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چکیده

داشتن اقتصاد از آثار سوء کاهش نوسان متغیرهای اقتصادی و همچنیین برویورداری    نگهبا هدف مصون ی ثروت ملی ها صندوق

عمل آمده در این مقاله،  های به با توجه به بررسیشوند.  تشکیل می یانداز و پس یتیتثب وعدر دو نهای ملی  های آینده از ثروت نسل

به صندوق واریز و به دو صیورت ارزی و رییالی اقیداه بیه اع یای      که بخشی از درآمد ساالنه  ملی به نحوی توسعهرویه فعلی صندوق 

و مولیدی بیرای آن در ن یر گرفتیه نشیده اسیت و        افیزا  ارزشی نیاز فعلی اقتصاد کشور نبوده و فرآیند گو پاسخنماید،  تسهیالت می

بیا  پیشینهادی   ،در دنیا ی شاوصها وقصندو عملکرد  با بررسی کارکرددر نتیجه  نتوانسته تاثیر چندانی در اقتصاد کشور ایفا نماید.

در ایین پیشینهاد چهیار     .ه اسیت اراییه شید   های آن ماموریتبرای هدف افزایش اثربخشی و کارایی منابع صندوق توسعه ملی ایران 

مید   و  و صندوق توسعه مورد توجه قرار گرفتیه اسیت   یارز ریذوا یگذار  هیسرما   صندوقهای آینده،  انداز نسل صندوق تثبیت، پس

 بیه ها  آناثربخش و مصرف افزایی منابع در اوتیار  به من ور ارزش رانیدر ا یمنابع صندوق توسعه مل گذاری سرمایه یبرا یشنهادیپ

دار  ها کمی  نمایید و امانیت    های ناشی از ورود منابع مالی به چروه افتصاد داولی، به توسعه زیرساوت که بتواند بدون آسیب نحوی

 ارایه شده است.اشد، بهای آینده از منابع مالی ناشی از فروش نفت  نسل

   صیندوق ی، ارز ریذوا یگذار  هیسرما   صندوق، ندهیآ یها انداز نسل پسصندوق تثبیت، صندوق صندوق ثروت ملی، : واژگانکلیدی

 ای صنعتی های توسعه ، سازمانتوسعه
 

 مقدمه-1

 یهیا  ناوسی ن نیی ا ونمیوده   جیاد یصیادرکنندگان آن ا  یرا برا ینانینااطم طینفت شرا متیق  وسانن ر،یدر چند دهه او

 ینفتی قیمیت   وسیان . نصادرکننده نفت شده است یاقتصاد کشورها یبرا یباعث بروز اثرات نامناسب مت،یق یمثبت و منف

کیه باعیث    افتیه ی شیافیزا  یارز یدرآمیدها  ،ینفت ینفت و درآمدها متیق شیو با افزا دینما یدولبه عمل م ریمانند شمش

 هیا  دولت ینفت ینفت باعث کاهش درآمدها متیکاهش ق گر،یگردد، اما از طرف د یم یو رشد اقتصاد یدرآمد مل شیافزا

داشیتن اقتصیاد از    مصون نگه هدفصادرکننده نفت با  یکشورها. دینما مختلرا  یرشد متوازن اقتصاد تواندیو م دهیگرد

 سینسبت بیه تاسی   ،یمل یها از ثروت ندهیآ یها نسل یبرووردار نیو همچن یاقتصاد یرهایآثار سوء، کاهش نوسان متغ

 اند. اقداه نموده یاطیانداز احت پس جادیجهت ا یصندوق ثروت مل

 یتی یتثب یهیا  گردند. کارکرد صندوق یم یبند دسته یانداز و پس یتیتثب وعدر دو ن یثروت مل یها صندوق یطور کل به

 میت یق یوسیان منفی  نمنابع به هنگیاه   نیو استفاده از ا یمتیوسان مثبت قندر هنگاه  یمازاد منابع نفتانداز  من ور پس به
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بیه من یور بلبیه بیر      زین یاندازپس یها . کارکرد صندوقدیبه عمل آ یریتا از نوسان در مخارج دولت جلوگ باشدینفت م

)قیدیرزاده و   .باشید یمنابع م نیبودن ا ریدپذیبا توجه به عده تجد ینسل نیو عدالت ب یمال یداریبلندمدت، پا یها چالش

 (1400همکاران، 

 2007از زمان شیروع بحیران میالی جهیانی در اواسیط سیا        دهد  المللی نشان می ووب و بد در س ح بین های جربهت

کیاهش شیدید قیمیت،     ،المللیی  بازارهای سرمایه بین. های اصلی مقامات پولی بوده است یکی از دبدبهثبات مالی تاکنون 

میداوالت   در پاسیخ، و  ندرا تجربه کرداندرکاران اقتصاد  دست آمیز یهرفتار گالجتاً ینتو  های باالی تامین منابع مالی هزینه

شیده بیرای میدیریت     وضیع کیه مقیررات    نقدینگی را به همیراه داشیت. در حیالی    ی در جهت بهبود وضعیتاقدامات ،دولت

( نییز بیه دلییل حجی      SWF)1 ثیروت ملیی  های  صندوقدر این بین ، افزایش داد امیدها را در میان فعاالن بازار ،نقدینگی

از  ملیی  ثیروت  هیای  صندوقبه همین دلیل،  .به شمار آمدندسرمایه و منحصر به فرد بودن، یکی دیگر از منابع مه  نجات 

 (2019. )پارک و همکاران، اند قرار گرفتهمورد توجه بیشتری  فعاالن اقتصادیسوی جوامع دانشگاهی و 

جلیب   یبیرا  یجهیان  یمیال  سیت  یدر س (SWF) ملی وابسته به دولیت ثروت  یها صندوق اهمیتگذشته،  های ر سا د

 یگیذار  هیارزش سیرما  ر،یاو یبر اساس آمارها .است افتهی شیافزا ای طور فزاینده به گذاراناستیسو  گران پژوهشعالقه 

 یبنید  اسیت )رتبیه   دهیدالر رسی  ونیی لیتر 7.46به  یو مال یصنعت یها شرکت در سراسر جهان در ملی ثروت های صندوق

 (2019)گانگی و همکاران، (. 2018 هیفور ،ملیثروت  یها صندوق

سازی نماید و در نتیجه آثار میوثر   را پیاده ها صندوق توسعه ملی نتوانسته الزامات این صندوق ،در ایران رسد به ن ر می

هیدایت   رایبی  ییهاپیشینهاد  ،المللیی  تر تجربیات بیین  لذا با م العه عمیق باشد. در اقتصاد به شکل صحیح نمایان نمیآن 

 گردد. ه مییدر این مقاله اراایی آن زاف منابع صندوق و ارزش
 

ایدردنیثروتملیهابهصندوقیورودیتنوعمنابعمال-2

 ریدناپذیتجدیعیحاصلازمنابعطبیبراساسدرآمدهاصندوقثروتملی-2-1

داشیته   داریی و توسیعه پا  ریرشد فراگ کنتر در  یتواند سه  مهم یم دیتجد رقابلیب یعیمنابع طبحاصل از  یدرآمدها

