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چکیده:
دستیابی به اهداف سند چشم انداز مستلزم رشد باالتر از  10درصد تولید ناخالص داخلی است.عالوه براین رشد  8درصدی تولید
ناخالص داخلی از تکالیف برنامه های توسعه در ادوار گذشته و همچنین برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور است.تحقق چنین
رشدهایی جز با توسعه تولید و البته صادرات میسر نمی شود .تجربه رشد ساالنه  40درصدی صادرات غیرنفتی در ده ساله -1394
 1384از  8میلیارد دالر تا بیش از  40میلیارد دالر نشان می دهد ایران ظرفیت مستعدی برای یک جهش باالی صادراتی داراست.
با این حال فشار اقتصادی استکبار جهانی حرکت به سمت یک الگوی بومی و اسالمی یعنی اقتصاد مقاومتی را الزامی ساخته
است.لذا آنچه مهم است ،داشتن الگوی تولید صادرات گرا با رویکرد اقتصاد مقاومتی است.در این مقاله به بازخوانی نقش صندوق
توسعه ملی به عنوان عضو مهمی از بازار مالی و پولی کشور و تاثیر گذار بر تامین نقدینگی پروژه های بزرگ و ابر پروژه ها به
عنوان پیشرانهای توسعه براساس اسناد باالدستی بخصوص منویات مقام معظم رهبری و همچنین الگوهای بین المللی توسعه و
دیدگاههای نخبگان و خبرگان اقتصادی داخلی پرداخته شده است .از جمله تحقیقات مهمی که به این مولفه تحت عنوان رکن یا
عامل موثر بر رقابت پذیری تولید توجه کرده اند می توان به مدل رقابت مندی الماس پورتر( )1990در ذیل شرایط عوامل (بازار
سرمایه) ،مدل الماس مضاعف ثانویه چو ،مون و کیم( ،)2007الگوی شاخص های رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی
اقتصاد( ،)2021-2010و همچنین مطالعات داخلی از جمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی( ،)1388موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی ،الگوی جامع رقابت مندی ( )1394و مطالعات اکتشافی نویسندگان این مقاله( )1400-1399اشاره نمود.
پشتوانه مطالعات گسترده بین المللی و مطالعات داخلی بر اهمیت مولفه کارایی بازارهای مالی و پولی به منظور توسعه تولیدات
رقابت پذیر و صادرات گرا نشان می دهد اگر صندوق توسعه ملی در آستانه مذاکرات نجات برجام و احتمال توافقات پیش رو و
دستیابی به منابع ارزی کشور از این فرصت گرانبها برای ایفای نقش موثر خود جهت جبران عقب ماندگی های چند ساله اخیر و
تمرکز منابع ارزی و ریالی بر اولویت های مزیت دار کشور استفاده بهینه نماید ،می تواند زمینه تحول عمیقی در اهداف تولید و
صنعت کشور و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری ایجاد نماید.
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مقدمه:

نخستین صندوق ثروت ملی جهان در سال  1953در کشور کویت آغاز به کار کرد .شروع کار صندوق
ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی ،به ده سال قبل باز میگردد.
حدود  55کشور جهان دارای صندوق ثروت ملی هستند که مجموع سرمایههای آنها بالغ بر  9/3تریلیون
دالر برآورد میشود .صندوق نروژ بیشترین دارایی را داشته و از این نظر ،ایران حائز رتبه بیستم است.
معموال ًاز اهداف مستقیم و غیرمستقیم صندوقهای ثروت ملی به عنوان یکی از معیارهای مهم
جهت دستهبندی و تعریف آنها استفاده می شود .صندوقهای ثروت ملی براساس اهداف شامل دسته تثبیت
کننده ،تأمین جبران ،پسانداز ،پیشگیراننده و استراتژیک می باشند .همچنین بر اساس تقسیمبندی انجام شده از
سوی صندوق بینالمللی پول ،صندوق های ثروت ملی مطابق با طبیعتشان به پنج دسته کلی تقسیم شدهاند که
شامل صندوقهای تثبیت ،پسانداز ،ذخایر ،توسعه و مدیریت دارایی دولت ها هستند .صندوقها از نظر
کارکرد به سه دسته تقسیم میشوند :صندوقهای تثبیتی ،پساندازی و توسعهای .صندوقهای تثبیتی برای
کاهش اثرات تغییر در قیمتها و کاهش در درآمدها (به ویژه درآمدهای نفتی) ایجاد میشوند .هدف اصلی این
صندوقها ،حمایت از سیاستهای مالی در زمان کاهش درآمدها و یا ایجاد شفافیت بیشتر در چگونگی خرج
کردن درآمدهای نفتی است .هدف از تاسیس صندوقهای بین نسلی یا پساندازی آن است که درآمد حاصل از
منابع نفت و گاز به عنوان ثروتی پایان ناپذیر که در اختیار نسل امروز است ،تبدیل به ثروتی ماندگار برای نسل-
های آینده شود .صندوقهای توسعهای یکی از جدیدترین انواع صندوق ثروت ملی میباشند .هدف از تاسیس
این صندوقها ،مدیریت و هدایت موثر منابع نفت و گاز به سمت رشد و پیشرفت اقتصاد ملی و یا پیگیری و
تحقق برخی اهداف توسعهای است.
صندوقهای ثروت ملی از نظر ورودی به سه دسته تقسیم میشوند .برخی از مازاد فروش نفت و
فرآوردههای نفتی منابع خود را تامین میکنند (مانند ایران) و برخی از مازاد فروش کاالهای معدنی مثل مس و
سایر مواد کانی و برخی دیگر مثل صندوقهای چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.
در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است« :تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز و میعانات
گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار ،مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای
آینده از منابع خدادادی ».بر این اساس ،صندوق توسعه ملی دارای ویژگیهای توسعهای و صیانتی است.

