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دومین کنفرانس

مالیمدرییت ردآمداهی نفتی؛ نقش صندوق رثوت ملی و اقعده 

مهدی راستاد:  مدری رپوژه
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مقدمه



سوالهایپیشرو

وصندوقثباتسازقاعدهیمالینقش. ۲
دربرابرکشورمقاومسازیاقتصاددر

چیست؟شوکهاینفتی

برایمدیریتبهینهدرآمدهاینفتی. ۱
هایندرآمدهاچگونتقسیمکشور،نحوه

بایدباشد؟

جهتبهینهسازیعملکردصندوق. ۴
اصالحاتساختاریوتوسعهملیچه
دراولویتهستند؟حاکمیتی

وهدفسرمایهگذاریهایصندوقفلسفه. ۳
مدلهایچهوثروتملیکشورچیست

دردستیابیبهایناهدافسرمایهگذاری
میتواندبهصندوقکمککند؟



دوراندردولتاندازهنامتوازنافزایش•
نفتیرونق

نفتیرکوددوراندردولتشدنضعیف•
دولتبودجهتالطم

تورمیفشار)پولیسیاستانفعال•
(هلندیبیماری( وارزی)

اداقتصدرثباتعدم
کالن

صادیاقتبرارزیابیسیاسیفرایندغلبه•
اقتصادجذبظرفیتبهتوجهعدم•
برایمناسبچهارچوبوجودعدم•

گذاریسرمایهمدیریتارزیابی

ناکارآمدی
گذاریسرمایه

عمرانی

،بودجهبهدرآمدهاتقسیمدرصدیقاعده•
نفتملیشرکتوتوسعهصندوق

مستقیمانتقال
بهنفتیهایشوک
هایبخشتمامی
نفتازمنتفع

ت
دریاف

کنندگان

شرکتملینفت

(عمرانیوجاریبودجه)دولت

توسعهصندوق

فعلیوضعیت
درگذاریسرمایهبهنفتیدرآمدازبخشیهدایت:هدف•

بودجهدرآنکردنهزینهجایهبتوسعهصندوققالب
دولت

لسادرآغاززمانازمتعدداصالحاتوتغییرات:تاریخچه•
۱۳۹۰

شفافیتوسادگی:فواید•

۱۴٫۵٪

۸۵٫۵٪

(وضعیتفعلی)نفتیدرآمدهایکنونیمدیریت

:تبعات



بودجهدر سازیثبات
(لیالملن بیمالیبازارهایبهدسترسیمحدودیتدر شرایط)

نفتیدرآمدهایتقسیمقاعده•
مالیقاعده•

:سرمایه گذاری درآمدهای نفتی
زمینیرویهایداراییبهزیرزمینیمنابعتبدیل

ی عمرانیهازیرساختدرگذاریسرمایهدرمشارکت•
خصوصیبخشتوسعهسازیزمینه•
اهرمیدلم: خارجیگذاریسرمایهورودجهتکاتالیستی•

راتصاداعتباریخط: خصوصیبخشصادراتتسهیل•
ش وام مستقیم به بخ)اجتناب از مدل بانک توسعه ای •

(خصوصی

دوران عدم 
وفور

پیشنهادیکلیمدلوشمایپروژهاهداف



ینفتیدرآمدهاتقسیمقاعده: ۱بخش



(نونیکگزینه)درآمدهابر اساس درصد ثابت ازتقسیم

کنندگانافتدریبینریسکبهینهتوزیعاساسبرتقسیم
(پیشنهادیگزینه)

:  انواعقواعدتقسیم

نفتیتقسیمدرآمدهایفعلیوضعاشکاالت

:  گزینهپیشنهادی
دولتبودجهثباتاولویت•
انتقال نوسان به متغیرهای سرمایه گذاری به جای•

متغیرهای مصرفی

درآمدهاتقسیمدرصدیقاعدهاشکاالت

بخشسههربهنفتقیمتهایشوک کاملانتقال•

ردنفتیدالرهایمتفاوتنسبیارزشبهتوجهعدم•
کمبودووفورشرایط

هایمتغیردرنوساناترفاهیاثرتفاوتبهتوجهعدم•
سرمایه گذاریمتغیرهایومصرفی

برموثرعواملسایروجذبظرفیتبهتوجهعدم•
شاملمختلفهایبخشدرگذاریسرمایهوریبهره
توسعهصندوقونفتبخش



