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  های ثروت ملی و نقش آن در پذیرش کشورهای میزبان منشوراخالقی صندوق 

 1دکتر محمد مزرعتی

 

 چکیده:

به کارگیری دارایی های صندوق و نیز برداشت  و تخصیص از آن می بایست بر اساس اصول مدون و ضوابط بین نسلی باشد. هدف اکثر صندوق 

بهینه است تا بتواند با تخصیص های درست، رشد وتوسعه اقتصادی کشور را به صورت های ملی حداکثر کردن سود صندوق با پذیرش ریسک 

 پایدار فراهم سازند.

اما حداکثر کردن سود منوط به شرایطی نیز هست. ضمن پذیرش سطح ریسک میانه و بهینه شده، صندوق الزم است که در فرآیند فعالیت 

از آنجاییکه بخشی از سرمایه گذاری  . که الهام گرفته از نقشه راه توسعه پایدارکشور باشد های خود یک سری اصول اخالقی را نیز رعایت نماید

، ضرورت وجود منشور اخالقی را بیشتر هم می نماید. به دلیل باال بودن منابع در دسترس صورت می گیردصندوق ها در خارج از کشور 

حت تاثیر قرار دادن بازارهای پولی و مالی برخی کشورها وجود دارد و میتوانند صندوق های ثروت و سایر صندوق های سرمایه گذاری، امکان ت

شورهای با مداخله در بازارهای سرمایه موج های خرید و فروش ایجاد نموده و از این بابت با بورس بازی منافع زیادی را ایجاد کنند. بنابراین ک

نوع سرمایه گذاری ها دارند و مدام نگران از نفوذ این سرمایه ها بر رسانه ها و  پذیرنده سرمایه صندوق ها، حساسیت بسیاری زیادی به این

جریان های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی و بازار سرمایه و پول کشورشان هستند. به همین دلیل اگر صندوق ثروت ملی یک کشور، 

این مقاله با  .ق، محدودیت کمتری را برای سرمایه گذاری ایجاد می کندخود دارای منشور مدون و مصوب باشد، کشور پذیرنده سرمایه صندو

 اشاره به اصول اخالقی مورد استفاده توسط صندوق ها و نیز تحلیل اصول سانتیاگو، ضروت چنین اصولی را مورد تحلیل قرار میدهد. 

 کشورمیزبان سرمایه گذاری ، اصول سانتیاگوکلمات کلیدی: منشور اخالقی سرمایه گذاری، اصول مبتنی بر مسولیت اجتماعی، 

  

                                                           

ایران و عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی  بین الملل صندوق توسعه ملی همکاری های. مدیر  1

   , mazraati@ndf.ir      Email: mmazraati@gmail.comانرژی،

 قای مجید خرمی و نیز خانم نگین حیدری زاده  در تهیه این مقاله سپاسگذاری می شود.از همکاری آ
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 مقدمه .1

مالکیت صندوق های ثروت ملی متعلق به همه نسل های یک کشور است. به کارگیری دارایی های صندوق و نیز برداشت  و تخصیص از آن می 

وق با پذیرش ریسک بهینه است بایست بر اساس اصول مدون و ضوابط بین نسلی باشد. هدف اکثر صندوق های ملی حداکثر کردن سود صند

تا بتواند با تخصیص های درست رشد، وتوسعه اقتصادی کشور را به صورت پایدار فراهم سازند. اما حداکثر کردن سود منوط به شرایطی نیز 

ا نیز رعایت هست. ضمن پذیرش سطح ریسک میانه و بهینه شده، صندوق الزم است که در فرآیند فعالیت های خود یک سری اصول اخالقی ر

توسعه  "نماید که الهام گرفته از نقشه راه توسعه پایدارکشور باشد. چراکه مطابق تئوری های پذیرفته شده،  بین توسعه پایدار اقتصادی و 

دوین می یک رابطه قوی برقرار است. بنابراین بر پایه این دو محور، توسعه اقتصادی پایدار  ت "حمایت از محیط زیست"و  "اجتماعی پایدار

شود. به همین دلیل فعالیت صندوق ثروت ملی نیز بایستی در راستای نقشه راه توسعه کشور عالوه بر مالحظات دیگر برپایه این دو محور 

 تنظیم گردد.

هم می  از آنجاییکه بخشی از سرمایه گذاری های صندوق در خارج از کشور سرمایه گذاری خواهد شد، ضرورت وجود منشور اخالقی را بیشتر

نماید. چرا که کشورهای پذیرنده سرمایه صندوق ها، حساسیت بسیاری زیادی به این نوع سرمایه گذاری ها دارند و مدام نگران از نفوذ این 

سرمایه ها بر رسانه ها و جریان های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و تکنولوژی کشورشان هستند. به همین دلیل اگر صندوق ثروت ملی یک 

 خود دارای منشور مدون و مصوب باشد، کشور پذیرنده سرمایه صندوق، محدودیت کمتری را برای سرمایه گذاری ایجاد می کند. کشور،

د این نکته نیز قابل اشاره است که محورهای مربوط به منشور اخالقی صندوق به هیچ عنوان مبتنی بر معیار های استراتژیک و یا سیاسی نیستن

ط و مشی کلی است که سرمایه گذاری در فعالیت هایی صورت پذیرد که ضمن تامین سود مورد نظر صندوق، بلکه مبتنی براین خ

 استانداردهای قابل قبول بین المللی برای آن فعالیت ها رعایت شده باشد. به عنوان مثال  از  استاندارهای بین المللی برای فعالیت های

2برای فعالیت شرکت های چند ملیتی OECDای راهنم"اقتصادی و سرمایه گذاری میتوان به 
3معاهده جهانی سازمان ملل "و  "

اشاره  "

 نمود.