شیود تیا    نیه یطور مؤثر در داویل کشیور هز   و به تیریطور مناسب مد منابع بهاین نوع  یدرآمدها که نیباشد، مشروط بر ا

 کند. لیمدت و مولد تبد یطوالن یرا به درآمدها محدود یعیمنابع طب یدرآمدها

OECD، 2013از سا  
 ات کشیورها یتجرب یگذار و به اشتراک یعیبر منابع طب یدر مورد توسعه مبتنهایی  مشی وط 2

منابع میالی حاصیل    نهیهز یاه س یو مکان یعیدرآمد منابع طب تیریمد ن وآ بیو معا ای، مزافروش منابع طبیعیدر مورد 

. کیرد  منتشیر نیداز ثیروت ملیی    ا های پس با تاکید بر ایجاد و مدیریت صحیح صندوق نشده از فروش منابع طبیعی فرآوری

نوسانات و عیده   تیریبه مد ازین و ینسل نیب یاهداف توسعه بلندمدت و برابر قیت ب استگذاران،یس یچالش برا رینت مه 

قیرار   2030 تیا سیا    OECDکشیورهای عضیو    داریی دستور کار توسعه پاکه در  است یشدن منابع تماه یدرآمدها تیق ع

 (OECD ،2018)گزارش رفته است. گ

ای بیا اهیداف    های ذوییره  دناپذیر، کشورهای مختلف صندوقیوش منابع تجدفربه من ور مدیریت منابع مالی ناشی از 

 بررسی قرار گرفته است:ها مورد  از آن یاند که در زیر تعداد گوناگون ایجاد نموده

                                                           
1- Sovereign Wealth Fund 

2- The Organisation for Economic Co-operation and Development 
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 3یصندوقثباتمال-مغولستان

ها را بر اساس درآمدهای بخیش   این صندوق دارایی شد. سیتأس 4 یاز قانون ثبات مال یبه عنوان بخش 2013در سا  

اسیت، میازاد بیه     ی شیده نی بی پییش درآمد بییش از درآمید   ، که بخش معدن کند. به عنوان مثا ، زمانی می انداز پسمعدن 

میورد بیازبینی قیرار    بیار   یی   ،سا  4االجرا شده است و هر  الزه 2013این قانون در سا   .شود میصندوق تثبیت منتقل 

 (2018)گزارش بان  جهانی،  .گیرد می

 5(SPFصندوقدولتینفت)-نروژ

تغییر  6(GPF-G) به صندوق بازنشستگی دولتی 2006در سا   تأسیس شد و 1990در سا   صندوق دولتی نفت نروژ

هیا ایین    داراییی با انباشت مداوه  ،دولت با مازاد درآمد مواجه بودکه  زمانی 1996در سا  نروژ  نفت دولتی صندوق ناه داد.

نییز  و در حیا  حاضیر    کیرد گیذاری مسیتقل در جهیان تبیدیل      ترین صندوق سیرمایه  به بزرگ 2011در سا   صندوق را

 (2018)گزارش بان  جهانی،  باقی مانده است. صندوقبزرگترین 

7(ESSF)یواجتماعیصندوقثباتاقتصاد-یلیش

تولیید میس   ییا  قیمت و  که اقتصاد کشور شیلی در زمانی استهای مالی در سراسر  تثبیت هزینه ،هدف اصلی صندوق

صیندوق ذوییره    بیه هیای   بیرای کمی    توانید  میهمچنین  این صندوقهای  است. داراییبینی انجاه شده  تر از پیش پایین

با دریافت مقدار باقیمانده میازاد میالی تیأمین     ESSF .استفاده گردد های عمومی و تامین مالی پرداوت بدهی بازنشستگی

شیده از معیادن    که عمده آن را فیروش میس اسیتخراج   )از درآمد ملی کشور  منابعی هستند که. مازاد مالی، مازاد شود می

 (2018)گزارش بان  جهانی،  .ماند های دولت باقی می ( پس از کسر هزینهدهد میتشکیل 

ریدناپذیتجدیعیحاصلازمنابعطببراساسدرآمدهایغیرازدرآمدهاییثروتملیهاصندوق-2-2

8(GICدولتسنگاپور)گذاریسرمایهشرکت-سنگاپور

GIC هیدف بلندمیدت اصیلی     .شید  آمریکیا تاسییس   دالر میلییارد  5 اولیه تخصیص با سنگاپور دولت توسط 1981 سا  در

عالوه بر ایین، درآمیدهای ایجادشیده     مدیریت و حفظ ذوایر وارجی سنگاپور است. ،سنگاپور دولت گذاری سرمایه شرکت

 عمل کند.مالی  مدت کوتاهبه عنوان ی  بافر تثبیت  تواند می GICتوسط 

ییا   مازاد میالی و   ، در صورت وجود ی شود میکه توسط دولت سنگاپور انجاه  هایی است واریزی، صندوقمنابع اصلی 

منبع مهی  دیگیر   شود.  انجاه میبنا به صالحدید دولت  و شود میمشخص  ها یزیروامازاد در تراز حساب جاری. مبلغ این 

قیانونی بیه نیاه مشیارکت ویالص بیازده       کیه در   باشید  میی  هیا  گیذاری  صندوق درآمد ناشیی از سیرمایه  مالی  منابع تامین

 (2018)گزارش بان  جهانی،  .شود میتعیین  9(NIRC) گذاری سرمایه

 

 

 

                                                           
3- Mongolia- Fiscal stability fund 

4- Fiscal Stability Law 

5- Norway- State Petroleum Fund 

6- Government Pension Fund-Global 

7- Chile- the Economic and Social Stabilization Fund 

8- Singapore- Government of Singapore Investment Corporation 

9- Net Investment Returns Contribution rule 
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10(KICکره)گذاریسرمایهشرکت-یکرهجنوب

کیه  تر و مدیریت بهتر ذوایر ویارجی را برانگیخیت    قوی منابع ذویرهنیاز به ایجاد در کره جنوبی بحران مالی آسیایی 

هدف اصلی آن حفظ و مدیریت ذوایر ارزی کشور با ایجاد بیازده   شد که KICکره  گذاری سرمایه شرکت تاسیسمنجر به 

 ساالنه باالتر از نرخ توره است.

KIC  که ایین   میلیارد دالر آمریکا را از وزارت استراتژی و دارایی و بان  کره دریافت کرد 30سرمایه اولیه به مبلغ کل

صندوق اسیت.   گذاری سرمایهدرآمد ساالنه حاصل بازده  KICست. یکی دیگر از منابع مه  تامین مالی امبلغ قابل افزایش 

 (2018)گزارش بان  جهانی، 

 
یتوسعههاصندوق-2-3

 Temasekسنگاپور

 دولیت  بیه  متعلیق  کیه  اسیت  سینگاپور  دولتی هلدینگ شرکت ی  تماس  ساده زبان به یا لیمیتد هولدینگ تماس 

 .است 2021 سا  تا سنگاپور دالر میلیارد 381 دارای شد ثبت 1974 ژوئن 25 در که تماس . است سنگاپور

واص مانند: هوانوردی،  های زمینهجهانی در  گذاری سرمایهس  شروع به ا، پس از بحران ارزی آسیا، تم2002ز سا  ا

رتبیه اعتبیاری شیروع بیه انتشیار اوراق       با کسیب  تماس  2005. در سا  کرد ودمات مالی، بهداشت و درمان و مخابرات

بیه عنیوان منبیع اضیافی      المللی بینو بازارهای مالی  سرمایه اولیه صندوق با انتقا  مالکیت از دولت ایجاد شد قرضه کرد.

