
   ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی- مجله اقتصادی 
 ها سازی یارانه نامه هدفمند ویژه

 131-139،  صفحات1388، اسفند 101شماره 

  
  
  
  )بخش اول(  ∗∗ای بودجههای  مدیریت و کنترل صندوق

  

  اکبر علییامک یادگاری و شکوه السادات سیدس: ترجمه
  

  مقدمه  .1
های کلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد دولـت مبنـی            فتی در سیاست   صندوق توسعه ن   تاسیسموضوع  

 بررسی  ضرورتای،   بودجهفراها در قالب یک صندوق       کردن یارانه  بر تمرکز منابع حاصل از هدفمند     
ترجمـه بـا هـدف    ایـن   جهت، این   از. طلبد های مذکور را می     ماهیت صندوق  زمینهو مطالعه بیشتر در     

 .دشو ن زمینه ارائه میرسانی بیشتر در ای اطالع

 بررسـی ای را    بودجـه  فراهای    مربوط به تاسیس و مدیریت مالی صندوق      مباحث   ،این گزارش 
هـای دولـت مرکـزی را تـشکیل      هزینـه درصـد   45 تـا  40های دولتی که به طور متوسط      نهاد .کند  می

 دهند  می
3
و در همه کشورها با سطوح مختلف توسعه،     ) ندا های تامین اجتماعی    ، صندوق این نهادها  2
  .وجود دارند

های  ها در طراحی و مدیریت، نامناسب باشند، کارایی و اثربخشی نظارت       این صندوق  چنانچه
 برخـورداری از نظـام      دلیـل ای بـه     هـای فرابودجـه     صـندوق ایـن،    بـا وجـود      .کنند  میمالی را تضعیف    

 .دارنـد سیستم مدیریتی و نظارتی کـارا، منـافع بـالقوه         ا  ویژه در کشورهایی ب    ی مستقل و به   گیر تصمیم
 سیاسـی ایجـاد     ی و ای و عوامـل اقتـصاد        نظـام بودجـه    نـاموفق بـودن    بـه دلیـل      اغلـب  ،ها  صندوقاین  
ای در قالب یک      بودجهفراهای     اطالعات مربوط به صندوق    تاد  ده  می پیشنهاد ،گزارشاین  . شوند  می

ردد و چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی، اثر بخـشی و کـارایی             ارائه گ  ،دهی مالی  سیستم واحد گزارش  
  .کند ها پیشنهاد می  ای برای استفاده دولت  بودجهفراهای  صندوق

                                                 
  :استاثر این این مقاله ترجمه بخش اول  ∗

Richard Allen & Dimitar Radev,"Managing and Controlling Extrabudgetary Funds", IMF 
Working Paper, WP/06/286,PP.1-13, (2006). 
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 هـای  صـندوق برای تجریه و تحلیل ایجـاد   یجامع چارچوب ارائهاین گزارش،   از ارائه   هدف  
در بخـش   وه بـر ایـن،  عـال . ، است دهد که بخش مهمی از مخارج عمومی را تشکیل می         ای   بودجه فرا
 هــای  صــندوقزمینــهدر  المللــی پــول  صــندوق بــینهــای و یافتــهتجربــه چنــد کــشور  ،گــزارش مدو
  .دشو میارائه  ،ها  حفظ و نگهداری از بزرگراههای  نفتی و صندوقهای  به ویژه صندوقای بودجه فرا

   :دارد اهمیت جهتای از چند  بودجهفراهای  بررسی صندوق
 40در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه بیش از  هم ها این صندوق -

  .شوند شامل می دولتی را های درصد هزینه
 همدیریت مالی   و مهمتوانند به عنوان یک سیاست مالی        میها   صندوقاین   ،در برخی شرایط   -
 .روند بکار ، در راستای الزامات نظارتیعمومی

 از فعالیتهـای بخـش      ای قالب تحریف شده   ای   بودجه فرا های   مفسران، صندوق  برخیاز نظر    -
 .ندهست  ثبات و کنترل مالیه کالنویژه در حوزهه ب تخریبی آثار دارای که اغلبد ان  میعمو

