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 چکیده 

یافته نقش یک پشتوانه بین نسلی و منبعی برای امور زیرساختی را ایفا بیشتر کشورهای توسعهصندوق ثروت ملی در  
ارزی کشور از بودجه کند. در ایران نیز بعد از تکامل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، تالش شد تا منابع  می

گذاری  دهی و سرمایهرو، کار اصلی صندوق به وامصندوق ثروت ملی را پیدا کند. از این    رایجو همان جنبه  جاری جدا شود  
.  د شای از صندوق پدیدار  های بودجه ها و استفادهت وامبازیافهایی در این حوزه مانند عدم  ، چالش در این میانتبدیل شد.  

  مدیریت   ایبرراهکارهایی  برخی کشورها، بهدر  ثروت ملی موفق    هایشده با استفاده از تجربه صندوقدر این نوشته تالش
راهکارها عموماً معطوف به استفاده از ابزارهایی هستند که کار  این    در ایران اشاره شود.ملی  های صندوق توسعه  چالش
اند  داشته باشند. این ابزارها عبارتبه دنبال  کنند، بدون آنکه مشکالت کنونی را  گذاری را تسهیل میبخشی در سرمایهتنوع

-سرمایه  شرکت  ، تاسیسساخت  زیرصندوق    ،خصوصی  گذاریسرمایه  صندوق  پروژه،  عام  سهامی  شرکت  از  استفاده  از:
 . و اوراق بدون سررسید تورم از مصون  اوراق بورس و انتشاربه مستقیم ورود  و گذاری

 

 واژگان کلیدی
 صندوق زیرساختگذاری خصوصی، ، صندوق سرمایه پروژه  صندوق توسعه ملی، درآمدهای ارزی، شرکت سهامی عام

  





 

 مقدمه 

هایی در خصوص استفاده بهینه و زیرساختی از آن ایجاد کرده  نیم قرن گذشته همواره دغدغه طیوجود درآمدهای نفتی 
بردارى از نفت سراسر  استخراج و بهره  ازیبه دنبال اعطاى امت  یشمس  ۱۲۸۰در سال    انهیخاورم  حفارى در  نینخستاست.  

  خ ی در تار انه،یعنوان خاستگاه نخست صنعت نفت خاورمهب  رانینام ا  ترتیب نیبد  .استان شمالى انجام شد  پنججز به رانیا
منتشر شده    یبر اساس آمار رسمصادر شد.    رانی محموله نفت خام ا  نیتنخس  ۱۲۹۱نفتى جهان ثبت و در سال    اتیعمل

بشکه برآورد    اردیلیم  ۱۵۴از    شیب  رانیا  یگاز   عاناتینفت خام و م  یاستحصال شدن  ریمجموع ذخا({۱}نمودار)وزارت نفت  
در  همچنین    .شودینفت خام موجود در جهان محسوب م  ریدرصد از مجموع کل ذخا  ۱۰معادل    زان،یم  نیا   .شده است

درصد   ۱۸اص  که با اختص  اند میلیون بشکه اعالم کرده  6۰۰میلیارد و    ۲۰۸ایران را  اثبات شده    ینفت  ریذخا  ۲۰۱۹نوامبر  
با توجه به ذخایر چشمگیر نفت  دست آورده است.  کشور نفتی به  ۹6خود، رتبه سوم را در میان  از ذخایر نفتی جهان به

با این  شکل گرفته است.    کشور از محل درآمدهای نفتی   ملیهای  ایران انتظارات قابل توجهی برای گسترش زیرساخت
درآمدها در ایران  این  .  بوده استاستفاده  مورد  ،  روزمره  امور  در بودجه جاری برای گذران  عموماً  وجود، درآمدهای نفتی  

بیشتر غالب بوده،  مضرات  ،  همواره در قالب یک تهدید یا یک فرصت عمل کرده و از آنجایی که رویکرد گذران امور  
تواند  ، میمخاطراتی ایجاد کندتواند  طور که میهمان  این منابعدر حالی است که    اقتصادی آن بیشتر نمایان شده است. این

 نیز باشد.  یک فرصت ویژه برای توسعه و پیشرفت اقتصادی 
 
 

 
 منبع: رزرو بوک نفت

کارگریزی  اکنون تهدیدهایی که از حوزه درآمدهای ارزی وجود دارد شامل مباحثی در خصوص افزایش تورم، فرهنگ  هم
آن از  تورم،  نفتی است. در خصوص  درآمدهای  به  وابستگی  منابع، خالص و  از سمت  پولی  پایه  اجزای  از  یکی  جا که 

های خارجی بانک مرکزی است، با افزایش فروش نفت و استفاده از آن در قالب قانون بودجه، هر سال به پایه پولی  دارایی
پولی از طریق افزایش درآمدهای نفتی، منجر به یک تورم ساختاری شده است.    شود. افزایش مداوم ساالنه پایهاضافه می

های خارجی بانک مربوط به خالص دارایی،  درصد پایه پولی    ۹۵بیش از    ({ ۲}نمودار )اساس آمارهای بانک مرکزی  بر
شود.    کار  گ ضد تواند موجب گسترش فرهنالوصول بودن میخاطر سهلمرکزی است. از طرف دیگر درآمدهای نفتی به 

 وجود آمده است.  است که از ناحیه این درآمدها به دیگری یمشکل اساسوابستگی به درآمدهای نفتی نیز 
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 منبع: بانک مرکزی

 
فرصتی برای توسعه و پیشرفت تبدیل کند، جدا کردن درآمدهای  تواند درآمدهای نفتی را بههای مهمی که مییکی از روش
ها نیز تفکیک شوند.  طور که درآمدها از هم تفکیک شدند، هزینهشود هماندرآمدها است. این کار باعث میارزی از سایر  

 - مانند حقوق و دستمزد-های جاری  گیرند، برای هزینهاز همین رو، وقتی درآمدهای نفتی در جایگاه خرج کردن قرار می
مدت اقتصادی تدوین نمود که  رنامه بلندمدت یا حداقل کوتاهتوان با این تفکیک یک بشوند. ضمن اینکه میاستفاده نمی

تنها این امکان را  های زیرساختی اجرایی شوند. در واقع، تفکیک درآمدهای ارزی از سایر درآمدها، نهاساس آن طرح  بر
کند  را طلب میریزی بلندمدت  های جاری نشوند، بلکه یک نقشه راه و برنامه کند که این درآمدها صرف هزینهایجاد می 
 های ثروت حاکمیتی، به عواملی ازطورکلی موفقیت صندوقشود. بهسمت پیشرفت میساز حرکت بهخود زمینهکه خودبه

زدگی، اراده سیاسی دولت  ها، عمل بر اساس قاعده مالی، اجتناب از مصلحتهای مالی و تعهد به آنجمله اقتدار سیاست
های سیاسی و اقتصادی دولت  محتاطانه درآمد بستگی دارد. در واقع چنانچه مدیریت بودجه و انگیزهو تعهد به مدیریت  

 یابد. با اهداف صندوق در یک راستا باشد، احتمال موفقیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می

 

 های ثروت استفاده از منابع صندوق مبانی نظری 

دولتی است  گذاریصندوق سرمایه یک Sovereign Wealth Fund  صندوق ثروت حکومتی یا صندوق ثروت ملی

دار در  ماننداییکه  مالی  و  واقعی  قرضه ،سهام  های  مستغالت،اوراق  و  امالک  گرانب  ،  سرمایه اهفلزات  های  گذارییا 

های ثروت ملی کند. صندوقگذاری میسرمایه های پوشش ریسکصندوق یا صندوق سهام اختصاصی جایگزین مانند

ذخیره  ها بیشتر از طریق درآمد حاصل از صادرات کاالها یا ازکنند و منابع مالی آنگذاری میدر سراسر جهان سرمایه