 .است تامین مالی در ن ر گرفته شده

 الی، از جملیه سیود سیهاه   در طو  سا  م گذاری سرمایهدرآمد عادی صندوق عبارت است از درآمدهای  منابع اصلی یا

درآمد ساالنه ناشیی از  نیمی از  تواند مییی که مال  یا دارای سهاه است. صندوق فقط ها شرکترتفوی وبه دست آمده از پ

 (2018انداز کند. )گزارش بان  جهانی،  برای ایجاد ذوایر پسرا گذاری  سرمایه
 

متفاوتیهاتیباماموریهامنابعصندوقعیوتوزیتنوعبخش-3

ی هیا  صیندوق ی تثبییت میالی،   هیا  صیندوق دهنده ی  گروه متنوع از وجوه است کیه شیامل    نشان صندوق ثروت ملی

یی لزوما به معنی ایجیاد  ها صندوقایجاد چنین  .شود می ی توسعهها صندوقذویره و  گذاری سرمایهی ها صندوق، انداز پس

تواننید بیه صیورت مفهیومی      میی همچنیین  توانند مستقل باشند ولی  چه می راگ ها آننهادهای مستقل نیست بلکه تمامی 

الزه بیوده، لیذا    هیا  آنگیویی عملکیرد    و نیز ن یارت و پاسیخ   ها آن مصارفتعریف گردند. البته شفافیت در منابع ورودی و 

 ندوق ثروت ملیص باید از ن اه شفاف مالی و مستقل برووردار باشند. ایجاد گردند نیز می یچنانچه در د  ی  نهاد مرکز

و هدف تثبییت بودجیه دولیت و در نهاییت      مدت کوتاههدف او  معموال . شود میمعموال برای ودمت به دو اصل تاسیس 

از ثیروت بیرای    ای اقتصاد، با کاهش تأثیر درآمدهای ناپایدار دولت بوده و هدف دوه بلندمیدت اسیت و آن ایجیاد ذوییره    

ی آینیده  هیا  نسیل تیا  اسیت  به تدریج ایجاد ی  ذویره ثروت شتن بروی منابع و ر کنار گذامن و به و های آینده است نسل

)گیزارش  مند شیوند.   بتوانند از بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر استخراج شده یا هر منبع دیگری بهره

 (2018بان  جهانی، 

 

                                                           
10- South Korea- Korea Investment Corporation 
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تییتثبهاصندوق-3-1

ایجاد ی  چارچوب سیاست مالی روشن و منسج  همراه با تعهد به مدیریت کالن اقتصادی صحیح درآمیدهای منیابع   

های وارجی کم  کنید و   تواند به مصونیت اقتصاد از قیمت، تولید یا سایر شوک های تثبیت مناسب می طبیعی با صندوق

. بیرای  گیردد اهداف توسعه بلندمدت یابی به  دست موجب که ایجاد نماید به نحویمدت و بلندمدت  میانپایداری مالی در 

دستیابی به اهداف مورد ن ر، الزه است وجوه تثبیت از طریق قوانین شفاف در وصوص واریز درآمدهای منیابع طبیعیی و   

 دولت در بودجه ادباه شود. گذاری سرمایهبرداشت پو  برای استفاده در مخارج و 

یابید،   کنند و درآمدهای حاصل از منابع طبیعیی کیاهش میی    ارهای کاالیی سقوط میهای تثبیت زمانی که باز صندوق

 هیا  آنی تثبیت باید از اهیداف تثبییت بودجیه    ها صندوقو حاکمیت  گذاری سرمایهکنند. مدیریت  ی  بافر مالی ایجاد می

نی کیافی در راب یه بیا سی ح     من ور مناسب با منابع انسیا  کننده به های تثبیت این به معنای طراحی صندوق حمایت کند.

گیذاری کیه عیاری از نفیوذ سیاسیی اسیت، و        گیری سرمایه شده برای دستیابی به اهداف سیاستی، تصمی  ریس  پذیرفته

احتییاطی، وجیوه    انیداز  پیس عنوان ی  منبیع   . بهباشد میکند،  گویی را فراه  می های شفافی که شفافیت و پاسخ مکانیس 

شود تا از نقدینگی کافی برای مقابله با نوسانات قیمت اطمینیان   گذاری سرمایه ،وارجی م مئنهای  تثبیت باید در دارایی

وییژه در   داولیی نیسیتند، بیه   گذاری  ابزار مؤثری برای کم  به برآوردن نیازهای سرمایه ،های تثبیت حاصل شود. صندوق

 دارد و کشیورهایی کیه سیاوتار اقتصیادی    ها وجود  ع ش زیادی برای جذب سرمایه در آناقتصادهای در حا  توسعه که 

 .طبیعی بوده و همواره با تالط  قیمت این منابع مواجه هستند وابسته به منابع ها آن

گذاریسرمایهیهاصندوق-3-2

احتیاطی الزه برای ایجاد ی  بافر مالی برای تضیمین پاییداری میالی در طیو  زمیان،       انداز پسفراتر از س ح مناسب 

بیرای   انیداز  پیس در اقتصاد داولی یا وارج از کشیور و   گذاری سرمایهنیاز به مدیریت مبادله بین  ،کشورهای بنی از منابع

ین مبادله مینعکس شیود. قیوانین میالی     ی آینده دارند. نیازها و شرایط توسعه واص کشور باید در نحوه مدیریت اها نسل

درآمدهای منابع طبیعی یا انباشت ثیروت بیرای    مدت میانهای جاری و  ای طراحی شود که به نفع هزینه به گونه تواند می

 های ظرفیت جذب سازگار باشد. ی ملی و محدودیتها اولویتای که با  باشد، به گونه انداز پسی آینده در صندوق ها نسل

زنید اجتنیاب    ای که به مخارج عمومی دامین میی   های هزینه گذاری داولی، باید از مکانیس  بندی سرمایه هنگاه اولویت

ای بیودن را   چرویه  توانید  میی کند. تخصییص بودجیه    شود، زیرا این امر اثرات نوسان قیمت کاالها را بر اقتصاد تشدید می

بییش از حید ییا کمتیر در برویی       گذاری سرمایهنجر به ناکارآمدی و پذیری بودجه را محدود کند، م تشویق کند و انع اف

عمومی اطمینان حاصل کنند تا ثیروت   گذاری سرمایهگذاران باید از کیفیت و کارایی مخارج  سیاست .شود  میودمات عمو

 .گرددتر  منجر به دستاوردهای توسعه گستردهشده و منابع طبیعی را به انباشت سرمایه مولد تبدیل 

 یگیذار  هیسیرما  یهیا   یدوگانه وود، که به موجب آن همه تصیم  ییبا هدف نها  یاستراتژ یگذار هیسرما یها صندوق

 یهیا  نیه یکننید، در کنیار هز   جیاد یا رامثبیت توسیعه    جیبر بازار را برآورده کنند و نتا یو بازده مبتن س یر یارهایمع دیبا

