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 آشنایی با صندوق توسعه ملی 

توسعه ملی ایران یک نهاد  صندوق .فلسفه شکل گیری حساب صندوق توسعه ملی در ایران در راستای تعدیل فشار های ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی می باشد

 .دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. در ادامه این مطلب به شرح این صندوق به منظور آشنایی مخاطبین پرداخته شده است

 :صندوق توسعه ملی

قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شد که هدف آن تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و  ۸۴پس از تجربه نا موفق حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی طبق ماده 

 .گاز و همچنین میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار و سرمایه های زاینده اقتصادی می باشد

 :اهداف و قوانین صندوق توسعه ملی

ان درآمد های حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تالطم های این حساب اهدافی مانند ایجاد ثبات در میز

 .ار می رودارزی دارد. به عنوان نمونه سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از موارد قابل استفاده در صندوق ذخیره ارزی به شم

به ارقام قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، در صورتی دولت مجاز به برداشت از این حساب می باشد، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت  با توجه به

د غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع پیش بینی شده کاهش یابد. همچنین باید این نکته را در نظر داشت که برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین کسری ناشی از عوای

 .می باشد

آفرینی بخش خصوصی که طبق قانون پنج ساله چهارم توسعه قرار بر این است که جهت سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز در طرح های تولیدی و کار

درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و همچنین بانک های ایرانی  ۵۰توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارت خانه های تخصصی برسد، به میزان 

 .خارج از کشور، به صورت تسهیالت با تضمین کافی تخصیص یابد

 :ارکان سازمان صندوق

 .رکن اصلی زیر می باشد که در ادامه به شرح آنها پرداخته شده است 3این صندون دارای 

 :هیئت امنا

ل ترین رکن صندوق می باشد، بر اساس بندهای موجود، رئیس و سایر اعضای هیئت عامل را انتخاب می کنند. همچنین عزل رئیس و اعضای هیئت عامهیئت امنا که باال

 .نیز در صورت پیشنهاد هر یک از اعضای هیئت امنا و تصویب آن توسط هیئت امنا امکان پذیر می باشد



های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیالت در بخش ها و زیر بخش های تولیدی یا خدماتی نیز از وظایف و اختیارات هیئت الزم به ذکر است که تعیین انواع فعالیت 

 .امنا به شمار می رود

 :ترکیب اعضای هیئت امنا

 رئیس جمهور 

 )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )دبیر هیئت امنا 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی 

  تعاون، کار و رفاه اجتماعیوزیر 

 وزیر نفت 

 کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رئیس 

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای 

 رئیس اتاق تعاون جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای 

  و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسالمی  اقتصادی و برنامهدو نفر نماینده از کمیسیون های 

 دادستان کل کشور 

 

های  گذاری ها بوده که مشهودترین آن، انجام انواع سرمایه های جدید فعالیت برای آن شدن، پیدایش عرصه ها در خالل فرآیند جهانی یکی از تحوالت رخ داده در نقش دولت

 .های ثروت ملی است و یا صندوق (SWFs) های ثروت حاکمیتی پذیر و بازارهای مالی از طریق صندوق هخارجی در کشورهای سرمای

SWFsویژه نفت، بهره  ها معمواًل از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی، به گذاری یا نهادهایی متعلق به دولت هستند که کشورهای مالک آن های سرمایه ، صندوق

ها بسته به اهداف اعالم شده، انواع مختلف داشته  های داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. این صندوق گذاری واسطه سرمایه و ذخایر ارزی خود به برده و یا از دارایی

 .کنند گذاری متنوعی را دنبال می های سرمایه و استراتژی

شود. در حال حاضر  طورکلی در اقتصاد جهانی می ها در بازارهای مالی و به رگذاری باالی آنها است که سبب اث های ارزی این صندوق توجه، حجم باالی دارایی نکته قابل

ازنظر دارایی و همچنین  .میلیارد دالر است که رقم بسیار چشمگیری است ۸۰۰۰بر  های ثروت حاکمیتی در دنیا، بالغ ترین صندوق صندوق از بزرگ ۸۱مجموع دارایی 

 .دهد ها در اختیار داشته که نمونه کاملی از یک صندوق موفق را ارائه می وق نروژ رتبه نخست را بین سایر صندوقها، صند میزان شفافیت فعالیت

زدگی، اراده  ها، عمل بر اساس قاعده مالی، اجتناب از مصلحت های مالی و تعهد به آن های ثروت حاکمیتی، به عواملی ازجمله اقتدار سیاست طورکلی موفقیت صندوق به

