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چکیده
امروزه ،وجود منابع غنی نفتی و چالشهای عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور ،همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را در نیل به
توسعهپایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است .در این میان ،تفاوت اصلی صندوق توسعهملیایران با صندوقهای موفق دنیا،
چگونگی بهرهگیری از منابع است .صندوق توسعه ملی منابع خود را به شکل اعطای تسهیالت ارزی و ریالی پرداخت کرده و در پروژههای
خارجی و داخلی سرمایهگذاری نکرده است ،این در حالی است که صندوقهای موفق دنیا ،همواره در پروژههای سودآور ،سرمایهگذاری
میکنند .بر این اساس ،ضرورت دارد که برای صیانت از منابع ،یک تغییر رویکرد در مأموریت صندوقتوسعهملی صورت گیرد .در این مقاله
پس از تبیین مفاهیم مرتبط با صندوقتوسعهملی :سرمایهگذاری یا تسهیالت دهی؟ مباحث مرتبط با آن به تفصیل بیان خواهد شد .با توجه
به اهمیت نقش صیانتی صندوق توسعه ملی برای ایجاد عدالت بیننسلی هر ساله باید منابع صندوق افزایش یابد و نتایج نشان میدهد
رویکرد جدیدی که صندوق پیش گرفته در جهت هدفمند کردن مصارف بوده به طوری که با انضباط و قاعدهگذاری مالی برای مصارف ،از
استراتژی  52،12،22استفاده شود ،به این معنی که  52درصد از درآمدهای صندوق تثبیتی به منظور تأمین بودجه جاری کشور 12 ،درصد
توسعهای در بخش زیرساختی و عمرانی و در نهایت  22درصد صیانتی باشد .این سهم صیانتی الزم است به عنوان سرمایهگذاری مستقل
در بخشهای اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد .همچنین پژوهش حاضر ،به روش توصیفی و با استفاده از مطالعات
اسنادی ،کتابخانهای و اطالعات صندوقتوسعهملی گردآوری شده است.
کلید واژهها :صندوق ثروت ملی ،سرمایهگذاری ،تسهیالت و عدالت بیننسلی.
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مقدمه:
کشورهایی که به استخراج و صادرات مواد اولیه تجدیدناپذیر از قبیل نفت ،گاز و فلزات معدنی وابسته هستند ،با یک بده -بستان بین
درآمد کنونی و درآمدهای آینده روبهرو هستند .بنابراین در این کشورها نه تنها دولتها با مسأله نحوه مدیریت نوسانات بودجهای روبهرو
هستند ،بلکه با چالش عدالت بیننسلی نیز برخورد نمودهاند ،بدین معنا که نباید حق نسل آینده در بهرهبرداری از این منابع نادیده گرفته
شود(آسفاها ،3109 ،ص .)31 .در این راستا ،صندوقهای ثروت ملی که عنوانهای دیگری در همین معنا ،نمونهها و مصداقهای فعال و در
جریان در کشورهای گوناگون وجود دارد ،در کنار اهدافی از قبیل کمک به تثبیت اقتصاد ،انجام پسانداز بیننسلی و حفاظت از اقتصاد
داخلی در برابر اثرات منفی احتمالی درآمدهای ناشی از منابع طبیعی ،انجام سرمایهگذاری منابع مالی و کسب بازدهی بیشتر را دنبال می-
کنند .در این بین ،ماهیت اصلی این صندوقها ،ایجاد عرصههای جدید فعالیت برای دولتها و فراهم آوردن شرایط و زمینهها برای ایفای
نقش در عرصه بین المللی و بازارهای مالی با انجام سرمایهگذاری خارجی است(رضوی و رئوفی ،3190 ،ص.)15 .
صندوقهای ثروت ملی درکشورهای نفت خیز جریان ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه دولت را محدود یا مسدود نموده و
بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوقها واریز می شود و تالش میشود این سرمایهها به دارایی های مختلف مالی و فیزیکی تبدیل
شده و با اعمال مدیریت ریسک و انتخاب پرتفوی مناسب قدرت خرید این منابع در مسیری بهینه قرار گرفته و حداکثر شود(دهقان
منشادی ،3102 ،ص .) 3 .بدون تردید ،خطای تاریخی در هزینهکرد دالرهای نفتی در تاریخ اقتصادی ایران از آنجا نشآت میگیرد که گمان
بر آن بوده و هست که نفت جزء داراییهای دولت است و دالرهای ناشی از فروش این طالی سیاه درآمد دولت بوده ولی واقعیت انکار
ناشدنی این است که نفت جزء انفال است و از جنس ثروت در اختیار دولت ،و دالرهای ناشی از فروش نفت و گاز آن هم به صورت خام
فروشی را نباید درآمد قلمداد کرد .به همین دلیل اساسنامه صندوق توسعه ملی ایران درباره منابع و مصارف رویکرد تبدیل ثروت ناشی از
فروش نفت و گاز به سرمایه را دنبال میکند و نافی رویکرد درآمدی است(جنت.)3103 ،
هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که با توجه به تجربیات گذشته از عملکرد صندوق توسعه ملی که
همانا صرفاً تأمین مالی طرحهای اقتصادی در قالب اعطای تسهیالت است آیا ادامه این روند به صیانت از منابع
برای نسل آینده میانجامد یا اینکه رویکردی جدید را برای صندوق باید متصور شد؟

مبانی نظری و پیشینه تجربی
واژه" صندوق توسعه ملی" برای اولین بار در سال  5222توسط اندرو روزانو 3در مقالهای با عنوان" چه کسی دارای ثروت ملل است؟"
مورد استفاده قرار گرفت .در حالی که صندوقهای ثروت ملی به صورتی فراگیر از سال  5222به بعد شروع به فعالیت نموده و گسترش
یافتهاند ،اما اولین صندوق ثروت ملی متعلق به کشور کویت بوده است.

