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چکیده
هدف این تحقیق بهره گیری از تجارب موفق  15صندوق ثروت جهانی موفق شامل،KIA ،GIC ،ADIA ،CIC ،NBIM :
،Bpifrance ،NBK ،LIA ،Khazana ،UTIMCO ،Samruk-Kazyna ،NWF ،Future Funds ،KIC
 SOFAZاز چهار منظر ساختار حکمرانی صندوق ،پرتفوی صندوق ،رویه اقدام صندوق ،و مدیریت ریسک در صندوق برای
بهینه سازی صندوق توسعه ملی ایران بوده است .برای اینکار ،ابتدا اطالعات مورد نیاز از صندوق های نامبرده گردآوری و به
صورت کیفی تحلیل شد .سپس با استفاده از دانش مهندسی سازمان و تحلیل های کیفی انجام شده ،پیشنهادهای بهینه در
هر چهار حوزه برای صندوق توسعه ملی ایران ارایه شد .یافته ها نشان داد که صندوق توسعه ملی ایران می تواند با بهبود
ساختار حکمرانی ،توسعه پرتفوی فعلی خود ،حرکت به سمت رویکردهای سرمایه گذارانه و تقویت جایگاه مدیریت ریسک در
فعالیت های پرتفوی بهینه سازی شده صندوق ،جهش مطلوب عملکردی در تولید و صیانت از ثروت ملی ذخیره در این
صندوق داشته باشند.
واژگان کلیدی :صندوق توسعه ملی ،ساختار حکمرانی ،بهینه سازی پرتفوی ،رویه اقدام صندوق ،مدیریت ریسک ،دانش
مهندسی سازمان.
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 .1مقدمه
در سالهای اخیر ،دیدگاه سنتی ملتها بهعنوان بازیگران غیردخیل در سرمایهگذاری که تأثیر اصلی آنها در محدوده کنترل
اداری آنهاست ،تغییر کرده است .نقش دولت بهعنوان یک بازیگر پیشرفته ،کارگردانی و استراتژیک که در قالب مالکیت و
کنترل کامل سرمایهگذاران نهادی دولتی در سرمایهگذاری میانجیگری میکند ،دوباره طراحی شده است .این نفوذ جدید
دولت ،عصر جدیدی از سرمایه داری دولتی را آغاز کرده است که در آن دولت ها از شرکت های خصوصی حمایت می کنند.
تحت این «سرمایهداری دولتی جدید» ،کشورهایی که با مقدار زیادی ذخایر مالی خارجی از منابع ملی یا مازاد تجاری غنی
شدهاند ،از طریق ابزارهای سرمایهگذاری با هدف خاص به نام صندوقهای ثروت مستقل ( )SWFبه سرمایهگذاران نهادی
نمادین در اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند .اصطالح "صندوقهای ثروت دولتی" توسط روزانوف ]1[ 3در اثر خود "چه کسی
ثروت ملل را در اختیار دارد؟" ابداع کرد .به طور کلیSWF ،ها به عنوان وجوه دولتی و تحت کنترل تعریف می شوند .در دهه
گذشته SWF ،ها به دلیل افزایش قیمت نفت که درآمدهای بیشتری را برای چندین کشور اصلی  SWFبه ارمغان آورد،
افزایش کل دارایی  SWFتحت مدیریت ،و همچنین منجر به تغییر در تخصیص دارایی آنها شد ،توجه زیادی را به خود جلب
کرد .دیدگاه ها در مورد  SWFها متفاوت است [.]2
اما صندوق های ثروت ملی با مسائل مختلفی روبه رو هستند .به طوری که ممکن است در یک صندوق مسئله ای قبالً حل
شده باشد ،اما همین مسئله در صندوق دیگر یک مانع جدی و حل نشده باقی مانده باشد .لذا بهره گیری از تجارب صندوق
های برتر جهانی می تواند فرصتی برای بهبود زودهنگام صندوق های در حال توسعه باشد .بر این اساس؛ در این تحقیق سعی
می شود تا با بررسی صندوق های ثروت ملی موفق جهانی ( 15صندوق برتر از میان صندوق های برتر جهانی) به دانش عمیق
و شفافی در چهار محور :ساختار حکمرانی ،بهینه سازی پرتفوی ،رویه اقدام صندوق (سرمایه گذاری یا حمایتی) ،و مدیریت
ریسک در این صندوق ها با استفاده از دانش مهندسی سازمان و مطالعه تطبیقی-کیفی دست یابیم .هدف این است تا این
اطالعات بتواند در بهینه سازی چهار محور نامبرده در صندوق توسعه ملی ایران مورد استفاده قرار بگیرد .بنابراین سوال اصلی
تحقیق این است که الگوی بهینه سازی ساختاری صندوق توسعه ملی با بهره گیری از تجارب صندوق های برتر جهانی در
چهار محور :ساختار حکمرانی ،پرتفوی ،رویه اقدام صندوق ،و مدیریت ریسک کدام است؟ .برای پاسخ به این سوال ،تحقیق
حاضر مشتمل بر  4بخش :مقدمه ،مبانی نظری و پیشینه تجربی ،روش تحقیق ،یافته ها و نتیجه ارایه شده است.
 .2مبانی نظری تحقیق
در رابطه با صندوق های ثروت ملی تا کنون تحقیقات بسیاری انجام شده است .در این قیمت و به جهت رعایت اختصار در
گفتار ،به یک مقاله مروری در سال  2019در رابطه با صندوق های ثروت ملی اشاره می شود و از طوالنی شدن این بخش به
جهت ایجاد ایجاز الزم برای خوانندگان در بخش یافته های تحقیق ،خودداری می شود .مطابق یافته های باهو و همکاران []2؛
از سال  2005که ابتدای معرفی صندوق های ثروت ملی بوده تا ابتدای سال  2019بیش از  283مقاله معتبر در رابطه با
صندوق های ثروت ملی ارایه شده است .این مقاالت عمدتاً در رابطه با رشد صندوق های ثروت ملی ،حکمرانی و مالحظات
سیاسی مرتبط با صندوق ها ،و راهبردهای سرمایه گذاری در آنان بوده است .به لحاظ مفاهیم موضوعی نیز این مقاالت به
موضوعاتی مانند :نقش صندوق ها در امنیت اقتصادی کشورها ،حکمرانی شرکتی صندوق ها ،سرمایه گذاران نهادی ،مالکیت،
سیاست های شفافیت ،عوامل و معیارها ،سرمایه گذاری ،ریسک و عملکرد صندوق ها پرداخته اند .بیشترین تعداد مقاالت از
سوی محققین آمریکا ،انگلیس ،کانادا ،استرالیا ،چین و فرانسه بوده است .دانشگاه های فلوریدا ،میسوری ،میشینگان،
تسینگوان ،واشنگتن ،هاروارد MIT ،و استنفورد نیز پیشتازان تحقیقاتی این موضوع بوده اند.
در تعاریف صندوق های ثروت ملی؛ SWFها عموماً ابزارهای سرمایه گذاری تحت مالکیت و کنترل دولت ها در نظر گرفته می
شوند .در تحقیقات؛ هیچ ردپای قاطعی از تعریف یا تعاریف صندوق ثروت ملی ارایه نشده است .اما به ورت فنی ،این صندوق
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ها یک نوع از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت ،کنترل و/یا نظارت یک
سازمان یا ترتیبات دولتی (ملی یا فرعی) برای تثبیت نوسانات کالن اقتصادی ناشی از عدم تعادل پرداختها بوجود آمده اند.
آنها می توانند اهداف متعددی مانند تثبیت ،پس انداز ،تولید درآمد و پرداخت مستمری داشته باشند .تعریف گستردهتر از
 SWFبر پنج اصل استوار است )1( :ترتیبات مستقل و وضعیت مالکیت )2( ،وضعیت مدیریت و کنترل )3( ،منبع وجوه و
اهداف اقتصادی آنها )4( ،ماهیت قرار گرفتن وجوه و بدهی ها ،و ( )5تثبیت عدم تعادل پرداخت ها .عوامل کلیدی که
SWFها را از سایر سرمایه گذاران متمایز می کند شامل :ترتیبات مستقل ،مالکیت ،مدیریت و سیستم های کنترل آنها است.
آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت و کنترل دولت یا نمایندگان دولت هستند [.]2
به صورت کلی؛ مهم ترین نکات تحقیقات پیشین بدین شرح است :استانداردهای حکمرانی خوب در صندوق های ثروت ملی
شامل :اهداف و راهبرد سرمایه گذاری ،حکمرانی ،شفافیت و رفتار صندوق است[ ،]3اقتصاد سیاسی ابزار دولت ها در اجیر
کردن صندوق های ثروت ملی است [ ، ]4تاثیر مثبت و باالتر سرمایه گذاری صندوق ها بر شرکت های عمومی در مقایسه با
شرکت های خصوصی [ ، ]5نهادسازی در صندوق های ثروت ملی به شدت از رفتار حزب سیاسی حاکم و تعداد سیاست
گذاران با قدرت وت وی تصمیمات کالن تاثیر می پذیرد .دموکراسی و تعداد کم وتوکننده ها موجب حکمرانی خوب صندوق می
شود [ ،]6ارزیابی تاثیر شدید و جدی رسک های سیاسی بر روی تصمیمات سرمایه گذارانه صندوق های ثروت ملی [ ،]7اشاره
به رابطه بین فرهنگ ملی و حکمرانی صندوق ها که حکمرانی  SWFبا ابعاد فرهنگی مانند :فاصله از قدرت ،فردگرایی و به
احتمال زیاد مردانگی مرتبط است .حکمرانی بهتر  SWFبا جهت گیری طوالنی مدت ،زیاده روی و اجتناب از عدم قطعیت
همراه است [ ،]8ارایه یک مدل اسالمی  SWFبا توجه به مهم ترین اصول شریعت ،چارچوب حکمرانی شرکتی اسالمی،
چارچوب شفافیت سازمانی اسالمی ،و چارچوب  SCRاسالمی [ ،]9قدرت های میانی اقتصاد موجب پدید آمدن SWFها می
شوند [ ، ]10دالیل داخلی راه اندازی صندوق های ثروت ملی و تاثیر سیاست داخلی بر ایجاد صندوق و هدایت حکمرانی
صندوق [ ، ]11ذخیره ها و رزروهای صندوق ها نقش نامشخصی در مدیریت سرمایه گذاری ها دارد [ ،]12نقش سه عامل:
پایداری سیاسی ،دموکراسی کمتر و باز بودن مالی بیشتر در جذب سرمایه صندوق های ثروت ملی [ .]13با این مرور کلی؛
تالش می شود با بررسی  15صندوق برتر ثروت ملی در جهان و برداشت تطبیقی از این صندوق ها ،راهکارهای بهینه ساز و
بهبود دهنده برای صندوق توسعه ملی ایران به عنوان چهلمین صندوق ثروت ملی دنیا ارایه بشود.
 .3روش پژوهش
در این تحقیق از رویکرد بررسی تطبیقی برای بهره گیری از تجارب موفق جهانی صندوق های ثروت ملی از چهار منظر:
ساختار حکمرانی ،پرتفوی ،رویه اقدام صندوق و مدیریت ریسک استفاده شده است .براین اساس تعداد  15صندوق از میان
برترین صندوق های ثروت جهانی شامل،NWF ،Future Funds ،KIC ،KIA ،GIC ،ADIA ،CIC ،NBIM :
 SOFAZ ،Bpifrance ،NBK ،LIA ،Khazana ،UTIMCO ،Samruk-Kazynaبرای ارزیابی تطبیقی انتخاب
شده است .داده های مورد نیاز تحقیق از وب سایت این صندوق ها و گزارشات منتشر شده در وب سایت آنها تا ابتدای سال
 2022گردآوری و تحلیل شده است .سپس با استفاده از دانش مهندسی سازمان و تحلیل کیفی داده های گردآوری شده،
پیشنهادهایی برای صندوق توسعه ملی ایران در هر کدام از چهار منظر مورد نظر ارایه می شود.
 .4یافتههای پژوهش
پس از استخراج اطالعات هر کدام از  15صندوق برتر انتخابی از چهار منظر :ساختار حکمرانی ،پرتفوی ،ساختار عملکرد ثروتی
و مدیریت ریسک در این بخش نتایج ارزیابی این اطالعات برای هر کدام از چهار منظر به صورت جداگانه ارایه شده است و در
انتهای تحلیل های کیفی هر منظر ،مدل مفهومی پیشنهادی بهینه برای استفاده در صندوق توسعه ملی ایران با استفاده از
رویکرد مهندسی سازمان ارایه شده است.
 .4.1ساختار حکمرانی
