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بهبود تخصیص و مصارف منابع در صندوق توسعه ملی ایران

چکیده
یکی از موضوعات مهم در صندوق توسعه ملی ایران ،بهبوود تخصوص
دستصابی به اهدا

منواب جهو

و مصوار

صندوق شامل ایجاد ثروت ماندگار ،مولد و سورمایههوا زاینود اقتصواد و
شود اسو

نصز حفظ سهم نسلها آیند اس  .بنظر مسایل و محدودی ها موجود ،سوب

توا

صندوق نتواند گردآورند و حافظ ثروت کشوور ،بورا نسولهوا فعلوی و آتوی باشود .در ایو
پژوهش تطبصقی با در نظر گرفت الزامات ،محودودی هوا و اهودا
پصشنهادهایی جه

اصالح تخصص

برا دستصابی به اهدا

و مصار

فعلی آن ارائه شد اس .

پژوهش ،با واکاو صندوقها ثروت ملی نمونوه شوامل صوندوقهوا

آالسکا ،آلبرتا ،آذربایجان ،ابوظبی ،قطر ،نروژ و کوی
ابعاد و مؤلفهها مناب و مصار
وضعص

صوندوق توسوعه ملوی ایوران

 ،شناخ

کامل از ماهص

آنها حاصل و

تعصص شد .سپس با مطالعوه تطبصقوی ،پصشونهادهایی بورا بهبوود

صندوق توسعه ملی در زمصنه قوانص مرتبط با مناب و مصار

و سرمایهگذار استخراج

شد.
را کارها پصشنهادشد در زمصنه قوانص مالی واریز و برداش  ،فرآیند سرمایهگذار  ،روشها و
ابزارها ،برونسپار  ،استقالل ،ارزیابی سرمایهگذار ها و مدیری

ریسک ارائه شد اس .

کلیدواژهها :صندوق توسوعه ملوی ایوران ،صوندوق ثوروت ملوی ،تخصوص

منواب  ،مصوار ،

سرمایهگذار
طبقهبندی موضوعیG23 ,E21, G11 :

 .1مقدمه
در سالها اخصر صندوقها ثروت توجه زیاد را به خود جل

کرد اند .با توجه به افزایش تعوداد

و بزرگ شدن مستمر انداز ای صوندوقهوا بوهطوور حوتم نقوش آنهوا درصوحنه اقتصواد کشوورها نصوز
پررنگتر شد اس  .بر ای اساس مسائل مربوط به صندوقهوا ،ازجملوه مباحو

و

مربووط بوه مصوار

جذب مناب مهمتر شد اس  .همگام با گسترش نقش ای نهادها مالی در معادالت داخلی و بص الملل
و ثبات اقتصاد کشورها ،محققان هم تمرکز تحقصقات خود را بر آنها افزایش داد انود .هود
ای پژوهش ارائه را کارها مطلوب از طریق مطالعه تطبصقی با تأکصد بور مباحو
مناب جه

ایجاد زمصنه مناس

برا دستصابی به اهدا

تخصوص

اصولی

و مصوار

صندوق توسعه ملی ایران اس  .انتظوار اسو

اثر استفاد از رهنمودها پصشنهاد شد در ای پژوهش ،اهدا

در

توسعه و ثبات اقتصواد کشوور ،توأمص
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ثوروت بوص نسولی ،ح وور کارآمود در زمصنوه سورمایهگوذار هوا داخلوی و

مالی آیندگان و مدیری
خارجی حاصل شود.
مناب عظصم نف
ها

و گاز در ایران جه

تبدیل صندوق توسعه ملی ایران به یکی از بزرگتری صندوق-

ثروت ملی در سطح بص الملل ،یکی از مهمتری ویژگیها

صندوق ثروت با ساختار مناس

ای صندوق اس  .داشت یک

جذب مناب و سرمایهگذار بهصنه برا مناب فعلی و آتی ،ضرور

اس  .بر ای اساس ازجمله دالیل عمد ضرورت ای تحقصق میتوان به موارد زیر اشار نمود:


کمک به اقتصاد کشور باهد

ثبات و عقصمساز مناب مازاد ناشی از فروش دارایی-

ها زیرزمصنی و متنوعساز سرمایهگذار ها جه
فرص


کاهش ریسک و استفاد از

ها سرمایهگذار کشورها مختلف؛
در راستا تعدیل فشارها ناشی از نوسان قصم

کمک به دول

تعدیل کسر ها بودجه سالصانه و همچنص استفاد مناس


افزایش قصم

نف

نف

بر اقتصاد ملی و

از مناب مازاد در زمان

و گاز؛

ایجاد پسانداز آشکار برا نسلها آیند با بازدهی و ریسک مناس .

از سو دیگر در قوانص اقتصاد بهطور مستقصم به فعالص
شد اس  .با توجه به حوز و اهدا

فعالص

و حمای قانونی از صندوق توسعه ملی اشار

صندوق میتوان از ای نهاد در راستا کمک به چشم-

اندازها وسصاس ها اقتصاد کشور بهر جس  .موارد ذیل نقش با اهمص

صندوق توسعه ملی ایران

در اهدا

توسعها کشور ،ایجاد ابزار بص نسلی و انجام سرمایهگذار مولد را نشان میدهد و در کنار

ای اهدا

اصلی به وظایف ثبات کنند و حمایتی صندوق نصز اشار دارد:



اهدا

اقتصاد و توسعها سند چشم انداز بصس

شاخ

ها کمی همچون بهبود نرخ سرمایهگذار  ،درآمد سرانه ،تولصد ناخال

و نرخ اشتغال و تورم جه


ایجاد فرص ها مناس

ساله و زمصنهساز برا دستصابی به

تحقق رشد اقتصادى پصوسته ،باثبات و پرشتاب؛
جه

تأمص رشد پویا منطبق بر سصاس ها کلی اقتصاد

مقاومتی و دستصابی به بندها  18 ،15 ،13 ،10 ،9 ،6و  19ای سصاس

که به افزایش

تولصد داخلی نهاد ها و کاالها اساسی (بهویژ در اقالم وارداتی) ،اولوی
تولصد محصوالت و خدمات راهبرد  ،اصالح و تقوی
حمای

دادن به

همهجانبه نظام مالی کشور،

هدفمند از صادرات کاالها و خدمات ،مقابله با ضربه پذیر درآمد حاصل از

صادرات نف
نف

ملی

و گاز ،افزایش ارزش افزود از طریق تکمصل زنجصر ارزش صنع

و گاز ،قط وابستگی بودجه به نف

و شفا ساز

و سالمساز

اقتصاد و

جلوگصر از اقدامات ،فعالص ها و زمصنهها فسادزا در حوز ها پولی ،تجار  ،ارز
اشار دارد؛


کمک به دستصابی به بند  10سصاس ها کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر تغصصر نگا نف
و گاز و درآمدها حاصل از آن ،از منب تأمص بودجه عمومی به "مناب سرمایها
زایند اقتصاد ".
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در ای پژوهش در راستا یافت الگو مناس

تخصوص

و مصوار

منواب بوه عنووان هود

اصولی

پژوهش متغصرها ،معصارها و محدودی ها مرتبط با هر یک از ای حوز ها در صندوق توسعه ملوی ایوران
استخراج شد اس .
در ای پژوهش در بخش دوم ادبصات نظر و تجربی مطالعات پصشص مرور شد اس  .در بخش سووم
روش تحقصق و همچنص مؤلفه ها و ابعاد مورد بررسی در ای تحقصق بصان شود .بخوش چهوارم بوه نتوای
حاصل از مطالعات تطبصقی اختصاص یافته اس

و در نهای

در بخش آخر پصشنهادها و محدودی هوا

موجود در پژوهش حاضر بصان شد اس .
 .2مرور ادبیات پژوهش
تاریخچه صندوقها ثروت ملی از سال  1953با را انداز صندوق سرمایهگوذار کویو

آزواز شود.