کاهش شدید منابع ارزی کشور ناشی از تحریم های ظالمانه کشور ایاالت متحده و همراهی کشورهای
غربی و مهمتر از آن عدم پایبندی دولتها به اهداف توسعه ای و بلندمدت صندوق توسعه ملی و توجه به رفع
مشکالت آنی و موجود مردم باعث شده است صندوق توسعه ملی در تحقق نقش مهم و بلندمدت خود در
توسعه کشور ناکام ماند .توجه دولت سیزدهم به رشد و توسعه تولید و صادرات و رفع موانع پیش روی
صندوق برای پشتیبانی حقیقی از کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی و احتمال به ثمر رسیدن مقاومت مردم و
نظام جمهوری اسالمی برای رفع تحریم های ظالمانه و افزایش منابع ارزی فرصت مهم و تاریخی برای صندوق
توسعه ملی برای حرکت بر ریل اصلی اهداف تاسیسی خود و ایفای نقش اساسی به عنوان موتور محرکه جهش
تولید فراهم خواهد ساخت.
بیان مسئله:

بر خالف تصور عامیانه و اولیه ،شکوفایی یک بخش از اقتصاد و افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی بیش
از آن که در برگیرنده فرصتهای افزایش یافته برای اقتصاد و توسعه ملی باشد ،منجر به ظهور آثار تخریبی و
معکوس در آن خواهد شد ،مگر آنکه مدیریت توسعه با تدبیر و شناخت عالمانه و رهیافت واقعنگر ،تصمیمات
مربوط به نحوه کاربست این درآمدها را به گونهای اتخاذ کند که بیماری مزبور مهار گشته و به دنبال آن راه
برای استفاده عقالنی از آنها در فرآیند توسعه همراه گردد (نبیزاده و همکاران )1397 ،به طور کل تصمیم
مربوط به راهاندازی صندوقها با همین نگاه عقالیی و بر مبنای چهار انگیزه اصلی جایگزینی ثروت ،بهبود مازاد
منابع ،ضربهگیر سیکلهای اقتصادی و خود بیمگی صورت گرفته است.
درآمدهای نفتی از سوی دولت یک کشور نفتخیز باید به شیوهای بهینه و در طی زمان در جهت رشد و
توسعه کشور به کار گرفته شود و با فرض این که کشور از سیستم مدیریتی مناسب و کارآمد دولتی برخوردار
باشد که درآن تصمیمات عقالیی به منظور استفاده بهینه از درآمدها گرفته می شود و نظام دولتی آن مصون از
گروههای فشار و صاحبان منابع خاص باشد .باید منابع الزم در جهت سرمایه گذاری برای پروژههای بزرگ و
اولویت دار صنعتی و پیشران افزایش یابد .از آنجا که درآمدهای نفتی کشورهای نفتخیز بر اساس قیمت
جهانی بازار نفت تعیین می شود و همچنین تحت تأثیر شرایط اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی بین المللی
تعیین می گردد ،نوسانات این متغیر به میزان زیادی می تواند بربات و شرایط اقتصادی داخل کشورها تأثیرگذار
باشد .بررسی وضعیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی این کشورها نشان می دهد که این دو ،روند پر افت و
خیزی را پشت سر گذاشتهاند که این امر به نوبة خود می تواند به دلیل وابستگی اقتصاد داخلی به نفت ،ثبات
اقتصاد داخلی را با مشکل مواجه کند .درآمدهای حاصل از بخش نفت ،به عنوان یک متغیر توضیحی مؤثر بر

