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 چکیده

 در دنیا به شمار می روند. ملی لزوم پس انداز ملی و تامین عدالت بین نسلی از ارکان تاسیس صندوق های ثروت

کشورهایی که با آینده نگری  و دور اندیشی این صندوق ها را تاسیس می کنند، رفاه  نسل های امروز را با رفاه نسل 

های آینده مبادله می کنند. کارکرد این صندوق ها در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای متکی به 

ی شود و وضعیت این صندوق ها شکننده تر است.  در منابع طبیعی، سرمایه اولیه صندوق از محل رانت ها تامین م

تجربه  کشورهایی که سرمایه صندوق ها متکی به تولید ملی است، وضعیت صندوق ها، اطمینان بخش تر است.

 طیشرا ،یعیاز منابع طب یغن کشورهای در هاصندوق نیاز آن است که وجود ا یحاک ،یثروت مل یصندوق ها

منابع ) شامل  تیریمد یاست که روشها ییبر وجود نهادها دیگرچه تأک آورد،یاز اقتصاد را به ارمغان م یبهتر

 رهیذخ هایمناسب، صندوق ینهاد یرها. در صورت فقدان بستردیصندوق ها( در بستر آن صورت پذ تیریمد

 نخواهند کرد. فایا یاقتصاد طیرا در بهبود شرا ینقش مثبت یارز

 :  عدالت بین نسلی، ثروت ملی، رانت منابع طبیعی، تولید ملییواژگان کلید

 

 مقدمه

 یتلق یگذار هیسرما ابزار یصندوق، نوع نیمنابع، ا یدارد. در برخ وجود یصندوق ثروت مل یبرا یمتعدد فیعارت

؛ 2009داس ، ) گرددیم یمال نیتأم گوناگون، و به منظور اهداف ،یو مازاد پول یمنابع ارز قیشده است که از طر

 (.2015، نگمِ
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. داندیم ندهیآ به از حال  یگذار هیانداز و سرما انتقال پس یبرا زمیمکان کیرا  یصندوق ثروت مل( 2009) 1آنگ

-هیسرما ندگان،یآ یبرا که یانداز اندازگونه دارند؛ پس پس تیماه یثروت مل یها صندوق ف،یتعر نیبر اساس ا
 .شود یم یگذار

دولت  میرمستقیغ ای میو کنترل مستق تیاست که تحت مالک یوجوه ،یصندوق ثروت مل، (2009)مانک فیتعر در

بودن وجوه صندوق قابل  یا هیسرما تیماه نیشود. بنابرا یگذار هیبلندمدت سرما ایمدت  در کوتاه تواندیبوده و م

 (.میرمستقیغ ای میمستق) ردیپذ یصندوق توسط دولت انجام م تیتوجه بوده و مالک

 

وابسته به  ینهادها  ایکه توسط دولت  کند یم یمعرف هیاز سرما یرا انباشت یصندوق ثروت مل، ( 2011)نگیبالد

 است. البا بازده با ییها ییدر دارا یگذار هیکه دولت با استفاده از آنها به دنبال سرما شود یدولت کنترل م

که توسط  دانند یم یدولت یگذار هیحساب سرما کیرا  یصندوق ثروت مل( 2008) 3( و کیمیت2005)2روزانف

 شود یم یمال نیتأم ،مازاد دولت یدرآمدها

 یهاصندوق یالملل نیب کارگروه یارائه شده از سو فیتعر ،یجامع و مانع از صندوق ثروت مل فیاز تعار یکی

 به حساب یباتیترت ای یگذار هیسرما یهاصندوق ،یثروت مل یهاصندوق ف،یتعر نیاساس ا بر .است یثروت مل

 مالکا اهداف ها توسط دولت و به منظورصندوق نیقرار دارد. ا( دولت)یبخش عموم تیکه تحت مالک ندیآ یم

و  تیریمد ،ینگهدار یمال به اهداف یابیدست یرا برا هاییدارا ،یثروت مل یها. صندوقشوندیم سیتأس یاقتصاد