 نیکنند. چن عیرا تسر یتا توسعه اقتصاد دهنده یاز منابع ارا یبن یاکشوره یرا برا یبودجه، ابزار ممکن قیمتعارف از طر

 نییرا تع یگذار هیو اهداف سرما ارهایمع ها، تیکه اولو یشفاف دولت یگذار هیسرما استیس  یاز  یعنوان بخش به یوجوه

 یگیذار  هیتکیرار سیرما   از یریجلیوگ  یمختلیف بیرا   یها ناو سازم یدر س وح دولت یاز هماهنگ یهمراه با س ح کند، یم

 (OECD ،2018)گزارش  را دارند ریتأث نیشتریب ،یعموم
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ایدردنیثروتملیهاصندوقدرییافزاارزشیهایاستراتژ-4

 یبیرا  زیی را ن میدت  کوتیاه در کنار اهداف بلندمیدت، اهیداف    شود میمالح ه و آلبرتا  نروژق ر،  یها صندوقبا بررسی 

 کنند. یمشخص م یکردن بازدهحداکثر کسب

موضیوع در همیه    نیی است که ا ینسل نیدر بخش ب یاقتصاد و اهداف صرفاً ارهایتوجه واص به مع ،از نکات مه  یکی

اهیداف   نیی بلندمدت هسیتند. در کنیار ا   داریپا یبه دنبا  کسب بازده ها آنو  است شده تیم العه رعا مورد یها صندوق

 و آلبرتیا، آالسیکا، نیروژ    یها صندوقدارد.  ییسزا هب تیاهم ها صندوقاز  یبرو یبرا یراقتصادیب راتیتأث ،یو مال یاقتصاد

هسیتند و   یشیرکت  تیی و حاکم سیت یزطیمحی  ،یاجتمیاع  یهیا  تیی وود به دنبا  توجه بیه فعال  گذاری سرمایهدر  یابوظب

 اند. وارد کردهها،  گذاری سرمایه در یاستاندارد اوالق  یعنوان  مسئوالنه را به گذاری سرمایه یارهایمع

را  گیذاری  سیرمایه منتفی بوده و  ،ی موفقها صندوقگذاری تقریبا در تماه  گیری نمود موضوع سپرده نتیجه توان میلذا 

 اند. در شقوق مختلف آن اع  از اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار داده

و امیالک و مسیتغالت    یالملل  نیسهاه بو  یپول یها در بازارهای وود  گذاری سرمایهدر  ،ی مورد بررسیها صندوقعمده 

همچنیین از جملیه    .دنشو  یم متمرکز بها و رمزارز( و فلزات گران ی)سنت جیمختلف را یبه ارزها لیو تبدکشورها  ریدر سا

کشیور   یالمللی   نیب دیو حفظ قدرت ور یارز ریو کسب بازده از ذوا یگذار  هیسرما شود میاهدافی که در این راستا دنبا  

گانیه سیانتیاگو بیه ربی       24سازی و اجیرای مفیاد اصیو      گذار وود را متعهد به پیاده ی سرمایهها صندوقهمچنین  .است

 تیی تبع یمناسیب  بیات یاز ترت یثروت ملی  یها که صندوقاین است  یدانند و هدف از چنین اقدام آور بودن آن می بیرالزاه

را  یو میال  یمنابع وود اصو  اقتصاد یها با حج  باال صندوق نیداده شود که ا نانیاطم ریپذ هیسرما یکنند و به کشورها

 .کنند یم تیرعا شانیها یگذار هیدر سرما

هیای   گذاری سرمایههای زیر را در  ترین صندوق ثروت ملی در جهان استراتژی صندوق نروژ به عنوان بزرگترین و موفق

 :کند میوود دنبا  

 ت.نروژ اس یصندوق ثروت مل گذاری سرمایه یاستراتژ ینگاه بلندمدت، مبنا 

 ندارد مدت کوتاهنوع تعهد  چیصندوق نروژ ه گذاری سرمایه تیریمد. 

 شود میصندوق در وارج از نروژ انجاه  یها گذاری سرمایهه تما. 

 ییاهی  ییی نمیوده و در دارا  فیواص را تعر یها شرکتو  ها بخشبلندمدت در  گذاری سرمایه یها صندوق، فرصت 

 .کند یم گذاری سرمایه د،ینما یم جادیا یزمان بازده فراوان یط رود یکه انت ار م

کیه توسیعه    یکیامالً مشخصی   هیای  زمینیه ویود را در   ییی دارا گیذاری  سیرمایه از  یبخشی  اریاوتو  فیصندوق وظااین 

باتجربه و بیا سیابقه ویوب واگیذار      یرا به نهادها ستیها چندان مناسب ن نهیدر آن زم یمیو ت یداول سازمان یها مهارت

 (1394مکاره و همکار،  ی)حسین .دینما یم

 

براقتصادکشورکیدرخارجوآثاروتبعاتهرگذاریسرمایهدرداخلدرمقابلگذاریسرمایه-5

بیرتجدیدپیذیر  ی عی اقتصادی ناشی از وابستگی کشورها به فروش منیابع طبی الزه است تبعات  موضوعپیش از ورود به 

 .مورد بررسی قرار گیرد
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درآمدیداریناپا-5-1

  1999نفت واه در سیا    تمیق ،عنوان مثا  است، به دیدستخوش نوسانات شدمنابع طبیعی از  یا پاره متیقهمواره 

 نیچنی  نیی . ادیدالر در هر بشیکه رسی   100از  شیبه ب 2008در سا   که یدالر در هر بشکه بود در حال 10حدود  1998

ابلیب بیه    یاقتصیاد  یهیا  تیی در واقع یناگهان نیچننیا یراتیی. تغانجامد یم شیها دولت در برنامه یبه سردرگم ینوسانات

 .شود میمنجر  یاقتصاد یووردن گسترده قراردادها ه  هب

بیه   یعیحاصل از منابع طب یاز درآمدها یمند دارد با وجود بهره ندهیرا در آ ترشیب یآنجا که دولت انت ار درآمدها از

کیه باعیث کیاهش نیرخ بهیره در قبیا  قیرض         یمرض هلنید  ای و ینگینقد شیچون افزا ی. عواملرود یم زیبار قرض ن ریز

 نیبه صورت منبیع تضیم   زیکشور ن یعیوود منابع طب ،نیبر ا عالوهکار مؤثر است.  نیها به ا دولت بیدر ترب زین شود می

  یی و نیرخ معاوضیه ارز در    یعی یمواد واه طب متیچه ق چنان ،حا  نی. با اکند یعمل م شتریاعتبار ب افتیدر یبرا یمواز

ناه برد کیه   وئالو ونز هیجریاز ن توان ینخواهد داشت. به عنوان نمونه م ونیپرداوت د یبرا یزمان افت کند دولت پو  کاف

از  1980در دهیه   یبردنید، امیا وقتی    نیسینگ  ونیبار د رینفت به سرعت وود را به ز متیق یبا رشد ناگهان 1970در دهه 

مقروض شیدند   اریکشورها بس نیاز ا یاریسر باز زدند و بس ها آناز پرداوت واه به  ینفت کاسته شد؛ موسسات مال متیق