4دولت جهانی مستمری  صندوق "در این مقاله تجارب 
5صندوق آتی"و نیز  "

در  "اصول مسولیت اجتماعی"رعایت استرالیا در خصوص  "

سرمایه گذاری ها و نیز اصول سانتیاگو مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی این تجارب و اصول به وضوح نشان میدهد که همه صندوق های 

دیر یه گذاری ثروت ملی و نیز صندوق های سرمایه گذاری مانند صندوق های  مستمری، صندوق های پوششی و صندوق های اعتباری و سرما

                                                           
2
. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

3
. The UN Global Compact 

4
 . The Government Pension Fund- Global (GPFG) 

5
 . The Future Fund 
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گذاری را در آینده از  ممکن است بخشی از بازارهای مناسب سرمایه در غیر اینصورت  می بایست خود را به چنین اصولی متعهد نمایند.یا زود 

در بخش سوم  را در زمینه سرمایه گذاری اخالقی نشان میدهد.  استرالیا  و نروژ هایکشورارب جهانی شامل مقاله تج دومبخش  دست بدهند.

 را  ارایه می نماید. رهنمودهای سیاستی اصول سانتیاگو مورد بررسی قرار می گیرد. بخش پایانی نتایج و

 تجارب جهانی: -1

 .  کشور نروژ1-2

 656برابر با   2112است.  میزان دارایی های آن تا مارس  "صندوق جهانی  مستمری دولت "کشور نروژ دارای صندوق ثروت ملی به نام 

. (swfi, 2012) % بازار سهام اروپا را در اختیار دارد17.1% بازار جهانی سهام و 1دالر ثروت نقدی سرانه ( بوده و 131111یلیارد دالر)م

نشان میدهد. متوسط بازده برای کل دارایی ها  2111-1991عملکرد سود این صندوق را برای سرمایه گذاری های مختلف طی دوره  1نمودار 

% بوده است. این درحالی 5715 بابراثابت کمی بیشتر و بر-سال بوده است. متوسط درآمد از محل ابزار های سرمایه گذاری درآمد % در5حدود 

 % بوده است.475است که متوسط بازدهی برای سرمایه گذاری ها در بازار سهام کمتر و برابربا 
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  )%( نروژ. میزان بازدهی متوسط صندوق جهانی مستمری دولت 1نمودار 

 

 1391ماخذ: مزرعتی محمد،صندوق مستمری دولتی نروژ، صندوق توسعه ملی ، تیرماه 

 . پیش بینی  درآمدهای صندوق جهانی مستمری دولت نروژ2نمودار 

 

 1391ماخذ: مزرعتی محمد،صندوق مستمری دولتی نروژ، صندوق توسعه ملی ، تیرماه 
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به  2131جهانی قرار دارد، با برنامه های پیش رو در نظر دارد که میزان دارایی هایش را تا اول این صندوق که از لحاظ سطح دارایی ها در رده 

میلیارد دالر  برساند. به لحاظ سطح باالی دارایی های در اختیار ، این صندوق موظف به داشتن منشور اخالقی شده تا در  1263حدود  

 رسیدن به هدف سود باال که همزمان با اتخاذ ریسک میانه است، از معیار های تعیین شده عدول نکند.

کارمند را شامل می کند.  1شورای منشور اخالقی  صندوق با پنج عضو شکل گرفت. این شورا یک دبیرخانه مستقل دارد و کال  2114در سال 

 از طریق شرکت های مشاوراه ای خبره انجام میدهد.کلیه امور نظارتی خود را به شیوه برون سپاری 

 برای تدوین این منشور قواعد زیر در نظر گرفته شده و معیار ها تعیین شده است.

 .این اطمینان حاصل شود که منافع و بازده  دارایی های صندوق برای نسل های فعلی و آتی  مبتنی بر اصول توسعه پایداراست 

 به نوعی  در سرمایه گذاری های صندوق در شرکتهایی که آنها را تحت تاثیر قرار میدهد رعایت  حقوق اساسی همه افرادی که

 شود.

 شیوه زیر استفاده می شود: 3معموال برای اطمینان از رعایت اصول اخالقی صندوق  از 

 به کارگیری حقوق مالکیت ) مالکیت فعال( -1

 زیر نظر داشتن رفتار و فعالیت شرکت های مورد نظر -2

 ار گذاردن شرکتهای مورد دارکن -3

شورای اخالقی مالحظات خود در خصوص سرمایه گذاری های موجود را درخصوص نظارت بر عملکرد یک شرکت و یا کنار گذاشتن آن شرکت 

خالقی مشاهدات به وزارت دارایی ارایه می نماید و نهایتا وزارت دارایی تصمیم نهایی را می گیرد. روال به این صورت است که شورای منشور ا

 خود را در خصوص  در چارچوب نبودن فعالیت ها  به وزارت دارایی اعالم می نماید و نهایتا وزارت دارایی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. 

