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Conclusions 

Sovereign wealth  funds can be seen as a  reflection of global economic  integration—being 

the  stores  of  assets  derived  from  trade  and  exchange.     For  some  countries,  resource  

endowments  have  provided  ‘windfall’  revenue  flows  to  nation‐state  coffers.   For  other 

countries, the export of produced goods and services has created public and private wealth, 

some of which has been diverted from consumption to capital appreciation.   For yet other 

countries with high levels of domestic saving and a geopolitical location at the interstices of 

global trade, SWFs have been created to smooth the ups and downs of the global economy.  

For some countries, their SWFs are at the very heart of their long‐term plans for economic 

development; the assets held and invested by their SWFs are a means of reconciling current 

generations’  commitment  to  sovereign  autonomy  and  the  welfare  of  future  generations.   

For  other  countries,  however,  their  SWFs  might  as  well  be  savings  banks  rather  than 

strategic instruments bound up with the aspirations of their political masters. 

نتایج 
صندوق ھای ثروت و سرمایه ملی حکومتی در واقع بازتاب و انعکاسی از ادغام اقتصادی جھانی برشمرده شده و 

انبار دارایی ھای حاصله از تجارت و بورس می باشند. برای برخی از کشورھا، اھداء و وقع منابع جریانات سود 
بادآورده و غیر مترقبه ای برای صندوق ھای دولت و ملت فراھم آورده است. برای سایر کشورھا، صادرات کاالھا و 

خدمات تولید شده باعث تولید ثروت عمومی و خصوصی شده است که بخشی از آن از مصرف به افزایش بھای 
سرمایه منحرف شده است.با این وجود برای سایر کشورھا با سطح باالی پس انداز داخلی و جایگاه ژئوسیاسی 

در تجارت جھانی، SWF ھا برای ھموارسازی افزایش و کاھش ھای اقتصاد جھانی خلق شده اند. برای برخی 
ازکشورھا، SWF ھا در بطن برنامه ھای بلند مدت توسعه اقتصادی جای دارند. دارایی ھای تحت تملک SWF و 

سرمایه گذاری شده توسط آنھا وسیله ای برای مصالحه و سازگاری تعھد نسل ھای فعلی با استقالل و 
خودمختاری حکومتی و رفاه نسل ھای آتی به شمار می رود. اما برای کشورھای دیگر، SWF آنھا می تواند به 

. مثابه بانک ھای پس انداز نه ابزارھای استراتژیک مقید شده با اشتیاقات رئسای  سیاسی عمل کند
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