 رفتند. یشتریبار قرض ب ریهمچنان به ز شد یافزوده م ها آن هکه بر بهر یا مهیو با احتساب جر

11منابعنینفر-5-2

 نیی ا 12یاوتی  چاردیر 1993م رح شد؛ و در  1980بال باشد تا برکت در سا   تواند یم یعیکه وجود منابع طب دهیا نیا

را  رنید یاقتصادشیان بهیره گ   ییاند از ثروتشان در جهت شکوفا نتوانسته یعیبا انبوه منابع طب ییموضوع را که چرا کشورها

 .داد حیتوض

 نیاست که به نفیر  یکشورها تناقض ریگسترده نسبت به سا یعیبا منابع طب ییکشورها)نسبی(  تر نییپا یرشد اقتصاد

از آن جملیه کیاهش    د،یی بر اثر عوامل مختلف ممکن اسیت بیه وجیود آ    دهیپد نیشهرت دارد. ا یبه تناقض فراوان ایمنابع 

طیور   درآمید حاصیل از منیابع بیه     قیی ارز که به طبیع تزر  ی)که بر اثر نرخ واقع یاقتصاد یها بخش ریدر سا یقدرت رقابت

ممکین   یاسیبر اثر فساد س ایدولت  تیریعده مد ،یعیاز بخش منابع طب هی(، فرار سرماشود میدر اقتصاد حاصل   یمستق

 .فتدیاست اتفاق ب

به درآمد ناشی از منابع طبیعی بیر تجدیدپذیر ماننید نفیت    کشورهالذا با تشریح مقدمات فوق و بررسی گذرای اتکای 

 به شکننده بودن اقتصاد این کشورها در مقابل نوسانات قیمت و تضییع منابع درآمدی پی برد. توان میگاز به وضوح و 

رب  اینکه تقریبا تمامی کشورهای دارای منابع نفت و گاز دارای صندوق ثروت ملی بوده و بخشی از درآمید ناشیی    علی

ها به منابع صندوق و برداشت ییا   اندازی دولت کنند، ولی همواره دست واریز می ها صندوقاز فروش منابع طبیعی را به این 

کیه   و عملکرد آن ل مه وارد نموده است. در حالی ها صندوقهای جاری به این  من ور جبران هزینه کسری واریزی به آن به

 .شود مینقش صندوق در توسعه اقتصادی و زیرساوتی کشور نادیده گرفته 

از طرییق   هیا  آنییی منیابع   افزا ارزشی ثیروت ملیی موفیق جهیان مبیرهن اسیت       هیا  ندوقصی آنچه در مرور عملکیرد  

اثربخشیی الزه را بیرای    تواند میوارجی همیشه ن گذاری سرمایهباشد. ولی نسخه  می ها صندوقوارجی این  گذاری سرمایه

 تمامی کشورها داشته باشد.

                                                           
11- The resource curse hypothesis 

12- Richard Auty 
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هیای صینعت،    ههیای ضیعیف در حیوز    زیرسیاوت کشیورهایی کیه دارای   منابع صندوق ثیروت ملیی در    گذاری سرمایه

ی آینده وواهید داشیت و بیه    ها نسلهایی که اثرات ماندگار آن برای  ونقل، کشاورزی، ارتباطات و ... هستند در پروژه حمل

که تضمین برداشت منافع ناشی از  از موارد جذاب باشد. مشروط بر این تواند می کند میهای کشور کم   توسعه زیرساوت

 به من ور جبران منابع تامین شده از صندوق به آنان واگذار شود. ها آنرداری ب بهره

دالر را بیه صیندوق    اردیی لیم 80بیه ارزش   آرامکودرصد از سهاه  4 هاعاله کرد یدولت عربستان سعود ،به عنوان مثا 

و رتبیه   یقیو  یمیال  تیی موقع، میدت  مییان سهاه در  نیادولت عربستان معتقد است منتقل کرد.  13(PIFکشور ) نیثروت ا

تریلییون دالر   1.99ارزش شرکت سعودی آرامکو عربستان . کند می تیتقو ار یعموم گذاری سرمایهصندوق  یباال یاعتبار

 .دهد میقرار  کروسافتیاپل و ما یعنیشرکت جهان  نیتر و آن را پس از با ارزش باشد می

هیای نفتیی    ناشی از فروش نفت و فرآورده در سود PIFسعودی  عربستانعمومی  گذاری سرمایهبه این ترتیب صندوق 

میلییارد دالری سیه ،    80این شرکت سهی  شده و منابع مالی جدیدی به صندوق اضافه نموده از طرفی با پرداوت وجیه  

جهیان را در   یعمیوم  هیعرضه اول نیتر آرامکو، بزرگنقش مهمی در تامین مالی شرکت ایفا نموده است. الزه به ذکر است 

 .انجاه داددالر  اردیلیم 29.4درصد از سهاه وود در بازارهای جهانی به ارزش  1.5عرضه با  2019اواور سا  
 

ونحوهمدیریتمصارفمنابعصندوق)مطالعههمواجههبابحراندربرفروشنفتیبااقتصادمبتنتجربهکشورها-6

(19یدوگیریبیماریکوموردیبحرانناشیازهمه

شیده   های ثروت، صندوق نفت نروژ است که امسا  به کم  دولت نروژ آمده و در بودجیه تعیدیل   مونه موفق صندوقن

 میلییارد دالر بیوده   23 میلیارد دالر از آن برداشت کند. رق  برداشت سا  قبل 48نروژ برای کرونا، دولت اجازه یافته برابر 

 %58فروشید و بیه دولیت     اسیس شد. کل نفت نروژ را بخش وصوصی میی میالدی ت 96صندوق ثروت نروژ در سا   است.

ارزش روز را برداشیت  % 3تواند حداکثر  . دولت میشود میدهد که این وجوه مستقی  به صندوق نفت نروژ واریز  مالیات می

کل درآمد بودجیه کشیور اسیت؛ وجیوهی کیه       %20رب  این، همین برداشت ک  برابر  ه. باست کند که بالبا کمتر برداشته

از ارزش  %5اسیتثنا دولیت اجیازه یافتیه     به صیورت   ،. در بودجه کرونایی امسا شود میعمال از محل سود صندوق مصرف 

 .صندوق را برداشت کند

هیای عمیومی و و یر     تعهدات مالی به بودجیه  افزایشهای ثروت ملی در کشورهای حوزه ولیج فارس از ن ر  صندوق

ها با توجه به پیامدهای وییروس کرونیا و افیت قیمیت      همچنین این صندوق هایی روبرو هستند. هش نقدینگی با چالشکا

 .با کسری نقدینگی روبرو شده است ،نفت

بسیار افزایش  ،ولیج فارس را برای استقراض های دولتکاهش قیمت نفت ناشی از اپیدمی ویروس کرونا نیازهای کلی 

باعیث کمبیود نقیدینگی     ،که در نتیجه شود میهای ثروتمند دولتی محقق  داده است که این امر تنها با برداشت از صندوق

کند،کیه سیا     عربستان بودجه وود را از طریق بدهی و برداشت از ذوایر دولتی نیزد بانی  مرکیزی تیأمین میی     . شود می

