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 يهايگذارهيدر سرمامحاسبه حداقل نرخ سود  يبرا يمدل

 يصندوق توسعه ملارزي  

 

 3ي، سيد عليرضا مير محمد صادق2ي، رضا محمد1يمحمد محمد

 ل(ؤو)نويسنده مس ي، صندوق توسعه مليو اعتبار يقراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف، معاونت بانک يپيگيرکارشناس مديريت 1
 ي، صندوق توسعه مليو اعتبار يمعاونت بانکقراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف،  يپيگيرمدير 2

 ي، صندوق توسعه مليو اعتبار يعضو هيأت عامل و معاون بانک3

 

 

 چکيده

زمينه پيشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره کمترين تأثير منفي در اقتصاد کشور داشته و  مديريت درآمدهاي نفتي به نحوي کهمسأله 

اي کي از سازوکارهاي کاهش اثرات منفي سرايت نوسانات درآمدهي .يکي از چالشهاي کليدي اقتصاد کشورهاي در حال توسعه صاحب منابع نفتي بوده است

اندازي صندوقهاي ثروت حاکميتي است. صندوقهاي ثروت حاکميتي در کنار اهدافي از قبيل کمک به تثبيت اقتصاد،  نفتي به اقتصاد داخلي، تأسيس و راه

گذاري منابع مالي و کسب  نسلي و حفاظت از اقتصاد داخلي در برابر اثرات منفي احتمالي درآمدهاي ناشي از منابع طبيعي، انجام سرمايه انداز بين انجام پس

هاي ثروت حاکميتي، که سرمايه گذاري در بازارهاي مال بخش غالب آن را بر خالف استراتژي سرمايه گذاري صندوق. کنند بازدهي بيشتر را نيز دنبال مي

ري صندوق توسعه ملي بوده است و در هاي سرمايه گذاري در قالب اعطاي تسهيالت، بخش عمده استراتژي سرمايه گذادهد، تأمين مالي طرحتشکيل مي

هاي گذارياين خصوص تعيين نرخ مناسب تسهيالت سرمايه گذاري همواره مورد بحث بوده است. در اين تحقيق، مدلي براي تعيين نرخ سود در سرمايه

اي آن ارائه شده است و در انتها با تحليل پربازده بر اساس نقش محوري صندوق در توسعه و ايجاد رشد اقتصادي و همچنين بر اساس اهداف اساس نامه

 مدل پيشنهاد شده، بر روي نقاط قوت و کليدي آن بحث شده است.

 

  مقدمه

شرفت و توسعه ينه پيزمدر اقتصاد کشور داشته و  يمنف ريتأث نيکمتر که ينفتي به نحو يت درآمدهايريمدمسأله 

در حال توسعه صاحب منابع نفتي بوده  ياقتصاد کشورها يديکل يکي از چالشهايکشور را فراهم آورد، همواره 

 يانداز س و راهينفتي به اقتصاد داخلي، تأس يت نوسانات درآمدهايکاهش اثرات منفي سرا يکي از سازوکارهاي].1،6[است

 پست اقتصاد، انجام يل کمک به تثبيتي در کنار اهدافي از قبيثروت حاکم يتي است. صندوقهايثروت حاکم يصندوقها

 هيعي، انجام سرمايناشي از منابع طب ينسلي و حفاظت از اقتصاد داخلي در برابر اثرات منفي احتمالي درآمدها نيانداز ب

، يره ارزيچندان موفق حساب ذخ س از تجربه نه. پ]2،1[کنند ز دنبال مييشتر را نيمنابع مالي و کسب بازدهي ب يگذار

قانون برنامه پنجم  39و براساس ماده  1393تي در سال يثروت حاکم ياز صندوقها يا صندوق توسعه ملي به عنوان نمونه
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 ينفتي به ثروتها يها و فرآورده يعانات گازيد حاصل از فروش نفت و گاز و ميل بخشي از عوايتوسعه کشور و با هدف تبد

ل شده ينفتي تشک يها گاز و فرآوردهنده از منابع نفت و يآ يو حفظ سهم نسلها ياقتصاد يها هيماندگار، مولد و سرما

 .]6،5[است

بخش غالب آن را  يمال يدر بازارها يه گذاري، که سرمايتيثروت حاکم يهاصندوق يه گذاريسرما يتژابر خالف استر 

 يه گذاريسرما يالت، بخش عمده استراتژيتسه يدر قالب اعطا يه گذاريسرما يهاطرح ين ماليدهد، تأميل ميتشک

همواره مورد بحث بوده  يه گذاريالت سرماين نرخ مناسب تسهيين خصوص تعيو در ا ]4[بوده است يصندوق توسعه مل