های سیاسی و اقتصادی دولت با اهداف صندوق در یک راستا باشد،  در واقع چنانچه مدیریت بودجه و انگیزه .سی دولت و تعهد به مدیریت محتاطانه درآمد بستگی داردسیا

 .یابد احتمال موفقیت آن در دستیابی به اهداف افزایش می



های نفتی به اقتصاد و حفظ ثبات بودجه عمومی در زمان کاهش قیمت  با هدف جلوگیری از انتقال شوک، (۱3۷۹ -۸3های اجرای برنامه سوم توسعه ) در ایران، در سال

قاعده و مکرر از این حساب نتوانست عملکرد مطلوبی  های بی واسطه برداشت قانون مذکور ایجاد شد که در گذر زمان و به ۶۰نفت، حساب ذخیره ارزی با استناد به ماده 

قانون مذکور، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از  ۱۶و طبق ماده ( ۱3۹۰ -۹۴ازآن و از ابتدای اجرای برنامه پنجم توسعه ) را ارائه دهد. پس

ینده از منابع نفت و گاز و های آ های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های ماندگار، مولد و سرمایه های نفتی به ثروت فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده

 .های نفتی تشکیل شد فرآورده

 3های نفتی به صندوق توسعه ملی و افزایش ساالنه  درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده ۲۰اگرچه طبق قانون برنامه پنجم، دولت موظف به واریز 

گذاری  های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه درصدی این سهم بوده و صندوق نیز موظف به ارائه تسهیالت از منابع صندوق به بخش

های برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه  و مغایر با سیاست ۹۵در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی بود، اما از سال 

 .ای قرار گرفت درصد تقلیل یافت و عملکرد این صندوق تحت تأثیر مسائل سیاسی و حاشیه ۲۰ملی مجددًا به 

نابع صندوق، خارج از توجهی از م ، بخش قابل۱3۹۷طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط صندوق توسعه ملی از عملکرد این صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال 

نامه هزینه شده است. این مسئله بیانگر لزوم توجه و بررسی بیشتر در زمینه غلبه فشارهای سیاسی در برداشت از صندوق توسعه ملی است که  روال مندرج در اساس

 .آورد موجبات تخصیص ناکارای منابع را فراهم می

نامه آن  رغم مغایرت با اساس بر نشان دادن عدم استقالل صندوق، مجوزی برای برداشت ریالی از منابع صندوق، علی ای متعدد تحمیل شده به صندوق، عالوه تکالیف بودجه

گذاری با استفاده از  ها، به نحوی است که سبب باال رفتن احتمال عدم بازدهی مناسب در سرمایه نیز بوده است. همچنین شیوه فعلی تخصیص تسهیالت صندوق به پروژه

 .شود صندوق می منابع

با تمرکز بر  لذا ضروری است که ضمن تعیین رابطه مناسب دولت با صندوق و تأمین استقالل آن، اصالح ساختار صندوق به نحوی در دستور کار قرار گیرد که

 .آورد های سودآور، زمینه انباشته شدن درآمدهای نفتی و رشد اندازه صندوق و در نتیجه سودآور شدن آن را فراهم فعالیت

المللی را در شرایط اضطرار و نیاز به استقراض ندارد، باید -المللی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین های بین ویژه در شرایط فعلی که دولت به دلیل تحریم به

 .عه ملی را تضمین نمایدسازوکارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقالل آن از درآمدهای نفتی اندیشیده شود که مصونیت صندوق توس

النسلی و حمایت از اقتصاد داخلی  انداز بین گذاری، تأمین ثبات اقتصادی، ایجاد پس در نهایت باید گفت که موفقیت صندوق توسعه ملی، به میزان زیادی بر افزایش سرمایه

گرایی مقطعی و اهتمام به اثربخشی صندوق در اقتصاد ملی، ممکن  مصلحت مؤثر است. وقوع این مهم نیز بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی بر اجتناب از

 .نخواهد بود

 نارسایی صندوق ثروت ایران  ۵



های مختلفی  طوری که تاکنون مدل سازی ارزی در سالیان گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته، به عنوان یکی از ابزارهای ذخیره های ثروت ملی به صندوق 

ای  دلیل اثرگذاری باالی خود در بازارهای مالی و اقتصاد جهانی از جایگاه ویژه های مزبور به اندازی شده است. صندوق ها با اهداف متنوع راه این نوع صندوق از