گیذاری   هیای صیندوق سیرمایه    رجی بان  مرکزی برداشت کرد و بیه تیأمین هزینیه   میلیارد دالر( از ذوایر وا 40گذشته )

 .اوتصاص داد

 %10گیری ویروس کرونا، انتقیا  سیاالنه    ی قیمت پایین نفت و همه کویت با هدف تقویت منابع مالی وود در بحبوحه

از  %10 یر دارد انتقیا  سیاالنه    کوییت در ن  .کنید  میاز درآمدهای دولت به صندوق ثروت ملی را مشروط به مازاد بودجه 

                                                           
13- Public Investment Fund of Saudi Arabia 
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ی  درآمدهای دولت به صندوق ثروت ملی را مشروط به مازاد بودجه کند. کویت سعی دارد منابع مالی وود را در بحبوحیه 

المللی پیو  تخمیین زده کسیری بودجیه کوییت در       صندوق بین .گیری ویروس کرونا تقویت کند قیمت پایین نفت و همه

کیه   تولید ناوالص داولی آن برسید در حیالی   %11ثروت باالی این کشور صادرکننده نفت، به سا  جاری میالدی علیرب  

کویت با توجه به مخالفت مجلس با ی  قانون بدهی که توسیط دولیت    .مازاد بودجه داشتمیلیارد دالر  4.8سا  گذشته 

 .دسترسی داشته باشد المللی بینهای  تواند به واه ارائه شده، نمی

دهنیده نوسیان در    که جیدو  زییر نشیان    افتادههمین اتفاق به کررات در وصوص صندوق توسعه ملی ایران نیز اتفاق 

های  گیری ویروس کرونا، تحری  هکه عالوه بر تبعات ناشی از هم باشد میواریز درآمدهای سه  صندوق در سنوات مختلف 

 .شود میبه بعد دیده  1398های  و کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش واریزی به صندوق در سا  المللی بین

 
سهمصندوقسالسهمصندوقسال

1389 201395 20

1390 201396 30

1391 231397 32

1392 261398 20

1393 291399 20

1394 20 

 منبع: قوانین بودجه ساالنه کشور ایران
 

هایآنبرایایرانوآموزهمختلفیهاصندوقدرگذاریسرمایهازیناشیکرددرآمدهانهینحوههزبررسی-7

گییری نمیود    نتیجیه  توان میی ثروت ملی در کشورهای شاوص، ها صندوقبا عنایت به توضیحات باال و مرور تجربیات 

ساالنه به صیندوق وارییز    ،نفت و گاز و میعاناتکه بخشی از درآمد ناشی از فروش  ملی به نحوی توسعهرویه فعلی صندوق 

های عامل به دو صورت ارزی و ریالی اقداه به اع ای تسیهیالت   شده از طریق بان  های تبیین نامه و صندوق بر اساس آیین

گرفتن عامل کاهش ارزش ذاتی منابع میالی صیندوق بیه     ی نیاز فعلی اقتصاد کشور نبوده و ضمن نادیدهگو پاسخنماید،  می

و مولدی برای آن در ن ر گرفتیه نشیده اسیت. از طرفیی      افزا ارزشجهت نوسانات نرخ برابری ارز در ایران و جهان، فرآیند 

قتصیاد  از منابع، نتوانسته در تاثیر چنیدانی در ا  %19 سا  گذشته از عمر صندوق با صرف تنها 11اع ای تسهیالت نیز در 

گرفته در قالب پژوهشی که به تعیین میزان بهینیه وارییز سیه  صیندوق      لذا ابتدا با تاکید بر نتایج صورت. کشور ایفا نماید

ثابت صندوق توسیعه   یها درصد سه  50و یا  40، 30کسر  ریتاث یبه بررس مذکور در م العهبه این ترتیب که پردازد،  می

 یدر صیندوق توسیعه ملی    یدرصید منیابع نفتی    30 انیداز  پسآن است که  گر انیب جیتان و پرداوته ینفت یاز درآمدها یمل

نشان دادند که قاعده  نیو توره دارد. همچن دینوسان در تول نیکمتر جادیمن ور ا به وهایسنار ریسا نیعملکرد را ب نیبهتر

 (1400همکاران، )قدیرزاده و  .شود می دیباعث کاهش نوسانات توره و تول انداز پسسه  ثابت  یفعل

هیای سینواتی،    بیودن عملییات صیندوق در امیور مختلیف ن ییر مکمیل بودجیه         در ادامه با توجه بیه ضیرورت شیفاف   

برای صندوق متصور بود، الزه است چهیار صیندوق    توان میاقتصادی، اع ای تسهیالت و سایر عملیاتی که  گذاری سرمایه

 ل گردند:در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی به ترتیب زیر تشکی
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ییا   میت یبودجیه در زمیان کیاهش ق    یدولت و جبران کسیر  یکاهش نوسان درآمدها  آنهدف : صندوقتثبیت -1

میازاد درآمید    بدین ترتییب است.  ، گاز و میعانات گازی و ذوایر معدنی )به صورت واه(نفت واهمیزان صادرات 

بینی شیده در   واه( نسبت به رق  پیش، گاز و میعانات گازی و ذوایر معدنی )به صورت نفت واهناشی از فروش 

و ییا  بودجیه   یجبیران کسیر   ینفیت بیرا   میت یکیاهش ق بودجه به این حساب واریز و در مواقع ضیروری ماننید   

بیه کیار   گیری وییروس کرونیا    های بیکاری ناشی از همه بینی نشده در بودجه مانند کم  هزینه های پیش هزینه

 گرفته شود.

 با بازده ثابتباال مانند اسناد و اوراق  یمدت با نقدشوندگ  کوتاه یها  ییدر دارا صندوق تثبیت گذاری سرمایه دامنه

 .شود می والصه

گردد، صرفا برداشیت از منیابع    بر اساس قوانین بودجه سنواتی، هر کجا که اشاره به برداشت از ذوایر صندوق می

 باشد. های دولت مجاز می این حساب برای جبران کسری

 زهیمکیان  است. ندهیآ یها نسلبه  یهدف آن حفاظت و انتقا  منابع ثروت مل :ندهیآیهانسلاندازپسوقصند -2

. شیود  می زیبه صندوق وار ندهیآ یها  عنوان سه  نسل به ینفت یاز درآمدها یقسمت به این صورت است که عمل

. اسیت  یعمیوم  یپرسی  همنوط به همی در شرایط عادی بیرممکن و صندوق  نیبه ا یزیبرداشت از اصل منابع وار

است.  کشورها ریامالک و مستغالت در سا ی،الملل  نیسهاه ب یها بازار ،از حساب این صندوق گذاری سرمایه دامنه

 وواهد بود. پروژه یمنابع مال نیتام یما به ازا یارز یدیعا یدارا یمل یها در پروژه گذاری سرمایه نیهمچن

وارییزی بیه    یارز ریذویا بخشی از و کسب بازده از  یگذار  هیآن سرما هدف: یارزریذخایگذارهیسرماصندوق -3

 به این صورت وواهد بیود کیه   صندوقدر این  عملمکانیزه  کشور است. یالملل  نیب دیو حفظ قدرت ورصندوق 