 هـای   صـندوق  بـا    مـرتبط  ،هـای دیگـر     صندوق بـین المللـی پـول و سـازمان         های   بررسیبیشتر  
ه مواجه با پیامـدهای  نحوو مالیه کالن ر ثبات ای ب بودجهفراهای   صندوق تاثیر در زمینه   و ای  بودجهفرا

  .استآن 

تر از    اغلب پیچیده  ، حاکم بر آن   الزامات سیاستی  و   ای   بودجه فرامفهوم صندوق   این،   با وجود 
 اشـکال    نحـوه تـامین مـالی آنهـا بـه          جهـت از   ای  بودجـه فرا هـای   صندوق.آید میآن است که به نظر      

مالیاتهـایی کـه    ( 1ن شده تعیی از طریق مالیاتهای     ها  ن صندوق  از ای  برخی .ندشو بندی می   طبقه ،مختلف
 ماننـد مالیـات بـر صـنایع آالینـده و مالیـات بـرای سـاخت                  ،گـردد  برای مصارف مـشخص اخـذ مـی       

مالیـاتی  از محـل منـابع غیر      دیگر   برخیشوند و    میبه صورت کلی و یا جزئی تامین مالی         ) ها بزرگراه
 بـه ویـژه در کـشورهای عـضو سـازمان توسـعه و            ،ای  بودجـه  فـرا  هـای    صـندوق  .ندشو میتامین مالی   
 ، توسـعه یافتـه    نظـارتی و  ی  با تنظیمـات مـدیریت     و   میعمو سازمانهای  عنوان با اقتصادی   های  همکاری

 فاقـد   ،هـا   دیگـر ایـن نـوع صـندوق        برخی. شوند می وزارت دارایی اداره     توسطعمدتا   وجود دارند و  
  .شوند میاداره   جزئیبا مقررات  و اندعمومیت 

 هــای  صــندوقدر زمینــهبــسیار مــرتبط د تــا چنــد موضــوع شــو مــی تــالش ،ایــن گــزارشدر 
 و تحلیـل     فهم  مستلزم   ،ای  بودجهفرا های  بررسی جامع از صندوق   . دشون تجزیه و تحلیل     ،ای  بودجهفرا

ای   بودجـه فراهای    صندوق ایجادکه در   است   سیاسی -یکاملی از عوامل اقتصادی، نظارتی و اقتصاد      

                                                 
1. Earmarked Tax  
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ت بـازار یـا     س شکـ  بـه دلیـل    بیـشتر    ای بودجـه فراایجاد صندوقهای   که  موضوع    این در واقع،  .ندا خیلد
   .دارد، اهمیت اقتصادیبودجه باشد تا مسائل صرفا 

 کلی، گـزارش مـذکور یـک چـارچوب تحلیلـی بـرای بررسـی و ارزیـابی                   مقدمهرغم این     به
  :پردازدبزیر های  پرسشن به بررسی عالوه بر آ تادهد  می ارائه ای  بودجهفرا های صندوق

 ،موجـود  ای  بودجـه فرا های  صندوقمشی   تغییر و تحول در خط    نیازی به    ،در حال حاضر  آیا   -
  وجود دارد؟

 عوامـل  ماننـد ای   بودجـه فراهـای    مرتبط بـا دالیـل ایجـابی صـندوق         موضوعات   بایدچگونه   -
مـورد توجـه    چوب تحلیلـی    در تدوین یک چار   می   و مدیریت عمو   نظارت، اقتصاد سیاسی،    یاقتصاد

 ؟قرار گیرد

اسـتفاده  چـه معیارهـایی   بایـست از   مـی ، ای بودجـه فرا هـای  برای ارزیـابی صـندوق   کشورها   -
منحـل  حتـی  د و یا ن به بخش خصوصی واگذار شو      و یا  فعالیت آنها تداوم یابد   می بایست   ا  یآ ؟نمایند
 ؟شوند

در کـشورهای در      میمـو های مـالی کـالن و مـدیریت ع         سیاستاتخاذ  الزامات عملی برای     -
  یا در حال گذار چیست؟،حال توسعه

