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کارشناس مديريت پيگيري قراردادها ،وصول مطالبات و نظارت بر مصرف ،معاونت بانکي و اعتباري ،صندوق توسعه ملي (نويسنده مسؤول)

2مدير پيگيري قراردادها ،وصول مطالبات و نظارت بر مصرف ،معاونت بانکي و اعتباري ،صندوق توسعه ملي
3عضو هيأت عامل و معاون بانکي و اعتباري ،صندوق توسعه ملي

چکيده
مسأله مديريت درآمدهاي نفتي به نحوي که کمترين تأثير منفي در اقتصاد کشور داشته و زمينه پيشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد ،همواره
يکي از چالشهاي کليدي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه صاحب منابع نفتي بوده است .يکي از سازوکارهاي کاهش اثرات منفي سرايت نوسانات درآمدهاي
نفتي به اقتصاد داخلي ،تأسيس و راه اندازي صندوقهاي ثروت حاکميتي است .صندوقهاي ثروت حاکميتي در کنار اهدافي از قبيل کمک به تثبيت اقتصاد،
انجام پس انداز بين نسلي و حفاظت از اقتصاد داخلي در برابر اثرات منفي احتمالي درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي ،انجام سرمايه گذاري منابع مالي و کسب
بازدهي بيشتر را نيز دنبال مي کنند .بر خالف استراتژي سرمايه گذاري صندوقهاي ثروت حاکميتي ،که سرمايه گذاري در بازارهاي مال بخش غالب آن را
تشکيل ميدهد ،تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيالت ،بخش عمده استراتژي سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي بوده است و در
اين خصوص تعيين نرخ مناسب تسهيالت سرمايه گذاري همواره مورد بحث بوده است .در اين تحقيق ،مدلي براي تعيين نرخ سود در سرمايهگذاريهاي
پربازده بر اساس نقش محوري صندوق در توسعه و ايجاد رشد اقتصادي و همچنين بر اساس اهداف اساس نامهاي آن ارائه شده است و در انتها با تحليل
مدل پيشنهاد شده ،بر روي نقاط قوت و کليدي آن بحث شده است.

مقدمه

مسأله مديريت درآمدهاي نفتي به نحوي که کمترين تأثير منفي در اقتصاد کشور داشته و زمينه پيشرفت و توسعه
کشور را فراهم آورد ،همواره يکي از چالشهاي کليدي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه صاحب منابع نفتي بوده
است].[1،6يکي از سازوکارهاي کاهش اثرات منفي سرايت نوسانات درآمدهاي نفتي به اقتصاد داخلي ،تأسيس و راه اندازي
صندوقهاي ثروت حاکميتي است .صندوقهاي ثروت حاکميتي در کنار اهدافي از قبيل کمک به تثبيت اقتصاد ،انجام پس
انداز بين نسلي و حفاظت از اقتصاد داخلي در برابر اثرات منفي احتمالي درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي ،انجام سرمايه
گذاري منابع مالي و کسب بازدهي بيشتر را نيز دنبال مي کنند] .[2،1پس از تجربه نه چندان موفق حساب ذخيره ارزي،
صندوق توسعه ملي به عنوان نمونه اي از صندوقهاي ثروت حاکميتي در سال  1393و براساس ماده  39قانون برنامه پنجم
1

توسعه کشور و با هدف تبديل بخشي از عوايد حاصل از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروتهاي
ماندگار ،مولد و سرمايه هاي اقتصادي و حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشکيل شده
است].[6،5
بر خالف استراتژي سرمايه گذاري صندوقهاي ثروت حاکميتي ،که سرمايه گذاري در بازارهاي مالي بخش غالب آن را
تشکيل ميدهد ،تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيالت ،بخش عمده استراتژي سرمايه گذاري
صندوق توسعه ملي بوده است] [4و در اين خصوص تعيين نرخ مناسب تسهيالت سرمايه گذاري همواره مورد بحث بوده
است .به طور کلي تعيين نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه ملي تابع متغيرهاي اقتصاد کالن کشور ميباشد و افزايش و
کاهش آن تأثير شگرفي بر نظام تأمين مالي طرح هاي توسعهاي داشته و سياستهاي کلي مصوب شده صندوق را نيز،
دچار تغييرات کالني مي نمايد .از ابتداي تأسيس صندوق توسعه ملي تعيين نظام نامههاي اعطاي تسهيالت (شامل تعيين نرخ