شرکتسهمودولتبودجهدرسازیثبات:هدف•
ازنفتیدرآمدهایریسکانتقالبانفتملی

گذاریسرمایهبهمصرفیمتغیرهای

با محوریت ریسکتوزیعمدیریت: مکانیزم•
ثروت ملیصندوق

وعهزیرمجمسازثباتصندوقتشکیل: الزمابزار•
ملیثروت صندوق

ونفتملیشرکتودولتسهمثبات:ااجرنحوه•
وقصندتوسطو نوسانات ریسکو مدیریت جذب

:ثابتسهماختصاصبا نفتازجاریبودجهثبات در•
دالرمیلیارد۱۸

دالرمیلیارد۸نفتبخش درگذاریسرمایهثبات•
(و جهت استمرار تولیدنفتقیمتبهبستهمیلیارد دالر ۱۰تا۵بین)

:امیدعمرانصندوقایجاد•
توسعهصندوقازدالرمیلیارد۱وبودجهازدالرمیلیارد۱

:ایسرمایهمتغیرهایبهنوساناتانتقال•

oدالرمیلیارد۴:عمرانیبودجه
(نفتقیمتبهبستهمیلیارد دالر ۶تا۱بین)

oمیلیارددالر۳٫۵: خصوصیبخشتوسعهصندوق
(نفتقیمتبهبستهمیلیارد دالر ۱۱٫۵تا۰بین)

میلیارددالر۱۵صندوقثباتسازبهاندازهایجاد•
(ازمحل منابع آزاد شده بعد از تحریم ها)میلیارد دالر ۱۰اولیه با ذخیره 

ریسکتوزیعاساسبرتقسیمگزینهپیشنهادیقاعده
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(میلیارد دالر)مختلف درآمدهای نفتی مقادیر 

کل مخارج دولت
ورودی صندوق ثروت ملی
ورودی شرکت ملی نفت ایران
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(میلیارد دالر)مقادیر مختلف درآمدهای نفتی 

مخارج جاری
صندوق امید-مخارج سرمایه ای

زیرساخت-مخارج سرمایه ای

:پیشنهادیتقسیمقاعده
دولتبودجهاجزاءسهم

:پیشنهادیتقسیمقاعده
نفتشرکتوصندوق،بودجهسهم



ثباتسازیدرسهمبودجهوشرکتملینفت

کامل در بازه های درآمدهای خیلی باال و نیز درآمدهای خیلی پایینثبات •

میانیثبات نسبی از طریق افزایش تدریجی سهم بودجه و شرکت نفت با افزایش درآمدهای نفتی در درآمدهای•

انتقالشوکهایدرآمدهاینفتیبهمتغیرهایسرمایهگذاری

صندوق توسعه: ضربه گیر خود صندوق ثروت ملی-صندوق ثروت ملی : ضربه گیر قاعده تقسیم•

باالنفتیدرآمدهایدرکاملثباتقاعدهازتخطیانگیزه•

پاییننفتیدرآمدهایدربودجهکاراییافزایشجهتکافیانگیزهایجاد•

پیشنهادیتقسیمقاعدهمزایای

دولتبودجهسیاسیاقتصادورفتاریمالحظات



مالیقاعده: ۲بخش



یمالقاعده
هدفبادولتساالنهبودجهمندسازیقاعده

بودجهبلندمدتومدتمیانپايدارسازی

مالیقواعدانواع
، دولتبدهيقاعده•
،بودجهترازقاعده•
ايهزينهقاعده•
درآمديقاعده•

ماليقاعدهبهتعهد
ازباالنهادی کیفیتباساختارهاینقش کلیدی•

سیاسیاقتصادمنظر

مالیقاعدهوسازثباتصندوق

ت سازی در سیاسثبات
مالی در مقابل چرخه 
های نوسانات درآمدی

خشی باعتباروشفافیت
مالی سیاستبه

اتثبامکانپذیری ایجاد 
در سیاست پولی

پایدار سازی بلند مدت
سیاست مالی با افول
درآمد نفت

ایجاد مکانیزمی جهت 
تعهد دولت در مواجهه 
با انگیزه های تخطی 

اتثبامکانپذیری ایجاد 
در سیاست ارزی

دالیلبهکارگیریقاعدهمالی



یخارجشوک های برابر دراقتصاد کشور مقاوم سازی: ثبات سازصندوق تأسیس اولویت باالی 

جهانکشور تولید کننده ی بزرگ نفت در ۱۰میان در ایران تنها کشور فاقد هرگونه مکانیزم ثبات سازی مؤثر 