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در این بخش به معرفی تاریخچه صندوق ها ،سرمایه موجود ،حیطه عملکردی ،مبانی حکمرانی سازمانی صندوق ،ترکیب تیم
رهبری ،تقسیمات فرامرزی آنها و ساختار سازمانی صندوق ها پرداخته می شود.
 -1صندوق  NBIMیک صندوق دولتی نروژ و مستقر در اسلو نروژ تاسیس  1997با سرمایه بالغ بر  1/402تریلیون
دالر است .این صندوق سازماندهی بسیار منظم و وب سایت مهندسی شده دارد .با اینکه فعالیت اصلی صندوق تولید ثروت از
مجاری مختلف فیزیکی و مجازی است ،اما تمرکز اصلی تیم رهبری و وب سایت صندوق بر روانشناسی اجتماعی افراد و جذب
از این طریق است .صندوق شامل  9123شرکت در  73کشور ،و  11235سرمایه گذاری در  4ناحیه سرمایه گذارانه است و از
این جهت بزرگترین صندوق چندملیتی و بین المللی است .این صندوق در اسلو ،نیویورک ،لندن ،شانگهای ،سنگاپور ،توکیو و
لوگزمبرگ دفتر فعال دارد .صندوق  NIBMبا تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و همسایگان ایران مانند :چین ،هند،
بنگالدش ،قرقیزستان ،کره جنوبی ،هنگ کنگ ،اندونزی ،ژاپن ،فیلیپین ،بحرین ،کویت ،امارات متحده عربی ،عربستان ،قطر،
ترکیه ،روسیه و حتی تمامی کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا ،انگلیس ،فرانسه ،آلمان ،کانادا و غیره نیز مراوده سرمایه
گذارانه دارد .در واقع صندوق  NBIMمنافع و راهبردهای مالی مشترکی با تمام جهان برقرار کرده و این جامعیت علت مهمی
در موفقیت و توسعه روزافزون آن است .صندوق  NBIMبا جامعه دانشگاهی جهان در سه حوزه :تامین مالی ،فناوری و
موضوعات سرمایه گذاری پاسخگو تعامل جدی و پیوسته دارد [ .]15-14صندوق  NIBMیک تیم رهبری  9نفره با متوسط
سن باالی  55سال دارد که  7عضو این تیم از اکتبر  2020در صندوق  NBIMبه صورت همزمان شروع به کار کرده اند .اما
مدیر ارشد ریسک از سال  2014و مدیر ارشد سهام آن از سال  2011در این صندوق بدون هیچ تغییری مشغول به فعالیت
هستند [.]16
 -2صندوق  CICیک صندوق دولتی چینی مستقر در شهر پکن چین ،تاسیس در  2007با سرمایه فعلی بالغ بر 1/222
تریلیون دالر است .این صندوق در ابتدا با سرمایه  200میلیارد دالر شروع به فعالیت نمود .صندوق  CICنظم سازمانی در
جهت تولید ثروت و مقید بودن به ضوابط حقوقی را مورد توجه قرار داده است .ساختار صندوق شامل یک هیئت مدیره ،کمیته
های پاداش و کمیته اجرایی تابعه این هیئت مدیره است .یک هیئت نظارتی (شامل کمیته حسابرسی و کمیته نظارتی) بر
فعالیت های هیئت مدیره نظارت دارد .بعالوه ،یک شورای مشورتی بین المللی نیز منحصراً به کمیته اجرایی کمک می کند.
کمیته اجرایی شامل سه بخش :دپارتمان های مدیریت سهام خانگی (ملی یا داخلی) ،مدیریت و وظایف پشتیبانی ،و دپارتمان
های سرمایه گذاری خارجی است .صندوق  CICیک تیم رهبری  11نفره با متوسط سن باالی  58سال دارد .این تیم به
شدت کارآزموده و دارای سوابق بانکی و اجرایی قوی هستند .صندوق  CICعلی رغم برنامه ریزی راهبردی متنوع ،برای
عملیات سرمایه گذارانه روزانه صندوق هم برنامه دارد .این صندوق در هنک گنگ و نیویورک دفتر مرکزی دارد .صندوق چهار
معیار ارزشی اصلی دارد :پاسخگویی ،هم افزایی ،حرفه ای گری ،الهام .چشم انداز صندوق این است که یک صندوق معتبر
توسعه ثروت در سطح جهانی باشد و ماموریت خود را افزایش صرافی های خارجی با هدف افزایش نرخ بازگشت سرمایه به
سهامداران آنها تحت یک تلرانس ریسک قابل قبول معرفی نموده است [.]17
 -3صندوق  ADIAیک صندوق دولتی سرمایه گذاری مستقر در ابوظبی امارات متحده عربی است که سرمایه های
مازاد بخش نفت امارات را مدیریت می کند .این صندوق در سال  1967تاسیس شده و هم اکنون سرمایه این صندوق بیش از
 829میلیارد دالر است .این صندوق یک موسسه سرمایه گذاری با تنوع جهانی است که با احتیاط وجوه را از طرف دولت
ابوظبی از طریق استراتژی متمرکز بر ایجاد ارزش بلندمدت سرمایه گذاری می کند .صندوق  ADIAاز طریق  1700جریان
کاری سرمایه گذاری در  2ناحیه و چندین زیرگروه آن در سرتاسر دنیا فعالیت سرمایه گذارانه دارد .ماموریت  ADIAحفظ
رونق بلندمدت ابوظبی با رشد محتاطانه سرمایه از طریق فرآیند سرمایه گذاری منظم و افراد متعهد است که ارزش های
فرهنگی  ADIAرا منعکس می کنند .پایداری صندوق  ADIAرا می توان در تعهد آنها به تنوع ،مدیریت و کنترل ریسک
قوی ،و عزم آنها برای قرار دادن شهرت خود بر همه چیز مشاهده کرد .همچنین با تأکید بر آموزش و توسعه افراد این صندوق
و ایجاد روابط بلندمدت اعتماد با شرکا بر اساس درک و احترام متقابل ،این رشد چندین برابر شده است .ساختار سازمانی
صندوق شامل یک هیئت مدیره ،مدیرعامل ،دفتر مدیرعامل ،و سه واحد تابعه مدیرعامل شامل :سرمایه گذاری ها ،استراتژیک،
و پشتیبان است .تیم مدیریتی صندو ق شامل :شیخ خلیفه بن زاید (رئیس هیئت مدیره) ،شیخ محمد بن زاید (مدیرعامل) و
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سه نفر از افراد نزدیک به شیخ خلیفه بن زاید است که درباره تحصیالت و تخصص های آنها در وب سایت صندوق اطالعاتی
منتشر نشده است .ساختار وب سایت صندوق مهندسی شده نیست و تفکر مبهم بودن در آن مشاهده می شود [.]18
 -4صندوق  GICسنگاپور یک صندوق دولتی سرمایه گذاری است که در سال  1981تاسیس شده و هم اکنون سرمایه
ای بالغ بر  744میلیارد دالر دارد .صندوق رویکرد سرمایه گذاری بلندمدت را مهم ترین هدف خود معرفی می نماید .صندوق
دارای یک هیئت مدیره است که توسط یک هیئت مشاوره بین الملل (مقامات وزارتی و دولتی مربوطه) حمایت دانشی و
اجرایی می شوند 5 .کمیته مستقالً و تابع هیئت مدیره صندوق فعالیت دارند که شامل :کمیته راهبردهای سرمایه گذاری،
کمیته ریسک ،کمیته حسابرسی/ممیزی ،هیئت سرمایه گذاری ،و کمیته سازماندهی و منابع انسانی است .ذیل مدیرعامل نیز
 10کمیته اجرایی مشتمل بر راهبردهای سرمایه گذاری ،ریسک ،یکپارچه سازی ،منابع انسانی و فناوری فعالیت دارند10 .
گروه سرمایه گذاری برای راهبردهای :سهام عمومی ،سهام خصوصی ،درآمد ثابت ،زیرساخت ها ،امالک و مستغالت،
راهبردهای یکپارچه ،مدیران خارجی ،دو گروه برای راهبرد سرمایه گذاری و اقتصادی ،و گروه اجرایی سازی پروتفولیوی
صندوق فعالیت دارند .تیم رهبری صندوق شامل  10نفر است .این تیم به طور متوسط بیش از  54سال سن دارد و از سال
 2017تا کنون در صندوق  GICفعالیت می کنند .این صندوق همچنین در برخی نقاط دنیا مانند :اروپا ،آمریکا ،پکن ،ممبی،
سانفرانسیسکو ،سائوپائلو ،سئول ،شانگهای و توکیو دفتر فعال دارد .صندوق تا کنون بیش از  80پرورژه ملی و بین المللی را
تکمیل کرده است ،بیش از  14000هزار ذینفع بالقوه دارد .صندوق  1800کارمند در سطح دنیا و  10دفتر بین المللی دارد
[.]19
 -5صندوق ثروت  KIAدر سال  2005در کویت و به عنوان یک صندوق دولتی سرمایه گذاری ایجاد شده است .این
صندوق هم اکنون سرمایه ای بالغ بر  693میلیارد دالر دارد .این صندوق با شعار پس اندازی و تولید ثروت از طریق سرمایه
گذاری به نفع نسل های آتی کویت راه اندازی شده و فعالیت دارد .این صندوق مستقیماً در شورای عالی امرو اقتصادی و
سرمایه گذاری کویت عضو و حضور دارد و تصمیمات جدی درباره این صندوق از این شورا نشات می گیرد .تیم هیئت مدیره
صندوق متشکل از  8شخصیت سیاسی و مالی مطرح کویت است .این تیم از سال  2018در این صندوق ثابت بوده و در حال
فعالیت هستند .وب سایت صندوق کامالً مهندسی شده است .ساختار سازمانی صندوق  KIAاز جمله جالب ترین ساختارهای
سازمانی است .در راس صندوق و پس از هیئت مدیره؛ سه کمیته تخصصی شامل :کمیته ممیزی/حسابرسی ،کمیته سرمایه
گذاری و کمیته سرمایه گذاری ایالت متحده وجود دارد .در مرتبه پایین تر از این سه کمیته ،گروه ممیزی داخلی ،و سپس
مدیرعامل ،دفتر مد یرعامل و نه دپارتمان تابعه آن شامل :اوراق بهادار سیال ،اجرایی سرمایه گذاری ،راهبرد سرمایه گذاری،
حقوقی ،عملیات و مالی ،و همچنین چهار دفتر مربوط به قطر ،ناحیه  APACو آفریقا ،ناحیه اروپا و روسیه و ترکیه ،و ناحیه
آمریکا تعریف شده است [.]20
 -6صندوق  KICدر سال  2005به عنوان یک صندوق دولتی سرمایه گذاری در کشور کره جنوبی تاسیس شد .این
صندوق هم اکنون سرمایه بالغ بر  201میلیارد دالر دارد .این صندوق برای افزایش کارآمد ثروت ملی و کمک به رشد صنعت
مالی کره تاسیس شد .در واقع رشد صنعت مالی داخلی کره جنوبی هدف و ماموریت اصلی این صندوق است .این صندوق در
نیویورک ،لندن ،سنگاپور و سانفرانسیسکو دفتر مرکزی بین المللی دارد .صندوق  KICتا سال  2035سه راهبرد اصلی برای
خود تعریف کرده است :افزایش بازگشت سرمایه بلندمدت ،توسعه مدیریت پاسخگو ،حمایت از رشد صنعت مالی داخلی کره .از
حیث ساختاری ،ابتدا یک کمیته راهبری در سطح اول صندوق وجود دارد که یک بال یک حسابرس/ممیزی و گروه حسابرسی
تابعه آن است .هیئت مدیره صندوق تابعه این کمیته است .مدیرعامل و سه دپارتمان تابعه آن رده های بعدی سازمانی صندوق
هستند .این سه دپارتمان شامل :دپارتمان ( CIOشامل :واحد راهبرد سرمایه گذاری و نوآوری ،واحد بازار عمومی ،واحد
سرمایه گذاری انتخابی) ،دپارتمان ( CROگروه های :عملیات سرمایه گذاری ،ریسک ،حقوقی ،آنالیز عملکرد ،عملیات،
سیستم های سرمایه گذاری ،) ،واحد ( COOگروه های :راهبرد شرکتی ،روابط بین الملل ،توسعه منابع انسانی ،منابع انسانی)
است .در این صندوق؛ کمیته فرعی سرمایه گذاری و کمیته فرعی مدیریت ریسک از موضوعات مرتبط با سیاست های سرمایه
گذاری میان مدت و بلندمدت کمیته راهبری پشتیبانی می کنند .کمیته فرعی بررسی بودجه و کمیته فرعی ارزیابی و جبران
خسارت مسائل مربوط به عملکرد  KICو ارزیابی عملکرد را بررسی می کنند .تیم راهبری صندوق شامل  9عضو است که 6
5

