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چکیده
لزوم پس انداز ملی و تامین عدالت بین نسلی از ارکان تاسیس صندوق های ثروت ملی در دنیا به شمار می روند.
کشورهایی که با آینده نگری و دور اندیشی این صندوق ها را تاسیس می کنند ،رفاه نسل های امروز را با رفاه نسل
های آینده مبادله می کنند .کارکرد این صندوق ها در کشورهای مختلف ،متفاوت است .در کشورهای متکی به
منابع طبیعی ،سرمایه اولیه صندوق از محل رانت ها تامین می شود و وضعیت این صندوق ها شکننده تر است .در
کشورهایی که سرمایه صندوق ها متکی به تولید ملی است ،وضعیت صندوق ها ،اطمینان بخش تر است .تجربه
صندوق های ثروت ملی ،حاکی از آن است که وجود این صندوقها در کشورهای غنی از منابع طبیعی ،شرایط
بهتری از اقتصاد را به ارمغان میآورد ،گرچه تأکید بر وجود نهادهایی است که روشهای مدیریت منابع ( شامل
مدیریت صندوق ها) در بستر آن صورت پذیرد .در صورت فقدان بسترهای نهادی مناسب ،صندوقهای ذخیره
ارزی نقش مثبتی را در بهبود شرایط اقتصادی ایفا نخواهند کرد.
واژگان کلیدی :عدالت بین نسلی ،ثروت ملی ،رانت منابع طبیعی ،تولید ملی
مقدمه
تعاریف متعددی برای صندوق ثروت ملی وجود دارد .در برخی منابع ،این صندوق ،نوعی ابزار سرمایه گذاری تلقی
شده است که از طریق منابع ارزی و مازاد پولی ،و به منظور اهداف گوناگون ،تأمین مالی میگردد (داس 2009 ،؛
مِنگ.)2015 ،
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آنگ )2009( 1صندوق ثروت ملی را یک مکانیزم برای انتقال پس انداز و سرمایه گذاری از حال به آینده میداند.
بر اساس این تعریف ،صندوق های ثروت ملی ماهیت پس اندازگونه دارند؛ پس اندازی که برای آیندگان،