مطالعه تجربه کشورهای دارای صندوق ثروت حکومتی  . شودشود، تأمین مینگهداری می بانک مرکزی که توسط  ارزی
 :شودگذاری میسرمایه ذیلهای تژی عموما با اتخاذ استرا هادهد که منابع این صندوقنشان می

 ( سهام و اوراق قرضه ) های مالیگذاری در داراییرمایهس .1
 )تالو مستغ )امالکهای واقعی گذاری در داراییسرمایه .2
  ی(گذارگستردگی جغرافیایی سرمایه) گذاری در مناطق و کشورهای مختلف سرمایه .3
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(هزار میلیارد تومان)پایه پولی براساس عوامل سازنده ( : ۲)نمودار 

خالص داراییهای خارجی  خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بدهی بانک ها  سایر اقالم بانک مرکزی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B2_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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 (  ۱۰،  ۱3۹۸، )محمدی اجتماعی داخلی -اقتصادی های زیربنایی و گذاری در طرحسرمایه .4
 حاصل   پیامدهای  شناخت  و  صادرکننده  و  تولیدکننده   کشورهای  اقتصاد  در  طبیعی  منابع  از  حاصل  درآمدهای  یافتن  اهمیت

  بازار   در  طبیعی  منابع  قیمت  روند  در  منفی  یا   مثبت  هایشوک  وقوع  اثر  بر  درآمدها   این  قاعدهبی  و  قابل توجه  حجم  ورود  از
  و   کنترل برای   خاص روشی  دنبالبه یک هر  کشورها  این  و است کرده  آشکار را  درآمدها این  بر ضرورت مدیریت جهانی،
  مدیریت   در  مختلف  کشورهای  دهدمی  نشان  موجود  تجارب.  اندبوده  این درآمدها  نوسان  یا  ورود  از  حاصل  آثار  هدایت

 اند: استفاده کرده ذیل هایروش  از خود طبیعی منابع از حاصل درآمدهای

  سازوکار   از  استفاده  بدون  ایبودجه  های سیاست  طریق   از  مخارج  انجام  و   درآمدها  ورودی  جریان   مدیریت  -1
 مرکزی.    بانک نزد دولت ذخیره حساب در  درآمدها از بخشی اندوختن طبیعی، نظیر  منابع  هایصندوق

 ها.  صندوق این  در آن از بخشی اندوختن و درآمدها مدیریت برای  آن از استفاده و منابع هایصندوق  تأسیس -2
  و   گذاریجغرافیایی سرمایه  بخشیتنوع  که  است  داده  نشان  مختلف  کشورهای  تجربه  بررسی   که  است  این  مهم  نکته

  هر   بر  حاکم  مختلف  به شرایط  بسته  اگرچه.  است  موفق  هایصندوق  هایویژگی   از  یکی  کشور،   از  خارج  در  گذاریسرمایه
 ( ۱۱ ،همان نباشد. ) برقرار  لزوما  گزاره این است ممکن کشور،

 تثبیت تقسیم کرد:  های صندوقانداز و  های پسدو دسته صندوقهای ثروت ملی را بهتوان صندوق در این زمینه می
  صندوق،   نوع  این  در(.  کویت  مورد )  شود  می  واریز  صندوق  هزینه به  یا  درآمد  از  مشخصی  انداز، درصدهای پسدر صندوق

. ماند می  باقی  ثابت  زمان  طول  در  ارزش ثروت  بنابراین  و  است  مجاز  هادارایی  موجودی  از  حاصل  درآمدهای  از  تنها  برداشت
  موجودی   که   جا  آن  از.  شودمی  داشته  نگه  ثابت  سرانه  ارزش  شوند،می  مدیریت  بیشتر  احتیاط  با  که  هاییصندوق   مورد   در

 ها نسل  کلیه  به  مربوط  که  است  مواردی  به  مربوط  هاصندوق  این  از  برداشت  است،  آینده  های نسلبه    متعلق  صندوق  این
 (۱3۸۸،  پورو یادی باشد. )منظور  شده تمام کشور آن طبیعی از منابع  حاصل درآمد که زمانی یا و جنگ مثل  باشد،

ها  . توسعه صندوق شودیم  لیتشک  نهینمودن سطح حداقل هز  نیای و تضمبودجه  ندیاز فرآ  ت ی، در جهت حماتثبیت  صندوق
 ر یز  یواقع  متی. اگر قردیگیو برداشت از صندوق در زمان ضعف بازار انجام م  ردیگیصورت م  ینفت  هایدر زمان رونق

  ت ی صندوق تثب .  دریسرعت مورد استفاده قرار گبه  ندتوایمنابع صندوق م  رد،یگ  قرار  یشاخص برای مدت زمان طوالن  متیق
انداز منابع برای  جهت پس  یضمانت  چیاست و ه  ندگانیآ  دادن منافع نسل حاضر بر  حیها ترجاز آن  یکیدارد که    یبیمعا

اند دهه گذشته مورد استفاده قرار داده  کی  یرا ط   تیهای تثبکشور جهان صندوق  3۰از    شی ب.  وجود ندارد  ندهیهای آ نسل
اند. قابل ذکر است که  شتهگذا   شینما ها به صندوق   نیا  تی ری مد  ۀنیزم  در  را   یمتفاوتکشورها عملکردهای    نیکه البته ا 

تثب صندوق نروژ  در  تیهای  نمونه  یل یش  و  کشورهای  موفقاز  تجد  ت یریمد  های  منابع  .  باشندیم  ریدناپذ یدرآمدهای 
 ی اند. برخبوده کشورها  ریمشابه در ساهای صندوق گرید سی برای تأس ییعنوان الگو ها بهصندوق   نیاز ا یبعض نیهمچن

 ها توسط آن  نیقوان  ایاند )اکوادور( و  شده  نی گزیجا  گریهای دتوسط صندوق  ایاند  اتمام رساندهخود را به  هایییدارا  گرید
خوب در کنار    یاست )چاد(. در موارد بهتر، کشورهای با حکمران  افتهی  رییتغ  یاسیبه اهداف س  لیمنظور نبه   استمدارانیس

  ری ی از حد منابع در بودجه جلوگ  شیب  کردنهیبودجه با نظارت بر درآمدها، از هز   ندیفرآبه  صندوق  از منابع  یانتقال بخش
. آنها  ندیدر زمان نوسانات درآمدی عمل نما  یعنوان مانعبه   توانندیم  تیتثب  های صندوق(  ۱۵،  ۲۰۱۱،  )باگاتینیاند.  نموده

ق  یناش  ینانی نااطم  توانندیم نوسانات  و  متیاز  زمان  اثر  کاالها  دهند.  کاهش  را  درآمدها  بر  ق  یآن    ش ی افزا  هامت یکه 
 ( ۱7  )همان،.  شوندیجذب م  صندوقدرآمدی بودجه به انیجر یثباتیاز ب رییدرآمدها جهت جلوگ ابند،ییم
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 در ایرانملی پیشینه صندوق توسعه 

با توجه به لزوم تفکیک درآمدهای ارزی از درآمدهای ریالی و عدم استفاده از درآمدهای نفتی در لوایح بودجه، اقداماتی  
. نخستین گام در این زمینه، تاسیس صندوق ذخیره ارزی بود.  های آتی انجام گرفتدر راستای حفظ منابع برای نسل

  ی مجلس شورا  بیقانون برنامه سوم توسعه کشور به تصو  6۰در قالب ماده    ۱37۹در سال    یارز   رهیدوق ذخصن  جادیطرح ا
. به موجب  دیرس  بیبه تصو  رانیوز   ئتیه  یآن از سو   یینامه اجرا  ن یو به دنبال آن، در آبان همان سال، آئ  دیرس  یاسالم

