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 كيدهچ

ات توأثيردر اموور بازرگواني طوور خوا  بهو  ر اقتصاد كشوردطور عام بهبودجة كشور  ديريت درآمدهاي نفتيم

 با عنايت به اينكه بالغ بر نيم قرن است كه  درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشوور .و دارد شتهاي داعميق و گسترده

گيوري از ايون منبوع خودادادي ارزيوابي نحوة بهره ، الزم است نسبتشودميگذاري استفاده از مصرف و سرمايه

تري صووورت گيوورد. بنووابراين، هوودف ايوون متال وه شووناخت و تحليوول مسووايل اساسووي مووديريت نفووت و  دقيوق

و  آثار درآمود نفوت انتقال هايمكانيزمشناسي آن در بودجه عمومي دولت و اقتصاد كشور است و طي آن آسيب

 گيرد.رار ميپيآمدها و راهكارها مورد تحليل ق

نماگرهواي اي بووده كوه هاي گذشته مديريت درآمدهاي نفتوي بوونوهدهد طي دههشواهد آماري نشان مي

ي هوادر بخشوي از حوزه هواي اساسويكشور با چالش و نداشته استرا  انتظار موردكالن كشور عملكرد  اقتصاد

 مسوكن توأمينمحودوديت و  دو رقموي و نرخ بيكاري عرضة نيروي كار باالمواجه است. گسترش  كليدي كشور

) كوه در حوال حاضور و كل عومل توليد  وريبهرهرشد ارتقاي توزيع درآمدها، مت ادل كردن  ،حاد جام هآبراي 

 منودي اقتصواد وقودرت رقابتافوزايش ، مواجه بووده( سرمايه وريبهره رشد منفيهاي گذشته با حتي طي دهه

تخريوب جلووگيري از و  اقتصواد توم محصوولي اتتوأثيرتحديد ، الملليبين ملي و ف االن اقتصادي در بازارهاي

 يپيآمودهاآثوار و  و روي خود داردهاي مهمي است كه كشور در حال حاضر پيشاز جمله چالش محيط زيست

خوود قورار داده  توأثيربوده و ساير مسائل فرهنوي، اجتماعي و اقتصادي را نيز تحوت  بر رفاه اجتماعي منفي آن

   است.

 نقوشو  نقش مسلط نفت در اقتصاد باعث شده است بخش خارجي اقتصاد نيز بر همين اساس شكل گيورد

در طور مثوال هب. بوده است و منحصر به فرد ت يين كننده هاي گذشتهتجارت خارجي طي دهه توليد و نفت در

ست كوه در هموين اين در شرايتي ادرصد بوده است.  2/5تنها  GDPنسبت صادرات غيرنفتي به  1384سال 

ايون  درصود بووده اسوت. 59برابور  GDPسال با لحاظ كردن تجارت نفت، مجموع صادرات و واردات كشور به 

تووان بنوابراين، زمواني مويكنود. مي تأييودتجاري كشور به نفت را  –تصوير از بخش خارجي وابستوي توليدي 

اي مدون و عملياتي بوراي برنامهرزيابي جامع، با اداشت كه  اقتصاد و از جمله بخش خارجي آن انتظار تحول در

   .تدوين و به اجرا درآيدگيري توليد و تجارت در اقتصاد قش نفت در شكلتقليل ن

هواي وسوي ي جهوت كواهش كنندة نفت تالشتصوير مذكور در حالي شكل گرفته است كه كشورهاي وارد

وابسوتوي توليود بوه نفوت در  2005توا  1970از سال  اند. با اين وجود ،وابستوي اقتصادشان به نفت انجام داده

دهود كماكوان در سوه دهوة آينوده كشورهاي در حال توس ه روند افزايشي داشته اسوت و متال وات نشوان مي

با عنايت بوه اينكوه ايوران كشووري بوا تداوم خواهد داشت.  OPECوابستوي اقتصادها به نفت و به منابع نفتي 

اي استخراج و در اقتصاد در ستح گستردهاين ذخاير هاي گذشته ي است و طي دههزميني غنمنابع و ذخاير زير

ويژه ايران داراي منابع و ذخواير هتر جايواه نفت در اقتصاد كشور است. بتزريق شده است، مستلزم ارزيابي دقيق

نتواي  اسوت.  دادي صوورت گرفتوهبرداري قابل توجهي از اين ن مت خداهاي گذشته بهرهغني است و طي دهه

است در بهبود نماگرهاي اقتصادي كشور تحول  هاي اتخاذ شده براي مديريت نفت نتوانستهدهد تدابيرنشان مي

انتقال آثار درآمود نفوت و پيآمودها و راهكارهواي آن،  هايمكانيزمقابل انتظاري ايجاد كند و با عنايت به تحليل 

   مستلزم بازنوري جدي در مديريت نفت است.
 

 درآمدهاي نفت، بودجه، رشد  اقتصادي، توزيع درآمد، ايران هاي كليدي:اژهو

 JEL: O13, ,O15, Q33  , O53بندي طبقه
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 مقدمه. 1

طور خا  در امور طور عام در اقتصاد كشور و بهمديريت درآمدهاي نفتي بودجة كشور به

ينكه بوالغ بور نويم قورن و دارد. با عنايت به ا اي داشتهات عميق و گستردهتأثيربازرگاني 

، شوودميگذاري است كه  درآمدهاي نفتي در اقتصاد كشور استفاده از مصورف و سورمايه

  تري صورت گيرد.گيري از اين منبع خدادادي ارزيابي دقيقبهره الزم است نسبت نحوة

اي گونوهههاي گذشته مديريت درآمدهاي نفتي بدهد طي دههشواهد آماري نشان مي

طور مثوال، نماگرهاي اقتصاد كالن كشور عملكرد مورد انتظار را نداشته است. بوهبوده كه 

هاي گذشته پايين بوده اسوت. متوسط ساالنة توليد ناخالص داخلي سرانة كشور طي دهه

هاي ثابت بور اسواس شواخص درآمد سرانة كشور به قيمت 1382تا  1374هاي طي سال

PPP وري هاي گذشوته بهورهوده اسوت. طوي دهوهدالر بو 5530طور متوسوط سواالنه به

وري كل عوامل برابور بوا موجودي سرمايه رشد منفي را در كشور تجربه كرده و رشد بهره

 تأييوددرآمد كماكان تصووير توزيوع نوابرابر درآمود را  عهاي توزيوده است. شاخصبصفر 

ده درصود بوو 4/0هاي گذشوته بواالي كنند. از جمله شاخص ضريب جيني طي دهوهمي

 است.

