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چکیده 
صندوقهای ثروت ملی با هدف مصون نگهداشتن اقتصاد از آثار سوء کاهش نوسان متغیرهای اقتصادی و همچنیین برویورداری
نسلهای آینده از ثروتهای ملی در دو نوع تثبیتی و پساندازی تشکیل میشوند .با توجه به بررسیهای بهعمل آمده در این مقاله،
رویه فعلی صندوق توسعه ملی به نحویکه بخشی از درآمد ساالنه به صندوق واریز و به دو صیورت ارزی و رییالی اقیداه بیه اع یای
تسهیالت مینماید ،پاسخگوی نیاز فعلی اقتصاد کشور نبوده و فرآیند ارزشافیزا و مولیدی بیرای آن در ن یر گرفتیه نشیده اسیت و
نتوانسته تاثیر چندانی در اقتصاد کشور ایفا نماید .در نتیجه با بررسی کارکرد و عملکرد صندوقهای شاوص در دنیا ،پیشینهادی بیا
هدف افزایش اثربخشی و کارایی منابع صندوق توسعه ملی ایران برای ماموریتهای آن اراییه شیده اسیت .در ایین پیشینهاد چهیار
صندوق تثبیت ،پسانداز نسلهای آینده ،صندوق سرمایهگذاری ذوایر ارزی و صندوق توسعه مورد توجه قرار گرفتیه اسیت و مید
پیشنهادی برای سرمایهگذاری منابع صندوق توسعه ملی در ایران به من ور ارزشافزایی منابع در اوتیار و مصرف اثربخش آنها بیه
نحویکه بتواند بدون آسیبهای ناشی از ورود منابع مالی به چروه افتصاد داولی ،به توسعه زیرساوتها کمی نمایید و امانیتدار
نسلهای آینده از منابع مالی ناشی از فروش نفت باشد ،ارایه شده است.
واژگانکلیدی :صندوق ثروت ملی ،صندوق تثبیت ،صندوق پسانداز نسلهای آینده ،صندوق سرمایهگذاری ذوایر ارزی ،صیندوق
توسعه ،سازمانهای توسعهای صنعتی
-1مقدمه

در چند دهه اویر ،نوسان قیمت نفت شرایط نااطمینانی را برای صیادرکنندگان آن ایجیاد نمیوده و ایین نوسیانهیای
مثبت و منفی قیمت ،باعث بروز اثرات نامناسبی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت شده است .نوسیان قیمیت نفتیی
مانند شمشیر دولبه عمل مینماید و با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی ،درآمیدهای ارزی افیزایش یافتیه کیه باعیث
افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی میگردد ،اما از طرف دیگر ،کاهش قیمت نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولتهیا
گردیده و میتواند رشد متوازن اقتصادی را مختل نماید .کشورهای صادرکننده نفت با هدف مصون نگهداشیتن اقتصیاد از
آثار سوء ،کاهش نوسان متغیرهای اقتصادی و همچنین بروورداری نسلهای آینده از ثروتهای ملی ،نسبت بیه تاسییس
صندوق ثروت ملی جهت ایجاد پسانداز احتیاطی اقداه نمودهاند.
بهطور کلی صندوقهای ثروت ملی در دو نوع تثبیتی و پساندازی دستهبندی میگردند .کارکرد صندوقهیای تثبیتیی
بهمن ور پسانداز مازاد منابع نفتی در هنگاه نوسان مثبت قیمتی و استفاده از این منابع به هنگیاه نوسیان منفیی قیمیت
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نفت میباشد تا از نوسان در مخارج دولت جلوگیری به عمل آید .کارکرد صندوقهای پساندازی نیز بیه من یور بلبیه بیر
چالشهای بلندمدت ،پایداری مالی و عدالت بین نسلی با توجه به عده تجدیدپذیر بودن این منابع میباشید( .قیدیرزاده و
همکاران)1400 ،
تجربههای ووب و بد در س ح بینالمللی نشان میدهد از زمان شیروع بحیران میالی جهیانی در اواسیط سیا 2007
تاکنون ثبات مالی یکی از دبدبههای اصلی مقامات پولی بوده است .بازارهای سرمایه بینالمللیی ،کیاهش شیدید قیمیت،
هزینههای باالی تامین منابع مالی و نتیجتاً رفتار گالیهآمیز دستاندرکاران اقتصاد را تجربه کردند و در پاسیخ ،میداوالت
دولت ،اقداماتی در جهت بهبود وضعیت نقدینگی را به همیراه داشیت .در حیالیکیه مقیررات وضیعشیده بیرای میدیریت
نقدینگی ،امیدها را در میان فعاالن بازار افزایش داد ،در این بین صندوقهای ثیروت ملیی  )SWF(1نییز بیه دلییل حجی
سرمایه و منحصر به فرد بودن ،یکی دیگر از منابع مه نجات به شمار آمدند .به همین دلیل ،صندوقهیای ثیروت ملیی از
سوی جوامع دانشگاهی و فعاالن اقتصادی مورد توجه بیشتری قرار گرفتهاند( .پارک و همکاران)2019 ،
در سا های گذشته ،اهمیت صندوقهای ثروت ملی وابسته به دولیت ) (SWFدر سیسیت میالی جهیانی بیرای جلیب
عالقه پژوهشگران و سیاستگذاران بهطور فزایندهای افزایش یافته است .بر اساس آمارهای اویر ،ارزش سیرمایهگیذاری
صندوقهای ثروت ملی در سراسر جهان در شرکتهای صنعتی و مالی به  7.46تریلییون دالر رسییده اسیت (رتبیهبنیدی
صندوقهای ثروت ملی ،فوریه ( .)2018گانگی و همکاران)2019 ،
به ن ر میرسد در ایران ،صندوق توسعه ملی نتوانسته الزامات این صندوقها را پیادهسازی نماید و در نتیجه آثار میوثر
آن در اقتصاد به شکل صحیح نمایان نمیباشد .لذا با م العه عمیقتر تجربیات بیینالمللیی ،پیشینهادهایی بیرای هیدایت
منابع صندوق و ارزشافزایی آن در این مقاله ارایه میگردد.
بهصندوقهایثروتملیدردنیا 