ذاری حتما اما برای کنار گذاردن یک شرکت از سبد سرمایه گ "کنار نگذارد"وزارت دارایی این حق را دارد که  به صورت یک طرفه  شرکتی را 

 موارد فوق  تشریح می شوند.  نظر مساعد شورا الزم است. در این قسمت 

 استفاده فعاالنه ازحقوق مالکیت 

( GPFGوابسته به بانک مرکزی نروژ که بازوی عملیاتی صندوق مستمری  جهانی نروژ ) ”(NBIMمدیریت سرمایه گذاری نرجز)"شرکت 

  OECDراهنمای "و  "برای مدیریت شرکتها   OECDراهنمای"،  "پیمان جهانی سازمان ملل"است ، سعی نموده که از اصول مدون در  

 ن سرمایه گذاری نموده، استفاده نماید.آبرای اعمال حقوق مالکیت خود بر شرکت هایی که در  "برای شرکت های چند ملیتی

و عملکرد و نحوه مدیریت شرکت را مورد نظارت قرار داده و  براساس آنها، مدیریت سرمایه گذاری نرجز به عنوان سهامدار فعال ظاهر شده

ش سعی می کند که به صورت غیر مستقیم بر نحوه اداره شرکت به نوعی اثر گذار باشد که شرکت را وادار به رعایت منشور اخالقی نماید. از رو

 های زیر معموال استفاده می شود تا اثر گذاری صورت پذیرد:
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 خاص  ارایه پیشنهادیه های 

 رای دادن یا مخالفت کردن در مجامع ساالنه آن شرکت 

 از طریق گفتگو و درخواست جلسات با مدیران شرکت 

 از روش های حقوقی 

 همکاری و گفتگو با دیگر سهامداران بزرگ شرکت 

پیشنهادیه  31111برای شرکت نرجز به صورت فعاالنه از حقوق مالکیت خود استفاده نموده است. در این سال شرکت نرجز  .211از سال 

شرکت رای داده است. فعالیت های مرتبط با رای دادن به  صورت مستمر از این سال به بعد افزایش یافته است. یکی  4211ارایه شده توسط 

خود  "تماعیانتظارات محیط زیستی و اج"دیگر از اقدام های جالب این شرکت برای مشارکت فعال در استفاده از حقوق مالکیت خود، انتشار 

همچنین   .است "رعایت حقوق بچه ها  "از شرکت هایی است که در آن سرمایه گذار می کنند. اولین کتاب منتشره در این خصوص مرتبط با 

 بعدا منتشر گردیدند. "مدیریت آب "و  "تغییرات آب و هوا و محیط زیست"انتظارات در خصوص 

 مانیتور کردن و خارج شدن از شرکت 

ور اخالقی از طریق شرکت های مشاوره ای خود مدام شرکتهایی را که در آن سرمایه گذاری کردند مونیتور می کند تا مبادا از شورای منش

د منشور اخالقی مورد نظر عدول کنند. موارد نظارتی شامل موارد زیر می باشد. درصورت مشاهده موارد زیر به پیشنهاد شورا این شرکت میتوان

 کنار گذارده شود.:از سرمایه گذاری 

 تولید سالح های  غیر متعارف وتولید سالح هایی که فروش آن به گروه ها و یا سازمان ها و ..  که اصول بشری را زیر پا می گذارند -

 شرکت های تولید کننده سیگار و تنباکو -

مناسب نیروی کار اجباری، استفاده نازیر پا گذاردن سیستماتیک حقوق بشر مانند قتل، شکنجه، منع آزادی های مدنی، استفاده از  -

 از نیروی کار بچه ها

 نقض جدی حقوق افراد در شرایط جنگ و منازعه -

 خسارت های جدی به محیط زیست -

 فساد مالی و پول شویی بزرگ -

 فعالیت در سرزمین های اشغالی، زیر سوال بردن کنوانسیون ژنو -

 مللی اخالقی پذیرفته شده بین الاستانداردهای نقض جدی سایر  -

 

 عملکرد صندوق نروژ مبتنی بر منشور اخالقی 

 این شورا مقررات و آیین نامه های اخالقی صندوق را برای سرمایه گذاری ارایه داد:

صندوق حق ندارد که در شرکت هایی سرمایه گذاری کند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشتار ، شکنجه و یا سلب   •

 آزادی های مدنی مشارکت دارند
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 صندوق  حق سرمایه گذاری در شرکتهایی که تسلیحات هسته ای تولید می کنند را ندارد   •

 سازی متعارف سرمایه گذاری نماید اما صندوق اجازه دارد در  برخی شرکت های سالح •

سایر موارد شامل شرکت هایی  است که با خطر فساد مالی، پول شویی ، به خطر انداختن محیط زیست، فعالیت در سرزمین های   •

 .اشغالی، زیر سوال بردن کنوانسیون ژنو روبرو هستند 

 ی نماید: صندوق حق ندارد که در شرکت های تنباکو و تولید سیگار سرمایه گذار  •

 2شرکت تنباکو و سیگار را کنار گذاشته است. مبلغ سرمایه گذاری در این شرکت ها حدود  .1اعالم شد که صندوق   2111در ژانویه 

 میلیارد دالر بوده و این بزرگترین میزان کنار گذاری تلقی می شود.

خالصه می کند. مالحظه می شود  را نروژ آنها را کنار گذاشتهتعداد شرکت ها، کشور مربوطه و میزان سرمایه گذاری که صندوق  1جدول 

که شرکت هایی  که در تولید تنباکو، قطعات بمب های خوشه ای و تسلیحات هسته ای مشارکت داشته کنار گذاشته شده اند. همچنین 

فلسطینی( فعالیت اقتصادی می کنند شرکت هایی که محیط زیست را از بین برده، در سرزمین های اشغالی )مانند سرزمین های اشغالی 

 و یا اینکه کنوانسیون ژنو را رعایت نکرده اند کنار گذاشته شده اند.