سود ،زمان بازپرداخت و ساير الزامات و مالحظات) به عهده هيأت امناي صندوق بوده است و شامل يک عدد ثابت براي همه
طرحها بوده که صرفاً طرحهاي واقع شده در مناطق جغرافيايي کمتر توسعه يافته و يا طرحهاي بخش آب و کشاورزي
داراي تخيف ترجيحي ثابت از نرخ سود بودهاند ،اما در رويکرد جديد صندوق که حرکت به سمت سرمايه گذاري داخلي و
خارجي جزو اهداف اصلي صندوق است ،تبيين مدلي براي تعيين نرخ حداقل سود مورد انتظار بر اساس شاخصهاي ذاتي
طرح و ريسکهاي ناشي از زمان بهره برداري طرح ،ضمن تقويت قدرت تصميم گيري و انتخاب به ورود طرح بر اساس
سود سرمايه گذاري مورد انتظار منابع ،مقداري از ريسک عدم اجراي ناموفق طرح را نيز کاهش مي دهد.
پيشنهاد مدل

در اين تحقيق ،با در نظر گرفتن سه متغير  β،αو  xيک تابع (فرمول) اوليه براي محاسبه حداقل نرخ سود
تسهيالت ارزي ( )Rشامل محاسبه سهم سود بانک عامل به صورت مجزا ،همراه با توضيحات در مورد متغيرها و تحليل آن
ارائه مي شود در اين مدل فرض شده است که پايه منابع ارزي صندوق توسعه ملي دالر بوده و همچنين ارز پرداختي به
بانکهاي عامل دالر و بازگرداني آن در سررسيد نيز به دالر باشد.
)𝑡 R= f (α, β,𝑥,
)R= α + β + [β × (exp(1 − 𝑥))]  + [exp(𝑥)] + f (t

𝑥 =(1/𝑛) ∑𝑛𝑖=0 𝑋𝑖 i.e 𝑥=(X0+X1+X2+…+X n-1+X n)/n
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متغيرهاي مدل پيشنهادي
 -1نرخ نوسانات ارزي ()α

با فرض اينکه پايه منابع ارزي صندوق توسعه ملي دالر بوده و توجه به اين موضوع که اعطاي تسهيالت به صورت
ارزي انجام مي گيرد و بانک عامل متعهد به بازگرداندن اصل تسهيالت با همان ارز پرداخت شده ي باشد ،مقدار  αبرابر
متوسط تغييرات جهاني ارز پرداخت شده طي  5سال گذشته نسبت به دالر در نظر گرفته مي شود.
α
 -2سود ثابت سپرده هاي ارزي ()β

مبناي اين عدد متوسط سود حاصله از سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي (متوسط مجموع سود اوراق قرضه جهاني و

سود سهام داري بينالمللي) صندوق توسعه ملي از زمان تأسيس تاکنون است .اما با توجه به اين موضوع که صندوق سرمايه
گذاري خارجي تاکنون نداشته است ،مقدار  βبرابر با متوسط هزينه فرصت فعلي پرداخت سود به حسابهاي ارزي صندوق
نزد بانک مرکزي ج.ا.ايران ،و تسهيالت ارزي پرداخت شده قبل براي طرحهاي داخلي (بدون محاسبه سود بانک عامل) برابر با
 3در نظر گرفته ميشود و براي تأمين مالي طرحهاي بين المللي مي توان آن را برابر با نرخ اليبور 1در نظر گرفت.
 -3شاخصهاي اصالح ( )Xiو ميانگين موزون (𝐱)

مهم ترين قسمت مدل پيشنهاد شده است که بر اساس سياست هاي سرمايه گذاري صندوق توسعه ملي و نظام-
نامه هاي موجود و با توجه پتانسيل هاي هر طرح سرمايه گذاري ،عددي بين  0الي  1خواهد بود و در انتها ميانگين موزون
آنها ( 𝑥) محاسبه مي شود .يکي از نقاط قوت مدل ،انعطاف پذيري و پويا بودن کيفي و کمي شاخصهاي مذکور است که
ميتواند بر اساس زمان تصميم سازي ورود به سرمايه گذاري و با نظر هيأت عامل صندوق توسعه ملي قابل تغيير و يا
اصالح باشد .به عبارت ديگر در هر بازه زماني با توجه به تغييرات شاخصهاي اقتصاد کالن کشور قابل به روز رساني است.
شاخص ها ي ارائه شده اوليه به شرح ذيل ميباشند ،البته بايد توجه نمود که ممکن است برخي از شاخصهاي ذيل با ذات
طرح مورد بررسي سازگار نباشد که در اين صورت ميبايست آن شاخص را حذف نمود.
رديف