صندوقثباتسازوقاعدهمالی

(المللین بیمالیبازارهایبهدسترسیمحدودیتدر شرایط)بودجهسازیثبات
نفتیدرآمدهایتقسیمقاعده•

رکت قاعده ی تقسیم کوتاه مدت جهت تعیین میزان خرج کردن درآمدهای نفتی توسط دولت و ش•
ملی نفت در مقابل سرمایه گذاری آن ها در صندوق توسعه

مالیقاعده•
قاعده ی مالی میان مدت جهت تعیین میزان ورودی درآمدهای نفتی به اقتصاد در مقابل •

ذخیره سازی آن در صندوق ثبات ساز
سعه قاعده ی مالی بلند مدت جهت تعیین میزان و نحوه ی برداشت دولت از صندوق پس انداز و تو•

با هدف کاهش وابستگی به نفت



موقعیت 
کنونی ایران

موقعیت ایران 
در بلندمدت

مالیقاعدهوسازثباتصندوق



بودجهسازیایزولههدفبدونسازثباتصندوقطریقازبودجهمدتمیانیثبات ساز:هدف•
ساله۱۵تجربه موفق •
مالیاتیونفتی درآمدهایوفوردوراندرعمدتاسازثباتصندوقدرتدریجیسازیذخیره•
برداشت از صندوق ثبات ساز در دوران کمبود درآمدهای نفتی و مالیاتی و یا بحرانهای اقتصادی•

شیلیمدل:مدتمیانمالیقاعده

ولهایزوبلندمدتکردن دراندازپس، اندازپسصندوقطریقازحاصلسودبانفتیمدهایآدرکردنجایگزین:هدف•
نفتازبودجهکردن

ساله۲۵تجربه موفق •
مولدودهسودهایداراییبهآنتبدیلبانفتیدرآمدهایبهوابستگیکاهشاستراتژی•
.شودمحولصندوقاینبهتواندمیایرانمورددرنقشایندرازمدتدرتوسعهصندوقسوددهیورشدبا•

نروژمدل:بلندمدتمالیقاعده

طبیعیمنابعصادرکنندهکشورهایمیاندرقواعدمالیموفقهاینمونه



از معدود کشورهای توسعه یافته با درآمد قابل توجه از منابع طبیعی•
(   مس)قاعده مالی شامل سیکل های تجاری  و نوسانات قیمت کاالهای صادراتی •
ساله بر خالف سایر کشورهای آمریکای التین۱۵سابقه موفق دارای •
اجزاء قاعد مالی •

باالنقدشوندگیباوریسککمهایداراییازمتشکلسازثباتصندوق•
دو کمیته مستقل پیش بینی قیمت مس و رشد اقتصادی•
مکانیزم تعهد به تراز بودجه هدفگذاری شده•

کلیددواموموفقیتقاعدهمالی•
oانعطاف پذیری سیستماتیک قاعده مالی
oرویکرد فعاالنه نسبت به تراز بودجه

شیلیکشورمدل:میانمدتمالیقاعده



(شیلی)بودجهترازبهنسبتفعالرویکردمدل•

(ایران)ترازبودجهبهنسبتانفعالیرویکردمدل•

قراردادن تراز بودجه در کانون توجه به عنوان متغیر کلیدی و در نتیجه آن انضباط مالی  : مزیت مدل شیلی•
بودجه(کسری)ترازدرآمدهاتخمینهاهزینهتعیین

هدفبودجهترازتعیین درآمدهاتخمین هاهزینهسقف تعیین

تعیینترازبودجههدف. ۱
باساالنههدفبودجهترازتعیین•

ومدتبلنددرآمدهایمقایسه
سالهردرآمدهای

بهتنسبمنفعالنهنهوفعاالنهرویکرد•
بهدادناولویتبابودجه(کسری)تراز
بودجهترازبرگذاریهدف