 یهاییدر دارا یگذارهیسرما شاملکه  برند یرا به کار م ییاز راهبردها یا ها مجموعهصندوق نی. اکنندیاداره م

 ،ی، مازاد مالیارز یرسم اتیترازپرداختها، عمل مازاد به واسطه الًها معمونوع از صندوق نی. اشودیم یخارج یمال

ها اشاره در احداث صندوق یمیقد نهیموضوع اشاره به دو زم نیا واقعکه در  گردند،یم جادیا الصادرات کا ایو 

 . (2010داس و همکاران، ) ریمازاد ذخا ( و ب یمعدن یثروتها ازحاصل  یدرآمدها( دارد: الف

 سه مؤلفه مهم است: یدارا فیتعر نیکه ا گردد یمشخص م ف،یتعر نیبا دقت در ا

 یم زین یمحل شامل دولت ،یبر دولت مرکزالوه فوق ع فیدر تعر (دولت) ی: منظور از بخش عمومتیمالک- 1

 .گردد

 نی. بنابراگرددیم یخارج یمال یهاییدر دارا یگذارهیشامل سرما یگذارهیسرما ی: راهبردهایگذارهیسرما– 2

 .شودینم ،کنندیم یگذار هیسرما یداخل یها ییکه صرفاً در دارا ییهاصندوقشامل 

 . گردندیم سیتوسط دولت تأس یاقتصاد مالاهداف کا یبرا یثروت مل یهااهداف: صندوق- 3

                                                 
1 . Ang 
2 . Rozanov 
3 . Kimmit 
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و  مدت انیم اسیمق در یگذارهیسرما یهایاز استراتژ یابا گستره یبه اهداف مال یابیها به منظور دست صندوق نیا

 (همان)شوندیبلندمدت احداث م

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 عبارتند از: یثروت مل یهاصندوق یاصل اهداف

 یصادرات یدولت و درآمدها یدرآمدها یساز باثبات– 1

 نیعدم وجود ا جبرانبه منظور  یغن یعیصاحب منابع طب یدر کشورها یآت یهانسل یاندازها براپس عیتجم- 2

 ندهیمنابع در آ

 (2015، 1الحاشل) یخارج ریذخا تیریمد- 3

 لیتشک لیبا دو هدف ذ یعیطب منابع  یمرتبط با درآمدها التدولتها با مشک هبه منظور مقابل یثروت مل یها صندوق

 :شوند یم

صـندوق  حالـت نیدر ا (:یمنابع نفت یمخصوصاً برا)بودن درآمدها  ینیبشیقابل پ ریو غ یداریمقابله با ناپا( الف

 یها متیق شیافزا هنگامکه  یمعن نیاست. بد یا تعادل بودجه جادیو هدف آن، ا شوندیم جـادیا ـتیتثب یهـا

کاهش  یدر پ ینفت یدرآمدهاو هنگام کاهش  شود یم تیاز بودجه به صندوق هدا یاضـاف ینفت، درآمـدها

دولت  یا و ثبات درآمد بودجه یداریپا بیترت نیو به ا شود یم نیبودجه از صـندوق تأم ینفت، کسر متیق

نام برد  رانیاز نروژ، قزاقستان و ا توان یم اند جادکردهیا تیکـه صـندوق تثب یی. از جمله کشورهاشود یم نیتضم

 .(1391مجلس،  یگزارش مرکز پژوهشها)

 یاز درآمدها یقسمتاندازکردن  انداز به منظور پس پس یها صورت صندوق نی: که در اندهیآ یتوجه به نسلها (ب

اسـتنباط اسـتوار اسـت کـه  ـنیا یها برمبنا صندوق نیا لی. فلسفه تشکشوند یم جادیا ندهیآ یها نسل یبرا ینفت

 یگذار هیسرما یبرا تواند یاز نفت فقط م حاصل یاساس منابع درآمد نی. بر اشود یمحسوب م ینفـت ثروت مل

مجاز  یو مصرف یجار یها نهیمنابع آن به هز صیتخصخارج از کشور مورد استفاده واقع شود و  ـایدر داخـل 

و  یداخل)یمال یها هیبه سرما ینفت یدرآمدها لیبر تبد ها صندوق نیحاکم بر ا یها نامه نییو آ نی. قـوانسـتین

صـندوق  یجـار یفقط از محل درآمـدها یا دارد و مصارف بودجه دیکتأ مولد یواقع یها هیو سرما (یخارج

 مجـاز شـناخته شـده اسـت. 