Anderew Rozanov
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برای صندوق های ثروت ملی تعاریف متعددی بیان شده است که از آن جمله ،تعریف کارگروه بینالمللی برای صندوقهای ثروت
ملی( )IWGو یا گروه بینالمللی صندوقهای ثروت ملی ( )IFWFمیباشد .بر اساس این تعریف :صندوقهای ثروت ملی ،صندوقهای
سرمایهگذاری هستند که دارای هدف خاص یا مشخصی بوده و داراییهای در اختیار خود را در مجموعهای از سرمایهگذاریهای استراتژیک
که شامل سرمایهگذاری به صورت داراییهای مالی خارجی است ،تخصیص داده و اداره و نگهداری میکنند .از جمله محورهای برجسته در
این تعریف میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 دارای هدف خاص و مشخص هستند؛
 تملک و زمامداری آنها ،برآمده از ارکان اصلی حکومتهاست؛
 به توانمندی اقتصادی و توانمند ساختن ساختارها و بنیادهای پولی و مالی به جهت دستیابی به هدفهای" اقتصاد کالن" توجه
دارند؛
 داراییهای در اختیار خود را در بستههایی از سرمایهگذاری استراتژیک به کار میگیرند؛
ذکر این نکته ضروری است که ،این صندوقها و در کشورهای مختلف ،به لحاظ قوانین ،اصول حقوقی و ساختارهای مدیریتی و نظارتی،
متفاوت از یکدیگر هستند( حسینی و باستانی ،3103 ،ص .) 90 .در ادامه به تشریح روند جهانی شدن ،ماهیت صندوقهای ثروت ملی و
سرمایهگذاری خواهیم پرداخت.

 روند جهانی شدن ،نقش دولتها و جریان آزاد سرمایه
جهانی شدن پدیدهای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،فرهنگی ،نظامی و
فناوری است و در اثر این تحوالت بوده است که ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شدهاند(
دادگر و ناجی میدان ،3195 ،ص .) 312 .صندوق بینالمللی پول جهانی شدن را رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از
طریق افزایش حجم و تنوع مبادالت کاال و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گستردهتر و سریعتر
تکنولوژی میداند( بهکیش .)3102 ،از این رو ،برجستهترین بعد جهانی شدن را میتوان جهانی شدن اقتصاد دانست .یکی از پدیدههای
بسیار قابل توجه در دهههای اخیر ،درهم آمیختگی و ادغام اقتصادهای ملی در گستره جهانی است و همانگونه که بیان شده آثار آن را می
توان در افزایش مبادالت تجاری بینالمللی ،ادغام و ایجاد شرکتهای چند ملیتی ،جریان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی 5و سرمایه-
گذاری پورتفوی خارجی ،1و سایر موارد به روشنی مشاهده کرد(دادگر و ناجی میدان ،3195 ،ص.)312 .

)Foreign Direct Investment (FDI
)Foreign Portfolio Investment(FPI
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از سویی دیگر ،بررسی روند جهانی شدن و چگونگی تعیین جایگاه کشورهای مختلف در آن ،بیانگر نقش کلیدی دولتها در نحوه حضور
در عرصه جهانی و نیز نوع برخورد و انعطافپذیری آنها با تحوالت و رخدادهای جهانی است .افزایش مازاد درآمدها در دهههای اخیر ،به
ویژه در کشورهای نفتخیز و همچنین برخی کشورهای آسیای شرقی ،منجر به افزایش ذخایر ارزی در این کشورها و نیز اندیشه به
کارگیری بخشی از آن در راستای حمایت از اقتصاد داخلی و نیز به منظور انجام سرمایهگذاری مولد در خارج از کشور شده است .از این رو،
بکارگیری بخشی از ذخایر ارزی به شکل سرمایهگذاریهای خارجی ،افزون بر کسب بازده در بلندمدت ،به منزله ایفای نقش مؤثرتر دولتها
و یا حکومتها در عرصه اقتصاد جهانی است که نتایج آن افزون بر اقتصاد داخلی بر سطح اقتصاد جهانی و در واقع بازارهای مالی جهان و
کشورهای سرمایهپذیر تأثیرگذار خواهد بود( رضوی ،3109،ص .)11 .در شکل 3سیر تحول نقش دولتها در اقتصاد جهانی نشان داده شده
است.
شکل  : 1نمودار سیر تحول نقش دولت ها در اقتصاد جهانی

بحران مالی اخیر در جهان

نقش بیشتر دولتها در اقتصاد و نظارت بر نهادهای

مالی( به ویژه در کشورهای توسعه یافته)
ایفای نقش جدید دولتها در
افزایش مازاد درآمدها و ذخایر

افزایش استفاده دولتها از بخشی از ذخایر ارزی در

ارزی برخی کشورها در سال

انجام سرمایه گذاری های خارجی

های اخیر

( به ویژه در کشورهای در حال توسعه)

اقتصاد جهانی

منبع( :رضوی ،3109 ،ص)11 .

از سویی دیگر ،بی تردید یکی از مهمترین و مشهودترین تغییرات در روند جهانی شدن اقتصاد ،تسهیل در جریان آزاد سرمایه و افزایش
سرمایهگذاریهای خارجی است .جریان آزاد سرمایه نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده و منجر به افزایش رقابت میان مناطق و کشور-
های مختلف( از طریق مهیا کردن بسترهای مناسب در داخل کشورها مانند :خصوصیسازی ،مقرراتزدایی ،آزادسازی و بهبود و اصالح
قوانین تجاری و مانند آنها) ،به منظور جذب سرمایهها میشود( کاستلی و اسکاسیویالنی.)5235،
خالصه آنکه ،جهانی شدن و گردش حجم باالی سرمایه و در نتیجه آن ایجاد و راهبری انواع نهادها و موسسات مالی ،منجر به پیدایش
عرصههای جدید فعالیت برای دولتها شده است که از جمله مشهودترین آن ایفای نقش دولتها در زمینه انجام انواع سرمایهگذاریهای
خارجی در کشورهای سرمایهپذیر و بازارهای مالی از طریق سازمانها و نهادهای مالی متعلق به خود ،به ویژه نهادهایی با عنوان صندوق-
های ثروت ملی بوده است.
در ادامه به بررسی روند شکلگیری و ماهیت صندوقهای ثروت ملی پرداخته خواهد شد.
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 روند شکلگیری و ماهیت صندوقهای ثروت ملی
بهبود وضعیت قیمت نفت و همچنین چشمانداز مثبت اقتصاد جهانی روند رو به رشد صندوقهای ثروت ملی را میسر کرد .میزان دارایی
تحت مدیریت آنها طی سالهای اخیر رشد خوبی داشته است .عالوه بر افزایش داراییهای تحت مدیریت ،تعداد این صندوقها نیز افزایش
داشته است .کشورهای دارای صندوق ثروت ملی دیدگاه خود را به این نهادهای مالی ،بهعنوان منابعی برای روز مبادا تغییر و آنها را فرصتی
برای متنوعسازی درآمد کشور میدانند(پلیزوال.)5232 ،
صندوقهای ثروت ملی(  )SWFsطی دو دهه اخیر ،به صورتی فراگیر شروع به فعالیت نموده و گسترش یافته اند .تثبیت اقتصادی،
حمایت از اقتصاد داخلی و پسانداز بیننسلی از جمله مهمترین کارکردهای صندوقهای ثروت ملی است .بر این اساس ،در شکل 5انواع
صندوقهای ثروت ملی قابل مشاهده است.
شکل  :2انواع صندوقهای ثروت ملی