هزینههاتنظیم. ۳
نوسانکاهشاستراتژی•
بینیپیشبرمبنایریزیبودجه•

مالیاتیوطبیعیمنابعدرآمدهای
جهتثبات سازصندوقازاستفاده•
درآمدهابینیپیشخطایمینأت

تخمیندرآمدها. ۲
نوسان: دولتدرآمدهاینوسانریشهتعیین •

یمالیاتدرآمدهاینوسان، طبیعیمنابعدرآمدهای
شیلیدرآمدها در بینیپیشانیزممک•

طبیعیمنابعقیمتروندبینی ش پیکمیته•
رشدعواملروندبینی پیشکمیته•

اقتصادی

مدلکشورشیلی:  مراحلقاعدهمالیمیانمدت
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تخمین اندازه صندوق توسعه چهه با توجه به افت درآمدهای نفتی در درازمدت حداکثر•
سطحی از مخارج دولت قابل دوام است؟

بهات از چه طریقی می توان در بودجه در برابر ایهن افهت ث•
ایجاد کرد؟

در صورت نیاز چه میزان بدهی بهرای نیهل بهه ایهن ههدف•
الزم است؟

ازتوسههعهصههندوقانههدازهفعلههیدرصههدیقاعههدهمطههابق•
بهه۱۴۰۴سهالتاتواندمیفعلیدالرمیلیارد۷۰حدود
ونفهتبهازاربهبهوددرصهورتدالرمیلیارد۳۰۰ازبیش
.برسددالری٪۶دهیسود

خواههددالرمیلیهارد۱۸بهصندوقسود۱۴۰۴سالدر•
نفهتدرآمهدازجاریبودجهکنونیسهممعادلکهرسید
.بودخواهد

بهسمتصندوقنروژپُلیاستفادهازصندوقتوسعهبهعنوانوبلندمدتمالیقاعده



بودجههه مجههاز بههدون احتسههاب حههداکثر کسههری •
درصد۹٫۶: درآمدهای نفتی

صهندوق درصد بایهد بهه ۰٫۳بودجه معادل مازاد •
شودواریز 

بازگشت بخشی از سود صندوق به بودجه•
درصههد از درآمههدهای نفتههی بههه ۱۴٫۵تخصههی  •

نفتشرکت ملی 
هزینه ههای جهاری دولهت در سهطو کنهونی بهاقی •

(بدون نفتGDPدرصد۱۴٫۴)بماند 
حفظ بودجه عمرانی و جاری در سطو فعلی•
رشههد واقعههی  صههفر در نظههر گرفتههه شههده و رشههد•

0تورماسمی برابر با نرخ 
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یحداکثر کسری بودجه مجاز بدون احتساب درامد نفت
بودجه باقی مانده برای هزینه های سرمایه ای

(نمودار سمت راست) سرمایه مالی خالص 
(نمودار سمت راست) ثروت منابع طبیعی 
(نمودار سمت راست)ثروت مجموع  

دالر۵۰= قیمت نفت  (بدون نفتGDPدرصد از )

قاعدهمالیبلندمدتبرایسناریویقیمتنفتثابت

(بدون نفتGDPدرصد از )



نتایجشبیهسازیومشاهدات

در صورت رشد و سوددهی صندوق توسعه در درازمدت، سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق به •
.تدریج جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد

و سرمایه نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی جهت حفظ و یا افزایش سطو کنونی مخارج جاری•
ای

درصد بسته به چشم انداز قیمت ۱۰تا ۷حداکثر کسری بودجه مجاز بدون احتساب درآمدهای نفتی بین •
نفت

امکان حفظ و یا افزایش تدریجی بودجه عمرانی تنها در حالت خوش بینانه قیمت نفت•
(میلیارد دالر۴۶تا سقف )بدهی و ایجاد ساز و کارهای الزم برای انتشار اوراق ظرفیت سازی نیاز به •



فلسفه،حوزهومدلهایسرمایهگذاریصندوقتوسعه: ۳بخش



صندوق ثروت ملی

صندوق پس انداز صندوق ثبات ساز صندوق توسعه

سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی

سرمایه گذاری در 
زیرساخت

 .

.