 ،یگـذار-هیبه امور سرما ینفت یدرآمدها صیبر تخص یاساس دیتأک ،ینفت یانداز درآمدها پس یها صندوق در

باثبـات و  یدرآمد انیجر ها یگذار هیسرما نیکه ا یقرار دارد، به گونها یخارج یمال یگذار هیخصوصـاً سرما

                                                 
1 . Alhashel 
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به  توانیکردهاند م سیتأس را نوع صندوق نیکه ا یی. از جمله کشورهادیبودجه دولت تدارک نما یرا بـرا یدائمـ

 (.همان)سکا اشاره کردالآ التیا زیچاد و ن ت،یکشور کو

 : از عبارتند  یثروت مل یها انواع صندوق ،یتیصندوق ثروت حاکم مؤسسه یبند بر اساس طبقه 1

با هدف  شوند -یشناخته م زین یباران ینوع از صندوقها که با نام صندوق روزها نیا: تیتثب یها صندوق– 1

 الونزوئ کشور است؛ مانند صندوق  الهاکا متیمحافظت از بودجه و اقتصاد در مقابل نوسانات ق

و  یمال یها هیسرمابه  ینفت یدرآمدها لینوع صندوقها تبد نیهدف از ا: یآت ینسلها ایانداز  پس یها صندوق– 2

شود؛  نیصندوق تأم یجار یدرآمدهااز محل  دیفقط با یا مصارف بودجه نکهیمولد است و ا یواقع یها هیسرما

 تیعمان و کو یمانند صندوق کشورها

 (یلینروژ و ش یمانند صندوق کشروها) یبازنشستگ رهیذخ یها صندوق– 3

 یگذار هیاندوخته سرما یها صندوق– 4

 کیتوسعه استراتژ یارز هریذخ یها صندوق– 5

 (2016 ،یمؤسسه صندوق ثروت مل)

را دنبال  هدف نیچند رانیا ریکشورها نظ ریسا ایها مانند صندوق نروژ  از صندوق یاریتوجه داشت که بس دیبا البته

 (. 2014پول،  یالملل نیگزارش صندوق ب) کنند یم

 

 روش پژوهش

در این مقاله، روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی صندوق های ثروت ملی مورد استفاده قرار می گیرد. برای  

تحلیل آماری نیز از نسبت شود. در توصیف وضعیت موجود از آمارهای موسسه صندوق ثروت حاکمیتی استفاده می

 ها و  میانگین ها استفاده می گردد.

 

 

 یافته های پژوهش

ثروت ملی در دنیا وجود دارد  صندوق 100حدود   (2016)نوامبر حاکمیتی صندوق ثروت گزارش مؤسسهر اساس ب 

ثروت ملی در جدول می باشد که از این میان، ده صندوق بزرگ دالر  اردیلیم 9834که ارزش دارایی آنها بالغ بر 

( ارائه شده اند. مطابق این جدول، بزرگترین صندوق ثروت ملی به کشور نروژ تعلق دارد. همچنین کشورهای 1)

در  کشور برتر دارای صندوق ثروت ملی قرار دارند. 10عربستان سعودی، کویت، قطر و  امیرنشین ابوظبی در زمره 

شود. منابع -یم نیصادرات نفت و گاز تأم ایحاصل از فروش  یدول  منابع اغلب صندوق ها از درآمدهااین ج
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 ای یبانک مرکز یارز ریذخا تواندیمنابع م نیاز نفت و گاز است. ا ریهنگ کنگ و سنگاپور غ،  نیچ یهاصندوق

 اوراق قرضه به دست آمده است(. ایسهام  لکه از مح یپول یعنیشود ) یباشدکه به مردم فروخته م یاوراق قرضه ا