ایجاد ثبات اقتصادی و رفع اثر نوسانات قیمت نفت
(شیلی و روسیه)

صندوق توسعه ای
ایجاد ،توسعه و افزایش درآمد ملی
(سنگاپور و امارات متحده عربی)

صندوق ذخیره و سرمایه گذاری

حفظ ارزش درآمدها برای نسل آینده و سرمایه گذاری در بنگاههای خارجی
(نروژ و آالسکا و کویت)

منبع( :گزارش معاونت سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی)3922 ،
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انواع صندوقهای ثروت ملی

صندوق تثبیتی

معموال از اهداف مستقیم و غیرمستقیم صندوقهای ثروت ملی بهعنوان یکی از معیارهای مهم جهت دستهبندی و تعریف آنها استفاده
میشود( چن .)5220 ،صندوقهای ثروت ملی بر اساس اهداف شامل  2دسته تثبیتکننده ،تأمین جبران ،پسانداز ،پیشگیراننده و
استراتژیک میباشند) باسان .)5233 ،در شکل  1اهداف ایجاد صندوقهای نفتی نشان داده شده است:

شکل  : 3اهداف ایجاد صندوقهای نفتی

اهداف ایجاد



جلوگیری از کاهش درآمد دولت و کاهش درآمدهای نفتی



حفظ نسل آینده از داراییهای نفتی



صندوقهای نفتی

افزایش نظارت بر داراییهای نفتی



حفظ اقتصاد از آثار بیماری هلندی



استقالل بودجه دولت از درآمدهای نفتی و ایجاد قاعده مالی مناسب

منبع( :همان)

با بررسی حول محور صندوقهای ثروت ملی در دنیا ،صندوق کویت با عنوان شناخته شده نهاد یا سازمان سرمایهگذاری کویت را میتوان
اولین صندوق ثروت ملی جهان دانست .صندوقی که نه تنها به پسانداز درآمدهای نفتی و ثبات اقتصادی کویت پرداخت بلکه با انجام
سرمایهگذاریهای مولد در بازارهای مالی رفته رفته به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد آن کشور تبدیل شد و از بدو تأسیس تاکنون نقش
مهمی در اقتصاد کویت ایفا نموده است.
اطالعات کامل این صندوق در جدول  3نشان داده شده است:
جدول  :1اطالعات صندوق سرمایهگذاری کویت
اسم :سازمان سرمایه گذاری کویت

سال تاسیس:

)Kuwait Investment Authority (KIA

3021

جمع داراییها 105 :میلیارد دالر

دفاتر صندوق :لندن ،چین ،آمریکا

رتبه در بین  111صندوق برتر دنیا1 :

منبع :نفت

ماهیت  :صندوق ذخیره ای

مالکیت :دولت کویت
منبع (:همان)
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در این میان ،صندوق بازنشستگی دولتی نروژ(  ) Government Pension Fund Globalبزرگترین صندوق جهان بوده و از
نظر شفافیت و رعایت اصول حکمرانی شرکتی در صدر صندوقهای ثروت ملی جهان قرار می گیرد .این صندوق توانسته است در زمینه
اصول رفتار حرفهای ( ) Ethicsنیز به نحو بسیار مطلوبی عمل نموده و به بهترین نحو از ثروت کشور نروژ صیانت نماید و به عنوان
الگویی برای سایر صندوقهای ثروت در نظر گرفته شود.
عمده درآمدهای این صندوق از محل مالیات بر شرکتهای نفتی و دریافت حق االمتیاز اکتشاف نفت و سود حاصل از سرمایهگذاریها و
نیز سود سهام شرکت نیمهدولتی استات اویل است .برداشت بیش از  9درصد از صندوق ممنوع است و این برداشت دولت تنها از سود
صندوق در هر سال خواهد بود و اصل موجودی دست نخورده باقی میماند .در جدول  5اطالعات درآمدی و منشأ و ماهیت این صندوق
مشاهده میشود:
جدول :2اطالعات صندوق بازنشستگی دولتی نروژ
میزان دارایی
 19311میلیارد
دالر

رتبه در بین  111صندوق برتر دنیا از
لحاظ AUM
1

منشأ

نفت

ماهیت
صندوق
تثبیت

سال تاسیس

1111

منبع( :همان)