 صیندوق و علت جداسازی آن از  گردد یم زیصندوق جهت حفظ ارزش پو  وار نیبه ا ینفت یاز درآمدها یقسمت

صندوق به ترتییب   گذاری سرمایههای مختلف اقتصادی و  نسل آینده، ایحاد شفافیت در عملیات و شاوه انداز پس

بیه   لیو تبید  المللیی  بیین  یپیول  یهیا  در بیازار  ،گذاری سرمایه دامنه .باشد میندگی ک  ونقدشوندگی زیاد و نقدش

 گیذاری  سیرمایه ارزش پیو    یساز نهیمن ور حفظ و به بها به و رمزارز( و فلزات گران ی)سنت جیمختلف را یارزها

 گردد. یم

 یاع یا  قیاز طر داریپا ۀمولد و توسع یۀبه ثروت ماندگار، سرما ینفت یدرآمدها لیتبد آن هدف: توسعهصندوق -4

زیرسیاوتی  های  در حوزهو تامین منابع مالی پروژه های ملی  دار  هیتوج یها  یگذار  هیها و سرما  به طرح التیتسه

از  یبخشی  ایین اسیت کیه    عمیل  زهیمکیان  است. های آن وارج از بودجه سنواتی هو ماندگار کشور که تامین هزین

یدات ناشیی  او ع ییاع ا التیو سود تسه یارز رهیو ذو ندهیدر صندوق نسل آ گذاری سرمایهاز  یناش یدرآمدها

 گیذاری  سیرمایه  یهیا  طیرح  مصارف درصندوق جهت  نیبه عنوان آورده در ا ،های ملی در طرح گذاری سرمایهاز 

 گردد. یم مذکور مصرف
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 مد  شماتی  توزیع منابع صندوق به صورت ذیل وواهد بود:

 
 

رانیدرایاثربخشمنابعصندوقتوسعهملگذاریسرمایهیبرایشنهادیمدلپ-8

تضیاد منیافع و    کیاهش  در منیابع،  تیریاز سوء مید  یریجهت جلوگ یمهم اریعامل بس ،گذاری سرمایهساوتار مناسب 

هیا بیه    تیمحدود جادیا یو از طرف ین ارت و ییمناسب اجرا ندیسازوکار و فرآ جادیباال است. ا س یر رشیاز پذ یریجلوگ

 .منابع وواهد شد تیریمد سوء باعث کاهش تیریها و توان مد تیشرط عده کاهش ظرف

وجیود دارد. بیه    منافع جدا است، تضاد تیاز مالک تیریکه در آن مد گرید یهمچون هر نهاد مال یصندوق ثروت مل در

 یهیا  زهیی انگ ویاص و من بیق بیا    یهیا  گیذاری  سیرمایه  بر منابع صندوق به دنبا  تیها با توجه به مالک دولت ،عنوان مثا 

 ،یداولی  یهیا  گذاری سرمایهکردن  همچون حداقل گذاری سرمایه در واص نیقوان جادیوود هستند. به طور حت  ا یاسیس

هیا حفیظ اصیل منیابع و      ییدارا تیریاهداف در مد نیرت از مه  یکیاست.  تیریدر مد منافع در کاهش تضاد یعامل مهم

ارکیان   یسیو  از سی  یو ر گیذاری  سیرمایه  نهیالزه در زم یها تیمحدود نییاست. تع یرمن قیب یها س یر رشیپذ عده

بیه   سی  یر رشیو پیذ  گیذاری  سیرمایه  کیه  شیود  میسبب  یاصل یها یاستراتژ بیامنا و تصو ئتیهمچون هگذار  استیس

 (1398و همکاران،  محمودی) .ردیانجاه گ ییاجرا رانیمد یصورت معقوالنه از سو

نموده  استفاده وود در اوراق با بازده ثابت و سهاه از یها گذاری سرمایهاز  یبخش تیریمد یصندوق برادر تجربه نروژ، 

 یکامالً مشخصی  های زمینهوود را در  ییدارا گذاری سرمایهی وارج گذاری سرمایهاز  یبخش اریو اوت فیاست. صندوق وظا

با تجربه و با سیابقه ویوب    یبه نهادها ستیچندان مناسب ن هانهیدر آن زم یمیت و یداول سازمان یها که توسعه مهارت

 یبیرا ی بازده متفیاوت  قیطر نیاست که بهتر از بازار عمل کرده و از ا کارگزارانی یپ کار در نیصندوق با ا .دینما یواگذار م

   .ندیصندوق کسب نما
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ی ثیروت ملیی بیه    هیا  صندوقشده بابت ورود سرمایه  های احتمالی شناسایی لذا با برداشت از تجربیات کارآمد و آسیب

 به موارد زیر اشاره کرد: توان مینیازهایی را ایجاد نماید که از آن جمله  عرصه کار اقتصادی، الزه است صندوق بدواً پیش

 تبیین گردد. گذاری سرمایهفعا  سبد  تیریاجرا و مد ،یابیارز ه،یاول ییشناسا شامل گذاری سرمایه ندیفرآ 

 ینقشی  ،یا توسیعه  نیه یدر زم ژهیی ، بیه و هیا  آناستقال  کامل باشد و دولت در  یدارا ها  یتصم یتمام صندوق در 

 نداشته باشد.

 رشیهیا، پیذ   هیا، افیق   تینیوع، محیدود   ،یبازده اهداف کسبهای اقتصادی و بیراقتصادی و نیز  معیارها و سنجه 

 .باشد مشخص دیها با گذاری سرمایه یمختلف برا س یر

 بیتصیو  های الزه با بررسیپس از  یینها یریگ  یتصم یول شده انجاه ،توسط کارگزاران وبره ویپورتفول تیریمد 

 تیی فعال  یه یح ،یبیه اقتصیاد داولی    ینگیاز ورود نقید  یریجلیوگ  لیی دل بیه  .شود میعامل صندوق انجاه  اتیه

بیا دو   لیی ذ یحقیوق  یهیا  تینید از شخصی  توان میکارگزارها  باشد. یوارج از کشور م یبازارها حایکارگزاران ترج

 :انتخاب گردند و مجری پروژه های کالن سبدگردان ای یمجر تیمامور

 (Investment Banks)  گذاری سرمایه یهابان 

  (Brokers) هیبازار سرما گذاری سرمایه یها صندوق

 (Private Equity Funds)  یوصوص گذاری سرمایه یها صندوق

 های ملی و زیرساوتی ماندگار( گذاری در پروژه ای )در وصوص سرمایه های توسعه سازمان

 یصندوق توسعه مل نهاد

 یی  قالیب در  هیا  آنانتخیاب   نید یفرآ نیو همچنی  یویارج سیازمان   گیذاری  سرمایه کارگزاران نشیگزی ارهایمع  

 تبیین گردد.دستورالعمل 

  و فرآینید و   در صیندوق  دیی با سی  یر تیریمید  ست یسها و ریس  و استقرار  گذاری سرمایهایجاد کمیته ارزیابی

 گیری و پایش و اقدامات بعدی آن شفاف باشد. های اندازه روش

پیشنهادی برای صیندوق توسیعه ملیی و مشخصیا در دو حسیاب ییا زییر         گذاری سرمایهفرآیند های اصلی و کالن  گاه