هواي كليودي هواي اساسوي در بخشوي از حوزهبنابراين در حال حاضر كشور با چالش

كشور مواجه است. گسترش عرضة نيروي كار باال و نرخ بيكواري دو رقموي و محودوديت 

وري كول حاد جام ه، مت ادل كردن توزيع درآمدها، ارتقاي رشد بهرهآمسكن براي  تأمين

وري هاي گذشوته بوا رشود منفوي بهورهو حتي طي دهه عومل توليد ) كه در حال حاضر

سرمايه مواجه بوده(، افزايش قدرت رقابتمندي اقتصواد و ف واالن اقتصوادي در بازارهواي 

ات اقتصاد توم محصوولي و جلووگيري از تخريوب محويط تأثيرالمللي، تحديد ملي و بين

ود دارد و روي خوهاي مهمي است كه كشور در حال حاضور پويشزيست از جمله چالش

آن بر رفاه اجتماعي منفوي بووده و سواير مسوائل فرهنووي، اجتمواعي و  يآثار و پيآمدها

 خود قرار داده است.   تأثيراقتصادي را نيز تحت 

نقش مسلط نفت در اقتصاد باعث شده است بخش خارجي اقتصاد نيز بر همين اساس 

ذشوته ت يوين كننوده هاي گشكل گيرد و نقش نفت در توليد و تجارت خارجي طي دهه

درصد بووده اسوت.  2/5تنها  GDPنسبت صادرات غيرنفتي به  1384بوده است. در سال 

اين در شرايتي است كه در همين سال با لحاظ كردن تجارت نفت، مجمووع صوادرات و 

درصد بوده است. اين تصوير از بخش خوارجي وابسوتوي  59برابر  GDPواردات كشور به 

توان انتظار تحوول در كند. بنابراين، زماني ميمي تأييدبه نفت را تجاري كشور  –توليدي 
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اي مودون و عمليواتي بوراي تقليول اقتصاد و از جمله بخش خارجي آن داشت كه برناموه

 نقش نفت در شكل گيري توليد و تجارت در اقتصاد تدوين و به اجرا درآيد.  

هواي كننودة نفوت تالشتصوير مذكور در حالي شكل گرفته است كه كشوورهاي وارد

طور مثوال از سوال انود. بوهوسي ي جهت كاهش وابستوي اقتصادشان به نفت انجوام داده

تقريبوا  بوه نصو   OECDدر كشوورهاي عووو  1وابستوي توليد به نفوت 2005تا  1970

وابسوتوي توليود بوه نفوت در  2005توا  1970با وجود اين، از سال  2كاهش يافته است.

دهد كماكان در  ه روند افزايشي داشته است و متال ات نشان ميكشورهاي در حال توس

 تداوم خواهد داشت.   OPECسه دهة آينده وابستوي اقتصادها به نفت و به منابع نفتي 

هاي زميني غني است و طي دهوهبا عنايت به اينكه ايران كشوري با منابع و ذخاير زير

در اقتصاد تزريق شده اسوت، مسوتلزم  اي اين ذخاير استخراج وگذشته در ستح گسترده

ويژه ايران داراي منابع و ذخاير غني هتر جايواه نفت در اقتصاد كشور است. بارزيابي دقيق

دادي صوورت برداري قابل تووجهي از ايون ن موت خوداهاي گذشته بهرهاست و طي دهه

 گرفته است. 

هد نحوة مديريت نفوت و داين تجربه فراتر از ستح ملي بررسي شده و نتاي  نشان مي

منابع زيرزميني كه ثروت خدادادي است موجب شده است اين ن مت در اكثر كشورهايي 

نظور بوه پيديودگي مت تبوديل شوود. قكه داراي نفت و منابع زيرزميني هستد عمال  به ن

عنووان ثوروت ملوي كشوورها،  مديريت منابع و ذخاير زيرزميني از جمله مديريت نفت بوه

شناسوي آن در ال ه شناخت و تحليل مسايل اساسي مديريت نفت و  آسيبهدف اين مت

انداز بودجه عمومي دولت و اقتصاد كشور اسوت. در ايون راسوتا، ضومن عملكورد و چشوم

شود و پيآمدهاي آن بور گذار نفت شناسايي و تحليل ميتأثيرهاي بلندمدت نفت، مكانيزم

ر نهايت تدابير و راهكارهاي موثر تقليول آثوار گيرد و داقتصاد كشور مورد ارزيابي قرار مي

 3 شود.هاي سياستي ارائه ميمنفي نفت بر اقتصاد بررسي و توصيه

بخش دوم روند تحووالت درآمودهاي نفتوي را  شرح زير است.گزارش به ادامة ساختار 

هاي گذشته ارزيوابي كند. بخش سوم مديريت نفت كشور را طي دههبررسي و تحليل مي

نمايود. بخوش پونجم هاي آينوده را ارائوه ميانداز نفت و دهوه. بخش چهارم چشمكندمي

دهود. گذاري درآمد نفت بر اقتصاد ايران را مورد تحليل و ارزيابي قورار ميتأثيرهاي كانال

                                                 
 شود.اخص وابستوي توليد به نفت استفاده ميعنوان شميزان استفاده از نفت براي توليد هر واحد محصول به 1

 مراج ه شود. .Christopher Andre, and et alطور مثال، به براي اطالعات بيشتر، به 2
.  بهرحال اين نكته براي "شداي كاهش در عربستان بجاي نفت، آب كش  مي"وزير نقت اسبق عربستان س ودي گفته است  1

 مل دارد.أند مديريت نفت كارآمدي داشته باشند، جاي تاخيز كه نتوانستهكشورهاي نفت
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كنود. صوورت كموي ارزيوابي ميهاي اقتصاد كشور را بهنفت بر شاخص تأثيربخش ششم 