-2تنوعمنابعمالیورودی
-1-2صندوقثروتملیبراساسدرآمدهایحاصلازمنابعطبیعیتجدیدناپذیر

درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بیرقابل تجدید میتواند سه مهمی در کنتر رشد فراگیر و توسیعه پاییدار داشیته
باشد ،مشروط بر اینکه درآمدهای این نوع منابع بهطور مناسب مدیریت و بهطور مؤثر در داویل کشیور هزینیه شیود تیا
درآمدهای منابع طبیعی محدود را به درآمدهای طوالنیمدت و مولد تبدیل کند.
از سا  2OECD ،2013وطمشیهایی در مورد توسعه مبتنی بر منابع طبیعی و به اشتراکگذاری تجربیات کشیورها
در مورد فروش منابع طبیعی ،مزایا و معایب آن و مدیریت درآمد منابع طبیعی و مکانیس های هزینه منابع میالی حاصیل
از فروش منابع طبیعی فرآورینشده با تاکید بر ایجاد و مدیریت صحیح صندوقهای پسانیداز ثیروت ملیی منتشیر کیرد.
مه ترین چالش برای سیاستگذاران ،ت بیق اهداف توسعه بلندمدت و برابری بین نسلی و نیاز به مدیریت نوسانات و عیده
ق عیت درآمدهای منابع تماهشدنی است که در دستور کار توسعه پاییدار کشیورهای عضیو  OECDتیا سیا  2030قیرار
گرفته است( .گزارش )2018 ،OECD
به من ور مدیریت منابع مالی ناشی از فروش منابع تجدیدناپذیر ،کشورهای مختلف صندوقهای ذوییرهای بیا اهیداف
گوناگون ایجاد نمودهاند که در زیر تعدادی از آنها مورد بررسی قرار گرفته است:
1- Sovereign Wealth Fund
2- The Organisation for Economic Co-operation and Development
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مغولستان-صندوقثباتمالی
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در سا  2013به عنوان بخشی از قانون ثبات مالی تأسیس شد .این صندوق داراییها را بر اساس درآمدهای بخیش
معدن پسانداز میکند .به عنوان مثا  ،زمانیکه بخش معدن ،درآمد بییش از درآمید پییشبینیی شیده اسیت ،میازاد بیه
صندوق تثبیت منتقل میشود .این قانون در سا  2013الزهاالجرا شده است و هر  4سا  ،یی بیار میورد بیازبینی قیرار
میگیرد( .گزارش بان جهانی)2018 ،
نروژ-صندوقدولتینفت()SPF

5

6

صندوق دولتی نفت نروژ در سا  1990تأسیس شد و در سا  2006به صندوق بازنشستگی دولتی ) (GPF-Gتغییر
ناه داد .صندوق دولتی نفت نروژ در سا  1996زمانیکه دولت با مازاد درآمد مواجه بود ،با انباشت مداوه دارایییهیا ایین
صندوق را در سا  2011به بزرگترین صندوق سیرمایهگیذاری مسیتقل در جهیان تبیدیل کیرد و در حیا حاضیر نییز
بزرگترین صندوق باقی مانده است( .گزارش بان جهانی)2018 ،
شیلی-صندوقثباتاقتصادیواجتماعی( 7)ESSF

هدف اصلی صندوق ،تثبیت هزینههای مالی در سراسر اقتصاد کشور شیلی در زمانی است که قیمت و ییا تولیید میس
پایینتر از پیشبینی انجاه شده است .داراییهای این صندوق همچنین میتوانید بیرای کمی هیای بیه صیندوق ذوییره
بازنشستگی و تامین مالی پرداوت بدهیهای عمومی استفاده گردد ESSF .با دریافت مقدار باقیمانده میازاد میالی تیأمین
میشود .مازاد مالی ،مازاد منابعی هستند که از درآمد ملی کشور (که عمده آن را فیروش میس اسیتخراجشیده از معیادن
تشکیل میدهد) پس از کسر هزینههای دولت باقی میماند( .گزارش بان جهانی)2018 ،
صندوقهایثروتملیبراساسدرآمدهایغیرازدرآمدهایحاصلازمنابعطبیعیتجدیدناپذیر 

-2-2
سرمایهگذاریدولتسنگاپور( 8)GIC

سنگاپور-شرکت

 GICدر سا  1981توسط دولت سنگاپور با تخصیص اولیه  5میلییارد دالر آمریکیا تاسییس شید .هیدف بلندمیدت اصیلی
شرکت سرمایهگذاری دولت سنگاپور ،مدیریت و حفظ ذوایر وارجی سنگاپور است .عالوه بر ایین ،درآمیدهای ایجادشیده
توسط  GICمیتواند به عنوان ی بافر تثبیت کوتاهمدت مالی عمل کند.
منابع اصلی صندوق ،واریزیهایی است که توسط دولت سنگاپور انجاه میشود ،در صورت وجود ی مازاد میالی و ییا
مازاد در تراز حساب جاری .مبلغ این واریزیها مشخص میشود و بنا به صالحدید دولت انجاه میشود .منبع مهی دیگیر
تامین منابع مالی صندوق درآمد ناشیی از سیرمایهگیذاریهیا مییباشید کیه در قیانونی بیه نیاه مشیارکت ویالص بیازده
سرمایهگذاری ( 9)NIRCتعیین میشود( .گزارش بان جهانی)2018 ،

3- Mongolia- Fiscal stability fund
4- Fiscal Stability Law
5- Norway- State Petroleum Fund
6- Government Pension Fund-Global
7- Chile- the Economic and Social Stabilization Fund
8- Singapore- Government of Singapore Investment Corporation
9- Net Investment Returns Contribution rule
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سرمایهگذاریکره( 10)KIC

کرهجنوبی-شرکت

بحران مالی آسیایی در کره جنوبی نیاز به ایجاد منابع ذویره قویتر و مدیریت بهتر ذوایر ویارجی را برانگیخیت کیه
منجر به تاسیس شرکت سرمایهگذاری کره  KICشد که هدف اصلی آن حفظ و مدیریت ذوایر ارزی کشور با ایجاد بیازده
ساالنه باالتر از نرخ توره است.
 KICسرمایه اولیه به مبلغ کل  30میلیارد دالر آمریکا را از وزارت استراتژی و دارایی و بان کره دریافت کرد که ایین
مبلغ قابل افزایش است .یکی دیگر از منابع مه تامین مالی  KICدرآمد ساالنه حاصل بازده سرمایهگذاری صندوق اسیت.
(گزارش بان جهانی)2018 ،
صندوقهایتوسعه 