پسانداز ،از آن جهت است که به نظر می رسد ،درآمد نفت به عنوان یکی از منابع اصلی انباشت سرمایه،
مهمترین عامل در تحوالت اقتصادی  -اجتماعی ایران بوده است؛ در واقع عواید حاصل از نفت ،بیانگر و
منعکس کنندة آثار مالی بخش نفت در اقتصاد ایران است .متاسفانه تجربة تاریخی حکایت از اینحقیقت تلخ
دارد که ثروت فراوان طبیعی ،در صورتی که به خوبی مدیریت نشود رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می
دهد(.محمدزاده شعبهگر و همکاران)1397 ،
سورهان ( )2007به بررسی اثرات صندوقهای مالی قزاقستان بر ثبات کالن با استفاده از تحلیلهای
اقتصاد سنجی سری زمانی پرداخته است .وی هم چنین میزان کارایی صندوقها را در کشورهای در حال تحول
به طور توصیفی بررسی نموده و کارایی صندوقها را منوط به کیفیتهای نهادی و همچنین شفافیت عملکرد
دولت دانسته است .نتایج این تحقیق حاکی از اثرات مثبت اولیه صندوقهای مالی در افزایش ثبات اقتصاد کالن
میباشد.
در این مقاله به بررسی منویات مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی و میزان انطباق
سیاستههای دولت سیزدهم با منویات معظمله میپردازیم.
بیانات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص صندوق توسعه ملی:

صندوق توسعه ملی
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ،از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و
سرمایههای زاینده اقتصادی» و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای
اسالمی در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی
و خدماتی و پایین دستی وابسته بدان با رعایت:
ـ واریز ساالنه حداقل  ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به
صندوق توسعه ملی.
ـ ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای خصوصی ،تعاونی و عمومی غیردولتی با
هدف تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی
مناسب اقتصادی)1387/1۰/۲1( .
«نفت باید از منبع درآمد و محل تأمین بودجه کشور خارج و به منبعی برای پیشرفت و اقتدار
اقتصادی ایران تبدیل شود و مسئوالن باید این سیاست صحیح و مدبرانه نظام را ،با قوت ادامه دهند.

خرج کردن درآمدهای نفتی برای کارهای روزمره کشور غیر عاقالنه و ضرری حقیقی است و باید
درآمدهای نفتی را به عنوان ذخایر و میراث کشور و ملت ،به سرمایهای ماندگار تبدیل کنیم که در این
صورت منابع و ذخایر نفتی ،واقعاً به نقطه قوت کشور تبدیل خواهد شد .تشکیل صندوق توسعه ملی
تدبیری مهم بود .براساس قانون برنامه پنجم باید حداقل  ۲۰درصد درآمد نفتی هر سال به این صندوق
واریز و صرف تولید و صنعت شود که خوشبختانه این کار ،شروع شده و باید ادامه یابد .درآمدهای نفتی
در وضع فعلی ،نقطه ضعف غالب کشورهای تولیدکننده نفت است و کشورهایی که نفتشان را براساس نیاز
و سیاستگذاری کمپانیهای غربی میفروشند و تالشی برای دستیابی به دانش پیشرفته و صنعت بومی
انجام نمیدهند شاید جیب حاکمانشان پرشود اما سودی حقیقی بدست نمیآورند ،چرا که روزی که
نفتشان تمام شود ،فقط یک کشور بایر و غیرآباد هستند .بازدید رهبر انقالب از پژوهشگاه وزارت نفت
()139۰/1۲/۲۲

رقابتپذیری
ما باید به ایجاد مزیتهای رقابتی توجه کنیم .ما می گوئیم تولید داخلی .البته امروز خوشبختانه در
زمینهی تولید داخلی پیشرفتهای زیادی به وجود آمده .مطمئناً آن مقداری که در ذاکرهی عمومی مردم
هست ،کمتر است از آن مقداری که کار انجام گرفته ...در خصوص برجسته کردن تولید ملی ،مسئلهی
کیفیت خیلی مهم است؛ که مدیریتهای تولیدی و کارگرهای عزیز باید به این مسئله توجه کنند .مسئلهی
قابل رقابت بودن قیمت تمامشده مهم است و باید به آن توجه کنند؛ که این البته کمک دولت را می
خواهد .اینها کارهای فراوانی است که باید انجام بگیرد .این کارها فقط بر عهدهی دولت هم نیست؛ دولت،
مجلس شورای اسالمی ،دستگاههای گوناگون مدیریتی ،بخش خصوصی ،آحاد مردم ،فرهنگسازان جامعه
 آن کسانی که با بیاناتِ خودشان برای مردم فرهنگ می سازند  -تبلیغات صدا و سیما ،همهی اینها بایددر خدمت تولید ملی قرار بگیرد)1391/۰۲/1۰( .