X

ملیثروتصندوقبازتعریف



یعمرانهایه برناموبودجهازعبورواستقالل•
دولتو

هچهارگانمراحلدرصندوقکارشناسیضعف•
نظارت،انتخاب،سنجیامکان)گذاریه سرمای
(ارزیابیو

ایه عتوساثراتارزیابیی هاسیستمخالیجای•

تیجهندرمنابعازاستفادهکاراییبودنپایین•
اهرمیمدلازاستفادهعدم

هاه پروژانتخابدرکژگزینی•

پورتفویارزی مدیریتدرضعف•

ماریآواطالعاتیشفافیتعدم•

مرکزیبانکبانکیهایسیاستباتداخل•

پولیارزی وی هاسیاستباهماهنگیعدم•

مالیی هاسیاستبودجه وبایکپارچگیعدم•

نفتازعمرانیبودجهسهمجایبهیجایگزین•

توسعهصندوقفعلیعملکردبررسی



اهداف

و مالیاقتصادیی سودآوربا قابلیت زیرساختیهایه پروژدرخصوصیبخشازاستفاده•
ی عمرانیهاه پروژمالیبازدهینسبیارتقاء•

امیدعمرانصندوقمشارکتبا:یپیشنهادراهکار

بانکیسیستموصندوق،دولتمشترکگذاریه سرمای•

ملزومات

دولتتوسط( CBA)فایده -تحلیل هزینهمبنایبرهاه پروژآغازوانتخابرونداصالح•
MIGAایه بیمی هاضمانتو IFCایه مشاورخدماتازاستفاده•

خدماتاینازاستفادهسایهدرخارجیگذاریه سرمایجلبامکان •

عمرانییهازیرساختدرگذاریهسرمای



خصوصیبخشگذاریهسرمایسازیهزمین

:اهداف
ویتاولباخصوصیبخشپایدارتوسعهسازیزمینه
:قطریازجذبظرفیتافزایشوتکنولوژیانتقال

دارای مزیتصادراتتسهیلوتشویق
رقابتی

ایفای نقش کاتالیستی جهت ورود 
خارجیگذاریه سرمای

ریسکمدیریتسازوکارایجاد

تسهیلهایزیرساختدرگذاریسرمایه
خصوصیبخشفعالیتکننده

پیشنهادیراهکارهای

محصوالتخریدارانبهضمانتواعتباراعطای
(buyer's credit)کشورصادراتی

وخصوصیبخشبامشترکگذاریه سرمایمدل
اهرمیبصورتخارجیگذاره سرمای

(روسیهRDIFصندوقمثال)

ریقطازالمللیبینمالیمنابعبهدسترسیایجاد
المللیبینمالیتامینموسسهیک 

ایتوسعهبانکمدلازاجتناب
(مستقیمانفرادی وامیاعطا)



ممتازدارایتوجیهمالی: کهنیازیبهورودصندوقندارندهاییپروژه
خارجی سرمایه گذار آوری کافی جهت جلب بخش خصوصی و حتی سود . ۱

نمیشوندهاییکهبدونورودصندوقعملیپروژه
مالیتوجیه اقتصادی و فاقد . ۲
بودجه عمرانی  ←توجیه مالی ولی دارای توجیه اقتصادیفاقد . ۳
بدلیلتوجیهاقتصادیقویولیدارایتوجیهمالیغیرممتازدارای. ۴

خصوصیمحیطیغیرقابلمدیریتتوسطبخشریسکهای•
تکنولوژیآثارخارجیمانندافزایشظرفیتجذبوانتقالبهدلیل•

لترعبورطراحیمدلسرمایهگذاریصندوقبایدهمانندفیلتریباشدکهتنهادستهآخرپروژههاازاینفی
. کنند

صندوقسرمایهگذاریمدلطراحیفلسفه



(وام دهنده)و سرمایه گذار خارجی ( وام دهنده)، صندوق توسعه (سهامدار)متشکل از بخش خصوصی •
لیمقید کردن ارائه تسهیالت به مشارکت سرمایه گذار معتبر خارجی مانند بانکها و صندوقهای ثروت م•
از سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی معتبر جهت ایجاد انگیزه ارزیابی دقیق پروژه % 50تامین حداقل •
صندوق  به سهام جهت کاهش معضل کژگزینیمشروط کردن قابلیت تبدیل وام•
توزیع نامتقارن ریسک در جهت کاهش ریسک سرمایه گذار خارجی•