 

 

 

 

 

 

 ده صندوق بزرگ ثروت ملی در دنیا -1جدول 

 منطقه دارایی)میلیارد دالر( نام صندوق/شرکت دیفر

1 Norway Government Pension Fund Global 1400.4 اروپا 

2 China Investment Corporation 1222.3 آسیا 

3 Kuwait Investment Authority 737.9 خاورمیانه 

4 Abu Dhabi Investment Authority 697.8 خاورمیانه 

5 Hong Kong Monetary Authority Investment 

Portfolio 
 آسیا 585.7

6 Public Investment Fund (Saudi Arabia) 580 خاورمیانه 

7 GIC Private Limited (Singapore) 578 آسیا 

8 SWFI Certified Temasek Holdings 484.441 آسیا 

9 Qatar Investment Authority 450 خاورمیانه 

10 National Council for Social Security Fund 447.3 آسیا 

 2022مأخذ: موسسه صندوق  ثروت حاکمیتی، فوریه 

از بین صندوق های فوق، صندوق های نروژ، کویت، ابوظبی، عربستان سعودی و قطر بر پایه نفت و گاز  تشکیل 

مجموع دارایی صندوق های مبتنی بر . تاسیس شده اند نفتیبر پایه منابغ غیر بقیه صندوق هاشده اند، در حالی که 

میلیارد دالر بوده  3317.7میلیارد دالر بوده در حالی که دارایی صندوق های غیر نفتی،  3866.1 نفت و گاز

 .(2)جدول است

 

 ملیصندوق برتر ثروت  10سهم صندوق های نفتی و غیر نفتی از  -2جدول 



6 
 

صندوق  10ارزش دارایی 

برتر ثروت ملی)میلیارد 

 دالر(

 صندوق های غیر نفتی صندوق های نفتی

 ارزش دارایی

 )میلیارد دالر(

 ارزش دارایی سهم

 )میلیارد دالر(

 سهم

7183.8 3866.1 53.8 3317.7 46.2 

 و محاسبات تحقیق (2022)مأخذ: موسسه صندوق ثروت حاکمیتی               
 

ت ملی آنها . کشورهای که دارایی صندوق ثروارائه شده اند 2صندوق های ثروت ملی در آسیا نیز در جدول 

ازبکستان، هنک کنگ، سنگاپور، قزاقستان. در این  م، چبن،لسالیجان، برونئی دار اااز آذریبارتند بزرگتر است ع

اورمیانه طبقه بتدی شده اند و اطالعات آنها در طبقه بندی، کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار ندارد زیراآنها جزء خ

این است که برخی کشورها بیش از یک صندوق ثروت   3آمده است. نکته مهم دیگر در خصوص جدول  1جدول 

 ملی تاسیس کرده اند که  از آن جمله می توان به چین، قزاقستان، آذربایجان اشاره کرد.

 صندوق های ثروت ملی در آسیا -3جدول 

تاسیسسال   نام صندوق دارایی)میلیون دالر( 

2020     000 22  Azerbaijan Investment Holding 

- 7.9 Bhutan Economic Stabilization Fund 

1983 66300 Brunei Investment Agency 

 33300 CNIC Corporation Limited(Hong Kong) 

2007 222307 China Investment Corporation 

2006 22800 Fund for Reconstruction and Development of 

Uzbekistan 

1981 578000 GIC Private Limited (Singapore( 

2016 28827 Hong Kong Future Fund 

1935 585734 Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 

- 1039 Indonesia Investment Authority 

2018 3632 Japan Investment Corporation 

- 55322 Kazakhstan National Fund 

1993 30492 Khazanah Nasional(Sovereign Wealth Fund in 

Malaysia, Asia) 

2005 201000 Korea Investment Corporation 

- 46.7 Mongolia Fiscal Stability Fund 
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- 268.9 Mongolia Future Heritage Fund 

2000 447358 National Council for Social Security Fund(China( 

2012 108.2 National Investment Corporation (Kazakhstan) 