صندوق توسعهی ملّی چیست؟
معنای صندوق توسعهی ملّی این است که از درآمد نفت کشور -نفتی که بدون اینکه ارزش افزودهای
تولید کند ،از چاه درمیآوریم و می فروشیم -هرسال یک درصدی کنار گذاشته بشود که وابستگی اقتصاد کشور
به نفت کم بشود .گفتیم اوّل بیست درصد ،بعد بر این بیست درصد ،هر سال اندکی [یعنی] سه درصد اضافه

می شود؛ اگر این سه درصدها را تاکنون بنا بود اضافه بکنیم ،امسال بایستی  3۶درصد از درآمد نفت ،صرف
صندوق توسعهی ملّی می شد یعنی نگهداری می شد در صندوق توسعهی ملّی که کشور از وابستگی به نفت به
این اندازه نجات پیدا می کرد و این وقتی پیش برود ،در ظرف چند سال دیگر ،نفت بکلّی از اقتصاد کشور جدا
خواهد شد که این برای کشور یک فرصت بزرگ و یک فوز عظیم است .یکی از بدبختیهای کشور ما و بعضی
از کشورهای دیگر ،این است که اقتصادشان وابستهی به نفت است؛ اختیار نفت هم دست کشورهای
تولیدکنندهی نفت نیست ،دست مصرفکنندهها است ،دست قدرتهای جهانی است؛ آنها هستند که قیمت می
گذارند ،باال می برند ،پایین میآورند؛ در واقع تولیدکنندهی نفت در این مورد ،در مقابل قدرتها منفعل است .اگر
کشوری بتواند اقتصاد خودش را از نفت جدا بکند و دارای نفت هم باشد ،این کشور قطعاً پیشرفت چندبرابر
خواهد کرد .این صندوق توسعهی ملّی به این منظور به وجود آمد .البتّه در سال  ،94مسئولین دولتی گفتند
درآمدهای نفتی کم شده است  -هم فروش کم بوده ،هم قیمت نازل بوده است -درخواست کردند ،اظهار
ضرورت کردند که از اختیارات رهبری استفاده کنند که آن بیست درصد اضافه نشود ،فقط بیست درصد را
بگیرند ،ما هم قبول کردیم و این اجازه را به دولت دادیم که بتوانند فقط بیست درصد را در صندوق ذخیره
کنند .این صندوق برای این است که به بخش خصوصی -یعنی به تولیدکنندهی داخلی -پول بدهد و به او
توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد؛ این شد سرمایه .یعنی توانمند کردن بخش خصوصی از طریق
صندوق توسعهی ملّی ،یک چیز خیلی الزمی است .بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.
()1396/۰1/۰1

این حرفی که بنده [میزنم] ،حرف امروز من هم نیست ،من از دههی  70از دولت مرحوم آقای هاشمی
(رحمة اهلل علیه) -برادر عزیز و رفیق عزیزمان -به خود او و به وزرائش می گفتم باید کاری کنیم که ما
وابستگیمان را به نفت بتدریج کم کنیم؛ این صندوق توسعهی ملّی که شما مالحظه می کنید ،اصالً برای این به
وجود آمد .معنای صندوق توسعهی ملّی این است که هر سالی چند درصد از درآمد نفت را ما از اختیار
دستگاههای مصرفکننده خارج کنیم ،بگذاریم در یک صندوقی؛ البتّه آن صندوق هم دست دولت است ،منتها
مصرف آن صندوق ،دیگر مصرف در امور جاری نیست؛ [قرار بود] همین طور دائم ،بتدریج زیاد بشود که
امسال اگر قرار بود به همان ترتیب قانونی پیش برود ،بایستی حدود  35درصد از درآمد نفت میرفت داخل
صندوق توسعه ،منتها دولتیها در همهی دورهها -نه فقط دولت کنونی -سرِ قضایای مختلف میآیند اصرار می
کنند که [برداشت کنند]؛ قانونی هم نیست؛ چون قانونی نیست ،به بنده مراجعه می کنند؛ اگر قانونی بود که
برمی داشتند؛ چون قانونی نیست برای اینکه یک جوری درست بشود ،به بنده مراجعه می کنند و اصرار ،التماس