  ت ی ریسازمان مد  شنهادیپ(، بهیاسالم  یمجلس شورا  ۱37۹سال    صوبم)قانون برنامه سوم توسعه کشور    6۰بند)ه( ماده  
  3ماده حداکثر ظرف مدت    ن یا  یینامه اجرا   ن یآئ  ،یی و دارا  یو وزارت امور اقتصاد  ران یا  ی و بانک مرکز   یز یو برنامه ر 
قانون برنامه سوم    یاصالح  6۰ماده    همچنین بر اساس  د.یرس  رانی وز  ئتیه  بیقانون، به تصو  نیا  بیتصو  خی ماه از تار
و    یکل بانک مرکز   سیرئ  ،یز یر و برنامه  تیری سازمان مد  سیرئ  ،ییو دارا  یامور اقتصاد  ریمتشکل از وز  یئتیتوسعه، ه

، جهت  یارز   رهیصندوق ذخ  یامنا   ئتیعنوان هه  ( برانیوز  نینفر از ب  دو)حداقل    یجمهور  سیبه انتخاب رئ  ندهینما  چهار
 .  شد لینامه و نظارت بر عملکرد صندوق تشک  نیآئ نیشده در ا نییدر موارد تع میتصم خاذات

  ی ها ییدارا  ل یحاصل از فروش نفت خام، تبد  یدرآمدها  زانیثبات در م  جادی توان به ا  یم  یارز  رهیاز اهداف صندوق ذخ
از موارد قابل    یکیاشاره کرد. به عنوان مثال    یارز  یو کاهش تالطم ها  ری انواع ذخا  گریدحاصل از فروش نفت خام به 

باشد. دولت طبق  یم یو گردشگر  یدست  ع یصنا   ،یفرهنگ راثی در م  یگذار  هیشامل سرما یارز   رهیاستفاده از صندوق ذخ
حاصل از صادرات نفت    یحساب برداشت کند که درآمد ارز   نیتواند از ایم   یبرنامه سوم و چهارم توسعه، در صورت  نیقوان

 دیاز عوا یناش  یکسر نیتأم  یبرا  یارز  ری برداشت از ذخا طور نیکند. هم دا یشده کاهش پ  ینیب شیخام نسبت به ارقام پ
 .بودممنوع  یبودجه عموم یرنفتیغ
  ی ها و بانک  یداخل  یشبکه بانک  ق ی، از طری ارز  ره یصندوق ذخمنابع  درصد    ۵۰تا    چهارم توسعه مقرر شد قانون پنج ساله    در

بخش    ین یو کارآفر  یدیتول  ی طرح ها   ازین   از اعتبارات مورد   یقسمت  نیو تأم  یگذار هی سرما  منظور خارج از کشور، به    یرانیا
با    التیباشد، به صورت تسه  دهیربط رس  یذ  یتخصص  یها وزارتخانه  دیتائ  هآن ها ب  یو اقتصاد  یفن  هیکه توج  یردولتیغ

از نوسان    یناش   یفشارها  لیتعد  یدر راستا  شتریحساب، ب  ن ی ا  یریفلسفه شکل گ  ران،ی. در اابدی  صیتخص  یکاف  نیتضم
عملکرد    ،ابقاعده و مکرر از این حسهای بیواسطه برداشتدر گذر زمان و به  اما  بوده است  ینفت بر اقتصاد مل  متیق

قانون مذکور،    ۱6( و طبق ماده  ۱3۹۰  -۹۴آن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه )  از  . پسبه دست نیامدمطلوبی  
های نفتی به  صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

های  های آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردهاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های ز های ماندگار، مولد و سرمایهثروت
 نفتی تشکیل شد.

 

   صندوق توسعه ملی عملکرد

اداره شوند، که این وظیفه را همراه با مدیریت سیستم   بانک مرکزیهای ثروت ملی ممکن است توسط  وقبرخی از صند
می انجام  کشور  صندوق بانکی  نوع  این  مهمی    هادهد؛  مالی  و  اقتصادی  اهمیت  از  دیگر  هستندبرخوردار  معموالً   .

ایران،  .  اندازهای دولتی هستند و ممکن است نقش مهمی در مدیریت مالی نداشته باشندهای ثروت ملی صرفاً پسصندوق
 اندگذاری در صنایع نفت و گاز اختصاص دادهبه سرمایهبیشتر  عربی، کویت و نروژ منابع صندوق خود را    هامارات متحد

 .  هستندگذاری بیشتری برخوردار دیگر کشورها مانند چین، سنگاپور و شیلی از تنوع سرمایه  هایصندوق  اما
مدیریت جریان وروردی    از  استفاده  با  سعودی  عربستان  مانند  نفت  صادرکننده  کشورهای  از  بعضی  دهدمی  نشان  هابررسی

 همچنین   و(  آمریکا )  آالسکا  نروژ،   عمان،  کویت،  نظیر  دیگر  تعدادی  و  ایو بودجه  مالی  هایسیاست  چارچوب  در  درآمدها

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
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  درآمدها   این  مدیریت  به  آن،   مشابه  سازوکارهای  یا(  منابع تجدیدناپذیر  صندوق)  نفت   هایصندوق   تشکیل  با   روسیه  و   ایران
های  فرصتگذاری ندارد. صندوق،  مدیریت سرمایهدر  مدت  هیچ نوع تعهدات کوتاه ( نروژ نیز  ۱3۹7،  )باستانی.  پرداختند
رود طی زمان هایی که انتظار میهای خاص را تعریف نموده و در داراییها و شرکت گذاری بلندمدت در بخشسرمایه

های نوسانات شدید در بازارهای سرمایه را تحمل  تواند دوره کند. صندوق میگذاری مینماید، سرمایهبازده فراوانی ایجاد  
 ( ۱۰3،  ۱3۹۴، )کوپپهنماید. 

 

 صندوق توسعه ملی ارزی عملکرد  الف( 

بند    مفاد  تاکنون، به صورت ارزی و براساس  یاز محل منابع صندوق توسعه مل  ییاعطا  التیبخش عمده تسه:  عاملیت 

منعقده   ارزی  ت یپرداخت شده است. کل قراردادهای عامل  ان یبانکهای طرف قرارداد به متقاض  تی)خ( اساسنامه و با عامل
  ۱3۹۹دالر بوده است که در سال    ونیلیم   ۱۴3میلیارد و    ۱۱6  مبلغ  ۱3۹۹سال    انیتا پا  ({3}نمودار) های عاملبا بانک 
های  برای بانک  هیدالر سهم  ونیلیم  ۸۲۰پنج میلیارد و    عامل صندوق، مبلغ  اتیه  ۲3/۰۲/۱3۹۹مورخ    مصوبه  مطابق

 دالر منعقد و ابالغ شده است.   ونیلیم ۹۲۰چهار میلیارد و بانک به مبلغ   ۱3 قرارداد و  بیامل تصوع
 

 
 منبع: صندوق توسعه ملی 

 
دالر    ونیلی م  ۹6میلیارد و    3۴  طرح ارزی به مبلغ   3۱۸تعداد    ،۱3۹۹سال    انیپا  ارزی تا  تی از محل منابع قراردادهای عامل

دالر   ونیل ی م  ۹۵7میلیارد و    33  طرح با مبلغ مسدودی بالغ بر  3۱۵  تعداد  زان،یم  ن یکه از ا({۴) }نمودار  شده    یمال  نیتأم
طرح فعال   3۱۵  از  اند.نموده  هیخود را تسو  یافتیدر  التیتسه  دالر  ونیلیم  ۱3۹به مبلغ    زی طرح ن  سهفعال بوده و تعداد  