باشد و افزايش و ياقتصاد کالن کشور م يرهايبع متغتا يالت صندوق توسعه ملين نرخ سود تسهييتع ياست. به طور کل

مصوب شده صندوق را نيز،  يهاي کل داشته و سياست ياتوسعه يبر نظام تأمين مالي طرح ها يکاهش آن تأثير شگرف

ن نرخ يي)شامل تع التيتسه ياعطا يهان نظام نامهييتع يصندوق توسعه مل سيتأس ياز ابتدا د.ينما يدچار تغييرات کالني م

همه  يثابت برا عددک يصندوق بوده است و شامل  يأت امنايه به عهده ر الزامات و مالحظات(يسود، زمان بازپرداخت و سا

 يبخش آب و کشاورز يهاا طرحيافته و يکمتر توسعه  ييايواقع شده در مناطق جغراف يهاها بوده که صرفاً طرحطرح

و  يداخل يه گذاريحرکت به سمت سرما که د صندوقيکرد جديرو اما در ،اندثابت از نرخ سود بوده يحيف ترجيتخ يدارا

 يذات يهان نرخ حداقل سود مورد انتظار بر اساس شاخصييتع يبرا ين مدلييتب ،صندوق است يجزو اهداف اصل يخارج

و انتخاب به ورود طرح بر اساس  يريم گيت قدرت تصميطرح، ضمن تقو ياز زمان بهره بردار يناش يهاسکيطرح و ر

 دهد.  يز کاهش ميناموفق طرح را ن يسک عدم اجراياز ر يمورد انتظار منابع، مقدار يه گذاريسود سرما

 پيشنهاد مدل

محاسبه حداقل نرخ سود  يبرا هياول)فرمول( ک تابع ي x و α،βر يبا در نظر گرفتن سه متغ ق،يتحق نيدر ا

ل آن يرها و تحليحات در مورد متغيسود بانک عامل به صورت مجزا، همراه با توض سهم شامل محاسبه (R) يارز التيتسه

به  ين ارز پرداختيدالر بوده و همچن يصندوق توسعه مل يه منابع ارزين مدل فرض شده است که پايدر اشود يارائه م

 ز به دالر باشد.يد نيآن در سررس يعامل دالر و بازگردان يهابانک

R= f (α, β,𝑥, 𝑡)  

R= α + β + [β × (exp(1 − 𝑥))] + [exp(𝑥)] + f (t)  

 

 

𝑥=(1/𝑛)∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=0    i.e   𝑥=(X0+X1+X2+…+X n-1+X n)/n      0 ≤ Xi≤ 1 
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 يمدل پيشنهاد يرهايمتغ

 (α) ينرخ نوسانات ارز -1

به صورت  التيتسه ياعطان موضوع که يدالر بوده و توجه به ا يصندوق توسعه مل يه منابع ارزينکه پايبا فرض ا 

برابر  αباشد، مقدار  ي با همان ارز پرداخت شده التيتسهرد و بانک عامل متعهد به بازگرداندن اصل يگ يانجام م يارز

 .شود يسال گذشته نسبت به دالر در نظر گرفته م 5 يارز پرداخت شده ط يرات جهانييمتوسط تغ

α

 (β) يارز يسود ثابت سپرده ها -2

و  ي)متوسط مجموع سود اوراق قرضه جهان يخارجو  يداخل يها يه گذارين عدد متوسط سود حاصله از سرمايا يمبنا

ه ين موضوع که صندوق سرمايس تاکنون است. اما با توجه به ايزمان تأساز  يتوسعه مل صندوق( يالمللنيب يسود سهام دار

صندوق  يارز يهاپرداخت سود به حساب ينه فرصت فعليبرابر با متوسط هز βتاکنون نداشته است، مقدار  يخارج يگذار

برابر با )بدون محاسبه سود بانک عامل(  يداخل يهاطرح يبرا پرداخت شده قبل يالت ارزي، و تسهيرانج.ا.ا ينزد بانک مرکز

1بوريتوان آن را برابر با نرخ ال يم ين الملليب يهاطرح ين ماليتأم يشود و برايدر نظر گرفته م 3
 در نظر گرفت. 

 (  𝐱( و ميانگين موزون )Xi) اصالح يهاشاخص -3

-و نظام يصندوق توسعه مل يه گذاريسرما ياست هاياست که بر اساس س شنهاد شدهيمدل پن قسمت يمهم تر

ن موزون يانگيو در انتها م خواهد بود 1 يال 0ن يب يعدد ، يه گذاريهر طرح سرما يل هايموجود و با توجه پتانس ينامه ها

مذکور است که  يهاشاخص يو کم يفيک ا بودنيو پو يريانعطاف پذ از نقاط قوت مدل،  يکي .شود ي( محاسبه م𝑥آنها )

ا ير و ييقابل تغ يأت عامل صندوق توسعه مليبا نظر ه و يه گذاريورود به سرما يم سازيزمان تصم تواند بر اساسيم

است.  يقابل به روز رسان کشور اقتصاد کالن يهارات شاخصييبا توجه به تغ يدر هر بازه زمان گريبه عبارت داصالح باشد. 

