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 چکیده 

در حال  ها و منابع در اختیار،  تغییرات نیازها و خواسته ،  ها انتظارات آیندگان از نسل کنونی با توجه به رشد آگاهی

حال وظیفه ذاتی هر نسلی آن است که از آنچه به صورت خدادادی در اختیار داشته، با حداقل  است. با این  دگرگونی

  ، و بر پایه عدالت  کرده  های هدفمند آنرا پایدار ، با روش دراختیارمخاطره، صیانت نموده و ضمن پرهیز از اتالف منابع  

رو با مروری بر اندیشه  ی تحویل دهد. در این راستا، مقاله پیش های بعداین ثروت امانت داده شده را به آیندگان و نسل 

گذاری مولد و پویا بعنوان  مقوله سرمایه  معرفیاقتصاددانان مکاتب مختلف درخصوص مباحث مربوط به رشد و توسعه و  

های ثروت  توسعه پایدار ورود کرده و در ادامه با توجه به نقش کلیدی صندوق   موضوعتوسعه کشورها؛ به  فصل مشترک  

پردازد. در انتها با  آنها در مسیر دستیابی به توسعه می   کارکردگذاری، به  ملی به عنوان بازیگران بالمنازع عرصه سرمایه 

مروری اجمالی بر صندوق توسعه ملی ایران؛ نقش این صندوق در دستیابی به اهداف متعالی که در اساسنامه آن ذکر  

 گیرد. است مورد بررسی قرار می 
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 مقدمه

زیست محیط، شناسان، اهالی وادی فرهنگ مداران، اقتصاددانان، جامعهه نام آشنایی است که حکمرانان، سیاستواژتوسعه، کلید

بودن  که چندبعدی و فرآیندی    مستقیم و غیر مستقیم به خود مشغول داشته است. چرا و ... را طی ادوار مختلف به صورت  

بعد    شود.عد اساسی برای توسعه تعریف میشود. عموماً چندین بُهای آن محسوب میای است که از مهترین ویژگیتوسعه مقوله

  بر   اجتماعی بعد  شود.  تعریف می  دارایی   و  منابع  عادالنه  توزیع  و  زندگی   فیزیکی   شرایط  بهبود   و  ثروت   تولید  حیطه  در  اقتصادی 

  شود.می  گیریاندازهو عواملی از این دست    زیستمحیط،  اشتغال  آموزش،  ،بهداشت  با  مرتبط  هایشاخص  پیشرفت  و   بهبود  اساس

  ارتقای   و   درک  فرهنگیبعد  است و نهایتاً    دموکراسی  از  اشکالی  و   یرأ  حق  آزادی،  بشر، حقوق  مانند  هایی ارزش  شامل  سیاسیبعد  

 گیرد.  را دربرمی هاانسان به بخشی هویتبه منظور  فرهنگ

های اقتصاددانان درخصوص رشد و  در این مقاله، در ابتدا بعد اقتصادی توسعه مورد تمرکز قرار گرفته و با مروری بر اندیشه

پرداخ به توسعه پایدار خواهیم  ادامه صندوقتوسعه، به مباحث مربوط  و  ت. در  آنها  های ثروت ملی، رویکردها و کارکردهای 

ارائه  بندی مقتضی  ارتباط آنها با مباحث توسعه بررسی خواهد شد. نهایتاً با مروری اجمالی بر وضعیت صندوق توسعه ملی، جمع 

 .  خواهد شد

 های اقتصاددانان درخصوص رشد و توسعهمروری بر اندیشه 

به خصوص    ز شدند: علل فقر نسبی و نابرابری اقتصاددانانی که به مطالعه توسعه پرداختند بر دو زمینه کلی متمرککلی  به صورت  

 در کشورهای کمتر توسعه یافته و نیز تعیین مسیر بالقوه پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه. 

های این اقتصاددانان  به معنای امروزی خود مطرح نبود. در واقع اندیشه  ک، فرآیند توسعهیدر دیدگاه اقتصاددانان مکتب کالس

. از  شدمهمترین بخش آن از طریق گسترش بازارها جستجو میبیشتر در زمینه رشد و پیشرفت اقتصادی مطرح شده است که  

تولید و فروش  طرفداران  منظر   تأکید به پسهر چه  این مکتب،  و  و  و سرمایهانداز  بیشتر کاالها و خدمات  گذاری در جامعه 

 د.  گردیمتعاقب آن انباشت سرمایه، منجر به رشد فزاینده و پیشرفت اقتصادی جوامع می

بعد از اقتصاددانان مذکور، شومپیتر برای نخستین بار دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادی را از یکدیگر جدا نمود. از نظر وی، رشد  

زایش  فگسترش تولید است. در واقع چنانچه بدون تغییر در روش تولید، تولید ناخالص ملی ا اقتصادی، جریان آرام و تدریجی  

مشتمل بر  شروطی  یابد، رشد اقتصادی حادث شده است. اما در مقابل بکارگیری ترکیب جدیدی از ابزارهای تولید با تحقق  

ابع جدید، دستیابی به بازارهای نوین کاال و خدمات  تغییر شرایط تولید، معرفی و عرضه کاالهای نوین به بازار، کشف و عرضه من 

شومپیتر عوامل مزبور را به نوعی عامل به وجود آمدن  گردد. ها و صنایع نوین تولیدی، منجر به توسعه میگیری سازمانو شکل

شود. شومپیتر، قق میستایی به سمت پویایی حرکت کرده و توسعه محیدانست. در چنین وضعیتی، اقتصاد از اانقالب در تولید می

   بود:چند ویژگی برای فرآیند توسعه متصور 

ترکیب   • و  تولید  آورنده  بوجود  عوامل  همه  کارگیری  روشبه  با  و  آنها  نیازها  به  پاسخگویی  منظور  به  نوین:  های 

شوند و به دنبال آن  های جدیدی وارد عرصه اقتصاد میهای روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع، بنگاهخواسته

به   بنابراین تنها معرفی روشمین مالی جدید شکل میتأمباحث مربوط  از مشکالت  گیرد.  تولید، گرهی  نوین  های 

تواند در راستای توسعه اقتصادی قرار گیرد که منجر به تولید کاال و  گشاید، بلکه زمانی این مقوله میاقتصادی نمی

 گذاری در اقتصاد است. های مذکور، نیازمند سرمایهیری فعالیتگستا، شکلاخدمات گردد. در این ر
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گذاران  های نوین در اقتصاد، نیازمند نقش سرمایهدهی به فعالیتها در شکل جدید: شکلمین مالی فعالیتچگونگی تأ •

های  محصوالت و فعالیتها و  ها، ابداعات، نوآوریهاست. با گسترش اعتبارات این گروهکنندگان مالی و بانکو تأمین

های واقعی اقتصاد، تغییرات الزم را ایجاد نموده و اقتصاد به سوی وضعیت مطلوب )توسعه( سوق داده جدید در بخش

 شود. می

های نوین )کارآفرینان و نوآوران(: این گروه در عمل کسانی هستند که مسئولیت  کنندگان روشنقش و وظیفه معرفی •

در واقع آن چه موجب  پذیرند.  های موجود را میریسک  ها و هزینهمدیریت اینگونه فعالیت  تشکیالت تولیدات نوین، 

 ، ریسک پذیر بودن کارآفرینان و نوآوران است. شودتوسعه اقتصادی می

ه  های وی در باب توسعه خواهیم پرداخت جان مینارد کینز است. گرچاندیشهاجمالی اقتصاددان دیگری که در اینجا به بررسی  

تواند الگویی برای دستیابی  ارائه داد، می  کود بزرگحلی که برای خروج از بحران رراهوی نظریه پرداز توسعه اقتصادی نبود، اما  

گرفته شود.   درنظر  پیشرفت  و  رشد  باالتر  مراحل  به  حلقه  اقتصاد  اقتصاددان،  این  دیدگاه  و  درآم  اتصال از  اشتغال  تولید،  د، 

میل نهایی به مصرف است. هر چه بخش بیشتری از افزایش درآمد قابل تصرف    ،تقاضای موثر و محرک این ارتباط  گذاری؛ سرمایه

در پاسخ به افزایش مصرف، تقاضا  شود. مصرف شود، تقاضای موثر افزایش یافته و در نتیجه از عوامل و منابع بیشتر استفاده می

از کمبود تقاضای موثر وجود    کند که در هنگام رکود که بیکاری ناشیرح میابد. وی مطیگذاری نیز افزایش میبرای سرمایه

وجود دارد. زمانیکه  حرکت منحنی عرضه پول به سمت راست، امکان افزایش تولید به واسطه افزایش تقاضای موثر    با  ،دارد

درآمد افزایش پیدا کرده و تقاضا    فیت اضافی باشند، از طریق افزایش هزینه دولت، تولیدکننده کاالی مصرفی دارای ظر   صنایع

می زیاد  کاالها  اینگونه  اختیار  برای  در  الزم  مالی  منابع  بایستی  لذا  شد.  خواهد  مواجه  رشد  با  نیز  تولید  نتیجه  در  و  شود 

و سرمایهعرضه گیرد  قرار  نباشند.  کنندگان  مواجه  منابع  محدودیت  با  دیگر  گذاران  بیان  اعمال به  اقتصادی،  رکود  رفع    برای 