بعد از آن سایر صندوقها ثروت ملی ،بوه عنووان یوک نهواد موالی جدیود در اقتصواد بوص الملول ،در
کشورها مختلف گسترش پصدا کردند .به طور کل تصمصمات مربوط به را انداز صندوقها بر مبنوا
چهار انگصز اصلی جایگزینی ثروت ،1بهبود مازاد مناب  ،2ضربه گصر سصکلها اقتصاد  3و خود بصمگوی
صورت گرفته اس (گریف
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و اکامپو.)2008 ،5

شاید یکی از مناس تری تعریفها برا صندوقها ثروت ملی از سو صندوق بص المللوی پوول
ارائه شد اس  .طبق تعریف ،صندوقها ثروت ملی ،صندوقها سرمایهگذار هستند که با اهودا
مشخ

در اقتصاد کالن تأسصس شد و در تملک دول ها قرار دارند .ای صندوقها در راستا نصل بوه

اهدا

شود و بورا ایو منظوور مجموعوها از

کالن اقتصاد زیر نظر دول ها مناب خود را مدیری

استراتژ ها سرمایهگذار را به خدم

میگصرند که در برگصرند سورمایهگوذار در بازارهوا موالی

خارجی اس  .آنها معموالً بر اساس مازاد تراز تجوار  ،درآمودها حاصول از خصوصویسواز  ،موازاد
بودجه دول

و درآمدها ارز حاصل از صادرات مناب طبصعی تأسصس میشووند(کورزیو و مصسولی،6

.)2010
به طور کل صندوقها ثروت ملی را میتوان طبق تعاریف اقتصاد از زوایا مختلف تقسوصمبنود
کرد که شامل ویژگیها برونی(چه مویکننود و اسوتراتژ هوا سورمایهگوذار هوا آنهوا چصسو

)،

ویژگیها درونی(چطور تأسصس شد اند ،مناب مالی آنها چطوور توأمص مویشوود و چوه کسوی آنهوا را
کنترل میکند) و همچنص اهدا

اس (کصممص .)2008 ،7

بخش قابل توجها از صندوقها ثروت ملی از محل فروش مناب طبصعی بهویژ نفو
مالی می شوند .تعداد کمی از کشورها ذخایر ارز خود را جه

و گواز توأمص

تأمص مالی صندوقها استفاد میکنند.
1

Wealth Substitution
Resilient Surplus
3
Counter-Cyclicality
4
Self-Insurance
5
Grifth & Ocampo
6
Curzio & Miceli
7
Kimmit
2
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حدود  20درصد از صندوقها نصز از مناب دیگر جدا از کاالهوا اساسوی و ذخوایر ارز توأمص موالی
میشوند .باوجوداینکه بخش قابل توجها از صندوقها از طریق کاالها اساسی تأمص مالی میشووند،
شاهد رشد قابل توجها در صندوقها ثروت زصر کواالیی 1و زصور حامولهوا انورژ  2هسوتصم .شوصلی
به عنوان صادرکنند کاال زصر نف

و گاز ،مناب خود را از طریق فروش مس توأمص مویکنود .یکوی از

مناب زصر کاالیی مازاد بودجه و تراز تجار اس  ،که میتوان به صندوق کشوورها چوص و سونگاپور
اشار کرد .یکی از دستهبند صوندوقهوا ثوروت بور مبنوا دو گورو کواالیی و زصور کواالیی اسو .
صندوقها کاالیی از طریق صادرات مواد خوام خوداداد توأمص موالی مویشووند .صوندوقهوا زصور
کاالیی ،مناب مالی خود را از طریق حسابها جار کاالها زصور حامول انورژ و موازاد موجوود در
حسابها ارز تأمص میکنند(کروزیو و مصسلی.)2010 .
با توجه به تنوع مناب تأمص مالی صندوقها میتوان به چند ویژگی مهوم در موورد ایو نهادهوا اشوار
نمود .اوالً ،با توجه به اینکه تعداد زیاد از آنها در داراییها خارجی سرمایهگذار میکنند ،لزومی
بر اینکه مناب حتماً در ابتدا ارزها خارجی باشد وجود ندارد .دول
دریاف

میتواند مناب را بر اساس ارز ملی

و از آنها برا خرید سرمایهگذار ها خارجی استفاد کند .دوماً ،صندوق ثروت ملی لزومواً

به معنا داشت مازاد حسابها جار نصس  .تعداد زیاد از آنها در کشورهایی همچون آذربایجان،
آمریکا ،فرانسه و استرالصا فعالص

دارند کوه حسوابهوا جوار کشوورها کسور دارد .سووماً در موورد

صندوقهایی که از طریق فروش ثروتها خداداد تأمص مالی میشوند ،منواب حاصول مویتوانود در
داخل یا خارج صر

شود(تروم .)2010 ،

صندوقها ثروت می توانند بر اساس رفتار و انداز خود بر بازارها مالی ،سصاس
دول  ،ترازها پرداخ

بص المللی و همچنص مصزان تخصص

ها پولی و مالی

ثروت در سطح جامعه در بخش عمومی

و ر فتار سرمایه گذار در بخش خصوصی تأثصر داشته باشند .دارایی ها و بازدهی ای صندوق هوا توأثصر
مستقصمی بر مالصه عمومی ،سصاس

ها مالی و تراز تجار دارند .بر اساس گوزارش هوا صوندوق بوص

المللی پول ای صندوق ها سصاس

مالی و بودجه کشور را از طریق مناب واریز به صندوقها ثوروت

و قوانص برداش

از صندوق تح
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تأثصر قورار موی دهود(فصکووا  .)2015 ،البتوه بایود توجوه داشو

بسصار از صندوقها ثروت در مباح
موفقص

چندانی نداشتهاند .مباح

کوه

بودجها  4که زمصنه سواز ثبوات اقتصواد هور کشوور اسو ،

بودجها صندوقها ثوروت بور اسواس ارزیوابی در تحقصوق توروم

شووامل منوواب مووالی ،طریقووه اسووتفاد از درآموودها صووندوق ،یکپارچووه بووودن بووا اهوودا

بودجووها و

دستورالعمل ها مربوط اس  .بر اسواس رهنمودهوا اعوالم شود از سوو صوندوق بوص المللوی پوول،
صندوق ها ثروت نباید به عنوان یک منب ثانویه در بودجه سالصانه یک کشور نقش داشته باشوند و هور
گونه مخارج صورت گرفته از سو صندوقها ثروت باید همراستا با اهدا

بودجها دول

باشود و

Non-Commedity
Non-Energy
Ficova
Fiscal Treatment

1
2
3
4

5

نبایستی دول ها به صورت مستقصم و یا زصر مستقصم از صندوقهوا ثوروت منواب قورن کننود(تروم ،1
.)2009
دارایی ،مصزان پذیرش ریسوک و تعهودات ،موضووعاتی هسوتند کوه در

سصاس ها ،اهدا  ،تخصص

سرمایهگذار صندوقها ثروت ملی باید مورد بررسی قرار بگصرد .سصاس ها سرمایهگوذار شوامل
الزامات و رهنمودها سرمایهگذار اس  ،اهدا
سرمایهگذار باید به آنها دس

بصان کننود شواخ

پصدا کورد .در تخصوص

هوا و معصوارهوایی اسو

دارایوی سوبد سورمایهگوذار از دارایویهوا

مختلف مثل سبد سهام ،اوراق قرضه و وجو نقد ،تشکصل مویشوود .هود
ریسک بوسصله متنوعساز اس
با توجه به اهدا

کوه در

دارایوی ،کواهش

تخصوص

و مصزان پذیرش ریسک به مقدار و نوع ریسکی که صندوقها میتواند

خود آن را قبول کنند ،اشار میکند(کاستلی و کاسصوالصانی.)2012 ،2

هامر ،کانزل و پترووا )2008( 3با بررسی معصارها سرمایهگذار در صندوقها ثروت ،نتای زیر را
شناسایی کردند :در مورد اهدا

بر اساس شواخ

سرمایهگذار  45 ،درصد صندوقها تعصص اهدا

-

ها اقتصاد 30 ،درصد تعصص بازد استراتژیک برا سرمایهگذار هوا25 ،درصود هوم نداشوت هود
خاص و تصمصمگصر بر اساس بازد بازارها مالی در بلند مدت را معصوار بورا تصومصمات سورمایه-
گذار خود عنوان نمود اند .در مورد مدیری

ریسک در بصشتر موارد سطح مورد قبول از سو دول

تعصص می شود اما در برخی موارد ای موضووع بوه مودیران صوندوق تفووی
صندوقها مدیری

شود اسو  .در 65درصود

ریسک بر مبنا رتبهبند اعتبار صوورت مویگصورد .در ایو صوندوقهوا ریسوک

اعتبار با متنوعساز  ،ریسک نقدشوندگی با سرمایهگذار در بازارها قانونی و شوناور بواال و نهایتواً
ریسک ارز بر اساس تئور ها حداکثر کردن ریسک در معرن خطر محدود مویشوود .طبوق مطالعوه
کورزیو و مصسلی( )2010اهدا
مدیری

سرمایهگذار  ،مصزان پذیرش ریسک و تکنصکها عملصاتی مدیری ،

داخلی یا خارجی و محدودی ها سهامدار عواملی هستند که تخصص

ها ثروت ملی را تح

دارایی در صندوق-

تأثصر قرار میدهند.