2008 68384 Samruk-Kazyna(Kazakhstan) 

1972 1487 Sentosa Development Corporation (Singapore) 

2005 2402 State Capital Investment Corporation (Vietnam) 

1999 45025 State Oil Fund of Azerbaijan (Azerbaijan) 

1974 484441 Temasek Holdings(Singapore) 

 

 دیآ یبر م نمودار نیاز ا که. همانطور دهد یم شیها را در سرتاسر جهان نما صندوق یا سهم منطقه 1نمودار 

در سرتاسر جهان  یثروت مل یها قصندوق دارای بیشترین تعداد صندو 26و  27تعداد  هر کدام با و آسیا انهیخاورم

 اند را به خود اختصاص داده

 
توزیع منطقه ای صندوق های ثروت ملی در جهان)مأخذ داده ها: موسسه صندوق ثروت حاکمیتی،  -1نمودار 

2022) 

 

 رانیدر ا یصندوق ثروت مل

بودجه به مجلس اصالح  الیحه نیشده بود، بنابرا ینیب شیاز ارقام پ شیب 1375در سال  دولت  یارز یدرآمدها

عدم تحقق درآمد  لیبه دل 1376سال  دراما شود.  نهیاز بودجه مصوب هز شیب الیر اردیلیم 6000ارائه شد تا مبلغ 
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مرکز )استقراض کند  یاز بانک مرکز الیر اردیلیم 6000به مجلس ارائه دهد تا  الحیه ایدولت ناچار شد اص ،ینفت

 یموضوع پ نیا التوقت را که از قبل به معض استگذارانیس تجربه، نیا. (1391، شورای اسالمی مجلس یپژوهشها

 .انداخت رانیاقتصاد ا یبرا اطمینان بخش یا سامانه یبرده بودند به فکر طراح

 صندوق مازاد کی جادیوزارت نفت به دنبال ا، کارشناسان (1379-1383)سوم توسعه برنامه میاز تنظ شیپ

 هیسرما امر گردد تا در رهیتوسط دولت در آن ذخ یشنهادیاز سقف پ دیبودند تا درآمد مازاد تول یارز یدرآمدها

از نوسان  یریجلوگ یبرا ینفت یدرآمدها هریبه کارکرد ذخ یتوجه شنهادیپ نیبه کار گرفته شود. البته در ا یگذار

سازمان برنامه و بودجه وقت، مورد  شنهادیپ سرانجام . (1392مجلس،  یگزارش مرکز پژوهشها)بودجه نشده بود 

 یینها بیبه تصو 17/1/1379 خیقانون سوم توسعه در تار 60 ماده در قالب یارز رهیواقع شد و حساب ذخ رشیپذ

 .دیرس

 یطراح یامور به بخش خصوص یو واگذار یرشد شتابان اقتصاد تیبا محور ( 1384-1388)توسعه چهارم برنامه

 (.همان) افتی اختصاص قانون برنامه به آن 1و ماده  افتی یا ژهیو گاهیدر آن جا یارز رهیحساب ذخ جهیشد. در نت

 فایا ینفت یدرآمدها تیریدر مد یمؤثر باعث شد که نتواند نقش یارز رهیاز حساب ذخ هیرو یب یها اما برداشت

 . دینما

به  یارز رهیذخ حساب  لیدو برنامه توسعه سوم و چهارم، طرحِ تبد یط یارز رهیعملکرد ناموفق حساب ذخ لیبه دل

همزمان با آغاز برنامه پنجم،  1390سال  در صندوق نیدر برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت و ا یصندوق توسعه مل

و  یورود انیو جر یبه لحاظ ساختار یارز رهیذخ ابحسصندوق با  نیشد. ا یارز رهیحساب ذخ نیگزیجا

 به آنها اشاره شده است. 4 جدول وجوه نقد تفاوت دارد که در  یخروج

 