 موثر واقع شود.  د توانها میهای کسری بودجه توسط دولتسیاست

پاسخی برای این مساله است که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار چه شرایطی الزم است. در  دومار  -الگوی رشد هارود

گذاری است. چراکه  سرمایهپاسخ به این پرسش این نتیجه حاصل شده است که رشد مستمر، مستلزم افزایش دائمی میزان  

سرمایهسرمایه ترغیب  موجب  تقاضا  افزایش  شد.  خواهد  موثر  تقاضای  و  درآمد  افزایش  موجب  بیشتر  )بعنوان  گذاری  گذاران 

گذاری  گذاری مناسب برای رشد اقتصادی، سرمایهگردد، بنابراین سرمایهصاحبان عوامل تولید( برای بدست آوردن سود بیشتر می

انداز ضریب ثابتی از  پسآن است که  ه موجب بهبود وضع تولید ناخالص داخلی گردد. مفروضات این الگو شامل  جدیدی است ک

ید، به  همچنین بر اساس این الگو، میزان بهینه سرمایه برای تولگذاری تغییر در موجودی سرمایه است.  سرمایه  درآمد بوده و 

تک است:  وابسته  عامل  مهارتچندین  مدینولوژی،  مالی  های  نهادهای  وجود  پیشرفت،  به  میل  و  کارآفرینی  توانایی  ریتی، 

های  گذاری، کارکرد نهاد دولت و حاکمیت به خصوص در پشتیبانی از فعالیتهای سرمایهکننده پس اندازها به فعالیترهنمون

الگوی    ،بر این اساس توانایی نیروی کار.  تخصص و مهارت و    ه بازارها، ثبات سیاسی و اقتصادی و نهایتاًگذاران، ابعاد و اندازسرمایه

بعنوان ضریب ثابتی از درآمد( رابطه مستقیم داشته و با نسبت سرمایه  نرخ رشد اقتصادی با پس انداز )کند که  مذکور عنوان می

برای پس بیشتری  توانایی  اقتصاد،  لذا هر چه  دارد.  رابطه معکوس  تولید  بهرهبه  و  داشته  باشد، رشد  انداز  باالتر  وری سرمایه 

 اقتصادی باالتر است.  

جهش یا فشار  ،  تحت عنوان نظریه فشار همه جانبه   این نظریه است.    روزن اشتاین رودن رشد اقتصادی بعدی مربوط به  نظریه  

 و شامل مفروضات ذیل است:  گذاری شده بزرگ نام
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دارد دخالت  اقتصاد  در  است؛  دولت  پیشرفت  حال  در  است؛  تکنولوژی  ناپذیر  تقسیم  تولید  بازدهی  توابع    و  فزاینده  )لذا 

معتقد  رودن  .  مکانیزم بازار قادر به تأمین امکانات الزم برای توسعه نیستدارد(؛    همراه   به   را   تکنولوژیکی  خارجی   های جوییصرفه

انباشت  به علت  است.های زیادی گذاریسرمایه مندنیاز این وضعیتو خروج از  اند مواجهرکود ، با  ر ااست کشورهای در حال گذ

دخالت دولت در اقتصاد ضروری است. این کشورها نیاز به    ، هافقدان مکانیزم بازار برای تعدیل قیمت  و  ضعف نیروهای مولد

ولت  د   زمانیکه  دانسته و معتقد استفعالیت اقتصادی دولت را مشروط و موقتی    این اقتصاددان.  دارند  یریزی کامل و جامعبرنامه

رودن در نظریه خود   .شودبخش خصوصی جایگزین دولت می  ،اقتصاد را از رکود خارج کرد و دوران شکوفایی اقتصاد آغاز شد

وجود جمعیت مازاد روستایی و بیکاری  ؛  های مختلف اقتصادیوجود وابستگی متقابل بین بخش ی،های خارججوییبه نقش صرفه

بر این اساس نظریه  نماید.  به عنوان عوامل تاثیرگذار تاکید می  سرمایه ثابت اجتماعی و    خارجیهای پولی  جوییصرفه؛  پنهان

گذاری برای رفع موانع موجود بر سر راه  ریزی جامع و کامل سرمایهی برنامهارشد متعادل به معنعبارت است از    فشار بزرگ

نظریه فشار  ، آنرا  شودها میموجب رشد تمام بخش  این دیدگاه. در واقع به این دلیل که  رال گذا توسعه اقتصادی کشورهای در ح

رودن معتقد است برای توسعه اقتصادی نیاز به اقداماتی است که بدون دخالت دولت صورت  نامند.  میرشد همه جانبه  یا  بزرگ  

مواردگیردنمی  این  از  ،  و متخصص  عبارتند  ماهر  انسانی  نیروی  و همزمو سرمایه  تربیت  تمام بخشگذاری وسیع  در  های  ان 

همچنین اقتصادی.   سرمایه  وی  مخارج  تأمین  مصرف  ؛ گذاریبرای  کاالهای  واردات  صادرات ی،کاهش  را    استقراضو    افزایش 

 .  کندپیشنهاد می

خود بر ساختار دوگانه اقتصادهای    مباحثنظریه توسعه اقتصادی در شرایط عرضه نامحدود نیروی کار را مطرح نمود و در  لوئیس  

که اقتصاد سنتی   ستدانداری( تأکید نمود. وی توسعه را فرآیندی میو مدرن )سرمایه وسعه نیافته متشکل از دو بخش سنتیت

ستو نیز مباحث خود در زمینه رشد اقتصادی را مطرح نمود. وی معتقد است کشورها  رو داری تبدیل کند.  را به اقتصاد سرمایه

معه سنتی، مرحله ماقبل خیز  جااین مراحل شامل  مرحله عبور کنند.    پنج برای قرار گرفتن در رشد باالی اقتصادی، بایستی از  

این دو اقتصاددان  باشد.  صادی و مرحله مصرف سرشار و انبوه می)جهش( اقتصادی، مرحله خیز )جهش( اقتصادی، مرحله بلوغ اقت

رشد اقتصادی که از طریق افزایش درآمد سرانه حاصل    -1اعالم نمودند که :  رشد و توسعه  در بیانیه مشترک خود در زمینه  

ت ساختاری  تغییرا بایست  و تخصص نیروی کار می  کننده توسعه اقتصادی است. همچنین از طریق گسترش آموزششود، مشخص

توسعه اقتصادی در معنای عام، مستلزم تحول اقتصاد معیشتی، سنتی و راکد به سوی اقتصاد صنعتی،    -2در جامعه ایجاد شود.  

که خود تابع سهم پس انداز از درآمد ملی  ،عامل تعیین کننده میزان رشد، تشکیل سرمایه است -3داری و مدرن است. سرمایه

کارآفرین نقش حیاتی و اصلی در رشد اقتصادی دارد، چرا که این گروه انگیزه کسب سود و درآمد بیشتری    رگذاسرمایه  -4است.  

برای دستیابی به حداکثر    -5در اقتصاد دارند و از عقالنیت و منطق اقتصادی بیشتری در بکارگیری عوامل مختلف برخوردارند.  

  - 6گذاری بیشتری دارند.  نی قرار گیرد که میل به پس انداز و سرمایهرشد اقتصادی، بخش عمده درآمد بایستی در اختیار کسا

  داری عامل محدودکننده رشد، کمبود سرمایه است. کشورهایی که با کمبود سرمایه در تحول از اقتصاد سنتی به اقتصاد سرمایه

 توانند از منابع مالی خارجی نیز استفاده کنند.  ، میمواجهند

ریشه واحد نظریات اقتصاددانان  رایی درخصوص رشد و توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت.  ت مکتب ساختارگنظریادر ادامه به بیان  

آن، مربوط به  یافتگی کشورها و یا عدم  مکتب ساختارگرایی )رائول پربیش، فورتادو، هانس سینگر، سیرز و ...( درخصوص توسعه

 توسعه نیافتگی کشورها شامل موارد ذیل است: ساختار اقتصادی کشورهاست. از منظر این گروه، اعم دالیل 

 در آنها پایین است. تولید وری بخش عمده اقتصاد این کشورها سنتی بوده و تکنولوژی و بهره •
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دربرمی • را  اقتصاد  از  کوچکی  قسمت  کشورها،  این  )مدرن(  پیشرفته  مر  که گیرد  بخش  آن  با  رویکرد  از  تبط  خارج 

آالت آن از خارج، وارد  ای و ماشینتولیدات این بخش برای صادرات بوده و کاالی سرمایهمرزهاست. بدین معنا که  

 شود. می

ای نبوده، توانایی استفاده از منابع و تولیدات بخش مدرن را  احی و تولید کاالی سرمایهربخش سنتی اقتصاد قادر به ط •

 باشد. نیز دارا نمی

 دهد.  از کل نیروی کار را پوشش میاقتصاد، درصد کمی   پیشرفته نیروی کار بخش  •

کننده منابع تولید و کاهنده  به کشاورزی است، با مدیریت محدودبخش سنتی اقتصاد که بیشتر فعالیت آن معطوف   •

 انگیزه تولید مواجه است. 