مدل
تسهیالت

(وام)مشترک

بخش خصوصی، صندوق توسعه و سرمایه گذار خارجی: متشکل از سه سهام دار•
توزیع متقارن ریسک در جهت افزایش انگیزه ارزیابی دقیق پروژه توسط سرمایه گذار خارجی•
و بدون حق رای جهت کاهش ریسک مداخالت آتی% 50مقید کردن سهم صندوق به کمتر از •
ساله از طریق فروش پروژه و یا ارائه آن در بورس7تا 5برنامه ریزی جهت خروج •
صندوق سرمایه گذاری مشترک روسیه: مثال•

مدل
سرمایهگذاری
مشترک

(سهام)

ترکیبی از دو مدل قبلی جهت کاهش ریسک سرمایه گذار خارجی• مدلتلفیقی

سرمایهموردنیازبخشخصوصیتأمینپیشنهادیهایروشانواع



بازدهی تأمینمالیساختار ریسک مشارکتنوع

باال خصوصیبخش باال سهام

متوسط توسعهصندوق متوسط ممتازغیروام
سهامبهتبدیلقابل

پایین خارجیسرمایه گذار پایین
ممتازوام

کلاز٪۵۰حداقل)
(تسهیالت

(Mezzanine Financing Model)مدلوام-مشترکتسهیالتدراهرمیساختار



مایهسرآوردهبرابرسودآورهایپروژهدرنیزصندوقخارجیسرمایه گذارتشویقبرای:داخلیمنابعکردناهرم
.میکندگذاریسرمایهخارجی

سپردنقیدبارمعتبخارجیگذارسرمایهبهپروژهسودآوریارزیابیفرایندسپاریبرونطریقازکژگزینیکاهش
به سرمایه گذار خارجی معتبرمالیتامینازنیمیحداقل

با استفاده از مکانیزمهای متنوع پوشش ریسکخارجیگذارسرمایهریسککاهش

سهامبهبدهیتبدیلبابدشرایطدرپروژهمدیریتدردخالتامکان

پیشنهادیمشترکگذاریسرمایهمدلمزایای



ممتازبدهیپوشش ریسک منفی با سپر قراردادن صندوق توسط مکانیزم •

مالکیت و محدود نمودن اختیارات از ۵۰٪حداقل خارجی با قاعده  سرمایه گذار تفویض اختیارات مدیریتی به •
مدیریتی صندوق جهت پرهیز از معایب کژمنشی در مدیریت دولتی

پوشش ریسک منفی و امکان برخورداری از ریسک مثبت از طریق مکانیسم بدهی قابل تبدیل به سهام•

یوند زدن ریسک های حاکمیتی و اقتصاد کالن از طریق البی کردن صندوق به عنوان یک نهاد حاکمیتی با پکاهش •
منافع صندوق به موفقیت پروژه 

جهت پوشش ریسکهای سیاسی و قراردادیMIGAاحتمالیهایتضمین•

مکانیسمهایکاهشریسکسرمایهگذارخارجیدرمدلاهرمی



توسعهساختاریوحاکمیتیصندوقاصالحات: ۴بخش



یثباتسازهدفبامالیقاعدهازحمایتجهتکافیذخیرهاندوختن: ثباتسازصندوق
شترک با مدیریت پورتفولیو بصورت م. مجلسو( مالیقاعدهمجری)اقتصادوزارت،صندوقمشترکنظارتتحت•

مرکزیبانک 
مالیقاعدهتوسطخروجیوورودیتعیین-صندوقحسابدارانعنوبهصرفا:گیریتصمیمحوزه•

زیرساختهادرسرمایهگذاری:امیدعمرانصندوق
(عمرانیپروژه هایمجری)برنامهسازمانوصندوقمشترکنظارتتحت•
برنامهسازمانتوسطسرمایه گذاری تعیین-طرح هابودنسودآوربررسیبهمحدود:تصمیم گیریحوزه•

صادراتوخارجیسرمایهگذاریکاتالیست:خصوصیبخشتوسعهصندوق
مرکزیساالنه توسط بانک سرمایه گذاری مقدار تعیین •
بخشنمایندگان)کشاورزیومعادن،صنایع،بازرگانیاتاقو، سازمان برنامهصندوقمشترکنظارتتحت•