هزار میلیارد دالر ۸های ثروت حاکمیتی به بیش از  ترین صندوق صندوق از بزرگ ۸۱  حاضر مجموع دارایی دهد که درحال شده نشان می اند؛ آمارهای ارائه برخوردار شده

  .گذارد های ملی صحه می رسد، آماری که بر اهمیت نقش و کارکرد صندوق می

 

شود.  های آینده می اقتصادی و انتقال ثروت به نسل رشد و توسعههایی با بازدهی باال، سبب تسهیل روند  ها در پروژه گذاری از طریق منابع صندوق از منظر کالن، سرمایه

کند. در واقع آنچه سبب تفاوت در عملکرد و نتایج  ملی را تایید می ثروتهای  از صندوق هایی هم مشاهده شده است که شکست برخی البته در کنار الگوهای موفق، نمونه

گردد. بررسی  برمی« شیوه راهبری و استفاده از این نهادهای مالی»طور کلی  و به« قواعد حاکم»، «نحوه مدیریت»شود، عمدتا به  ها می کسب شده توسط این صندوق

استوار « مدیریت اصولی»و « شفافیت»دهی آنها بر  گذاری در شکل دهد که روند ریل هایی از جمله صندوق ذخیره ارزی نروژ نشان می های موفق چنین صندوق تجربه

 .اند گذاری بسیار متنوع عمل کرده ناطق جغرافیایی برای سرمایهها به لحاظ دارایی و م است. ضمن آنکه این مدل از صندوق

و در نتیجه  قیمت نفتهای  های ناشی از تکانه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در معرض آسیب اقتصاد کشوردلیل وابستگی  به ایرانتوسعه ملی در   اما صندوق

د، باعث ده و صندوق توسعه ملی تخصیص می نفتدرآمدهای ارزی قرار دارد، در واقع شیوه فعلی تخصیص درآمدهای نفتی که هر سال درصدی را به دولت، شرکت ملی 

کیفیت  عدم توجه به»، «به درآمدهای نفتی بودجهوابستگی »، «عدم وجود شفافیت»شود. در این راستا  های نفتی به هر سه بخش و آثار رفاهی منفی می انتقال کامل شوک

در ایران است.  صندوق توسعه ملیهای  ترین نارسایی از جمله مهم« صندوق توسعه ملی استقاللعدم »و « نقض قواعد مالی»، «گذاری با استفاده از منابع صندوق رمایهس

النسلی و حمایت از اقتصاد  انداز بین بات اقتصادی، ایجاد پسگذاری، تامین ث توان گفت که موفقیت صندوق توسعه ملی، به میزان زیادی بر افزایش سرمایه در نهایت می

اما یکی از   ملی، ممکن نخواهد بود. اقتصادداخلی موثر است، بر این اساس هدف مذکور بدون همگرایی ملی و ایجاد اراده فراجناحی و اهتمام به اثربخشی صندوق در 

های خارجی در  گذاری های جدید فعالیت برای آنها بوده که مشهودترین آن، انجام انواع سرمایه ها در خالل فرآیند جهانی شدن، پیدایش عرصه تحوالت رخ داده در نقش دولت

های ثروت ملی است. براساس مطالعه ارائه شده از سوی معاونت  یا صندوق (SWFs) های ثروت حاکمیتی صندوقپذیر و بازارهای مالی از طریق  کشورهای سرمایه

 .های آن در ایران نیز بررسی شده است ها، نارسایی جهانی در تشکیل این صندوق تجارتضمن بررسی « صندوق توسعه ملی »اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با عنوان 

ویژه  به منابع طبیعیمالک آنها معموال از درآمدهای حاصل از فروش هستند که کشورهای  دولتگذاری یا نهادهایی متعلق به  های سرمایه براساس این گزارش، صندوق

شده، انواع مختلف  ها بسته به اهداف اعالم های داخلی و خارجی، دارای عوایدی هستند. این صندوق گذاری هواسطه سرمای برده یا از دارایی و ذخایر ارزی خود به نفت، بهره

 .کنند گذاری متنوعی را دنبال می های سرمایه داشته و استراتژی

 مروری بر تجارب جهانی

داشته )مانند ایران و نروژ( یا از  نفت و گازویژه  ی است که منابع طبیعی غنی، بهکشورهای ها از نظر حجم دارایی متعلق به ترین صندوق ها نشان داده است که بزرگ بررسی

اند با  عنوان مثال، برخی از کشورها که از منابع طبیعی غنی برخوردار نیستند، توانسته و چین(. به مالزیذخایر ارزی و مازاد تجاری باال برخوردار هستند )مانند 