های کلیدی اقتصاد وجود دارد. در واقع حتی با وجود منابع و امکانات مکفی، بدلیل  انعطاف ناپذیری داخلی در قسمت •

در   محدودیت  و  اطالعات  کمبود  و  نداشته  وجود  منابع  از  بهینه  استفاده  تولیدکنندگان،  رفتار  در  ناپذیری  انعطاف 

 شده است.  دستیابی به آن و عدم شفافیت بازار در آنها نهادینه 

 باال و درآمد سرانه پایین است و تورم باال جزء الینفک این اقتصادهاست. رشد جمعیت  •

های با درآمد باال در این گونه کشورها با کشورهای خارجی و عمدتاً غربی، موجب  ارتباط فرهنگی و اجتماعی گروه •

مولد بوده و بدون ایجاد تولید و افزایش  افزایش واردات کاالهای مصرفی و لوکس شده است. پس انداز این گروه غیر

 شود.  در اقتصاد غیر رسمی استفاده مینیز عمده این درآمد  کهاشتغال، صرفاً موجب ایجاد درآمد برای این قشر شده 

های باالی درآمدی است که این امر موجب  و دهکپیشرفته    گروهالگوی مصرفی جامعه سنتی تحت تاثیر مصرف   •

گردد که بایستی از طریق واردات تأمین شود. لذا کسری  ر تولید و متعاقب آن ایجاد کسری میایجاد مازاد مصرف ب 

 شود.  و وابستگی اقتصاد بیشتر می دادهتراز خارجی رخ 

 کشش عرضه محصوالت داخلی و کشش تقاضای واردات در بخش مدرن پایین است.  •

داخلی را ندارد. برای این کشورها، فرآیند توسعه از طریق افزایش در درآمد  لذا در مجموع اقتصاد این کشورها، امکان رشد پویای  

آید. با تعدیل و اصالحات ساختاری، به جای آنکه عوامل خارجی، موجبات رشد را فراهم  سرانه و تعدیل در ساختارها بوجود می

این مکتب، استراتژی توسعه جایگزینی واردات  گردد. در این راستا، طرفداران  کنند، ظرفیت داخلی این اقتصادها، موجب رشد می

توسعه، به سمت جایگزینی واردات با تولید    مسیرهای مناسب در  ستاها با اتخاذ سیکنند. بدین مفهوم که دولترا مطرح می

یش  خش خصوصی و افزاها در این زمینه برای افزایش قابلیت رقابت بداخلی، حرکت کنند. از جمله ابزارهای سیاستی دولت

 گذاری است.  و امتیازات سرمایه تعرفه، نرخ ارز، نرخ بهره، ابزارهای مالیاتی کارایی اقتصاد؛

  اقتصاددانان این مکتبو عمده تمرکز   داشتهبیشتر بر تحلیل رشد اقتصادی در بلندمدت اتفاق نظر دیدگاه نئوکالسیکی توسعه 

تولید است. این گروه همچو و عوامل  بهینه منابع  بر آزادی فعالیتن دیدگاه کالسیکبر تخصیص  اقتصادی، محترم  ها،  های 

ها، ریشه توسعه  شمردن مالکیت خصوصی، گسترش رقابت و منع انحصار، کاهش دخالت دولت و ... متمرکز است. نئوکالسیک

د. لذا مکانیسم قیمت  شونیافتگی اقتصاد را ناشی از دخالت دولت در اقتصاد دانسته که موجب انحراف از عملکرد عوامل تولید می

شود. راهکار طرفداران این مکتب برای بهبود وضعیت توسعه؛  نقش صحیح خود در اقتصاد را ایفا نکرده و عدم کارایی ایجاد می

گذاری خارجی،  های دولتی، گسترش صادرات و تجارت آزاد، استفاده از سرمایهگسترش بازار آزاد رقابتی، خصوصی کردن بنگاه

 ائد و آزادسازی بازارهای پولی و مالی است.  حذف مقررات ز
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.  مطرح شداقتصاد نئوکالسیک    قالبدر  ،  بلندمدت بودن  و با ویژگی برونزا   (سوان  –مدل رشد سولو  ) سولواقتصادی  مدل رشد  

وری  یا نیروی کار و افزایش در بهره رشد جمعیت ،انباشت سرمایه کند رشد اقتصادی بلندمدت را با بررسیمدل تالش میاین  

به میکه  شناخته  فنی  پیشرفت  معمول  دهد.  طور  توضیح  اصلی شود  کاب   نئوکالسیک  تراکمی  تولید  تابع   مدل   این  هسته 

محسوب  ل سرانه سرمایه  است که مدل تکام  یسیستم غیرخطی شامل یک معادله دیفرانسیل،  سوان  –مدل سولو  .  است داگالس

فوق.  شودمی توسطبه  دیدگاه  مستقل  سولو طور  سوان و  رابرت  پسا  تریور  مدل  جایگزین  و  یافت    -هارود   کینزینیتوسعه 

تغییرات    به وسیلهجدید که    یپایدار   سویرشد به وسیله حرکت به    ،مدت در کوتاهنماید که  عنوان میمزبور  مدل  شد.   دومار

ایجاد  سرمایه و استهالک  نیروی کار  از تغییر در نرخ پسنین  چهمشود.  ، تعیین میشدهگذاری، رشد  انداز  تغییر در سرمایه 

و رشد    شده اقتصاد به حالت تعادل پایدار خود نزدیک    ، کند که در بلندمدتبینی میمدل استاندارد سولو پیشگردد.  حاصل می

اثرات سطحی    موجبانداز و رشد جمعیت  در پس  ات تغییرهمچنین  قابل دستیابی است.    ت تکنولوژیی تنها از طریق پیشرفدائم

 .شود( میواقعی  در بلند مدت )ارزش مطلق درآمد سرانه

  ، های مارکسبا الهام از اندیشه)پل باران، گوندر فرانک، سمیر امین و ...( درخصوص توسعه  مکتب نئومارکسیسم    اقتصاددانان

توسعه نیافتگی ریشه خارجی دارد. در واقع مهمترین علت توسعه نیافتگی برخی کشورها از منظر این گروه مربوط  که معتقدند 

 داری است.  های استعماری نظام سرمایهبه سیاست

نظریه دور باطل فقر را مطرح کرد. وی معتقد است تشکیل و انباشت سرمایه، هسته  مباحث مربوط به توسعه،  راگنار نورکس در  

  که اند گذاری کمتری مواجهنیافته با سرمایهکشورهای توسعهدهد. از منظر وی، مرکزی رشد و پیشرفت اقتصادی را تشکیل می

ر این اقتصادها درآمد سرانه پایین بوده و لذا قدرت خرید جامعه کم  این مساله موجب گسترش فقر در این کشورها شده است. د

وری را منجر شده  کاهش بهره  مسائل . این  یابدمیکاهش  سرمایه    انباشت  آن  بدنبال  وای  است، بنابراین تقاضا برای کاالی سرمایه

دلیل کوچک    گذاری در این کشورها بهانگیزه سرمایهشود. از سوی دیگر با توجه به پایین بودن  و مجدداً این چرخه تکرار می

گیرد.  و این دور باطل در سمت عرضه نیز شکل می  یافته ای کاهش  عاد بازار، تقاضای سمت عرضه نیز برای کاالی سرمایهببودن ا

ی و خارجی تامین آن  منابع داخلهمچنین  گذاری و  انگیزه سرمایه  تسبایکه میکند  رفت از این دور، استدالل میوی برای برون

 نماید.  ریزی تاکید میرا افزایش داد. برای تحقق این امر، وی بر گسترش فروش بازارهای داخلی و اهمیت نقش دولت در برنامه

اقتصاددانان  ید  گذاری همواره مورد تائهمانگونه که مالحظه شد، در روند دستیابی به رشد و توسعه، اهمیت سرمایه و سرمایه

له به خصوص برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که با مساله رشد جمعیت، پایین بودن درآمد بوده است. این مسأ

مروری بر اندیشه  لذا  انباشت عقب ماندگی مواجهند، اهمیت بیشتری دارد.  های مربوط به  چالشساختاری و    مشکالت سرانه،  

و بسط آن، فصل مشترک نقطه نظر مکاتب مختلف  مولد و پویا  گذاری  دهد که سرمایهعه، نشان میاقتصاددانان درباب رشد و توس

 شود.  به منظور حرکت در مسیر توسعه محسوب می

 حرکت به سوی توسعه پایدار  

و مالیات با    اندازگذاری، مخارج دولت، پسسرمایههای  های ملی، به منظور برابری طرف تولید و درآمد، بایستی هزینهدرحساب

بایست به مازاد اقتصادی  خالص تجارت )کسر صادرات از واردات( برابر شود. در داخل مرزهای اقتصاد، به منظور تأمین سرمایه می

که تفاوت میان تولید و مصرف جامعه است توجه داشت. در حالت بهینه اقتصادی، چنانچه نرخ رشد تولید بیشتر از نرخ رشد  

های اقتصادی در مسیر تولید و رشد اقتصاد  انداز خانوارها و بنگاهقتصادی حاصل شده که اوالً بصورت پسمصرف باشد، مازاد ا

از طریق  ثانی  درگیرد؛  قرار می )از جمله  ایجاد شده  فعالیت(ها مالیاتدرآمدهای  مالی  تأمین  زمینه  فراهم  ،  را  اقتصادی  های 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%88
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF_-_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF_-_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF_-_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF_-_%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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های  نیافته و یا با چالشتحقق  یا    ؛اما مساله اساسی آن است که این حالت در اقتصادهای درحال توسعه و یا توسعه نیافته کند.  می

 بسیاری مواجه است.  