سرمایه-

گذاری می شود.
در تعریف مانک( ،)2009صندوق ثروت ملی ،وجوهی است که تحت مالکیت و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم دولت
بوده و میتواند در کوتاه مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری شود .بنابراین ماهیت سرمایه ای بودن وجوه صندوق قابل
توجه بوده و مالکیت صندوق توسط دولت انجام می پذیرد (مستقیم یا غیرمستقیم).
بالدینگ( ،) 2011صندوق ثروت ملی را انباشتی از سرمایه معرفی می کند که توسط دولت یا نهادهای وابسته به
دولت کنترل می شود که دولت با استفاده از آنها به دنبال سرمایه گذاری در دارایی هایی با بازده باال است.
روزانف )2005(2و کیمیت )2008( 3صندوق ثروت ملی را یک حساب سرمایه گذاری دولتی می دانند که توسط
درآمدهای مازاد دولت ،تأمین مالی می شود
یکی از تعاریف جامع و مانع از صندوق ثروت ملی ،تعریف ارائه شده از سوی کارگروه بین المللی صندوقهای
ثروت ملی است .بر اساس این تعریف ،صندوقهای ثروت ملی ،صندوقهای سرمایه گذاری یا ترتیباتی به حساب
می آیند که تحت مالکیت بخش عمومی(دولت) قرار دارد .این صندوقها توسط دولت و به منظور اهداف کامال
اقتصادی تأسیس میشوند .صندوقهای ثروت ملی ،داراییها را برای دستیابی به اهداف مالی نگهداری ،مدیریت و
اداره میکنند .این صندوقها مجموعه ای از راهبردهایی را به کار می برند که شامل سرمایهگذاری در داراییهای
مالی خارجی میشود .این نوع از صندوقها معموالً به واسطه مازاد ترازپرداختها ،عملیات رسمی ارزی ،مازاد مالی،
و یا صادرات کاال ایجاد میگردند ،که در واقع این موضوع اشاره به دو زمینه قدیمی در احداث صندوقها اشاره
دارد :الف) درآمدهای حاصل از ثروتهای معدنی و ب) مازاد ذخایر (داس و همکاران.)2010 ،
با دقت در این تعریف ،مشخص می گردد که این تعریف دارای سه مؤلفه مهم است:
- 1مالکیت :منظور از بخش عمومی (دولت) در تعریف فوق عالوه بر دولت مرکزی ،شامل دولت محلی نیز می
گردد.
– 2سرمایهگذاری :راهبردهای سرمایهگذاری شامل سرمایهگذاری در داراییهای مالی خارجی میگردد .بنابراین
شامل صندوقهایی که صرفاً در دارایی های داخلی سرمایه گذاری میکنند ،نمیشود.
- 3اهداف :صندوقهای ثروت ملی برای اهداف کامال اقتصادی توسط دولت تأسیس میگردند.
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این صندوق ها به منظور دستیابی به اهداف مالی با گسترهای از استراتژیهای سرمایهگذاری در مقیاس میان مدت و
بلندمدت احداث میشوند(همان)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اهداف اصلی صندوقهای ثروت ملی عبارتند از:
– 1باثبات سازی درآمدهای دولت و درآمدهای صادراتی
- 2تجمیع پساندازها برای نسلهای آتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی غنی به منظور جبران عدم وجود این
منابع در آینده
- 3مدیریت ذخایر خارجی (الحاشل)2015 ،1
صندوق های ثروت ملی به منظور مقابله دولتها با مشکالت مرتبط با درآمدهای منابع طبیعی با دو هدف ذیل تشکیل
می شوند:
الف) مقابله با ناپایداری و غیر قابل پیشبینی بودن درآمدها (مخصوصاً برای منابع نفتی) :در این حالـت صـندوق