  را به منظور تقليل آثار منفي نفت بر اقتصاد كشور بخش هفتم كاهش راهكارهاي مختل

كنود و در نهايوت بخوش هشوتم ب را براي ايران پيشونهاد ميسارزيابي و راهكارهاي منا

 نمايد.ميهاي سياستي را ارائه و توصيهگيري نتيجه

 

  و بودجه دولت تحوالت درآمد نفت. 2

آگاهانه و براي هدايت اموور و  صورتهاي كمي بودجه بهاهداف و شاخصتبيين و تدوين 

. گيوردكشور در اب اد خرد، بخش، كالن و ملي صوورت موياقتصادي هاي مختل  ف اليت

هوايي ها و خط مشويهاي توس ه، سياستگيري برنامههاي اخير بر اساس جهتطي دهه

ها در قالب بودجه دولت پيش بيني و به اجراء درآمده توا ضومن براي تحقق اهداف برنامه

هواي الزم بوراي نظام مديريتي و اجرايي كشور، زمينوهعملكرد  ثر بخشياارتقاء كارايي و 

نهايت با دستيابي به ايون اهوداف، اوضواع اقتصوادي، در دستيابي به اهداف فراهم شود و 

اجتماعي، فرهنوي و علمي جام ه و كشور بهبود يابد و مسائل و مشكالت كشور و جام ه 

 د.  از اين طريق بر طرف شو

روند تحوالت اندازه دولت در ايران به دليل نقش مسلط نفوت  1دهدمتال ات نشان مي

توابع  ا هاي رشد اندازه دولت تداوم نيافته و نوسانات اندازه دولوت صورفدر چارچوب نظريه

هاي اخير سهم درآمدهاي مالياتي از كل درآمودهاي درآمدهاي نفتي بوده است. طي دهه

هواي توسو ه نشوان بينوي و عملكورد برناموهاشته است. مقايسه پيشبودجه روند نزولي د

هواي توسو ه بيشوتر از اهوداف در تمامي برنامه ا دهد كه عملكرد درآمدهاي نفتي غالبمي

هواي اخيور بور بيني شده در هر برنامه بوده است و وابستوي دولت به نفت در سوالپيش

هواي . عملكورد تملوم دارايويهاي توسو ه ت ميوق شوده اسوتگيري برنامهخالف جهت

  .هاي گذشته نيز روند نزولي داشته استهاي ثابت طي دههاي به قيمتسرمايه

، اقتصواد نشدن جايواه و نقش نفت در اقتصاد و دولتي شد شندر اين بخش براي رو

هاي بودجه، روند درآمدهاي نفوت ابتدا با استفاده از شاخص. شودميبودجة دولت بررسي 

  شود.حليل ميبررسي و ت

نسبت درآمدهاي نفتي به مخارج دولت و نسوبت درآمودهاي نفتوي بوه در اين راستا، 

 و همدنين نسبت مخوارج دولوت بوه توليود ناخوالص داخلوي سوه توليد ناخالص داخلي

 نمودار شود.شاخصي هستند كه در اينجا بررسي مي

                                                 
 ( مراج ه شود.1383طور مثال، به مرادي )براي اطالعات بيشتر، به 2
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و  مخارج دولوتنوسانات نسبت درآمدهاي نفتي به د، ندهنشان مي 2نمودارو  1نمودار

و همدنين نسبت مخارج دولت به توليود  نسبت درآمدهاي نفتي به توليد ناخالص داخلي

بوا  ة نوسوانات آنهوادامنوهسوتند و حتوي  با يكديور هماهنگ و جهتهم ناخالص داخلي

طور مثال، شاخص انحراف م يار نوسانات نسبت درآمدهاي به. استبسيار نزديم  يكديور

اين دو به ترتيوب نفتي به مخارج دولت و نسبت درآمدهاي نفتي به توليد ناخالص داخلي 

 باشد. مي 1/8و  8/7

نتيجه كليدي اين است كه نوسانات مخارج دولت شديدا  به نوسانات درآمدهاي نفتوي 

هاي برنامه سوم توس ه ايجاد حساب ذخيورة ارزي كه طي سال ا وجود اينوابسته است. ب

هاي مكرر دولوت از ايون حسواب براي تقليل اين وابستوي ايجاد شد اما به دليل برداشت

بوا  كسري بودجه، دولت در كاهش اين وابسوتوي موفوق نبووده اسوت. تأمينويژه براي هب

، بوا بوا يكوديور درآمدهاي نفتي وج دولت نوسانات مخار جهتيهماهنوي و همعنايت به 

. ايون پديوده بوه گسوترش يافتوه اسوتافزايش درآمدهاي نفتي، حجم و اندازه دولت نيز 

قابول مشواهده  1380و نيمه اول دهوه  1350هاي نفتي نيمه اول دهه وضوح براي تكانه

 است. 

از سوال د. شوهاي فوق با تفصيل بيشتر بررسي و تحليل مياينم روند تحوالت نسبت

به تدري  با كسب درآمدهاي نفتي و همدنين استقراض از خارج كشوور، سياسوت  1338

طوري كه حتي روند كسري بودجه نيز به تودري  افوزايش مالي انبساطي به اجرا درآمد به

نجايي كه نورخ رشود آهر چند نرخ رشد مخارج دولت با نوساناتي همراه بود اما از  1يافت.

 2هواي جواري بوود،بيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ا مخارج دولت عموم

شاخص اندازه دولت، روند افزايشوي  عنوانبهنسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي 

 به خود گرفت. 