، هـا   تعریـف، داده  نگـاه اجمـالی بـه       گـزارش ابتـدا     ایـن    هـای یـاد شـده،       پرسـش در پاسخ بـه     
هـا را     این صـندوق   ایجاد و سپس دالیل     خواهد داشت ای   بودجهفرا های  ها و انواع صندوق    یبند دسته

 و ارائه معیارهای ارزیابی و اصالح این مـشکالت          ینهزمکند و به مشکالت موجود در این         میبررسی  
  .پردازد می

  
  ای بودجهفرا های  شناسایی صندوق و بندی ، طبقهها تعاریف، داده. 2

 بـسیار   هـا    این صـندوق   واقع،در  اما  رسد،   می به نظر    بدیهی ای  بودجهفرا های   اصطالح صندوق  اگرچه
 یـک تعریـف قابـل    ارائـه . دشون می شاملف را  از موضوعات مختلای متنوع و اغلب مجموعه پیچیده  
از  را   آن تمـایز ، و    اسـت  د مفیـ  ای   بودجـه  فرا های  سازی مفهوم صندوق   فهم و شناسایی آن در شفاف     

  .سازد میامکان پذیر   دیگریها صندوق
  

   ای بودجهفرا های  تعریف صندوق-الف
 کـه هـر     شـود روش استفاده    چند   بهتواند   میو   است   کلی شامل یک مفهوم     "ای  بودجهفرا"اصطالح  

 ایهـ   فعالیـت گـسترده تـرین مفهـوم       . دنـ ده مـی کدام جنبه متفاوتی از موضوع را مـورد تاکیـد قـرار             
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 شـده   مجـزا  که از بودجه     است تامین مالی یندهای  فرا و   ها  درآمدها، هزینه   کل مشتمل بر  ای  بودجهفرا
 بـه   ای  بودجهفرا های  مدها و هزینه  بانکی هستند که درآ    نوعی حسابهای    ،ای  بودجهفراحسابهای  . باشند

 هستند هایی هسسؤ، مای   بودجه فرانهادها و یا واحدهای     . شود  یا از آن برداشت می    و  واریز  حسابها  آن  
 استفاده کنند ای بودجهفرا از حسابهای توانند یا می وشوند  ، مشغول میای بودجهفرا های فعالیت که در

 و  هـا   ه باشـند و اغلـب وضـعیت حقـوقی آنهـا از وزارتخانـه              و یا برای خودشان ساختار سازمانی داشت      
ه شد انجام   های  به فعالیت  ای  بودجهفرا های   این گزارش، صندوق   طبق. است دولتی مستقل    سازمانهای
ینـد قـانون    فرادر   و   دنـ دارو سازمانی مجزا     بانکی   مراتب اغلبپردازند و     میدولت  عمومی  در حوزه   

  .دنشو میهای محلی وارد ن دولت وبودجه ساالنه دولت مرکزی
  
  ای بودجهفراهای  صندوقاطالعات مربوط به  -ب

کـه از نـسخه      را   ای  بودجـه فراهـای    مربوط بـه صـندوق    اطالعات   مختصرطور  ه  ب یک،  شماره جدول
  .دهد می ارائه  رااستده شاستخراج  ، سالنامه آمارهای مالی دولت2005

  
  )2002- 2004(دولت مرکزی  های  و هزینهای بودجهفراهای  صندوق. 1جدول 

 GFSآمارهـای مـالی دولـت       اطالعـات مربـوط بـه هزینـه از سـالنامه             و    تامین اجتمـاعی    صندوقای،   بودجهفراهای   صندوق: أخذم
  . )2006 آوریل( صندوق بین المللیانداز اقتصادی جهان  و چشم)2005(

  
  :استشرح این  به شماره یک، از استخراج اطالعات جدول به دست آمدهنتایج 
 لحــاظکــه بــا . نــدا دولــت مرکــزی هــای  از هزینــهیای بخــش مهمــ بودجــهفرا هــای وقصــند -