های  نمندی را ایجاد کنند. در این قسمت مرور مختصری بر وضعیت برخی از صندوقهای ثروت حاکمیتی توا توجه خود، صندوق کارگیری بخشی از ذخایر ارزی قابل به

 .مزبور در کشورهای مختلف دنیا شده است
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 نروژ

اقدام به تاسیس یک صندوق نفتی  ۱۹۹۰های آتی، در سال  های نفتی به اقتصاد و تامین رفاه نسل دولت نروژ به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جلوگیری از انتقال شوک

 .کرده است

دولت موظف بود  انونقبا تصویب قانون مربوط به صندوق، پایان یافت. طبق این  ۱۹۸3آغاز و در سال  ۱۹۷۴های مربوط به تاسیس این صندوق از سال  بررسی

تا سال  برداری از منابع نفتی خود را در صندوق مذکور ذخیره کرده و تنها از سود این ذخیره، و نه خود درآمد نفت، در مواقع لزوم استفاده کند. درآمدهای حاصل از بهره

ژ در مورد ذخایر ارزی بود، به این معنی که دولت منابع صندوق را تنها مرکزی نرو گذاری منابع خود، مشابه استراتژی بانک استراتژی این صندوق برای سرمایه ۱۹۹۷

 ۲۰۰۶گذاری کند. در سال  سرمایه سهاماز منابع صندوق را در  کرد. اما پس از آن وزارت اقتصاد تصمیم گرفت مقداری گذاری می ثابت سرمایه درآمددر اوراق قرضه با 

محسوب  بازارهای مالی جهانگذاری در  ترین موسسات سرمایه تغییر یافت. این صندوق یکی از بزرگ (GPF) دولت نروژ بازنشستگینام این صندوق به صندوق 

تنها شامل درآمدهای نفتی دولت نروژ  GPFG تشکیل شده است. منابع GPF-Norwayو  GPFG یا GPF- Global از دو صندوق مجزا تحت عناوین GPF .شود می

توجه در مورد صندوق بازنشستگی دولت نروژ یکی مدیریت موفق آن است که توانسته از  کند. از نکات قابل الیت میانداز فع ساز و پس عنوان یک صندوق ثبات است و به

های فعالیت این صندوق، جایگاه آن را به تراز اول دنیا ارتقا دهد و دیگری اینکه صندوق نروژ از نظر دارایی و مناطق جغرافیایی  نظر دارایی و میزان شفافیت طی سال

را شامل شده درآمدهای نفتی  جهانگذاری آن تمام مناطق  کند. در واقع گستره سرمایه گذاری می سازی شده و تنها در خارج از کشور سرمایه گذاری، بسیار متنوع مایهسر

 .شود های خارجی به اقتصاد این کشور وارد می گذاری یهصورت سود سرما به

 کویت

و به منظور ذخیره درآمدهای نفتی این کشور، ایجاد شد. این صندوق  (KIA) گذاری کویت کویت است که با نام سازمان سرمایه  اولین صندوق ثروت حاکمیتی مربوط به

های کشور ایجاد شد، دارد. بخش عمده  و هشت سال پیش از استقالل این کشور با هدف مدیریت دارایی ۱۹۵3گذاری کویت که در سال  ریشه در فعالیت هیات سرمایه

های آن شامل اوراق قرضه و امالک است. هدف بلندمدت این سازمان نیز دستیابی به بازده مناسب، از طریق  صورت سهام و سایر دارایی پرتفوی این صندوق به

انداز و ثبات ساز  های پس از نوع صندوق KIA .را در مواجهه با بحران و نا اطمینانی مصون سازد کویتهای آینده  مختلف است که نسلهای  گذاری در دارایی سرمایه

 .است (FGF) های آتی انداز برای نسل و صندوق پس (GRF) ام صندوق ذخایر عمومیمحسوب شده و خود مسوول دو صندوق بزرگ دیگر به ن

 عربستان

 (SAMA) عربستان سعودیهای خارجی موسسه پولی  مانده آن در حساب صرف مخارج عمومی شده و باقی عربستاندر  صادرات نفتکلیه درآمدهای ارزی حاصل از 

همان  SAMA .انداز و نیز مصرف این درآمدها وجود ندارد شود. به عبارت دیگر هیچ قاعده رسمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی برای پس متمرکز می

 .مسوولیت مدیریت ثروت ملی را نیز به عهده داشته و در واقع درآمدهای نفتی در کشور عربستان صندوق مجزایی ندارد مرکزی عربستان است که بانک