هاي مستقيم كماكوان در نيموه علي رغم اينكه روند افزايش درآمدهاي نفتي و ماليات

دليول اجوراي سياسوت موالي انبسواطي، اين وجوود بوه افزايش يافت، با 1340دوم دهه 

 4/54ها را بپوشاند و در نتيجه كسري بودجه دولوت از هاي مذكور نتوانست هزينهافزايش

افوزايش يافوت  1349ميليارد ريال در سال  9/60به  م ادل  1347ميليارد ريال در سال 

اسوت. لوذا، بوا توسول بوه داده درصد درآمدها را در اين سال تشوكيل موي 35كه بالغ بر 

                                                 
داد )گزارش هاي دولت را تشكيل ميدرصد دريافتي 1/16ميليارد ريال بالغ شد كه م ادل  1/11به  1343كسري بودجه در سال  1

 (.94،   1347، سال اقتصادي و تراز نامه بانم مركزي
 7/8هاي جاري و ثابت به ترتيب م ادل ( متوسط رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي به قيمت1340-1345) 1340در نيمه اول دهه  2

 درصد بوده است. 6/7و 
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افزايش كسري بودجه، دولت سياست مالي انبساطي اتخاذ كرد كه بر شدت افزايش اندازه 

ها نرخ رشود اقتصوادي نيوز بوا گذاشت. اين در شرايتي بود كه طي اين سال تأثيردولت 

نجايي كه نسوبت افوزايش نورخ رشود مخوارج دولوت آشدت بيشتري افزايش يافت اما از 

 خ رشد اقتصادي بوده، شاخص اندازه دولت كماكان روند افزايشي داشته است.بيشتر از نر

مورد تجديد نظر  1353برنامه پنجم عمراني در سال دليل افزايش درآمدهاي نفتي، به

ثابوت ايون  هايدرصدي متوسط ساالنه رشد اقتصادي به قيمت 4/11قرار گرفت و هدف 

ليول افوزايش درآمودهاي نفتوي، سوهم نفوت از ددرصد افزايش يافت و به 9/25برنامه به 

 1بوالغ شود. 1353درصود در سوال  86بوه  1352درصد در سال  67درآمدهاي دولت از 

شايان ذكر است افزايش شديد درآمدها باعث شد روند منفي كسري بودجه تغيير يافته و 

از آن در اي ميليارد ريال مواجه گردد و بخش عموده 5/220دولت با مازاد بودجه بالغ بر 

وام در اختيار ديور كشورها و يا مؤسسات پوولي و موالي  صورتبهال اعتاي كمم و يا بق

 بين المللي قرار گرفت. 

هاي قبل كواهش رشد درآمدهاي نفتي در مقايسه با سال 1355و  1354هاي در سال

 لوتوهواي د، از افزايش شديد هزينوهاياعتبارات هزينهيافت و دولت س ي كرد با كنترل 

جلوگيري ب مل آورد و لذا بوه تبوع نوسوانات متغيرهواي بخوش خوارجي اقتصواد، رشود 

قرار گرفت و نوسانات آن نيز بيشتر از گذشته شود. بنوابراين، در  تأثيراقتصادي نيز تحت 

بواالي توليود ناخوالص  ا با كاهش نسبي رشد درآمدهاي نفتي و افزايش نسبت 1355سال 

( باعوث شود 6/17هاي ثابوت م وادلو به قيمت 3/34دلهاي جاري م اداخلي )به قيمت

 كاهش يابود. 1355درصد در سال  1/38به  1354در سال  8/45شاخص اندازه دولت از 

اين در شورايتي رخ داد، كوه حجوم واردات كشوور بشودت افوزايش يافوت بنحووي كوه 

كشوور  در بنوادرگويي آن را نداشوت و هاي بنادر كشور توان پاسخها و زيرساختظرفيت

زمينووة  حجووم بوواالي وارداتبهرحووال، د آموود. وها بوجووصوو  چنوود ماهووة تخليووة كشووتي

   گيري صن ت وابسته به خارج را در اب اد مختل  فراهم كرد.شكل

تداوم روند رشد نازل كشوورهاي صون تي بوه دنبوال افوزايش قيموت نفوت و افوزايش 

جوويي انور ي را بوه اجورا هواي صورفههاي توليد، منجر شد كه اين كشورها برنامههزينه

، موجب شد تا تقاضوا بوراي در آن كشورها درآورند و همدنين با كش  منابع جديد نفت

صادرات نفوت ايوران بوه شودت كواهش 1356نفت ايران تقليل يابد و به تبع آن در سال 

ثابت از سوال موذكور آغواز شود و  هايقيمتيافت و رشد منفي توليد ناخالص داخلي به 

                                                 
 .15،   1353گزارش اقتصادي و تراز نامه بانم مركزي، سال  3
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كوه بوا اعتصوابات و  1357در سوال  1هاي ب د با آغاز انقالب اسالميدر سال مت اقب آن،

كه همزمان  1359هاي اقتصادي همراه بود و همدنين با آغاز جنگ از سال توق  ف اليت

هاي ثابوت توا سوال با كاهش صادرات نفت ايران بود، روند رشد اقتصادي منفي به قيمت

هاي يل افزايش نسبي توليد ناخالص داخلي به قيمتدلادامه يافت. با اين وجود، به 1361

هواي طور پيوسته در سوالجاري در مقايسه با رشد مخارج دولت، شاخص اندازه دولت به

ب د، روند كاهشي به خود گرفت و اين روند بتدري  تداوم يافت به طوري كوه از حوداكثر 

قل خوود طوي دوره به حدا 1354درصد در سال  8/45خود طي دوره مورد بررسي ي ني 

 كاهش يافت.  1371درصد در سال  7/16ي ني م ادل 

درآمودهاي  اي ازدهبه دليل اعمال نرخ ارز شناور در محاسبه بخش عم 1372در سال 

درصد افزايش يابد و به همين دليل  2/94جاري م ادل  هايقيمتنفتي، مخارج دولت به 

به خود گرفت و بتدري  طوي سوال شاخص اندازه دولت تغيير جهت داده و روند ص ودي 

درصد نوسان داشته است. داليل كواهش شواخص  22-21در دامنه  1373- 1378هاي 

به كاهش درآمدهاي نفتي و درآمودهاي  ا عمدت 1380و  1379اندازه دولت در سال هاي 

مخوارج دولوت  تأمينمنابع كليدي  عنوانبههاي قبل مي باشد كه مالياتي نسبت به سال

با اجراي سياست يكسان سازي نورخ ارز،  1381كنند. با اين وجود، در سال مي نقش ايفا

 4/19رشد مخارج دولت بشدت افزايش يافت و باعث شود كوه شواخص انودازه دولوت از 

افزايش يابد. اين شواخص توا سوال  1381درصد در سال  1/25به  1380درصد در سال 

 درصد در نوسان بوده است. 24-25در دامنه  1384

هاي گذشوته رونود تحووالت بندي اين بخش بايود اذعوان داشوت طوي دهوهر جمعد

درآمدهاي نفتي نقش غالب و مسلط در بودجة دولت داشوته وبوا نوسوانات درآمود نفوت 

بودجه دولت همزمان نوسان داشته اسوت. ايون نوسوانات منجور بوه نوسوانات متغيرهوا و 

نوق و ركوود را در چوارچوب ادوار هاي اقتصاد كالن كشور شده و در واقع روند روشاخص

تجاري ترسيم كرده است. بنابراين عوامل ت يين كننده در تحوالت كليدي اقتصاد متغيور 

 متغير برونزا در اقتصاد عمل كرده است.   عنوانبهنفت بوده كه 

 