 .شوند شامل می را ها  درصد از کل هزینه44 تامین اجتماعی حدود های صندوق

 بـه ،  دنـ ده مـی  را تشکیل    ای  بودجهفراترین شکل فعالیتهای      تامین اجتماعی عمده   های  صندوق -
 .دشو می ها  درصد کل هزینه30بیش از شامل که  طوری 

   تامین اجتماعی های صندوق هزینه  ای های صندوق فرابودجه هزینه
درصد از کل   گروه کشورها

  ها هزینه
  GDPدرصد از   ها درصد از کل هزینه (GDP)درصد از 

  5/12  6/35  4/4  3/14  توسعه یافته
  4/5  2/26  8/2  2/13  درحال گذار/در حال توسعه 

  4/8  2/30  1/3  4/13  همه کشورها
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طـور    تامین اجتمـاعی، بـه     های   به استثنای صندوق   ای  بودجهفراهای    سطح فعالیت  رغم اینکه  به   -
 هم در کشورهای توسعه یافته و هـم در کـشورهای در حـال توسـعه و یـا در حـال گـذار         ای  گسترده

ر  دولـت مرکـزی را د      هـای   ی از هزینـه   بیـشتر  تـامین اجتمـاعی نـسبت        هـای   ، صندوق است توجه قابل
 .دنده می تشکیل ،کشورهای توسعه یافته

 های  د که صندوق  نده می در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان         های تفصیلی  تحلیلبیشتر   -
 در کـشورهای در حـال توسـعه،         کـه  در حـالی  .  یک چارچوب سازمانی بـا ثبـات دارنـد         ای  بودجهفرا

 و یک گـستره     نیستندخص برخوردار   ای اغلب از شفافیت و ساختار قانونی مش        بودجهافرهای   صندوق
 .دشون می شاملوسیعی از ترتیبات سازمانی را 

یند بودجه به خـوبی     فرا در کشورهای توسعه یافته با       ای  بودجهفرا های  صندوقبه طور معمول،     -
 . اند شده) ترکیب(ادغام 

  
   ای بودجهفرا های بندی و شناسایی سایر صندوق طبقه -ج
 جامع مـالی و     اطالعاتکه موجب اطمینان از      دلیلاین   به   ای  بودجهفرا های   مناسب صندوق  بندی هطبق

اولین منبـع در تبیـین   ، نظام آمارهای مالی دولت. دند، اهمیت دارنشو میتعریف صحیح اهداف مالی     
بـر   2001سـال  در نظـام آمارهـای مـالی دولـت      العمل دسـتور .گـردد  بنـدی محـسوب مـی    چنین طبقه 

 کـه از یـک واحـد    ای  مفهـوم پایـه  .دارد  تاکیـد تشکیالت قـانونی از  بیش ،ویژگیهای اقتصادی بنگاه 
کـسب   تالحی صـ  ، واحـد مـذکور    که است   این،  شود تعبیر می  "واحد اقتصادی "  از آن به   نهادی که 

، ایجاد تعهدات و مداخله در فعالیتهای اقتـصادی و انجـام معاملـه بـا     ها   دارایی تملکحقوق مالکیت،   
 توسـط مجموعـه کـاملی از حـسابها، شـامل ترازنامـه               واحد نهادی  وه بر این،   عال .د را دار  سایر نهادها 

  .قابل شناسایی است و خالص ثروت ها ها، بدهی دارایی
 راسیـستم طبقـه بنـدی شـده           ، ایجـاد   2001سـال   در   نظام آمارهای مالی دولت    دستورالعمل

  .کرد اعالم مجاز ای بودجهفرا های درون صندوق
ت دستگاههای دولتی با هویت قانونی مستقل نیز وجـود داشـته باشـند       ممکن اس این،  با وجود   

ها را نیز در     مالیات مانند منبع مستقیم درآمدی     های آنها در اختیارشان است و      که مقدار و ترکیب هزینه    
 جاده سـازی یـا تولیـد غیربـازاری          ماننداین دستگاهها اغلب برای انجام وظایف خاصی        . دست دارند 