تحقصقات بسصار در زمصنه تخصص
تحقصقات راج به تخصص

دارایی در صندوق ها ثروت صورت گرفته اس  .برخی از ای

بهصنه داراییها بر اساس اصول مالی و اقتصواد مورتبط بوا تورجصح عموومی

سرمایه گذاران ،مدل ها احتمالی مناب آتی و تعهدات آتی هزینه ا  ،تحلصل حساسص

مناب صندوق به

تغصصرات کاالها اساسی صورت پذیرفته اس  .برخی دیگر از ای تحقصقات بر صندوقها ثوروت کوه
از مناب درآمد نف
سرمایه گذار را تح

تغذیه میکنند تمرکز کرد اس

4

تأثصر قرار می دهد(مگصنسون و فوتاک .)2015 ،

فصکووا ( )2015در پژوهش خود دالیل تنوع تخصص
اهوودا

و بر ایو اسواس ،مودل توأمص موالی تصومصمات
داراییها را بررسوی کورد .کوه مویتووان بوه

مختلووف سوورمایهگووذار  ،سصاس و هووا و دور هووا مختلووف سوورمایهگووذار  ،سووبد سوورمایه-

گذار (استراتژ  ،تاکتصک و هد

تخصص

و بازار) ،بازد سرمایه گذار  ،هزینه فرص

دارایی) ،ریسکها(اعتبار  ،نقدشوندگی ،ارز ،نرخ بهر
و مناب تأمص مالی صندوق ثروت ملوی اشوار کورد .بورون،
1

Truman
Castelli & Scacciavillani
3
Hammer, Kunzel & Petrova
4
Megginson & Fotak
2

6

پاپصوانا و پترووا )2010(1رابطه بص استراتژ تخصص

دارایی صوندوق بوا بودجوه دولو  ،سصاسو هوا

پولی و تغصصرات نورخ ارز موورد بررسوی قورار داد .بور اسواس متودلوژ داراییعتعهودات بورا گوزینش
استراتژ تخصص

داراییها صندوق ،ریسک خاص و آسص پذیر یک کشور و همچنص اهدا

و

محدودی ها اقتصاد کالن مورد ارزیابی مستمر قرار میگصرد .ژینگ ،وانگ ،کونگ و لوی معصارهوا
مهم در استراتژ تخصص

دارایی را اهودا  ،ریسوک موردانتظوار ،نقدشووندگی ،نورخ بوازدهی ،دور

سرمایه گذار و قوانص و مقررات صندوق عنوان کردنود .عوالو بور مووارد فووق طبوق نتوای پوژوهش
سرمایهگذار ها صندوقها ثروت ملی نباید مغایر با سصاس ها ارز کشور و بر هم زننود تعوادل
بازارها مالی داخل کشور باشد.
چاچوریا و الیون )2009( 2به بررسی استراتژ ها سرمایهگذار ایو نهادهوا موالی پرداختنود .بور
اساس یافتهها آنهاا صندوقها ثروت ملی در زمصنه متنوعساز  ،انگصز ها و اهدا

متنووعی دارنود و

تمایل دارند که سرمایه گذار آنهوا ،در صونای خوارج از کشوور انجوام شوود .آنهوا همچنوص در موورد
سرمایهگذار صندوق ها ثروت ملی نوعی سوگصر پصدا کردند؛ به ای نحو که آنها تمایول دارنود در
کشورهایی سرمایه گذار کنند که از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیک هستند .آنها دلصول ایو کوار را
استفاد از مزی ها اطالعاتی عنوان کردند.
فرنانندز )2010( 3عنوان کرد که صندوقها تمایل دارنود منواب خوود را در کشوورهوا توسوعه یافتوه
سرمایه گذار و تنها بخش کمی از مناب خود را در کشورها در حال توسعه سرمایهگذار میکننود.
فرنانندز عنوان کرد ،شرک هایی بزرگ با سودآور مناس
وضعص حکمرانی مناس

در کشورهایی با امنص

سورمایهگوذار و

مورد توجه صندوقها ثروت ملی هستند .ویژگی دیگر آنها ،عدم حساسص

باال به نقدشوندگی داراییها ناشی از افق بلندمدت سرمایهگذار اس .
بالوودینگ )2008( 4سوواختار سووبد سوورمایهگووذار صووندوقهووا ثووروت ملووی را در زمصنووه تمایوول بووه
تأثصرگذار سصاسی بر کشورها مقصد ،ایجاد آشفتگی در اقتصاد خارجی و بیثباتی در بازارها مالی
بص الملل ،موردبررسی قرار داد .بر اساس نتای ای تحقصق صوندوقهوا ثوروت ملوی توأثصر شوگرفی بور
بازارها مالی بص الملل ندارند .یافته دوم در مورد ای صندوقها تأیصد عملکرد منطقی سورمایهگوذار ،
در زمصنه انتخاب و متنوع ساز دارایی در مناطق مختلف جغرافصایی اس .
دیک و مورز )2011(5کار خود را در زمصنه سبدسرمایهگذار صندوقها ثروت ملی بص سالهوا
 2008-1999انجام دادند .آنها یافتند که عدم تجانس در مورد اهدا

سورمایهگوذار ایو صوندوقهوا

وجود دارد ،که ای موضوع در ساختار سبدسرمایهگذار ایو نهادهوا موالی قابول مشواهد اسو  .در
حالی که تعداد از صندوق ها ثروت ملی از معصارها مالی ،جه
تصمصمگصر ها خود استفاد میکنند تعداد دیگر از آنها با اهودا

بهصنوه کوردن ریسوک و بوازد در
سصاسوی جهو

تأثصرگوذار در

توسعه روابط کشورها خود اقدام به سرمایهگذار میکنند.
1

Brown, Papaioannou & Iva Petrova
Chhaochharia & Laeven
3
Fernandes
2

Christopher Balding

4

Dyck & Morse

5
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صندوق ها

ثروت معموالً بدنبال تثبص

بازارها مالی خارجی هستند .تخصص
شکل می گصرد :اهدا

خود از طریق سرمایهگذار

بلندمدت درآمدها

در

مناب در صندوقها ثروت ملی بر اساس دو فاکتور اصلی

صندوق و قوانص مربوط به ورود و خروج از سرمایهگذار ها بر اساس جریانات

آتی صندوقها .سصاس ها تخصص

دارایی معموالً شامل اهدا  ،سطح مورد انتظار ریسک ،نقد

شوندگی ،نرخ بازدهی مورد انتظار و دور سرمایهگذار مورد نظر ،قوانص و مقررات صندوق اس  .در
مقایسه با سایر نهادها مالی ،صندوقها ثروت استراتژ ها سرمایهگذار قاعد مندتر دارند.
اهدا

صندوقها در استراتژ ها سرمایهگذار و مدیری
با اهدا

ها تثبص

دارایی تبلور میکند .برا مثال صندوق

کوتا مدت و مصانمدت در سبد سرمایهگذار داراییها با ریسک کم و کوتا -

مدت سرمایهگذار میکنند .صندوق ها ثروت که دارا هد

بلند مدت هستند به دنبال بازد ا باال

از طریق سرمایهگذار در سبد سرمایهگذار با ریسک باال و بلندمدت هستند .ای سرمایهگذار ها
برا مقابله با ریسک ملی و جه خنثی کردن ریسک زیان ناشی از نوسانات دارایی صورت میگصرد و
در زمصنه ریسک با داراییها همبستگی منفی دارند(ژانگ،کونگ و لی. )2009 ،
طبق مطالعه ژانگ و همکاران ( )2009در ابتدا صندوقها ثروت ملی به سرمایهگذار در اوراق با
و رتبه اعتبار باال ،سهام با نقدشوندگی متوسط و سایر اوراق بهادار بلندمدت و کم نوسان

درآمد ثاب

تمایل داشتند؛ اما با فعالتر شدن مدیری

صندوقها به دلصل کاهش ارزش دالر و کاهش نرخ اوراق

بدهی بلندمدت دولتی آمریکا ،سبد آنها متنوعتر و ریسکپذیرتر شد اس  .ای تغصصر رویه بهشدت بر
بازدهی صندوقها تأثصر و سب

گردید که سبد سرمایهگذار آنها از اوراق بهادار سنتی به ابزارها

مالی نوی همچون سهام ،مشتقهها و سهام شرک ها خصوصی گسترش یابد.
فعالص

صندوقها طی دههها اخصر بهشدت متحول و ازلحاظ استراتژ و فرآیندها سرمایهگذار

تغصصراتی داشتهاند(ژانگ ،وانگ ،کونگ و لی .)2009 ،ای تغصصرات عبارتاند از:





افزایش سرمایهگذار فعاالنه و متهورانه و پذیرش ریسک آنها.
گسترش سبد سرمایهگذار در انواع مختلف دارایی و ابزارها مالی.
افزایش مشارک

مدیران داخلی برا سبدگردانی صندوقها.

افزایش قوانص سخ گصرانه و مدیری

پصشرفته بر سرمایهگذار صندوقها.



افزایش درصد سهام و ابزارها مالی نوی در سبد سرمایهگذار .



افزایش تقاضا برا ابزارها مالی در بازار سرمایه.