 .  فروش سهام شرکت های غیر منطبق بر استانداردهای اخالقی صندوق جهانی مستمری نروژ1جدول 

میلیون 

 دالر
 نوع فعالیت شرکت متعلق به کشور

2929.5 

مالزی ، انگلستان، آمریکا، سوئد، برزیل، 

 استرالیا

 هند، ژاپن،کره، استرالیا، جمهوری چک

 تولید تنباکو

 عدم رعایت کنوانسیون ژنو در سرزمین های اشغالی اسراییل، کانادا، آمریکا 328.6

44.6 
 آمریکا، انگلستان، فرانسه، 

 اسرائیل، ایتالیا، کره، سنگاپور

تسلیحات تولید قطعات بمب های خوشه ای، تولید 

 هسته ای، نگه داری از تاسیسات موشک های قاره پیما

 آسیب جدی به محیط زیست آمریکا، کانادا، مالزی، انگلستان 275.6

 عدم رعایت حقوق بشر و حقوق نیروی کار آمریکا و انگلستان 384.0

 جمع کل -       3962.3

 . Wikipedia ،2112ماخذ: پردازش براساس اطالعات برگرفته از 

 را شامل می شود و  غیر کامل است. 2112**  این ارقام تا سال اوایل سال 

   کشور استرالیا. 2-2
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( را ایجاد نمود که بر اساس این قانون Future Fund، صندوق آتی دولتی استرالیا ) 2116کشور استرالیا بر اساس قانون  صندوق آتی 

منابع مازاد بودجه سالیانه دولتی را جذب نموده و با سرمایه گذاری  های مولد سعی در افزایش دارایی ها برای مقاصد آتی مورد نیاز 

 دولت برای پوشش احتمالی مستمری و موارد پیش بینی نشده  نماید. 

% تا 475گذاری با نگاه بلندمدت  است و می بایست برابر با  شاخص قیمت مصرف کننده  بعالوه بازده سرمایه   ،بر اساس  قوانین مصوب

% باشد. برای چنین بازده ای الزم است که ریسک قابل قبولی تحمل شود و سرمایه گذاری در بخش های پر ریسک مجاز شمرده نمی 575

 .(SWFI, 2012)شود

شرکت  5طریق  عهده دار بوده و ازمی شود که مجموعا  مسولیت اداره  صندوق را  هادار 6این صندوق توسط یک یک هیات مدیره مستقل

ترکیب سرمایه گذاری های فیوچرفاند استرالیا مطابق جدول  امور عملیاتی سرمایه گذاری ها انجام می شود.زیر مجموعه سرمایه گذاری 

 یسک بازده سرمایه گذاری را به حداقل برساند.است. مالحظه  می شود که ترکیب  داراییها  متنوع بوده تا ر 2

 2111. ترکیب داراییهای فیوچر فاند  استرالیا تا ابتدای 2جدول 

 میلیون دالر استرالیا
درصد از کل داراییها 

 Telstraبدون
 نوع دارایی

 نقد 15.8 10,900

 درآمد ثابت 18.8 12,977

 سهام بین المللی 25.8 17,863

 استرالیاسهام  11.5 7,954

 .داراییهای بلندمدت 15.2 10,541

 سهام شرکت های خصوص 3.1 2,158

 زیرساخت ها 4.3 2,946

 امالک 5.5 3,819

 Telstraکل بدون  100 69,159

2,603 
 

Telstra 

71,762 
 

 کل داراییهای فیوچر فاند

Source: SWFI, 2012 

1سرمایه گذاری اخالقی"دولت الیحه    2111در سال 
را اصالح نماید.   2116تا قانون  صندوق آتی  سال  به پارلمان ارسال  نمود را   "

به مشورت عمومی گذاشته شد تا اثرات احتمالی  آن بر عملکرد صندوق مورد بررسی و تحلیل  2112این الیجه توسط پارلمان  در سال 

 قرار گیرد.

                                                           
6
 . Board of Gurdians 

7
 . Alternative Assets: Alternative assets are generally viewed as less liquid than regular assets 

8
 . Ethical Investments 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liquidity
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می شود که  وزارتخانه مربوطه موظف می شود که سرمایه گذاری ها را بر به نحوی اصالح  "قانون فیوچر فاند"بر اساس این الیحه ، 

سرمایه گذاری اخالقی تهیه می شود. در واقع   و آیین نامه انجام دهد. بر اساس این اصل راهنمای "اصل مسولیت پذیری اجتماعی"اساس 

 اصول راهنمای سرمایه گذاری اخالقی رعایت موارد زیر را اجباری می کند:

 حظات زیست محیطیمال 

 مالحظات حقوق بشر 

 مالحظات  مربوط به حقوق نیروی کار 

  مالحظات مربوط به تولید تسلیحات نظامی 

راهنمای  سرمایه گذاری اخالقی بایستی حتما  دارایی های مالی را که ممنوع هستند را مشخص نموده و تصریح نماید که  سرمایه 

و، تولید کننده قطعات بمب های خوشه ای، تولید کننده تسلیحات هسته ای  و نیز شرکت گذاری در  شرکت های  تولید کننده تنباک

 های تعمیر و نگه دارنده  و شبیه سازی تسلیحات هسته ای ممنوع است.