                                                 
ثير أها و مؤسسات دولتي و ساير مؤسسات وابسته به دولت لحاظ نشده است، توتاز آن جايي كه در شاخص اندازه دولت، بودجه شرك 1

هاي بازرگاني پس از انقالب اسالمي كه حوزه دخالت دولوت را از ايون نظور افوزايش ها، بيمه، بخشي از صنايع و ف اليتملي شدن بانم

 .داده، در اين شاخص نشان داده نشده است
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  نفت كشور مديريت. 3

يني مانند منابع و ذخاير زيرزم پذيرينقش، نحوة مديريت نفت در يكي از مباحث كليدي

كشورهاست كه به تبع  اقتصادي و توس ة رشدگذاري تأثيردر ارتباط با ميزان نفت و گاز 

منابع نفتي در دنبال دارد. هرا برفاه جام ه ستح زندگي و افزايش كاهش فقر و آن 

ساز رشد و توس ه اقتصادي تواند زمينهطور اصولي مديريت شود، ميكه بهصورتي

به امور  اگر درآمدهاي نفتيطور نمونه به. ، باشداين منابع هستندكشورهايي كه داراي 

ارتقاء  فرآيند توليد دانش، فناوري و دربنحو مؤثري و  تحقيق و توس ه اختصا  يابد

زمينه و كارگرفته شود، هو اين عوامل در فرآيند توليد ب دشوگذاري سرمايه انساني سرمايه

در نهايت افزايش رفاه  شده ورشد اقتصادي فراهم وري و بستر الزم براي افزايش بهره

عوامل كليدي  عنوانبهعمومي جام ه و كشور را به ارمغان خواهد آورد و قادر خواهد بود 

  در كشورها ايفا نمايد. ايرشد اقتصادي نقش بر جسته

عوامل سياسي در ستح  تأثيركه قيمت نفت ضمن اينكه تحت با عنايت به اين

شود و مقدار توليد و صادرات نفت المللي ت يين ميدر بازارهاي بين ،ر داردالمللي قرابين

بنابراين درآمدهاي  .گرددكشورهاي عوو اپم، در اين سازمان ت يين مي نظيركشورهايي 

يم عامل برونزا، اقتصاد كشورهاي داراي منابع و ذخاير نفتي مانند ايران را  عنوانبهنفتي 

ثباتي را المللي، زمينه بيو نوسانات ناشي از تغيير و تحوالت بيندهد قرار مي تأثيرتحت 

مواجه با  در اين كشورها فراهم سازد. در اين صورت اگر چنانده درآمدهاي نفت در

 اقتصاد سازي متغيرهاي كليديتواند در باثباتصحيح مديريت شود، مي صورتبهنوسان 

. بسزايي داشته باشد تأثيراين كشورها اقتصاد  كل سازيكالن و به تبع آن در باثبات

شده و فواي كاسته از نقش برونزايي اين متغير در اب اد مختل  تحت اين شرايط 

 . پايداري در منابع و مصارف بودجه ايجاد خواهد شد

دهد اين كشورها عمدتا از شرايط بررسي اوضاع اقتصادي كشورهاي نفتي نشان مي

آيا مديريت ناصحيح ال قابل طرح است كه ؤو لذا اين ساقتصادي خوبي برخوردار نيستند 

الهي به نوعي به يم  ن متاين عمال موجب شده است كه  كشورها ي ايننفتدرآمدهاي 

مدلي را تدوين كرده و عملكرد  2هازمن و ريووبندر اين راستا،  مبدل گردد؟ 1نقمت

دهد مدل ايشان نشان مياند. نتاي  كشورهاي نفتي را مورد ارزيابي قرار داده اقتصادي

مبين اين است كه نفت براي اين كشورها ض ي  عموم كشورهاي وابسته به نفت  اقتصاد

                                                 
1 Bless or Curse 

2 Hausmann and Rigobon 
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كه  -به ارتباط بين مخارج دولت  همدنين اين مدلعمل كرده است.  نقمت يم عنوانبه

، تخصص در توليد كاالهاي غيرتجاري و بازارهاي  - شودمياز درآمدهاي نفتي كسب 

نوسانات مخارج دولت موجب شده است بر اين اساس، ه نيافته پرداخته است. مالي توس 

صورت يم اقتصاد تم محصولي هو اقتصاد آنها ب كه توليد از تنوع الزم برخوردار نباشد

هاي سياستي در اين زمينه به كاهش نوسانات مخارج دولت، كاهش . توصيهشكل بويرد

هاي م تبر ها و اتخاذ سياستمديريت بدهي ستح مخارج دولت، بهبود مديريت بودجه و

 ارتقاء كارايي بازارهاي مالي داخلي متمركز هستند. ا و نهايت

در كتابي با عنووان تودوين و اجوراي سياسوت موالي در ( 2003) 1ديويس و همكاران

دارند پردازند. آنها اذعان ميكشورهاي توليد كننده نفت، به تحليل اوضاع اين كشورها مي

هواي موالي دچوار مشوكل كشورهاي توليد كننده نفت در تدوين و اجراي سياست بيشتر

دهد، كشورهايي كه اقتصاد آنهوا بوه منوابع وابسوته هستند. نتاي  متال ات آنها نشان مي

اي را تجربوه رشود آهسوته است، در مقايسه با كشورهايي كوه غيور وابسوته هسوتند، اوال 

نوسوانات  ا ليد كننده نفت گسترش يافته اسوت و نهايتوفقر در كشورهاي تو ا اند. ثانيكرده

هواي اجتمواعي و اقتصوادي زيوادي در كشوورهاي درآمدهاي نفتي موجب تحميل هزينه

 توليد كننده نفت شده است.   