 مالزی
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گذاری دولت مالزی و  کرد. این صندوق در واقع هلدینگ سرمایه ۱۹۹۴های پایدار و ماندگار اقدام به تاسیس صندوق خزانه ملی در سال  دولت مالزی با هدف ایجاد ثروت

گذاری استراتژیک از طرف مردم مالزی  های سرمایه های تجاری در اختیار دولت و نیز اتخاذ سیاست ای است که مسوولیت نگهداری و مدیریت دارایی یک صندوق توسعه

 .ردرا بر عهده دارد. این صندوق دو هدف تجاری و استراتژیک دا

 صندوق توسعه ملی ایران

های درآمدهای نفتی شده است. بررسی سهم  پذیری اقتصاد در برابر تکانه بیانگر این مساله است که وابستگی باال به درآمدهای نفتی سبب آسیب اقتصاد ایرانبررسی ساختار 

درصد منابع  3۴طور متوسط حدود  حاکی از این است که به ۱3۸۴-۹۶های  درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سنواتی طی سال

های  شرکت سود سهامهای دیگر از جمله  طور مستقیم، بلکه از طریق روش تنها به فتی ایجاد شده است. درآمدهای نفتی نهتحقق یافته در قوانین بودجه از محل درآمدهای ن

سو و تاثیرپذیری باالی این  ترین سند مالی کشور به درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی از یک عنوان مهم تگی باالی بودجه بهشود. وابس نفتی هم به بودجه وارد می

شرایط شده و  تاثیر قرار گرفتن فعاالن اقتصادی از این زای قیمت نفت از سوی دیگر، موجب غلبه فضای نااطمینانی بر اقتصاد و در نتیجه تحت درآمدها از متغیرهای برون

 .آورد های سوداگرانه را فراهم می های تولیدی مولد تنگ کرده و زمینه گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت عرصه را برای فعالیت

با هدف ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی و  حساب ذخیره ارزیهای مکرر در قالب افتتاح  رغم تالش شود که به ویژه برای کشور ایران، از آنجا مشخص می اهمیت این مساله به

های  و توسعه ملی، شاخص رشدبرداری مناسب از درآمدهای نفتی در راستای  ف بهرههای عمومی و پس از آن تاسیس صندوق توسعه ملی با هد تامین اعتبار برای پروژه

اما پس از به نتیجه نرسیدن حساب ذخیره ارزی،   دهند. کالن اقتصادی تغییر معناداری را در رفتار دولت، وضعیت بودجه و میزان وابستگی به درآمدهای نفتی نشان نمی

عنوان یک بازدارنده در مقابل مخارج انبساطی دولت و سازوکاری برای کاهش وابستگی بودجه به  ای، شامل کارکرد صندوق به صندوق توسعه ملی با اهداف توسعه

 .درآمدهای نفتی ایجاد شد

 ها های صندوق نارسایی

ها است که منجر به ناکارآمدی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ایران شده است.  شود، نشان دهنده برخی نارسایی عملکرد صندوق ملی دریافت میآنچه از بررسی 

ر اصالح ساختار حاکم تواند بازگشت صندوق توسعه ملی به مسیر مبتنی براساسنامه را تسهیل کند و گام مهمی د بدیهی است شناسایی و تالش در جهت رفع این موارد، می

 :ها به شرح ذیل است بر نظام مالی دولت باشد. اما اهم این نارسایی

درصد  ۹3درصد از تسهیالت ارزی مسدود شده،  ۴۱، بالغ بر ۱3۹۷نقض قواعد مالی: براساس آمار اعالم شده توسط صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس تا پایان سال 

هایی خارج از روال اساسنامه  های ریالی مسدود شده صندوق توسعه ملی، در راستای برنامه گذاری درصد از تسهیالت و سپرده ۴۵ود شده و های ارزی مسد گذاری از سپرده

 .صندوق توسعه ملی هزینه شده که بیانگر نقض شدن قواعد مالی حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است

شود، مسبب اصلی کاهش منابع صندوق بدون دستیابی به بازده  لی از منابع صندوق که در قوانین بودجه سنواتی داده میعدم استقالل صندوق توسعه ملی: مجوز برداشت ریا

تواند گامی اساسی برای خروج از این شرایط و حرکت  مناسب است. بنابراین تعیین رابطه مناسب دولت با صندوق و استقالل صندوق توسعه ملی مساله مهمی است که می

هد کرد. در مت صندوقی مستقل، شفاف و مصون باشد. فقدان شفافیت: شفافیت مساله مهمی است که در صورت عمل در چارچوب قواعد، نتایج خوبی را حاصل خوابه س
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نفتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته  اند. بنابراین در صورت فقدان قاعده مالی مشخص، شفافیت درآمدهای های نفتی به واسطه ماهیت خود به بودجه گره خورده هر حال صندوق

المللی را در شرایط اضطرار و نیاز  المللی امکان دسترسی به بازارهای مالی بین های بین دلیل تحریم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی: در شرایط فعلی که دولت به  است.