-3-2
سنگاپورTemasek

تماس هولدینگ لیمیتد یا به زبان ساده تماس ی شرکت هلدینگ دولتی سینگاپور اسیت کیه متعلیق بیه دولیت
سنگاپور است .تماس که در  25ژوئن  1974ثبت شد دارای  381میلیارد دالر سنگاپور تا سا  2021است.
از سا  ،2002پس از بحران ارزی آسیا ،تماس شروع به سرمایهگذاری جهانی در زمینههای واص مانند :هوانوردی،
ودمات مالی ،بهداشت و درمان و مخابرات کرد .در سا  2005تماس با کسیب رتبیه اعتبیاری شیروع بیه انتشیار اوراق
قرضه کرد .سرمایه اولیه صندوق با انتقا مالکیت از دولت ایجاد شد و بازارهای مالی بینالمللی بیه عنیوان منبیع اضیافی
تامین مالی در ن ر گرفته شده است.
منابع اصلی یا درآمد عادی صندوق عبارت است از درآمدهای سرمایهگذاری در طو سا مالی ،از جملیه سیود سیهاه
به دست آمده از پورتفوی شرکتهایی که مال یا دارای سهاه است .صندوق فقط میتواند نیمی از درآمد ساالنه ناشیی از
سرمایهگذاری را برای ایجاد ذوایر پسانداز کند( .گزارش بان جهانی)2018 ،
تهایمتفاوت 
منابعصندوقهایباماموری 

-3تنوعبخشیوتوزیع

صندوق ثروت ملی نشاندهنده ی گروه متنوع از وجوه است کیه شیامل صیندوقهیای تثبییت میالی ،صیندوقهیای
پسانداز ،صندوقهای سرمایهگذاری ذویره و صندوقهای توسعه میشود .ایجاد چنین صندوقهایی لزوما به معنی ایجیاد
نهادهای مستقل نیست بلکه تمامی آنها اگر چه میتوانند مستقل باشند ولی همچنیین مییتواننید بیه صیورت مفهیومی
تعریف گردند .البته شفافیت در منابع ورودی و مصارف آنها و نیز ن یارت و پاسیخگیویی عملکیرد آنهیا الزه بیوده ،لیذا
چنانچه در د ی نهاد مرکزی ایجاد گردند نیز میباید از ن اه شفاف مالی و مستقل برووردار باشند .صندوق ثروت ملی
معموال برای ودمت به دو اصل تاسیس میشود .هدف او معموال کوتاهمدت و هدف تثبییت بودجیه دولیت و در نهاییت
اقتصاد ،با کاهش تأثیر درآمدهای ناپایدار دولت بوده و هدف دوه بلندمیدت اسیت و آن ایجیاد ذوییرهای از ثیروت بیرای
نسلهای آینده است و بهمن ور کنار گذاشتن بروی منابع و به تدریج ایجاد ی ذویره ثروت اسیت تیا نسیلهیای آینیده
بتوانند از بخشی از درآمد حاصل از منابع طبیعی تجدیدناپذیر استخراج شده یا هر منبع دیگری بهرهمند شیوند( .گیزارش
بان جهانی)2018 ،

10- South Korea- Korea Investment Corporation
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صندوقهایتثبیت 