هـای تثبیـت ایجـاد میشوند و هدف آن ،ایجاد تعادل بودجه ای است .بدین معنی که هنگام افزایش قیمت های
نفت ،درآمـدهای اضـافی از بودجه به صندوق هدایت می شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش
قیمت نفت ،کسری بودجه از صـندوق تأمین می شود و به این ترتیب پایداری و ثبات درآمد بودجه ای دولت
تضمین می شود .از جمله کشورهایی کـه صـندوق تثبیت ایجادکرده اند می توان از نروژ ،قزاقستان و ایران نام برد
(گزارش مرکز پژوهشهای مجلس).1391 ،
ب) توجه به نسلهای آینده :که در این صورت صندوق های پس انداز به منظور پس اندازکردن قسمتی از درآمدهای
نفتی برای نسل های آینده ایجاد می شوند .فلسفه تشکیل این صندوق ها برمبنای ایـن اسـتنباط اسـتوار اسـت کـه
نفـت ثروت ملی محسوب می شود .بر این اساس منابع درآمدی حاصل از نفت فقط می تواند برای سرمایه گذاری
در داخـل یـا خارج از کشور مورد استفاده واقع شود و تخصیص منابع آن به هزینه های جاری و مصرفی مجاز
نیسـت .قـوانین و آیین نامه های حاکم بر این صندوق ها بر تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های مالی(داخلی و
خارجی) و سرمایه های واقعی مولد تأکید دارد و مصارف بودجه ای فقط از محل درآمـدهای جـاری صـندوق
مجـاز شـناخته شـده اسـت.
در صندوق های پس انداز درآمدهای نفتی ،تأکید اساسی بر تخصیص درآمدهای نفتی به امور سرمایه-گـذاری،
خصوصـاً سرمایه گذاری مالی خارجی قرار دارد ،به گونهای که این سرمایه گذاری ها جریان درآمدی باثبـات و
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دائمـی را بـرای بودجه دولت تدارک نماید .از جمله کشورهایی که این نوع صندوق را تأسیس کردهاند میتوان به
کشور کویت ،چاد و نیز ایالت آالسکا اشاره کرد(همان).
 1بر اساس طبقه بندی مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی ،انواع صندوق های ثروت ملی عبارتند از:
– 1صندوق های تثبیت :این نوع از صندوقها که با نام صندوق روزهای بارانی نیز شناخته می -شوند با هدف
محافظت از بودجه و اقتصاد در مقابل نوسانات قیمت کاالها است؛ مانند صندوق کشور ونزوئال
– 2صندوق های پس انداز یا نسلهای آتی :هدف از این نوع صندوقها تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایه های مالی و
سرمایه های واقعی مولد است و اینکه مصارف بودجه ای فقط باید از محل درآمدهای جاری صندوق تأمین شود؛
مانند صندوق کشورهای عمان و کویت
– 3صندوق های ذخیره بازنشستگی (مانند صندوق کشروهای نروژ و شیلی)
– 4صندوق های اندوخته سرمایه گذاری
– 5صندوق های ذخیره ارزی توسعه استراتژیک
(مؤسسه صندوق ثروت ملی)2016 ،
البته باید توجه داشت که بسیاری از صندوق ها مانند صندوق نروژ یا سایر کشورها نظیر ایران چندین هدف را دنبال
می کنند (گزارش صندوق بین المللی پول.)2014 ،
روش پژوهش
در این مقاله ،روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی صندوق های ثروت ملی مورد استفاده قرار می گیرد .برای
توصیف وضعیت موجود از آمارهای موسسه صندوق ثروت حاکمیتی استفاده میشود .در تحلیل آماری نیز از نسبت
ها و میانگین ها استفاده می گردد.

