي به يك صندوق ضربهگیر بودجه
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تبديل شد و اين اتفاق بیانگر يك ضعف بزرگ در قواعد مالي حاكم بر مديريت درآمدهای
نفتي است .ضعفي كه فقدان توجه به آن موجب نقض پیاپي قواعد مالي حاكم بر مديريت
درآمدهای نفتي خواهد شد و اين نقض هیچ ارتباطي هم با شرايط تحريمي و غیرتحريمي
ندارد .بنابراين پیشنهاد ميشود در سالهای آتي بهويژه هنگام طراحي برنامه هفتم توسعه اين
قواعد مالي مورد بازنگری قرار بگیرد و به سؤاالت ذيل در اين بازنگری پاسخ داده شود.
 صندوق توسعه ملي از ابتدا تاكنون بیش از  100میلیارد دالر ورودی داشته كه
بخش خصوصي ،عمومي غیردولتي و تعاوني تاكنون فقط از  19میلیارد دالر آن استفاده
كردهاند .آيا اين موضوع ناشي از آن است كه ظرفیت سه بخش مذكور ،در كشور به قدری
باال نیست كه توانايي جذب همه اين منابع را داشته باشد؟ يا مسائل ديگری در فرايند
تصمیمگیری درباره منابع صندوق ،مانع تخصیص اين منابع به بخش خصوصي شده است؟
 با توجه به سؤال قبل آيا نبايد در مورد سهم صندوق توسعه ملي هم از منظر
میزان و هم از منظر تبديل سهم درصدی به سهم ثابت دالری بازنگری صورت گیرد؟
 آيا برای اقتصادی با ماهیت اقتصاد ايران كه در معرض تکانههای مختلفي مانند
نوسانات قیمت نفت ،تحريم و ...قرار دارد وجود سازوكاری برای ضربهگیری بودجه سنواتي
الزامي است يا صرف وجود صندوق توسعه ملي كفايت ميكند؟
منابع و مآخذ
 .1گزارش عملکرد صندوق توسعه ملي.
 .2قانون بودجه كل كشور .1397
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ناظران علمي :داريوش ابوحمزه ،سیدمحمدهادی سبحانیان
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 .2مصارف ارزی
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