-1-3

ایجاد ی چارچوب سیاست مالی روشن و منسج همراه با تعهد به مدیریت کالن اقتصادی صحیح درآمیدهای منیابع
طبیعی با صندوقهای تثبیت مناسب می تواند به مصونیت اقتصاد از قیمت ،تولید یا سایر شوکهای وارجی کم کنید و
پایداری مالی در میانمدت و بلندمدت ایجاد نماید به نحویکه موجب دستیابی به اهداف توسعه بلندمدت گیردد .بیرای
دستیابی به اهداف مورد ن ر ،الزه است وجوه تثبیت از طریق قوانین شفاف در وصوص واریز درآمدهای منیابع طبیعیی و
برداشت پو برای استفاده در مخارج و سرمایهگذاری دولت در بودجه ادباه شود.
صندوقهای تثبیت زمانی که بازارهای کاالیی سقوط میکنند و درآمدهای حاصل از منابع طبیعیی کیاهش میییابید،
ی بافر مالی ایجاد میکنند .مدیریت سرمایهگذاری و حاکمیت صندوقهای تثبیت باید از اهیداف تثبییت بودجیه آنهیا
حمایت کند .این به معنای طراحی صندوقهای تثبیتکننده بهمن ور مناسب با منابع انسیانی کیافی در راب یه بیا سی ح
ریس پذیرفته شده برای دستیابی به اهداف سیاستی ،تصمی گیری سرمایهگیذاری کیه عیاری از نفیوذ سیاسیی اسیت ،و
مکانیس های شفافی که شفافیت و پاسخگویی را فراه میکند ،میباشد .بهعنوان ی منبیع پیسانیداز احتییاطی ،وجیوه
تثبیت باید در داراییهای وارجی م مئن ،سرمایهگذاری شود تا از نقدینگی کافی برای مقابله با نوسانات قیمت اطمینیان
حاصل شود .صندوقهای تثبیت ،ابزار مؤثری برای کم به برآوردن نیازهای سرمایهگذاری داولیی نیسیتند ،بیهوییژه در
اقتصادهای در حا توسعه که ع ش زیادی برای جذب سرمایه در آنها وجود دارد و کشیورهایی کیه سیاوتار اقتصیادی
آنها وابسته به منابع طبیعی بوده و همواره با تالط قیمت این منابع مواجه هستند.
سرمایهگذاری 
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فراتر از س ح مناسب پسانداز احتیاطی الزه برای ایجاد ی بافر مالی برای تضیمین پاییداری میالی در طیو زمیان،
کشورهای بنی از منابع ،نیاز به مدیریت مبادله بین سرمایهگذاری در اقتصاد داولی یا وارج از کشیور و پیسانیداز بیرای
نسلهای آینده دارند .نیازها و شرایط توسعه واص کشور باید در نحوه مدیریت این مبادله مینعکس شیود .قیوانین میالی
میتواند به گونهای طراحی شود که به نفع هزینههای جاری و میانمدت درآمدهای منابع طبیعی یا انباشت ثیروت بیرای
نسلهای آینده در صندوق پسانداز باشد ،به گونهای که با اولویتهای ملی و محدودیتهای ظرفیت جذب سازگار باشد.
هنگاه اولویتبندی سرمایهگذاری داولی ،باید از مکانیس های هزینهای که به مخارج عمومی دامین مییزنید اجتنیاب
شود ،زیرا این امر اثرات نوسان قیمت کاالها را بر اقتصاد تشدید میکند .تخصییص بودجیه مییتوانید چرویهای بیودن را
تشویق کند و انع افپذیری بودجه را محدود کند ،منجر به ناکارآمدی و سرمایهگذاری بییش از حید ییا کمتیر در برویی
ودمات عمومی شود .سیاستگذاران باید از کیفیت و کارایی مخارج سرمایهگذاری عمومی اطمینان حاصل کنند تا ثیروت
منابع طبیعی را به انباشت سرمایه مولد تبدیل شده و منجر به دستاوردهای توسعه گستردهتر گردد.
صندوقهای سرمایهگذاری استراتژی با هدف نهایی دوگانه وود ،که به موجب آن همه تصیمی هیای سیرمایهگیذاری
باید معیارهای ریس و بازده مبتنی بر بازار را برآورده کنند و نتایج مثبیت توسیعه را ایجیاد کننید ،در کنیار هزینیههیای
متعارف از طریق بودجه ،ابزار ممکنی را برای کشورهای بنی از منابع ارایه دهند تا توسعه اقتصادی را تسریع کنند .چنین
وجوهی بهعنوان بخشی از ی سیاست سرمایهگذاری شفاف دولتی که اولویتها ،معیارها و اهداف سرمایهگذاری را تعیین
میکند ،همراه با س حی از هماهنگی در س وح دولتی و سازمانهای مختلیف بیرای جلیوگیری از تکیرار سیرمایهگیذاری
عمومی ،بیشترین تأثیر را دارند (گزارش )2018 ،OECD
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با بررسی صندوقهای ق ر ،نروژ و آلبرتا مالح ه میشود در کنار اهداف بلندمیدت ،اهیداف کوتیاهمیدت را نییز بیرای
کسب حداکثرکردن بازدهی مشخص میکنند.
یکی از نکات مه  ،توجه واص به معیارها و اهداف صرفاً اقتصادی در بخش بین نسلی است که ایین موضیوع در همیه
صندوقهای مورد م العه رعایت شده است و آنها به دنبا کسب بازدهی پایدار بلندمدت هسیتند .در کنیار ایین اهیداف
اقتصادی و مالی ،تأثیرات بیراقتصادی برای بروی از صندوقها اهمیت بهسزایی دارد .صندوقهای آلبرتیا ،آالسیکا ،نیروژ و
ابوظبی در سرمایهگذاری وود به دنبا توجه بیه فعالییتهیای اجتمیاعی ،محییطزیسیت و حاکمییت شیرکتی هسیتند و
معیارهای سرمایهگذاری مسئوالنه را بهعنوان ی استاندارد اوالقی در سرمایهگذاریها ،وارد کردهاند.
لذا میتوان نتیجهگیری نمود موضوع سپردهگذاری تقریبا در تماه صندوقهای موفق ،منتفی بوده و سیرمایهگیذاری را
در شقوق مختلف آن اع از اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار دادهاند.
عمده صندوقهای مورد بررسی ،در سرمایهگذاریهای وود در بازارهای پولی و سهاه بینالمللی و امیالک و مسیتغالت
در سایر کشورها و تبدیل به ارزهای مختلف رایج (سنتی و رمزارز) و فلزات گرانبها متمرکز میشوند .همچنیین از جملیه
اهدافی که در این راستا دنبا میشود سرمایهگذاری و کسب بازده از ذوایر ارزی و حفظ قدرت ورید بینالمللیی کشیور
است .همچنین صندوقهای سرمایهگذار وود را متعهد به پیادهسازی و اجیرای مفیاد اصیو  24گانیه سیانتیاگو بیه ربی
بیرالزاهآور بودن آن میدانند و هدف از چنین اقدامی این است که صندوقهای ثروت ملیی از ترتیبیات مناسیبی تبعییت
کنند و به کشورهای سرمایهپذیر اطمینان داده شود که این صندوقها با حج باالی منابع وود اصو اقتصادی و میالی را
در سرمایهگذاریهایشان رعایت میکنند.
صندوق نروژ به عنوان بزرگترین و موفقترین صندوق ثروت ملی در جهان استراتژیهای زیر را در سرمایهگذاریهیای
وود دنبا میکند:
 نگاه بلندمدت ،مبنای استراتژی سرمایهگذاری صندوق ثروت ملی نروژ است.
 مدیریت سرمایهگذاری صندوق نروژ هیچ نوع تعهد کوتاهمدت ندارد.
 تماه سرمایهگذاریهای صندوق در وارج از نروژ انجاه میشود.
 صندوق ،فرصتهای سرمایهگذاری بلندمدت در بخشها و شرکتهای واص را تعریف نمیوده و در دارایییهیایی
که انت ار میرود طی زمان بازده فراوانی ایجاد مینماید ،سرمایهگذاری میکند.
این صندوق وظایف و اوتیار بخشیی از سیرمایهگیذاری داراییی ویود را در زمینیههیای کیامالً مشخصیی کیه توسیعه
مهارتهای داول سازمانی و تیمی در آن زمینهها چندان مناسب نیست را به نهادهای باتجربه و بیا سیابقه ویوب واگیذار
مینماید( .حسینی مکاره و همکار)1394 ،
سرمایهگذاریدرخارجوآثاروتبعاتهریکبراقتصادکشور 
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پیش از ورود به موضوع الزه است تبعات اقتصادی ناشی از وابستگی کشورها به فروش منیابع طبیعیی بیرتجدیدپیذیر
مورد بررسی قرار گیرد.
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همواره قیمت پارهای از منابع طبیعی دستخوش نوسانات شدید است ،بهعنوان مثا  ،قیمت نفت واه در سیا 1999
 1998حدود  10دالر در هر بشکه بود در حالیکه در سا  2008به بیش از  100دالر در هر بشیکه رسیید .ایین چنیین
نوساناتی به سردرگمی دولت در برنامههایش میانجامد .تغییراتی اینچنین ناگهانی در واقعییتهیای اقتصیادی ابلیب بیه
بهه ووردن گسترده قراردادهای اقتصادی منجر میشود.
از آنجا که دولت انت ار درآمدهای بیشتر را در آینده دارد با وجود بهرهمندی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بیه
زیر بار قرض نیز میرود .عواملی چون افزایش نقدینگی و یا مرض هلنیدی کیه باعیث کیاهش نیرخ بهیره در قبیا قیرض
میشود نیز در تربیب دولتها به این کار مؤثر است .عالوه بر این ،وود منابع طبیعی کشور نیز به صورت منبیع تضیمین
موازی برای دریافت اعتبار بیشتر عمل میکند .با این حا  ،چنانچه قیمت مواد واه طبیعیی و نیرخ معاوضیه ارز در یی
زمان افت کند دولت پو کافی برای پرداوت دیون نخواهد داشت .به عنوان نمونه میتوان از نیجریه و ونزوئال ناه برد کیه
در دهه  1970با رشد ناگهانی قیمت نفت به سرعت وود را به زیر بار دیون سینگین بردنید ،امیا وقتیی در دهیه  1980از
قیمت نفت کاسته شد؛ موسسات مالی از پرداوت واه به آنها سر باز زدند و بسیاری از این کشورها بسیار مقروض شیدند
و با احتساب جریمهای که بر بهره آنها افزوده میشد همچنان به زیر بار قرض بیشتری رفتند.
-2-5نفرینمنابع 11