شاخصها ()Xi

مقدار در صورت انطباق

مقدار در صورت عدم انطباق

1

صادراتي بودن محصول طرح بنا بر وجود مستندات و وجود سوابق
عيني (و نه مصداقي) صادرات از محصول مذکور

0.6

-0.5

2

اهليت و سابقه متقاضي در انجام صادرات و وجود سوابق انجام
صادرات توسط متقاضي(براي هر گونه محصول و نه صرفاً محصول طرح)

0.6

-0.3

3

وجود سوابق متقاضي در انجام و اتمام طرحهاي صنعتي در زمان

0.9

-0.5
Libor Rate

3

1

مقتضي
4

اجراي طرح در مناطق کمتر توسعه يافته

0.9

0.3

5

داراي دانش فني باال و يا دانش بنيان

0.8

0.5

6

ميزان ايجاد اشتغال باالتر از  1000نفر

0.9

0.6

7

اجراي طرح در مناطق آزاد تجاري با هدف صادرات

0.6

0.6

8

سرمايهگذاري در توليد محصوالت پتروشيمي و يا دارويي فاقد توليد
داخل و با دانش فني باال (دانش تأييد شده داخلي و يا تحت ليسانس)
سرمايهگذاري در زنجيره محصوالت پتروشيمي(زنجيره تکميل)

0.8

0.4

0.9

0.3

0.8

0.3

𝑥

𝑥

9
10

سرمايهگذاري در محصوالت نياز به آب کم (صنعتي و کشاورزي)

ميانگين عددي شاخصها

 -4زمان صرف شده براي اجرا و بهره برداري )f(t

همانطور که مشخص است ،زماني سرمايه گذاري در طرح معناي واقعي پيدا ميکند که طرح در زمان پيش بيني شده
به بهره برداري برسد ،در غير اين صورت ريسک هاي فراواني نظير تغيير تکنولوژي ،ورود رقباي منطقه اي و  ...بر سرمايه
گذاري و نرخ بازدهي آن تأثير مخرب خواهند داشت] .[4،1در اين مدل سعي شده است تا زمان استاندارد  36ماهه براي راه
اندازي در نظر گرفته شود (برآورد شده ميانگين زمان مورد نياز استاندارد براي ساخت و تکميل) و با افزايش زمان اجرا و بهره برداري
طرح ،با يک تابع رياضي ،هزينه فرصت مجري افزايش يابد] .[2،1به عبارت ديگر هرچقدر طرح سريع تر به بهره برداري
برسد ميزان سود تسهيالت آن کمتر خواهد بود .همانطور که مشاهده ميشود ،ورود شاخص زمان استاندارد راه اندازي طرح،
ميتواند تأير قابل توجهي در تحقق رشد اقتصادي ايفا نمايد .به عنوان مثال حداقل نرخ سود سرمايه گذاري در صنعت
پتروشيمي( بدو زنجيره تکميلي) و در منطقه کمتر توسعه يافته و توسط متقاضي فاقد تجربه و اهليت انجام صادرات و در
مدت زمان  60ماه به شرح ذيل مي باشد:
رديف

شاخصها ()Xi

مقدار در صورت انطباق

مقدار در صورت عدم انطباق

1

صادراتي بودن محصول طرح بنا بر وجود مستندات و وجود سوابق
عيني (و نه مصداقي) صادرات از محصول مذکور

0.6

-0.5

2

اهليت و سابقه متقاضي در انجام صادرات و وجود سوابق انجام
صادرات توسط متقاضي(براي هر گونه محصول و نه صرفاً محصول طرح)

0.6

-0.3

3

وجود سوابق متقاضي در انجام و اتمام طرحهاي صنعتي در زمان
مقتضي

0.9

-0.5

4

4

اجراي طرح در مناطق کمتر توسعه يافته

0.9

0.3

5

داراي دانش فني باال و يا دانش بنيان

0.8

0.5

6

ميزان ايجاد اشتغال باالتر از  1000نفر

0.9

0.6

7

اجراي طرح در مناطق آزاد تجاري با هدف صادرات

0.6

0.6

8

سرمايهگذاري در توليد محصوالت پتروشيمي و يا دارويي فاقد توليد
داخل و با دانش فني باال (دانش تأييد شده داخلي و يا تحت ليسانس)
سرمايهگذاري در زنجيره محصوالت پتروشيمي(زنجيره تکميل)