اثر الیحه پیشنهادی در کمیته منتخب سنا مورد بررسی و تحلیل قرار گرقت و جمعبندی کمیته این بوده که تصویب این الیحه میتواند 

های صندوق داشته باشد و بعالوه سطح ریسک را تغییر میدهد. از طرف دیگر هزینه های مانیتور  منفی روی بازده متوسط سرمایه گذاری

کردن شرکت ها باالست که این خود نیز میتواند روی بازده متوسط صندوق اثر بگذارد. جمع بندی کمیته سنا این بوده که چون استرالیا 

مسولیت "و را پذیرفته و نیز مقررات سرمایه گذاری  استرالیا را رعایت می کند همین امر کفایت سرمایه گذاری بر اساس اصول سانتیاگ

 را فراهم می سازد.   "اجتماعی 

 

 9اصول اخالقی سانتیاگو .3

به لزوم توجه به نقش مهم صندوقهای ثروت  ملی و ضرورت بررسی بهترین  11(IMFCمالی بین المللی ) -، کمیته پولی .211در اکتبر سال 

تشکیل  2111(  در ابتدای ماه مه 12IWG) "گروه کاری صندوقهای ثروت ملی"در این خصوص تاکیدنمود. بدنبال آن، 11و موفقترین اقدامات

صندوق بین کشور عضو  26متشکل از "گروه کاری"ماید. شد و مقرر شد این گروه با همکاری صندوق بین المللی پول فرایندها را تدوین ن

اصول و اقدامات عموما  "با عنوان   است که دارای صندوق ثروت ملی هستند. نهایتا تدوین اصول و رویه های پذیرفته شده 13المللی پول

در  "اصول سانتیاگو "گو، تحت عنوان (، که نشانگر عملکردهای سرمایه گذاری و اهداف آنان بود، پس از سه دور گفتGAPP)پذیرفته شده 

تصویب شد. این اصول با توجه به یافته های صندوق بین المللی پول و برخی کشورهای دیگر تدوین شده است. ایران نیز  2111اکتبر سال 

گینه استوایی، ایران، ایرلند، کره، کشورهای عضو عبارتند از: استرالیا، آذربایجان، بحرین، بوتسوانا، کانادا، شیلی، چین،  است.  "کارگروه"عضو 

                                                           
9
 . Generally Accepted Principles and Practices of Sovereign Wealth Funds (GAPP), also called Santiago Principles. 

10
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هر سال دو اجالس اصلی برگزار میکنند  و جلسات متعددی در طی این اجالسها )بهاره و ساالنه( 

ا محوریت صندوق بین المللی پول و نیز "کمیته ( که ب IMFCبرگزار میشود. مهمترین این جلسات تحت عنوان "کمیته پولی، مالی بین المللی" ) 

 ( با محوریت بانک جهانی برگزار میشود.  DCتوسعه" ) 
11 . best practice 
12 .  International Working Group of 

Sovereign Wealth Funds 
13

.IMF 
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لسته، ترینیداد و توباکو، امارات متحده عربی و ایاالت متحده امریکا و -کویت، لیبی، مکزیک، نیوزیلند، نروژ، قطر، روسیه، سنگاپور، تیمور

 و بانک جهانی.  OECDناظران دائمی عبارتند از: عمان، عربستان سعودی، ویتنام،

 صول سانتیاگو. اهداف و مقاصد ا1-3

صندوقهای توسعه ملی توسط دولت با اهداف کالن اقتصادی ایجاد میشوند. این صندوقها ساختارهای متنوع حقوقی، نهادی و حاکمیتی دارند.  

یوه این صندوقهاگروه های نامتجانسی هستند که طیفی از انواع صندوقها را شامل میشوند و بدلیل اهمیت روزافزونی که دارند، عمال بر ش

 حاکمیت شرکتی هم تاثیر گذار هستند.

هزار میلیارد دالر بوده است در حالیکه مجموع دارایی های مالی جهان حدود  3-2، مجموع اندازه صندوقهای ثروت ملی حدود .211در سال  

هزار میلیارد دالر  11هزار میلیارد و بازارهای سرمایه و قرضی کشورهای نوظهور حدود  39هزار میلیارد دالر، بازار سهام رشد یافته حدود   191

و وده است. با این وجود، این صندوقها بسیار مهم ارزیابی میشوند و لذا بایستی به جهانیان نشان داد که سرمایه گذاری این صندوقها به نحب

 صحیحی بر بنیانهای اقتصادی و مالی قرار گرفته است.

 محور های رهنمودی زیر مبنای اصول سانتیاگو را تشکیل میدهند:

 ات مالی جهانی و جریان آزاد منابع مالی  و سرمایه گذاری،کمک به حفظ نظام  با ثب -1

 پیروی از کلیه مقررات و الزامات افشاء در کشورهایی که سرمایه گذاری صورت میگیرد، -2

 سرمایه گذاری بر اساس ریسکهای مالی و اقتصادی و مالحظات مربوط به میزان بازدهی،  -3

ی که کنترلهای الزم و کافی، مدیریت ریسک و پاسخگویی و مسئولیت وجود ساختار شفاف و مستحکم مدیریت صندوق به نحو -4

 پذیری را دارا باشد. 

هدف از این اصول و رویه های پذیرفته شده، مدیریت و مسئولیت پذیری مناسب و همچنین عملیات سرمایه گذاری محتاطانه و قابل اعتماد 

 زیر را به همرا خواهد داشت:کشورهای عضو است. شناساندن این اصول پذیرفته شده  نتایج 

  باعث فهم بهتر از صندوق های ثروت ملی توسط کشورهای دارنده صندوق، کشورهای میزبان که در آنها سرمایه گذاری صورت می

 پذیرد وآشنایی بهتر توسط بازارهای بین المللیمالی می شود.