عه اقتصادی است. با وجود تأکید اقتصاددانان  توجه به این نکته ضروری است که سرمایه فیزیکی شرط الزم و نه کافی برای توس

  ،بر موضوع انباشت سرمایه فیزیکی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی، در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه

اخیر به همراه    ن سالیاهای درآمدی در حال افزایش است. لذا در  با وجود رشد در تولید، نرخ بیکاری و شکاف و نابرابری بین گروه

از جمله در زمینه عدالت و  کید بر مباحث درون نسلی و بین نسلی له نیروی انسانی و تأی، مسأاهمیت به مباحث سرمایه فیزیک 

های اشتغال، افزایش درآمد  هدف رویکرد جدید توسعه، افزایش فرصت. شده استتوسعه مطرح  های جدید بعنوان محوربرابری 

نسل آینده  ثروت و انتقال آن، توجه و تمرکز بر  ، مباحث زیست محیطی،  های درآمدیشکاف میان دهک  خانوارها، کاهش فقر و 

 ... اندیشهاست.    و  بر  مروری  زمینه  این  بود.    ، برجسته  اقتصاددان  آمارتیاسن های  در  خواهد    خستین نآمارتیاسن  مثمرثمر 

اهمیت مقوالت    دادن  نشان  دلیل  به   که  اقتصاد  هایتئوری  پیشبرد  دلیل  به  نه اقتصاد را    رشته  نوبل   جایزه  که   است  اندیشمندی 

  به چیز هر  از بیش  او . است آورده دست به ،... در پیشبرد اقتصاد و   گرسنگی و   تغذیهسوء با مبارزه لزوم سواد، بهداشت،  آموزش،

  جنسیتی،   نابرابری  تبعیض،  زمینه   در  وی  یافتگی توسعه  هاینظریه  عمده.  دارد  شهرت  اقتصاد  علم  به  انسانی   نگاه  داشتن  دلیل

،  زیستمحیط  اقتصاد،   در  اخالقی   فقر  اجتماعی،  حقوق  و  آزادی  مبانی  و  اصول  انسانی،  نیروی   توسعه  توسعه،  در   زنان  سازنده  نقش

  خالف  بر  که   کندمی  بیان   و   است   فقیر  بسیار   اخالق  بعد  در  اقتصاد   علم  است   معتقد  آمارتیاسن .  شودخالصه می  پایدار  توسعه

  توزیع   چگونگی  روی  بر  اخالقی،  هایآموزه  اصلی  دغدغه  است،  برگزیده  را  «بیشتر   لذت  بیشتر  ثروت»  شعار  صرفاً  که  رایج  دیدگاه

  نقش   دارد   اعتقاد  وی .  است  برخوردار  ایالعادهفوق  اهمیت   از   آن  انواع   و  آزادی   آمارتیاسن،   منظر  از   توسعه   در.  است  متمرکز   ثروت 

  اولیه   سیاسی   هایآزادی  نقض  گسترده،  گرسنگی   ،قحطی  بروز  نشده،   ارضا   ابتدایی   نیازهای  مستمر،  فقر   با  مقابله   در   آزادی  انواع

  باید   اجتماعی؛  و  اقتصادی   زندگی  پایداری   و   زیستمحیط  به  آسیب  افزایش  زنان،  آفرینینقش  وسیع،   اعتناییبی  اساسی،  و 

  در نوین رویکردی کرد، مطرح سیستمی رویکرد یک  عنوان به  را آن آمارتیاسن که  آزادی مثابه  به توسعه رویکرد. شود مشخص

  به   کشورها   نیاز  پاسخگوی  تواندمی  توسعه،   ابزار  و هدف  عنوان به   انسان   فاعلی  نقش   بر   تأکید   با که   محسوب شده  توسعه  مباحث

  آفرینان   نقش  آمارتیاسن.  پذیرنقش  و   منفعل  نه  ،آفرین نقش  است  فردی  انسان  دیدگاه  این  در.  باشد  توسعه  مناسب  رویکرد  یک

  اساس   این  بر   آمارتیاسن   اصلی  ایده.  هاارزش  نقش   و  ساالری  مردم   نقش  انسان،  نقش :  کندمی  بندیتقسیم  عنوان  سه  تحت  را

  اساس   بر  باید  زندگی  و   دارد  اهمیت  بسیار  میان  این  در  آزادی  بلکه .  نیست  ثروت  و   درآمد  اساس  بر  صرفاً  انسان  زندگی  که  است

  بر  توسعه   بحث  در   و  است   اهمیت   حائز   بسیار   توسعه   انسانی  ظرفیت  او  برای .  شود  گیریاندازه  آزادی   از   برخورداری   میزان

 .  کندمی توجه  افراد ذاتی  هایقابلیت

  در  یندی فرا  اقتصادی،  توسعه  و  آمد   پدید   اساسی   تجدیدنظر   توسعه،   به   علمی   رویکردهای  در  ،1970  دهه   اوایل   ازبر این اساس  

  بهداشت   و  آموزش   بهبود.  گیردبرمی  در   هم  را  فرهنگ  و  هاسازمان  نهادها،  مانند  غیرکمی  عوامل  در   تغییرات  که   شد  گرفته  نظر

المللی جامعی شکل  توافق بیندر این چهارچوب،    . بود  تحوالت  این  حاصل   فیزیکی   سرمایه  کناردر    انسانی  سرمایه  به  توجه   و 

زیست وارد  های اقتصادی که بر جوامع انسانی و محیطگرفت که بر اساس آن رشد اقتصادی بدون توجه به مخاطرات فعالیت

 ومی تحت عنوان توسعه پایدار مطرح گردید.  مفهتواند تداوم یابد. لذا کند، پایدار نبوده و نمیمی

آنکه توانایی نسل آینده در تأمین نیازهایشان به مخاطره افت را فراهم  بدون  ای است که نیازهای زمان حال،  وسعهتوسعه پایدار، ت 

  که   است   فرآیندی   پایدار،   توسعه  متحد،  ملل  سازمان   به   وابسته  توسعه  و  زیست   محیط  جهانی  کمیسیون  تعریف   بر  کند. بنا می
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به    .باشد  سازگار   آینده   و  حال نیازهای  اب   بایستی  وری،ا فن  توسعه  گیری سمت  ها وگذاریسرمایه هدایت  منابع،   از   استفادهطی آن  

  های فعالیت ترغیب  و  سازیزمینه  بر  بشری،  جوامع  حیات   مجموعه  ارتقای   در  که  است فرآیندی مثابه  به   پایدار توسعهبیان دیگر  

 کند.  می تاکید  محیطی تنگناهای و  ها قابلیت با  سازگار

  و  طبیعی  منابع   از   پایدار   بشری، استفاده  جوامع  زندگی   کیفیت  ثروت، بهبود  توزیع   و  عدالت   شامل ترویج   پایدار   توسعه  اهداف 

ناساگار    اصل   دو  پایدار،   توسعه  فرآیند این اهداف است.    بلندمدت  استقرار   و  ریزی برنامه  آن و نهایتاً   از  زیست و حفاظتمحیط 

  پایدار،   توسعه  هدف   ترینمهمدر این راستا  .  دهدمی  پیوند   دیگر  یک  با   را   اقتصادی   توسعه  و  زیستمحیط  پایداری   مشتمل بر

.  است  زیست محیط با انسان روابط  مستمر بهبود بر  کیدتأ با آینده و کنونی  هاینسل برای  زندگی هایعرصه کردن زیست قابل 

و ...    المللیبین  نهادهای  غیردولتی،  هایسازمان  ها،همه مردم، دولت  همکاری  مستلزم  این نوع از توسعه  به  دستیابی  بنابراین 

های اجتماعی )ازجمله محیط زیست،  های اقتصادی )از جمله رشد، کارآمدی، پایداری(، مولفهتوسعه پایدار شامل مولفه  .است

ن  است. ای  (لودگیپذیری، تنوع زیستی، منابع طبیعی، آهای زیست محیطی )از جمله انعطافها(، مولفهمشارکت، نهادها، دولت

ها اهدافی مانند عدالت درون نسلی و نیازهای معیشتی الزم )بعنوان پیونددهنده اقتصاد و اجتماع(، عدالت بین نسلی و  مولفه

)بعنوان پیونددهنده اقتصاد    و انتقال آن  ثروت   ،زیست( و در نهایت تولید کاالها فرهنگ/ارزش )بعنوان پیونددهنده جامعه و محیط

   کنند.    یزیست( را دنبال مو محیط

  شده  تمرکز  اساسی  نکته  دو   بر  آن  پایداری  جهت  در  توسعه،  تحقق  اصل  عنوانبه  کارایی  اصل  بر  تأکید  ضمن  نویندر این رویکرد  

.  است  اقتصادى   توسعه   از   جدانشدنى  جزء   عنوانبه  زیستمحیط   به   توجه   پایدار،   توسعه   طرفداران  مباحث   در   نکته  نخستین   است؛

  دومین  طبیعی منابع از  برداریبهره در ویژهبه آینده های نسل  منافع به توجه و   توسعه منافع و  مواهب از مردم عموم برخورداری