که این مشکل است و شما اجازه بدهید ما مثالً فالن مقدار از صندوق توسعه برداریم .متأسّفانه صندوق توسعه
کماثر شده ،کمخاصیّت شده .بنده هم گفتهام وقتی شخص رئیسجمهور به من بنویسد که این ضرورت است،
اضطراری است ،من قبول می کنم ،من موافقت می کنم که این کار انجام بگیرد .البتّه صندوق دست خود دولت
است؛ رئیسش را هم دولتیها می گذارند؛ ادارهاش هم دست آنها است ،دست ما نیست ،منتها اجازهی برداشت
در این شکلِ غیر قانونی را حقیر بایستی متحمّل بشوم و اجازهاش را بنده باید بدهم؛ بنابراین مشکل فقط این
است .ما بایستی یک مسیری را که این مسیر ،مسیر جدیدی است ،مسیر نویی است ،انتخاب کنیم و در این
مسیر با جدّیّت حرکت بکنیم؛ مسیر تولید داخلی( .بیانات در دیدار جمعی از تولیدکنندگان ،کارآفرینان و فعاالن
اقتصادی)1398/۰8/۲8 ،
مصوبات اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم (مورخ :)1400/10/26

 -1هیات امنای صندوق توسعه ملی ضمن قبول استعفای آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی از عضویت هیات
عامل صندوق توسعه ملی و با تشکر از خدمات ایشان ،با انتخاب آقای غالمحسن تقینتاج ملکشاه به
عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت نمود.
 -2به منظور افزایش پوشش تسهیالت ریالی و اهرمی کردن منابع ،هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است
در قراردادهای سپردهگذاری ریالی صندوق مزبور ،به نسبت یک سهم صندوق و تا دو برابر آن سهم آورده
بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.
مبالغ حاصل از بازپرداخت تسهیالت ریالی مزبور نیز به همین نسبت بین صندوق و بانک عامل تسهیم
میشود.
اولویت سپردهگذاریهای ریالی صندوق نزد بانکهای عاملی است که عالوه بر عملکرد مناسب در اعطای
تسهیالت ریالی از محل سپردهگذاری ریالی صندوق ،سهم آورده باالتری را تأمین نمایند.
 -3هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است برای تسریع در وصول مطالبات معوق خود بابت تسهیالت
اعطایی از محل منابع صندوق ،نسبت به تملک داراییها و سهام بانکها و تسهیالت گیرندگان ذیربط و یا
مشارکت در طرح های پربازده ،اقدام نماید.
هیأت عامل مجاز است نسبت به عرضه تمام یا بخشی از سهام تملک شده از طریق نهادهای مالی واسط
در بازار بورس و همچنین فروش دارایی های تملک شده اقدام نماید.

ضمنا مقرر گردید شیوهنامه مربوطه در کمیسیون تخصصی هیات امناء صندوق توسعه ملی طرح و تصویب
شود ،سپس با تائید رئیسجمهور محترم ابالغ گردد.
 -4تهیه شرایط ،ضوابط و موارد سرمایهگذاری (اعم از سپردهگذاری ،عاملیت ،بازار سرمایه) ،ایجاد و تملک
نهادهای مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پرتفوی و چگونگی مدیریت ریسک ،تعیین نرخ
سود ،وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق و سایر موارد مربوطه در اختیار
هیأت عامل خواهد بود که به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی خواهد رسید.
 -5به استناد بند ( )۶مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین (جلسه مورخ  )1399/12/11کلیه بانکهای طرف
قرارداد صندوق توسعه ملی موظفاند قبل از اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی ،از انطباق
طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند .این بررسی نباید موجب تأخیر در روند
اعطای تسهیالت شود.
 -۶هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است در صورت تسویه کامل مطالبات معوق صندوق از سوی
تسهیالت گیرنده ،نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان مابهالتفاوت نرخ وجه
التزام با نرخ سود مندرج در قراردادهای منعقده اقدام نماید.
 -7نحوه مدیریت و تخصیص منابع ارزی در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید به گونه ای باشد که
سهم صندوق توسعه ملی از منابع بلوکه شده و آزاد (قابل مدیریت) ،متناسب با سهم این صندوق از کل
منابع ارزی بانک مذکور باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است گزارش مربوط به منابع آزاد و بلوکه شده و شرایط
مربوط را به صورت ماهانه به صندوق توسعه ملی ارائه نماید.
هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی نیز صرفا با مجوز هیات عامل این صندوق صورت می گیرد.
 -8اجرای بند ( )2مصوبات جلسه مورخ  1400/02/28هیات امناء (ابالغی به شماره  12071۶مورخ
 1400/03/19درخصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده
از سرمایهگذاری مردمی) ،در هر حال از بیست ( )20درصد ارزش خالص منابع ورودی سالیانه صندوق،
تجاوز ننموده و مدل بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط هیات عامل صندوق تهیه و تنظیم گردد.