عضو از  9عضو کمیته راهبری از بخش خصوصی بوده و مدیرعامل صندوق ،وزیر اقتصاد و تامین مالی و مدیرعامل بانک کره
هم سه عضو دیگر را تشکیل می دهند [.]21
 -7صندوق  Future Fundsدر سال  2006به عن وان یک صندوق سرمایه گذاری مستقل و مشترک المنافع در
استرالیا ایجاد شد و هم اکنون سرمایه ای بالغ بر  252میلیارد دالر در اختیار دارد FF .صندوق سرمایه گذاری مستقل استرالیا
و مسئول سرمایه گذاری به نفع نسل های آینده استرالیایی هاست .صندوق  FFبرای تقویت موقعیت مالی بلندمدت مشترک
المنافع تأسیس شده و شش صندوق دارایی عمومی شامل :دارایی های صندوق آینده ،صندوق آینده تحقیقات پزشکی ،صندوق
مراقبت از معلولیت استرالیا ،صندوق زمین و دریا جزیرهنشینان بومی و تورس ،صندوق خشکسالی آینده و صندوق واکنش
اضطراری را مدیریت می کند FF .مستقل از دولت عمل می کند و مدیریت هر صندوق را با توجه به وظایف سرمایه گذاری
منحصر به فرد آن تنظیم می نماید .ترتیبات قوی قانونی و حاکمیت سرمایه گذاری برای عملکرد مؤثر  FFدر تعقیب اهداف
سرمایه گذاری نقش اساسی دارد FF .عملکرد هر صندوق را با اهداف ریسک و بازده ناشی از تعهدات سرمایه گذاری آنها اندازه
گیری می کند .همه وجوه  FFیک هدف بازده مطلق دارند FF .هدف سرمایه گذاری خود را حفظ و روی رشد و محافظت از
سرمایه خود در بلندمدت تمرکز می کند .پرتفوی صندوق هر سه ماه یکبار به روز می شود .ساختار سازمانی شامل تیم
رهبری ،مدیرعامل و  5بخش سازمانی تابعه آن است .این  5بخش شامل :بخش عملیاتی ،بخش سرمایه گذاری (دپارتمان
سرمایه گذاری خصوصی ،عمومی و پورتفولیوی راهبردی) ،بخش ریسک و مشاوره عمومی ،فرهنگی و اجتماعی ،و امور شرکت
ها است .تیم رهبری صندوق شامل یک تیم هفت نفره متشکل از سه خانم و چهار آقا است که شخصیت های برتر سیاسی و
اجرایی استرالیا هستند .این تیم از سال  2019تا کنون رهبری صندوق را بر عهده دارند [.]22
 -8صندوق  NWFدر سال  2008به عنوان یک صندوق دولتی در روسیه تاسیس شده و هم اکنون سرمایه بالغ بر
 183میلیارد دارد NWF .بخشی از دارایی های بودجه فدرال است و به حمایت از سیستم بازنشستگی فدراسیون روسیه برای
تضمین عملکرد بلند مدت سیستم اختصاص یافته است .وظایف اولیه صندوق تامین مالی مشترک پساندازهای بازنشستگی
داوطلبانه شهروندان روسیه و متعادل کردن بودجه صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه است .صندوق در سه ارز دالر (45
درصد کل منابع صندوق) ،یورو ( 45درصد کل منابع صندوق) و پوند ( 10درصد کل منابع صندوق) دسته بندی است.
درآمدهای این صندوق از مالیات فروش نفت خام ،گاز طبیعی و میعانات گازی است .همچنین عوارض گمرکی حاص الز
صادرات این اقالم ،و عوارض گمر گی ناشی از صادرات فراوده های نفتی به صندوق واریز می شود .هر سال بخشی از این
درآمدها به عنوان انتقال نفت و گاز برای تأمین مالی هزینه های بودجه فدرال اعمال می شود .اندازه انتقال نفت و گاز توسط
قانون فدرال در مورد بودجه فدرال برای یک سال مالی مربوطه و دوره برنامه ریزی به مقدار مطلق تعیین می شود که به عنوان
 ٪3.7از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در سال مربوطه تعیین می شود .پس از انجام کامل انتقال نفت و گاز ،باقی مانده
درآمدهای نفت و گاز در صندوق ذخیره انباشته می شود .اندازه تنظیمی صندوق ذخیره توسط قانون فدرال در مورد بودجه
فدرال برای یک سال مالی مربوطه و دوره برنامه ریزی به عنوان مبلغی معادل  ٪10از تولید ناخالص داخلی پیش بینی شده در
سال مربوطه تعیین می شود .هر زمان که صندوق ذخیره به سقف فوقالذکر رسید ،باقیمانده درآمدهای نفت و گاز به صندوق
ثروت ملی منتقل میشود [.]23
 -9شرکت سهامی " "Samruk-Kazynaدر سال  2008با حکم رئیس جمهور قزاقستان تاسیس شد .تنها سهامدار
صندوق ،دولت جمهوری قزاقستان است .این صندوق یک شرکت تجاری-هلدینگ سرمایه گذاری است که ماموریت آن بهبود
رفاه ملی جمهوری قزاقستان و تضمین پایداری بلند مدت برای نسل های آینده است .این صندوق هم اکنون دارای سرمایه
بالغ بر  69میلیارد دالر دارد .حاکمیت شرکتی سیستم حاکمیت شرکتی "سامروک کازینا"  JSCبا حمایت از حقوق و ارائه
اطالعات سریع و قابل اعتماد در مورد سود ،اصول مدیریت و وضعیت امور در شرکت ،ریسک ها احتمالی منافع و حقوق
سهامداران را به حداقل رسانده و حذف می کند .تیم رهبری صندوق شامل  6نفر آقا و شامل مقام های دولتی مانند رئیس
جمهور ،وزیر اقتصاد و غیره است .ساختار صندوق شامل هیئت مدیره (با  4واحد مشاوره ای :مشاوره شرکتی ،خدمات
حسابرسی داخلی ،بازرس و خدمات تعارض منافع) ،مدیرعامل (با  3دپارتمان مشاوره ای :دپارتمان کنترل و امور تحلیلی،
دپارتمان امنیتی ،دپارتمان امنیت اطالعات و حفاظت اسرار دولتی) و  5واحد سازمانی تابعه آن شامل :مدیریت دارایی و
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راهبردی ،خصوصی سازی و توسعه ،تامین مالی و اقتصاد ،حمایت قانونی ،ریسک و مشاوره ،مدیریت تغییر و روابط عمومی
[.]24
 UTIMCO -10به عنوان یک شرکت سرمایهگذاری توسط دانشگاه تگزاس در سال  1996در ایالت متحده آمریکا
ایجاد شد .این صندوق اولین شرکت سرمایه گذاری خارجی است که توسط یک سیستم دانشگاه دولتی تشکیل شده است و بر
سرمایهگذاریهای دانشگاه تگزاس و سیستمهای تگزاس نظارت میکند .هم اکنون سرمایه این صندوق بالغ بر  68میلیارد دالر
است .ماموریت  UTIMCOایجاد بازده سرمایهگذاری بلندمدت برتر برای پشتیبانی از سیستمهای دانشگاه تگزاس است.
چشم انداز  UTIMCOاین است که تالش کند تا صندوق سرمایه گذاری پیشرو در جهان باشد و تأثیر مثبت پایداری بر
آینده تگزاس و فراتر از آن بگذارد .تیم رهبری این صندوق شامل  17نفر از اساتید بازنشسته و افراد برجسته دانشگاه تگزاس
 A&Mهستند که  15مسئولیت سازمانی کلیدی در این صندوق در صندوق را برعهده دارند [.]25
 -11صندوق  Khazanaیک صندوق سرمایه گذاری دولتی با دو زیر صندوق تجاری و راهبردی است که از سال 1993
تاسیس شده و هم اکنون بیش از  31میلیارد دالر سرمایه دارد .صندوق در ارزش دارایی قابل تحقق (شامل :ارزش بازار کلیه
سهام ،اوراق بهادار و وجوه نقد نگهداری شده) ذائقه ریسک ساالنه  5درصدی و در میزان نرخ لوریج ساالنه تا  20درصد ذائقه
ریسک دارد .هیئت مدیره صندوق شامل یک تیم  9نفره است .تیم مدیریتی صندوق کامالً مردانه است .واحد مدیریت سرمایه
انسانی استراتژیک ،واحد ریسک ،حاکمیت شرکتی و تعارض منافع ،واحد بازار عمومی ،واحد بازار خصوصی و تامین مالی ،واحد
توریس م و رفاه و انرژی ،واحد بهداشت و درمان ،واحد فناوری ،مخابرات و رسانه ،واحد خطوط هوایی و زیرساخت ها ،واحد
دارایی های واقعی ،واحد سرمایه گذاری ،واحد استراتژی و تحقیق و توسعه از جمله واحدهای سازمانی تابعه صندوق است
[.]27-26
 -12صندوق  LIAلیبی در سال  2006به عنوان یک صندوق دولتی سرمایه گذاری تشکیل شد .این صندوق هم اکنون
بالغ بر  67میلیارد دالر سرمایه دارد .مرجع سرمایه گذاری لیبی ،صندوق ثروت ملی در لیبی است که در سال  2006تأسیس
شد ،این صندوق به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مستقل در آفریقا در نظر گرفته می شود ،زیرا دارایی هایی به
ارزش بیش از  67میلیارد دالر در آفریقا ،اروپا ،آسیا و آمریکای شمالی را مدیریت می کند .این صندوق در لندن دفتر فعال هم
دارد .ماموریت  LIAحفظ ثروت مردم لیبی است که به مقامات مدیریت و توسعه سپرده شده است تا آینده ای موفق را برای
نسل های آینده تضمین کنند LIA .متعهد به دستیابی به بازده تجاری پایدار و رقابتی در دراز مدت ،با سرمایه گذاری در
بخش های مختلف اقتصادی و در مناطق مختلف جغرافیایی است .صندوق بالغ بر  500شرکت از سراسر جهان در سبد سرمایه
گذاری  LIAمشارکت دارند LIA .یک سازمان سرمایه گذاری با بدنه شرکتی و مسئولیت مالی مستقل است .تیم هیئت
امنای صندوق شامل :وزیر دارایی ،رئیس بانک مرکزی لیبی ،وزیر برنامه ریزی ،وزیر اقتصاد و صنعت ،و دو عضو عضو مستقل
است .پشتوانه عملی و اجرایی تصمیمات رئیس هیئت امنا توسط چهار دپارتمان تخصصی (دپارتمان ممیزی/حسابرسی،
دپارتمان دفاتر نمایندگی ،دپارتمان تعارض منافع و امور حقوقی ،دپارتمان مدیریت ریسک) ،سه کمیته تخصصی (کمیته
حسابرسی/ممیزی ،کمیته سرمایه گذاری و کمیته مشاوره) و یک واحد تخصصی (واحد برنامه ریزی راهبردی) تامین می شود.
پس از رئیس هیئت امنا ،یک مدیر اجرایی وجود دا رد و تابعه این مدیر؛ چهار دپارتمان و زیرمجموعه های آن قرار دارند .این
دپارتمان ها شامل :دپارتمان عمومی سرمایه گذاری ،دپارتمان عمومی پرتفولیو ،دپارتمان عمومی امور مالی ،دپارتمان عمومی
بخش عملیاتی .این کمیته ها به ارائه نظر در مورد موضوعات کلیدی راهبردی از جمله استراتژی بلندمدت و سیاست های
سرمایه گذاری و اجرای آن و نیز چارچوب کلی حاکمیتی و نظارت بر سازمان از طریق ممیزی  -بررسی و گزارش های دوره
ای می پردازند [.]28
 -13صندوق  NBKیک شرکت دولتی قزاقستانی است که در سال  2000تاسیس شد و هم اکنون سرمایه ای بالغ بر
 57میل یارد دالر دارد .ماموریت شرکت شامل تنوع بخشیدن و افزایش بازده ذخایر بین المللی جمهوری قزاقستان از طریق
سرمایه گذاری در طبقات دارایی های جایگزین است .این صندوق از سال  2012خود را به عنوان یک سرمایه گذار بین المللی
مطرح کرده است .تیم رهبری صندوق یک هیئت مدیره شامل شش عضو ( 5آقا و یک خانم) است 65 .درصد اعضای این
صندوق از برترین دانشگاه های بین المللی فارغ التحصیل شده اند .ساختار سازمانی صندوق در سه دسته :هیئت مدیره (شش
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نفر؛  5آقا و یک خانم) ،هیئت اجرایی (پنج نفر؛  4اقا و یک خانم) و تیم سرمایه گذاری (هفت نفر؛  6آقا و یک خانم) تقسیم
می شود [.]30-29
 -14صندوق  bpifranceاز سال  2008به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری دولتی در فرانسه راه اندازی شده است .هم
اکنون سرمایه این صندوق بالغ بر  51میلیارد دالر است .صندوق از سال  2013با جعبه ابزار بسیار جامعی که در این زمینه از
طریق  50شعبه محلی به مشتریان ارائه می شود ،تبدیل به یک فروشگاه برای کارآفرینان شده است .ماموریت صندوق به
خدمت به آینده ،با کارآفرین محور بودن و به شدت غیرمتمرکز بودن است .هم اکنون بیش از  4000شرکت و بیش از 45
هزار کارآفرین در ذیل جامعه این صندوق قرار دارند [ .]31این صندوق جریان ورود سرمایه به کشور فرانسه یا مساعی برای
منافع مشترک/سرمایه گذاری با حضور فرانسه را در تمام نقاط دنیا رهگیری می کند .برای شرکت های فرانسوی سه موضوع
تامین مالی ،نوآوری و ضمانت ها را در دستور کار دارد .برای شرکت های غیرفرانسوی اقدام به اعتبارسنجی خریدار/فروشنده،
جستجوی سرمایه گذار/شریک ،و همکاری های فناورانه بین المللی می نماید [.]32
 -15صندوق  SOFAZدر در سال  1999به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری نفتی تاسیس شد .این صندوق هم
اکنون بیش از  45میلیارد دالر سرمایه دارد SOFAZ .دارایی های خود را تحت "قوانین مدیریت دارایی (راهنمای) صندوق
دولتی نفت جمهوری آذربایجان" مدیریت می کند .ساختار صندوق شامل یک هیئت نظارت ،هیئت نظارت بر فعالیت های
SOFAZنظارت می کند .هیئت مدیره پیش نویس بودجه ساالنه ،گزارش ساالنه و صورت های مالی  SOFAZرا به همراه
نظر حسابرس مستقل برر سی و نظرات خود را ارائه می کند .هیأت نظارت متشکل از نمایندگان قوای مجریه و مقننه اعم از
وزرا و نمایندگان مجلس شامل  7نفر است .ترکیب جدید هیأت نظارت متشکل از هفت عضو در  9دسامبر  2019به تأیید
رئیس جمهوری آذربایجان رسید .مدیر اجرایی فعالیت های  SOFAZرا مدیریت می کند .مدیر اجرایی توسط رئیس جمهور
جمهوری آذربایجان منصوب و عزل می شود [.]33
.4.1.1