 .  است پایدار   توسعه بحث در توجه  قابل نکته

نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است  .  اندیافته  ارتباط  دیگریک  با   توجهی   قابل  صورتبه  زیست،  محیط  و   عدالت  ویژگی  دو 

  های دولت  در   همچنین.  دارند  تمایل   زیست   محیط  از  باالتری   کیفیت  به   برابرتر،   درآمد  توزیع   با  کشورهایی   ، یجهان  سطح   در  که

  بیشتری با شدت    محیطیزیست  فشار  نتیجه   در   و  کمتر   دقت   با   محیطی زیست  هایسیاست  بیشتر،  قدرت   توزیع   در   نابرابری  با

  توسعه  زوال  و  تحلیلکه    دهدنموده و نشان می  تأکید  زیست  محیط   بر  عدالت  برتری  بر  نتایج مطالعات صورت گرفته.  دارد  وجود

  هدف   صورت به  بیشتر  انصاف  بر   تأکید  این .  شودمی  آغاز  اجتماعی  عدالتیبی  با   بلکه   محیطی،زیست  اقتصادی  ناپایداری   با   نه

  بکوشد،  اقتصادی  و اجتماعی برابری  از  بیشتری  سطح  برای  جامعه اگر  که  دارد ارتباط تصدیق  این  با  مطلوب و   عادالنه  اجتماعی

 . شد خواهد محقق احتماالً پایدارتر،   جهان بلندمدت اهداف 

زمینه ایجاد رفاه عمومی و    های توزیع اولیه و توزیع مجدد؛مهدادن و تنظیم برنااولویت قرارتوسعه پایدار بر اساس عدالت، با  

  کنترل  جهت الزم نهادهای  ایجاد  و  موجود نهادهای اصالحنماید. نسلی را فراهم می بین برقراری عدالت در سطح درون نسلی و 

ندارند،    حضور   گذاری سیاست و  گیری تصمیم  در  که   هایی نسل  منافع  تضمین   و  طبیعی  منابع   از برداریبهره  چگونگی  بر   نظارت   و 

 . شودمحسوب میاز رویکردهای توسعه پایدار بر مبنای عدالت 

 های ثروت ملی، رویکردها و کارکردها صندوق 

نماید که برای اهداف اقتصادی و اجتماعی خاصی  های ملی اشاره میای از داراییهای ثروت ملی به طور کلی به مجموعهصندوق

گذاری بازارهای جهانی  ترین بازیگران صحنه سرمایههای ثروت یکی از مهمدوقشوند. در دنیای کنونی صنگذاری میسرمایه

گذاری  مدت و بلندمدت را هدفگذاری میانها با توجه به کارکرد خود، نقش تثبیت کننده داشته، سرمایهصندوقاین  هستند.  
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کنند؛  ت نامطلوب انواع نوسانات را خنثی میهای خود، اثراکنند، از بازارهای داخلی حمایت کرده و با تخصیص مجدد سرمایهمی

 دهند.  همچنین عمق و وسعت بازار را افزایش می

توانند اختالالتی را نیز در اقتصاد ایجاد  از سوی دیگر با توجه به دارا بودن چنین موقعیت ممتازی در بازارهای مالی و پولی، می

ب افزایش پایه پولی شده و نهایتاً تورم را افزایش دهند و یا با انتخاب  کنند. از جمله با تبدیل منابع ارزی به پول داخلی، موج

ای و  ها، بر خالف اهداف توسعهگذاری و عدم انجام اقدامات به موقع و راهگشا در هنگام بروز انواع بحراننادرست اهداف سرمایه

 منتقل سازند.   آیندگانبه نسل آینده، انباشت بدهی را به زاینده صیانتی خود، به جای انتقال ثروت 

های ثروت ملی است. پرهیز از مداخالت  گذاری در صندوقهای سرمایهترین جنبه برای توسعه استراتژیحکمرانی خوب، حیاتی

 دهد.  ها برای دستیابی به اهدافشان را افزایش میسیاسی در صندوق و حفظ استقالل آن توانایی صندوق

های  ها بر اساس ویژگیابد. عموماً دارایییها بروز میفرآیند تخصیص داراییوت از طریق  های ثر گذاری صندوقاهداف سرمایه

های ثروت برای  شوند. بنابراین انتخاب میزان بهینه ریسک و بازده و افق زمانی موردانتظار صندوقریسک و بازده انتخاب می

های نقد شونده مانند اوراق قرضه و سهام عمومی دارایی  دستیابی به اهدافشان بسیار ضروری است. در افق زمانی کوتاه مدت،

 رسند.  ای به نظر میهای بهینههای جایگزین و غیرنقد انتخابشود و در افق زمانی بلندتر، داراییانتخاب می

ثروت پذیری صندوقریسک سرمایه  ،های  استراتژی  کننده  تعیین  به  آنهاست. صندوقهای  گذاریعامل  مایل  باید  ثروت  های 

های  گذاریمدت و نتایج آن بر سرمایه خود باشند و از طرفی با موضوع سرمایهپذیرش سطوح قابل قبول از ریسک نوسانات کوتاه

 بلندمدت درمواجهه با فشار بازار با احتیاط الزم برخورد کنند. 

 های ثروت ملی بدین شرح است: اع کارکردهای صندوقانو

شوند. این  ها ایجاد میمدت برای دولتهای مالی کوتاههای تثبیت: با هدف کمک به ایجاد تعادل در موقعیتصندوق •

  های اند و بعنوان ابزاری برای پرداختها به منظور تثبیت اقتصاد و بودجه دولت در برابر نوسانات طراحی شدهصندوق

 کنند.  ها ایفای نقش میها، ارزها و یا بروز بحراندولت و تعدیل انواع نوسانات از جمله قیمت

شوند. منبع اصلی  های آینده ایجاد میگذاری ذخایر مازاد به نفع نسلانداز یا ذخیره: با هدف سرمایههای پسصندوق •

ها برای تکمیل ذخایر ارزی بوده و هدف  ین صندوقشود. ا ها و ثروت کنونی نسل حاضر ناشی میاین ذخایر از سرمایه

 تر برای کمک به تقویت سود و بازده است.  های تاحدودی پرریسکگذاری در داراییآنها سرمایه

کنند تا در آینده برای هدف خاصی استفاده شود. برخی از  های اندوخته بازنشستگی: مازادی را پس انداز میصندوق •

صندوق داین  طریق  از  بدهیها  تأمین  هدف  با  فعلی،  مالیاتی  پایه  از  خارج  مازاد  و  رآمدهای  مشروط  مستمر  های 

های ذخیره )اندوخته( بازنشستگی با صندوق بازنشستگی متفاوت  شوند. صندوقنامشخص در ترازنامه دولت تشکیل می

از صندوقاست. بدهی واریز میهای حاصل  تا دهای ذخیره مستقیماً به خزانه دولت  ر جبران کسری سیستم  شود 

 بازنشستگی به دولت کمک نماید.  ازجمله موضوع 

  ، های خاصگذاری در پروژههای اجتماعی و اقتصادی یا سرمایههای توسعه: با هدف اصلی تأمین مالی پروژهصندوق •

ع داخلی  ها، تقویت صنایشوند. بنابراین مأموریت اصلی این صندوقهای داخلی کشورها تشکیل میعموماً در بخش

ها  گذاری خارجی نیز از اهداف این صندوقطور بالقوه افزایش در سرمایه از طریق سرمایهاست؛ درحالیکه همچنان به

 شود.  گذاری استراتژیک نیز گفته میهای سرمایهها، صندوقشود. به این صندوقمحسوب می
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های ملی شامل چندین مورد است. برخی منابع  ندوقهمانگونه که در مطالعات مختلف اشاره شده است، منبع ورودی ثروت ص

ها شامل نروژ، کشورهای  ترین این صندوقشدهکنند. شناختهورودی خود را از صادرات کاالهایی مانند نفت خام و گاز حاصل می

الماس و فسفات،  ای دیگر از کشورها، به دلیل دارا بودن منابع طبیعی همچون مس،  خاورمیانه، آالسکا و روسیه هستند. دسته

دهند. برخی دیگر  های ثروت خود را پوشش میگذاری بر اینگونه کاالها، منابع اولیه ورودی صندوقاز طریق فروش و یا سرمایه

کنند. امروزه ها کسب میباشند، منابع خود را از مازاد تجاری و یا مازاد درآمد دولتهای کشورهای آسیایی میکه عموماً صندوق

 هایی غیرکاالیی و مبتنی بر تجارت هستند.  های ثروت مبتنی بر کاال و بقیه صندوقندوقدرصد ص 60

 ای های ثروت ملی و ارتباط آنها با مباحث توسعه صندوق 

های امروزی جوامع در زمینه  های بلندمدت به منظور پرداختن به چالشگذاریاز منظر تئوری، میزان قابل توجهی از سرمایه

در سطوح جهانی،  هایی است.  گذاریجمله دستیابی به اهداف توسعه پایدار، در گرو چنین سرمایهتوسعه موردنیاز است. از آن

پتانسیلصندوق بودن  دارا  با  ملی  ثروت  سرمایههای  اصلی  منبع  الزم،  هستند های  سرمایه  ای  در  بلندمدت  گذاریکه  های 

با اینحال، همواره چالشتوسعه  های مختلف  بخش هایی در مسیر رشد و توسعه وجود دارد که مانع از انتقال  موردنیاز است. 