 -9اصالحیه بودجه سال  1400ستاد صندوق با بررسی و تایید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ
میگردد.
 -10کلیه دستگاههای ذیربط طرحهای دریافت کننده تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی مکلفاند گزارش
وضعیت طرحهای مزبور را در چارچوب اعالمی هیات عامل صندوق ارائه نمایند .هیات عامل صندوق
نسبت به پیگیری الزم اقدام و گزارش مربوطه را به هیات امناء ارائه نماید.
 -11با توجه به نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موارد زیر جهت صیانت از منابع صندوق توسعه ملی در
اولویت کاری هیأت عامل صندوق مزبور قرار گیرد:
 جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال،
 بازپرداخت تسهیالت ارزی به صورت ارزی،
 اولویت پرداخت تسهیالت به پروژههای پیشران و ابرپروژهها،
 بررسی کارشناسی به منظور شناسایی راهکارهای مناسب در جهت تنوع بخشی به منابع صندوق
توسعه ملی و انعطاف پذیری قواعد مالی حاکم بر آن.
مقایسه تطبیقی انتظارات مقام معظم رهبری و مصوبات اولین هیات امنای صندوق در دولت سیزدهم

ردیف

خواسته

سیاست متناظر دولت سیزدهم

1

کاهش وابستگی اقتصاد
کشور به نفت

تهیه شرایط ،ضوابط و موارد سرمایهگذاری (اعم از سپردهگذاری ،عاملیت ،بازار سرمایه) ،ایجاد و
تملک نهادهای مالی در داخل و خارج از کشور در زمینه تعیین پرتفوی و چگونگی مدیریت
ریسک ،تعیین نرخ سود ،وجه التزام و اعمال ضوابط مقتضی برای وصول مطالبات صندوق

2

ایجاد مزیتهای رقابتی

به استناد بند ( )6مصوبه شورای عالی آمایش سرزمین (جلسه مورخ  )1399/12/11کلیه
بانکهای طرف قرارداد صندوق توسعه ملی موظفاند قبل از اعطای تسهیالت از محل منابع
صندوق توسعه ملی ،از انطباق طرح یا پروژه با سند آمایش سرزمین اطمینان حاصل نمایند.

3

برجسته شدن تولید ملی

اولویت پرداخت تسهیالت به پروژههای پیشران و ابرپروژهها

کیفیت

تولیدات

4

ارتقاء
داخلی

5

اجرای بند ( )2مصوبات جلسه مورخ  1400/02/28هیات امناء (ابالغی به شماره  120716مورخ
قابل رقابت بودت قیمت
 1400/03/19درخصوص قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی
تمام شده تولیدات داخلی
با استفاده از سرمایهگذاری مردمی)

6

به منظور افزایش پوشش تسهیالت ریالی و اهرمی کردن منابع ،هیأت عامل صندوق توسعه ملی
مجاز است در قراردادهای سپرده گذاری ریالی صندوق مزبور ،به نسبت یک سهم صندوق و تا

ارائه تسهیالت از منابع
صندوق توسعه ملی به

بازپرداخت تسهیالت ارزی به صورت ارزی (ارتقاء کیفیت به دلیل صادراتگرا شدن تولید)

بخشهای خصوصی ،تعاونی
و عمومی غیردولتی با هدف
تولید و توسعه سرمایه
گذاری در داخل و خارج
کشور با در نظر گرفتن
شرایط رقابتی و بازدهی
مناسب اقتصادی

7

خروج نفت از منبع درآمد و
محل تأمین بودجه کشور و
تبدیل آن به منبعی برای
پیشرفت و اقتدار اقتصادی
ایران

دو برابر آن سهم آورده بانک عامل از منابع داخلی خود را منظور نماید.
مبالغ حاصل از بازپرداخت تسهیالت ریالی مزبور نیز به همین نسبت بین صندوق و بانک عامل
تسهیم میشود.
اولویت سپردهگذاریهای ریالی صندوق نزد بانکهای عاملی است که عالوه بر عملکرد مناسب در
اعطای تسهیالت ریالی از محل سپردهگذاری ریالی صندوق ،سهم آورده باالتری را تأمین نمایند.