این ایده که وجود منابع طبیعی میتواند بال باشد تا برکت در سا  1980م رح شد؛ و در  1993ریچارد اوتیی 12ایین
موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانستهاند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشیان بهیره گیرنید را
توضیح داد.
رشد اقتصادی پایینتر (نسبی) کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفیرین
منابع یا به تناقض فراوانی شهرت دارد .این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن اسیت بیه وجیود آیید ،از آن جملیه کیاهش
قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبیع تزرییق درآمید حاصیل از منیابع بیهطیور
مستقی در اقتصاد حاصل میشود) ،فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی ،عده مدیریت دولت یا بر اثر فساد سیاسی ممکین
است اتفاق بیفتد.
لذا با تشریح مقدمات فوق و بررسی گذرای اتکای کشورها به درآمد ناشی از منابع طبیعی بیر تجدیدپذیر ماننید نفیت
و گاز به وضوح میتوان به شکننده بودن اقتصاد این کشورها در مقابل نوسانات قیمت و تضییع منابع درآمدی پی برد.
علیرب اینکه تقریبا تمامی کشورهای دارای منابع نفت و گاز دارای صندوق ثروت ملی بوده و بخشی از درآمید ناشیی
از فروش منابع طبیعی را به این صندوقها واریز میکنند ،ولی همواره دستاندازی دولتها به منابع صندوق و برداشت ییا
کسری واریزی به آن بهمن ور جبران هزینههای جاری به این صندوقها و عملکرد آن ل مه وارد نموده است .در حالیکیه
نقش صندوق در توسعه اقتصادی و زیرساوتی کشور نادیده گرفته میشود.
آنچه در مرور عملکیرد صیندوقهیای ثیروت ملیی موفیق جهیان مبیرهن اسیت ارزشافزاییی منیابع آنهیا از طرییق
سرمایهگذاری وارجی این صندوقها میباشد .ولی نسخه سرمایهگذاری وارجی همیشه نمیتواند اثربخشیی الزه را بیرای
تمامی کشورها داشته باشد.
11- The resource curse hypothesis
12- Richard Auty
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سرمایهگذاری منابع صندوق ثیروت ملیی در کشیورهایی کیه دارای زیرسیاوتهیای ضیعیف در حیوزههیای صینعت،
حملونقل ،کشاورزی ،ارتباطات و  ...هستند در پروژههایی که اثرات ماندگار آن برای نسلهای آینده وواهید داشیت و بیه
توسعه زیرساوتهای کشور کم میکند میتواند از موارد جذاب باشد .مشروط بر اینکه تضمین برداشت منافع ناشی از
بهرهبرداری آنها به من ور جبران منابع تامین شده از صندوق به آنان واگذار شود.
به عنوان مثا  ،دولت عربستان سعودی اعاله کرده  4درصد از سهاه آرامکو بیه ارزش  80میلییارد دالر را بیه صیندوق
ثروت این کشور ( 13)PIFمنتقل کرد .دولت عربستان معتقد است این سهاه در مییانمیدت ،موقعییت میالی قیوی و رتبیه
اعتباری باالی صندوق سرمایهگذاری عمومی را تقویت میکند .ارزش شرکت سعودی آرامکو عربستان  1.99تریلییون دالر
میباشد و آن را پس از با ارزشترین شرکت جهان یعنی اپل و مایکروسافت قرار میدهد.
به این ترتیب صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی  PIFدر سود ناشی از فروش نفت و فرآوردههیای نفتیی
این شرکت سهی شده و منابع مالی جدیدی به صندوق اضافه نموده از طرفی با پرداوت وجیه  80میلییارد دالری سیه ،
نقش مهمی در تامین مالی شرکت ایفا نموده است .الزه به ذکر است آرامکو ،بزرگترین عرضه اولیه عمیومی جهیان را در
اواور سا  2019با عرضه  1.5درصد از سهاه وود در بازارهای جهانی به ارزش  29.4میلیارد دالر انجاه داد.
-6تجربهکشورهابااقتصادمبتنیبرفروشنفتدرمواجههبابحرانونحوهمدیریتمصارفمنابعصندوق(مطالعهه
موردیبحرانناشیازهمهگیریبیماریکووید )19


نمونه موفق صندوق های ثروت ،صندوق نفت نروژ است که امسا به کم دولت نروژ آمده و در بودجیه تعیدیلشیده
نروژ برای کرونا ،دولت اجازه یافته برابر  48میلیارد دالر از آن برداشت کند .رق برداشت سا قبل  23میلییارد دالر بیوده
است .صندوق ثروت نروژ در سا  96میالدی تاسیس شد .کل نفت نروژ را بخش وصوصی مییفروشید و بیه دولیت %58
مالیات میدهد که این وجوه مستقی به صندوق نفت نروژ واریز میشود .دولت میتواند حداکثر  %3ارزش روز را برداشیت
کند که بالبا کمتر برداشته است .بهرب این ،همین برداشت ک برابر  %20کل درآمد بودجیه کشیور اسیت؛ وجیوهی کیه
عمال از محل سود صندوق مصرف میشود .در بودجه کرونایی امسا  ،به صیورت اسیتثنا دولیت اجیازه یافتیه  %5از ارزش
صندوق را برداشت کند.
صندوق های ثروت ملی در کشورهای حوزه ولیج فارس از ن ر افزایش تعهدات مالی به بودجیههیای عمیومی و و یر
کاهش نقدینگی با چالشهایی روبرو هستند .همچنین این صندوق ها با توجه به پیامدهای وییروس کرونیا و افیت قیمیت
نفت ،با کسری نقدینگی روبرو شده است.
کاهش قیمت نفت ناشی از اپیدمی ویروس کرونا نیازهای کلی دولتهای ولیج فارس را برای استقراض ،بسیار افزایش
داده است که این امر تنها با برداشت از صندوقهای ثروتمند دولتی محقق میشود که در نتیجه ،باعیث کمبیود نقیدینگی
میشود .عربستان بودجه وود را از طریق بدهی و برداشت از ذوایر دولتی نیزد بانی مرکیزی تیأمین مییکند،کیه سیا
گذشته ( 40میلیارد دالر) از ذوایر وارجی بان مرکزی برداشت کرد و بیه تیأمین هزینیههیای صیندوق سیرمایهگیذاری
اوتصاص داد.
کویت با هدف تقویت منابع مالی وود در بحبوحهی قیمت پایین نفت و همهگیری ویروس کرونا ،انتقیا سیاالنه %10
از درآمدهای دولت به صندوق ثروت ملی را مشروط به مازاد بودجه میکنید .کوییت در ن یر دارد انتقیا سیاالنه  %10از
13- Public Investment Fund of Saudi Arabia
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درآمدهای دولت به صندوق ثروت ملی را مشروط به مازاد بودجه کند .کویت سعی دارد منابع مالی وود را در بحبوحیهی
قیمت پایین نفت و همهگیری ویروس کرونا تقویت کند .صندوق بینالمللی پیو تخمیین زده کسیری بودجیه کوییت در
سا جاری میالدی علیرب ثروت باالی این کشور صادرکننده نفت ،به  %11تولید ناوالص داولی آن برسید در حیالیکیه
سا گذشته  4.8میلیارد دالر مازاد بودجه داشت .کویت با توجه به مخالفت مجلس با ی قانون بدهی که توسیط دولیت
ارائه شده ،نمیتواند به واههای بینالمللی دسترسی داشته باشد.
همین اتفاق به کررات در وصوص صندوق توسعه ملی ایران نیز اتفاق افتاده که جیدو زییر نشیاندهنیده نوسیان در
واریز درآمدهای سه صندوق در سنوات مختلف میباشد که عالوه بر تبعات ناشی از همهگیری ویروس کرونا ،تحری های
بینالمللی و کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش واریزی به صندوق در سا های  1398به بعد دیده میشود.
سال 