های  اندازی صندوقها به طور خاص به نحوه راهشود. بخشی از این چالشهای مرتبط با توسعه میها به بخشسرمایه این صندوق

 شود.  مزبور و فرآیندها و اهداف آنها مربوط می

توسعه پایدار با توجه به اهداف توسعه قابل تقسیم بندی  مباحث توسعه و به خصوص  های ثروت بر  نحوه تأثیرگذاری صندوق

 است:

گذاری در آنها واقعی و زیاد است. در واقع اهداف توسعه در  ای از اهداف اقتصادی توسعه که قابلیت سرمایهمجموعه  •

 موجود است. ملی دنیا های ثروت گذاری و دارایی اکثر صندوقزمینه رشد اقتصادی در سبد سرمایه

گذاری در آنها نسبتاً کم اما قابل سنجش  مایهکه قابلیت سر)توسعه پایدار(  ای از اهداف زیست محیطی توسعه  مجموعه  •

های  های مرتبط با کشاورزی پایدار، انرژی پاک و زیرساختگذاری در بنگاهتوان به سرمایهاست. در این خصوص می

 مرتبط با تغییرات آب و هوایی اشاره نمود.

از اهداف اجتماعی توسعه که دسترسی صندوقمجموعه  • توان گفت بسیاری از  است. میهای ثروت به آن دشوار  ای 

شود. در واقع دستیابی به این نوع اهداف،  گذاری تبدیل نمیاهداف اجتماعی توسعه پایدار به راحتی به فرصت سرمایه

های اجتماعی با  گذاریگذاری است. با اینحال برخی از سرمایهریزی برای سرمایههای هماهنگ و برنامهنیازمند تالش

نابرابری میبه جوامع کم درآمد و یا برنامههدف ارائه آموزش   توسط صندوقهای کاهش فقر و  های  تواند مستقیماً 

 گذاری شود.  ثروت ملی هدف

های  گذاری در دسترسند، اما به مدلهای سرمایهکه به عنوان فرصت  (توسعه پایدار توسعه )های  ای از زیرساختمجموعه  •

این  گذاری در این مجموعه، پایداری را هدف قرار میهای سرمایهمبتکرانه و نوآورانه نیازمندند. اساساً برنامه دهند. 

ها ممکن است با  گذاریهای ثروت ملی هستند. اینگونه از سرمایهدسته از اهداف، مرزهای قابل دستیابی برای صندوق

باال به همراه  سیاست بازدهی  به  برای دستیابی  اما قاعدتاً پتانسیل قابل توجهی  باشد،  های دولت همپوشانی داشته 

ها و  های خالقانه و نوآورانه در راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار و از طریق همکاری میان دولتریسک برای فرصت

 ن زمینه وجود دارد.  های ثروت ملی در ایصندوق
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انواع کارکردهای صندوق به  ذخیره  گذاری،  انداز، ذخیره سرمایههای تثبیتی، پسهای ثروت ملی مشتمل بر صندوقبا توجه 

 تواند تحت تأثیر قرار گیرد.  های آزادانه و بلندمدت میگذاری، نوع و نحوه سرمایهایهای توسعهصندوقبازنشستگی و 

های ثروت تاثیر بگذارد، مشخصات بدهی آنهاست. در این  گذاری صندوقی که ممکن است بر افق سرمایهاولین محدودیت کلید 

به سرمایهکارانههای تثبیت که دارای ریسک محافظهچهارچوب، صندوق های کم خطر و غیرفعال  گذاریتری هستند، عموماً 

گذاری  های کوتاه مدت، امکان سرمایهها، نیاز به برداشتوقشوند. با توجه به درخواست حاکمیت و دولت در این صندمحدود می

مدت،  نماید. بنابراین نیاز به پرداخت در کوتاهها با محدودیت مواجه میهای غیرنقد شونده و بلندمدت را در این صندوقدر دارایی

 را کاهش دهد.  های غیرنقدی که دارای قفل طوالنی مدت هستند گذاری در سرمایهممکن است توان سرمایه

های تأمین مالی آنها،  انداز، بر اساس نسبتگذاری و یا پسهای ثروت با رویکرد ذخیره بازنشستگی و ذخیره سرمایهدر صندوق

گذاری  تری درنظر گرفته شده و لذا انعطاف بیشتری برای سرمایهمدت و یا بلندمدتهای میاناین امکان وجود دارد که بدهی

 رنقد شونده با ریسک بیشتر در بلندمدت امکانپذیر گردد.  های غیدر دارایی

ای بعنوان ابزاری برای کشورها به منظور حمایت از رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته  های توسعههمچنین صندوق

های  ها، با دستورالعملقگذاری در بازارهای بخش خصوصی شده است. در واقع این نوع صندو و منجر به نسبت بیشتری از سرمایه

 ای دست یابند.  توانند همزمان به اهداف مالی و توسعهگذاری، میتری در مقابل سرمایهمنعطف 

های ورودی )منابع( باشد.  دهد که خالص جریان خروجی از صندوق )مصارف( بیش از جریانمحدودیت بعدی در صورتی رخ می

 های خاص رخ دهد.  های کاالیی در هنگام بروز بحرانهای ذخیره بازنشستگی و یا صندوقاین مساله ممکن است در صندوق

دمدت قادرند به طرق مختلف در بهبود وضعیت رشد اقتصادی، اجتماعی و  گذاران بلنبعنوان سرمایهملی  های ثروت  صندوق

های ثروت ملی در جهان، ویژگی منحصر به فرد  های صندوقاهداف توسعه پایدار تاثیرگذار باشند. با وجود افزایش و تنوع دارایی

 های توسعه پایدار به راحتی در دسترس نیست. گذاری در بخشآنها برای سرمایه

های غیرنقدی است که قابل فروش در کوتاه مدت  گذاریگذاری در بازار خصوصی یک اصطالح کلی درخصوص سرمایهسرمایه

ها،  های بازارهای خصوصی و عدم تقارن اطالعات موجب شده دسترسی به این دارایینیستند. از یک سو ماهیت مبهم دارایی

ی دیگر نتایج مطالعات مختلف حاکی از آن است که انتظار بازدهی باالتری  گذاری باشد؛ از سو نیازمند واسطه برای فرآیند سرمایه

های بازارهای خصوصی در مقایسه با بازارهای عمومی و دولتی وجود دارد. این امر به خصوص در مورد سهام  گذاریدر سرمایه

سرمایه است.  صادق  مستغالت  و  امالک  و  داراییگذاریخصوصی  طیف  در  بلندمدت  ب های  مانند  های  خصوصی  ازارهای 

های نوین و پاک، امالک و مستغالت، کشاورزی و سهام خصوصی تأثیرگذارترین راهبردها برای حمایت از  ها، فناوریزیرساخت

اند  های بخش عمومی و دولتی یا به اندازه کافی توسعه نیافتهپایدار است، چراکه طیف داراییای به خصوص توسعه  اهداف توسعه

 اند.  ر توسعه پایدار کافی نبوده و یا در مسی

ها )از جمله در حوزه های بلندمدت مانند زیرساخت، تأمین مالی پروژههای ثروتای صندوقی توسعههایکی از مهمترین نقش

الک و مستغالت  های نوین و پاک، امهای آبخیزداری و ...(، فناوریها و بنادر، حوزهآهن، فرودگاهها، راهها، جادهآب و برق و نیروگاه

کند.  ها پشتیبانی میهای بنگاهو مباحث مربوط به کشاورزی است. چراکه این خدمات بطور مستقیم از رفاه خانوارها و فعالیت

اقتصادی را  کنندگان و افزایش سودآوری شرکتها با کاهش هزینه برای مصرفگذاری در زیرساختسرمایه ها موجبات رشد 

تأمین مالی  ذاری در داراییگکند. سرمایهفراهم می به دنبال دارد.  اقتصادی  بر رشد  تأثیر مثبتی  نیز  بازارهای خصوصی  های 

های دانش بنیان،  های خطر پذیر منجر به اشتغال شده و ارائه کاالها و خدمات و فرآیندهای نوین توسط شرکت گذاریسرمایه
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کنند به بودجه قابل توجه و  کاهش تغییرات آب و هوا کمک میهای فناوری پاک که به شود. شرکتمنجر به رشد اقتصادی می

کنندگان مالی بازدهی قابل توجهی دارند.  ها برای تأمینهای بلندمدت نیازمندند؛ از سوی دیگر این نوع فناوریگذاریسرمایه

صندوق ساختار  با  کامالً  مسأله  دیدگاهاین  دارای  که  ملی  ثروت  میهای  نسلی  بین  مهای  همچنین  باشند،  است.  نطبق 

گذاری در توسعه امالک و مستغالت، منافع اقتصادی را به خصوص در مناطق توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته ایجاد  سرمایه

وری و تولید بیشتر محصوالت کشاورزی،  افزایش بهره  و لزوم  کند. رشد روزافزون جمعیت و افزایش نیاز افراد به مواد غذاییمی

ها به  گذاریکند. از مجموع این نوع سرمایههای ثروت ملی در این زمینه را بیش از پیش بازگو میگذاری صندوقیهاهمیت سرما

توانند  ای خاصی اتخاذ کنند، میهای ثروتی که تمرکز توسعهشود. بر این اساس صندوقهای هدفمند یاد میگذاریعنوان سرمایه

 توسعه به خصوص توسعه پایدار کسب نمایند.  گذاری جذابی را در مسیر بازده سرمایه

 ها ها و چالش صندوق توسعه ملی، فرصت 

  های ثروت به نفتی هایفرآورده و   گازی میعانات و  گاز و  نفت فروش   از ناشی عواید از بخشی تبدیل هدف  باصندوق توسعه ملی 

تشکیل    نفتی  هایفرآورده  و   گاز  و   نفت  منابع  از  آینده  های نسل  سهم   حفظ  نیز   و   اقتصادی  زاینده  هایسرمایه  و   مولد  ماندگار،

درصد    30های توسعه کشور، منابع صندوق توسعه ملی شامل  ( قانون احکام دائمی برنامه16بر اساس بند )ح( ماده )شده است.  