 جلوگیری از تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال،
 بازپرداخت تسهیالت ارزی به صورت ارزی

جمع بندی و پیشنهادات:

نتایج تحقیق نشان می دهد علیرغم اهمیت و تاثیر تحریم های ظالمانه دشمنان لیکن ریشه بسیاری از مشککالت
اقتصادی که اثر تحریم ها را مضاعف می کند عمدتا درونی و با ساختارهای مکدیریتی و نهکادی کشکور مکرتبط
است .اگرچه حجم دشمنی جبهه استکبار در چند دهکه بعکد از انقکالب خاصکه در چنکد سکال اخیکر در قالکب
تحریمهای فلج کننده ،باال و غیر قابل انکار است ،لیکن آنچه در کاهش یا افزایش اثر تهدیدهای خکارجی مکوثر
بوده است ناکارامدی های درونی است .این حقیقت اگرچه تلخ است اما یک فرصت برای آینده کشور تلقی می
شود .بنابراین به نظر می رسد تاکید مکرر مقام معظم رهبری به ایفای نقش اثربخش و کارآمد توسکط صکندوق
توسعه ملی برای کاهش وابستگی به نفت و انتقال بی ثباتی در این درآمدها به اقتصکاد کشکور بکه دلیکل نوسکان
قیمت نفت و سوء استفاده دشمنان از این وابستگی مخرب با وضع تحریم های فلج کننده و دستیابی به اهکداف
سند چشم انداز دقیق و واقعبینانه است.
مطالعاتی که پیرامون مشکالت ،چالشها و موانع تولید در اقتصاد ایران صورت گرفته و یکی از مهمترین مشکل
تولید را ورشکستگی و تعطیلی واحکدهای صکنعتی ناشکی از مشککل تکامین منکابع مکالی و دسترسکی محکدود
بنگاههای واقعی تولیدی با نظارت کافی به منابع بانکی ،مشکل گشایش اعتبار( )LCطرح های سرمایه گکذاری،
دسترسی محدود به سرمایه های ارزان قیمت خارجی معرفی می کنند و در این تحقیق استفاده شکدهانکد شکامل
عظیمی( ،)13۶8زنوز( ،)1388سه پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شکورای اسکالمی( 1387 ،1383و ،)1388
سککیف و همکککاران ،مطالعککه گروهککی دانشککگاه عککالی دفککاع ملککی( ،)1391موسسککه مطالعککات و پککژوهشهککای

بازرگانی( )1392و مطالعات اکتشافی محققین(1)1400می باشند.

ارتباط مولفه تحقیق با چالشها و موانع نقدینگی و منابع مالی تولید گان و سرمایه گذاران داخلی

راهکار
 بازارهای مالی و پولی پیشرفته و کارامد
و بازگشت صندوق توسعه ملی به فلسفه
وجودی و ایفای نقش فرانسلی

چالش
ورشکستگی

و

موانع
تعطیلی

واحدها ناشی از مشکل
تامین منابع مالی

دسترسی محدود بنگاههای واقعی تولیدی با نظارت
کافی به منابع بانکی،مشکل گشایش اعتبار()LC
طرح های سرمایه گذاری ،دسترسی محدود به
سرمایه های ارزان قیمت خارجی
بازگشت سریع سرمایه در بخش بازرگانی در مقایسه

 بازارهای مالی و پولی پیشرفته و کارامد
و بازگشت صندوق توسعه ملی به فلسفه
وجودی و ایفای نقش فرانسلی

با بخش تولید،باال بودن هزینه های تولید در مقایسه
وجود تبعیض بین سرمایه با دیگر بخش های اقتصادی،وجود قوانین دست و
گذاری مولد و غیرمولد

پا گیر در بخش تولید،عدم صرفه استفاده از منابع
مالی با توجه به باال بودن هزینه های مبادالتی و
زمان بازپرداخت

 بازارهای مالی و پولی پیشرفته و کارامد
و بازگشت صندوق توسعه ملی به فلسفه
وجودی و ایفای نقش فرانسلی
 بازارهای مالی و پولی پیشرفته و کارامد
و بازگشت صندوق توسعه ملی به فلسفه
وجودی و ایفای نقش فرانسلی

براساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه،رشد
پائین بودن بهره وری سرمایه سالیانه بهره وری سرمایه،معادل  4درصد هدفگذاری
در بخش صنعت کشور

شد اما در عمل نه تنها این هدف محقق نشد بلکه
شاهد رشد منفی نیز بوده ایم.