ارتقای ساختار حکمرانی در صندوق توسعه ملی ایران

اکنون با استفاده از تحلیل های فوق ،راهکارهایی برای بهبود صندوق توسعه ملی ایران ارایه می شود .همانطور که در بخش
 4.1مشاهده شد ،تمام صندوق های ثروت ملی جهان صندوق های سرمایه گذاری هستند و این صندوق ها از یک ساختار
حکمرانی و نظام جامع برای فعالیت های خود برخوردار هستند .لذا موارد زیر به عنوان پیشنهادهای بهبود حکمرانی صندوق
توسعه ملی ایران ارایه می شود:
 -1تدوین نظام حکمرانی و سیاستگذار ی صندوق توسعه ملی منطبق بر اصول شریعت ،مبانی ج.ا.ا ،اسناد توسعه ای ،اسناد
آمایش سرزمینی .این نظام باید مستمل بر سیاست ها ،برنامه ها و ابزار تصمیم گیری ،قانونی و عملیاتی الزم صندوق
برای شفاف سازی جایگاه فرادولتی و فرامالی صندوق توسعه ملی .بدیهی است که پیوست های مربوط به چارچوب
حقوقی صندوق ،چارچوب نهادی و مدیریتی صندوق ،و چارچوب سرمایه گذاری و مدیریت ریسک برای نظام نامبرده
مطابق همسو با اصول سانتیاگو تمهید شده باشد.
 -2پایدارسازی و افق اندیشی حاکمیتی و سیاستگذارانه به خصوص برای جلوگیری از مشکالت مربوط به تصمیمات مقطعی
(ممنوعیت صادرات قطعی یا فصلی ،قیمت گذاری دستوری ،قیمت نرخ تضمینی (که دولت نکول از وعده کرده است) و
غیره).
 -3اصالح اساسنامه صندوق به فعالیت های سرمایه گذاری ،تقویت ظرفیت نهادی صندوق ،تنوع بخشی پرتفوی صندوق
(مطابق مفاد صندوق های ثروت ملی و با بهره گیری از علم پیچیدگی اقتصادی) ،تفویض عملیات اعتباری و رتبه بندی
به صندوق ،استقالل منابع صندوق ،حضور صندوق در ارکان های حاکمیتی تصمیم ساز مانند شورای پول و اعتبار،
شورای عالی اقتصادی و غیره به جهت تبیین واقعی رسالت ،مسئولیت ها و نقش های صندوق در برنامه های توسعه آتی
(مثالً برنامه هفتم توسعه و.)..
 -4توسعه ساختار سازمانی و سیستم های تصمیم ساز صندوق متناسب با ظرفیت نهادی مورد نیاز در صندوق (توسعه
مستقیم درون سازمانی و توسعه شبکه ای غیرمستقیم برون سازمانی در داخل و خارج از کشور)
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 -5ایجاد نظام اینرسی اقتصادی در صندوق با است فاده از صندوق های تامینی تابعه صندوق توسعه ملی برای پوشش نوسانات
نرخ ارز در کشور و اقدامات تسهیالتی-سرمایه گذارانه صندوق.
 -6اصالح فرایندهای بین بخشی در دریافت تسهیالت و سرمایه گذاری صندوق برای طرح های تایید شده و اجرای نظام
تامین مالی زنجیره ای به جای تزریق مالی فازمحور در صندوق برای پروژه های اولویت دار یا انتخابی صندوق.
 -7توسعه پرتفوی ارزی صندوق از یورو و دالر به پنج ارز پرمصرف در کشور به نسبت میزان اهمیت وجودی هر ارز در
مصارف کالن کشور.
 -8کاهش میزان سهم نقدینگی ارزی موجود صندوق و توسعه پرتفوی با قابلیت نقدشوندگی باال در صندوق تحت رویکرد
سرمایه گذاری بلندمدت.
 -9سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی و سرمایه گذاری در عرصه های متنوع سرزمینی و فراسرزمینی با تبعیت از
راهبرد مشارکت سرمایه گذارانه (الزاماً نباید این سرمایه گذاری های فراسرزمینی در کشورهای دوست و همسایه انجام
بگیرد)
 -10ممیزی و به روزرسانی مکانیزم های سیاستی ،برنامه ای و ابزاری صندوق در بخش نظارت ،شفافیت و پاسخگویی مطابق
نظام حکمرانی جامع خود (پیشنهاد ( ))1و سازوکارهای بین المللی یک صندوق ثروت ملی به جهت استانداردسازی و
تبیین موقعیت فعلی صندوق توسعه ملی در مختصات بین المللی.
 -11تبیین برنامه اقدام صندوق در یک پرتفوی تسهیمی سه سطحی (میزان و نوع حضور در پروژه های کالن ،متوسط و
خرد) ،بهبود مستمر و به روزرسانی این برنامه اقدام.
 -12ایجاد سازوکار تصمیم سازی سه رویکردی (تثبیتی ،توسعه ای ،صیانتی) برای ارتقای موفقیت اقتضایی صندوق در شرایط
مختلف راهبردی و غیرراهبردی ملی به خصوص همسو با برنامه هفتم توسعه و سیاست های اقتصاد کالن از طریق
حضور در مرجع های مربوطه.
 -13تبیین مرز سیاستگذاری ،برنامه ریزی و عملیاتی بین صندوق و بانک های عامل به انضمام سند راهبردی ریسک صندوق.
 -14تبیین مرز همکاری بین دولت و صندوق به خصوص در راستای حمایت های صندوق از دولت ،نحوه بازگشت طلب های
صندوق از دولت ها و کاهش حداکثری تاثیرپذیری صندوق از تغییرات و تکانه های اقتصادی و سیاسی.
 .4.2پرتفوی صندوق
در این بخش تالش می شود تا پرتفوی  15صندوق ثروت ملی انتخابی بررسی و پیشنهادهایی برای بهبود پرتفوی صندوق
توسعه ملی ایران ارایه شود .در جدول 1؛ خالصه پرتفوی  15صندوق انتخابی برتر به تفکیک آمده است.
جدول  – 1پرتفوی صندوق های ثروت ملی انتخابی
پرتفوی
صندوق

سهام (میزان)

امالک و

زیرساخت ها

درآمد ثابت (اوراق قرضه و)..

مالحظات

انرژی های
تجدیدپذیر تا 5
درصد

 5درصد (اوراق قرضه برای قرض
دادن به دولت و شرکت های مستعد
و تاییدشده)

صندوق تا  70درصد سرمایه
گذاری دارد

دارایی های انتخابی صنعتی و دولتی
و خصوصی و زیرساخت تا  43درصد
برمبنای اقتضای تصمیمات صندوق

اوراق قرضه دولتی و شرکتی تا 17
درصد .محصوالت نقد تا  2درصد

سرمایه گذاری  44درصد در
پروژه های داخلی و  56درصد
در پروژه های خارجی

تا  2درصد

اوراق قرضه  10درصد ،اسناد
اعتباری  5درصد.
گزینه های مالی جایگزین تا 5
درصد و گزینه های نقدی تا %10

سهام توسعه یافته (،)%32
سهام بازارهای تازه پیدایشی
( ،)% 10سهام کوچک (،)% 1
بخش خصوصی ()% 5

تا  3درصد

اوراق قرضه اسمی و وجه نقد ( 25تا

سهام بازار توسعه یافته ()%30

مستغالت

]NBIM [34

تا پوشش 1000
شرکت

]CIC [35

سهام عمومی تا 38
درصد از شرکت
های تایید شده
توسط صندوق

]ADIA [36

تا  48درصد

تا  5درصد

]GIC [37

تا  65درصد

تا  13درصد

تا  5درصد
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 30درصد) ،اوراق قرضه مرتبط با
تورم ( 4تا  6درصد با هدف
جلوگیری از رشد جهشی تورم)

و بازارهای نوظهور (،)%20
بخش خصوصی ()%15

]KIC [38

با پیروی از یک اصل تنوع KIC ،مجموعهای را مدیریت میکند که  84.7درصد داراییهای سنتی و  15.3درصد داراییهای جایگزین،
از جمله سهام خصوصی ،امالک و مستغالت ،زیرساختها و صندوق های تامینی است .پرتفوی صندوق  KICشامل :دارایی های سنتی
(شامل :سهام ،درآمد ثابت ،و سایر گزینه ها ("سایر" به اورا ق قرضه مرتبط با تورم ،پول نقد ،اوراق بهادار ترکیبی و غیره اشاره دارد)) و
دارایی های جایگزین (شامل :سهام خصوصی ،امالک و زیرساخت ،صندوق های تامینی ،و معادل نقدی) است.

]FF [39

پرتفوی صندوق شامل :سهام استرالیایی ،سهام جهانی (توسعه یافته و در حال ظهور) ،سهام خصوصی ،دارایی ،زیرساخت ها ،اوراق
بدهی ،گزینه های مالی جایگزین ،و نقد است.

]NWF [40

پرتفوی این صندوق شامل :اوراق بدهی (اشخاص حقوقی داخلی ،دولت های خارجی ،فراملی و سازمان های خارجی و بانک های
مرکزی) ،سپرده گذاری ها در بانک ها ،موسسات و شرکت های دولتی ،و سهام سرمایه گذاری است.

]SK [41

پرتفوی صندوق شامل شرکتهایی در بخشهای نفت و گاز ،حمل ونقل و لجستیک و صنایع شیمیایی و هستهای و فلزات و معادن،
فناوری اطالعات و دیجیتالی شدن ،انرژی های تجدیدپذیر ،امالک و مستغالت ،زیرساخت ها و صنعت مهندسی است.

Khazana
][42

پرتفوی صندوق در صندوق تجاری شامل :مصرف کننده ،انرژی ،امور مالی ،مراقبت های بهداشتی ،صنایع ،فناوری اطالعات ،رسانه ها،
مشاور امالک ،مخابرات ،خدمات رفاهی در داخل و خارج از مالزی است .در صندوق راهبردی تالش می شود تا ارزش بازار کلیه سهام،
اوراق بهادار و وجوه نق د نگهداری شده بتوانند برنامه بلندمدت مربوطه را محقق نمایند .صندوق در اوراق قرضه ضمانت شده ،دیگر انواع
اوراق قرضه ،صکوک ،تسهیالت اعتباری گردان ،و وام های مدت دار هم ورود می کند و به دولت قرض می دهد .استفاده از این ابزارها
موجب تنوع سبد صندوق و قدرت تامین اهداف دو زیر صندوق خود می شود.

]LIA [43

 56درصد از سرمایه گذاری  LIAبر روی سهام 24 ،درصد سرمایه گذاری صندوق بر روی پرتفوی انتخابی است .این پرتفوی شامل:
سرمایه گذاری در صندوق های تامینی ،معامالت آتی مدیریت شده ،معامالت امالک و مستغالت ،معامالت کامودیتی ها ،و دیگر
ابزارهای مشتقه است.

]NBK [44

پرتفوی صندوق شامل :سهام خصوصی (به عنوان دارایی های پویا در بخش های مختلف خصوصی) ،امالک و مستغالت (تنوع بیشتر به
سبد و اتصال بیشتر صندوق با جامعه) ،زیرساخت ها (برای تنوق بخشی به سبد صندوق و برقراری ارتباط سه جانبه صندوق-جامعه و
بین الملل) و صندوق های تامینی (به عنوان واسطه های ریسک).

BpiFrrance
][45

پرتفوی صندوق شامل :اقدامات مالی و غیرمالی بانک کارآفرینان ،سرمایه گذاری ریسکپذیر (سهام بخش خصوصی) ،آزانس اعتبار
صادرات ،مربی گری در کارآفرینی ،و همکاری های مستقیم و واسطه ای بین المللی مالی و فناورانه است.

]SOFAZ [46

پرتفوی صندوق  4دسته کلی
است

.4.2.1

تا  19درصد

تا  6/1درصد

ندارد

درآمد ثابت و ابزارهای بازار مالی
 61/8درصد) ،طال ( 13/1درصد)

بهینه سازی پرتفوی صندوق توسعه ملی ایران

بنابراین پیشنهادات زیر برای بهینه سازی پرتفوی صندوق توسعه ملی ایران ارایه می شود.
 -1توسعه پرتفوی صندوق به :سهام (دولتی ،عمومی ،خصوصی و شرکت های مستعد نوپا) ،درآمد ثابت (اوراق قرضه (سبز)،
و ،)..امالک و مستغالت ،زیرساخت ها (به خصوص ترانزیتی ها ،انرژی های تجدیدپذیر ،طرح های توسعه ای و ،)..فاینانس
و فین تک و دیگر ابزارهای نقد و مالی نوین ،افزودن ابزارهای سرمایه مانند سنگ های قیمتی به سبد صندوق برای حفظ
تراز اقتصادی دارایی های صندوق در بلندمدت.
 -2راه اندازی صندوق های تامینی ( ) Hedge Fundsتابعه صندوق توسعه ملی برای تنوع بخشی و رقابت پذیری توسعه ای
در بخش های سرم ایه گذارانه یا حمایتی تابعه صندوق .این صندوق ها از طریق جلوگیری از ورود مستقیم منابع مالی
حاصل از صادرات و غیره به اقتصاد کشور ،قابلیت کنترل تورم را تا حد معینی خواهند داشت (نقش اینرسی و ثبات ساز
صندوق).
 -3ورود صندوق به بازارهای ملی و منطقه ای و استفاده از ابزارهای ضمانتی و اعتباری بین المللی برای فعالیت های سرمایه
گذارانه و حمایتی راهبردی خود در داخل و خارج از کشور.
 -4تقویت شرکت های دانش بنیان (که فعالیت دانش بنیان آنها منطبق بر سند شاخص پیچیدگی اقتصادی است) از طریق
سرمایه گذاری صندوق برای کاهش شکاف علمی ،فنی و فناورانه با کشورهای پیشرفته.
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 -5بکارگیری ابزارهای مقدور برای تقویت ورودی صندوق از طریق نوآوری (مانند دریافت حواله نفت خام و مشتقات در ازای
بدهی های دولت به صندوق که دولت قادر به تسویه فوری یا کوتاه مدت آن نیست).
 -6اولویتهای پرتفوی محصولی و عملیاتی صندوق بر اساس جغرافیایی ،اقتصادی و برنامههای توسعه ای کشور (یعنی پروژه
ها در مناطق کمتر برخوردار هزینه شوند و عدالت توزیعی ثروت هم رعایت شود).
.4.3

رویه اقدام صندوق (سرمایه گذاری و حمایتی)