عدم   .ل آن از درآمدهای نفتی اندیشیده شود که مصونیت صندوق توسعه ملی را تضمین کندبه استقراض ندارد، باید سازوکارهایی برای ثبات بخشیدن به بودجه و استقال

های  گذاری گذاری با استفاده از منابع صندوق: آنچه پس از کسب اطمینان ازاستقالل و مصونیت صندوق، اهمیت باالیی دارد، اولویت بندی سرمایه کیفیت سرمایه توجه به

های آتی نیز باشد، لزوم توجه این مساله را دوچندان  کننده منافع نسل های مولد، به نحوی که تامین گذاری دوق و اهمیت تبدیل آن به سرمایههدف است. محدودیت منابع صن

 .سازد می

 

 

 

 بررسی جایگاه صندوق ثروت ملی در نروژ

 

 .هزار دالر آمریکاست ۱۹3شهروند از ثروت در این کشور، معادل  درصد از سهام کل جهان است. سهم متوسط هر ۱میلیونی کشور نروژ مالک بیش از  5جمعیت 

 

 

 

 .شده در جهان است، به درک بهتری از بزرگی این صندوق کمک کند های پذیرفته درصد از کل سهام شرکت ۱.3شاید این موضوع که صندوق نروژ مالک 

کند. این کشور مشغول  های جاری نمی دنیا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه خیز یافته است که همانند دیگر کشورهای نفت نروژ تنها کشور نفتی توسعه

ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون محاسبه و پرداخت  منابع این صندوق به اندازه .انداز کردن پول صادرات نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است پس

 .دشون شود، همه آنها میلیونر می

 

 های ثروت ملی ماهیت و هدف صندوق
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 :دالیل و اهداف ایجاد صندوق ثروت ملی در کشورها متفاوت است. برخی از این اهداف به شرح زیرند

 حفاظت و تثبیت بودجه و اقتصاد از نوسانات زیاد در صادرات 

 کم کردن وابستگی و تمرکز بر صادرات کاالهای غیربازیافتی 

 نسبت به حساب ذخیره ارزی تر های بزرگ حصول بازگشت 

 کمک به مقامات مالی برای پراکنده کردن نقدینگی ناخواسته 

 های بعدی انداز برای نسل افزایش پس 

 گذاری بر توسعه اجتماعی و اقتصادی سرمایه 

 رشد سرمایه پایدار بلندمدت برای کشورها 

کند تا  فراوان خود، صندوق ثروت ملی را در این کشور تاسیس کرد. این امر به دولت نروژ کمک مینروژ با هدف بهبود مدیریت بلندمدت درآمدهای حاصل از منافع نفت 

 .با درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود اوراق قرضه سایر کشورها را خریداری کند

 .هزار دالر است 6۹الزم به ذکر است، درآمد سرانه در این کشور 

 ژهایروزمبادادرایرانونروصندوق

 
 

ها و کاهش قیمت نفت و همچنین رکود اقتصادی  به واسطه تحریم ۱۳۷۹صندوق توسعه ملی ایران یک نهاد دولتی است که در سال 
گذاری برای  های ماندگار و سرمایه های نفتی به ثروت حاصل از افت تولیدات به منظور تبدیل قسمتی از عواید حاصل از فروش فراورده

های ارزی در ایران را بر عهده دارد که  طمهای آینده تأسیس گردید. این صندوق به عنوان یک حساب ذخیره ارزی وظیفه کنترل تال نسل
پذیرد. اما با توجه به قوانین  دستی و همچنین میراث فرهنگی صورت می گذاری در صنعت گردشگری، صنایع این امر از طریق سرمایه

و این صندوق نفتی بودجه عمومی ساالنه غیر مجاز است  وضع شده، برداشت از این صندوق جهت جبران کسری ناشی از عواید غیر
های  توجه به تشدید تحریم بینی شده است؛ اما با های نفتی نسبت به ارقام پیش تنها جبران کننده کسری درآمد ارزی حاصل از فراورده