دالر   ونیلی م  ۵۲۲میلیارد و    ۲۹  مبلغ  ار اسنادی بهاعتب  شی موفق به گشا  ۱3۹۹سال    انیطرح تا پا   3۱۴شده،    یمال  نیتأم
پرداخت    بانک مرکزی  و  های عاملدالر با همکاری بانک  ون یلیم  33۱میلیارد و    ۲۲  معادل  یمبلغ  زی طرح ن  3۰۸شده و به  

 یمال  شرفتیپ  زانی شده، م  یمال  نیطرح ارزی فعال تام  3۱۵به    یصیتوجه به منابع تخص  با   صورت گرفته است.  یقطع
   . باشدیمدرصد    66حدود    ،۱3۹۹سال    انیبه مسدودی( تا پا  یمنابع صندوق )نسبت مبالغ پرداخت  محل  ها صرفاً ازطرح  نیا

یمینفت م گاز و پتروش
6۲%

صنعت و معدن
3۱%

رسای
7%

(درصد)ترکیب تخصیص تسهیالت ( : 3)نمودار 
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 منبع: صندوق توسعه ملی 

 

کشور    کلی  های سنواتبودجه  فیدر راستای اجرای تکال  یاز منابع ارزی صندوق توسعه مل  گرییبخش د:  گذاری سپرده

 ( ماده  اجرای  برخ(  ۵7و  الحاق  تنظ  یقانون  قانون  به  مال  یبخش  میمواد  ارزی در  سپرده  به،  دولت   یاز مقررات  گذاری 
منابع    نیقراردادها، ا  نیا  در چارچوب  التیاعطای تسه  قیها از طر بانک  نی است تا ا  افتهیاختصاص    ریپذهای سپردهبانک

طرح به  فعالرا  و  پتروش  هایتیها  گاز،  نفت،  بخش  جمله  )از  و...(  ،یمی مرتبط  معدن  و  مبلغ    صیتخص  صنعت  دهند. 
بانکسپرده انجام شده در  ارزی  پا  ۱3۹۱از سال    ({۵}نمودار)ریهای سپرده پذگذاری  هفت    بر  بالغ   ۱3۹6سال    انی تا 

طرح به مرحله    ۴6دالر در قالب    ونیلیم  ۵۱۵پنج میلیارد و  مقدار معادل مبلغ    نیدالر بوده که از ا  ونیلیم   ۲3۹یارد و  میل
 است.   دهیرس ارز صیتخص

 
 منبع: صندوق توسعه ملی 

(میلیارد دالر)جمع ملبغ قراردادها 
میلیارد)جمع مبالغ تامین مالی شده 

(دالر
تعداد طرح های تامین مالی شده 

سپرده گذاری 7.39 5.55 46

عاملیت  6.43 34.096 38

0
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00
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00
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300
350
400

عاملیت  سپرده گذاری

یمینفت و گاز و پتروش
۹۸%

صنعت و معدن
۲%

(درصد)ترکیب سپرده گذاری ارزی ( : ۵)نمودار 

 ( : طرح های مشمول تسهیالت صندوق ۴نمودار )
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 صندوق توسعه ملی  ریالیعملکرد ب( 

از   الیر اردیل یم هزار ۲۱۱مبلغ  ،یبودجه سنوات نیو براساس قوان ۱3۹3سال  انی صندوق تا پا سیز ابتدای تأسا: عاملیت 

،از محل    ۱3۹3تا    ۱3۹۰سالهای  ، با بانکهای عامل منعقد شده است. دریال یر   تیمنابع صندوق، در قالب قراردادهای عامل
از   شیبه ب  الی ر  اردی لیهزارم  ۸/۱۱۸  مبلغ  ، یالیر  التیاعطای تسه  طینوع قراردادها و براساس نظامنامه ضوابط و شرا  نیا

منابع    نیادرصد    ۵6از    شیشده که ب  زیوار   بانکها، اختصاص و به حساب آنها  نیشده از طرف ا  یهزار طرح معرف  ۱3
 بانکها جذب شده است.  نینسبت به کل مبلغ قراردادهای منعقده، توسط ا

  ی مال   نیتأم  خود و با هدف  یقانون  فی تاکنون و به منظور انجام تکال  ۱3۹۴از سال    ی: صندوق توسعه ملگذاری سپرده

  ی مال   موسسه  و  یخصوص  ،یبانک دولت  ۲6در    یالیاقدام به سپرده گذاری ر   ،یالیر  التیتسه  افتیدر  یهای متقاض طرح
منابع    ریاز محل تسع  الیر  اردیلیهزارم  6۲۵  بالغ بر  یمبلغ  ۱3۹۹سال  انیتا پا   ۱3۹۴راستا از سال    نینموده است. در هم

،  دولت   یاز مقررات مال  یبخش  میبه قانون تنظ  موادی  قانون الحاق برخ(  ۵۲ارزی صندوق طبق بندهای )الف( و )ب( ماده )
ا  تیمنابع ارزی قانون حما  نیهمچن  و  ها های صندوق نزد بانک سود و اصل عودت داده شده سپرده   جادیاز توسعه و 

داده شده است. از مبلغ فوق،    صیتخص  ریپذ سپرده  موسسات  ها وبه بانک  رییو عشا  یدر مناطق روستائ   داریاشتغال پا
و بند )الف( تبصره (  ۲قانون الحاق )(  ۵۲جرای قانون ماده ) ا  مربوط به  درصد(  ۸۴)حدود    الیر  اردیلیهزار م  ۵۲۸معادل  

مربوط به اجرای    زیآن ندرصد(    ۱6)حدود    الیر   اردیلیهزار م  ۹7.۵ل  و معاد  ۱3۹۸و    ۱3۹7قانون بودجه سالهای  (  ۱۸)
   .باشدیم  رییو عشا یروستائ  مناطق در  داریاشتغال پا  جادیاز توسعه و ا تی قانون حما

  ۵۲۸صندوق، از مجموع مبلغ    التیتسه  اعطای  ندیفرا  تیری الزم به ذکر است براساس اطالعات ثبت شده در سامانه مد
  6۵از    شی(، ب یقانون اشتغال روستائ  منابع  جز   به )  ۱3۹۹سال    انی صندوق تا پا  یالی منابع سپرده گذاری ر  ال یر  اردی لیهزارم

مبلغ  درصد   )معادل  بانک الیر  اردیلی م  هزار  3۴۴منابع  توسط  تأم(  جهت  عامل  به    ۹۸حدود    ی مال  نیهای  طرح  هزار 
  ص یعنوان منابع آزاد قابل تخصبه  فعال  از محل قراردادهای  ز ین  ال یر  اردیلیم هزار  77داده شده و مبلغ    صی تخص  ان یمتقاض

در بخش صنعت و درصد    ۵۵مذکور،    قانون  لیذ  یالیهای ر. از کل مبلغ منابع سپردهباشدیهای عامل موجود منزد بانک
در بخش آب و  درصد  ۲7و   یلیتکم و یل یتبد عیدر بخش صنا درصد  ۱۰در بخش گردشگری،   زیندرصد    ۸معدن، حدود 

  ه ی سرما   ژهی به قراردادهای و   درصد  ۵6  از منابع سپرده گذاری شده مذکور  نیگذاری شده است. همچنکشاورزی سپرده
 ب ی قراردادها به ترت  نیا  جذب  زانیکه م  افتهی)طرح( اختصاص   ثابت  هیسرما   ژهی به قراردادهای ودرصد    ۴۴درگردش و  

 .( را ببینید{6}نمودار )باشدیمدرصد   ۵6و درصد  73
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 هاریالی طرح  –( : آمار تعدادی 6نمودار)

 
 منبع: صندوق توسعه ملی 

 