یافته های پژوهش
بر اساس گزارش مؤسسه صندوق ثروت حاکمیتی(نوامبر  )2016حدود  100صندوق ثروت ملی در دنیا وجود دارد
که ارزش دارایی آنها بالغ بر  9834میلیارد دالر می باشد که از این میان ،ده صندوق بزرگ ثروت ملی در جدول
( )1ارائه شده اند .مطابق این جدول ،بزرگترین صندوق ثروت ملی به کشور نروژ تعلق دارد .همچنین کشورهای
عربستان سعودی ،کویت ،قطر و امیرنشین ابوظبی در زمره  10کشور برتر دارای صندوق ثروت ملی قرار دارند .در
این جدول منابع اغلب صندوق ها از درآمدهای حاصل از فروش یا صادرات نفت و گاز تأمین می-شود .منابع
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صندوقهای چین  ،هنگ کنگ و سنگاپور غیر از نفت و گاز است .این منابع میتواند ذخایر ارزی بانک مرکزی یا
اوراق قرضه ای باشدکه به مردم فروخته می شود (یعنی پولی که از محل سهام یا اوراق قرضه به دست آمده است).

جدول  -1ده صندوق بزرگ ثروت ملی در دنیا
دارایی(میلیارد دالر)

منطقه

ردیف
1

Norway Government Pension Fund Global

1400.4

اروپا

2

China Investment Corporation

1222.3

آسیا

3

Kuwait Investment Authority

737.9

خاورمیانه

4

Abu Dhabi Investment Authority

697.8

خاورمیانه

5

Hong Kong Monetary Authority Investment
Portfolio
)Public Investment Fund (Saudi Arabia

585.7

آسیا

580

خاورمیانه

7

)GIC Private Limited (Singapore

578

آسیا

8

SWFI Certified Temasek Holdings

484.441

آسیا

9

Qatar Investment Authority

450

خاورمیانه

10

National Council for Social Security Fund

447.3

آسیا

6

نام صندوق/شرکت

مأخذ :موسسه صندوق ثروت حاکمیتی ،فوریه 2022
از بین صندوق های فوق ،صندوق های نروژ ،کویت ،ابوظبی ،عربستان سعودی و قطر بر پایه نفت و گاز تشکیل
شده اند ،در حالی که بقیه صندوق ها بر پایه منابغ غیرنفتی تاسیس شده اند .مجموع دارایی صندوق های مبتنی بر
نفت و گاز  3866.1میلیارد دالر بوده در حالی که دارایی صندوق های غیر نفتی 3317.7 ،میلیارد دالر بوده
است(جدول .)2
جدول  -2سهم صندوق های نفتی و غیر نفتی از  10صندوق برتر ثروت ملی
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ارزش دارایی  10صندوق
برتر

ثروت

ملی(میلیارد

دالر)

صندوق های نفتی
سهم

ارزش دارایی
(میلیارد دالر)

7183.8

صندوق های غیر نفتی
ارزش دارایی

سهم

(میلیارد دالر)