های اخیر و همچنین کاهش قیمت نفت خام، میزان برداشت از این صندوق روند افزایشی داشته  مالی، نظامی و اقتصادی در سال
 .است

 
 نفتی نروژصندوق 

صندوق نفت نروژ که نام رسمی آن صندوق بازنشستگی دولتی است پس از کشف نفت در دریای شمال برای محافظت از اقتصاد در 
انداز بلندمدت تاسیس شد تا هر دو نسل  های نفتی و همچنین به عنوان یک ذخیره مالی و یک برنامه پس برابر فراز و نشیب درآمد

 .مند شوند نفتی بهرهفعلی و آینده از ثروت 



وجود آمد و اقتصاد کشور به  های نفتی جهان در نروژ، ناگهان مقدار زیادی نفت برای فروش به ترین میدان پس از کشف یکی از بزرگ
شدت رشد کرد. در ابتدا تصمیم گرفته شد که درآمدهای حاصل از نفت و گاز محتاطانه برای جلوگیری از عدم تعادل در اقتصاد مورد 

ستفاده قرار گیرند. پارلمان نروژ به منظور حمایت از این الیحه، قانونی را تصویب کرد که در حال حاضر صندوق بازنشستگی دولتی نام ا
گذاری دنیا است  های سرمایه ترین صندوق المللی پول واریز شد. این صندوق در حال حاضر یکی از بزرگ دارد و اولین پول در صندوق بین

شده در جهان را دارا است. این به این معنی است که نروژ در سراسر دنیا صاحب سهام  های پذیرفته ل سهام شرکتکه نیمی از ک
است. عالوه بر این، این صندوق مالک صدها ساختمان در برخی از شهرهای پیشتاز جهان است که درآمد حاصل از اجاره را برای این 

 ۵۷تواند تنها بخش کوچکی از بودجه را خرج کند، اما این مبلغ هنوز هم تقریبًا برابر با  کند. هرساله، دولت نروژ می کشور ایجاد می
 .درصد بودجه دولت است

تر خرج کنیم، موقعیت بهتری خواهیم  در دولت نروژ، یک توافق سیاسی گسترده درباره نحوه مدیریت صندوق وجود دارد؛ هرچه کم 
شود. نقش صندوق این است که  ود در حالی که کسری بودجه از صندوق تامین میش داشت. مازاد بودجه به صندوق منتقل می

انداز بلندمدت دارد و قادر به مقابله با نوسانات زیاد در  گذاری آن چشم سرمایه .تضمین کند که ثروت ملی تا حد امکان ادامه دارد
ایجاد باالترین بازده ممکن با ریسک متوسط است به طوری  ,مدت است. هدف دولت نروژ به عنوان مدیر صندوق از طرف مردم نروژ کوتاه

زیست  ها تاثیر زیادی بر جوامع اطراف و محیط های شرکت فعالیت«گوید:  جنز استولنبرگ، وزیر دارایی نروژ می .که سرمایه رشد کند
ست بر سودآوری و بازده صندوق تاثیر ها دارد. در طول زمان ممکن ا دارند و جامعه همیشه انتظارات بیشتری از چگونگی رفتار شرکت

گذاری برای سودآوری  ها در کشورهای در حال توسعه، ما به سرمایه گذار بلند مدت در سراسر این شرکت بگذارد. به عنوان یک سرمایه
ات روشنی را از گیریم و انتظار محیطی و اجتماعی را در نظر می تر جامعه عالقه داریم. ما مسائل زیست همسو با انتظارات گسترده

 .کنیم؛ داریم گذاری می هایی که در آن سرمایه شرکت



 



 
اند.  اند و مسئولیت مدیریت آن را به بانک مرکزی واگذار کرده پارلمان نروژ و وزارت دارایی قوانینی را برای مدیریت صندوق ارائه کرده

های خود را به  است. شورای اخالق توصیه تشکیل داده  ها وزارت دارایی یک شورای مستقل را برای انجام ارزیابی اخالقی شرکت
 .گیرد دهد که پس از آن تصمیم نهایی را در مورد محرومیت، مشاهده یا مالکیت فعال می هیات اجرایی بانک توسعه می

میلیارد دالر  ۷۱دود ح ۱۳۹۷های مالی موجود از صندوق توسعه ملی ایران، از زمان تاسیس این صندوق تا پایان سال  با توجه به گزارش
توان گفت که  گذاری ارزی از صندوق خارج شده است. بر این اساس می تحت سه عنوان اصلی وام ارزی، پرداخت به دولت و سپرده