(خصوصی
تخصصیهایبانکتوسط-گسترده: تصمیم گیریحوزه•

ملیثروتصندوقسازمانیساختار



(Corporate Governance)صندوقمدیریتیمالحظات

دوشمارهصندوقتاسیسطریقازرقابتیساختارایجاد•
صندوقعملکردبهنفتیدرآمدهایازآتیمنابعتخصی نمودنمشروط•
(benchmarking)صندوقعملکردارزیابیجهتمبناتعیین•
هزینه سرمایهتعیین•

اصالحاتانگیزشی

(المللیبین)مستقل بیرونی حسابرسازاستفاده•
به صورت برون سپاریالمللیبینایه حرفمدیرانازاستفاده•
حرفه ای بین المللی( advisory board)تشکیل هیات مشاور •
هاداراییپورتفولیویمدیریتدربدهی ها و دارایی ها ریسکمدیریترویکردازگیریه بهر•

اصالحاتساختاری



(Corporate Governance)صندوقمدیریتیمالحظات

افزایش شفافیت اطالعاتی و آماری با ارائه اطالعات پروژه ها در سامانه صندوق •
تهیه و انتشار شاخ  های مرتبط با چهار بعد مدیریت سرمایه گذاری•
 (Development Output Tracking Systems-DOTS)ایجاد سیستم های ارزیابی اثرات توسعه ای پروژه ها•

اصالحاتشفافیتی

تعیین مقدار مخارج توسط بانک مرکزی•
هماهمنگی با سیاست مالی دولت در سمت مخارج•
مشارکت در تامین منابع بودجه از محل سود سرمایه گذاری ها•

مسکن اجتماعی: تامین برخی موارد مشخ  بودجه•
مدل اندونزی: مثال(micro-finance)تامین سرمایه بانک های توسعه ای منطقه ای •

اصالحاتیکپارچگیبابودجهواقتصادکالن



فته از مدل شیلیو قاعده مالی الهام گر( بر مبنای توزیع بهینه ریسک)ایجاد ثبات در بودجه با استفاده از قاعده تقسیم •
ثبات سازبلوکه شده صندوق جهت تاسیس صندوق دارایی های استفاده از بخشی از •
ودجه به صندوق تغییر قاعده تقسیم از نظام درصدی به نظام توزیع بهینه ریسک با انتقال نوسانات درآمدهای نفتی از ب•

توسعه
جهات اصالحات نظام انگیزشی،  ساختاری، از ( corporate governance)ملی ساختار اداره صندوق ثروت بازتعریف •

شفافیتی و یکپارچگی با بودجه و هماهنگی با اقتصاد کالن
عمرانی با هدف جذب سرمایه بخش خصوصیپروژه های مشارکت صندوق در تامین مالی •
ی با خارجسرمایه گذار مشترک با سرمایه گذاری به مدل توسعه ای صندوق از مدل بانک سرمایه گذاری حرکت از مدل •

اهرمیاستفاده از مکانیزم 
خارجی معتبر سرمایه گذار از منابع الزم توسط ٪۵۰استفاده از تسهیالت صندوق مشروط به تامین مالی حداقل هرگونه •

همراه ریسک از قبیل بدهی ممتاز و بدهی قابل تبدیلکاهش مکانیزم های خارجی با سرمایه گذار جذب . خواهد بود
.  خواهد بود

خارجی وسرمایه گذاری توسعه بخش خصوصی از طریق فراهم آوردن زیرساختهای مالی و اعتباری زمینه سازی •
(export credit agencies)یا ضمانت صادرات ( investment banks)از قبیل بانک سرمایه گذاری صادرات

ی درآمد ایزوله کردن بودجه دولت از درآمدهای نفتی در بلندمدت با استفاده از سود صندوق توسعه جهت جایگزین•
با الهام از مدل نروژنفت

پیشنهادیجمعبندیوخالصهراهحلهای
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(میلیارد دالر)۲۰۱۴و ۲۰۰۷سال منتهی به ۷مجموع صادرات نفت طی 

۲۰۰۷

۲۰۱۴

درآمدهاینفتیپساندازمقایسهمیزان: ازدسترفتههایفرصت



کاهششدیدوابستگیبودجهدولتایرانبهنفت: تاریخیفرصت
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