سهمصندوق 

سال 

سهمصندوق 

1389

 20

1395

 20

1390

 20

1396

 30

1391

 23

1397

 32

1392

 26

1398

 20

1393

 29

1399

 20

1394

 20



منبع :قوانین بودجه ساالنه کشور ایران
وآموزههایآنبرایایران 

صندوقهایمختلف

سرمایهگذاریدر

-7بررسینحوههزینهکرددرآمدهایناشیاز

با عنایت به توضیحات باال و مرور تجربیات صندوقهای ثروت ملی در کشورهای شاوص ،میتوان نتیجیهگییری نمیود
رویه فعلی صندوق توسعه ملی به نحویکه بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات ،ساالنه به صیندوق وارییز
و صندوق بر اساس آییننامههای تبیینشده از طریق بان های عامل به دو صورت ارزی و ریالی اقداه به اع ای تسیهیالت
مینماید ،پاسخگوی نیاز فعلی اقتصاد کشور نبوده و ضمن نادیدهگرفتن عامل کاهش ارزش ذاتی منابع میالی صیندوق بیه
جهت نوسانات نرخ برابری ارز در ایران و جهان ،فرآیند ارزشافزا و مولدی برای آن در ن ر گرفتیه نشیده اسیت .از طرفیی
اع ای تسهیالت نیز در  11سا گذشته از عمر صندوق با صرف تنها  %19از منابع ،نتوانسته در تاثیر چنیدانی در اقتصیاد
کشور ایفا نماید .لذا ابتدا با تاکید بر نتایج صورتگرفته در قالب پژوهشی که به تعیین میزان بهینیه وارییز سیه صیندوق
میپردازد ،به این ترتیب که در م العه مذکور به بررسی تاثیر کسر  40 ،30و یا  50درصد سه های ثابت صندوق توسیعه
ملی از درآمدهای نفتی پرداوته و نتایج بیانگر آن است که پسانیداز  30درصید منیابع نفتیی در صیندوق توسیعه ملیی
بهترین عملکرد را بین سایر سناریوها بهمن ور ایجاد کمترین نوسان در تولید و توره دارد .همچنین نشان دادند که قاعده
فعلی سه ثابت پسانداز باعث کاهش نوسانات توره و تولید میشود( .قدیرزاده و همکاران)1400 ،
در ادامه با توجه بیه ضیرورت شیفاف بیودن عملییات صیندوق در امیور مختلیف ن ییر مکمیل بودجیههیای سینواتی،
سرمایهگذاری اقتصادی ،اع ای تسهیالت و سایر عملیاتی که میتوان برای صندوق متصور بود ،الزه است چهیار صیندوق
در زیرمجموعه صندوق توسعه ملی به ترتیب زیر تشکیل گردند:
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-1

-2

-3

-4

صندوقتثبیت :هدف آن کاهش نوسان درآمدهای دولت و جبران کسیری بودجیه در زمیان کیاهش قیمیت ییا
میزان صادرات نفت واه ،گاز و میعانات گازی و ذوایر معدنی (به صورت واه) است .بدین ترتییب میازاد درآمید
ناشی از فروش نفت واه ،گاز و میعانات گازی و ذوایر معدنی (به صورت واه) نسبت به رق پیشبینی شیده در
بودجه به این حساب واریز و در مواقع ضیروری ماننید کیاهش قیمیت نفیت بیرای جبیران کسیری بودجیه و ییا
هزینههای پیشبینی نشده در بودجه مانند کم هزینههای بیکاری ناشی از همهگیری وییروس کرونیا بیه کیار
گرفته شود.
دامنه سرمایهگذاری صندوق تثبیت در داراییهای کوتاهمدت با نقدشوندگی باال مانند اسناد و اوراق با بازده ثابت
والصه میشود.
بر اساس قوانین بودجه سنواتی ،هر کجا که اشاره به برداشت از ذوایر صندوق میگردد ،صرفا برداشیت از منیابع
این حساب برای جبران کسریهای دولت مجاز میباشد.
نسلهایآینده :هدف آن حفاظت و انتقا منابع ثروت ملی به نسلهای آینده است .مکیانیزه
پسانداز 
صندوق 
عمل به این صورت است که قسمتی از درآمدهای نفتی بهعنوان سه نسلهای آینده به صندوق واریز میشیود.
برداشت از اصل منابع واریزی به این صندوق در شرایط عادی بیرممکن و منوط به همیهپرسیی عمیومی اسیت.
دامنه سرمایهگذاری از حساب این صندوق ،بازارهای سهاه بینالمللی ،امالک و مستغالت در سایر کشورها است.
همچنین سرمایهگذاری در پروژههای ملی دارای عایدی ارزی ما به ازای تامین منابع مالی پروژه وواهد بود.
صندوقسرمایهگذاریذخایرارزی :هدف آن سرمایهگذاری و کسب بازده از بخشی از ذویایر ارزی وارییزی بیه