پس میتوان گفت ،امروزه اغلب کشورهای صادرکننده نفت و گاز از دو نوع عمده از داراییهای ملی برخوردار هستند :منابع نفت و گاز که
در زیرزمین قرار دارد و صندوقهای ثروت ملی که بر روی زمین قرارگرفتهاند( برمرو همکاران .)5231 ،با گذر از صندوقهای ثروت ملی در
جهان ،صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد .این صندوق ،پس از تجربه ناموفق حساب
ذخیره ارزی ،بر اساس ماده  99قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز ،میعانات
گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و
فرآوردههای نفتی تأسیس گردید( ویکی پدیا) .دامنه فعالیت صندوق شامل :اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای
اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی در داخل کشور و اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در
بازارهای هدف صادراتی کشور ،سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی به منظور جلب
و حمایت از سرمایهگذاری در ایران میباشد(رحیمی ،3103 ،ص .)53
در ادامه به بیان نحوه عملکرد گذشته و آینده صندوق توسعه ملی بیشتر خواهیم پرداخت.
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 گسترش صندوقهای ملی سرمایهگذاری و پسانداز
امروزه ،افزون بر وقایع و تحوالت جهانی ،مباحث مختلفی پیرامون میزان مداخله و ایفای نقش دولتها در امور اقتصادی مطرح شده و
دیدگاههای گوناگونی در مکاتب اقتصادی مبنی بر تغییر و تعدیل نقش آنها در امور اقتصادی بیان شده است .در این راستا ،ایجاد عرصههای
جدید و نیز رخدادهای به وقوع پیوسته اخیر در سراسر جهان ،شواهدی بر تحول در ایفای نقش دولتها در امور اقتصادی و همچنین توانایی
تاثیرگذاری آنها در اقتصاد جهانی بوده است(رضوی ،3109 ،ص)52 .
به هر روی جدای از دیدگاههای پیرامون نقش دولت در اقتصاد ،در عمل شاهد ظهور دولتها در عرصههای جدید فعالیت ،از جمله انجام
سرمایهگذاری خارجی در کشورهای سرمایهپذیر و بازارهای مالی سراسر جهان هستیم؛ به گونهای که این رویه نه تنها در بین کشورهای در
حال توسعهی نفت خیز و برخوردار از مازاد تجاری در حال افزایش بوده است ،بلکه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز به این امر مبادرت
ورزیده و به آن توجه مبذول داشتهاند .هر چند مدتهاست که سرمایهگذاری خارجی و فعالیتهای مالی توسط نهادهای مختلف حکومتی
انجام پذیرفته است ،اما در سالهای اخیر میزان و حجم ذخایر ارزی بکار گرفته شده توسط آنها در قالب نهادهایی با عنوان صندوقهای
ثروت ملی( ،) Sovereign Wealth Fundجلوهای جدید از افزایش فعالیت دولتها در عرصه جهانی را آشکار کرده است .در واقع ،از
طریق راهبری اینگونه نهادهای مالی چند منظوره که انجام سرمایهگذاری خارجی یکی از وظایف اصلی آنهاست ،بخشی از ذخایر ارزی
کشورها به منظور کسب بازده در بلندمدت ،در قالب انجام سرمایهگذاری جریان مییابد( همان).

 تبیین وضعیت صندوق توسعه ملی ایران در سند برنامه ششم توسعه
نظام تأمین منابع مالی بخش مهمی از نظام اقتصادی هر کشور است و عملکرد آن تأثیر قابلتوجهی بر عملکرد کل اقتصاد دارد .این نظام
شامل مجموعهای از بازارها ،نهادها و ابزارهای مالی و همچنین قوانین و مقررات است .در نظام تأمین مالی کشور صندوق توسعه ملی یکی
از نهادهای اثرگذار میباشد که در برنامه پنجم توسعه با هدف سرمایهگذاری سهم فزآیندهای از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در
فعالیتهای زاینده و سودآور ملی و بینالمللی و با بهرهگیری از سرمایههای انسانی خالق و توانمند ایرانی از طریق تأمین مالی پروژههای
بخش خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی ،بهمنظور تشکیل ثروتی ماندگار برای نسلهای کنونی
و آینده کشور ،ایجاد گردید .شروع فعالیت صندوق توسعه ملی با مشکالت ناشی از مقابله قدرتهای جهانی با فعالیتهای صلحآمیز
هستهای ایران و درنتیجه اعمال تحریمهای اقتصادی همراه بود ،لذا تحقق اهداف صندوق بهخصوص در ابعاد بینالمللی با مشکالت جدی
مواجه شد( گزارش سند صندوق توسعه ملی در برنامه ششم توسعه .)3922 ،در جدول  1اهداف کلی و راهبردها در سند برنامه ششم توسعه
نشان داده شده است:
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جدول :3اهداف کلی و راهبردها در سند برنامه ششم توسعه
•  -تبدیل بخشی از منابع حاصل از صدور نفت و گاز به ثروتهای زاینده و
سرمایهگذاریهای پایدار
•  -حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفتی و کمک به برقراری عدالت بین نسلی

هدف کلی

•  -تأمین مالی شرکتهای خصوصی و تعاونی با رویکرد توسعه صادرات
•  -جلب سرمایهگذاری خارجی از طریق اعطای تسهیالت به سرمایهگذاران خارجی
•  -ارتقای شفافیت عملکرد صندوق
•  -ایفای نقش فعالتر نهاد هیئت امنا در خصوص راهبری ،تعیین سیاستها و
خطمشیهای صندوق
•  -ارتقای فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی برای اتخاذ سیاستهای کاربردی

راهبرد دستیابی به

•  -افزایش سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
•  -بهکارگیری منابع صندوق توسعه ملی در تأمین مالی سرمایهگذاریهای مولد با تأکید
بر بخش خصوصی

هدف کلی

•  -استفاده از روشها و استانداردهای جهانی و نظامهای یکپارچه اطالعاتی
منبع :همان

تاکنون مطالعات و پژوهش های متعددی در خصوص موضوع مقاله توسط نویسندگان و پژوهشگران حوزه اقتصادی انجام شده است که در
ذیل به  1مورد از آنها اشاره شده است:
صیادی(  )3103در پژوهشی تحت عنوان" بررسی استراتژیهای سرمایهگذاری و مدیریت بهینه دارایی برخی از صندوقهای موفق ثروت
ملی جهان" نشان داد ،اغلب صندوقهای موفق در جهان در اتخاذ استراتژیهای سرمایهگذاری خود به سرمایهگذاری کل یا بخش عمده-
ای از داراییهای صندوق به خارج از کشور پرداختهاند .در تحقیقی دیگر توسط شادنام و همکاران( )3103با موضوع" خلق ثروت و توسعه
ملی کشور از طریق صندوقهای سرمایهگذاری در حوزه فناوری" نتایج نشان داد که نهادهای مالی باید نقش گسترده و ویژهای را در
راهبری و مدیریت شرکتها بر عهده بگیرند و ریسکها و منافع خود را با دیگر سرمایهگذاران تقسیم نمایند .همچنین در مقالهی صالح و
یافتیان( )3103با عنوان" اولویتهای سرمایهگذاری در راستای توسعه پایدار و متوازن ایران" ،اظهار داشتند که به منظور استفاده بهینه از
منابع صندوق جهت جلوگیری از شوکهای درآمدی بر بودجه ،سرمایه گذاریهای داخلی و یا خارجی باید صورت پذیرد و در آخر نیز با
اولویتبندی نمودن سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی ،به استفاده بهینه از منابع صندوق برای نسل آینده تاکید کردند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ روششناسی از نوع روشهای توصیفی است .همچنین اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی ،کتابخانهای و
اطالعات صندوق توسعه ملی گردآوری شده است.