 

 دی نصیب کشورهای دارای  صندوق ثروت ملی، کشورهای این اصول نشان میدهند که پیروی کردن از آنها ، منافع اقتصادی زیا

 میزبان و نیز سیستم مالی بین المللی می نماید.

 

 . ماهیت و طبیعت اصول سانتیاگو2-3

این اصول در واقع  مقرارت غیر سخت و داوطلبانه ای است که  استانداردهای  معین و بهترین تجارب را برای  صندوق های ثروت ملی فراهم 

به مانند سرمایه  سرمایه گذارانی  مشروعد. همین استاندارد ها  این اطمینان را به کشور میزبان میدهد که صندوق های ثروت ملی ، می ساز

 گذاران خصوصی در کشورهای خارجی هستند، بدون اینکه اهداف استراتژیک و سیاسی را دنبال نمایند.
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هدفی دیگری غیر از  اهداف مالی و یا اقتصادی دارد الزم است که این اهداف را بیان براساس اصول سانتیاگو اگر چنانچه صندوق ثروت ملی 

نماید. در واقع هدف از این اصل کلی این است که به روشنی بیان نماید که یک صندوق ثروت ملی صرفا مانند یک سرمایه گذار خصوصی است 

ذ نماید و درواقع فقط اصول دقیق مدیریت دارایی را دنبال می نماید. حتی و در نظر ندارد که به هیچ عنوان روی کشور میزبان اعمال نفو

زمانیکه صندوق در نظر دارد از حق مالکیت خود استفاده نماید الزم است که این حق را بر اساس سیاست های سرمایه گذاری و حمایت از 

 منافع سرمایه گذاری خود اعمال نماید.

گزارشی در مورد سیاستهای کشورهای سرمایه پذیر در خصوص صندوقهای ثروت حاکمیتی را  2111در سال  OECDکمیته سرمایه گذاری 

در عین صیانت از  -بویژه برای صندوقهای ثروت -به تصویب رسانده که در آن به تعهد دولتها در مورد سیاستهای سرمایه گذاری بازار آزاد

موجب تقویت منافع دوطرفه است که صندوقهای ثروت از رفتار منصفانه در بازار  تمایالت امنیتی کشورها، اشاره شده است. چارچوب نهایی

مقاومت نمایند.پذیرش و اعمال این اصول منوط به قبول 14کشورهای هدف برخوردار شده و این کشورها هم میتوانند در مقابل حمایت گرایی

 کشورها و قوانین و مقررات داخلی آنهاست.

 . ساختار3-3

 سانتیاگو شامل سه محور کلیدی زیر میباشد: اصول 

 (  چارچوب حقوقی، اهداف و هماهنگی با سیاستهای کالن اقتصادی،1

 ( چارچوب نهادی و ساختار مدیریتی صندوق ها2 

 ( چارچوب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک. 3 

 وق های ثروت ملی فراهم می سازد که رعایت اصول و عملکردهای محور اول یک چهارچوب مستحکم بین المللی را برای صند

 میتواند تدوین استراتژی های سرمایه گذاری را برایاین صندوق ها در راستای  اهداف و سیاست های آنها تسهیل نماید.

  از طرف دیگر ساختار مدیریتی صندوق بایستی به نحوی باشد که وظایف و مسولیت های مالک صندوق و نهاد های عملیاتی و

ن صندوق به صورت شفاف مشخص شده باشد و استقالل کافی به گردانندگان داده شده باشدکه آنها بتوانند تصمیم های گردانندگا

 سرمایه گذاری را  فارغ از مسایل سیاسی اتخاذ بکنند. 

 ه های همچنین داشتن یک سیاست شفاف سرمایه گذاری  نشانگر آن است که صندوق ثروت ملی  دارای تعهد و انضباط در برنام

 سرمایه گذاری است

 گانه سانتیاگو  24. اصول  4-3

به شکل داوطلبانه، یا اصول زیر را اجرایی نموده و یا در صدد   "گروه کاری صندوقهای ثروت ملی"اعضاء،  "اهداف و مقاصد"برای دستیابی به 

دات کشور  های عضو هستند.  این بند  نیز جزء الینفک اجرایی نمودن آن هستند. هر کدام از آنها منوط به قوانین، مقررات، الزامات و تعه

 گانه سانتیاگو دو مورد مهم زیر را مبنای کار می داند: 24اصول سانتیاگو می باشد. بنابر این اصول 
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. protectionism 
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  داوطلبانه بودن اجرای آنها 

 عدم سازگاری با قوانین و مقررات داخلی کشورهای عضو 

 ارایه می شوند:با توجه به موارد فوق اصول به شرح زیر 

چارچوب قانونی حقوقی صندوق ثروت ملی بایستی مستحکم بوده به نحوی کعه  عملیات  مورد نیاز به صورت موثر انجام گیرد و از :1اصل 

 دستیابی به اهداف تعیین شده حمایت نماید.

 آن را تضمین کند.چارچوب قانونی صندوق ثروت ملی بایستی استحکام حقوقی صندوق ثروت ملی و مبادالت تجاری  -1-1

ویژگی اصلی چارچوب قانونی و ساختار صندوق ثروت ملی، و همچنین روابط حقوقی بین صندوق ثروت ملی و سایر  -1-2

 دستگاه های دولتی بایستی به عموم اعالم گردد. 