 )1صندوق  NBIMیک صندوق سرمایه گذاری است و هدف آنها در این راه دستیابی به باالترین نرخ ممکن بازگشت
سرمایه است .راهبردهای سرمایه گذاری  NBIMدر سال های  2021و  2022حاصل از یک سبد با 70درصد سهام و
30درصد درآمد ثابت است .این صندوق  19سیاست سرمایه گذاری را طی یک فرایند با  7خط مشی کلی سرمایه گذاری
بیان کرده و مطابق آن اقدام می نماید .سیاست های 19گانه  NBIMشامل موارد زیر است:
 سرمایه گذاری های فهرست نشده در زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر (با هدف ترسیم اصول و الزامات مربوطه) سرمایه گذاری در امالک و مستغالت ثبت نشده (با هدف ترسیم اصول و الزامات مربوطه) مدیریت سرمایه گذاری :استراتژیهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاریهای با درآمد ثابت و سهام به سه دسته کلی،تخصیص صندوق ،سرمایهگذاریهای شرکت و استراتژیهای دارایی گروهبندی میشوند .این سیاست اصول و الزامات
مربوط به فعالیت های سرمایه گذاری را تعیین می کند.
 مدیریت مالیات :مالیات بر بازگشت صندوق تأثیر می گذارد و می تواند برای صندوق و بانک نورگز ریسک ایجاد کند .اینسیاست اصولی را برای مدیریت صحیح مالیات و محافظت از بانک نورگز و صندوق بازنشستگی دولتی جهانی در برابر
ریسک ها مرتبط با مالیات ناشی از سرمایه گذاری های صندوق ارائه می کند.
 ارزش گذاری :هدف از این سیاست ،تشریح اصول حاکم بر ارزش گذاری پرتفوی های مدیریت شده توسط  NBIMاست. چارچوب مدیریت و گزارشگری مالی :هدف از این خط مشی ،تشریح الزامات  NBIMمربوط به چارچوب مدیریت وگزارشگری مالی است.
 فناوری اطالعات :فناوری اطالعات در این خطمشی به دادهها ،سیستمها ،خدمات و فناوریهایی گفته میشود که درمجموع به  NBIMطالعات ،ارتباطات الکترونیکی و قابلیتهای اجرای کارآمد فرآیندهای تجاری را ارائه میدهند.
 امنیت فناوری :این سیاست اصول سطح باال را برای مدیریت امنیت اطالعات در  NBIMتشریح می کند .هدف تعییناهداف امنیت اطالعات متناسب با ریسک ها امنیت اطالعات شناسایی شده است.
 انجام امور تجاری :خط مشی رفتار نشان دهنده تعهد ما به انجام فعالیت هایمان در راستای قوانین و مقررات قابل اجرا،مطابق با استانداردهای حرفه ای باال و در راستای ارزش های اصلی ما است.
 مدیریت خارجی :هدف از این سیاست ارائه اصول و الزامات خاص مربوط به برون سپاری خدمات مدیریت سرمایه گذاریبه مدیران خارجی صندوق می باشد.
 منبع یابی و مدیریت ارائه دهنده خدمات :هدف این خط مشی ترسیم اصول و الزامات خاص برای منبع یابی از جملهفعا لیت های تدارکات ،برون سپاری و مدیریت ارائه دهنده خدمات است .این امر برای اطمینان از این است که ، NBIM
با استفاده از رویه ها و شیوه های قوی ،راه حل های بهینه و مقرون به صرفه را با انتخاب مناقصه با صرفه اقتصادی به
دست می آورد و از ارائه خدمات با کیفیت باال ا ز ارائه دهندگان خدمات اطمینان حاصل می کند و ریسک کلی برای ارائه
دهندگان خدمات را کاهش می دهد .از طریق حضور در هواپیما و نظارت مستمر .این خط مشی همه ارائه دهندگان را به
جز مدیران صندوق خارجی که در یک خط مشی جداگانه تنظیم می شوند ،پوشش می دهد.
 منابع انسانی :موفقیت بلندمدت  NBIMبه ظرفیت آن برای جذب ،حفظ و توسعه کارکنان برای دستیابی به اهدافصندوق بستگی دارد.
 ارتباط :این خط مشی اصولی را برای ارتباطات خارجی و داخلی برای ارتقای دانش و آگاهی از اهداف صندوق و مدیریتما در صندوق ،و اطمینان از هماهنگی و مدیریت ارتباطات به خوبی ترسیم می کند.
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 مدیریت سرمایه گذاری مسئول  : NBIMیک سرمایه گذار بزرگ و بلندمدت جهانی است که از طریق سرمایه گذاریمسئوالنه برای حفظ ارزش صندوق و ایجاد ثروت مالی برای نسل های آینده تالش می کند.
 سوت زدن :پیشگیری از سوء رفتار ،تقلب و فساد را در اولویت قرار می دهد و فرهنگ باز بودن و شفافیت را ترویج میکند.
 اندازه گیری عملکرد NBIM :متعهد است عملکرد را مطابق رویه صنعت اندازه گیری کند و برای اطمینان از این امر ،ماباید استانداردهای عملکرد سرمایه گذاری جهانی ) (GIPSرا رعایت کنیم .برای اطمینان از ارزش منصفانه ،دارایی ها
باید با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی ) (IFRSو خط مشی حسابداری و ارزش گذاری ما مطابقت داشته
باشند.
 حفظ منافع قانونی NBIM :باید از منافع قانونی مرتبط با نقش باک نورگز به عنوان مدیر دارایی و موقعیت آن به عنوانمالک قانونی دارایی های تحت مدیریت محافظت کند.
 جهان سرمایه گذاری :هدف از این سیاست ارائه اصولی برای تایید و نظارت مستمر بر جهان سرمایه گذاری صندوق است.هدف این است که اطمینان حاصل شود که تغییرات در جهان سرمایه گذاری با استراتژی سرمایه گذاری مطابقت دارد و
ریسک های مربوطه شناسایی ،ارزیابی و پذیرفته می شوند.
 تفویض اختیار و تفکیک وظایف :این خطمشی اختیار تصمیمگیری را در سراسر  ،NBIMاز جمله تفویض اختیارات والزامات تفکیک وظایف در سازمان ،تعریف میکند [.]48-47
صندوق در فرایند سرمایه گذاری نیز به طور مداوم به دنبال راه های جدیدی برای به چالش کشیدن و بهبود فرآیند از طریق
فناوری نوآورانه و توسعه افراد خود است .بر این اساس صندوق انعطافپذیری ذهنی و قدرت خود را تقویت میکند ،اجازه
اشتباهات را میدهد و در نتیجه تصمیمهای سرمایهگذاری و ریسکپذیری خود را بهبود میبخشد .هفت خط مشی صندوق در
فرایند سرمایه گذاری به شرح زیر است:
 ما عملکرد سرمایه گذاری خود را با بهبود ریسک پذیری ،تنظیم دقیق فرآیندها و تصمیم گیری ،و ایجاد فرهنگی که درآن از اشتباهات خود درس می گیریم و از موفقیت های خود استفاده می کنیم ،بیشتر تقویت خواهیم کرد.
 ما یک ابزار تحقیق و شبیه سازی اختصاصی برای تجزیه و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری خود ایجاد خواهیم کرد .اینابزار از مدیران پورتفولیوی و معامله گران ما در تصمیمات سرمایه گذاری حمایت می کند و به آنها بازخورد می دهد تا
بتوانند در آینده تصمیمات بهتری بگیرند.
 ما توانایی خود را برای بازیابی اطالعات مرتبط ،قابل اعتماد و با جزئیات کافی در طول جلسات شرکت بهبود خواهیم داد. ما برای بهبود مدیریت ریسک و انعطافپذیری ذهنی خود از محیطهای عملکرد برتر خارج از صنعت مالی الهام خواهیمگرفت.
 ما بیشتر یک مدل عمل یاتی در سطح جهانی را برای حمایت از سازمان سرمایه گذاری خود توسعه خواهیم داد. ما بیشتر بر یک طرز فکر و رویکرد بلند مدت به فرآیند سرمایه گذاری خود تأکید خواهیم کرد. ما به اطمینان از پیروی از باالترین استانداردهای یکپارچگی و رفتار و دستیابی به اهداف تجاری با ریسک قابل قبول ادامهخواهیم داد[.]49
 )2صندوق  CICیک صندوق سرمایه گذاری است که یک چارچوب تصمیم گیری روشمند ،منضبط و موثر برای سرمایه
گذاری و مدیریت سرمایه گذاری در خارج از کشور را حفظ می کند .در حال حاضر ،تصمیمات سرمایه گذاری در سطوح
مختلف و برای طبقات مختلف دارایی توسط چهار کمیته اجرا می شود :کمیته سیاست تخصیص دارایی و سرمایه گذاری،
کمیته سرمایه گذاری بازار عمومی ،کمیته سرمایه گذاری در بازار غیردولتی ،کمیته تخصیص دارایی پویا .بر اساس
دستورالعمل های تعیین شده توسط هیئت مدیره و کمیته اجرایی ،این کمیته ها استراتژی ها ،سیاست ها و عملکرد
سرمایه گذاری را تدوین می کنند .بعالوه ،اهداف ریسک ،سیستم ها و رویه های مدیریت سرمایه گذاری را بر این اساس
ابداع یا تجدید نظر می کنند .صندوق چهار اصل اساس فعالیت های سرمایه گذاری دارد:
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 ما بر مبنای تجاری سرمایه گذاری می کنیم .ه دف ما این است که حداکثر بازده را برای سهامدار خود در محدوده تحملریسک قابل قبول جستجو کنیم.
 ما یک سرمایه گذار مالی هستیم و به دنبال کنترل شرکت های موجود در پرتفوی خود نیستیم. ما یک سرمایه گذار مسئول هستیم که از قوانین و مقررات چین و کشورهای دریافت کننده تبعیت می کنیم و مسئولیتهای اجتماعی شرکتی خود را با وجدان انجام می دهیم.
 ما سرمایهگذاریهای مبتنی بر تحقیقات عمیق را در چارچوب تخصیص دارایی خود دنبال میکنیم تا از فرآیندتصمیمگیری محتاطانه و منظم اطمینان حاصل کنیم.
 CICبهعنوان یک سرمایهگذار بلندمدت ،در موقعیت خوبی برای مقاومت در برابر نوسانات کوتاهمدت بازار و گرفتن حق بیمه
عدم نقدینگی قرار دارد [.]50
 )3صندوق  ADIAیک صندوق سرمایه گذاری است و راهبرد سرمایه گذاری بلندمدت با قابلیت جذب و رهگیری فرصت
های زودگذر اقتصادی موثر را دارد .صندوق در پرتفوی ریسک خود تاکید می نماید که این فرصت ها و ترکیب آنها می
تواند منشاهای تمایز و موفقیت منحصر به فرد سرمایه گذارانه باشد .راهبردهای سرمایه گذارانه صندوق در حوزه های:
سهام دولتی ،درآمد ثابت و خزانه داری ،جایگزین های مالی ،سهام شرکت های خصوصی ،امالک و مستغالت ،و
زیرساخت هاست .در اساسنامه و عملیات سرمایه گذاری  ،ADIAصندوق های تامینی 4نیز وجود دارند [.]51
 )4صندوق  GICیک صندوق سرمایه گذاری و مجموعه ای متنوع و انعطاف پذیر برای ایمن سازی آینده مالی سنگاپور
است .صندوق بیان می کند که شرکتهایی با شیوههای پایداری خوب ،چشمانداز بازده سرمایهگذاری تعدیلشده با
ریسک بهتر را در بلندمدت ارائه میکنند و این رابطه در طول زمان تقویت خواهد شد .این صندوق  5اصل کلی برای
چارچوب س رمایه گذارانه خود دارد :گرایش به سرمایه گذاری بلندمدت ،دستور سرمایه گذاری گسترده ،سرمایه گذاری
ارزش محور ،اقدامات سرمایه گذارانه جهانی ،مشارکت متعهدانه و مشترک .صندوق  GICسرمایه گذاری پایدار و سرمایه
گذاری در فناوری را از بقیه حوزه ها جذاب تر معرفی می نماید [.]52
 QIA )5یک صندوق سرمایه گذاری است و پرتفوی آن برای دستیابی به اهداف بازده بلندمدت ،مشروط به محدودیت های
ریسک و نقدینگی تعیین شده توسط هیئت مدیره ،طراحی شده است .سپس از پورتفولیو مرجع برای توسعه برنامه های
سرمایه گذاری ساالنه و میان مدت برای هر تیم سرمایه گذاری استفاده می شود QIA .یک سرمایهگذار فعال است و
استراتژیهای بکار گرفته شده توسط تیمهای سرمایهگذاری ما برای افزایش مزیتهای رقابتی  QIAعمل میکند.
راهبردهای سرمایه گذاری  QIAبر  5اصل استوار است:
  QIAیک سرمایه گذار بلندمدت است. ما تصمیمات سرمایه گذاری فعال را بر اساس دیدگاه های بازار می گیریم. انعطاف پذیری یکی از قوت های کلیدی ماست. ما قادر به ایجاد مشارکت های استراتژیک خارجی برای تکمیل قابلیت های داخلی خود هستیم. موضع ما نسبت به شرکت های پرتفوی ،یک سرمایه گذار مالی است.فرایند سرمایه گذاری در صندوق  QIAکامالً توسط این صندوق و در  4مرحله انجام می شود:
مرحله سازماندهی :تیم های سازمانی معامالت را از منابع متعدد رصد می کنند .این شامل منابع اختصاصی ،هم در داخل و
هم از طریق روابط استراتژیک ،و همچنین شبکه ای از موسسات و شرکای پیشرو است .به عنوان مثال می توان به بانک های
سرمایه گذاری ،صندوق های سرمایه گذاری خصوصی ،دولت ها و سایر صندوق های ثروت دولتی اشاره کرد .سپس سرمایه
های در دسترس داخلی و خارجی غربالگری می شوند .این غربالگری شامل مجموعهای از تحلیلهاست برای ارزیابی اینکه آیا
سرمایه گذاری انجام بشود یا خیر .عوامل مورد تجزیه و تحلیل در این مرحله عبارتند از :متناسب بودن طرح با تخصیص
 4صندوق تامینی یک صندوق سرمایه گذاری تلفیقی است که دارایی های نسبتاً نق دی را معامله می کند و قادر است از تکنیک های پیچیده تر
معامالت ،ساخت پرتفوی و مدیریت ریسک در تالش برای بهبود عملکرد مانند فروش کوتاه مدت ،اهرم و مشتقات استفاده کند.
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دارایی و برنامه های سرمایه گذاری صندوق ،وجود سند سرمایه گذاری سطح باال ،قدرت علمیات صندوق در حضور ریسک
های سطح باالی طرح.
مرحله ارزیابی :ارزیابی کاملی شامل بررسی مالی و قانونی انجام می شود .پارامترهای کلیدی این مرحله ارزیابی عبارتند از:
بررسی دقیق مالی و قانونی ،سند تفصیلی سرمایه گذاری ،و ارزیابی دقیق ریسک.
مرحله اجرا :بخش اجرای سرمایهگذاری با مشارکت تیمهای مدیریت پرتفولیو و مؤلفههای کلیدی  QIAبرای ارائه تخصص،
ارزیابی و اجرا در بازار سرمایه و  M&Aتخصصی کار میکند .این شامل ارائه ارزیابی تجاری ،ساختاردهی و اجرای معامالت