 ملی  توسعه صندوق  یهاچالش

 به صندوقمنابع عدم واریز مقدار مناسب  -1

  آن  هایفرآورده  و  نفت  فروش  از  ناشی  منابع  درصد  ۲۰  اول  سال  در  شد  مکلف  دولت  توسعه،  پنجم  برنامه  قانون  اساس  بر
  درصد   3۰  شد  مقرر  توسعه  ششم  برنامه  اجرای  با  و  ۱3۹6  سال  از  کند.  اضافه  آن  به   درصد  سه  ساالنه  و  واریز  صندوق  به  را

  گرچه  و  ندارد  برنامه  قانون  تکالیف  یاجرا  از  نشانی  افتاده  اتفاق  عمل  در  آنچه  اما  شود،  اضافه   درصد  دو  ساالنه  و  واریز
  هاتحریم  تشدید   با  عمل  در  اما  بود  نفت  به  هادولت  بودجه  وابستگی  کاهش  ملی  توسعه  صندوق اندازی  راه اهداف  از  یکی

 بودجه  الیحه داشتند.  را  آن  مازاد   گرفتن  اختیار در  و صندوق منابع کمتر واریز  پیشنهاد  هادولت  ،نفتی درآمدهای  کاهش  و
  کرده   پیشنهاد  دولت  که  ایگونهب   دارد؛  ادامه  همچنان  ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  برداشت  که   داشت  حکایت  این  از  ۱۱۴۰

  واریز   درصد  ۲۰  تنها  و  کرده  برداشت  وام   عنوان  به   را   درصد  ۲۰  نفتی،   درآمدهای  از  صندوق  درصدی  ۴۰  سهم  از  است
 حد   باالترین  آینده،  سال  در  نفتی  درآمدهای  از  ملی  هتوسع  صندوق  سهم  از   درصد  ۲۰  برداشت  تصویب  صورت  در  کند.

  کل   از  باید  ۱۴۰۱  سال  برای  رسد.می  نصف  به  آن  سهم  و  خورد  خواهد  مرق  گذشته  هایسال  طی  صندوق  از  برداشت 
  درصد   ۴۲.۵  و  هاردیف  سایر  درصد  3  ملی،  توسعه  صندوق  درصد  ۴۰  نفت،  ملی  شرکت  به   درصد  ۱۴.۵  نفتی  درآمدهای

 فروش   از  حاصل  منابع  درصد  6۲.۵  استفاده  مجوز  دولت  درصدی،  ۲۰  برداشت  تصویب  صورت   در  که  باشد  دولت  برای
 . داشت خواهد  را  آینده در نفت
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  برای   مجوزی  صندوق،  استقالل  عدم  دادن  نشان   بر  عالوه  ملی،   توسعه  صندوق  به  شده  تحمیل  متعدد  ایبودجه  تکالیف
 تسهیالت   تخصیص  فعلی  شیوه  همچنین  است.  بوده  نیز  آن  نامهاساس  با  مغایرت  رغمعلی  صندوق،  منابع  از  ریالی  برداشت
  منابع   از  استفاده  با  گذاریسرمایه  در  مناسب  بازدهی  عدم  تمال اح  رفتن  باال  سبب  که  است  نحوی  به  ها،پروژه  به  صندوق
  ایجاد   اقتصادی،  ثبات  تأمین  گذاری،سرمایه  افزایش  بر  زیادی   میزان   به  ملی،  توسعه  صندوق  موفقیت  شود.می  صندوق

(میلیارد ریال)جمع ملبغ قراردادها 
میلیارد )جمع مبالغ تامین مالی شده 

(ریال
تعداد طرح های تامین مالی شده 

سپرده گذاری 65.388 4.093 43.44

عاملیت  .343 8.839 3.34
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 فراجناحی  اراده  ایجاد   و  ملی همگرایی  بدون نیز  مهم   این وقوع   است.  مؤثر  داخلی  اقتصاد از   حمایت   و  النسلیبین  انداز پس
 بود.  نخواهد  ممکن ملی، اقتصاد در صندوق اثربخشی  به اهتمام و مقطعی گراییمصلحت از اجتناب بر

  ریال، به   صندوق منابع  تبدیل  شود.می  تورم  افزایش  و  پولی پایه  افزایش  موجب  ملی  توسعه  صندوق منابع  از   ریالی  استفاده
  ترازنامه   راست  سمت  در  دارایی  عنوانبه  گرفته،  نظر  در   تخصیص  برای  که  را  منابعی  مرکزی،  بانک   که   است  صورت   بدین
 کند. می  ایجاد   سپرده  عامل  بانک  نزد  بدهی،  عنوان  تحت  نیز  ترازنامه  چپ   سمت  در  میزان،  همینبه  و  داده  قرار  خود

 و   شده  ثبت  دولتی  بدهی  عنوان  با  ترازنامه(  راست  )سمت  دارایی   قسمت  در  عامل  بانک  ترازنامه  در  مبلغ  همین   عکس،به

  ترازنامه   چپ  سمت  در  (M1)  مسکوک  و  اسکناس   و  بانک  سپرده  مجموع  گیرد.می  قرار  سپرده  عنوان  با  نیز  چپ  سمت  در

  دیداری   از  )اعم  بانک  ترازنامه  در  هاسپرده  مجموع  دیگر،  طرف  از  و  بوده  (MB)  پولی  پایه  دهنده  تشکیل  مرکزی،  بانک
  منابع  تبدیل که شودمی روشن توضیح، این با  باشد.می نقدینگی دهنده تشکیل اجزای (،پول  شبه همان یا  دیداری غیر و

  در  که  هاییچالش  از  یکی  بنابراین  .شد  خواهد  نقدینگی  و   پولی  پایه  افزایشبه  منجر  ریال،به  ملی  توسعه  صندوق  ارزی
   باشد.می آن شدن ریالی دارد، وجود صندوق  منابع از استفاده خصوص
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  در   رانیا  اتاق  یها پژوهش  مرکز  است.  ملی  توسعه  صندوق  چالش  ترینمهم  جزو  خصوصی  بخش  هایوام  زپرداختبا
  ی ارز   التیتسه  قیطر   از  شده   یمال  نیتأم  یگذار هی سرما  یها پروژه  تیوضع  بر   ارز  نرخ  مکرر  یها جهش   ر یتأث  ، یگزارش

  تا   شده  علت  بر  دیمز  یدستور  یگذار متیق  ری نظ  یمسائل  دهدیم  نشان  که  کرده  یبررس   را  یمل  توسعه   صندوق
  ی ها طرح  یبردار بهره  تیوضع  نباشند.  خود  ونید  هیتسو  به  قادر  یمل  توسعه  صندوق  از  یارز   التیتسه  کنندگان افتیدر

  است.   دهینرس  ی برداربهره  به   هنوز   درصد  ۲۱  معادل  طرح   ۱۸  موردنظر  طرح  ۸۴  انیم  از   دهدیم  نشان  ملی  توسعه  صندوق 
  ی بند زمان  برنامه  اساس  بر  پروژه  یبرداربهره  عدم  احتمال  ،ی ارز  جهش  از  پس  ساخت  یها نهیهز  شیافزا  آنکه  به  توجه  با
 . شودیم  دیتشد  یافتیدر  ی ها وام  اقساط  بازپرداخت   یبرا  پروژه  صاحبان  ییتوانا  نهیزم  در  هاینگران  دهد،یم  شیافزا  را

  از  یمی ن  از  شیب  معادل  طرح  ۴۴  دهدیم  نشان   اند، دهیرس  یبردار بهره  به  که  ییهاطرح  ییدرآمدزا  تی وضع  نیهمچن
  63  در  و  است  بوده  تومان  اردیلیم  ۱۰۰  از  کمتر  تیفعال  سال  نیآخر  در  دشانیتول  ارزش  ،یآمار   نمونه  در  موجود  یها طرح