گسترش همکار

بص

صندوقها

ثروت ملی ازجمله همکار

جه

تشکصل

کنسرسصوم برا سرمایهگذار ها مشترک.
صندوقها باید بهعنوان نهادها مالی تح

مالکص

دول ها برا اجرا اصول اخالقی حتی در

صورت تأثصرگذار بر رو بازدهی ،استانداردها باالیی را باید رعای
کرد سه مدل اساسی برا تحقق اهدا

کنند .قهرمانی ( )2014عنوان

اخالقی و حقوق بشر در صندوقها ثروت ملی وجود دارد؛

هرچند تنها اولص مورد و فقط توسط صندوق نروژ استفاد میشود:
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استثنائات قانونی اخالق محور :1در زمصنه خروج یا عدم سرمایهگذار در شرک ها
زصراخالقی ،بر اساس قوانص حاکم و مصوب ،فعاالنه عمل میکنند.



استثنائات قانونی ملی :2در ای روش که در برخی از ایال ها آمریکا مورداستفاد قرار
میگصرد ،سرمایهگذار با اهدا



دارا اولوی

انسان دوستانه در برخی از کشورها و مناطق خاص

و در برخی مناطق من شد اس .

عملگرایی فراقانونی :3در ای مورد دول

قانونی اخالق محور را تصوی

اهدا

و دنبال

میکند.
 .3روش پژوهش
ای تحقصق با استفاد از روش تطبصقی انجامگرفته اس  .صندوقها ثروت ملی منتخ  ،بهعنوان نمونه،
مورد مقایسه قرار گرفته اند .در ای تحقصق سعی شد تا اختالفوات و تشوابهات بوص صوندوقهوا از طریوق
مقایسه موردبررسی قرار گرفته شود .بر ای اساس بوا مقایسوه و تطبصوق دو یوا چنود صوندوق ،بوه بررسوی
وضعص

آن ها پرداخته و ضم تحلصل شباه ها و تفاوتها ،به جم بند و نتصجوهگصور دسو

یوافتصم

(اعرابی.)1380 ,
جه

بررسی تطبصقی صندوق توسعه ملی ایران با صندوقها ثروت ملی منتخ

جه

گزینش صندوقها در نظر گرفته ایم .معصارها انتخاب نمونه در ای تحقصق شوامل تشوابه اهودا

اصلی یا تطابق در برخی از اهدا  ،تشابه در مناب تأمص موالی و رتبوه مناسو
گزارش دهی اس  .الزم به ذکر اس

معصارهوا مختلفوی را
در معصارهوا شوفافص

و

که در ای نمونه عالو بور معصارهوا فووق ،بورا نمونوه انتخوابی

ارزش دارایی حداقل  10مصلصارد دالر در نظر گرفتهشد اس

و از صندوقهوا فعوال در ایواالتمتحود

آمریکا فقط صندوق آالسکا در نمونه گنجاند شد اس .
در ای تحقصق با توجه به بصان م سئله در زمصنه صندوق توسعه ملی و در نظر گرفت تخصوص
مناب  ،ابعاد و ارتباطها بص آن ها را در نظر گرفته و در مرحله بعد موارد شباه

و مصوار

و تفاوت بص صوندوق

توسعه و صندوقها ثروت ملی موردبررسی قرار گرفته اس .
بر ای اساس راهبردها زیر دسترسی به راهکارها مطلوب صندوق توسعه ملی را تسهصل مینمایود)1 :
شناخ

شباه

و تفاوت صندوقها )2 ،نشان دادن علص

متغصرها موردبررسی بر عملکرد صندوقها و

 )3صورتبند نمودن تبصص ها عام بر اساس شباه ها شناساییشد .
مطابق روش تطبصقی ،از استقرا تحلصلی استفاد شد اس  .ای روش توضصحات علی دربار یک پدید
را بصان میکند .یک تعریوف توا زموانی موردقبوول اسو
هنگامیکه ای اتفاق پصش آید ،تح

کوه توسوط یوک مطالعوه موورد باطول شوود.

قوانص استقرا تحلصلی ،گزینهها جایگزی جا حالو

را میگصرد که می توان شامل موردها جدید باشد و یا ممک اس

کنوونی

پدید بوازتعریف شوود (حصودرزاد

& مریخ نژاد اصل.)1395 ,

1

Ethics-based Legislative Exclusion
Nation-centric Legislative Exclusion
3
Extra-legislative Activism
2
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 .3.1بررسی ابعاد و مؤلفههای تخصیص منابع و مصارف
با بررسی صندوقها ثروت ملی متغصرها و مؤلفهها مهم در زمصنه تخصص
جه

مناب در ای نهادها مالی

بررسی در مطالعه تطبصقی استخراج شود در ایو بخوش پوس از بررسوی اهمصو

تخصوص

منواب ،

زیرشاخهها مرتبط با ای حوز بر اساس پژوهشها پصشص تعصص شد اس .
قوووانص مناس و

مووالی در زمصنووه برداش و  ،تزریووق و تخصووص

چشوومگصر در دسووتصابی بووه اهوودا

منوواب در صووندوق ثووروت ملووی تووأثصر

اصوولی دارد .یکووی از مهتووری دالیوول تأسووصس ایو نهادهووا مووالی

جلوگصر از بصمار هلند در اقتصاد و همچنص ایجاد تعادل و ثبات در چرخهها اقتصاد در مصوان-
مدت و بلندمدت اس

تا کشورها کمتری آسوص

ببصنند .همچنص قوانص مناس
خداداد به طور مناس

در زمصنه برداشو

را از کسور و موازاد بودجوه در سوالهوا مختلوف
و بهصنوه کوردن دارایویهوا موجو

مویشوود کوه منواب

و عادالنه به تمام نسلها اختصاص یابد.
تخصص

همچنص قوانص و ساختار مناس

جلووگصر از سوودمدیری

مناب عامل بسصار مهمی جه

در مناب  ،کاهش ت اد مناف و جلوگصر از پذیرش ریسک باال اس  .ایجاد سازو کار و فرآیند مناسو
اجرایی و نظارتی و از طرفی ایجاد محدودی ها مناس
باع

میشود که سودمدیری

به شرط عدم کاهش ظرفص ها و توان مودیری

مناب در صندوق ثروت ملی به حداقل برسد.

در صندوق ثروت ملی همچون هر نهاد مالی دیگر ،که در آن مدیری
مناف نصز وجود دارد .به عنوان مثال دول ها با توجه به مالکص

از مالکص

جودا اسو  ،ت واد

بر مناب صندوق به دنبال سرمایهگذار -

ها خاص و منطبق با انگصز ها سصاسی خود هستند .به طور حتم ایجاد قوانص خاص در سرمایهگذار
همچون حداقل کردن سورمایهگوذار هوا داخلوی عامول مهموی در کواهش ت واد منواف در مودیری
صندوقها ثروت اس  .یکی دیگر از موضوعات چالشی در سرمایهگذار  ،پذیرش ریسکهوا بواال
اس  .به طور حتم یکی از مهمتری اهدا

دارایویهوا حفوظ اصول منواب و عودم پوذیرش

در مودیری

ریسکها زصر منطقی در ای زمصنه اس  .تعصص محدودی ها الزم در زمصنه سرمایهگذار و ریسک
از سو ارکان سصاس گذار صندوق همچون هصأت امنا و تصوی

استراتژ ها اصولی سوب

مویشوود

که سرمایه گذار و پذیرش ریسک به صورت معقوالنه از سو مدیران اجرایی انجام شود.
قوانص مالی مشخ

و تغصصر ناپذیر واریز و برداش
دستصابی به اهدا

صندوق و برنامه ریز آنان جه
و کار سرمایهگذار باید بصان داش
برا سرمایهگذار و تخصص
روشها مناس

مدیری

بوه طوور حوتم اطمصنوان خاصوی را بورا مودیران
بلندمدت صندوق ایجاد خواهد کرد .در زمصنه ساز

با توجه به اهدا

متنوع در بص صندوقها فرموول خواص و معنوی

دارایی ها وجود ندارد البته به هر صورت باید در ایو زمصنوه از اصوول و

دارایی پصرو کرد .در تصوی

ساز و کار سرمایهگذار در صندوق ثوروت

ملی باید به فرآیند سرمایهگذار  ،نحو گزینش داراییها ،معصارها مورد نظر بورا انتخواب دارایوی و
محدودی ها الزم در سرمایهگذار توجه شود.
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یکی از موضوعات اساسی در زمصنه مدیری

مناب صندوقها ثوروت ملوی اسوتفاد از ابزارهوا موالی

مختلف و همچنص روشها مختلف سرمایهگذار جه
اس  .نحو سرمایهگذار و گزینش داراییها با اهودا

دستصابی به اهدا

صندوقها ثوروت ملوی

و همچنوص بوازدهی موورد نظور صوندوقهوا

ثروت ارتباط دارد .همچنص با توجه باال بودن مناب در اختصار و احتمال عودم آشونایی ،امکوان بررسوی و
رصد تمامی بازارها بص المللی یکی از موضوعات مهم در صوندوقهوا ثوروت ملوی بورونسوپار

و

استفاد از خدمات مدیران دارایی در سطح بص الملل اس .
استقالل مدیران اجرایی صندوق ها ثروت ملی در زمصنوه تخصوص
عملکرد آنها دارد .توجه صر

منواب نقوش مهموی در موفقصو
میشود که

به ظرفص ها و معصارها اقتصاد در سرمایهگذار ها سب

گزینش فرص ها تنها متکی به عوامل اقتصاد باشد و نگا زصر اقتصاد و جناحها سصاسی تأثصر در
انحرا

عملکرد صندوقها نداشته باشد.