سفارشی و مورد مذاکره در بازارهای دولتی و خصوصی و همچنین بهترین اجرای کالسی معامالت سهام  QIAاست.
مرحله مدیریت پروتفولیوی فعال :سبد سرمایه گذاری به طور فعال برای ایجاد ارزش مدیریت می شود QIA .اغلب عملکرد
پرتفوی خود را در برابر تز سرمایه گذاری اولیه ارزیابی می کند .صندوق از حقوق سهامداران خود استفاده می کند و در مجامع
سهامداران شرکت هایی که سهام قابل توجهی در آنها دارد ،نماینده حاضر دارد .همین اهتمام به سرمایهگذاریهای  QIAدر
صندوقهای ثالث اعمال می شود .یعنی ماهیت عملکردی صندوق در هر جا که سهامی دارد ،قابل اجراست .زیرا سودآوری و
رشد آن سهام ،به منزله سودآوری و رشد ثروت صندوق  QIAاست [.]53
 KIC )6یک صندوق سرمایه گذاری است و بازده باال را از طریق سرمایه گذاری بلندمدت دنبال می کند ،بدون اینکه تحت
تا ثیر نوسانات کوتاه مدت بازار متزلزل شود .تمام اقدامات سرمایه گذاری  KICبرمبنای ارزش های داخلی کشور کره
انجام می شود .هیچ اقدام سرمایه گذاری توسط  KICقبل از انجام مدیریت ریسک کامل ،مجاز نیست .هدف  KICایجاد
بازده ثابت و پایدار بیش از معیار در سطح مناسبی از ریسک است .این صندوق قبل از سرمایه گذاری  10پیش فرض
جدی و سرلوحه عملکرد دارد:
 سرمایه گذاری های بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری های کوتاه مدت بازده بهتری دارند. تخصیص دارایی برای تعیین بازده مطلق یک سبد کلیدی است. سرمایه گذاری متنوع روشی موثر برای افزایش نسبت ریسک به بازده است. تمام اهداف سرمایه گذاری باید تحت یک ارزیابی کامل ریسک قرار گیرند ،صرف نظر از اینکه چقدر امیدوارکننده به نظرمی رسند .ما باید برای بدترین ها آماده باشیم و در مدیریت ریسک یک قدم جلوتر باشیم.
 بازار سهام ذاتاً ناکارآمد است. سرمایه گذاری ارزشی مبتنی بر تحقیق می تواند بازدهی بیش از حد را در پرتو ناکارآمدی بازار ایجاد کند. مدیران داراییهای خارجی با فلسفه سرمایهگذاری و تخصص در طبقه دارایی میتوانند بازدهی پایدار در میان نوساناتخارجی ایجاد کنند.
 عملیات مبتنی بر سیستم می تواند منجر به مدیریت موثر دارایی و بهبود عملکرد سرمایه گذاری بلند مدت شود. حکمرانی شفاف و سالم و کار تیمی قوی برای ایجاد بازده سرمایه گذاری پایدار ضروری است. مدیریت و کنترل مقرون به صرفه برای افزایش ارزش افزوده خالص ضروری است.سیاست های سرمایه گذاری صندوق  KICدر شش مورد طرح شده است:
 هدف سرمایه گذاری :هدف سرمایه گذاری  KICایجاد بازده سرمایه گذاری ثابت و پایدار در محدوده ریسک مناسببرای حفظ و افزایش ارزش ثروت مستقل کره است .اصول سرمایهگذاری بر اساس اصول سرمایهگذاری محتاطانه و
مسئوالنهKIC ،سرمایهگذاریها را در طبقات و مناطق دارایی متنوع میکند و تضمین میکند که ریسک کلی پورتفولیو
در سطوح مناسب برای افزایش بازده به شیوهای پایدار باقی میماند.
 کالس های دارایی KIC :در دارایی های سنتی و جایگزین سرمایه گذاری می کند .دارایی های سنتی شامل دارایی هایمالی فهرست شده یا دارای نقدشوندگی باال مانند سهام و سرمایه گذاری های با درآمد ثابت است .داراییهای جایگزین،
که میتوانند حق بیمههای ریسک مرتبط با سرمایهگذاریهای نقدشونده را جذب کنند ،شامل سهام خصوصی ،امالک و
مستغالت ،زیرساختها و صندوقهای تامینی هستند.
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 دستورالعمل های سرمایه گذاری :دستورالعملهای سرمایهگذاری ارائهشده توسط حامیان  ،KICاهداف ،معیارها،محدودیتهای تحمل ریسک و سایر دستورالعملهای کلیدی برای سرمایهگذاریهای اجباری را مشخص میکنند و به
عنوان پایهای برای همه سرمایهگذاریها ،مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد در  KICعمل میکنندKIC .همچنین
دستورالعمل های سرمایه گذاری داخلی را برای تمام طبقات دارایی ،از جمله درآمد ثابت ،حقوق صاحبان سهام و هر نوع
صندوق ایجاد کرده است.
 تخصیص دارایی ها KIC :از استراتژی های تخصیص دارایی بر اساس پیش بینی های بازار مالی و طبقه دارایی بر اساسافق سرمایه گذاری استفاده می کند .این استراتژی ها عبارتند از تخصیص دارایی استراتژیک ،شیب استراتژیک و
تخصیص دارایی تاکتیکی .تخصیص دارایی استراتژیک نقش و عملکرد هر طبقه دارایی را تعریف می کند و سبد سیاست
را بر اساس بازده و ریسک ها مورد ان تظار و تخصیص بهینه دارایی در افق بلندمدت تنظیم می کند .شیب استراتژیک ،که
مستلزم افق سرمایهگذاری میان مدت است ،با تعدیل تخصیص دارایی در برابر سبد سیاست بر اساس تحقیقات کالن برای
هر طبقه دارایی و کشور ،با هدف افزایش بازده سرمایهگذاری انجام میشود .تخصیص دارایی تاکتیکی به دنبال فرصت
های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات نسبتا کوتاه مدت بازار است.
 مدیریت مستقیم و غیر مستقیم KIC :دارایی های سنتی را مستقیماً از طریق تجارت در بازارهای مالی و غیر مستقیم ازطریق مدیران خارجی مدیریت می کند .برای سرمایهگذاریهای مستقیم ،ما بازدهی پایدار با ریسک نسبتاً کم و بازده
مازاد حاشیه ای را در مقایسه با معیار ،دنبال می شود .برای سرمایهگذاریهای غیرمستقیم KIC ،مدیران خارجی با سابقه
اثبات شده در یک منطقه ،استراتژی یا دارایی را استخدام می کند تا بازده مازاد بیشتری در سطح نسبتاً باالیی از ریسک
ایجاد شود.
 مدیریت ریسک KIC :ریسک غیرضروری را به حداقل می رساند و ریسک منفی را از طریق مدیریت ریسک پیشگیرانه وسیستماتیک کنترل می کند KIC .محدودیتهای ریسک را مطابق با سیاستهای مدیریت ریسک مصوب کمیته
راهبری تعیین می کند .بخشهای مربوطه به طور منظم بر رعایت محدودیت ریسک نظارت میکنند.
بر این اساس فرایند سرمایه گذاری  KICبه شرح زیر است:
 اهداف سرمایه گذاری را تعیین کنید :اهداف سرمایه گذاری بلندمدت را برای حفظ و افزایش ارزش ثروت حاکمیتیتعیین کنید.
 تحلیل کالن اقتصادی و بازار سرمایه :انجام تحقیقات اقتصاد کالن میان مدت و بلندمدت تجزیه و تحلیل بازده موردانتظار برای هر دارایی سرمایه گذاری.
 تخصیص دارایی های استراتژیک :تجزیه و تحلیل مشخصات ریسک-بازده و محدودیت های سرمایه گذاری برای هرحامی ،قوانین تخصیص بهینه دارایی را برای بهبود بازده بلندمدت تنظیم کنید.
 ایجاد برنامه های مدیریت سرمایه گذاری :تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی میان مدت/کوتاه مدت ،بر اساس چشم اندازاقتصادی و پیش بینی بازار مالی ،برنامه های مدیریت میان مدت/ساالنه ایجاد کنید.
 اجرای استراتژی های سرمایه گذاری :پیشگیرانه ریسک ها را بسته به شرایط بازار مالی تجزیه و تحلیل کنید و آنها را درپرتفوی کلی منعکس کنید .استراتژی های سرمایه گذاری را در محدوده ریسک برای هر طبقه دارایی و سرمایه گذاری
صندوق ایجاد و اجرا کنید.
 نظارت و تجزیه و تحلیل عملکرد :ریسک ها و عوامل عملکردی را برای کل پرتفوی و سرمایه گذاری های فردی تجزیه وتحلیل کنید .اشکاالت را تصحیح کنید و بهبودها را بر اساس نظارت بر عملکرد و فرآیند منعکس کنید [.]54
 FF )7یک صندوق سرمایه گذاری است و دارایی های هر صندوق را مطابق با دستورات و استراتژی سرمایه گذاری فردی
آن سرمایه گذاری می کند .این صندوق به دنبا ل بهترین ایده های سرمایه گذاری برای اهداف ریسک و بازده هدف در
یک محیط سرمایه گذاری معین است .در این صندوق؛ مجموعه ای از عوامل هستند که سبد سرمایه گذاری را شکل می
دهند ،از جمله تعهدات سرمایه گذاری ،باورهای سرمایه گذاری ،مدل سرمایه گذاری و سیاست های سرمایه گذاری
صندوق FF .در تالش است تا درک کاملی از محیط سرمایهگذاری و محرکهای کلیدی ریسکهای پرتفوی و تأثیر
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بالقوه آنها بر پرتفوی ایجاد نماید .در  FFهر صندوقی که مدیریت می شود منحصر به فرد است ،بنابراین رویکردی
متناسب با نحوه سرمایه گذاری دارایی های آن ها اتخاذ می شود .صندوق از طریق مستندسازی و گزارش دهی منظم
ساالنه؛ فهرستی از  100دارایی برتر فهرست شده خود را منتشر می کند FF .در شکلدهی به پارامترهای اصلی اصول و
فرآیندهای سرمایهگذاری و نحوه تأمین منابع ،طراحی مدل سرمایهگذاری به مزایا ،باورها ،فرهنگ و محدودیتهای
سازمان توجه دقیق داشته است .زیرا همه این عوامل به شدت به یکدیگر وابسته هستند ،به طوری که تغییر یکی بر
تعدادی دیگر تأثیر می گذارد .لذا بیانیه سیاست های سرمایه گذاری  FFشامل :استراتژی های سرمایه گذاری برای هر
یک از صندوق هایی که توسط هیئت نگهبان صندوق آینده اداره می شود .مدیر سرمایه گذاری و انتخاب دارایی ،نظارت و
سیاست واگذاری ،سیاست مدیریت ریسک ،سیاست مدیریت ریسک مالیاتی ،سیاست مدیریت ریسک نقدینگی ،حقوق
مالکیت و سیاست زیست محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی است [.]55
 )8اهداف مدیریت هدف مدیریت صندوق ثروت ملی حفظ سرمایه و سطح بازدهی پایدار در چشم انداز بلندمدت است .دولت
روسیه دارایی های گسترده ای را برای دارایی های راهبردی صندوق  NWFتعیین می کند .در تعقیب اهداف فوق،
مدیریت دارایی امکان بازدهی منفی در کوتاه مدت را فراهم می کند .دارایی های  NWFرا می توان به روش های زیر
(به یک یا همه آنها به طور همزمان) سرمایه گذاری کرد:
 خرید ارزهای خارجی (دالر آمریکا ،یورو ،پوند انگلیس) و تخصیص به حساب های خزانه داری فدرال نزد بانک روسیه کهطبق قرارداد حساب بانکی به آنها سود پرداخت می کند.
 خرید ارزهای خارجی و دارایی های مالی به روبل روسیه و ارزهای خارجی واجد شرایط (بعالوه  -دارایی های مالی واجدشرایط.
دارایی های صندوق بر اساس اولین جایگزین (تخصیص به حساب های خزانه داری فدرال نزد بانک روسیه) به روش زیر
سرمایه گذاری می شود .بر اساس روش محاسبه و انتقال سود پرداختی مصوب وزارت دارایی ،بانک روسیه معادل بازده شاخص
های بازده کل متشکل از دارایی های مالی مطابق با الزامات مورد تایید دولت فدراسیون روسیه ،بهره پرداخت می کند .دولت
روسیه هم محدودیت های گسترده ای را برای تخصیص دارایی های استراتژیک  NWFتعیین می کند .به منظور افزایش
کارایی مدیریت ،وزارت مالیه مجاز است تخصیص دارایی های استراتژیک را در حدود تعیین شده توسط دولت ایجاد کند
[.]56
 )9صندوق  SKیک صندوق سرمایه گذاری است SK .فعاالنه درگیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان از
طریق ساختارهای سرمایه گذاری سودمند متقابل است .به طور خاص ،دو طرح از مشارکت بالقوه وجود دارد :سرمایه
گذاری مشترک و سرمایه گذاری از طریق صندوق های سهام خصوصی  .SKبر اساس استراتژی توسعه جدید ،شرکت
 SKبه همراه سرمایه گذاران استراتژیک که دارای تجربه و فناوری برای تامین مالی مشترک و اجرای پروژه هستند ،در
ابتکارات جدید سرمایه گذاری می کند .ایجاد کسبوکارهای یکپارچه در مشارکت با شرکتهای پیشرو به  SKاین امکان
را میدهد تا سبد سهام خود را متنوع کند و شرکت های جدیدی ایجاد کند که تحول ساختاری اقتصاد ملی را هدایت
کند [.]57
 )10صندوق  UTIMCOیک صندوق سرمایه گذاری است که راهبردهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت برای سرمایه
گذاری دارد .این سرمایه گذاری ها از طریق وجود دریافتی وقفی از طریق  5صندوق وقفی :صندوق دانشگاه دائمی
( ،)PUFصندوق وقف عمومی ( ،)GEFصندوق دائمی سالمت ( ،)PHFوجوه بلند مدت ( ،)LTFوجوه سرمایه گذاری
جداگانه ( )SIFنیز حمایت می شود .بیانیه های سیاست سرمایه گذاری شامل ده مورد است :سیاست سرمایه گذاری
 ،PUFسیاست سرمایه گذاری ، GEFسیاست سرمایه گذاری ، PHFسیاست سرمایه گذاری ، LTFسیاست سرمایه
گذاری ، ITFسیاست سرمایه گذاری ، SIFسیاست سرمایه گذاری ، STFسیاست سرمایه گذاری مشتقه ،سیاست سهام
توزیع شده ،خط مشی تصحیح خطا ،سیاست نقدینگی ،سیاست تخصیص برای وجوه غیر وقفی ،خط مشی پروکسی،
سیاست وام دهی اوراق بهادار ،سیاست دالر نرم ،و سیاست تفویض اختیار [.]59-58
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 )11صندوق  Khazanaیک صندوق سرمایه گذاری است و یک چشمانداز بلندمدت برای ارائه بازدهی با ریسک پایدار دارد.
صندوق همچنین تالش دارد تا بازدهی را بدون ریسکهای غیرمجاز به حداکثر برساند .برای ایجاد تعادل بین اهداف
تجاری و استراتژیک در صندوق ،در دو صندوق جداگانه سرمایه گذاری ها انجام می شود :صندوق بازرگانی (با برنامه رشد