عدم تناسب سیاستهای پولی وابستگی سیاست های پولی و بانکی به دیدگاه های
و بانکی

سیاسی دستگاههای اجرایی

عالوه بر این ایران در رکن کارائی بازارهای مالی مجمع جهانی اقتصکاد بکا اخکذ  2/9امتیکاز (از  )7رتبکه 131را
 1در فرایند تکمیل پرسشنامه های تحقیقی با خبرگان علمی و ملی و مدیران بنگاههای تولیدی و صادراتی ککه گکاهی بکا مصکاحبه
همراه می شد.

بدست آورده است .متاسفانه بازارهای پولی و مالی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و فاقد کارائی الزم
است.به غیر از دو شاخصی که امتیازی در حدود میانگین کسب کرده است امتیاز بقیه شاخصها بسیار پایین مکی
باشد و همه آنها زیر میانگین می باشد .بعالوه رتبه کشکور در دو شکاخص نزدیکک 100و در  ۶شکاخص دیگکر
نامناسب می باشد .به نحوی که بدترین رتبه ها بکه ترتیکب ،راحتکی دسترسکی بکه وام  ،124در دسکترس بکودن
خدمات مالی ،117راحتی دسترسی به سرمایه پر ریسک  110و مناسب بکودن خکدمات مکالی  108از بکین 138
کشور می باشد.
ظرفیت و عملکرد بازار پول و بازار سرمایه به عنوان عناصر اساسی بازارمکالی ،نقکش مهمکی را در ککارائی
مولفه

زیر مولفه

شاخص

اقتصادی یا عدم کارائی اقتصادی کشورا ایفا میکنند .کارایی بازار پول تابع عواملی مانند ساختار رقابت ،کیفیت
قوانین و مقررات بانکی ،سهولت دسترسی به خدمات پولی و بکانکی ،هزینکه و سکرعت خکدمات مکالی ،و نیکز
سالمت سیستم بانکی می باشد .سیستم بانکی باید قادر باشد از یک سوی شرایط مناسب برای سپرده گزاران را
فراهم آورده و اعتماد و اطمینان آنها را جذب نماید و از سوی دیگر نیازهای فعاالن اقتصادی به منکابع مکالی و
خدمات بانکی را با قیمت ،کیفیت و سرعت مناسب تامین نماید.
بنابراین چنین به نظر می رسد که بازارهای مالی پیشرفته و کارامد به عنوان یکی از مولفه مهم بر تولید صادرات
محور و رقابتی بسیار موثر است.
 .1دسترسی سریع و آسان به خدمات مالی با کیفیت .2 ،مناسب بودن قیمت خدمات مالی .3 ،سکالمت سیسکتم
بانکی .4 ،کارایی ضوابط و مقررات مالی از مصادیق این مولفه است.

کیفیت نظام قانونی تامین مالی
کارایی ضـوابط و مقـررات دسترسی به بازار سرمایه خارجی
مالی

حاکمیت شرکتی در بازار مالی
کارآمدی نظام مالی

بازارهای مالی و پولی پیشرفته
و کارامد

سالمت سیستم بانکی

شفافیت اطالعات در بازارهای مالی
راحتی دسترسی به سرمایه مالی و وام

دسترسی سریع و آسـان بـه کیفیت خدمات مالی
خدمات مالی با کیفیت

دسترسی عادالنه به خدمات مالی
سرعت تامین خدمات مالی

مناسب بودن قیمت خدمات نرخ های وام(ما به التفاوت بهره وام و نرخ تورم)
مالی

هزینه خدمات مالی

منبع:برگرفته از پژوهش

براساس نتایج پژوهش  79/4درصد خبرگان نمونه اثر این مولفه را در ارتقا تولید صادرات محور و رقابتی خیلی
زیاد و زیاد براورد کرده اند .این مولفه دارای  4زیر مولفه و  11شاخص کمی است .بر ایکن اسکاس مکس تکوان
گفت نقش نقدینگی در تولید همانند خون در بدن انسان است و صندوق توسعه ملی با ایفای جایگاه رفیع خود
ضمن پاسداشت منابع برای نسل های آینده و کاهش آسیب پذیری اقتصاد از عدم ثبات درآمدهای نفتی ،زمینکه
را برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاران به ویژه برای پروژه های پیشران هموار نماید.
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