  .است  تومان اردیل یم ۵۰۰ زا  کمتر  تیفعال سال نی آخر دیتول ارزش  موارد  از درصد
  درآمد   کسب  امکان  هاپروژه  چنانچه  است،  یارز   صورتبه  یمل  توسعه  صندوق  یارز   التیتسه  بازپرداخت  کهییآنجا  از

  گر، ی د  یسو  از  .شد  خواهند  واجهم  اقساط  پرداخت  در  یدتری شد   اریبس  مشکالت  با  باشند،  نداشته   صادرات  محل  از  یارز 
  ساخت،   یها نهیهز  شیافزا  بر  یشتر یب  اثرات  ارز   نرخ  رفتن  باال   باشد،  شتریب  واردات  به  پروژه  عملکرد  یوابستگ   هرچقدر

 و   محصوالت  ارزش  درصد  ۱۰  از  کمتر  .دهد یم  کاهش  را   یگذار هی سرما  یسودآور   جهینت  در  و  داشته  دیتول  و  یبردار بهره
  ی معنا   به  واقع   در  که  است  شده  صادر  شده،  افتی در  یارز   التیتسه  هاآن   بابت  که  ییها پروژه  از  یمین  ی دیتول  خدمات

  ها طرح   درصد  3۵  به  کینزد  ه،یاول  مواد  واردات  به  یوابستگ  خصوص  در  . است  هاآن  یبرا  یارز   درآمد  کسب  امکان  عدم
 ه یاول  مواد  واردات  به  درصد  7۰  از  شیب  زی ن  هاپروژه  درصد  ۱۸  نیوجودا  با   اند،کرده  گزارش  درصد  ۱۰  از  کمتر   یوابستگ

 عدم   لیدال  بخش   در  است.  اثرگذار  آنها  یسودآور   عملکرد  بر  عکس  جهت  در  ارز  نرخ  ش یافزا  نیبنابرا   هستند؛  یمتک
  ی فا یا  عدم  و  یدستور   یگذار متیق  است،  مسئله  بروز  لیدل  نیتریاصل  که   ارز  نرخ  شی افزا  جزبه  الت،یتسه  بازپرداخت

  اطالعات   اساس  بر  .است  شده  یی شناسا  باال  تی اهم  وزن  با   لیدال  ر یسا  عنوانبه  ییاجرا  یها دستگاه  و   دولت  تعهدات
 التیتسه  یارز   جهش  از  شیپ  و  ۱3۹7  سال   از  قبل  ،یبررس   مورد  نمونه  در  موجود  یهابنگاه  از  درصد  76  از  یافتیدر
  محصول   دهدیم  نشان  هابنگاه  از  یافتیدر  اطالعات   نیهمچن  نداشتند.  ییهاجهش  نیچن  از  ینیبشیپ  و  اند کرده  افت یدر





 

  بخار   گاز،  برق،  نیتأم  شبخ  انیم  نیا  در  که  بوده  یدستور  یگذارمتیق  مشمول  تیفعال  سال  نیآخر  در  شرکت  3۵  یینها
  اتاق   سرمایه  و  پول  بازار  )کمیسیون  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  زانیم  نیشتر یب  درصد  37  و  مورد  ۱3  با  هوا  هیتهو  و

 ( ۴ ،۱3۹۹ ،بازرگانی
  در  که چرا  شود انجام بازپرداخت  باید هاطرح از برداریبهره از بعد دارد اعتقاد ملی توسعه صندوق توضیح، این به توجه با

 توسط   جدید  گذاری  سرمایه  امکان  و  شده  مواجه  سرمایه  رسوب  با  صندوق  وامهای  امهال  صورت  در  و  اینصورت  غیر
در صورتی که نتوانند سر موعد مقرر   نیز اعتقاد دارند  کنندگان این تسهیالتدریافت  دیگر،  طرف  از  اما  ؛ندارد  وجود  صندوق

گوید به دلیل این که متقاضی توانند از امهال های قانونی استفاده کنند و دولت میرا پرداخت کنند، عمالً نمی  اقساط خود
ها  از سوی دیگر بانک  تواند از امهال استفاده کند.بار در قالب این تسهیالت از مشوق و یارانه استفاده کرده است، نمییک

م صندوق توسعه ملی در صورتی که دریافت کننده در موعد مقرر پرداخت  مدعی هستند به دلیل این که بازپرداخت سه
کند و عالوه بر این جریمه  درصد تغییر می ۱۸درصد به   ۱۲شود، نرخ تسهیالت از  ها کسر مینکنند از منابع داخلی بانک

 آورد. فشار زیادی میدریافت کننده کنند که به درصد را نیز مطالبه می 6دیرکرد  
 

 مصارف  در بخشی  اثر و منابع   به بخشی تنوع برای  راهکارهایی

های ثروت ملی در ابعاد جهانی، استفاده از  های صندوق توسعه ملی و نگاه به عملکرد صندوق با توجه به بررسی چالش

 شود:مطرح می در مصارف یبه منابع و اثر بخش یتنوع بخش یبرا ییراهکارها عنوان ابزارهای زیر به 

 

  پروژه  عام یسهام   شرکت -1

 و  لیتکم  منظور  به  و  یعموم  یسینو  رهیپذ  زمی مکان  با  و  عام  یسهام  شکل  به  که  است  یشرکت   پروژه  عام  یسهام  شرکت
  الزم   هی سرما  حداقل  .شودیم   لیتشک  است،  یاقتصاد  و  یفن  هیتوج  یدارا   که   یاقتصاد  کالن  یها پروژه  از  یبردار   بهره

  مذکور،   یهاشرکت  یعموم  عرضه  یبرا   است.  الیر   اردیلیم  هزار  پنج  پروژه  شرکت  یبرا  یعموم   عرضه  مجوز  صدور  جهت
  ا ی   نقد  شکل  به  را  شده  تعهد  سهم  هر  یاسم   مبلغ  صد  در  صد  و  کرده  تعهد  را  شرکت  هیسرما  نصف  حداقل  دیبا   نیمؤسس

  شامل   دیبا  صرفاً  یرنقدیغ  آورده  اما  ندارد،  وجود  نیموسس  یبرا  یرنقدیغ  آورده  زانیم  در  یتیمحدود  .کنند  هیتأد  رنقدیغ
  پروژه،   محل  ساتیتاس  و  ساختمان  ن،یزم  لیقب  )از  آن  متعلقات  و  اجزا  و   دیتول  رهی زنج  در  یانتقال  یهاپروژه  ای  پروژه

  هرگونه   فاقد  دیبا  ی نقد  ریغ   ییرادا   .باشد  شده  سیتأس  شرکت  ت یفعال  یاصل  موضوع یراستا  در   ...( و  مربوطه  االت نیماش
 ی تخصص   و  یفن  دانش  و  یتجار   عالئم  برند،  لیقب  از  نامشهود  یهاییدارا  نی همچن  باشد.  انتقال  و   نقل  تیمحدود  و  معارض 

 را   مربوطه  ی قانون  یمجوزها   سازمان  به  درخواست  ارائه  از  شیپ  دیبا  نیمؤسس  .ستین  قبول  مورد  یرنقدیغ  آورده  عنوان  به
  ن ی همچن کنند.  افتیدر بوده صنعت هر ۀحوز در متخصص که صالحیذ مراجع ای  مربوطه ی ها وزارتخانه در امر انیمتول از