انداز گصر دقصق عملکرد سرمایهگذار ها صندوق بوا اهودا
ق اوت آگاهانه در زمصنه دستصابی به اهدا
ارزیابی سب

متفواوت باعو

میشود .به طور حتم استفاد از مدلها و روشها مختلف

می شود تا مالکان ،ارکان نظارتی و مردم نظارتی مناس

باید اشار کرد فرهنگ مدیری

افوزایش نظوارت و

ریسک تأثصر مهمی در موفقصو

ثروت ملی باید در ایجاد و اجرا فرآیندها مدیری

و منصفانه داشته باشند .در نهایو

سوازمان دارد .مودیری

صوندوقهوا

ریسک در حوز ها مختلف سورمایهگوذار و

زصر سرمایهگذار در صندوق فعال باشند.
بنابرای مؤلفههایی که در زمصنه مدیری
داش

مناب مالی میتوان در صندوق ها ثروت ملی با آنها توجوه

شامل قوانص مالی مرتبط بوا واریوز و برداشو  ،سواز و کوار سورمایهگوذار  ،روشهوا ،ابزارهوا و

جغرافصا سرمایهگذار  ،برونسپار  ،اسوتقالل در تصومصمهوا ،معصارهوا ارزیوابی و مودیری
اس  ،که در ای تخقصق به دو بخش قوانص مرتبط به مناب و مصار

ریسوک

و همچنص سورمایهگوذار تقسوصم

شد اس  .مطالعات مرتبط به هر یک از زیر شاخهها مورد بررسی در نمودار زیر ارائه شد اس :
نمودار  -1مطالعات مرتبط به منابع و مصارف در صندوقهای ثروت ملی

 .4یافتهها
بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمصنه صندوقها ثوروت ملوی مؤلفوههوا و متغصرهوا مورتبط بوا
تخصص

و مصر

مناب به دو زیر مجموعه الف) قوانص مالی مرتبط بوا منواب و مصوار  ،ب) سواختار
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اساسی سرمایهگذار تقسصمبند شد .طبق مطالعات صوورت گرفتوه ،سوؤاالت مووردنظر در هریوک از
ابعاد موردنظر در مطالعه تطبصقی پاسخ داد شد اس .
جدول  - 1ابعاد مختلف موردبررسی در مطالعه تطبیقی صندوقهای ثروت ملی

قوانین مالی مرتبط با

ابعاد موردمطالعه

منابع و برداشت

سؤاالت مدنظر در مطالعه تطبیقی
مناب قابل تخصص
تخصص

به صندوق شامل کدام مناب خداداد اس

به صندوق اس

نحو محاسبه درآمدها قابل تخصص

آیا دسترسی به مناب صندوق طبق قوانص امکانپذیر اس
برداش

کدام درآمدها مرتبط با درآمدها قابل
به چه نحو اس

(توجه به ارزش نسبی مناب )

آیا مصزان مناب ورود به صندوق قابلتغصصر اس

از صندوق به چه شکل اس
صندوق با بودجه سالصانه صندوق چصس

ارتباط مناب و مصار

ساختار و فرآیند سرمایهگذار در صندوق چصس
استراتژ ها ،اهدا

و سصاس ها سرمایهگذار صندوق چصس

و توسط کدام ارکان تعصص و اجرا میشود

ابزارها مالی سرمایهگذار کدماند

سرمایهگذاری

در کدام جغرافصا سرمایهگذار باید انجام شود
معصارها مؤثر در گزینش ابزارها مالی کدماند
روشها مختلف مستقصم و زصرمستقصم سرمایهگذار قابلاستفاد کدماند
محدودی ها سرمایهگذار کدماند نکات اخالقی سرمایهگذار کدماند
آیا صندوق در مدیری

داراییها استقالل دارد

آیا استفاد از مدیران خارج سازمانی در صندوق مجاز اس
معصارها ارزیابی سرمایهگذار ها بر اساس اهدا
سازوکار مدیری

صندوق کدماند

ریسک صندوق چصس

در نمودارها زیر تعداد موارد و مشاهداتی که در مورد معصارها فوق در مطالعه تطبصقی صندوق-
ها آلبرتا ،آالسکا ،آذربایجان ،نروژ ،قطر ،ابوظبی و کوی

به آن دس

پصدا کرد ایم مشخ

نمودار  -2خروجی مطالعه تطبیقی در زمینه صندوقهای ثروت ملی

اس .

شد

نحو
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پس از استخراج پصشنهادها در مطالعه تطبصقی و در نظر گرفت وضعص

کشور و صندوق توسوعه ملوی،

را کارها مورد ارزیابی و اصالح قرار گرف  .در جدول زیر ،نتای مطالعه تطبصقوی پصشونهادها نهوایی و
اصالح شد ارائه شد اس  .در ای جدول همچنص کشورهایی که را کارها مربوطه را رعایو
کنند ،تعصص شد اس .

موی-
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جدول  2راهکارهای پیشنهادی حاصل از مطالعه تطبیقی و نظر خبرگان در زمینه تخصیص منابع

قوانص

مشخ

در زمصنه واریز ،برداش

سرمایهگذار

قوانین واریز و برداشت

مناس

نقش چشمگصر

در عملکرد

صندوق دارد .اطمصنان از ورود مناب

مستمر و مشخ
برداش ها
موج

و

و از سو دیگر عدم امکان

بی مورد و نامشخ

برنامهریز

میتواند

صحصح در صندوق ثروت

ملی شود .در صندق توسعه ملی ایران هر ساله به
روشها و عناوی
دستکار و دس

متفاوت امکان برداش ،
انداز به مناب صندوق وجود

دارد و همچنص از طرق مختلف نصز مناب ورود

ساز و کار سرمایهگذاری

به صندوق تغصصر مییابد.
سصاس ها سرمایه گذار مصوب در صندوق
ثروت ملی ،چگونگی بکارگصر

مناب را بر

اساس استراتژ ها تعصص میکند و در ای زمصنه
عالو بر تعصص یک طرح مشخ

برا سرمایه-

گذار  ،صندوق ثروت ملی را در اجرا
فعالص ها سرمایهگذار
مشخ

مرکز و هصچ دخل و تصرفی در مناب نداشته باشد.
برداش

در بخش بص نسلی زصر ممک باشد .جه

در صورت مازاد ،ای مناب قابل برگش

تأمص کسر بودجه از بخش تثبص

در سالها آتی اس  .برا بخش توسعها  ،صندوق به طور

*

*

*

*

*

*

مستقصم و مستقل از بودجه دول به تعصص  ،تأمص مالی و نظارت پروژ ها وارد شود.1
قوانص مرتبط با برداش

از صندوق حتی در زمان اضطررا همچون بحرانها طبصعی و سصاسی به طور

کامل در قوانص مشخ

شد باشد و سرپصچی از ای قوانص زصر ممک باشد.

از مناب صندوق به عنوان بودجه ثانویه استفاد نشود و هزینه و مخارج خاص در بودجه صندوق تعصص
نشود.
فرآیند تصمصمگصر سرمایه گذار شامل شناسایی اولصه ،ارزیابی ،اجرا و مدیری
گذار تعصص و به تصوی

برسد.

محدودی ها و شرایطی ویژ سرمایهگذار مصوب شود .در ای زمصنه کصفص
کارکرد داراییها مشخ

فعال سبد سرمایه

شود .به استاندارد حداقل کصفص

نقدشوندگی با توجه به اهدا

داراییها ،مجوز استفاد از مشتقهها ،حداقل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

و افق سرمایهگذار در ای مصوبات باید اشار کرد.

شد و مصزان ریسک قابل قبول هدای

شرکتی مورد بررسی قرار گصرد .در

مثب

*

*

اعتبار  ،نقدشوندگی و

همراستا با اهدا

و منفی سرمایه گذار بر محصط زیس  ،جامعه و حاکمص

شرکتی صندوق توسعه ملی ای ران ،یکی از پصشنهادها جه

کنند اس  .تفکصک فعالص ها صندوق بر اساس اهدا

*

*

*

استفاد شود که

عالو بر اصول اصلی اقتصاد در صندوق توسعه ملی باید تأثصرات زصراقتصاد از جمله تأثصرات

 1طبق مطالعه صورت گرفته در زمصنه حاکمص

*

ابوظبی

نروژ

مناب مالی جدا از سایر مناب ارز کشور و در اختصار صندوق باشد .حساب مستقل از حسابها بانک

کوی

بررسی

آذربایجان

نتایج حاصل از مطالعه

آلبرتا

مورد

راهکار نهایی پس از نظر خبرگان

قطر

مؤلفه

آالسکا

صندوقهای استفاده کننده از راهکار فعلی

مختلف و قراردادن آنها ذیل یک مدیری

اصالح ساختار صندوق تقسصم مدیری

واحد یکی از موضوعات مهم جه

تثبص کنند  ،توسعه ا و بص نسلی درساختار صندوق بازتعریف و مناب هر یک از ای بخشها به طور کامل از یکدیگر جدا شود.