 تفاوت های اصلی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی – 4جدول

 جریان خروجی وجه نقد جریان ورودی وجوه نقد ساختار 

صندوق 

 توسعه ملی

طبق قانون اساسی 

 تاسیس شده 

تامین مالی پروژه ها، و سرمایه  بخش ثابتی از درآمدهای نفتی

گذاری در بازارهای مالی بین 

 المللی

حساب 

 ذخیره ارزی

توسط بانک مرکزی 

 شود.مدیریت می

تامین مالی پروژه ها و پوشش  مازاد درآمدهای نفتی

 کسری های بودجه ای دولت

 2013منبع: مزرعتی، 
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 برشمرد: ریرا به شرح ز یاهداف صندوق توسعه مل توانیم یبه صورت کل

 ندهیآ یاستفاده نسلها ینفت و گاز برا یاز درآمدها یانداز بخش پس– 1

 انباشته یاندازها بازده درآمد از پس شیافزا- 2

 آن یساز و متنوع رانیا یاز توسعه اقتصاد تیحما- 3

کند. در  یم یبررس اریمع 3است که عملکرد صندوق کشورها را بر اساس چهار   یپژوهش یمؤسسه پترسون نهاد

را که با رتبه  29رتبه  رانیو ا 97نروژ  رتبه  ، 2010شوند. در سال  یم یرده بند 100تا  1کشورها از  ،یبررس نیا

 .اند -کند، به خود اختصاص داده یم یبرابر هیجریو ن ریالجزا

 یرو به جلو تلق یگام یارز رهیحساب ذخ یکارکرد تیدر ماه یاساس راتییو تغ یصندوق توسعه مل جادیا اگرچه

 که ییها تفاوت توان یم یبه صورت کل .دارد یاساس ییها از ثروت نفت تفاوت نهیاستفاده به دگاهیاما با د شود یم

 :(1388پژوهشهای مجلس شورای اسالمی، )مرکز کرد یبند را در سه دسته طبقه گردد یحاصل م سهیمقا نیاز ا

 انیپا یعیطب منابع مصرف هیبر نظر یمبتن ،ینفت یتفاوت در اهداف: نگاه به مسئله مصرف درآمدها (تفاوت اول

چنان مصرف شود که  بلندمدتآن در  دیعوا دیاست با یسلن نیثروت ب کیچون نفت  دگاهید نیاست. از ا ریپذ

 صورت است که: نیثروت، بد نیا مصرفبماند. قاعده  یزمان ثابت باق یدر ط ملیثروت سرانه 

o از  یبردار بهره نهیهز متوسط هر بشکه نفت و گاز، متینفت و گاز، ق ریاز ذخا یبردار ابتدا با توجه به نرخ بهره

 .شود یم محاسبه یمناسب، ارزش حال ثروت نفت لیو انتخاب نرخ تنز ریذخا نیا

o شود یم محاسبه یارزش حال سرانه ثروت نفت ه،یکشور در سال پا تیسپس با توجه به اندازه جمع. 

o برابر خواهد  سرانه بماند، در هر سال مصرف یارزش سرانه در طول زمان ثابت باق نیاست که ا نیچون هدف ا

 .سرانه ضربدر مبلغ ثروت تیبود با تفاضل نرخ بهره و رشد جمع

o در هر سال  کشور تیو اندازه جمع تینرخ رشد جمع ینیب شینفت و گاز با توجه به پ یمصرف کل درآمدها

 قابل محاسبه خواهد بود.

پنجم توسعه و نگاه  برنامه یکل یها استیس انیمورد م نینحوه مصرف منابع صندوق: در ا(  دوم تفاوت

از منابع صندوق  تالیارائه تسه مذکور، یها استیوجود دارد. به موجب س یاقتصاددانان به موضوع، تفاوت آشکار

در داخل و  یگذار هیو توسعه سرما دیبه منظور تول یدولت ریغ یو عموم یتعاون ،یبه بخش خصوص یتوسعه مل

 ینیب شیبرنامه پ انینفت و گاز تا پا یدولت به درآمدها یبودجه جار یوابستگ خارج کشور مجاز است. ضمناً قطع

 کیصندوق در نقش  بیترت نی. بدشود یداخل م یاقتصاد الننابع صندوق صرف وام به فعام یعنیشده است. 