میلیارد دالر دارایی  ۲۰میلیارد دالر است، در حال حاضر  ۹۱های وارد شده که چیزی در حدود  صندوق توسعه ملی ایران با توجه دارایی
 .دارد

های  یک شرکت جهانی که صاحبان دارایی) SWF ترین صندوق ذخیره مستقل جهان نامید که طبق گزارش اخیر مؤسسه را باید بزرگ« صندوق بازنشستگی نروژ»

دالر رسید.  تریلیون۱.۱به بیش از  ۲۰۲۱دارایی آن تا ژانویه سال کند(؛   تحلیل می و مدت دولتی را تجزیه گذاران بلند های ثروت حاکم و سایر سرمایه عمومی مانند صندوق

ویژه در دوره شیوع کروناویروس توانسته افزایش پیدا کند. در  البته بخش عمده این دارایی در معامالت مربوط به امالک و مستغالت، اوراق قرضه و بورس وارد شده و به

های  کند. سایر صندوق  میلیارددالر را مدیریت می قرار دارد که دارایی هنگفتی کمی بیش از یک« گذاری چین اونی سرمایهتع»ای اندک،  فهرست و با فاصله رتبه بعدی این

دالر را  میلیون580دالر تا  میلیون3۷۰قدرها پربار نیستند. درواقع، طیفی بین  برده، آن ثروت ملی در هشت عنوان اول این گزارش، نسبت به دو صندوق اول نام

کنگ، سنگاپور، کویت  ویژه کشورهای عرب هستند: هنگ اصطالح تپل نیز مربوط به حوزه آسیا و به های به اینکه باید توجه داشت عمده همین صندوق گیرند؛ ضمن برمیدر

گذاری در صنایع سوخت  شکل سرمایه آن بهریزی بلندمدت  گزارش، باید گفت که برنامه توجه دراین عنوان نمونه قابل به «صندوق بازنشستگی نروژ»و امارات. درمورد 

های اخیر و  ها شریک شود؛ اما در سال های نفت و گاز تا بتواند در سود اکتشافات و افزایش قیمت این فراورده دار در شرکت عنوان سهام فسیلی بوده؛ یعنی ورود به

خود را برای فروش عرضه کند تا در   بودکه بخش عمده سهام داشت، سعی دولت نروژ براین دنبال نوسان شدید بازار نفت که کاهش قیمت این طالی سیاه را به  به باتوجه

درصد از ظرفیت این صندوق را صرف رفاه اجتماعی شهروندانش  آینده، متکی بر معامالت جهانی نفت و گاز باقی نمانند. دولت این کشور مجاز است تا ساالنه حداکثر سه

ست که در  گذاری دولتی ، یک صندوق سرمایه«صندوق ثروت حکومتی»یا  «صندوق ثروت ملی»ست؛  میلیارددالر است. گفتنی33معادل رقم،  حاضر این کند که درحال

وشش های جایگزین مانند صندوق سهام اختصاصی یا صندوق پ گذاری بها یا سرمایه های واقعی و مالی مانند سهام، اوراق قرضه، امالک و مستغالت، فلزات گران دارایی

طریق درآمد حاصل از صادرات کاالها یا از  ها بیشتر از کنند و منابع مالی آن گذاری می در سراسر جهان سرمایه« های ثروت ملی صندوق»کند.  گذاری می ریسک، سرمایه

کزی اداره شوند که این وظیفه را همراه با ها ممکن است توسط بانک مر شود. برخی از این صندوق شود، تأمین می ذخیره ارزی که توسط بانک مرکزی نگهداری می

اندازهای  های ثروت ملی صرفًا پس ها، معمواًل از اهمیت اقتصادی و مالی مهمی برخوردارند. دیگر صندوق نوع صندوق دهد؛ این مدیریت سیستم بانکی کشور انجام می

ایران، امارات، کویت و  .شوند و ممکن است نقش مهمی در مدیریت مالی نداشته باشند دولتی هستند که توسط نهادهای مختلف برای بازپرداخت سرمایه تأمین مالی می

گذاری بیشتری  اند. صندوق دیگر کشورها مانند چین، سنگاپور و شیلی، از تنوع سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز اختصاص داده نروژ؛ منابع صندوق خود را به سرمایه

در « دارد؟ کسی ثروت ملل را نگه می چه»عنوان  ای تحت در مقاله« َاندرو ُرزانوف»توسط  ۲۰۰۵بار در سال  نیز برای اولین« وت ملیصندوق ثر»ند. اصطالح  برخوردار
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