 جهت  آنها  سهام  از  یسمتق  جمله  از  ینیتضام  و  باشند  داشته  حضور  شرکت  در  پروژه  اتمام  زمان  تا  دارند  الزام  نیموسس
 توسعه   به  کمک  ضمن  تواندیم  سیتاس  شکل  نیا  .ردیگ  قرار   مربوطه  بورس  قهیوث  در  یاعالم   یزمانبند  در  پروژه  اتمام
 آورد.  فراهم یاوت مق اقتصاد یراستا  در را اشتغال و دیتول رونق اتموجب کشور
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مالی از طریق  گذاری خصوصی روشی نسبتا نوین و تا حدی شبیه به مدل تامینمالی از طریق صندوق سرمایهمدل تامین
سرمایه تفاوتصندوق  اما  است،  جسورانه  صندوقگذاری  این  مخاطبان  در  استراتژیهایی  و  آنها  دارد. های  وجود  ها 





 

وکارهای جوانی هستند که ها و کسبگذاری در استارتاپمایهگذاری جسورانه معموال به دنبال سرهای سرمایهصندوق
هستند. صندوق    های بلوغ یافتهگذاری خصوصی شرکتهای سرمایهپتانسیل رشد بلند مدت دارند، ولی مخاطب صندوق

ی  هایگذاری خصوصی متشکل از تیم باتجربه ای ازمتخصصان مالی است که از طریق ارزیابی موشکافانه، شرکتسرمایه
گذاری  کند سهام مدیریتی آن را با افق سرمایهکه دارای پتانسیل های مناسب رشدی هستند را پیدا می کند و تالش می

کند تا شرکت مورد نظر  پای موسسان اصلی شرکت تالش میای همدو تا هفت ساله خریداری کند. سپس این تیم حرفه
های خروج صندوق معموال از طریق انتشار عمومی سهام شوند. روشرا رشد دهند و در مرحله بلوغ مدنظر از شرکت خارج  

 گذاران خصوصی است. یا فروش به سرمایه
 

 
 ( : فرایند عملیات صندوق سرمایه گذاری خصوصی 7نمودار )
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ی است  گذاری خصوصی یا عمومدر هر کشوری مجموعه تسهیالت عمومی با سرمایه(  Infrastructureها )ساختزیر
کند. این مجموعه از تسهیالت عمومی مرتبط به یکدیگر  که امکان ارائه خدمات ضروری و استاندارد زندگی را فراهم می

کنند عبارتند از مجموعه که امکانات جا به جایی و حمل و نقل و تأمین امنیت و سرپناه و ارائه خدمات رفاهی را میسر می
های آبی، بنادر، مراکز  ها، شبکه فاضالب، سیستم آب رسانی، مخازن تأمین آب، سدها، راهها، راه آهن، جاده ها، پلبزرگراه

های اجتماعی )همانند آموزش، بهداشت، امنیت و ...( و زیر  توان به زیر ساختها را می. زیر ساختتولید برق، گاز و نیرو
های اقتصادی و دیگر عوامل  ...( تقسیم کرد. زیرساختهای اقتصادی )همانند سیستم حمل و نقل، ارتباطات، نیرو و  ساخت

 دهند. وری عوامل تولید را افزایش میتولید مکمل یکدیگرند و درنهایت تولید نهایی و بهره
به خود    باشند و شرایط ریسک و بازده مختصها، آنها بسیار ناهمگن میظاهر مشترک زیرساختهای بهبا وجود ویژگی

و ساخت در این وجه اوتهایی نظیر میزان مقررات و مداخالت دولتی، کاربران و مشتریان و شیوه توسعه  را دارا هستند. تف
از برخی ویژگیباشد. زیرساختها مؤثر می تمایز زیرساخت  ها را از سایر طبقات  های مشترک نیز برخوردارند که آنها 

 گیرند: خود بهره می گذاریسازی سبد سرمایهبرای متنوعگذاران از آن کند و  سرمایهنظیر سهام متمایز می  دارایی
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های  گذاران نظیر صندوقدسته از سرمایهباشد. بنابراین، برای آنگذاری در زیرساخت بلندمدت می عمر سرمایه .1
 باشد.  های بیمه که دارای تعهدات بلندمدت هستند مناسب میبازنشستگی و شرکت

انحصاری است و تقاضای آن کشش قیمتی کمی اغلب انحصاری یا شبه  هاارایه خدمات حاصل از زیرساخت .2
باشد و تقریباً دارد. بنابراین، جریان نقدی این دارایی از تالطم کمی نسبت به سایر طبقات دارایی برخوردار می

 بینی است. پیشقابل

 رود. شمار میتورم به رو، سپری برای شود و ازاین ها با افزایش تورم زیاد میدرآمد حاصل از زیرساخت .3
 ها در دسته گذاری زیرساخت است. این صندوق های سرمایههای تأمین مالی زیرساخت، تأسیس صندوقیکی از روش

سرمایهصندوق پروژه  های  می  (Project Finance)گذاری  سرمایهصندوق گیرد.قرار  وجوه  های  زیرساخت  گذاری 
های زیربنایی و  گذاری در پروژهکند و در واقع فرصت سرمایهگذاری مییی سرمایههای زیربناگردآوری شده را در فعالیت

ها با هدایت فرآیند تأمین مالی  این صندوق کنند.گذاران خود فراهم میرا برای سرمایهمندی از درآمدهای این پروژه  بهره
صورت  در برخی موارد بهگذاری زیرساخت  ههای سرمایصندوق کنند.  ها مشارکت میهای زیربنایی، در توسعه آنپروژه

 کنند.گذاری میکردن پرتفوی خود در چند بخش سرمایهتخصصی در یک بخش و در موارد دیگر برای متنوع
های زیرساختی ها طیف وسیعی از داراییها تنوع بخشی است. با استفاده از این صندوقاولین مزیت استفاده از این صندوق

ثبات عایدی یا سوددهی    گذاران فرصتی برای کاهش ریسک پرتفوی خود دارند.شود و سرمایهارائه می  گذارانبه سرمایه
های اساسی )مانند فرودگاه، جاده، اسکله و غیره( بسیار  باشد. زیرساختها میثابت دومین مزیت استفاده از این صندوق

های  گذاری صندوقتواند نوسان سرمایهاست. این مسأله میها بسیار زیاد  های جایگزینی آنمهم و حیاتی هستند و هزینه
هایی که برای  از دیگر مزیت  بینی هستند.ها نسبتاً قابل پیشها را کاهش دهد. از این رو، عایدیزیرساختی در این دارایی

این است که صندوقها میاین صندوق زیرساخت توان برشمرد  به، شرایط دسترسی سرمایههای  با  راییداگذاران  هایی 
های زیرساخت، یک جریان  گذاری صندوقکند. همچنین سود مربوط به واحدهای سرمایهمزیت رقابتی پایدار را فراهم می

باره در  هایی در حال حاضر در اینبا این حال، چالش(  6،  ۱3۹3و همکاران،    )دریاباریدرآمدی دارای مزیت مالیاتی است.  
 موارد زیر است: کشور وجود دارد که شامل  

 مستقل   قانون  بودجه، هنوز  قانون  در  خصوصیعمومی  مشارکت  الگوی  به  توجه  رغمعلی:  مقرراتی  و  قانونی  ءخال •
 واحد متولی  اجرایی،  ضمانت   اجزاء،  از  یک  هر  دهنده، وظیفهتشکیل  اجزای  بر  مشتمل  خصوصیمشارکت عمومی

 شدن اجرایی  تصویب و  صورت  در  است  بدیهی.  است  نشده  آن تصویب  اجرایی  هایچارچوب  سایر  و  کشور  در
 . بود خواهیم زمینه این  در روزافزون کشور هایتوفیق شاهد  قانون این