را  حـسابها    ی از چنانچه این دستگاهها مجموعـه کـامل      . شوند  آموزشی تاسیس می   خدمات بهداشتی و  
 یهـای غیربـازاری   فعالیـت انجـام   به حساب خود باشند و به    ییها  کاالها و دارایی   مالک و   داشته باشند 
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 قـرارداد و ایجـاد تعهـد باشـند،     انعقـاد نمایند که طبق قانون مجاز به انجام آن هستند و قـادر بـه              اقدام  
  .توانند به عنوان واحد دولتی مستقل در نظر گرفته شوند می

 بیـشتر معطـوف بـه تـدوین اطالعـاتی           ،2001سال  ستورالعمل نظام آمارهای مالی دولت در       د
یعنــی . اســتای مــوثر  بودجــهفراهـای   بنــدی صــندوق اسـت کــه اســتفاده از آنهــا در تعریـف و طبقــه  

شـوند و از نظـر       ف دولت تامین مالی و کنترل مـی       غیرانتفاعی غیربازاری که عمدتا از طر     های    هموسس
 هـای دولـت را بـه اجـرا در          شود که سیاسـت     اما فرض می   ،قانونی واحدهای مستقل غیردولتی هستند    

هایی مـستقل، هدفمنـد و دور از فـشارهای      غیرانتفاعی، سازمانهای هدلیل که موسساین  به  . آورند می
های خاص استفاده از انها را به استفاده از سازمان های  تند، دولت ها برای انجام برخی سیاساسیاسی 

  بهداشـت،  مانندهایی    توسعه و برقراری استاندارد در زمینه      ، تحقیق ، مثال برای. دهند دولتی ترجیح می  
تواننـد    غیرانتفـاعی مـی  هـای  مواردی هـستند کـه موسـسه   امنیت، محیط زیست و آموزش و پرورش،   

 .مل کنندموثرتر از سازمان های دولتی ع

صندوق تامین اجتماعی نوعی واحد دولتی است       در دستور العمل نظام آمارهای مالی دولت،        
 از شـرایط عمـومی      ستبایـ  مـی  ،صـندوق ایـن   . داردفعالیت  که در یک یا چند طرح تامین اجتماعی         

  از مجـزا  سازماندهی فعالیت صـندوق تـامین اجتمـاعی بایـد            به عبارتی، . واحد نهادی برخوردار باشد   
 ، را به طور مستقل    شهای ها و بدهی    بتواند دارایی  ستایب  می لی و ،باشددیگر  فعالیت واحدهای دولتی    

  . خود در داد و ستدهای مالی مشارکت نمایدبا دارایینگهداری کند و 
 در تبیـین    2001سـال   در  دستورالعمل نظام آمارهای مـالی دولـت        رسد    به نظر می  که   در حالی 

 نقـش   ، دیگـر  ای و ارتباط آنها با دولت یا بخشهای عمـومی          بودجهفراای  ه وضعیت اقتصادی صندوق  
 در  .توانـد مفیـد باشـد      هـای مـالی مـی      ای در تحلیـل    بودجهفراهای   ، شناخت انواع صندوق   رددای  مهم
  مطابق با اهداف، منابع تامین مالی آنها و ساختار سـازمانی          توان    ای را می   بودجهفراهای    صندوق ،ادامه

  . بندی نمود  طبقهها،نآ
  

   اهداف آنهامبنایای بر  بودجهفراهای  طبقه بندی صندوق
و تـامین  شـوند   تاسیس می ، اهداف خاصساس برا هستند کهیهای  صندوق:  ویژه های  صندوق •
 یا سایر درآمدهای ویژه کـه بـه طـور معمـول بایـد بـه تـصویب                    خاص های  مالیاتطریق  از  آنهامالی  

و  تـامین اجتمـاعی، صـندوق بهداشـت و درمـان             هـای   ننـد صـندوق    ما .گیـرد   انجام می  ،قانونی برسند 
 .ها  بزرگراهایجاد های صندوق
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 وشوند  تاسیس می ،ای  توسعههای  که برای حمایت از برنامه    هستند  ی  های  صندوق:  توسعه های  صندوق
 هـای    صـندوق  ماننـد . شـوند  تامین مالی می   ، اهدایی و گاهی منابع داخلی     های   کمک از طریق  معموال