در مورد ايران نيز قابل طرح و بررسي است. بديهي است مديريت كارآمد و  سؤالاين 

واند براي كشور يم موهبت باشد. در غير اين تبرداري مناسب از اين منابع ميبهره

تواند مصيبت باشد. نظر به اينكه اثر و نقش اين منابع از طريق بودجه دولت صورت مي

اي در اين زمينه دارند و هاي مالي نقش برجستهشود، سياستدر اقتصاد نمايان مي

لي انبساطي در دليل ارتباط مستقيم سياست مالي با سياست پولي، اتخاذ سياست مابه

گذار تأثيرگذاري، رشد اقتصادي، اشتغال و نرخ ارز متغيرهاي كالن مانند تورم، سرمايه

هاي ارتقاء هتواند زمينميدر صورتي كه صحيح مديريت شود، بوده است. اين فرآيند 

هاي رانت جويي و فساد را زمينه. در غير اين صورت، در اقتصاد فراهم كندرا وري بهر

دليل نقش نفت در اجراي به ،ايران نظير. لذا در كشورهايي واهد ساختخمهيا 

، تجديد نظر در مديريت منابع و مصارف بودجه حائز اهميت و انبساطي هاي ماليسياست

 آيد.شمار ميهب كشور سازي متغيرهاي اقتصاد كالنناپذير براي باثباتامر اجتناب

اي نفتي، سياسوت موالي انبسواطي اتخواذ هاي اخير، دولت با افزايش درآمدهطي دهه

در واقوع،  با كاهش درآمدهاي نفتي، سياست مالي انقباضوي پويش گرفتوه اسوت. و كرده
                                                 

1 Davis, and et al. (2003) 
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دليول نقوش برونزايوي نفوت، از نظور موديريت منوابع و دولت در اجراي سياست مالي بوه

ه هاي مؤثر مالي در اين زمينهمدنين مصارف، نقش انف الي داشته است. يكي از سياست

هاي جاري اين است كه دولت ارتباط نوسانات درآمدهاي جاري حاصل از نفت را با هزينه

گوذاري سوم كشور، دولوت هودفتوس ة قتع كند و در اين راستا، بر اساس قانون برنامه 

اي كرده بود كه در مديريت منابع و به تبع آن در مديريت مصارف براي خود جايواه ويژه

سوازي و مؤثري را در چوارچوب حسواب ذخيوره ارزي در باثبواتقائل شود و نقش ف ال 

هاي دنبال افزايش تداوم قيمت نفت طي سالمتغيرهاي اقتصادي ايفاي نقش نمايد اما به

و افزايش درآمدهاي نفتي، دولت بدون توجوه  آغاز شده است( 1379)كه از سال  گذشته

طي را بوه اجورا در آورده كوه به نقش اين حساب در اقتصاد، كماكان سياست مالي انبسوا

همراه داشته است و آثار آن بتودري  در اقتصواد هدنبال خود سياست پولي انبساطي را ببه

 است. هگشتنمايان 

نتوانسوت ارتبواط بوين نوسوانات عموال  با توجه به مباحث اخير، حساب ذخيوره ارزي 

دسوتيابي بوه اهوداف ها را قتع كند و به تبوع آن درآمدهاي جاري نفت و نوسانات هزينه

با برداشوت  ا سازي روند درآمدها سلب شد. ثانيامكان باثبات حساب دچار مشكل شد. اوال 

 مودت،مدت و ميانگذاري كوتاهدر قالب سرمايه از حساب، امكان ذخيره و نوهداري منابع

كماكوان نوسوانات در نتيجه براي دوره كاهش درآمدهاي نفتي به شدت محدود گرديد و 

ودجه و همدنين اقوالم عموده منوابع و مصوارف آن بوا نوسوانات درآمودهاي نفتوي كل ب

و  متغيرهواثبواتي و بيدنبوال خوود نوسوانات نهايت اين فرآينود بوه هماهنگ گشت و در

انديشي، اين روند تداوم در صورت عدم چاره همراه داشته وهكالن را ب هاي اقتصادشاخص

 خواهد داشت. 

 ت نفت نوسانات شديد داشته و به تبع آن درآمدهاي نفتهاي گذشته قيمطي دهه

نيز افزايش و در نتيجه مديريت داده كه بالغ بر نيمي از درآمدهاي بودجه را تشكيل مي

بودجه را با مسائل و مشكالت اساسي مواجه ساخته است. اين پديده موجب شده است تا 

انقباضي ن افزايش درآمدها و در زما انبساطيپولي  –مالي هاي دولت با اتخاذ سياست

دهد. نكتة به تغييرات درآمدهاي نفتي واكنش نشان در زمان كاهش درآمدها، شديد 

مالي بودجه از  تأمينطور غيرمستقيم از سياست ارزي است كه به ،ديورحائز اهميت 

ف ل و انف االت بازار و مصالح تجاري كه  گيردقرار مي تأثيرمحل درآمدهاي نفتي تحت 

تواند در تخصيص كارآمد منابع نقش مهمي ايفا كند، ناديده انواشته شده است. مي
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هاي هزينهدر ارتباط با مديريت درآمدهاي نفتي اين است نوسانات نكته كليدي  ،بنابراين

 . ارتباط نداشته باشدهر سال با درآمدهاي نفتي آن سال  دولت در

ي الزم است تجارب ديوور كشوورها براي تدوين الووي مديريت كارآمد درآمدهاي نفت

بوراي موديريت موؤثر درآمودهاي حاصول از منوابع مورد شناسايي و تحليل قورار گيورد. 