 مانند بدهی  اوراق   انتشار   از طریق  زیربنایی  های پروژه  مالی  تأمین  های راه از  یکی:  مالی ابزارهای  و نهادها  خالء •
 سرمایه   تأمین   نهادهای  تخصصی  از خدمات   گیریبهره  مستلزم  اوراق   اینگونه   انتشار.  صکوک است  انواع  انتشار 

 (۱۵، ۱3۹۴، )احمدی  .است  بندی اعتباریرتبه و
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 (۱6،  ۱3۹۴)احمدی، منبع:  -( ۸نمودار )

 
  اندازی صندوق  راه  نظیر  مناسبی  بسترهای  گسترش  با  هند  کشور  گفتنی است  زیرساختی،  های  پروژه  مالی  تأمین  مورد  در

 است در   توانسته  هازیرساختتوسعه    برای  خارجی  گذارانهای سرمایه محدودیت  کاهشو    زیرساخت  هایپروژه  توسعۀ
 در  دولتی  های   سرمایه  محدودیت  مشکل  حل  برای  و  داشته باشد  جلو  به  رو  حرکتی  خصوصی  بخش  های  سرمایه  جذب

 ( ۵۸، ۱3۹۵و همکاران،   پور)کیان .بردارد  مؤثری های  گام الزم های ایجاد زیرساخت 
ها انجام داده تأسیس نهاد زیرساخت  مهمترین اقداماتی که استرالیا برای پیشرفت و ساماندهی امور زیرساختهمچنین  

است. این نهاد وظیفه ارائه مشاوره به دولت در امور زیرساختی را برعهده دارد. از جمله کارهایی    ۲۰۰۸استرالیا در سال  
انجام داده تدوین برنامه استراتژیک بلندمدت برای امور زیرساختی است. هدف این برنامه آماده سازی    که این نهاد تاکنون

سال آینده این کشور عنوان شده است. مهترین پیشنهادهایی که از طرف   ۵۰های استرالیا برای رشد اقتصادی زیرساخت

  این نهاد به دولت استرالیا ارائه شده عبارتند از:

 ق واحد ملی برای امور زیرساختیتأسیس صندو •

گذاری در این  های تشویق بخش خصوصی برای سرمایه های دولتی به سمت روشحرکت از تأمین مالی •
 بخش 

 های جدیدها در زیرساختگذاری دوباره آنهای زیرساختی دولت و سرمایه فروش یا اجاره بلندمدت دارایی  •

پردازند و البته در این صورت باید در انتخاب  را کاربران می  ها هایی که هزینه آناستفاده بیشتر از پروژه •
 ها نیز خود کاربران را شریک کرد پروژه

 ها و کاهش هزینه زیرساخت های جدید ارتقای نظارت بر پروژه •

 

 بورس   و ورود مستقیم به (گذاریشرکت سرمایهنهادهای مالی )از جمله تاسیس   .4

گذاری و پژوهش در بازار را انجام دهد. سرمایه  و وظایفی از جمله  ثبت شودیک گروه مالی  به عنوان    نهاد می توانداین  
گذاری کند و تملک سهام نماید. در حال حاضر که افت بازار سرمایه رخ داده سرمایه مختلفتواند در صنایع این گروه می
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عنوان  تواند بهنابراین در شرایط کنونی، این راهکار میآید. بشده تملک سهام صندوق توسعه پایین میاست، بهای تمام
انتشار اوراق  تواند اقدام به  حتی می  یک راهکار ویژه و فرصت طالیی برای گروه مالی صندوق توسعه باشد. این گروه

 بدهی نیز کند.  
 

 انتشار اوراق مصون از تورم .5

کرامر،  )  .است، ولی درآمد اسمی در آینده مشخص خواهد شددر اوراق مصون از تورم، درآمد واقعی در طول دوره، مشخص  
  قدرت   سویک  از  تورمی،  شاخص  یک  به  اوراق   بازدهی  پیونددادن  با  که  هستند   اوراقی  پیوندتورم  بدهی  اوراق (  ۲،  ۲۰۱3
  است،   کاهشی  تورمی  انتظارات  که  شرایطی  در  دیگر  سوی  از  و  کنندمی  حفظ   تورمی  شرایط  در  را  گذارانسرمایه  خرید
( انتشار این نوع اوراق از سوی صندوق ۸۹،  ۱3۹۵،  )توحیدی  .شوندمی  ناشر  برای  مالی  تأمین   هایهزینه  کاهش  سبب

تواند در جهت افزایش شفافیت و جذابیت اوراق این نهاد تلقی شده و ابزارهای مورد استفاده صندوق را  توسعه ملی می
اند از: اوراق مشارکت با سود  لب اوراق مشارکت با سه مدل طراحی کرد که عبارتتوان در قا این اوراق را میمتنوع کند.  

،  ۱3۹6و همکاران،    الحساب شناور، اوراق مشارکت حق اختیار فروش و اوراق مشارکت با حق اختیار خرید. )موسویانعلی
 توانند بدین ترتیب منتشر شوند.  البته در شرایط فعلی سایر انواع اوراق نیز می (۱۲7

 

 دی انتشار اوراق بدون سررس  .6

های اخیر بازار جهانی صکوک، معرفی و انتشار صکوک بدون سررسید در کشورهای اسالمی است. این  کی از نوآوری
عنوان یکی از ابزارهای مالی اسالمی ترکیبی، ماهیت بدهی و حقوق مالکانه را توأمان داشته و معموالً دارای  اوراق به

های اسالمی با هدف مدیریت ریسک خود، رعایت  است. بانک  شدهبازدهی منظم و بدون تاریخ سررسید از پیش تعیین
های با نقدشوندگی باال، اقدام به انتشار  و همچنین رعایت الزامات مقرراتی دارایی  3رکن اول الزامات کفایت سرمایه بازل  

کوک بدون  های خود، صتوانند برای تأمین مالی پروژهکنند. همچنین دولت و بخش خصوصی نیز میچنین اوراقی می
امکان طراحی صکوک بدون سررسید در قالب عقود مشارکت، مضاربه و وکالت وجود    رسدبه نظر می سررسید منتشر کند.  

 .دارد
 

 گیری و نتیجه بندیجمع

ارائه  انجام شد نشان میتوسعه ملی  هایی که در خصوص عملکرد صندوق  بررسی توسعه ملی در جهت  دهد صندوق 
قدمتسهیالت   صندوق زیرساختی  حال،  این  با  است،  برداشته  را  مهمی  مزیت  های  این  از  جهان  در  ملی  ثروت  های 

که سرمایه بلندمدتگذاریبرخوردارند  دادههای  انجام  ثروت خود  با ذخایر  توسعه  تری  مانع مهمی که در خصوص  اند. 
شود که در ای از صندوق توسعه ملی انجام میه گذاری صندوق وجود دارد این است که اوالً استقراضهای سرمایه وام

ها و نیل به  ها وجود دارد، برای غلبه بر این چالشنام عدم بازپرداختباشد و ثانیاً مشکل بزرگی بهتداخل با رسالت آن می
ا استفاده از  تر، باید ابزارهایی را طراحی و استفاده کرد که بای گستردهتر و اقدامات توسعه های بلندمدتگذاریسرمایه

  پروژه،  عام  سهامی   شرکت   از   های فوق از بین بروند. براساس این مقاله، این ابزارها عبارت بودند از: استفاده ها چالشآن
تاسیسساخت  زیر صندوق  ،  خصوصی  گذاریسرمایه  صندوق و    ،   مستقیم   ورود  و  گذاریسرمایه  شرکتنهادهای مالی 

های  توان بر چالش. در صورت استفاده بهینه از این ابزارها میو اوراق بدون سررسید  تورم   از  مصون  اوراق  بورس و انتشاربه
 های مولد صندوق امیدوار بود.  اصلی صندوق توسعه ملی فائق آمد و با ضریب اطمینان بیشتری به فعالیت 
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