 . بخشیهای صندوق زیست و  محیطهای تماعی، صندوقاج

 هنگـام حـوادث    اضـطراری و      مواقـع  دری هـستند کـه      هـای   صـندوق :  ذخیره اضـطراری   های  صندوق
 .شوند می تاسیس ،منتظره غیر

 ،دولـت و اقتـصاد    ی   کـاهش اثـر نوسـان درآمـد        بـرای  کـه    هستندی  های  صندوق:  تثبیت های  صندوق
 .یت نفتبتث های صندوقمانند شوند  میتاسیس 

 ، آینـده  هـای   ی هستند که برای ذخیره سـازی ثـروت بـرای نـسل            های  صندوق:  پس انداز  های  صندوق
 .شوند مانند صندوق پس انداز نفت میتاسیس 

 هـای   بودجـه کـل و هزینـه      ) کـسری ( تـامین تـراز      بـرای ی هستند که    های  صندوق: صندوق تامین مالی  
 .شـوند  می تامین مالی ،   منابع تجدید ناپذیر   سایرت و   شوند و اغلب از درآمد نف      میغیرمعمول تاسیس   

 . تامین مالی نفتیهای مانند صندوق

و  شـوند  مـی  اهدایی مربـوط     های  ی هستند که به جریان ورود کمک      های  صندوق:  مکمل های  صندوق
 .شوند می مدیریت ،خاصهای   جریانطبق

های تجـاری دولـت      مالی فعالیت که برای تدوین مکانیزم تامین      هستند  ی  های  صندوق: صندوق تجاری 
 .شوند  تاسیس می،گردانیبر مبنای اصول خودو 

شوند و معموالً از     میکه توسط دولت یا بدنه دولتی ایجاد        هستند  ی  های  صندوق: صندوق بازپرداختی 
 .شوند می تأسیس) ها بدهی( بازپرداخت دیون برای یا عوارض ها ها، تعرفه طریق مالیات

 هـا    که توسط وزارتخانه   ای هستند   محرمانه های   مشتمل بر صندوق    که  متفرقه یا   بودجه فراحسابهای  
 .دنشو می تأسیس ، دولتیهای و نمایندگی

  

   آنهامنابع تامین مالی مبنایای بر  بودجهفراهای  بندی صندوق طبقه
که به عنـوان درصـدی از کـل درآمـدها           (  میکه شامل درآمدهای عمو   : 1معیندرآمدهای   -
 های خاص یـا کمکهـای تـامین اجتمـاعی          که با مالیات   (اختصاصیو درآمدهای   ) گردد میتعریف  

  .است )شود مشخص می
  انتقاالت از بودجه  -

                                                 
1. Earmarked Revenues 
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 . خصوصی سازیهای  مالی و غیر مالی، شامل دریافتهای فروش دارایی  -

 .فروش کاالها و خدمات -

  استقراض -
  

  نحوه اداره و تشکیالتای بر اساس  بودجهفراهای  بندی صندوق طبقه

. شـوند  می اداره  ،داری توسط وزارت دارایی یا خزانه    و  هایی که به صورت متمرکز        صندوق . 1
 ای  ینـدهای بودجـه   فرا هـای    اجتنـاب از محـدودیت     در بیشتر مواقع  ی  های  انگیزه تاسیس چنین صندوق   

  . اشاره کرد،شوند می در گردش که به طور متمرکز اداره های توان به صندوق می مثال برای. است
عـالوه بـر عامـل      . دنشـو  مـی  اداره   ،سـازمانها یـا سـایر     ها    ی که توسط وزارتخانه   های  قصندو . 2
 بـرای  ی دیگـر  هـا، عامـل    هزینـه اجتناب از کنتـرل     ) ای   بودجه فراهای   اجتناب از محدودیت   (مذکور

 .گردد ای محسوب می بودجهفراایجاد صندوقهای 

 .دنشو میمستقل اداره ور ه طبی که های صندوق . 3
 
  ای  بودجهفراهای   صندوقسیستأ دالیل. 3

 وجـود   ،ایـن مقالـه    در. کـرد  از دیـدگاههای مختلـف بررسـی         تـوان  میرا   ای   بودجه فرا های  صندوق
 ،گـروه اصـلی از عوامـل      دو دلیل وجود ترکیبی از      ا به  و یا ایجاد آنه    ای  بودجهفراعملیات یا نهادهای    