3866.1

3317.7

53.8

46.2

مأخذ :موسسه صندوق ثروت حاکمیتی( )2022و محاسبات تحقیق
صندوق های ثروت ملی در آسیا نیز در جدول  2ارائه شده اند .کشورهای که دارایی صندوق ثروت ملی آنها
بزرگتر است عبارتند از آذریایجان ،برونئی دار السالم ،چبن ،ازبکستان ،هنک کنگ ،سنگاپور ،قزاقستان .در این
طبقه بندی ،کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار ندارد زیراآنها جزء خاورمیانه طبقه بتدی شده اند و اطالعات آنها در
جدول  1آمده است .نکته مهم دیگر در خصوص جدول  3این است که برخی کشورها بیش از یک صندوق ثروت
ملی تاسیس کرده اند که از آن جمله می توان به چین ،قزاقستان ،آذربایجان اشاره کرد.
جدول  -3صندوق های ثروت ملی در آسیا
دارایی(میلیون دالر)

نام صندوق

سال تاسیس

Azerbaijan Investment Holding

22 000

Bhutan Economic Stabilization Fund

7.9

-

Brunei Investment Agency

66300

1983

)CNIC Corporation Limited(Hong Kong

33300

China Investment Corporation

222307

2007

Fund for Reconstruction and Development of
Uzbekistan
(GIC Private Limited (Singapore

22800

2006

578000

1981

Hong Kong Future Fund

28827

2016

Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio

585734

1935

Indonesia Investment Authority

1039

-

Japan Investment Corporation

3632

2018

Kazakhstan National Fund

55322

-

Khazanah Nasional(Sovereign Wealth Fund in
)Malaysia, Asia
Korea Investment Corporation

30492

1993

201000

2005

46.7

-

Mongolia Fiscal Stability Fund
6

2020

Mongolia Future Heritage Fund

268.9

-

447358

2000

)National Investment Corporation (Kazakhstan

108.2

2012

)Samruk-Kazyna(Kazakhstan

68384

2008

)Sentosa Development Corporation (Singapore

1487

1972

)State Capital Investment Corporation (Vietnam

2402

2005

)State Oil Fund of Azerbaijan (Azerbaijan

45025

1999

)Temasek Holdings(Singapore

484441

1974

(National Council for Social Security Fund(China

نمودار  1سهم منطقه ای صندوق ها را در سرتاسر جهان نمایش می دهد .همانطور که از این نمودار بر می آید
خاورمیانه و آسیا هر کدام با تعداد  27و  26صندوق دارای بیشترین تعداد صندوق های ثروت ملی در سرتاسر جهان
را به خود اختصاص داده اند

نمودار  -1توزیع منطقه ای صندوق های ثروت ملی در جهان(مأخذ داده ها :موسسه صندوق ثروت حاکمیتی،
)2022
صندوق ثروت ملی در ایران
درآمدهای ارزی دولت در سال  1375بیش از ارقام پیش بینی شده بود ،بنابراین الیحه اصالح بودجه به مجلس
ارائه شد تا مبلغ  6000میلیارد ریال بیش از بودجه مصوب هزینه شود .اما در سال  1376به دلیل عدم تحقق درآمد
7

نفتی ،دولت ناچار شد اصالحیه ای به مجلس ارائه دهد تا  6000میلیارد ریال از بانک مرکزی استقراض کند (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی .)1391 ،این تجربه ،سیاستگذاران وقت را که از قبل به معضالت این موضوع پی
برده بودند به فکر طراحی سامانه ای اطمینان بخش برای اقتصاد ایران انداخت.
پیش از تنظیم برنامه سوم توسعه( ،)1379-1383کارشناسان وزارت نفت به دنبال ایجاد یک صندوق مازاد
درآمدهای ارزی بودند تا درآمد مازاد تولید از سقف پیشنهادی توسط دولت در آن ذخیره گردد تا در امر سرمایه
گذاری به کار گرفته شود .البته در این پیشنهاد توجهی به کارکرد ذخیره درآمدهای نفتی برای جلوگیری از نوسان
بودجه نشده بود (گزارش مرکز پژوهشهای مجلس .)1392 ،سرانجام پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وقت ،مورد
پذیرش واقع شد و حساب ذخیره ارزی در قالب ماده  60قانون سوم توسعه در تاریخ  1379/1/17به تصویب نهایی
رسید.
برنامه چهارم توسعه( )1384-1388با محوریت رشد شتابان اقتصادی و واگذاری امور به بخش خصوصی طراحی
شد .در نتیجه حساب ذخیره ارزی در آن جایگاه ویژه ای یافت و ماده  1قانون برنامه به آن اختصاص یافت (همان).
اما برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی باعث شد که نتواند نقش مؤثری در مدیریت درآمدهای نفتی ایفا
نماید.
به دلیل عملکرد ناموفق حساب ذخیره ارزی طی دو برنامه توسعه سوم و چهارم ،طرحِ تبدیل حساب ذخیره ارزی به
صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفت و این صندوق در سال  1390همزمان با آغاز برنامه پنجم،
جایگزین حساب ذخیره ارزی شد .این صندوق با حساب ذخیره ارزی به لحاظ ساختاری و جریان ورودی و
خروجی وجوه نقد تفاوت دارد که در جدول  4به آنها اشاره شده است.
جدول – 4تفاوت های اصلی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی
ساختار
قانون