0.8

0.4

0.9

0.3

0.8

0.3

9
10

سرمايهگذاري در محصوالت نياز به آب کم (صنعتي و کشاورزي)

𝑥

ميانگين عددي شاخصها

0.46

0.6 − 0.3 − 0.5 + 0.9 + 0.5 + 0.9 + 0.6 + 0.8 + 0.3 + 0.8
=
10

=𝑥

)R= α + β + [β× (exp(1 − 𝑥))] + [exp(𝑥)]+ f (t
R=0+3+(3×1.72)+(1.58)+2.44=8.85+1.5+2.44

: 8.16+2.44=10.60سهم سود صندوق
: 1.58سهم سود بانک

بحث و نتايج

بر اساس هزينه فرصت فعلي صندوق توسعه ملي براي سرمايهگذاري در داخل کشور ،ترم هاي اول و دوم در مدل
پيشنهادي جزء الينفک فرمول هستند و با توجه به توضيحات مدل مشخص است که هدف از وارد نمودن ترمهاي سوم و
چهارم در مدل فوق ،توجه همزمان به نقش محوري صندوق توسعه ملي در ظرفيت سازي براي توسعه و رشد اقتصادي با
تمرکز بر طرحهاي داراي ارزش افزوده باال و نيز به ثمر رساندن طرح در زمان استاندارد با ايجاد مشوقهاي خاص سرمايه
گذاري و امکان کاهش سود براي سرمايه گذار و کسب سود بيشتر (در مجموع) براي صندوق توسعه ملي خواهد بود .بدين
صورت که در ترم سوم براي محاسبه ،با کسرمقدار 𝑥 از عدد  1و ساخت تابع نزولي 𝑥– 1در بازه  0تا  1افزايش ضريب سود
براي طرحهاي پر بازده و کاهش ضريب سود براي طرحهاي کم بازده بدست خواهد آمد.
هدف نهايي توسعه سرمايه گذاري در بخش هاي مولد و زاينده منطبق با اساس نامه صندوق توسعه ملي و بيشتر نمودن
مشوق سرمايه گذاري در راستاي اولويتها و شاخصهاي مد نظر صندوق و به طور همزمان افزايش سود نهايي عايدي
5

خواهد بود .همچنين براي محاسبه عدد نهايي پارامتر نهايي ميانگين شاخصها از تابع نمايي استفاده شده است تا در نهايت
با توجه به حاصلضرب تابع)𝑥  exp(1 −در مقدار  βو جمع آن با ترم دوم عايدي سود صندوق توسعه ملي حداکثر شود .در
خصوص سود بانک نيز ،به طور همزمان ،تابع )𝑥( expبکار گرفته شده است تا ضمن ايجاد جذابيت بيشتر افزايش سهم سود
بانک از طريق پذيرش طرح هايي با شاخصهاي باالتر (با توجه به ويژگي خاص تابع نمايي) ،بانک عامل در راستاي طرح هاي با
اولويتهاي از پيش تعيين شده صندوق توسعه ملي حرکت کند.
يکي از نقاط قوت مدل مذکور نوسان کم سود صندوق با تغييرات شاخصهاي سرمايهگذاري و در عوض نوسان زياد سود
بانک با شاخصهاي مذکور است ،در واقع مدل مذکور بانک عامل را ترغيب به پذيرش طرحهايي با شاخصهاي مورد نظر
صندوق (به منظور نيل به سود بيشتر) خواهد نمود ،در غير اينصورت مقدار سود بانک به شدت پايين خواهد بود .از ديگر از نقاط
قوت مدل مذکور قابليت استفاده و انعطاف پذيري شاخصهاي آن در بررسي اوليه طرحهاي سرمايهگذاري ارزي داخلي و
بينالمللي که به طور مستقيم به صندوق توسعه ملي ارسال مي شوند ،مي باشد .الزم به ذکر است که حداقل شاخصهاي
سودآوري هر طرح

(…)NPV,IRR,

از طريق انطباق با شاخص سرمايهگذاري در راستاي اولويت هاي اعالمي صندوق

توسعه ملي ،قابل ارزيابي مي باشد.
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