ذات هاي ذيل با بايد توجه نمود که ممکن است برخي از شاخصباشند، البته يم ليه به شرح ذيارائه شده اول يشاخص ها 

 بايست آن شاخص را حذف نمود.طرح مورد بررسي سازگار نباشد که در اين صورت مي

 مقدار در صورت عدم انطباق مقدار در صورت انطباق (Xiها )شاخص رديف

1 
بودن محصول طرح بنا بر وجود مستندات و وجود سوابق  يصادرات

 صادرات از محصول مذکور( ي)و نه مصداق يعين
0.6 0.5- 

2 
وجود سوابق انجام در انجام صادرات و  ياهليت و سابقه متقاض

 هر گونه محصول و نه صرفاً محصول طرح( ي)برايصادرات توسط متقاض
0.6 0.3- 

 -0.5 0.9در زمان  يصنعت يهادر انجام و اتمام طرح يوجود سوابق متقاض 3

                                                           
1 Libor Rate 
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  يمقتض

 0.3 0.9 طرح در مناطق کمتر توسعه يافته ياجرا 4

 0.5 0.8 باال و يا دانش بنيان يدانش فن يدارا 5

 0.6 0.9 نفر 1000ميزان ايجاد اشتغال باالتر از  6

 0.6 0.6 با هدف صادرات يآزاد تجارطرح در مناطق  ياجرا 7

فاقد توليد  يو يا داروي يمحصوالت پتروشيمدر توليد  يگذارهسرماي 8
 و يا تحت ليسانس( ي)دانش تأييد شده داخل باال يداخل و با دانش فن

0.8 0.4 

9 
 )زنجيره تکميل(يزنجيره محصوالت پتروشيمدر  يگذارهسرماي

0.9 0.3 

10 
 (يو کشاورز ي)صنعت در محصوالت نياز به آب کم يگذارهسرماي

0.8 0.3 

 𝑥 𝑥 هاشاخص يعدد ميانگين

 

 f(t) ياجرا و بهره بردار يشده برازمان صرف  -4

شده  ينيش بيکند که طرح در زمان پيدا ميپ يواقع يدر طرح معنا يه گذاريسرما يهمانطور که مشخص است، زمان

ه يو ... بر سرما يمنطقه ا ي، ورود رقباير تکنولوژيير تغينظ يفراوان يسک هاين صورت رير ايبرسد، در غ يبه بهره بردار

راه  يماهه برا 36شده است تا زمان استاندارد  ين مدل سعيدر ا .]4،1[ر مخرب خواهند داشتيآن تأث يبازدهو نرخ  يگذار

 يش زمان اجرا و بهره برداريو با افزال( يساخت و تکم ياز استاندارد براين زمان مورد نيانگي)برآورد شده مدر نظر گرفته شود  يانداز

 يع تر به بهره برداريگر هرچقدر طرح سري. به عبارت د]2،1[ابديش يافزا يمجرنه فرصت ي، هزياضيک تابع ريطرح، با 

طرح،  يشود، ورود شاخص زمان استاندارد راه اندازيهمانطور که مشاهده م الت آن کمتر خواهد بود.يزان سود تسهيبرسد م

در صنعت  يبه عنوان مثال حداقل نرخ سود سرمايه گذار  ايفا نمايد. يدر تحقق رشد اقتصاد يتواند تأير قابل توجهيم

و در  فاقد تجربه و اهليت انجام صادرات يو توسط متقاض ( و در منطقه کمتر توسعه يافتهي) بدو زنجيره تکميليپتروشيم

 باشد: يبه شرح ذيل م ماه 60مدت زمان 

 انطباقمقدار در صورت عدم  مقدار در صورت انطباق (Xiها )شاخص ديفر

1 
بودن محصول طرح بنا بر وجود مستندات و وجود سوابق  يصادرات

 صادرات از محصول مذکور)و نه مصداقي(  يعين
0.6 0.5- 

2 
در انجام صادرات و وجود سوابق انجام  ياهليت و سابقه متقاض

 )براي هر گونه محصول و نه صرفاً محصول طرح(يصادرات توسط متقاض
0.6 0.3- 

3 
در زمان  يصنعت يهادر انجام و اتمام طرح يسوابق متقاضوجود 
  يمقتض

0.9 0.5- 
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 0.3 0.9 طرح در مناطق کمتر توسعه يافته ياجرا 4