 مورد بررسی   ادامه که به ترتیب در      است  شکست بازار یا سیستم بودجه و عوامل اقتصاد سیاسی         یعنی
  .گیرد قرار می

  
   ای شکست سیستم بودجهعوامل  -الف

های تامین اجتماعی، صـندوق       صندوق مانند (ای  بودجهفراهای   نوعی از صندوق  : ناهماهنگی افق زمانی  
 ،تـی هـای آ    اند تا درآمدی برای بازنشـستگان یـا نـسل          تاسیس شده  )های ذخیره نفتی   تثبیت و صندوق  

یک حاشیه   ،مانند کاهش منابع طبیعی در بلندمدت      ، تغییر شرایط اقتصادی   برابریا در   و  دارک بینند   ت
بودجـه  در  تـر از افـق زمـانی         هایی طوالنی   چنین صندوق  در افق زمانی    ،هر حال ه  ب. دن ایجاد کن  یامنیت

  . ممکن است یکسال یا حداکثر سه تا پنج سال باشد، این زمانوسنتی است 
 ممکـن اسـت     تخـصیص نامناسـب منـابع کـه       ممانعـت از     :ینـد بودجـه   فراههـای ذینفـع بـا       تداخل گرو 
، تمـایالت بخـشی   ه از   برگرفتـ و  ز طریـق ارائـه اطالعـات تحریـف شـده            ای را ا   های بودجه  تخصیص

  .منحرف نماید
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 کشورها به صورت    برخیهای بودجه ای در       نظام: عدم تشخیص نیازهای اقوام محلی در تخصیص بودجه       
هـای ضـعیفی      دارای مکانیزم   که شود اداره می  دارایی و خزانه داری      خانه های  وزارت از طریق  متمرکز

 کمتـر  کننـد و   ای از حاشیه به مرکز عمل مـی         شرایط و اولویتهای بودجه    زمینهدر انتقال اطالعات در     
 دری  ا  بودجـه  فراهای    در چنین محیطی، انگیزه ایجاد صندوق     . هستندپاسخگوی نیازهای اقوام محلی     

  . گیرد  شکل می،مقامات محلی
هـای مـستقل      نظـارت   مکـانیزم غالبـا    : برای پاسخگویی و شفافیت در مـوارد خـاص         فقدان ترتیبات نهادی   

ت بازرسی مستقل ئن کشورها، هیایدر بسیاری از . در کشورهای در حال توسعه، ضعیف استبودجه 
  . استمحدود یی بسیار اجرا یا نقش و مسئولیت آنها از نظر قانونی و  ووجود ندارد

 
   عوامل اقتصاد سیاسی-ب

 این موضوع   ،در واقع . های اقتصاد سیاسی است     ای، زمینه   بودجه فراهای    یکی از دالیل ایجاد صندوق    
   .پردازیم ادامه میهایی از آن در  نمونهبه یک عامل غالب است که 

هـای   بررسـی . ندهـست  حـساس  ، سیاسـی  دیدگاه از   کههایی    برنامهو  مقابله با کاهش بودجه       -
، نمونه خوبی از ایـن موضـوع    آمریکایند اصالح تامین اجتماعی در ایاالت متحدفرا در زمینه    موجود
 . است

هـای دولـت از منـابع     رفع ظاهری کـسری بودجـه از طریـق تـامین اعتبـار بخـشی از هزینـه                 -
  .ای بودجهفراهای  صندوق
مهمی که در بودجـه سـاالنه بـرای آنهـا بودجـه      های اقتصادی  فعالیت زمینهدر منابع تجهیز    -

  . شده است در نظر گرفته تریکم
هـای    شـفافیت ارزیـابی صـندوق      زمینـه  اصول عمـومی پذیرفتـه شـده در          درباجتناب از کار   -

  .ای بودجهفرا
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