صوندوق  صوورتبه 1950اولين صندوق در كريباتي )جزاير گيلبرت( در دهوة زيرزميني، 

كشور كويت بوا هموين عنووان  1960شد. در دهة  اندازيو راه انداز تاسيستثبيت و پس

انوداز تبوديل آن را به صندوق پس 1970اي براي نفت ايجاد كرد و در دهة هويژ صندوق

انداز را ايجاد كردند. در شيلي و عمان به ترتيب صندوق تثبيت و پس 1980كرد. در دهة 

انداز ايجاد كردند و كشورهاي آذربايجان، نرو  و ونزوئال صندوقي با عنوان پس 1990دهة 

الجزاير، ايران مكزيم صندوق تثبيت را تاسيس كردنود. در  2000در نهايت در نيمة اول 

اين راستا براي كاهش اثر نوسانات درآمدهاي نفتي، ايجاد صوندوق و يوا حسواب ذخيورة 

بررسوي كردنود قورار گرفوت. بورداري ميهايي كه از منابع بهرهارزي در دستور كار دولت

تاسويس و موورد به شورح زيور  در ستح كلي سه نوع صندوقدهد تجارب دنيا نشان مي

 :استفاده قرار گرفته است

 1صندوق تثبيت اقتصادي 

 2زانداصندوق پس 

  3مالي تأمينصندوق 

منظوور حوداقل كوردن هدف صندوق تثبيت اقتصادي با ثبات كردن درآمد نفتوي بوه

بر اسواس باشد. اثرات منفي نوسانات قيمت نفت در بودجه و به تبع آن در كل اقتصاد مي

اي بيشوتر هنوامي كه قيمت نفت از يوم سوتح آسوتانهحاكم بر اين نوع صندوق، اصول 

شود و هنوامي كوه قيموت نفوت از كند، مازاد درآمد به صندوق واريز ميافزايش پيدا مي

 توأمينهاي دولوت از صوندوق كند، بخشي از هزينوهبه پايين تنزل پيدا مي ستح آستانه

 ن داراي صندوق تثبيت اقتصادي است.   گردد. به طور مثال قزاقستامالي مي

كند. هنوامي كه دولت از گذاري ميرا هدف 4نسليمنافع بين تأمينانداز صندوق پس

كند، بوا ايجواد ايون برداري ميهاي مختل  است بهرهذخاير زيرزميني كه مت لق به نسل

ابع منتفوع هاي آتوي را از ايون منونسول و واريز بخشي از درآمدهاي نفت به آن، صندوق

د. واريوز درصود ركند. م يارهاي مختلفي براي واريز درآمد به ايون صوندوق وجوود دامي

                                                 
1 Stabilization Fund 
2 Saving Fund 
3 Financing Fund 
4 Intergeneration 
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ثابتي از درآمد نفت، واريز درصد ثابتي از كل درآمد دولوت و يوا يوم ميوزان مشوخص و 

انداز هستند. به طوور مثوال كويوت، م يارهاي واريز درآمد به صندوق پس ،ثابتي از درآمد

درصود  10انداز هستند. به طور نمونه كشور كويت جان داراي صندوق پسآالسكا و آذرباي

 كنند.درآمدهاي نفتي را صرف نظر از اينكه قيمت چقدر است، به صندوق واريز مي

كنود. در ايون گوذاري ميكسوري بودجوه دولوت را هدف تأمين ،مالي تأمينصندوق 

باالست به صندوق واريز و  چارچوب دولت مازاد درآمدهاي نفتي در حالتي كه قيمت نفت

گيري از اثرات منفوي كواهش قيموت، يابد، براي جلودر حالتي كه قيمت نفت كاهش مي

 كند.هاي خود از موجودي صندوق برداشت ميهزينه تأمينبراي 

ولي با هدف مشخص تاسويس  هاي متفاوتيبا وجود اينكه كشورهاي مختل  صندوق

قادر به حركوت در مسوير اهوداف نيسوتند و بنوا بوه  كنند، اما در فرآيند اجرا هميشهمي

( در كتووابي موضوووع 2001ديووويس و همكوواران )كننوود. ي ميتوومصووالحي از اهووداف تخ

انود. ها را در جهت نيل به اهدافشان از ب د نظري و تجربي تحليول كردهاثربخشي صندوق

كردنود كوه در كشور داراي صندوق بودند را بررسي و مشاهده  5كشور كه ت داد  12آنها 

 بيشتر مواقع كاهش و افزايش مخارج دولت بر اساس درآمدهاي نفتي رخ مي دهد.

گيرد. نتاي  متال ات تاريخي با عنايت به نكات فوق، تجربة ايران مورد بررسي قرار مي

وق حسواب ريوالي را در دهاي گذشوته صونتنها يكي از پادشاهان در سوده دهدنشان مي

هاي اخير زمان فقر، با مشكل مواجه نوردد. اما از آن زمان تا سال كشور ايجاد تا كشور در

مخارج دولوت  ،1379سال هاي گذشته تا كشور فاقد ايندنين حسابي بوده است. در دهه

 60بر اساس ماده  1379گرفت. اما در سال كامال  بر اساس نوسانات قيمت نفت شكل مي

د حساب ذخيرة ارزي شد. بور ايون اسواس، قانون برنامه سوم توس ه، دولت مكل  به ايجا

يم ميزان سق  ارز براي نيازهاي دولت ت يين شد و مقرر گرديد دولت تا حد اين  سق  

از درآمدهاي نفتي استفاده كند و مازاد بر آن را به حساب فوق واريز كنود. مووافا  اينكوه 

توسو ة مودت بوراي هواي كوتواهوام صوورتبهمقرر گرديد بخشوي از موجوودي حسواب 

 هاي اقتصادي اختصا  يابد. ف اليت

هواي اصالحات ب دي اين قانون، دولت را قادر ساخت تا بوراي احوداو و تكميول طرح

اي از موجودي اين حساب استفاده مالي كسري اعتبارات هزينه تأمينحتي براي دولتي و 

در هاي تاسويس، رونود درآمودهاي نفوت كوه بررسي عملكرد حساب طي سال براي كند.

قالووووووب بودجووووووة سووووووواالنة دولووووووت هزينوووووووه شووووووده اسوووووووت، در 
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مالي بودجه  تأمينترسيم شده است. روند ص ودي استفاده از درآمد نفت در  3 نمودار

مبين اين است كه صندوق نتواسته است ارتباط نوسوانات درآمودهاي نفوت را بوا  1،دولت

جواري و سواري  كماكان اثر افزايش درآمد نفت بر بودجه دولتد و مخارج دولت قتع كن

 است.