مدیری

شرک

*

به سه بخش (بر اساس اهدا

*

*

*

*

چندگانه) شامل بص نسلی ،توسعها و تثبص -

مژثر مناب در صندوق توسعه ملی اس  .در ای زمصنه پصشنهاد میشود که سه مدیری

*

*
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میکند .در تصوی

ساز و کار سرمایهگذار در

ای زمصنه باید اصول اساسی پذیرفته شد در زمصنه محصط زیس  ،جامعه و حاکمص

شرکتی بر اساس

شود.

صندوق ثروت ملی به فرآیند سرمایهگذار ،

استاندارها بص المللی تصوی

نحو گزینش داراییها ،معصارها مورد نظر برا

را انداز واحدها مختلف سرمایه گذار به صورت فعال در زمصنه ابزارها مالی مختلف به شکلی که

انتخاب دارایی و محدودی ها الزم در سرمایه-

بر اساس استاندارها اخالقی اقدام به تهصه گزارشها کارشناسی مستقل با بهتری کصفص نماید.

*

*

*

*

*

*

*

گذار توجه میشود .رویکرد کلی سصاس ها
سرمایهگذار

باید شصو ها و ماهص

گذار  ،اهدا
گذار

سرمایه-

سرمایهگذار  ،افق سرمایه-

و تخصص

مناس

داراییها را شامل

شود .در حال حاضر ساز و کار سرمایهگذار به
روشها

مختلف با توجه به محدودی ها و

همچنص

شصو فعلی صندوق توسعه ملی ایران

تعصص دور ها زمانی مشخ

برا بازنگر در سصاس ها و استراتژ ها

بر اساس تحوالت کشور و

جهان

*

*

*

*

وجود ندارد و متاسفانه به دلصل محدودی ها
موجود تنها ارائه تسهصالت آنهم فقط از طریق

روشهای و ابزارهای سرمایه گذاری

بانک ها عامل صورت میگصرد.
به طور حتم انتخاب طبقات مختلف داراییها و

استفاد از طبقات مختلف دارایی از جمله وجه نقد(ابزارها بازار پولی) ،اوراق بدهی درآمد ثاب ،

روشها متنوع سرمایهگذار تا حد زیاد به

سهام ،داراییها جایگزی و در صورت امکان اوراق مشتقه در بخشها مختلف صندوق با اهدا

اهدا

صندوق و وضعص

اقتصاد کشور ارتباط

دارد .ایجاد تنوع در طبقات دارایی نقش بسزایی
در کاهش احتمال ریسک از دس
داراییها دارد .همچنص
مختلف سرمایهگذار

دادن ارزش

استفاد ار روشها
همچون مشارک

می-

تواند نقش صندوق را بویژ در بخش توسعها

*

*

*

*

*

*

*

مختلف
تعصص سصاس ها تخصص

دارایی در سطح طبقات دارایی ،تنوع ارز و همچنص تنوع جغرافصایی برا

هر یک از بخش ها مختلف صندوق
استفاد از روشها دیگر همچون مشارک
برا اهدا

و همچنص سرمایهگذار مستقصم برا اهدا

*

*

*

*

*

*

*

توسعها .
*

توس ا فقط پروژها ملی و مقصاس بزرگ تأمص مالی شود .اعطا تسهصالت فقط در ای

*

*

*

بخش و درصورت امکان از طریق بانک توسعها صندوق انجام شود.

افزایش دهد .در حال حاضر تنها روش سرمایه
گذار

در صندوق توسعه ملی ایران اعطا

تسهصالت ریالی و ارز اس  .با وجود ت مص
ای تسهصالت از سو بانک ها عامل و با وجود

محدودی ها مرتبط با سرمایهگذار در داراییها و کشورها خاص با توجه به وضعص
ها کالن ملی و مذهبی به تصوی برسد.

و سصاس -

*

*

*

*

*

*
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کاهش ریسک ،حداقل بازدهی را برا نسل ها
آیند خواهد داش .

استقالل در سرمایهگذاری

استقالل در سرمایهگذار
مهم در فعالص

یک از موضوعات

صندوقها اس  .به طور حتم

ساختار هصأت امنا و نحو گزینش مدیران نقش
در ای

چشمگصر

استقالل دارد .با توجه به

ساختار صندوق توسعه ملی ایران و تسلط کامل
دول

بر هصأت امنا میتوان ادعا داش

که

صندوق هصچ نوع استقاللی در عملکرد ندارد و

معصارها اقتصاد و زصر اقتصاد به تصوی

ارکان باالدستی رسصد و قدرت تصمصمگصر و مدیری

مناب به طور کامل به صندوق واگذار شود .در ای زمصنه الزم اس
حداقل ممک برسد و دول

که ارتباط بص صندوق و دول

به

هصچ نقشی در تصمصمات صندوق به صورت مستقصم و زصر مستقصم نداشته

باشد .در ای زمصنه اصل  Arm's Lengthرعای

*

*

*

و صندوق به صورت مستقل عمل کند.

دول

اس .

جه

مدیری

به محدودی

گذاری

برون سپاری سرمایه-

تصمصمات آن کامالً همراستا با سصاس ها
بهتر داراییها صندوق و با توجه
موجود در ارزیابی و نبود اشرا

کامل بر تمامی بازارها و ابزارها مالی استفاد از
خدمات مدیران صندوق خارجی و انتقال
مدیری

بخشی از داراییها

صندوق به آنان

معیارهای ارزیابی

مناس تری گزینه اس .

ایجاد زیر ساخ

الزم برا برونسپار بخش از مناب با در نظر گرفت اهدا

اصل سرمایه  ،در ای راستا الزم اس

صندوقها ثروت ملی ارزیابی عملکرد دور ا
آنها بر اساس شاخ

اصلی صندوقها ثروت اس  .در زمصنه صندوق

کوتا مدت ،مصانمدت و بلندمدت با نگا صرفاً اقتصاد و در نظر گرفت موضوعات

استفاد از صندوقها ثروت مشابه و برتر جه

مقایسه و ارزیابی عملکرد مدیران صندوق توسعه ملی

(بویژ در بخش صندوق بص نسلی)

بص نسلی به طور حتم معصارها صرفاً اقتصاد

تعصص اهدا

برا دور ها کوتا مدت تا بلندمدت از سو

معص و همچنص شاخ

باالتری رک تصمصمگصر برا صندوق تعصص

ایجاد سنجه(معصار) کل سبد سرمایهگذار در بخش سرمایهگذار ها بص نسلی به عنوان یک معصار

شود .از طرفی برا سایر اهدا

همچون صندوق

*

*

*

*

*

*

به تصوی هصأت امنا برسد.
*

ایران را انداز شود

اخالقی در بخش بص نسلی

ها

*

واحد مرتبط با گزینش و نظارت بر برونسپار سرمایهگذار خارج سازمانی در صندوق توسعه ملی

یکی از مهمتری موضوعات در زمصنه عملکرد
متناس

شرایط و فرآیند گزینش و معصارها ارزیابی کمی و کصفی مدیران

خارج سازمانی در دستورالعملی مشخ

تعصص اهدا

با اهدا

حداکثر بازدهی و ت مص

عملکرد در زمصنه هر یک از داراییها مالی .ای اهدا

میتواند شامل اهدا

بازدهی

ها منفعل باشد.

بهصنه برا انداز گصر عملکرد صندوق از سو یک نهاد مالی بص المللی مستقل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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توسعها

نصز اهدا

و معصارها

توسعها

مرتبط باید تعریف شود تا از هدررف
صندوق جلوگصر

و
مناب

شود .در حال حاضر در

صندوق توسعه ملی ایران هصچگونه بررسی در
زمصنه اثرات ناشی از مناب تخصص

یافته به طرح

ها توسعها و دستصابی به اهدا

مرتبط انجام

تعصص معصارها و اهدا

زصراقتصاد در زمصنه توسعها  .ای معصارها میتواند شامل ایجاد شغل جدید،

توسعه صادرات ،متنوع کردن اقتصاد ،افزایش سطح آموزش ،ایجاد زیرساخ ها توسعه باشد.