 .شود یظاهر م یدولت ریبخش غ یها یگذار هیسرما یمال نیتأم یبرا یتخصص یاعتبار مؤسسه
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 ،یدوره رونق نفت در نشان داد  1380دهه  ی: همانطور که رونق نفتیصیحجم ارز تخص ینگیآثار نقد ( سوم تفاوت

 یگذار هیسرما یتقاضاالً : اوشود یم  یا دهیعدالت حاصل از صادرات نفت به اقتصاد موجب مشک داتیعا قیتزر

 شیخود را به سرعت افزا یمصارف جار کند یم دایپ زهیدولت انگ اًی. ثانرود یم الجذب اقتصاد با تیاز ظرف شیب

بانک  یخارج یها ییداراتجاری، . ثالثاً با بروز مازاد شود یم بودجه یدچار کسر یدهد و در دوره رکود نفت

و  ینگیکه به دنبال آن رشد نقد شود یم قیپول پر قدرت به اقتصاد تزر قیطر نیو از ا ابدی یم شیافزا یمرکز

 یتوان رقابت ،یرفتن نرخ تورم داخل االارز و ب یمنرخ اس تی. رابعاً با تثبرخ می دهد اقتصاد در  یتورم شاتیگرا

 .ابدی یم شیو خدمات افزاالها و واردات کا دیاب یمکاهش  کشور اقتصاد

 

 نتیجه گیریجمع بندی و 

است. به  یاتمال یقبودجه از طر مالی ینتأم است. معموالً یمال ینتأم یازمنددولت ن یاز سو مدیریت کالن اقتصادی

از  از کشورها ید. اما در برخنبودجه دولتها دار یمال ینتأم در سهم را یشترینب، یاتیمال یدرآمدها یگر،عبارت د

لزوماً سهم غالب  یاتیمال درآمدهای ،)نفت و گاز، زغال سنگ و مس و...(یعیبه واسطه وجود منابع طب جمله ایران

آید، به دست می  و کاالهای خام یعیطب از صادرات منابع که ییو درآمدها دهدینم یلدولت را تشک یدرآمدها

 .نمایند می یفارا در بودجه دولتها ا یتیبا اهم یارنقش بس

از بروز  یریجلوگ در صدد ،بودند یمنابع نفت ایدار از کشورها که یبرخ ،1973در سال   ینفت اول پس از شوک

 یدرآمدها یکاقدام به تفک برآمدند و یآت یحفظ منافع نسلها یناقتصاد و همچن بر ینفت اتدیعا یمنف یراتتأث

اتفاق  ینبودجه دولت خارج کردند. ا یندکرده و آن را از فرا (یاتمانند مال)دولت درآمدهای یرحاصل از نفت از سا

جمله از  مختلف ینکه با عناو ییهاخاص انجام گرفت، صندوق ییهانوع از درآمدها در صندوق ینا سازی ذخیره با

 از آنها یاد می شود  یارز یرهو صندوق ذخ یتیصندوق ثروت حاکم ی،صندوق ثروت ملصندوق منابع، 

 یعی،از منابع طب یغن یدر کشورهاها صندوقاین از آن است که وجود  یحاک تجربه صندوق های ثروت ملی،

) منابع  ریتمدی یاست که روشها ییبر وجود نهادها یدگرچه تأک آورد،یاز اقتصاد را به ارمغان م یبهتر شرایط

 یهامناسب، صندوق ینهاد یصورت فقدان بسترها در. یرددر بستر آن صورت پذ شامل مدیریت صندوق ها(

 نخواهند کرد.  یفاا اقتصادی یطرا در بهبود شرا ینقش مثبت یارز یرهذخ

صندوق ها  ینا یتشود و وضع یم ینصندوق از محل رانت ها تام یهاول یهسرما یعی،به منابع طب یمتک یدر کشورها

-ینانصندوق ها، اطم یتاست، وضع یمل یدبه تول یصندوق ها متک یهکه سرما ییدر کشورها ، اماشکننده تر است

 .تر استبخش
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