 

 : قصد سیاستی و برنامه های صندوق ثروت ملی بایستی به وضوح تعیین  شده و نزد عموم افشا شود.2اصل 

:هنگامیکه عملیات صندوق ثروت ملی آثار عمده مستقیم در اقتصاد کالن آن کشور داشته باشد، آن فعالیتها بایستی به دقت با مقامات 3 اصل

 مالی و پولی کشور هماهنگ شود به نحوی که از هماهنگی با مجموع سیاستهای کالن اقتصادی اطمینان حاصل شود.

نیز ترتیبات مرتبط با رویکرد کلی صندوق ثروت ملی در خصوص عملیات تامین وجوه، برداشت وجوه و : سیاستها، قوانین، فرایندها و 4اصل 

 هزینه کرد آن بایستی روشن بوده و به عموم اعالم گردد.

 منبع وجوه صندوق ثروت ملی بایستی نزد عموم علنی گردد. -4-1

 کرد از طرف دولت بایستی نزد عموم علنی گردد.رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه  -4-2

: داده های آماری مرتبط با صندوق ثروت ملی بایستی در زمانهای معین به مالکان، یا به نحوی که تعیین شده، اعالم شود تا در صورت 5اصل 

 لزوم در مجموعه داده های کالن اقتصادی درج گردد.

مستحکم بوده و تفکیک مشخص  و موثری در مورد نقشها و مسئولیتها صورت دهد تا  :چارچوب حکمرانی صندوق ثروت ملی باید6اصل 

 استقالل عملیاتی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی را در اداره صندوق ثروت ملی برای حصول به اهداف تسهیل نماید. 

را منطبق با فرایندهای کامال واضح  منصوب ( 15:مالک صندوق بایستی اهداف آن را تعیین و اعضاء هیات مدیره )گردانندگان صندوق7اصل 

 نماید و بر عملیات صندوق ثروت ملی نظارت نماید.

: اعضای هیات مدیره )گردانندگان صندوق(بایستی در راستای بیشترین منافع صندوق عمل  نموده و دستور کار مشخص و نیز قدرت و 8اصل 

 توانایی کافی برای انجام عملیات داشته باشد.

                                                           
15

 . Governing Body 
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دیرت عملیاتی صندوق بایستی استراتژی های صندوق را به شکل مستقل و مطابق با مسئولیتهایی که به روشنی تعریف شده اند اجرا :م9اصل 

 نماید.

:چارچوب پاسخگویی و مسئولیت پذیری برای عملیات صندوقهای ثروت بایستی در قوانین، اساسنامه ها، سایر اسناد تشکیل و یا 11اصل 

 مرتبط، به وضوح تعریف شودتوافقات مدیریتی 

:گزارش ساالنه به همراه صورتهای مالی ساالنه در مورد اقدامات و عملکرد صندوق ثروت ملی بایستی به طور مستمر و در زمانهای 11اصل 

 بین المللی ارائه شود. مشخص و مطابق با استاندادهای پذیرفته شده ملی یا

یا بین المللی  یمل شده پذیرفته بااستاندادهای ملی بایستی بطور ساالنه و مستمر مطابق:عملیات و صورتهای مالی صندوق ثروت 12اصل 

 ممیزی و حسابرسی شوند.

:استانداردهای حرفه ای واخالقی بایستی به وضوح تعریف شده و برای اعضا هیات مدیره، مدیران و کارکنان  صندوقهای ثروت ملی 13اصل 

 علنی شود 

با اشخاص ثالث با هدف مدیریت عملیات صندوق ثروت ملی، بایستی براساس مبانی اقتصادی و مالی بوده، از فرایندها :انجام  معامالت 14اصل 

 و قوانین روشن پیروی کند.

:عملیات و اقدامات صندوقهای ثروت ملی در کشورهای میزبان بایستی از کلیه مقررات و الزامات افشاء کشورهایی که عملیات در آن 15اصل 

 میگیرد تبعیت نماید. صورت

 :اهداف و چارچوب  حکمرانی و همچنین شیوه استقالل مالک از مدیریت عملکرد صندوق ثروت ملی، بایستی به اطالع عموم برسد.16اصل 

:اطالعات مالی مرتبط در خصوص صندوق ثروت ملی باید نزد عموم افشا شود تا جهت گیری اقتصادی و مالی آن را نشان دهد به 17اصل 

 نحوی که در ثبات بازارهای مالی بین المللی مشارکت نموده و موجب افزایش اعتماد برای کشور سرمایه پذیر شود.

و  "میزان تحمل ریسک"، "شده اهداف  تعریف":سیاست سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی بایستی واضح و مطابق با 18اصل 

، باشد و بر پایه اصول مستحکم مدیریت پرتفولیو قرار  "ردانندگان صندوقگ"، که توسط مالک یا "استراتژی های سرمایه گذاری آن"

 داشته باشد.

 سیاست سرمایه گذاری بایستی هدایتگر میزان ریسک صندوق ثروت ملی و استفاده احتمالی از ضریب اتکا وامی باشد.  -11-1

ن داخلی یا خارجی، طیف فعالیتها و میزان سیاست سرمایه گذاری بایستی میزان مدیریت سرمایه گذاری توسط مدیرا -11-2

 اختیارات آنان و فرایند انتخاب و پایش عملکرد آنان را مورد توجه قرار دهد.

 شرحی از سیاست سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی بایستی در اختیار عموم قرار گیرد. -11-3
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سازی بازده مالی مطابق با میزان ریسک و به شیوه ای  تصمیمات سرمایه گذاری صندوق ثروت ملی بایستی با هدف حداکثر: 19اصل 

 باشد که با سیاست سرمایه گذاری آ ن همخوان بوده و بر مبانی اقتصادی و مالی استوار باشد.