*

همچنص پصاد ساز سصستم ارزیابی فعالص ها در بخش زصراقتصاد و بررسی نتای سری و مستقصم
فعالص

*

*

ها( ،)outputاثرات کوتا مدت تا بلندمدت پروژ ها توسعها در جامعه

نمیگصرد.
با توجه به گسترد بودن فعالص

مدیریت ریسک

ثروت موضوع مدیری

صندوقها

ریسک در زمصنهها بسصار

شناسایی و مدیری

ریسکها صندوق از جمله ریسکها بازار ،اعتبار و نقدشوندگی و ریسک

ها زصر سرمایهگذار

مهم و کارساز اس  .به طور حتم ریسک باید در

تعصص و توسعه تکنصک ها آمار و معصارها نسبی و مطلق انداز گصر ریسک در سطح هر یک از

مختلف

مدل ارزیابی ریسکها مختلف؛ شامل ریسک سبد سرمایه-

ای نهادها

مالی بر اساس روشها

مورد ارزیابی مستمر قرار بگصرد .در صندوق
توسعه ملی ایران هصچ چهارچوب مدیری
ریسکی جه
اس .

سرمایهگذار ها تعریف نشد

دارایی ها و سبد سرمایه گذار  .تصوی

گذار " ریسک باال به پایص " ،ریسک طبقات مختلف دارایی "ریسک پایص به باال" ،ریسک کشور و
طر

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

معامله ،ریسک عملصاتی ،ریسک کس و کار و ریسک مقررات در صندوق

بازطراحی واحدها عملصاتی مدیری
و روشها کنترلی در آنها

ریسک و تعریف چهارچوب معص و روش مسئولص ها ،وظایف

*

*

*

*

*

*

*
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 .5پیشنهادها و محدودیتهای پژوهش
پس از بررسی و جم بند راهکارها ارائه شد در جدول فوق و بوا توجوه بوه مشوکالت و نوواق
موجود در صندوق توسعه ملوی ایوران ،را کارهوا نهوایی از طریوق مطالعوه تطبصقوی تعصوص شود اسو .
مناب ارائه میگردد.

پصشنهادها زیر در زمصنه اصالح تخصص

یکی از نتای مهم ای تحقصق تقسصم صندوق به بخشها مختلف بور مبنوا اهودا
تعصص اهدا

نهایی مشخ

صندوقها قطر و کوی

و چندگانه ازجمله اهودا
مدیری

متفواوت اسو .

بوص نسولی ،توسوعها و تثبصو کننود همچوون

صندوق میتواند موج

بهبود و افزایش کارایی ای نهاد شود .ایو

کارکردها چندگانه در مطالعات باکون و سصلوانا( ،)2006ونتال و جونز النگ( )2006و فاسانو()2000
نصز بررسی و بر آن تأکصد شد اس  .پصشنهاد میشود که سه مدیری

تثبص کنند  ،توسعها و بص نسلی

در ساختار صندوق بازتعریف و مناب هر یک از ای بخشها بهطور کامل از یکدیگر تفکصک شود.
همانند آنچه در صندوقها نروژ ،آذربایجان ،قطر ،آلبرتا و آالسکا انجام میگصرد برداش

از اصول

مناب صندوق بهویژ سهم صندوق بص نسلی زصرممک باشود .در صوورت کسور در بودجوه سوالصانه از
محل بخش ذخصر ارز (تثبص کنند ) به عنوان یک بخش جدید در صندوق به بودجه دول
شود .از سو دیگر در صورت مازاد در بودجه دول  ،ای مناب قابلانتقال و برگش
در سالها آتی اس  .در صورت کس

منتقل می-

بهحساب صندوق

سود و درآمد در بخشها دیگر صندوق بوهجوز بخوش بوص

نسلی ،به صندوق بص نسلی انتقال یابند .ولی جریان معکوس(از صندوق بوص نسولی بوه سوایر بخوشهوا)
ممنوع باشد.
مطابق تجربه صندوقها نروژ ،آلبرتا ،آالسکا و آذربایجان ،از بخش بص نسلی و توسعها بهعنووان
بودجه ثانویه استفاد نشود و هزینه و مخارج خاص در بودجه از محل مناب صندوق تعصص نشود .با توجه
به را انداز بخش تثبص کنند  ،کسر بودجه از ای محل تأمص شود و از مناب سایر بخشها بوهعنووان
بودجه ثانویه استفاد نشود .صندوق در بخش توسعها نصز در زمصنه پروژ ها خارج بودجها  ،ولی در
راستا اهدا

توسعها دول

دیگران( )2001مطابق

فعالص

داشته باشد .ای موضوع بوا مطالعوه مانوک( )2008و دیوویس و

دارد.

مناب صندوق بهطور کامل مستقل از سایر مناب ارز کشور باشد و ای مناب بهطور کامول در اختصوار
صندوق قرار بگصرد .حسابها مستقل از حسابها بانک مرکز باشد و هصچ دخل و تصرفی از سوو
ای بانک انجام نگصرد .استفاد از مناب جه

مدیری

سصاس ها پوولی و ارز بوه هور نحوو ممنووع و

بههصچوجه مناب ارز ای صندوق به ریال تبودیل نشوود .اسوتقالل در مودیری

منواب  ،منطبوق بور نتوای

مطالعات باگاتصنی( ،)2011تروم ( )2009و هامر ،کانزل و پترووا( )2008اس .
صندوق به طور مستقصم به تعصص  ،تأمص مالی و نظارت پروژ ها وارد شود .پروژ ها ملوی بایود مطوابق
صنای هد

تعریفشد و همچنص زیرساخ ها مهم و اساسی در کشوور از طریوق بخوش توسوعها

تأمص مالی شود .مناب قابل تخصص
مشخ

از سو صندوق و همچنوص محول هزینوه کورد آن بوهطوور کامول

و مستقل از بودجه سالصانه دولتی باشد و نظارت و ارزیابی آن به بر عهد صندوق قرار بگصورد و

بهطور کامل در ای زمصنه شفا ساز شود .اقدامات مرتبط با اهدا

توسعها میتواند از طریق بانوک
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توسعها ایجادشد در صندوق انجام شود .ای پصشنهاد برگرفتوه از مودل کشوورها قطور ،آذربایجوان،
کوی

و کانادا اس .

معصارها و اهدا

زصراقتصاد در زمصنه صندوق توسعها برا صندوق تعریف شوود کوه ایو مووارد

برا توسعه اقتصاد کشور می تواند شامل ایجاد شغل جدید ،توسعه صوادرات ،متنووع کوردن اقتصواد،
افزایش سطح آموزش ،ایجاد زیرساخ ها الزم توسعه و سایر موارد باشد .صنای هد
باالدستی قانونی و سند استراتژ توسعه صنعتی کشور به صنع

مطوابق اسوناد

انرژ  ،حملونقل و صنای نوی اشار

میشود که بر اساس برنامهریز هستها  1تعصص شد اند .ای بخش از صوندوق بوه دنبوال بهبوود کصفصو
اقتصاد و ف ا کس وکار خواهد بوود .صونای هود
اشتراک با صنای دیگر و دانشبنصان بودن صنع

بور اسواس شواخ

هوا کلصود نظصور سوطح

و توجه به صنای و طرحها موجود اولوی دار با اتکا

بر مزی ها منطقها و طبصعی انجام شد اس  .در ای صندوق باید به ساخ

زیرساخ هوا جدیود،

افزایش اشتغال و متنوع ساز اقتصاد نصوز توجوه شوود .در صوندوق توسوعه اجتمواعی بوهعنووان یکوی از
زیرمجموعهها بخش توسعها  ،اهدا
در ای صندوق بهبود شاخ
سالم

و محصط زیس

آموزشوپرورش و توسعه اجتماعی موردتوجه قرار مویگصورد.

ها رفا لگاتوم و بوهطوور خواص زیور شواخ

هوا آمووزشوپورورش،

موردنظر اس  .ای صندوق به دنبال توسعه پایدار باهود

توسوعها هموهجانبوه

خواهد بود .بهطور کل صندوق توسعه بر اساس برنامهریز توسعها  ،به دنبال نوساز و تغصصر ساختارها
در حوز ها اقتصاد و اجتماعی بهصورت بنصاد و پایدار اس .
یکی از موضوعات اصلی در زمصنه تخصص
اهدا

)به طوور خواص در بخوش بوص نسولی( توجوه بوه تعصوص

و معصارها اقتصاد اس  .در پژوهش حاضور پصشونهاد شود همچوون تموامی نمونوههوا موورد

بررسی ،معصارها اقتصاد و زصر اقتصاد برا هر بخشها مختلف صندوق(مبتنی با اهدا

خواص)

تعریف شود .در مورد معصارها ارزیابی سورمایهگوذار هوا محققصنوی همچوون فصکوووا( ،)2015ولنوو و
ویتربو( ،)2015ژینگ ،وانگ ،کونگ و لی( ،)2009باد و بریصر( ،)2013مگصنسو ،یوو و هوان(،)2013
الحس و  ،پوواپصوانو ،شووانک و سووانگ ( ،)2011بازوبنوود ( ،)2011دیووک و مووورز( ،)2011چاچوریووا و
الیون( ،)2009هامر ،کانزل و پترووا ( )2008و لصونز( )2007مطالعاتی داشتهاند و معصارها مهم اقتصاد
در ای پژوهشها مورد واکاو قرار گرفته شد اس  .پصشنهاد میشود در صندوق توسعه ملی ایوران
نصز معصارها و اهدا

اقتصاد به طور کامل تعصص و تصوی

شوند.