از صادرات نفت )نفت برنامه و تعیین  های نفتی( در سالخام، میعانات گازی، گاز و فرآوردهاز منابع حاصل  مبلغ آن در  های 

  هر   پیشین   بندهای   منابع  از  واریزی  سهم  افزایش  ارزش صادرات تهاتری اقالم مذکور؛  درصد  20حداقل  قوانین بودجه سنواتی؛  

  قابل   منابع  های بعد؛و سال  1389سال  ایان  درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پ  50  ؛ درصد  واحد  سه   میزان  به  سال

  حاصل   درآمد  ؛ مالی  سال   طی  صندوق   خالص  سود؛  مربوط   قوانین  رعایت  با   امنا   هیأت   مجوز  با   المللیبین  پولی   بازارهای   از   تحصیل 

  کشور  کل  1389  سال  بودجه  قانون  ( 4)  بند (  د)  جزء   موضوع  منابع  درصد   20و    مرکزی  بانک  در  صندوق   حساب   موجودی   سود  از

درخصوص منابع ورودی مربوط به صادرات نفت شایان ذکر  باشد.  لذا صندوق توسعه ملی، صندوقی کاال )نفت( محور میاست.  

و قوانین بودجه    1397ازجمله مصوبه شورایعالی هماهنگی سران قوا در سال  ، بر اساس قوانین باالدستی )1397است که از سال  

  تا مبلغ مذکور التفاوت درصد درنظر گرفته شده و مابه 20(، سهم صندوق توسعه ملی 1400 لغایت 1398های سنواتی در سال

درصد    38درصد و در سال جاری    36  ؛1399درصد، در سال    34  ؛1398درصد، در سال    32؛  1397سهم قانونی که در سال  

به ذبعنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.    باشد؛می بر اساس رویکردها و سیاستالزم  های  کر است 

مدیریتی هیأت عامل جدید صندوق، مباحث مربوط به درنظر گرفتن انفال به عنوان منابع ورودی نوین برای صندوق، در دستور  

این رویکرد هوشمندانه موجب تنوع بخشی به    کار اصالحات الزم در قوانین مربوطه و اساسنامه صندوق توسعه ملی قرار دارد.

های مربوط به آن با توجه به شرایط اقتصاد ایران را مدیریت  منابع ورودی شده، اتکای منابع ورودی صندوق به نفت و بحران

 نماید.  می

  خصوصی،   های بخش  ه ب  تسهیالت   اعطای مشتمل بر  توسعه ملی  الذکر، مصارف صندوق  از سوی دیگر وفق بند )خ( ماده قانونی فوق

  فنی،   توجیه  دارای   های گذاریسرمایه  توسعه  و  تولید   برای   غیردولتی  عمومی  موسسات   به  متعلق  اقتصادی   هایبنگاه  و  تعاونی

  های مناقصه  در   که   ایران  تعاونی   و  خصوصی  هایشرکت  به   مهندسی  و  فنی  خدمات   صادرات   تسهیالت  اقتصادی؛ اعطای   و  مالی

  خدمات  و  کاال   خریدار  های طرف  به   خرید   تسهیالت  سندیکایی؛ اعطای   تسهیالت   یا   خود  منابع  طریق   از  شوندمی  برنده   خارجی

  گذارانسرمایه  به   تسهیالت  خارجی؛ اعطای  مالی  و   پولی  بازارهای  در  گذاریکشور؛ سرمایه  صادراتی  هدف  بازارهای  در  ایرانی
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  رعایت  با   ایران  در  گذاریسرمایه  از  حمایت   و  جلب  منظور  به   اقتصادی مناسب  بازدهی  و  رقابتی شرایط   گرفتن   نظر  در  با  خارجی

 باشد.  صندوق می هایهزینه و نهایتاً تأمین  اساسی قانون هشتادم اصل

  قانون ( 4)  تبصره(  الف)   بند در  از جمله    ی صندوق توسعه ملی لحاظ شده است؛ در قوانین بودجه سنوات گذشته نیز تکالیفی برا 

. 1399و    1398های  سال  بودجه  قانون(  4)  تبصره(  هـ )  ، بند1397  سال  بودجه  قانون(  4)  و بند )و( تبصره(  د)  بند،  1396  بودجه

  از   و نیز قانون حمایت  (2)  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  به  مواد  برخی  الحاق  قانون(  52)  ماده  اجرای   همچنین در

 شود. عشایری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می و   روستایی مناطق  در پایدار اشتغال  ایجاد  و  توسعه

منابع  شود.  دولتی و سایر موارد خالصه میغیرتوان گفت مصارف صندوق توسعه ملی در سه بخش حاکمیتی،  می  بر این اساس

های صورت گرفته؛  گذاریها و نیز سپرده بانکبه متقاضیان از محل تسهیالت اعطایی با عاملیت  توسعه ملی  تخصیصی صندوق  

.  باشدمیخدمات    و  کشاورزی؛ صنایع تبدیلی و گردشگری  و  معدن؛ آب  و  پتروشیمی؛ صنعت  و  پاالیشگاه  گاز،   و  های نفت در بخش

های مربوطه و توسط هیأت امناء صندوق  نامهضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی بر اساس نظام

 باشد.  رتال این صندوق قابل دسترسی است و مورد بحث این مقاله نمیگزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در پوگردد.  مصوب می

کننده امور صندوق در چهارچوب مفاد  توسعه ملی بعنوان افراد اداره  هیأت عامل جدید صندوقاعضاء نوین بر اساس راهبردهای  

ای و صیانتی منظور شده است. همچنین برای  ، برای تخصیص منابع؛ سه هدف تثبیتی، توسعهاساسنامه و مصوبات هیأت امناء

دقیقی به آن اتخاذ گردد. با توجه به جزئیات مصارف  و مقرر گردیده تا پایبندی    ت درنظر اسهریک از این اهداف سهم مشخصی  

صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تاکنون، ضروری است توجه به اهداف کارکردی صندوق در طول و عرض آن دقیقاً تبیین  

  ماندگار،   های ثروت  دستیابی به صیانتی( برای    ای وشود. به بیان دیگر اوالً درنظر گرفتن هر سه رویکرد مذکور )تثبیتی، توسعه

چراکه  است؛    کارامدیصندوق توسعه ملی اقدام  منابع    از  آینده  هاینسل  سهم  حفظ  نیز  و  اقتصادی  زاینده  هایسرمایه  و   مولد

بدیل  بر نقش بی  ،های ثروت ملیمرور ادبیات توسعه اقتصادی و کارکردهای صندوقدر  همانطور که در این مقاله مالحظه شد  

 .  ای تأکید شده استبی به اهداف توسعهها در دستیاهای صندوقای و انتخاب داراییرویکردهای سرمایه

با توجه به واقعیات شرایط اقتصاد ایران و دورنمای اثرات آن در رسیدن  هر یک از این کارکردها  های دقیق  بندیثانیاً تعیین سهم

 کاوی دقیق قرار گیرد.  صندوق باید مورد وابه اهداف 

است متفاوت  مالی    گیکنندتأمینشان  نهادهایی که تنها وظیفه، با  کارکرد صندوق توسعه ملینکته بسیار مهم آن است که  

گذاری مولد برای انتقال ثروت ماندگار و زاینده به نسل بعدی  توسعه ملی استفاده از سرمایه  صندوقغایی  است؛ در واقع هدف  

کنندگان مالی با هدف کسب حداکثر سود، درصد مشخصی از ریسک و بازده را انتخاب کرده و به اعطاء منابع  باشد. تأمینمی

قالب تسهیالت، سپرده در  یا سایر روشمالی  و  برای  پردازند. درحالیکه سرمایهگذاری میهای سرمایهگذاری  گذاری هدفمند 

ن مولد  برای  ابزاری  ملی،  توسعه  توسعهصندوق  اهداف  به  و دستیابی  منابع  و عدالت  مودن  پایدار  توسعه  مباحث  از جمله  ای 

است.  بین سیاستنسلی  متولیان  است  مطلوب  دولتبنابراین  ملی،  توسعه  صندوق  در  استفادهگذاری  و  منابع  ها  از  کنندگان 

 صندوق، به این مهم اهتمام ورزند.  