چنانچه تصمیمات سرمایه گذاری بر پایه مالحظاتی غیر از مالی و اقتصادی باشد، این موضوعات بایستی به وضوح در  -19-1

 گذاری درج و به اطالع عموم برسد. سیاست سرمایه

مدیریت دارایی های یک صندوق ثروت ملی بایستی با آنچه عمومأ به عنوان اصول مدیریت منطقی دارایی پذیرفته شده،  -19-2

 مطابقت داشته باشد.

یعتر، برای رقابت با موسسات بخش صندوقهای ثروت ملی نباید از اطالعات ویژه ای که دارند یا تاثیر ناصحیح مدیریت در معنای وس: 21اصل 

 خصوصی استفاده کنند.

صندوقهای ثروت ملی حق مالکیت سهامداران را به عنوان عنصر اصلی در ارزش سرمایه گذاری سهام در نظر میگیرند. چنانچه یک :21اصل 

دهد که مطابق با سیاست سرمایه گذاری آن  صندوق ثروت ملی بخواهد حق مالکیت خود را اعمال نماید، بایستی این کار را به شیوه ای انجام

بوده و ارزش مالی سرمایه گذاریها را حفظ نماید. صندوق ثروت ملی بایستی رویکردهای کلی خود در مورد اوراق بهادار دارای حق رای 

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس، شامل عوامل اصلی هدایتگر اعمال حقوق مالکانه،  را افشا نماید.

 ندوقهای ثروت ملی بایستی چارچوبی داشته باشند که ریسک عملیاتی را تعریف، برآورد و مدیریت نماید.ص:22اصل 

چارچوب مدیریت ریسک بایستی مشتمل بر  اطالعات موثق و نظام گزارش دهی به هنگامی باشد که قابلیت پایش کافی و  -22-1

ساز و کارهای ایجاد انگیزه و کنترل، شیوه های رفتاری، برنامه ریزی  مدیریت ریسکهای مرتبط در سطوح و پارامترهای پذیرفته شده،

 استمرار فعالیت کسب و کار و عملکرد حسابرسی مستقل را فراهم نماید.

 رویکرد کلی به چارچوب مدیریت ریسک صندوق ثروت ملی بایستی نزد عموم افشا شود. -22-2

لق و خواه در مقایسه با معیار، اگر وجود داشته باشد(ی صندوق ثروت ملی بایستی اندازه عملکرد سرمایه گذاری و دارایی ها )خواه مط:23اصل 

 گیری شده و بر اساس اصول و استانداردهایی که به وضوح تعریف شده اند، به مالکان گزارش شود. 

 وت ملی و یا از جانب آن، صورت پذیرد.الزم است فرایند بازبینی منظم اجرای این اصول و اقدامات پذیرفته شده، توسط صندوق ثر:24اصل 

 در زیر اعضای  کارگروه بین المللی صندوق های ثروت ملی  به همراه همکاری آنها با صندوق  بین المللی پول ارایه شده است.

که کشور ایران از اعضای کارگروه بین المللی بوده و اصول سانتیاگو را پذیرفته است.  به همین دلیل صندوق توسعه ملی ایران درصدد آن است 

 قرار دهد.  دایمی به تدریج تمامی اصولی که در تعارض به مقررات داخلی نیستند را  به مرحله اجرا درآورد و آنها را مورد پایش 

 ی نتیجه گیر .4
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میزان تردید صندوق های ثروت ملی نقشی بسیار پررنگ در بازار های پولی و مالی ملی و منطقه ای دارند. این نقش در آینده با افزایش  بدون

اکه به همین دلیل حساسیت بازارها و کشور ها به ورود و خروج این منابع نیز بیشتر می گردد. چر ثروت در اختیار بیشتر و بیشتر نیز می گردد.

یک کشور  اگر این منابع به صورت قاعده مند وارد سییستم های پولی و مالی نشوند و یااینکه به قصد نفوذ بر ارکان مدیریتی و تصمیم گیری 

بر جای بگذارند.  صندوق های ثروت ملی، صندوق های  مستمری، زیادی بسیار مخرب رات ثوارد بازار های پول و سرمایه شوند میتواند  ا

القی سرمایه گذاری را تعریف نموده و بر اخ بودن از اینگونه مسایل برای خود اصول ای و اعتباری و نیز شرکت های بین المللی برای مبرپوشش

کشورها به این صندوق ها و شرکت ها اجازه  فعالیت می دهند و این اساس آن سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی انجام می دهند. بسیاری از 

 هستند که اصول مصوب خود را رعایت می کنند.مطئن 

متوسط بازده  میتواند بر متوسط سطح ریسک سرمایه گذاری و یا "مسولیت های اجتماعی "مبتنی بر  اصول گرچه رعایت  اصول اخالقی و یا

بخش های مختلف اقتصادی در  سرمایه گذاری اثرگذار باشد ولی در عین حال رعایت این اصول می تواند تضمینی بلندمدت برای حضور در  

 کشورهای مختلف جهان باشد.

صندوق  توسعه ملی در حال تدوین منشور اخالق سرمایه گذاری خود مبتنی بر اصول سانتیاگو، اساسنامه و نظامنامه خود است. مهمترین 

ردانندگی منابع به صورت مستقل و مدیریت و گ "، "شفافیت در عملکرد "موضوعات در تدوین اخالق سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی 

 و اتکا به بازده مورد انتظار با ریسک مطلوب  هستند.  "پرهیز از سرمایه گذاری در دارایی های ممنوعه"،  "مبتنی بر مقررات مصوب
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