 0.5 0.8 باال و يا دانش بنيان يدانش فن يدارا 5

 0.6 0.9 نفر 1000ميزان ايجاد اشتغال باالتر از  6

 0.6 0.6 با هدف صادرات يآزاد تجارطرح در مناطق  ياجرا 7

فاقد توليد  يمحصوالت پتروشيمي و يا دارويدر توليد  يگذارهسرماي 8
 و يا تحت ليسانس( ي)دانش تأييد شده داخلداخل و با دانش فني باال 

0.8 0.4 

9 
 )زنجيره تکميل(زنجيره محصوالت پتروشيميدر  يگذارهسرماي

0.9 0.3 

10 
 )صنعتي و کشاورزي( در محصوالت نياز به آب کم يگذارهسرماي

0.8 0.3 

 𝑥 هاشاخص عددي ميانگين

 

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

10
= 

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 

 10.60=2.44+8.16   :سهم سود صندوق

 1.58  :سهم سود بانک

 

 جيبحث و نتا

مدل اول و دوم در  يدر داخل کشور، ترم ها يگذارهيسرما يبرا يصندوق توسعه مل ينه فرصت فعليبر اساس هز

و سوم  يهانمودن ترممشخص است که هدف از وارد  مدلحات ينفک فرمول هستند و با توجه به توضيجزء ال يشنهاديپ

با  يتوسعه و رشد اقتصاد يبرا يت سازيدر ظرف يصندوق توسعه مل ينقش محور توجه همزمان به ،در مدل فوقچهارم 

ه يخاص سرما يهاجاد مشوقيابا  ز به ثمر رساندن طرح در زمان استاندارديارزش افزوده باال و ن يدارا يهاتمرکز بر طرح

ن يخواهد بود. بد يصندوق توسعه مل يبرا)در مجموع( شتر يه گذار و کسب سود بيسرما يو امکان کاهش سود برا يگذار

ب سود يش ضريافزا 1تا  0در بازه  𝑥1– يو ساخت تابع نزول 1از عدد 𝑥 محاسبه، با کسرمقدار  يصورت که در ترم سوم برا

  بدست خواهد آمد. بازدهکم  يهاطرح يب سود برايبازده و کاهش ضر پر يهاطرح يبرا

شتر نمودن يبو  ينده منطبق با اساس نامه صندوق توسعه مليمولد و زا يهادر بخش  يگذار يهتوسعه سرما ييهدف نها

 يديعا ييش سود نهايمد نظر صندوق و به طور همزمان افزا يهاها و شاخصتياولو يراستا در يه گذاريمشوق سرما

0.46 
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ت ياستفاده شده است تا در نها ييتابع نمااز  هان شاخصيانگيم يينهاپارامتر  ييمحاسبه عدد نها ين برايخواهد بود. همچن

exp(1تابعبا توجه به حاصلضرب  − 𝑥)  مقدار درβ  حداکثر شود. در  يسود صندوق توسعه مل يديو جمع آن با ترم دوم عا

 سودسهم ش يشتر افزايت بيجاد جذابيبکار گرفته شده است تا ضمن ا exp(𝑥) ز، به طور همزمان، تابعيخصوص سود بانک ن

با  يطرح ها يدر راستا بانک عامل ،(يع نمايخاص تاب يژگي)با توجه به و باالتر يشاخصهابا  ييرش طرح هايق پذياز طر بانک

 حرکت کند.  ين شده صندوق توسعه ملييش تعياز پ يهاتياولو

اد سود يو در عوض نوسان ز يگذارهيسرما يهارات شاخصيياز نقاط قوت مدل مذکور نوسان کم سود صندوق با تغ يکي

مورد نظر  يهابا شاخص ييهارش طرحيب به پذيمذکور است، در واقع مدل مذکور بانک عامل را ترغ يهابانک با شاخص

ديگر از نقاط  ازن خواهد بود. يينصورت مقدار سود بانک به شدت پاير ايخواهد نمود، در غشتر( يل به سود بي)به منظور نصندوق 

و  يداخل يارز يگذارسرمايه يهااوليه طرح يآن در بررس يهاشاخص يقوت مدل مذکور قابليت استفاده و انعطاف پذير

 يهاباشد. الزم به ذکر است که حداقل شاخص يشوند، م يارسال م يکه به طور مستقيم به صندوق توسعه مل يالمللبين

صندوق  ياعالم ياولويت ها يدر راستا يگذارطريق انطباق با شاخص سرمايهاز  (…,NPV,IRR) هر طرح يسودآور

 باشد.  يم ي، قابل ارزيابيتوسعه مل
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