یافتههای پژوهش
یافتهها و مطالعات این پژوهش نشان می دهد ،صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تاکنون رویکردی تسهیالت محور داشته است و خب در
این بین طرحهای متعددی را به صورت ارزی یا ریالی تأ مین مالی نموده است اما در ادامه بیان خواهد شد که رویکرد گذشته چقدر توانسته
به اهداف و مأموریتهای اصلی صندوق جامه عمل بپوشاند و آیا ادامه این روند جایز است یا اینکه تغییر رویکردی جدید در قالب سرمایه-
گذاری باید مدنظر قرار گیرد .خالصه اینکه در این بخش دو رویکرد پیش روی صندوق توسعه ملی به تفصیل بررسی خواهد شد.

 رویکرد اول :تسهیالت دهی( رویکرد گذشته و حال صندوق توسعه ملی)منابع صندوق توسعه ملی با رویکردهای تشویقی ،تقویتی و حمایتی ،منابع قابل توجهی را با نرخهای ترجیحی به صورت هدفمند به بخش-
های مختلف اقتصادی تزریق کرده است که خالصه آن در جدول  9مشاهده میگردد:
جدول  :4اعطای منابع صندوق توسعه ملی به تکیک بخشهای اقتصادی
توضیحات

ردیف

بخش

1

کشاورزی و گردشگری

2

صنعت و معدن

3

نفت و گاز و پتروشیمی

4

دانش بنیان

5

صادرات محور

6

ایثارگران

7

طرحهای نیمه تمام

8

تحریمها

تسهیالت مجدد به طرحهای ارزی و ریالی و تسهیل اعطای این تسهیالت با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه

1

حمل و نقل

شمول طرحهای سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل درون و برون شهری

نرخ سود تسهیالت ریالی بخشهای آب و کشاورزی و گردشگری در مناطق برخوردار  39درصد و در مناطق غیر
برخوردار  32درصد
نرخ سود تسهیالت ریالی بخشهای صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق برخوردار  31درصد و در
مناطق غیر برخوردار  35درصد
نرخ سود تسهیالت ارزی برای بخش نفت ،گاز و پتروشیمی  1درصد و سایر بخشها  1/2درصد
کاهش نرخ سود تسهیالت ریالی دانش بنیان در بخش های آب و کشاورزی و گردشگری به  32درصد و در
بخشهای صنعت و معدن و صنایع تبدیلی و تکمیلی  35درصد
کاهش نرخ سود تسهیالت ریالی برای صادرکنندگان کاالهای صنعتی و کشاورزی به  33درصد
افزایش  3سال به مدت قراردادهای سپردهگذاری ریالی ویژه ایثارگران
تسهیالت تکمیلی ریالی متناسب با پیشرفت پروژهها جهت کمک به اتمام طرحهای نیمه تمام
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11

اعتبار اسنادی

11

کرونا

برقراری مجدد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ارزی به منظور تسهیل در انتقال ارز و استفاده از حداکثر توان تولیدی
و حمایت از تولیدکنندگان داخلی
امهال اصل و فرع و بخشودگی وجه التزام برخی قراردادهای سپردهگذاری ارزی و ریالی که به دلیل شرایط موجود
کشور از جمله کرونا
منبع( :گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی)3922 ،

توجه به این نکته ضروری است که ،بیشترین منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخشهای نفت ،گاز ،پاالیشگاه و پتروشیمی اختصاص
یافته است؛ چنانکه از مجموع  92میلیارد دالر منابع ارزی صندوق به  51/2میلیارد دالر به این بخش هدایت شده است .برخی از طرحهای
برجسته در این حوزه در شکل  9نشان داده شده است:
شکل  :4برخی از طرحهای برجسته در بخشهای نفت ،گاز ،پاالیشگاه و پتروشیمی


طرح های شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به مبلغ  9میلیارد دالر



شرکت بید بلند خلیج فارس به مبلغ  5/5میلیارد دالر



بخشهای نفت ،گاز ،پاالیشگاه

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت به مبلغ  5/39میلیارد دالر



و پتروشیمی

نفت و گاز پترو سینا آریا به مبلغ  5/32میلیارد دالر



توسعه نفت و گاز صبا اروند به مبلغ  5میلیارد دالر



مدیریت طرحهای صنعتی نفتانیر به مبلغ  052میلیون دالر



نفت ستاره خلیج فارس به مبلغ  932میلیون دالر

برخی طرحهای برجسته

منبع ( :همان)

به گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در سال  0 ،3922مورد از تأمین مالی بنیادی که توسط صندوق توسعه ملی صورت
پذیرفته است شامل:
  12/7میلیارد دالر تأمین مالی ارزی طرحهای ملی آب و خاک  4میلیارد دالر تأمین مالی کاالهای اساسی و ذخیرهسازی کاالهای راهبردی  1میلیارد دالر تأمین سهم  21درصدی دولت در ایجاد اشتغال موضوع تبصره ( )18قانون بودجه 1317  428میلیون دالر پرداخت به سیلزدگان سال 1318  171میلیون دالر پرداخت تسهیالت پروژه احداث راهآهن چابهار -زاهدان 311 -میلیون دالر پرداخت تسهیالت تکلیفی به وزارت نفت( سکوهای نفت و گاز)
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  1میلیارد یورو تأمین مالی ارزی منابع مورد نیاز مبارزه با ویروس کرونا  561میلیون دالر پرداخت تسهیالت بیمه سالمت  1/5میلیارد دالر تأمین مالی اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی وعشایری
شایان ذکر است ،به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است معادل ریالی 3/2
میلیارد دالر از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد موسسات مالی تعیین شده ،در این قانون سپردهگذاری کند تا این منابع صرف
اعطای تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ،برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق
مرزی و عشایری شود( پرتال صندوق توسعه ملی .)3922 ،مطابق شکل  2صندوق توسعه ملی طی سالهای  3109تا  3922مبلغ 223
هزار میلیارد ریال در بانکهای عامل سپردهگذاری کرده است.
شکل  :5سپردهگذاری در بانکهای عامل به تفکیک سال()1411-1314