  ظرفیت  به  منجر،  بلندمدت  هایگذاریسرمایه  مدت و فقدانکوتاه  های بدهی  بر  کیدتأ  و   یتثبیتسهم باال برای نقش  درنظر گرفتن  

  مطابق با قوانین شود. اما از آنجا که از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی  می  ملی  ثروت  هایصندوق  برای  کمتری  پذیریریسک

د؛ لذا این کارکرد  وتوان در مجموع میزان آن را به یکباره صفر نمباالدستی، چنین نقشی برای صندوق لحاظ شده است و نمی

  مقتضیاز سوی دیگر  صندوق )تثبیتی( بایستی کمترین میزان سهم را در مقایسه با دیگر کارکردها به خود اختصاص دهد.  
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و   مشخص نمودن مبالغ،  و از هنگام انتخاب موضوع  بودهبیتی، رویکردی فعاالنه  قش تثصندوق توسعه ملی برای ن  داست رویکر

با هماهنگی صندوق توسعه    ؛ صندوق توسعه ملی و سپس نحوه بازپرداختتا مرحله برداشت از حساب  بردار  های بهرهدستگاه

ملی صورت پذیرد. شایان ذکر است جزئیات نحوه بازگشت این منابع که در راستای تثبیت انواع کسری و بحران به حاکمیت/دولت  

 شود؛ بسیار حیاتی است.  اعطا شده است و تضامین مقتضی که برای آن اخذ می

های بازارهای خصوصی مانند  دارایی  در  گذاریبا توجه به آنکه سرمایه،  برای صندوق توسعه ملی  ایدر تعیین سهم کارکرد توسعه

  و   اقتصادی   منافع  از  تریگسترده  طیف  های نوین و پاک، امالک و مستغالت، کشاورزی و سهام خصوصی،ها، فناوریزیرساخت

و  ، میگیرددربرمی  را  جامعه  از   بزرگتری  بخش   اساساً  و   آوردمی  وجود  به  را  اجتماعی باالتری از کارکرد تثبیتی  بایست سهم 

  اقتصادی   و  اجتماعی  منافع  تنها  نه  هاگذاریسرمایه  نوع  در واقع این کوچکترمساوی با کارکرد صیانتی برای آن درنظر گرفت.  

  ریسکی   تعدیل  با  همراه  باالتر  بازده  بلکه   کند،می  ایجاد   ای )توسعه پایدار( توسعه  اهداف  از   بسیاری  راستای  در  را  تریگسترده

های غیرنقد شونده  در این چهارچوب همچنین شایسته است منابع صندوق از حالت نقدی به دارایی  .نمایدمی  ارائه  نیز  را   جذاب 

اتخاذ هردو رویکرد تثبیتی   یه و وصول مطالبات بسیار مهم است؛ چراکهدر این نوع کارکرد نیز نحوه برگشت سرمامبدل گردد. 

های بعدی صورت پذیرد. درغیر اینصورت؛ عدم وصول مطالبات و عدم  ای، بایستی با هدف انتقال ثروت ماندگار به نسلو توسعه

ای صندوق  همچنین در بسط کارکرد توسعهبازگشت سرمایه، منجر به انباشتی از بدهی به جای ثروت برای آیندگان خواهد شد.  

گذاری با  کردن، بعنوان راهبرد کارای سرمایهنمودن منابع نیز استفاده کرد. در واقع اهرمیتوان از ابزار اهرمی  ، میتوسعه ملی

نسبت بدهی   و ها بدهینسبت   و بررسی  نامهتراز تحلیل  و تجزیه طریق  از توان برای این منظور میحداکثر بازده و ریسک است. 

 های هدفمندی را صورت داد.  گذاری؛ سرمایهفمختل هایشرکت سهام صاحبان حقوقبه 

  آینده  هاینسل  سهم  زاینده و مولد با حفظ  هایگذاریو سرمایه  مالی  تأمین  برای  جذاب  عامل  به  را  ی ثروتها صندوق  آنچه

  قادر را  آنها  ها،صندوقاین    بلندمدت  زمانی  بازه  و   بزرگ  مقیاس  مانند  هایویژگی واقع  در.  آنهاست  بلندمدت   ذات  کند،می  مبدل

  و نسلی  درون اساسی  هایدارایی در گذاریسرمایه هرچه .کنند گذاریسرمایه بیشتری شونده غیرنقد  هایدارایی در تا سازدمی

صیانتی   .شودمی  بیشتر  تحریف  بدون  پایدار  توسعه  اهداف  به  دستیابی  برای  توانایی  باشد،  بیشتر  نسلیبین کارکرد    ، لذا 

ترین کارکرد صندوق توسعه ملی با اهداف متعالی آن است و بایستی بیشترین سهم را به خود اختصاص  ترین و منطبقپرقدرت

 دهد.  

ها  کننده مالی صرف پروژهتأمیندر قالبی فراتر از    استفاده از تمامی ابزارهای موجود؛صندوق توسعه ملی با  بر اساس مباحث فوق،  

در مسیر توسعه   با صیانت از منابع خدادادی که در اختیار نسل کنونی قرار داده شده،تواند  میگذار حداکثرکننده سود؛  سرمایهو  

 و سرمایه مولد را بر پایه عدالت به نسل آینده تحویل دهد.  پربار از ثروت ای  مجموعه پایدار گام برداشته و 

 جمع بندی 

مباحث   تائید  سرمایهاهمیت  مورد  اقتصاد، همواره  علم  تاریخ  در طول  اقتصادی  توسعه  و  رشد  محرکه  نیروی  بعنوان  گذاری 

  و  انسانی  نیروی  مسأله  فیزیکی،  سرمایه   اقتصاددانان مکاتب مختلف بوده است. به مرور زمان با رشد آگاهی، در کنار مباحث

  .است  شده  مطرح  توسعه   جدید  محورهای   بعنوان  برابری   و   عدالت  نهزمی  در  جمله   از  نسلیبین  و   نسلی  درون   مباحث  بر  تأکید

اهداف   پایدار   توسعه   و  طبیعی  منابع   از  پایدار  استفاده   بشری،   جوامع  زندگی  کیفیت  بهبود  ثروت،  توزیع   و  عدالت  ترویج   با 

  ها و گذاریسرمایه  هدایت  منابع،  از  استفاده  بایستی   طی آن  که  بلندمدت، به صورت فرآیندی  آن در  از  حفاظت   و  زیستمحیط 

  و  عمومی  رفاه   ایجاد   زمینه  پایدار  توسعهدر واقع  باشد؛ تعریف شد.    سازگار  آینده  و   حال  نیازهای  با  وری،فنا  توسعه  گیریسمت 
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  کنترل  جهت الزم نهادهای  ایجاد  و  موجود نهادهای اصالح. نمایدمی فراهم را نسلی بین و  نسلی درون سطح در عدالت برقراری 

  از   ندارند،   حضور  گذاریسیاست  و   گیریتصمیم  در  که  هایینسل  منافع  تضمین  و   منابع  از  برداریبهره  چگونگی  بر  نظارت  و 

  الزم،  هایپتانسیل  بودن  دارا   با   ملی  ثروت   های صندوقاز سوی دیگر    .شودمی  محسوب   عدالت  مبنای  بر   پایدار   توسعه   رویکردهای 

  کارکرد   دارای  هاصندوق  ایناست.   موردنیاز  مختلف  هایبخش  بلندمدت  هایگذاریسرمایه  در  که   هستند  ایسرمایه  اصلی  منبع

  ، کرده  گذاریهدف  را  بلندمدت  و  مدت میان  گذاری سرمایهقادرند    بوده وای  ای )پس انداز، بازنشستگی( و توسعهی، ذخیرهتثبیت

  و  عمق  و  کرده  خنثی  را   نوسانات   انواع  نامطلوب  اثرات   خود،   هایسرمایه  مجدد  تخصیص   با   و  کنند   حمایت  داخلی   بازارهای   از

  اهداف   و   اجتماعی   اقتصادی،  رشد   وضعیت  بهبود  در  مختلف  طرق  به  توانند می  ها لذا این صندوق  .دهندافزایش  را   بازار  وسعت

  های فناوری  ها، زیرساخت  مانند  خصوصی  بازارهای   هایدارایی  طیف  در  بلندمدت   های گذاریسرمایه  .باشند  تاثیرگذار   پایدار   توسعه

  اهداف  از  حمایت   برای   های ثروت ملی راهبرد صندوق  تأثیرگذارترین   خصوصی   سهام  و  کشاورزی   مستغالت،   و   امالک  پاک،   و   نوین

  خصوص  به  توسعه  مسیر  در  و ریسک جذابی   هدفمندی منجر به کسب بازده  های گذاریچراکه چنین سرمایهاست.    ایتوسعه

  ماندگار،  هایثروت  به  ورودی  منابع   در زمینه تبدیلصندوق توسعه ملی ایران نیز در مسیر اهداف خود  گردد.  می  پایدار  توسعه

بایست  ، میمندی از تجربه بیش از ده سال خودضمن بهره  ،آینده  هاینسل  سهم  حفظ  نیز  و   اقتصادی  زاینده  هایسرمایه  و   مولد

تا آیندگان از پایداری و عدالت  ، خود را ارتقاء بخشدای کارکرد صیانتی و توسعه دقیق، هدفمند و با جزئیات، راه تعیین نقشه با 

   توسعه ایجاد شده محظوظ گردند. 
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