 باشد: نده و ذوایر ارزی به شرح ذیل مییی آها نسل انداز پسصندوق 
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 یهیا  لیی و تحل گیذاری  سرمایه ییو عده ورود صندوق به امور اجرا یاز امور اقتصاد یتیحاکم فیوظا  یتفکبه من ور 

 یقیانون اجیرا   (2)میاده   لیی ذ (3))مشیمو  گیروه    یدولتی  گذاری سرمایهشرکت  ی  گردد یم شنهادیپ و بازار یسودآور

در زیرمجموعیه صیندوق ایجیاد گیردد و امیور اقتصیادی و        (ی( قیانون اساسی  44اصل چهیل و چهیاره )   یکل یها استیس

 ردد.و تعامل با کارگزاران از آن طریق پیگیری و اجرا گ گذاری سرمایه

 :باشد مد  تعاملی پیشنهادی به صورت زیر می

 
گیو وواهید بیود     ها مدیریت گردند، مد  زیر پاسخ گذاری سرمایهواس ه شرکت دولتی  بدونکه  بدیهی است در صورتی

 نیی ادر تیر بیودن سیاوتار،     رب  کوچی   یعل یسودآور ییدرآمدزا ،یو امور اقتصاد یتیحاکم فیاوتالط وظا لیبه دلولی 

 .های صندوق وارد عمل شوند توانند به عنوان کارگزار و مجری پروژه ای می های توسعه سازمان ،راهکار

 
 
 گیریونتیجهیبندجمع-9

گیردد اکثیر قرییب بیه      های ثروت ملی در دنیا، مشخص می های کاری صندوق با توجه به توضیحات باال و تشریح مد 

گذاری، در بخش اع میی از منیابع ویود را در     وود در دو بخش کلی تثبیت و سرمایهها با تقسی  منابع  دوقناتفاق این ص

ها  های داولی این صندوق گذاری گذاری نموده که سرمایه بخش داولی و وارجی اقداه به سرمایه افزایی در دو جهت ارزش

جی، در بیازار سیهاه، امیالک و    گیذاری ویار   های زیرساوتی ملی و عایدات ارزی تمرکز نموده و در بخش سیرمایه  بر پروژه

 بها تمرکز دارند. فلزات گران
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در چروه اقتصیادی اقیداه بیه    کارگیری منابع در اوتیار  هگردد صندوق توسعه ملی ایران نیز با ب لذا با تاکید توصیه می

قراردادی با دولت تیا  که بر اساس  های ملی و زیرساوتی با عایدات ارزی نموده به نحوی گذاری منابع وود در پروژه سرمایه

گذاری به صندوق وارد و پس از اتماه قرارداد تحویل  مدت( عایدات حاصل از این سرمایه مدت زمان مشخص )حداقل میان

   ا در بازار سرمایه واگذار گردد.یدولت گردد 

کیه  نمایید گیذاری   المللی سهاه و امالک، سیرمایه  بخشی از سرمابه وود را با ارزیابی ریس  در بازارهای بین همچنین

پیذیر از عملییات مبتنیی بیر اصیو  صیحیح در        دهی به کشورهای سرمایه سانتیاگو و اطمینانن اجرای اصو  البته الزمه آ

 باشد.   صندوق توسعه ملی می

پیشنهادهای زیر به عنوان بایدها و نبایدها در مصرف اثربخش منابع صندوق توسعه ملی ایران به شرح زیر در انتها نیز 

 گردد: ارائه می

    ایجاد چهار صندوق فرعی بیرمستقل از صندوق توسعه ملی و تسهی  منابع ورودی به صندوق به چهیار صیندوق

بینی بودجه( صندوق نسل آینده و صندوق ذویره ارزی )سه  مقررشیده   شده از پیش تثبیت )مازاد درآمد محقق

و  ندهینسل آی ها صندوقدر  گذاری سرمایهعملیات  در قانون به عنوان ورودی(، صندوق توسعه )عایدات ناشی از

 ی و سود ناشی از تامین منابع مالی و تسهیالت(  ارز رهیذو

 .صندوق اقداه به سرمایه گذاری منابع وود به جای سپرده گذاری نماید 

 ارز، امالک و اوراق باشد ه،یصندوق بازار سرماوارجی  گذاری سرمایه دامنه. 

  یهیا  نسیل  یاثرات ماندگار آن براوارج از بودجه که  یمل یها پروژهدر  توسعه صندوق گذاری سرمایهمشارکت و 

برداشیت منیافع    نیتضیم  کهنیمشروط بر ا، کند میکم  کشور  یها رساوتیوواهد داشت و به توسعه ز ندهیآ

 شده از صندوق به آنان واگذار شود. نیبه من ور جبران منابع تام ها آن یبردار از بهره یناش

 و فروش سهاه و امالک( است. چون  دی، ورها شرکت)تمل   یداول یدر بازارها گذاری سرمایه تیبر ممنوع اصل

زاسیت. از   و تیوره  داده شیرا افیزا  یپیول  هیی مصداق بارز مداوله دولت در بازار بوده و تعاد  بازار را بر ه  زده، پا

 .شود می یوصولت ینگیهولد یا موسسه جادیباعث ا یحج  توان مال نیا یطرف

 شود. جادیا رانیا یدر صندوق توسعه مل دیبا گذاری سرمایه س یر تیریمد ست یس 

 امنا اتیه بیعامل و تصو اتیه شنهادیدر کشورها با پ گذاری سرمایهدر  یریگ  یتصم 

 و  سی  یر تیه یکم دییی پیس از تا  یینهیا  یریی گ  یتصیم  یتوسط کیارگزاران وبیره انجیاه، ولی     ویپورتفول تیریمد

 .شود میعامل صندوق انجاه  اتیه بیو تصو گذاری سرمایه

 در .باشید پیذیر   پرسیی عمیومی امکیان    و فقط از طریق همه بیرممکن نسلی بین صندوقاصل منابع  از برداشت 

 .شود تعریف سود از برداشت تنها امکان صورت

 را  تیی منابع صیندوق تثب  فیتکل نییاجازه دول تصرف و تع صرفاً صالح یمراجع ذ ریو سا یبودجه سنوات نیقوان

 .دارند

 ارزی و پیولی  هیای  سیاسیت  در منیابع  ایین  از و باشد صندوق مدیران اوتیار در کامل طور هب باید منابع مدیریت 

 .نشود استفاده کشور

 شود تبدیل ریا  به نباید صندوق منابع. 

 سانتیاگو گانه 24سازی اصو   گذاری و پیاده های سرمایه دستورالعمل تصویب و عیینت 
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   بیرداری از آن در   اوتصاص بخشی از عایدات صندوق ذویره ارزی به عنوان ذویره موارد بحرانی به من یور بهیره

 شرایط واص با اذن حکومتی مانند بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا

 ًانیش فنیی،   سازی د ها جهت ورید و انتقا  و بومی به صورت ارزی به پروژه تخصیص واه به بخش وصوصی صرفا

 های ساوت، نوسازی و تجهیز واحدهای صنعتی با قابلیت صادرات و درآمد ارزی پروژه
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