منبع( :گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی)3922 ،

در شکل  ، 1سپردهگذاری در بانک های عامل به تفکیک موضوع( )3922-3109نشان داده شده است.
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شکل :6سپردهگذاری در بانک های عامل به تفکیک موضوع()1411-1314

گردشگری

صنعت و معدن

45.111

321.111

میلیارد دالر

میلیارد دالر

صنایع تبدیلی و
تکمیلی

بخش کشاورزی
152.111

55.111

میلیارد دالر

میلیارد دالر

منبع( :گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی)3922 ،

همانطور که در جدول آمده است ،بیش از نیمی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی به مبلغ  151هزار میلیارد ریال و فراتر از یک چهارم
منابع ارزی صندوق به بخش صنعت و معدن هدایت شده است تا شاهد توسعه زیر ساختها ،بهرهوری و خلق ارزش در این دو بخش
باشیم .همچنین ،توسعه گردشگری به عنوان حوزهای اشتغالزا و صنعتی آیندهدار در سبد هدایت منابع صندوق توسعه ملی جای داشته و به
همین رو  19میلیارد ریال و یک میلیارد دالر از منابع صندوق به این طرحها اختصاص یافته است .در جدول  2منابع ریالی صندوق توسعه
ملی به تفکیک بخش اقتصادی آمده است:
جدول  :5منابع ریالی صندوق توسعه ملی به تفکیک بخش اقتصادی
بخش اقتصادی
منابع
ریالی
صندوق

صنعت و معدن

کشاورزی

گردشگری

صنایع تبدیلی و
تکمیلی

تعداد طرح

مبلغ

تعداد طرح

مبلغ

تعداد طرح

مبلغ

تعداد طرح

مبلغ

920222

1510222

5250222

5530222

10222

190222

320222

200222

منبع( :گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی)3922 ،
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مبالغ به(میلیارد ریال)

از سویی دیگر ،به گزارش معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی 513 ،هزار میلیارد از منابع ریالی و یک میلیارد دالر از منابع ارزی
صندوق به بخش کشاورزی هدایت شده است تا ضمن فراهم آوردن زیرساختهای تحقق توسعه پایدار در بخش ،امنیت غذایی را به مردم
ایران هدیه کند .در مجموع میتوان گفت ،صندوق توسعه ملی در هیچ طرحی به صورت مستقیم تسهیالتدهی نکرده و این موارد از طریق
بانکها صورت میگیرد ،تا در صورت عدم بازپرداخت تسهیالت از سوی مشتری ،این ریسک بر دوش بانکها باشد .اما در عمل اکثر
بانک ها به این وظیفه عمل نکردند ،در نتیجه ،صندوق با مشکل بازپرداخت تسهیالت روبهرو شده است.
در ادامه به این مهم خواهیم پرداخت که صندوق همانند گذشته صرفا به اعطای تسهیالت بپردازد یا سرمایهگذاری را به
عنوان راهکاری جدید امتحان کند.

رویکرد دوم :سرمایهگذاری( رویکرد جدید صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم)
منابعی که به حساب صندوق توسعه ملی واریز میشوند در واقع پولی است که دولت برای نسلهای آینده به قلک آنها واریز میکند و از
این رو صیانت از منابع این صندوق یک ضرورت راهبردی محسوب میشود(ترومن .)5229 ،با تأسیس صندوق توسعه ملی سوال اساسی آن
است که چه تضمینی وجود دارد تا این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود؟ اهمیت پاسخ به این سوال زمانی بیشتر میشود
که شاخصهای کالن کشور نشان میدهد در عمل تغییری در الگوی رفتاری دولت ،ساختار بودجه و روند فزآینده وابستگی به درآمدها
ایجاد نشده است .در چنین شرایطی طبیعی است صندوق نتواند گردآورنده و حافظ پساندازهای ارزی کشور برای نسلهای فعلی و آتی
باشد(نادعلی ،3103 ،ص .) 1.حال این سوال مطرح است که:
صندوق توسعه ملی در چه مسیری حرکت کند تا ضمن حفظ منافع نسلهای آینده به اهداف اولیه تصریح شده در
اساسنامه آن برسد؟
طبق اساسنامه صندوق ،هیأت عامل نباید منابعی در اختیار دولت قرار دهد ،اما در سالهای گذشته با مجوز یا تصمیم هیأت امنا صندوق و
یا مراجع باالدستی منابع خارج از مقررات در اختیار دولت قرار گرفته است به گونهای که ظاهراً صندوق آخرین محل برای پرداخت طلب-
های دولت است .اخیراً صندوق اعالم نموده است که آنچه از منابع توسط دولت برداشت شده است باید در قالب تسهیالت عودت داده شود(
گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی.)3922،
در دولت سیزدهم و البته دوره جدید هیأت عامل ،همراستایی ،همافزایی و هماهنگی با سیاستهای اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و
دستیابی به رشد پایدار ،نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دورهی جدید کاری عنوان شده است .در این راستا ،از آنجا که صندوق متعلق
به ملت ایران است باید با یک برنامهی منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به تمامی اهداف خود در این دوره دست یابد و ضمن
صیانت از منابع ،مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کند .در وهلهی نخست ،تسهیم منابع صندوق به تثبیتی ،توسعهای و صیانتی ،امری
ضروری است و قرارگرفتن صندوق توسعه ملی در یکی از دسته بندیهای ذکر شده یکی از چالشهای پیش روی است ،چرا که باید به