جریان ورودی وجوه نقد جریان خروجی وجه نقد
اساسی بخش ثابتی از درآمدهای نفتی تامین مالی پروژه ها ،و سرمایه

صندوق

طبق

توسعه ملی

تاسیس شده

حساب

توسط بانک مرکزی مازاد درآمدهای نفتی

تامین مالی پروژه ها و پوشش

ذخیره ارزی

مدیریت میشود.

کسری های بودجه ای دولت

گذاری در بازارهای مالی بین
المللی

منبع :مزرعتی2013 ،

8

به صورت کلی میتوان اهداف صندوق توسعه ملی را به شرح زیر برشمرد:
– 1پس انداز بخشی از درآمدهای نفت و گاز برای استفاده نسلهای آینده
- 2افزایش بازده درآمد از پس اندازهای انباشته
- 3حمایت از توسعه اقتصادی ایران و متنوع سازی آن
مؤسسه پترسون نهادی پژوهشی است که عملکرد صندوق کشورها را بر اساس چهار  3معیار بررسی می کند .در
این بررسی ،کشورها از  1تا  100رده بندی می شوند .در سال  ، 2010نروژ رتبه  97و ایران رتبه  29را که با رتبه
الجزایر و نیجریه برابری می کند ،به خود اختصاص داده -اند.
اگرچه ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییرات اساسی در ماهیت کارکردی حساب ذخیره ارزی گامی رو به جلو تلقی
می شود اما با دیدگاه استفاده بهینه از ثروت نفت تفاوت هایی اساسی دارد .به صورت کلی می توان تفاوت هایی که
از این مقایسه حاصل می گردد را در سه دسته طبقه بندی کرد(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:)1388 ،
تفاوت اول) تفاوت در اهداف :نگاه به مسئله مصرف درآمدهای نفتی ،مبتنی بر نظریه مصرف منابع طبیعی پایان
پذیر است .از این دیدگاه چون نفت یک ثروت بین نسلی است باید عواید آن در بلندمدت چنان مصرف شود که
ثروت سرانه ملی در طی زمان ثابت باقی بماند .قاعده مصرف این ثروت ،بدین صورت است که:
 oابتدا با توجه به نرخ بهره برداری از ذخایر نفت و گاز ،قیمت متوسط هر بشکه نفت و گاز ،هزینه بهره برداری از
این ذخایر و انتخاب نرخ تنزیل مناسب ،ارزش حال ثروت نفتی محاسبه می شود.
 oسپس با توجه به اندازه جمعیت کشور در سال پایه ،ارزش حال سرانه ثروت نفتی محاسبه می شود.
 oچون هدف این است که این ارزش سرانه در طول زمان ثابت باقی بماند ،در هر سال مصرف سرانه برابر خواهد
بود با تفاضل نرخ بهره و رشد جمعیت ضربدر مبلغ ثروت سرانه.
 oمصرف کل درآمدهای نفت و گاز با توجه به پیش بینی نرخ رشد جمعیت و اندازه جمعیت کشور در هر سال
قابل محاسبه خواهد بود.
تفاوت دوم ) نحوه مصرف منابع صندوق :در این مورد میان سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و نگاه
اقتصاددانان به موضوع ،تفاوت آشکاری وجود دارد .به موجب سیاست های مذکور ،ارائه تسهیالت از منابع صندوق
توسعه ملی به بخش خصوصی ،تعاونی و عمومی غیر دولتی به منظور تولید و توسعه سرمایه گذاری در داخل و
خارج کشور مجاز است .ضمناً قطع وابستگی بودجه جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه پیش بینی
شده است .یعنی منابع صندوق صرف وام به فعاالن اقتصادی داخل می شود .بدین ترتیب صندوق در نقش یک
مؤسسه اعتباری تخصصی برای تأمین مالی سرمایه گذاری های بخش غیر دولتی ظاهر می شود.
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تفاوت سوم ) آثار نقدینگی حجم ارز تخصیصی :همانطور که رونق نفتی دهه  1380نشان داد در دوره رونق نفتی،
تزریق عایدات حاصل از صادرات نفت به اقتصاد موجب مشکالت عدیده ای می شود :اوالً تقاضای سرمایه گذاری
بیش از ظرفیت جذب اقتصاد باال می رود .ثانیاً دولت انگیزه پیدا می کند مصارف جاری خود را به سرعت افزایش
دهد و در دوره رکود نفتی دچار کسری بودجه می شود .ثالثاً با بروز مازاد تجاری ،دارایی های خارجی بانک
مرکزی افزایش می یابد و از این طریق پول پر قدرت به اقتصاد تزریق می شود که به دنبال آن رشد نقدینگی و
گرایشات تورمی در اقتصاد رخ می دهد .رابعاً با تثبیت نرخ اسمی ارز و باال رفتن نرخ تورم داخلی ،توان رقابتی
اقتصاد کشور کاهش می یابد و واردات کاالها و خدمات افزایش می یابد.
جمع بندی و نتیجه گیری
مدیریت کالن اقتصادی از سوی دولت نیازمند تأمین مالی است .معموالً تأمین مالی بودجه از طریق مالیات است .به
عبارت دیگر ،درآمدهای مالیاتی ،بیشترین سهم را در تأمین مالی بودجه دولتها دارند .اما در برخی از کشورها از
جمله ایران به واسطه وجود منابع طبیعی(نفت و گاز ،زغال سنگ و مس و ،)...درآمدهای مالیاتی لزوماً سهم غالب
درآمدهای دولت را تشکیل نمیدهد و درآمدهایی که از صادرات منابع طبیعی و کاالهای خام به دست میآید،
نقش بسیار با اهمیتی را در بودجه دولتها ایفا می نمایند.
پس از شوک اول نفتی در سال  ،1973برخی از کشورها که دارای منابع نفتی بودند ،در صدد جلوگیری از بروز
تأثیرات منفی عایدات نفتی بر اقتصاد و همچنین حفظ منافع نسلهای آتی برآمدند و اقدام به تفکیک درآمدهای
حاصل از نفت از سایر درآمدهای دولت(مانند مالیات) کرده و آن را از فرایند بودجه دولت خارج کردند .این اتفاق
با ذخیره سازی این نوع از درآمدها در صندوقهایی خاص انجام گرفت ،صندوقهایی که با عناوین مختلف از جمله
صندوق منابع ،صندوق ثروت ملی ،صندوق ثروت حاکمیتی و صندوق ذخیره ارزی از آنها یاد می شود
تجربه صندوق های ثروت ملی ،حاکی از آن است که وجود این صندوقها در کشورهای غنی از منابع طبیعی،
شرایط بهتری از اقتصاد را به ارمغان میآورد ،گرچه تأکید بر وجود نهادهایی است که روشهای مدیریت منابع (
شامل مدیریت صندوق ها) در بستر آن صورت پذیرد .در صورت فقدان بسترهای نهادی مناسب ،صندوقهای
ذخیره ارزی نقش مثبتی را در بهبود شرایط اقتصادی ایفا نخواهند کرد.
در کشورهای متکی به منابع طبیعی ،سرمایه اولیه صندوق از محل رانت ها تامین می شود و وضعیت این صندوق ها
شکننده تر است ،اما در کشورهایی که سرمایه صندوق ها متکی به تولید ملی است ،وضعیت صندوق ها،
بخشتر است.
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