 3درصدی 5ساله بازگشت سرمایه) و صندوق راهبردی (تحت دوره  10ساله و تامین اهداف راهبردی  10ساله کشور) که
هر دو صندوق با اهداف ،سیاست ها و استراتژی های متمایز تأسیس شده اند .صندوق  Khazanaیکی از امضاکنندگان
اصول سرمایه گذاری مسئوالنه مورد حمایت سازمان ملل است .صندوق معتقد است که مسائل زیست محیطی ،اجتماعی
و حاکمیت شرکتی بر عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری به درجات مختلف در شرکت ها ،بخش ها ،مناطق ،طبقات دارایی و
در طول زمان تأثیر می گذارد .خط مشی سرمایه گذاری مسئوالنه ) (RIاصول و تعهدات صندوق را در رابطه با سرمایه
گذاری مسئوالنه ،با در نظر گرفتن عوامل محیطی ،اجتماعی و حاکمیتی ) (ESGبرای کمک به مدیریت ریسک و ایجاد
بازده طوالنی مدت و پایدار ،تشریح می کند [.]60
 )12سازمان سرمایه گذاری لیبی قاطعانه متعهد به سرمایه گذاری برای توسعه بلندمدت لیبی است .تمرکز  LIAبر ماموریت
خود برای دستیابی به بازدهی پایدار و رقابتی در دراز مدت با سرمایه گذاری بین المللی در بخش های مختلف اقتصادی
و مکان های جغرافیایی است .سیاست سرمایه گذاری  LIAبر سه اصل اساسی استوار است:
 تضمین آینده نسل های آینده دستیابی به بهترین بازده مالی برای بهبود انعطاف پذیری بلندمدت اقتصاد لیبی. مشارکت در تالش ها برای توسعه و تنوع بخشیدن به اقتصاد لیبی از طریق سرمایه گذاری های پایداردر  LIAدو جریان سرمایه گذاری فعال است .یک جریان سرمایه گذاری توسط  5شرکت تابعه صندوق شامل :مدیریت بخشی
از این دارایی ها توسط پنج شرکت زیرمجموعه نظارت می شود که عبارتند از :شرکت سرمایه گذاری خارجی لیبی ،سبد
سرمایه گذاری لیبی آفریقا ،صندوق سرمایه گذاری داخلی و توسعه لیبی ،سبد سرمایه گذاری بلند مدت ،شرکت سرمایه
گذاری نفت .جریان سرمایه گذاری دوم توسط تیم سرمایه گذاری در سازمان صندوق مدیریت در سه دسته مدیریت می شود:
سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس های اصلی جهانی ( 30درصد) ،اوراق قرضه خصوصی و دولتی ،از جمله ابزارهای
بازار پول ( 30درصد) ،سپرده های مدت دار و پول نقد سپرده شده نزد بانک مرکزی لیبی و تعدادی از بانک های تجاری (40
درصد) [.]61
 NBK )13یک شرکت سرمایه گذاری است که بر سرمایه گذاری های فعال در طبقات دارایی های جایگزین متمرکز است.
مدیریت پرتفوی شرکت توسط استراتژ ی سرمایه گذاری هدایت می شود که توسط هیئت اجرایی شرکت سرمایه گذاری
ملی بانک ملی قزاقستان تایید شده است .این استراتژی افق سرمایه گذاری ،ریسک پذیری ،شاخص های هدف سودآوری
و محدودیت های سرمایه گذاری را تعیین می کند .بر اساس این استراتژی ،بازده و ریسک پذیری شرکت توسط پورتفولیو
مرجع تعیین می شود که یک سبد دارای هزینه کم و مدیریت منفعالنه است که از سهام جهانی ( )٪80و اوراق قرضه
جهانی ( ) ٪20تشکیل شده است .هدف مدیریت پورتفولیوی شرکت تولید بازده بلندمدت بیش از بازده پورتفولیوی مرجع،
در سطح ریسک مساوی یا کمتر است .پرتف وی هدف شرکت با سه دسته دارایی متنوع است :دارایی های پرریسک
سودآور ،%40-30 :دیورسیفایرها ،40-25 :واسطه های ریسک .٪35-20 :این شرکت عمدتاً از طریق سرمایه گذاری در
صندوق ها با استفاده از رویکرد «ماهواره هسته ای» در دارایی های جایگزین سرمایه گذاری می کند .سرمایه گذاری های
بزرگ در صندوق های متنوع به عنوان هسته اصلی عمل می کند .صندوق های تخصصی کوچکتر با هدف افزایش بازده یا
کاهش ریسک به عنوان ماهواره عمل می کنند [.]62
 )14صندوق  BpiFranceیک صندوق سرمایه گذاری است که در حوزه کارآفرینی و شرکت های کارآفرینانه فعالیت دارد.
صندوق علیرغم نقش مستقیم و واسطه گری در تامین مالی ،تامین مالی انجام می دهد و بخشی از سهام شرکت هایی که
پتانسیل قابل قبول برای ثروت آفرینی در آینده داشته باشند را در ازای سرمایه گذاری تصاحب می نماید .رویکرد سرمایه
گذاری ریسکپذیر سیاست و فرایند فعالیتی این صندوق است [.]63
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 )15صندوق  SOFAZیک صندوق سرمایه گذاری است که از لحاظ ترکیب ارز سرمایه گذاری ،سیاست این صندوق شامل:
 65درصد دالر 20 ،درصد یورو 5 ،درصد در دارایی های  GBPو  10درصد دیگر ارزهای پر استفاده کشور ترکیه تعریف
شده است .فعالیت سرمایه گذارانه این صندوق ب ر روی طرح های انرژی ،اجتماعی (بهبود وضعیت اجتماعی پناهندگان و
آوارگان داخلی (تامین مالی پروژه)) ،زیرساختی (آبرسانی ،راه آهن ،و غیره) ،تامین بخشی از بودجه دولتی ،حواله به بانک
مرکزی جمهوری آذربایجان ،سرمایه گذاری در برنامه های آموزشی-مهارتی برای جوانان کشور ،و غیره است .پرتفوی
سرمایه گذاری  SOFAZشامل زیر مجموعه های زیر است:
 زیرمجموعه تعهدات بدهی و ابزارهای بازار پول (به استثنای سرمایه گذاری در صندوق های بدهی فاقد رتبه بندی) - %50پرتفوی سرمایه گذاری به همراه حداکثر انحراف کمتر .%5
 زیرمجموعه سهام  -حداکثر  25درصد از پرتفوی سرمایه گذاری (شامل حداکثر  5درصد با حداکثر انحراف باالی 2درصد در صندوق های سهام خصوصی و صندوق های بدهی بدون رتبه و همچنین سرمایه گذاری مشترک در سهام
خصوصی).
 زیرمجموعه امالک و مستغالت  -حداکثر  10درصد از پرتفوی سرمایه گذاری همراه با حداکثر انحراف باالی  2درصد(شامل مستغالت مستقیم ،صندوق های امالک و صندوق های بدهی امالک و مستغالت).
 زیر پرتفوی طال  -حداکثر  15درصد از سبد سرمایه گذاری به همراه حداکثر انحراف باالی  3درصد [.]64 .4.3.1توسعه و بهینه سازی رویه اقدام (سرمایه گذاری و حمایتی) در صندوق توسعه ملی ایران
با بهره گیری از مطالب بیان شده ،برای صندوق توسعه ملی ایران موارد زیر پیشنهاد می شود:
 -1تدوین و ارایه نظام سرمایه گذاری برای صندوق توسعه ملی با بهره گیری از تجارب موفق جهانی و اصول سانتیاگو.
 -2تنوع بخشی به فعالیت های سرمایه گذاری صندوق در بخش های مختلف صنعتی ،معدنی ،انرژی (تجدیدپذیر و
تجدیدناپذیر) ،کشاورزی ،گردشگری و غیره.
 -3ارتقای ظرفیت نهادی صندوق در سه حوزه :تجاری ،فناوری اطالعات و منابع انسانی پیش از ورود به حوزه سرمایه
گذاری.
 .4.4مدیریت ریسک
 :NBIM )1مدیریت ریسک  NBIMچارچوب موثری را برای مدیریت ریسک شرکت اعمال می کند که در آن ریسک
سازمانی به عنوان تمام ریسک هایی که بر سازمان و تجارت  NBIMتأثیر می گذارد .مدیریت ریسک سازمانی شامل
فرهنگ ،قابلیت ها و شیوه های ادغام شده با تنظیم استراتژی و اجرای آن است که سازمان برای مدیریت ریسک در
ایجاد ،حفظ و تحقق ارزش به آن تکیه می کند .در صندوق  NBIMریسک طرف مقابل ،ریسک بازار ،ریسک اعتباری و
ریسک عملیات مورد توجه است .منظور از مدیریت ریسک طرف مقابل ،ترسیم چارچوبی برای مدیریت ریسک طرف
مقابل قراردادهاست که شامل شناسایی ،تایید ،اندازهگیری ،مدیریت و گزارش ریسک طرف مقابل میشود NBIM .باید
ریسک طرف مقابل را تا حد امکان با توجه به استراتژی سرمایه گذاری کنترل و کاهش دهد .این سیاست همچنین
اصولی را ترسیم میکند تا اطمینان حاصل شود که وامدهی اوراق بهادار به شیوهای محتاطانه ،مطمئن و منسجم انجام
میشود و ریسکهای عمده مربوط به وام دادن اوراق بهادار شناسایی و ارزیابی میشوند [.]68-65
 :CIC )2این صندوق به ریسک باال ذائقه دارد و یکی از شعارهای اصلی آن در عملیات کسب سود و مطلوبیت حداکثر با
وجود ریسک حداکثر تا استانه ریسک صندوق است CIC .دارای یک سیستم مدیریت و طبقهبندی ریسک جامع است
که کمیته اجرایی ،کمیته مدیریت ریسک و بخشهای مربوطه را برای مدیریت انواع ریسکها شامل میشود :ریسکهای
بازار ،اعتبار ،عملیاتی ،نقدینگی ،استراتژی ،حقوقی ،شهرت و ریسکهای کشور .صندوق همچنان به دنبال تنوع بخشیدن
به ریسک از طریق گسترش تخصیص عوامل ریسک در تالش برای کاهش نوسان پرتفوی و مهار ریسک نزولی است
[.]69
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 :ADIA )3در  ADIAاعتقاد بر این است که مدیریت ریسک یک مسئولیت اصلی همه کارکنان است .چارچوب مدیریت
ریسک  ADIAتضمین می کند که مدیریت همه منابع ریسک را از دیدگاه باال به پایین و پایین به باال به وضوح مشاهده
می کند .این شامل تجزیه و تحلیل ریسک کل پرتفوی و همچنین ریسک سرمایه گذاری بر اساس طبقه دارایی ،کشور،
طرف مقابل و سایر ابعاد است .صندوق همچنین به طور فعال ریسک های عملیاتی و انطباق را رصد کرده و فعالیت های
بررسی دقیق عملیاتی و تداوم کسب و کار را انجام می دهد .عالوه بر این ،بخشهای سرمایهگذاری  ADIAهر یک
چارچوب ریسک خاص خود را دارند .این چارچوب گسترده  ADIAرا تکمیل می کند و برای آنها انعطاف پذیری برای
شناسایی ریسک ها منحصر به فرد یا خاص طبقه دارایی آنها فراهم می کند .صندوق از طریق فرآیند آموزش مداوم ،به
دنبال این است تا اطمینان حاصل کند که  ADIAبه ایجاد و ارتقای فرهنگ آگاهی از ریسک های خود ادامه می دهد.
صندوق از کارکنان خود انتظار دارد تا باالترین استانداردهای اخالقی و درستی را نشان دهند و این را از طریق کد رفتار
 ADIAو سایر سیاست ها مدیریت نمایند [.]70
 :GIC )4در این صندوق اعتقاد بر این است که سرمایه گذاری مستلزم ریسک پذیری محتاطانه است .شناسایی و مدیریت
ریسک یک مسئولیت اصلی است که همه در  GICمشترک هستند .هر کارمند دارای مسئولیتپذیری فردی و
مسئولیتهای مشخصی در چارچوب مدیریت ریسک است .صندوق بر ساختن پرتفویی تمرکز میکند که بازده واقعی
بلندمدت خوبی همراه با ریسکهایی که با میزان تحمل ریسک مشتری هایش مطابقت دارد ،ایجاد کند .این ویژگی با
پورتفولیو مرجع است که شامل  ٪65سهام جهانی و  ٪35اوراق قرضه جهانی است .پورتفولیو مرجع یک معیار عملکرد
برای  GICنیست .ممکن است هر از چند گاهی تفاوت های قابل توجهی در عملکرد بین پورتفولیو  GICو پورتفولیو
مرجع وجود داشته باشد .مواجهه با ریسک پورتفولیو  GICو پورتفولیوی مرجع ممکن است گاهی اوقات متفاوت باشد.
زمانی که بازارها پررونق هستند ،صندوق می تواند میزان ریسک خود را کاهش دهد ،یا در صورت بروز فرصتها ،به عنوان
بخشی از رویکرد منظم و بلندمدت خود ،میزان ریسک خود را افزایش دهد .اهداف مدیریت ریسک  GICتضمین میکند
که ریسکهایی که زیر را بپذیرد:
 .5مجاز :ریسک های پذیرفته شده در راستای دستورات  GICو در محدوده های تعریف شده مجاز توسط مشتری ،هیئت
مدیره و مدیریت هستند.
 .6شفاف :ویژگیهای ریسک کلیدی و ریسکهای منفی بالقوه برای پورتفولیو و هر استراتژی توسط مشتری ،هیئت مدیره و
مدیریت  GICبه خوبی درک شده است.
 .7کنترل شده :خطمشیها ،دستورالعملها و فرآیندهای کنترلی برای کاهش احتمال زیانهای قابل توجه وجود دارد و
هرگونه تأثیر اعتباری ناشی از اقدامات  GICبا دقت مدیریت میشود.
همچنین؛ رویکرد صندوق در مدیریت ریسک چند وجهی است .این بدان معنا نیست که هیچ ریسکی در پورتفولیو وجود
ندارد ،اما ریسک ها به خوبی شناسایی شده و در محدوده تحمل ریسک  GICمدیریت می شوند .انواع ریسک های موردنظر
در  GICشامل :مدیریت ریسک سرمایه گذاری پرتفوی ،مدیریت ریسک های قانونی ،نظارتی و انطباق ،مدیریت ریسک
مالیاتی ،مدیریت ریسک عملیاتی ،مدیریت امنیت سایبری و ریسک فناوری اطالعات ،مدیریت ریسک اعتباری طرف مقابل،
مدیریت ریسک شهرت ،مدیریت ریسک افراد است [.]71
 :KIC )5هدف  KICحفظ ریسک های مثبتی است که در فرآیند ایجاد می شود و مدیریت دارایی های مورد اعتماد در
محدوده معین است KIC .یک سیستم مدیریت ریسک ایجاد کرده است که راه حل های کنترلی جامعی را برای
مدیریت ریسک در هر مرحله ارائه می دهد ،نه تنها برای دفاتر جلویی ،میانی و پشتی ،بلکه برای مدیریت شرکت هم
کارایی دارد .در این صندوق؛ کمیته راهبری خط مشی مدیریت ریسک را بررسی می کند و در مورد آن بحث می کند ،در
حالی که هیئت مدیره مح دودیت های ریسک و دستورالعمل های مدیریت ریسک را تخصیص می دهد .کمیته فرعی
مدیریت ریسک (زیر کمیته راهبری) و کمیته کاری مدیریت ریسک تحت دستورالعمل های دقیق مدیریت ریسک را از
طریق بحث های عمیق ترتیب می دهند .بخش مدیریت ریسک به شدت از بخش مدیریت سرمایه گذاری جدا می شود تا
از استقالل و استقالل فرآیندهای ارزیابی ریسک و نظارت بر سرمایه گذاری اطمینان حاصل شود KIC .ریسک بازار،
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)6