صندوق و حفظ قدرت ورید بینالمللی کشور است .مکانیزه عمل در این صندوق به این صورت وواهد بیود کیه
قسمتی از درآمدهای نفتی به این صندوق جهت حفظ ارزش پو واریز میگردد و علت جداسازی آن از صیندوق
پسانداز نسل آینده ،ایحاد شفافیت در عملیات و شاوههای مختلف اقتصادی و سرمایهگذاری صندوق به ترتییب
نقدشوندگی زیاد و نقدشوندگی ک میباشد .دامنه سرمایهگذاری ،در بیازارهیای پیولی بیینالمللیی و تبیدیل بیه
ارزهای مختلف رایج (سنتی و رمزارز) و فلزات گرانبها به من ور حفظ و بهینهسازی ارزش پیو سیرمایهگیذاری
میگردد.
صندوقتوسعه :هدف آن تبدیل درآمدهای نفتی به ثروت ماندگار ،سرمایۀ مولد و توسعۀ پایدار از طریق اع یای

تسهیالت به طرحها و سرمایهگذاریهای توجیهدار و تامین منابع مالی پروژه های ملی در حوزههای زیرسیاوتی
و ماندگار کشور که تامین هزینههای آن وارج از بودجه سنواتی است .مکیانیزه عمیل ایین اسیت کیه بخشیی از
درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری در صندوق نسل آینده و ذویره ارزی و سود تسهیالت اع ایی و عایدات ناشیی
از سرمایهگذاری در طرحهای ملی ،به عنوان آورده در این صندوق جهت مصارف در طیرحهیای سیرمایهگیذاری
مذکور مصرف میگردد.
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مد شماتی

توزیع منابع صندوق به صورت ذیل وواهد بود:

سرمایهگذاریاثربخشمنابعصندوقتوسعهملیدرایران 

-8مدلپیشنهادیبرای

ساوتار مناسب سرمایهگذاری ،عامل بسیار مهمی جهت جلوگیری از سوء میدیریت در منیابع ،کیاهش تضیاد منیافع و
جلوگیری از پذیرش ریس باال است .ایجاد سازوکار و فرآیند مناسب اجرایی و ن ارتی و از طرفی ایجاد محدودیتهیا بیه
شرط عده کاهش ظرفیتها و توان مدیریت باعث کاهش سوء مدیریت منابع وواهد شد.
در صندوق ثروت ملی همچون هر نهاد مالی دیگر که در آن مدیریت از مالکیت جدا است ،تضاد منافع وجیود دارد .بیه
عنوان مثا  ،دولتها با توجه به مالکیت بر منابع صندوق به دنبا سیرمایهگیذاریهیای ویاص و من بیق بیا انگییزههیای
سیاسی وود هستند .به طور حت ایجاد قوانین واص در سرمایهگذاری همچون حداقلکردن سرمایهگذاریهیای داولیی،
عامل مهمی در کاهش تضاد منافع در مدیریت است .یکی از مه ترین اهداف در مدیریت داراییهیا حفیظ اصیل منیابع و
عده پذیرش ریس های بیرمن قی است .تعیین محدودیتهای الزه در زمینه سیرمایهگیذاری و ریسی از سیوی ارکیان
سیاستگذار همچون هیئت امنا و تصویب استراتژیهای اصلی سبب میشیود کیه سیرمایهگیذاری و پیذیرش ریسی بیه
صورت معقوالنه از سوی مدیران اجرایی انجاه گیرد( .محمودی و همکاران)1398 ،
در تجربه نروژ ،صندوق برای مدیریت بخشی از سرمایهگذاریهای وود در اوراق با بازده ثابت و سهاه از استفاده نموده
است .صندوق وظایف و اوتیار بخشی از سرمایهگذاری وارجی سرمایهگذاری دارایی وود را در زمینههای کامالً مشخصیی
که توسعه مهارتهای داول سازمانی و تیمی در آن زمینهها چندان مناسب نیست به نهادهای با تجربه و با سیابقه ویوب
واگذار مینماید .صندوق با این کار در پی کارگزارانی است که بهتر از بازار عمل کرده و از این طریق بازده متفیاوتی بیرای
صندوق کسب نمایند.
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لذا با برداشت از تجربیات کارآمد و آسیبهای احتمالی شناساییشده بابت ورود سرمایه صندوقهیای ثیروت ملیی بیه
عرصه کار اقتصادی ،الزه است صندوق بدواً پیشنیازهایی را ایجاد نماید که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 فرآیند سرمایهگذاری شامل شناسایی اولیه ،ارزیابی ،اجرا و مدیریت فعا سبد سرمایهگذاری تبیین گردد.
 صندوق در تمامی تصمی ها دارای استقال کامل باشد و دولت در آنهیا ،بیه وییژه در زمینیه توسیعهای ،نقشیی
نداشته باشد.
 معیارها و سنجههای اقتصادی و بیراقتصادی و نیز اهداف کسب بازدهی ،نیوع ،محیدودیتهیا ،افیقهیا ،پیذیرش
ریس مختلف برای سرمایهگذاریها باید مشخص باشد.
 مدیریت پورتفولیو توسط کارگزاران وبره ،انجاه شده ولی تصمی گیری نهایی پس از بررسیهای الزه با تصیویب
هیات عامل صندوق انجاه میشود .بیه دلییل جلیوگیری از ورود نقیدینگی بیه اقتصیاد داولیی ،حی یه فعالییت
کارگزاران ترجیحا بازارهای وارج از کشور میباشد .کارگزارها میتواننید از شخصییتهیای حقیوقی ذییل بیا دو
ماموریت مجری یا سبدگردان و مجری پروژه های کالن انتخاب گردند:
بان های سرمایهگذاری )(Investment Banks
صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه )(Brokers
صندوقهای سرمایهگذاری وصوصی )(Private Equity Funds
سازمانهای توسعهای (در وصوص سرمایهگذاری در پروژههای ملی و زیرساوتی ماندگار)
نهاد صندوق توسعه ملی
 معیارهای گزینش کارگزاران سرمایهگیذاری ویارج سیازمانی و همچنیین فرآینید انتخیاب آنهیا در قالیب یی
دستورالعمل تبیین گردد.
 ایجاد کمیته ارزیابی سرمایهگذاریها و ریس و استقرار سیست میدیریت ریسی
روشهای اندازهگیری و پایش و اقدامات بعدی آن شفاف باشد.
گاههای اصلی و کالن فرآیند سرمایهگذاری پیشنهادی برای صیندوق توسیعه ملیی و مشخصیا در دو حسیاب ییا زییر
صندوق پسانداز نسلهای آینده و ذوایر ارزی به شرح ذیل میباشد:

بایید در صیندوق و فرآینید و
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به من ور تفکی وظایف حاکمیتی از امور اقتصادی و عده ورود صندوق به امور اجرایی سرمایهگیذاری و تحلییلهیای
سودآوری و بازار پیشنهاد میگردد ی شرکت سرمایهگذاری دولتیی (مشیمو گیروه ( )3ذییل میاده ( )2قیانون اجیرای
سیاستهای کلی اصل چهیل و چهیاره ( )44قیانون اساسیی) در زیرمجموعیه صیندوق ایجیاد گیردد و امیور اقتصیادی و
سرمایهگذاری و تعامل با کارگزاران از آن طریق پیگیری و اجرا گردد.