در صندوق توسعه ملی ایران به سرمایهگذار ها مسئوالنه نصز باید توجه شود .عالو بر اصول اصلی
سرمایهگذار اقتصاد در صندوق که بهطور مشخ
زصراقتصاد ازجمله تأثصرات مثب

به بازدهی و ریسوک توجوه دارد ،بایود توأثصرات

و منفی سرمایهگذار بر محصطزیسو  ،جامعوه و حاکمصو

شورکتی

مطابق دستورالعملی مصوب از سو باالتر رک موردبررسی قرار بگصرد .در حال حاضر در صوندوق-
ها نروژ ،آمریکا و کانادا به ای موضووعات توجوه شود اسو  .ایو پصشونهاد منطبوق بوا پوژوهشهوا
قهرمانی( ،)2014کاستلی و ساکصویاالنی( )2012و باسان( )2011نصز میباشد.

Core Planing

1
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فعال سبد سورمایه-

فرآیند تصمصمگصر سرمایهگذار شامل شناسایی اولصه ،ارزیابی ،اجرا و مدیری
باالتری رک صندوق برسد .عالو بر سورع

گذار به تصوی

و دقو

بوه اسوتقالل کامول تصومصم-

گصر ها و نظارت کافی نصز باید توجه شود .در فرآیند سورمایهگوذار محودودی هوا و شورایطی ویوژ
مدیری

سرمایهگذار در صندوق باید تعصص و مصوب شود .در ای تصمصمات الزم اسو

بص صندوق و دول

به حداقل ممک برسود و دولو

زصرمستقصم نداشته باشد .در ای زمصنه اصل زریبانه رعای
اهدا

بازدهی کس

کوه ارتبواط

هوصچ نقشوی در تصومصمات بوهصوورت مسوتقصم و
و بهصورت مستقل عمل کند .الزم اس

کوه

شد  ،نوع داراییها ،محدودی ها ،افقها ،مصزان پوذیرش ریسوک بورا سورمایه-

گذار ها باید مشخ

از سو ارکان باالدستی صندوق مشخ

تعصص استراتژ تخصص

شود.

دارایی در سطح طبقات دارایی ،تنوع ارز و همچنص تنوع جغرافصایی برا

هر یک از بخش ها مختلف صندوق شامل صندوق بص نسلی و توسعها  .در ایو زمصنوه نصواز اسو
توجه به اهدا

بوا

اصلی از طبقات مختلف دارایوی ازجملوه وجوه نقود(ابزارها موجوود در بوازار پوولی)،

اوراق بدهی درآمد ثاب  ،سهام و داراییها جایگزی استفاد شود .محدودی
با توجه به مسائل ملی و مذهبی باید به تصوی

مرتبط با سرمایهگذار

برسد .در کشورها قطر ،امارات متحد عربی ،کوی

و

آذربایجان روشها مختلف سرمایهگوذار همچوون مشوارک  ،اعطوا تسوهصالت و سورمایهگوذار
مستقصم نصز کاربرد دارد .ای تنوع سرمایهگذار در مطالعات محققصنی همچون پلصزوال( ،)2017برنستص ،
لرنر و چووور ( ،)2013دیوک و موورس( ،)2011توروم ( ،)2010کورزیوو و مصسولی( ،)2010ژینوگ و
همکاران( ،)2009الیون( ،)2009بورتلوتی ،فوتاک ،مگصنسون و مصراکی( ،)2009فریرا و ماتوس()2008
و لصونز( ) 2007مورد بررسوی قورار گرفتوه اسو  .همچنوص محققوانی همچوون فصکوووا ( ،)2015بواد و
بریصوووز( ،)2014بالووودینگ و یووواو( ،)2011فرناننووودز( ،)2010آزیووونم و گلصوووک( ،)2010بووورون و
همکوواران( ،)2010اسووکرر( ،)2009گصنتشوول و اسووکرر( ،)2008بهبووود  ،متفکوورزاد  ،محموود زاد و
صادقی( ،)1391به موضوع تخصص

دارایی در صندوقها ثروت ملی پرداختهاند.

از دیگر موضوعات در حوز سرمایهگذار  ،ارزیابی عملکرد صندوق در هر یک از بخشها ،مطوابق
معصارها و شاخ

ها تعصص شد همچون صندوقها ثروت ملی مورد مطالعه در ایو پوژوهش اسو .

ارزیابی عملکرد صوندوق بوا اسوتفاد از روشهوا مختلوف همچوون تعصوص بوازدهی معوص  ،مقایسوه بوا
صندوقها مشابه و همچنص تعریوف سونجههوا منفعول مویتوانود عملوی شوود .همچنوص مطوابق نظور
خبرگان ،در بخش توسعها الزم اس

ارزیابی فعالص ها مورد توجه قرار گرفته و در آن نتای سوری و

مستقصم و اثرات کوتا مدت تا بلندمدت فعالص ها و پوروژ هوا توسوعها و اقتصواد در جامعوه موورد
ارزیابی قرار بگصرد .مطابق بررسی و نظر خبرگان ،میتوان در صندوق توسعه ملوی ایوران از سصسوتمهوا
ارزیابی اثرات توسعها پروژ ها استفاد نمود.
با در نظر گرفت اهدا

حداکثر بازدهی و ت مص اصل سرمایه ،در مورد برونسپار منواب بوه افوراد

خارج سازمانی از سو صندوق اقدامات الزم انجام شود .در ای زمصنه الزم اسو

شورایط و معصارهوا

گزینش مدیران سرمایهگذار خارجی و همچنص فرآیند انتخاب آنها در یک دستورالعمل مشخ
تصوی

به

هصئ امنا برسد .همچون سرمایهگذار ها صورت گرفتوه درونسوازمانی ،معصارهوا ارزیوابی
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کمی و کصفی مدیران سرمایهگذار خارج سازمانی بور اسواس اهودا
بررسی و ارزیابی عملکرد ای مدیران باید در دستورالعملی مشخ
در ای راستا الزم اس

اقتصواد و همچنوص دور هوا
تهصه و به تصوی

هصئ امنوا برسود.

واحد مرتبط با گزینش و نظارت بر برونسپار سرمایهگذار در صوندوق را -

انداز شود.
ازجمله ریسکها عملصاتی(منواب انسوانی ،سصسوتمهوا ،

ریسکهایی که صندوق با آن مواجه اس

حسو شوهرت ،فرآینود و قووانونگوذار ) و سورمایهگووذار (بازار ،اعتبوار  ،نقدشووندگی) شناسووایی و
آنها به طور کامل طراحی شود و به تصوی

سازوکار مدیری

انداز یک واحد مدیری

باالتری رک برسد .در ای زمصنه با را -

ریسک و ح ور تصم حرفها  ،معصارها نسبی و مطلق برا ارزیابی مسوتمر

تمامی ریسکها ،تعصص و توسعه یابد .ای واحد باید عالو بر اجورا چهوارچوب مودیری

ریسوک در

صندوق ،اقدامات الزم در مواجه با موارد اضوطرار همچوون وقووع بالیوا طبصعوی و سوایر وقفوههوا
تجار صوندوق را طورحریوز نمایود ،توا سصسوتم انعطوا
موضوعات مرتبط با مدیری

الزم را در فعالصو هوا خوود داشوته باشود.

ریسکها از سو محققصنی همچون بواد و بریصور( )2013و کالیسونس و

کریوزر( ،)2010هامر ،کانزل و پترووا ( )2008مورد بررسی قرار گرفته اس که در ای پژوهشها نصز بر
مدیری

بح

ریسک در صندوقها ثروت تأکصد شد اس .

به طور حتم با وجود نقش ای پژوهش در ارائه راهکارها مناس
برخی از محدودی ها برا انجوام ایو پوژوهش وجوود داشو

بورا صوندوق توسوعه ملوی ایوران،

کوه در اداموه بوه برخوی از مشوکالت و

محدودی ها اشار شد اس :
محدودی

نمونه آمار در زمصنه صندوق ها ثروت ملوی و همچنوص عودم ارائوه اطالعوات کامول و

کافی از سو برخی از صندوق ها محودودی

مهموی بوود .زموان زیواد صور

جمو آور اطالعوات

مرتبط با صندوق ها ثروت ملی شد و دلصل اصلی ای موضوع عدم دسترسی بوه پایگوا هوا اطالعواتی
مناس

با توجه به محدودی ها کشور اس  .در زمصنه پژوهشها داخلی محدودی

و کمبوود منواب

وجود دارد .مناب علمی بسصار کم و محدود به صورت فارسی در ای زمصنه موجود اس .
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