14

طور دقیق مشخص شود؛ چه سهمی از منابع باید در این دسته بندیها صرف شود .عملکرد صندوق نشان میدهد ،تاکنون منابع صندوق
بیشتر در بخش تثبیتی( بخش بودجهای) و توسعهای( بخش عمرانی) هزینه شده و کمتر در بخش صیانتی بوده است .با توجه به آنچه گفته
شد ،توجه به صیانت از منابع ملی برای نسل آینده در چارچوب عدالت بیننسلی بسیار مورد توجه قرار گرفته است .به گونهای که شاهد
تالش برای اصالح اساسنامه صندوق و تغییر روند استفاده از منابع آن از سوی هیأت عامل هستیم .با این وصف ،نباید این موضوع را
فراموش کنیم که هر ساله باید منابع صندوق توسعه ملی افزایش یابد و خارج از این انحراف از مأموریتهاست .رویکرد جدیدی که صندوق
پیش گرفته در جهت هدفمند کردن مصارف بوده به طوری که با انضباط و قاعدهگذاری مالی برای مصارف ،از استراتژی 52،12،22
استفاده شود ،به این معنی که  52درصد از درآمدهای صندوق تثبیتی به منظور تأمین بودجه جاری کشور 12 ،درصد توسعهای در بخش
زیرساختی و عمرانی و در نهایت  22درصد صیانتی باشد .این سهم صیانتی الزم است به عنوان سرمایهگذاری مستقل در بخشهای
اقتصادی سودآور و پربازده مورد استفاده قرار گیرد.
اگر بودجه برای 92میلیون نفر است ،باید توجه داشت که منابع صندوق برای نسلهای آینده پیشبینی شده است .مزیت سهم بندی در
این است که به طور مثال با اتمام  52درصد منابع اختصاص یافته به نیازهای تثبیتی دولت ،دیگر انتظاری از صرف منابع بخشهای دیگر
برای نیازهای تثبیتی نمی تواند معنادار باشد .حتی میتوان با تغییر عنوان صندوق توسعه ملی به صندوق ثروت آینده زمینه تحقق این
مهم را تسهیل نمود.
در ادامه ،با توجه به اهمیت شکلگیری مفهوم صندوق توسعه به عنوان ثروت برای نسلهای آینده خطوط کلی و راهبردهای تحقق آن در
 1اصل اساسی برای دوره جدید مدیریت صندوق در جدول  1نشان داده شده است.
جدول :6خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم
تنوع بخشی به منابع ورودی (انفال بهویژه معادن)
مدیریت مؤثر ریسک ،تقویت نظارت بر تسهیالت اعطایی و پیگیری وصول مطالبات
صیانت از منابع صندوق (شامل عدم تبدیل ارز به ریال ،بازپرداخت ارزی ،مدیریت حسابها)
خطوط کلی و انضباط و قاعدهگذاری مالی برای مصارف صندوق ،تسهیم منابع صندوق به:
راهبردها

-

تثبیتی

-

توسعهای

-

صیانتی

سرمایهگذاری خارجی و حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بین المللی( ایجاد صندوقهای مشترک از جمله صندوق اکو)
هم راستایی ،هم افزایی و هماهنگی با سیاستهای اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار
منبع( :گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی)3922 ،
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اما به طور کلی میتوان گفت ،برای ارتقا جایگاه صندوق توسعه ملی کشور و اتخاذ استراتژیهای مناسب سرمایهگذاری میتوان از تجارب
صندوق های موفق جهان مانند نروژ ،امارات متحده عربی ،سنگاپور و ...استفاده نمود .پرهیز از تصمیمهای شتابزده و مبتنی بر مصلحت
سنجی ،شفافیت در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای صندوق و نظارت دقیق بر فعالیت صندوق و پایبندی به اساسنامه مصوب میتواند
در این راستا حائز اهمیت باشد(صیادی ،3103 ،ص.)533.

 سرمایهگذاری :از ایده تا عمل
سیاستها ،اهداف ،تخصیص دارایی و میزان پذیرش ریسک و تعهدات ،موضوعاتی است که در سرمایهگذاری صندوقهای ثروت ملی باید
مورد بررسی قرار بگیرد .سیاستهای سرمایهگذاری شامل الزامات و رهنمودهای سرمایهگذاری ،اهداف بیانکننده شاخصها و معیارهایی
قابل اکتساب در سرمایهگذاری است .تخصیص دارایی سبد سرمایهگذاری میتواند از داراییهای مختلف مثل سبد سهام ،اوراق قرضه و
وجوه نقد ،تشکیل شود .هدف تخصیص دارایی ،کاهش ریسک به وسیله متنوعسازی است و میزان پذیرش ریسک به مقدار و نوع ریسکی
قابلپذیرش از سوی صندوقها با توجه به اهداف ،اشاره دارد( کاستلی و کاسیویالنی .)5232،به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی
در طول سالهای گذشته  139طرح از محل قراردادهای عاملیت ارزی صندوق تأمین مالی شده است که با توجه به مشکالت داخلی و
خارجی از جمله شرایط تحریم ،محدودیتهای قیمتگذاری و ممنوعیت صادرات 922 ،مرتبه برای  522طرح امهال صورت گرفته است و
صندوق هنوز موفق به وصول مطالبات خود از این محل نشده است( پرتال صندوق توسعه ملی.)3922 ،
به نظر میرسد در شرایط تورمی حاکم ،در جهت حفظ ارزش داراییهای صندوق بهتر است در کنار استمرار اعطای تسهیالت آن هم در
چارچوب سهمبندی ذکر شده ،صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاری روی بیاورد .از آنجا که ورود صندوق به بخش سرمایهگذاری بسیار
پیچیده بوده و این امر نیازمند ورود نهادهای تخصصی و کارشناسی بیشتر برای برآورد میزان دقیق سرمایهگذاری و بازدهی و برگشت آن به
صندوق است .بنابراین صندوق نیازمند بهره گیری از مشاورین متخصص ،کارشناسان مجرب و اخذ مجوزهای الزم از مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) ،مجلس شورای اسالمی و هیأت امنا است .در این مسیر ایدههایی که میتوان در مسیر عملی کردن این مهم پیشنهاد
نمود شامل موارد ذیل است:
در بخش سرمایهگذاری داخلی توجه به این مطلب ضروری است که ،موضوع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و نرخ بازده آنها و
ریسکهای که در سرمایهگذاری در این بخشها میتواند به صندوق توسعه ملی تحمیل شود مورد بررسی دقیقی قرار گیرد؛ به عنوان مثال:
صندوق میتواند به جای اعطای تسهیالت در حوزه نفت ،گاز ،در طرحهای نفتی با بازده مناسب اقتصادی مشارکت کند .همچنین سرمایه-
گذاری به عنوان سهام دار جهت ورود به بازار بورس نیز یکی از راههای دیگر در این حوزه میباشد.
یکی از مواردی که میتوان در بخش سرمایهگذاری خارجی عنوان کرد آن است که ،داراییهای ایران ،در برخی کشورها مانند :چین،
عراق ،کره جنوبی و ...به دلیل تحریمها بلوکه شدهاند ،شاید بتوان با بررسی بیشتر حول این مسأله؛ داراییهای یاد شده را ( البته آن بخشی
که مربوط به صندوق توسعه ملی میباشد) به عنوان سپرده تلقی کرد و سود حاصل را در مسیر سرمایهگذاری چه در همان کشور یا در
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کشورهای دیگر استفاده نمود و از عایدات به دست آمده کیک اقتصادی کشور را بزرگتر کرد .همچنین افزایش سرمایه گذاری خارجی و
حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی از طریق ایجاد صندوقهای مشترک از جمله صندوق اکو نسز میتواند مسیر رسیدن به هدف
سرمایهگذاری خارجی را هموار نماید.