مد تعاملی پیشنهادی به صورت زیر میباشد:

بدیهی است در صورتیکه بدون واس ه شرکت دولتی سرمایهگذاریها مدیریت گردند ،مد زیر پاسخگیو وواهید بیود
ولی به دلیل اوتالط وظایف حاکمیتی و امور اقتصادی ،درآمدزایی سودآوری علیرب کوچی تیر بیودن سیاوتار ،در ایین
راهکار ،سازمانهای توسعهای میتوانند به عنوان کارگزار و مجری پروژههای صندوق وارد عمل شوند.

ونتیجهگیری

جمعبندی
 -9

با توجه به توضیحات باال و تشریح مد های کاری صندوقهای ثروت ملی در دنیا ،مشخص میگیردد اکثیر قرییب بیه
اتفاق این صندوقها با تقسی منابع وود در دو بخش کلی تثبیت و سرمایهگذاری ،در بخش اع میی از منیابع ویود را در
جهت ارزشافزایی در دو بخش داولی و وارجی اقداه به سرمایهگذاری نموده که سرمایهگذاریهای داولی این صندوقها
بر پروژههای زیرساوتی ملی و عایدات ارزی تمرکز نموده و در بخش سیرمایهگیذاری ویارجی ،در بیازار سیهاه ،امیالک و
فلزات گرانبها تمرکز دارند.
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لذا با تاکید توصیه میگردد صندوق توسعه ملی ایران نیز با بهکارگیری منابع در اوتیار در چروه اقتصیادی اقیداه بیه
سرمایهگذاری منابع وود در پروژههای ملی و زیرساوتی با عایدات ارزی نموده به نحویکه بر اساس قراردادی با دولت تیا
مدت زمان مشخص (حداقل میانمدت) عایدات حاصل از این سرمایهگذاری به صندوق وارد و پس از اتماه قرارداد تحویل
دولت گردد یا در بازار سرمایه واگذار گردد.
همچنین بخشی از سرمابه وود را با ارزیابی ریس در بازارهای بینالمللی سهاه و امالک ،سیرمایهگیذاری نماییدکیه
البته الزمه آن اجرای اصو سانتیاگو و اطمیناندهی به کشورهای سرمایهپیذیر از عملییات مبتنیی بیر اصیو صیحیح در
صندوق توسعه ملی میباشد.
در انتها نیز پیشنهادهای زیر به عنوان بایدها و نبایدها در مصرف اثربخش منابع صندوق توسعه ملی ایران به شرح زیر
ارائه میگردد:
 ایجاد چهار صندوق فرعی بیرمستقل از صندوق توسعه ملی و تسهی منابع ورودی به صندوق به چهیار صیندوق
تثبیت (مازاد درآمد محققشده از پیشبینی بودجه) صندوق نسل آینده و صندوق ذویره ارزی (سه مقررشیده
در قانون به عنوان ورودی) ،صندوق توسعه (عایدات ناشی از عملیات سرمایهگذاری در صندوقهای نسل آینده و
ذویره ارزی و سود ناشی از تامین منابع مالی و تسهیالت)
 صندوق اقداه به سرمایه گذاری منابع وود به جای سپرده گذاری نماید.
 دامنه سرمایهگذاری وارجی صندوق بازار سرمایه ،ارز ،امالک و اوراق باشد.
 مشارکت و سرمایهگذاری صندوق توسعه در پروژههای ملی وارج از بودجه که اثرات ماندگار آن برای نسیلهیای
آینده وواهد داشت و به توسعه زیرساوتهای کشور کم میکند ،مشروط بر اینکه تضیمین برداشیت منیافع
ناشی از بهرهبرداری آنها به من ور جبران منابع تامین شده از صندوق به آنان واگذار شود.
 اصل بر ممنوعیت سرمایهگذاری در بازارهای داولی (تمل شرکتها ،ورید و فروش سهاه و امالک) است .چون
مصداق بارز مداوله دولت در بازار بوده و تعاد بازار را بر ه زده ،پاییه پیولی را افیزایش داده و تیورهزاسیت .از
طرفی این حج توان مالی باعث ایجاد موسسهای هولدینگی وصولتی میشود.
 سیست مدیریت ریس

سرمایهگذاری باید در صندوق توسعه ملی ایران ایجاد شود.

 تصمی گیری در سرمایهگذاری در کشورها با پیشنهاد هیات عامل و تصویب هیات امنا
 مدیریت پورتفولیو توسط کیارگزاران وبیره انجیاه ،ولیی تصیمی گییری نهیایی پیس از تاییید کمیتیه ریسی
سرمایهگذاری و تصویب هیات عامل صندوق انجاه میشود.

و

 برداشت از اصل منابع صندوق بین نسلی بیرممکن و فقط از طریق همهپرسیی عمیومی امکیانپیذیر باشید .در
صورت امکان تنها برداشت از سود تعریف شود.
 قوانین بودجه سنواتی و سایر مراجع ذیصالح صرفاً اجازه دول تصرف و تعیین تکلیف منابع صیندوق تثبییت را
دارند.
 مدیریت منابع باید بهطور کامل در اوتیار مدیران صندوق باشد و از ایین منیابع در سیاسیتهیای پیولی و ارزی
کشور استفاده نشود.
 منابع صندوق نباید به ریا تبدیل شود.
 تعیین و تصویب دستورالعملهای سرمایهگذاری و پیادهسازی اصو  24گانه سانتیاگو
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 اوتصاص بخشی از عایدات صندوق ذویره ارزی به عنوان ذویره موارد بحرانی به من یور بهیرهبیرداری از آن در
شرایط واص با اذن حکومتی مانند بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا
 تخصیص واه به بخش وصوصی صرفاً به صورت ارزی به پروژهها جهت ورید و انتقا و بومیسازی دانیش فنیی،
پروژههای ساوت ،نوسازی و تجهیز واحدهای صنعتی با قابلیت صادرات و درآمد ارزی
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