)7

)8

)9

ریسک اعتباری ،ریسک سرمایه گذاری انتخابی ،ریسک مشتقات ،ریسک عملیاتی و ریسک قانونی را مدیریت می کند.
شاخصها و محدودیتهای کمی برای اندازهگیری هر نوع ریسک اتخاذ میشوند و هر شاخص ریسک در طول فرآیند
سرمایهگذاری ارزیابی و نظارت می شود .زمانی که ریسک های کلیدی از حد مجاز فراتر رود ،کمیته کاری مدیریت ریسک
موضوع را بررسی کرده و راه حل های ممکن را مورد بحث قرار می دهد .برای تکمیل تحلیل های کمی ،تحلیل های
کیفی مختلفی نیز در این صندوق انجام می شود .صندوق  KICبرای هر حوزه سرمایه گذارانه خود یک بنچمارک قرار
داده و این به مدیریت ریسک کارآمد در این صندوق کمک قابل توجهی کرده است [.]72
 :SKمدیریت ریسک  SKاین امکان را فراهم می کند که از قبل برای توسعه وضعیت در تجارت و اقتصاد آماده شود تا
عواقب آنها کاهش یابد و از ثبات کسب و کار اطمینان حاصل شود .در حال حاضر  26ریسک در کانون توجه هیئت
مدیره و هیئت مدیره  SKقرار دارد که  11مورد از آنها مورد توجه ویژه قرار گرفته است .اینها شامل ریسک ادامه بیماری
همه گیر ،ریسک های تج اری ،اجتماعی و بازار است .حتی با وجود این سناریوی مثبت ،تعدادی از ریسکها مانند ریسک
قیمت ،ریسک کاهش قیمت کاالها و خدمات و در درجه اول تغییرات قیمت نفت برای  SKقابل توجه است .زیرا
تغییرات آن خود محرک بسیاری از ریسک های دیگر است .در مورد کنترل ریسک های اعتباری با تجزیه و تحلیل
وضعیت در بخش بانکی و بانک های فردی که به گروه شرکت ها خدمات می دهند ،می توان اقداماتی انجام داد .ریسک
ها توقیف دارایی در نتیجه دعوی قضایی در خارج از کشور در لیست ریسک های باقی مانده است [.]73
 :Khazanahصندوق خزانه یک چارچوب تلفیقی از یکپارچگی ،حکمرانی و مدیریت ریسک ارایه داده است که شامل
سه خط دفاعی است و مدیریت ریسک خط دفاعی دوم در این صندوق تعریف شده است .در این صندوق ،سه خط دفاعی
مهم شامل :خط دفاعی مالکین فرایندها ،خط دفاعی مدیریت ریسک و تعارض منافع ،و خط دفاعی بیمه مستقل .در خط
دفاعی مدیریت ریسک و تعارض منافع  5اقدام مهم مدنظر است :مدیریت ریسک پورتفولیو و سرمایه گذاری ،مدیریت
ریسک عملیاتی و مدیریت تداوم کسب و کار ،یکپارچگی و تعارض منافع ،ریسک حقوقی ،مدیریت ریسک شرکتی،
حکمرانی و مشاوره ای .این  5ا قدام با این هدف انجام می شود تا یک فرصت سرمایه گذاری با مطلوبیت باالی جدید را
بتوانند در صندوق مورد بهره برداری قرار دهند [.]74
 :LIAریسک بخشی جدایی ناپذیر از هر فرآیند سرمایه گذاری است و با عدم قطعیت نشان داده می شود و با توجه به
احتمال وقوع و اثرات بالقوه در صورت وقوع اندازه گیری می شود .سازمان سرمایه گذاری لیبی وظیفه حفاظت و توسعه
ثروت مردم لیبی به نفع نسل های آینده را بر عهده دارد .برای رسیدن به این هدف LIA ،متعهد است که به طور فعال
ریسک ها را مدیریت کند .صندوق از اهمیت مدیریت ریسک جامع برای شناسایی و تجزیه و تحلیل انواع ریسک ها در
طبقات مختلف دارایی و همچنین اطمینان از کاهش هر گونه مشکل احتمالی و مدیریت کارآمد آگاه است .صندوق
متعهد به اتخاذ یک استراتژی است که شامل :شناسایی ،اندازه گیری ،نظارت و گزارش ریسک های کلیدی باشد .این
استراتژی از اطالعات جمعآوریشده در طول این فرآیند برای افزایش تصمیمگیری  LIAاستفاده میکند .رویکرد
سرمایه گذاری صندوق مبتنی بر یک چارچوب مدیریت ریسک استوار است که بر اساس مدل "سه خط دفاعی" است.
مدیریت ریسک در  LIAدر سه سطح انجام می شود :سطح اول (در ساختار اجرایی صندوق) )1 :عملیات روزانه :ایجاد
چارچوبی برای نظارت بر سطح بخش ها ) 2 .ماموریت های نظارتی :مدیریت استراتژیک (تعیین خط مشی ها و رویه ها و
نظارت کارکنان) )3 .حسابرسی :ارائه ممیزی و تضمین مستقل .سطح دوم (کمیته حسابرسی ،ریسک و انطباق) :نظارت و
نظارت بر کارایی مدل سه خط دفاعی .سطح سوم (هیئت امنا) :مسئول تصویب سیاست سرمایه گذاری و تحمل ریسک.
این صندوق از چند ابزار برای ارزیابی ریسک استفاده می کند ،VaR :ریسک تمرکز ،ریسک نوسانات و همبستگی ،و ابزار
انحراف معیار .همچنین ،صندوق  LIAسه مبحث مهم در سند ریسک خود دارد :حاکمیت ریسک ،فرهنگ ریسک ،ذائقه
ریسک .این صندوق ریسک های خود را در دو دسته سازمانی/نهادی (عملیاتی ،امنیت اطالعات ،تداوم کسب و کار) و
سرمایه گذاری (بازار ،طرف مقابل ،نقدینگی ،اعتباری) دسته بندی نموده است [.]75
 :NBKریسک در این صندوق شامل دو دسته است )1 :مدیریت ریسک شرکت مبتنی بر تجربه و توسعه مستمر حرفه
ای و فناوری است .این دسته شامل :فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاری است )2 .مدیریت ریسک بر پیشگیری،
20

واکنش ،ارتباط موثر و کاهش ریسک تمرکز دارد .این دسته شامل  5مرحله :شناسایی ریسک ها ،آنالیز و ارزیابی ،طرح
اقدام ،تصمیم گیری و کنترل است [.]76
 :SOFAZ )10در این صندوق الزامات مدیریت ریسک پرتفوی سرمایه گذاری در دو جنبه :نرخ بهره و اعتباری مورد توجه
است .ریسک نرخ بهره تالش دارد تا مدت تعهدات بدهی و زیر پورتفولیوی ابزارهای بازار پول توسط  SOFAZبسته به
وضعیت فعلی بازارهای مالی جهانی تعیین می شود و نباید از میانگین موزون مدت زمان معیار گزارشگر تجاوز کند.
ریسک اعتباری دو فعالیت عمده را رهگیری می نماید )1 :حداکثر میانگین وزن یک اوراق بهادار یا یک ناشر (به استثنای
بانک های سپرده گذار و تعهدات بدهی دولتی کشورهای مشمول معیار) در پرتفوی سرمایه گذاری نباید از  15درصد
ارزش کل سبد سرمایه گذاری تجاوز کند )2 .دارایی های گنجانده شده در سبد سرمایه گذاری  SOFAZدر نتیجه
سرمایه گذاری های انجام شده برای اجرای پروژه ها مطابق با مصوبات رئیس جمهور جمهوری آذربایجان مشمول %5
سقف باالی تخصیص به تعهدات بدهی درجه غیرسرمایه گذاری نمی باشد .در این صندوق دو دسته الزامات برای تقویت
مدیریت ریسک در صندوق مورد توجه است :الزامات نقدینگی و الزامات مربوط به مدیران خارجی .الزامات نقدینگی بیان
می کند که نقدینگی دارایی های  SOFAZباید در سطح کافی برای اطمینان از اجرای کامل و به موقع پول نقد برنامه
ریزی شده و سایر نقل و انتقاالت مربوط به هزینه های بودجه  SOFAZباشد .به همین دلیل ،بخشی از داراییهای
حداقل معادل  100میلیون دالر (حداقل سطح نقدینگی) باید به صورت نقد یا معادل نقد نگهداری شود .اگر این مبلغ از
حداقل سطح نقدینگی پایین بیاید ،باید ظرف ( 7هفت) روز کاری بازیابی شود .الزامات با توجه به مدیران خارجی در سه
بند بیان می شود )1 :رتبهبندی اعتباری که توسط آژانسهای رتبهبندی اعتبار بین المللی (مودیز ،S&P ،فیتچز و )..به
مدیر خارجی یا شرکت مادر آن اختصاص داده میشود ،نباید کمتر از درجه سرمایهگذاری باشد .در غیر این صورت ،مدیر
خارجی باید حداقل  5سال تجربه مدیریت دارایی موفق یا تخصص در مدیریت دارایی هایی به ارزش کمتر از ( 1یک)
میلیارد دالر داشته باشد )2 .حداکثر تخصیص به مدیران خارجی نباید بیش از  60درصد ارزش کل سبد سرمایه گذاری
باشد .حداکثر تخصیص به یک مدیر خارجی نباید از  %5ارزش کل سبد سرمایه گذاری تجاوز کند )3 .مأموریت سرمایه
گذاری مدیر(های) خارجی دخیل در مدیریت دارایی های  SOFAZباید در قراردادهای امضا شده بین  SOFAZو
مدیر(های مربوطه) منعکس شود [.]77
 .4.4.1بهبود مدیریت ریسک در صندوق توسعه ملی ایران
بنابراین برای بهبود مدیریت ریسک در صندوق توسعه ملی ایران پیشنهاد می شود:
 -1تدوین سند راهبردی ریسک صندوق مشتمل بر ذائقه و آستانه ریسک صندوق در هر بخش از پرتفوی و رسالتی صندوق
که شامل تمام ریسک های مرسوم (اعتباری ،بازار ،مالی ،طرف مقابل ،شرکتی و غیره) باشد.
 -2تفویض برخی اقدامات پیشین بانک های عامل به صندوق برای مدیریت بهتر اندوخته های احتیاطی و مدیریتی خود در
صورت مواجهه با ریسک های ناشی از عدم قطعیت های آتی پرتفوی صندوق (مانند :اهلیت سنجی ها ،تنوع بخشی به
قراردادها ،ارزیابی رتبه بندی های اعتباری و غیره).
 -3مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکتهای بیمه ای
 -4الزام پروژه های متقاضی دریافت حمایت یا مدعو سرمایه گذاری به داشتن انضمام "مدیریت و تحلیل ریسک مالی پروژه"
مطابق اصول عل می و عملیاتی قبل حین ارایه به صندوق برای ارزیابی و تصمیم گیری بهتر صندوق.
 -5ایجاد ساختار مرتبط با نظام تسهیالتی کشور و مدیریت درست جریان تسهیالت دهی ضمن داشتن ریسک یکپارچه قبل
از ورود صندوق به بازار سرمایه.
 -6اطمینان خاطر صندوق از اینکه بانک ها از پشتوانه مالی کافی برای پوشش ریسک و پرداخت مطالبات صندوق برخوردار
باشند.
 -7استقالل و تفکیک حسابهای صندوق از بانک مرکزی برای کاهش ریسک منابع صندوق.
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، قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، اطمینان از اجرای مطلوب چهار اصل سانتیاگو (اصول حاکمیتی و ساختار شرکت-8
. و نظات و شفافیت و پاسخگویی) در صندوق،سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و بازده
 ضرورت حفظ درجه، ارزیابی مرتب و متوازن سازی پرتفوی صندوق با هدف کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایه گذاری-9
 تنظیم راهبردهای سرمایه گذاری های، ضرورت حفظ تنوع در نوع دارایی و موقعیت جغرافیایی،نقد شوندگی داراییها
 طال و،مختلف برای ارز های متفاوت و حرکت به سمت سرمایه گذاری در امالک و مستغالت و حقوق صاحبان سهام
.ارزهای خارجی
 جمعبندی و نتیجهگیری.5
،CIC ،NBIM : صندوق از میان برترین صندوق های ثروت جهانی شامل15 این تحقیق با هدف بهره گیری از تجارب موفق
،LIA ،Khazana ،UTIMCO ،Samruk-Kazyna ،NWF ،Future Funds ،KIC ،KIA ،GIC ،ADIA
 ساختار عملکرد ثروتی و مدیریت ریسک صندوق، پرتفوی، از چهار منظر ساختار حکمرانیSOFAZ ،Bpifrance ،NBK
 با استفاده از رویکردهای مهندسی، تحقیق پس از استخراج اطالعات مورد نیاز از وب سایت صندوق های نامبرده.ها انجام شد
 سپس در. به تشریح وضعیت هر صندوق در هر یک از این چهار معیار پرداخت،سازمان و تجارب صندق های موفق نامبرده
 یافته ها. پیشنهادهایی برای بهبود یا بهینه سازی صندوق توسعه ملی ایران ارایه شد،انتهای هر یک از چهار بخش مربوطه
 حرکت به سمت، توسعه پرتفوی فعلی خود،نشان داد که صندوق توسعه ملی ایران می تواند با بهبود ساختار حکمرانی
 جهش،رویکردهای سرمایه گذارانه و تقویت جایگاه مدیریت ریسک در فعالیت های پرتفوی بهینه سازی شده صندوق
.عملکردی مطلوبی در تولید و صیانت از ثروت ملی این صندوق داشته باشند
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