جمعبندی و نتیجهگیری
مفهوم جدیدی که در دنیای اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است مفهوم صندوق ثروت ملی است .این صندوقها با اهداف
گوناگون از جمله انتقال سرمایه به نسلهای بعدی و ثبات اقتصادی تشکیل شدهاند و دارای فواید متعددی در تمام بخش و سطوح کشور
هستند .در ایران این مفهوم با نام صندوق توسعه ملی در راستای برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است .فعالیت صندوق توسعه ملی ایران
در نوع و کالس صندوقهای ثروت ملی ،فعالیتی در عرصه جهانی و به مفهوم دیگر فعالیتی در" جهان توسعه" است .بنیاد اصلی این
حضور ،تالش برای همراستایی و همعرضی ثروت ملی با مسیرهای ارزشی توسعه در سطح بینالمللی است.
در این میان به کارگیری داراییهای صندوق و نیز برداشت و تخصیص از آن میبایست بر اساس اصول مدون و ضوابط بیننسلی باشد.
هدف اکثر صندوق های ثروت ملی حداکثر کردن سود صندوق با پذیرش ریسک بهینه است تا بتواند با تخصیصهای درست ،رشد و توسعه
اقتصادی کشور را به صورت پایدار فراهم سازند .از این منظر ،مالکیت صندوقهای ثروت ملی متعلق به همه نسلهای یک کشور است .از
سالهای اخیر با نگاه بودجهای که به صندوق شده است بخش اعظم منابع آن صرف اعطای تسهیالت به طرحها و پروژههای اقتصادی
شده که همواره دغدغه وصول مطالبات صندوق معضل همیشگی شده است و متاسفانه بعد صیانتی آن مقفول مانده است.
پس با توجه به مواردی که گفته شد نتیجتاً در میابیم که ،نگاه به منابع صندوق نباید همانند تثبیتی و یا توسعهای همچون بودجه جاری و
عمرانی باشد .بلکه باید به عنوان پشتیبان بخش تولیدی و خصوصی عمل کرده و مجدد به صندوق بازگردد؛ به گونهای که بتدریج منابع
صندوق فزونی یافته و بتواند در شرایطی که منابع خدادای نفت و گاز به اتمام میرسد ،عهدهدار وظایف سنگین حکمرانی کشور باشد .یکی
از راههای گذر از وضع موجود استفاده از منابع صندوق در جهت سرمایهگذاری در طرحها و مگاپروژه ها برای تبیین بعد صیانتی صندوق
توسعه ملی است.
باید با استفاده از برنامهریزی پویا مدلی طراحی شود و از طریق آن سهم بهینه پسانداز ،سرمایهگذاری و مصرف مشخص شود .الزم است
قواعد و انضباط مالی مطابق با اصول سانتیاگو در صندوق توسعه ملی پیادهسازی گردد .از آنجایی که همواره صندوقهای ثروت ملی با
فشارهای سیاسی برای برداشت منابع و تعیین مصارفی خاص در بودجههای سنواتی مواجه بودهاند .اما ،با اصالح قوانین و ساختار قانونی
صندوق ،جلوی دخالت دولت در تعیین مصارف را میتوان گرفت.
از اینرو ،حضور صندوق در بازارهای سرمایهگذاری خارجی؛ از طریق سرمایه گذاری اموال بلوکه شده در بخشهای مختلف اقتصادی
کشورهایی مانند ،کره جنوبی ،چین و ...امری ضروی است و در این بین ،ارتقا جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح منطقهای و بینالمللی
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باید مورد توجه قرار گیرد .همچنین ،طیف گستردهای از منابع طبیعی در کشور اعم از زغالسنگ ،کروم ،مس ،سنگ آهن ،سرب ،منگنز،
روی و گوگرد وجود دارد که جزو سرمایههای مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تأسیس صندوق توسعه ملی ،مبنی بر حفظ سهم
آیندگان از منابع طبیعی ،با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی ،شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود .با
این وصف صندوق توسعه ملی باید به دنبال تنوع بخشی به منابع ورودی خود بوده و از طریق ورود اَنفال به ویژه معادن منابع خود را
گسترش دهد.
اما ،با توجه به اهمیت مواردی که ذکر شد پیشنهادات زیر جهت کارآمدی هر چه بهتر صندوق توسعه ملی در راستای رسیدن به اهداف و
مأموریتهای اصلی خود ،ارائه میگردد:
 عدم تبدیل ارز به ریال-

تالش برای بازپرداخت ارزی

 مدیریت حسابهایی که صندوق نزد بانک مرکزی دارد افزایش سرمایه گذاری خارجی و حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی از طریق ایجادصندوقهای مشترک از جمله صندوق اکو
 مشارکت در سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز به جای اعطای تسهیالت ورود در بازار سهام و بورس از طریق مشارکت در سرمایهگذاری با بررسی بیشتر حول موضوع پول های بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند :عراق ،کره جنوبی و ..بتوانبا سپرده تلقی کردن آنها و دریافت سود در آن کشورها یا کشورهای دیگر سرمایهگذاری نمود.
 -تنوع بخشی به منابع ورودی از طریق ورود اَنفال به ویژه معادن
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