  

 هاي آيندهانداز نفت در دههچشم. 4

طوور كارآمود اند تاكنون بهگيري شد كه عموم كشورها نتوانستههاي قبلي نتيجهدر بخش

درآمدهاي نفتي را مديريت كنند و اين يم الزام است كه بازنوري جدي در اين خصو  

 بوراي تشود تا ب د ديوري از ايون الزاموات گيرد. اكنون چشم انداز نفت بررسي ميصور

 تر شود. ارتقاي كارآمدي مديريت درآمدهاي نفتي روشن جدي به ماهتما

درصد بوده است. پس  39سهم نفت در عرضة كل  منابع انر ي بالغ بر  2000در سال 

و سووم قورار دارنود.  ماي دوههرتبو درصد در 23و  26از آن زغال سنگ و گاز به ترتيب 

سوهم نفوت در عرضوة كول  منوابع انور ي  2030در سوال دهد نتاي  متال ات نشان مي

درصد خواهد رسيد. سوهم گواز و  37درصد به  2كماكان باال خواهد بود و تنها با كاهش 

 5داراي سوهم تنهوا اي درصد خواهد بود و انور ي هسوته 14و  28ترتيب زغال سنگ به

  .(4نمودار) د خواهد بوددرص

كننودة نفوت جهوت كواهش بدنبال افزايش قيمت نفت، كشورهاي وارد 1970از دهه 

انود و در ايون راسوتا بوه هواي وسوي ي انجوام دادهوابستوي اقتصادشوان بوه نفوت تالش

ي كه قابل مشاهده اسوت، از سوال طوراند. هماناي دست يافتههاي قابل مالحظهموفقيت

تقريبا  به نص  تقليل  OECDدر كشورهاي عوو  2وابستوي توليد به نفت 2005تا  1970

وابستوي توليد به نفوت در كشوورهاي  2005تا  1970با وجود اين، از سال  3يافته است.

 دهد كماكان در سوه دهوةدر حال توس ه روند افزايشي داشته است و متال ات نشان مي

 تداوم خواهد داشت. OPECيژه به نفت وهآينده وابستوي اقتصادها به نفت و ب

                                                 
اي و برداشوت از حسواب ذخيورة ارزي ذيول هاي سورمايهشامل مجموع اقالم درآمد حاصل از صادرات نفت خام ذيل واگذاري دارايي 1

 هاي مالي است. واگذاري دارايي
 عنوان شاخص وابستوي توليد به نفت استفاده شده است.زان استفاده از نفت براي توليد هر واحد محصول بهمي  2

 مراج ه شود. .Christopher Andre, and et alبراي اطالعات بيشتر به   3
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دهد، هرچند كشورهاي پيشرفته درصدد رهوايي از وابسوتوي نتاي  متال ات نشان مي

اي اسوت كوه كواهش وابسوتوي مسوتلزم انداز كماكوان بوونوهبه نفت هستند اموا چشوم

تبع آن در المللوي و بوهت در تحوالت بينتري است و لذا نقش نفهاي بسيار طوالنيزماني

  هاي آينده كماكان حائز اهميت خواهد بود.توليد ملي كشورها طي دهه

 

  ايران : با تاكيد براقتصاد بردرآمد نفت آثار هاي انتقال مكانيزم. 5

هاي نفتي بر اقتصاد وجود هاي مختلفي براي انتقال آثار درآمددر ادبيات موضوع، مكانيزم

گذار عبارتند از بيماري هلندي، رانتجويي، سورماية انسواني و تأثيرمهم  هايمكانيزم د.دار

سرماية اجتماعي، نااطميناني و دولتوي شودن اقتصواد. اينوم در ايون بخوش بوه ترتيوب 

 گيرد. مذكور مورد متال ه و تحليل قرار مي هايمكانيزم

 بيماري هلندي -5.1 

و  1950در دهه كشور هلند براي حالتي اطالق شد كه در  بيماري هلندي براي اولين بار

گوذاري شود و به دنبال كش  ذخاير گازي، نرخ ارز بويش از حود ارزش 1960اوايل دهه 

گوذاري ارزش رونوق صوادرات گواز و بوجود آورد. زيورا را نوراني در مورد پسرفت صن تي

شوود. موينرخ ارز، موجب كواهش سوودآوري صوادرات صون تي و خودماتي  بيش از حد

طوور بلكه بوه 1شودافزايش صادرات گاز نه تنها باعث جايوزين ساير صادرات مي ،بنابراين

اين بيمواري  لذا، يابد.قابل توجهي از طريق كاهش ساير صادرات، كل صادرات كاهش مي

مولود و صون تي بوا هاي شده و منابع از بخش هاموجب تخصيص مجدد منابع بين بخش

  2د.نشوميها با توليد سنتي و فناوري پايين جابجا ر بخشفناوري باال به ساي

قرارگرفت  تأييدمورد  1960اين پديده در كشور هلند بر اساس شواهد آماري در دهة 

و نسبت كل صادرات به توليد ناخالص داخلي در اين دهوه رونود نزولوي داشوت. بوا ايون 

بخود اين نسبت روند افزايشي  ،دهاي ب اين بيماري داراي عمر كوتاه بود و در دهه ،وجود

  گرفت.

                                                 
1  Crowding out 

اده كرد. بر اين اساس بخشي از اين صون ت ري استفي( مشابه اين مفهوم را در صن ت ماهيو1776آدام اسميت در كتاب ثروت ملل ) 2

گيورد، لتموه هاي ديور كه موورد حمايوت قورار نميكند(، اين حمايت به بخشگيرد )يارانه دريافت ميكه مورد حمايت دولت قرار مي

 دليل كاهش توليد از آن لتمه خواهد ديد.زند و در نهايت كل اقتصاد بهمي
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هاي تجربي از زوايواي مختلو  آن را تحليول بر اساس ديدگاه بيماري هلندي، بررسي

اند و كاربرد اين مفهوم در دامنة وسي ي از حوزة اقتصاد گالن گسترش يافته اسوت. كرده

هواي عوم از بخششود، تقاضا را در كل اقتصاد اهنوامي كه درآمدها نفتي وارد اقتصاد مي

دهد. چون ستح قيمت محصوالت بخش تجواري بوسويلة تجاري و غيرتجاري افزايش مي

المللي ثابت اسوت، ايون افوزايش تقاضوا موجوب افوزايش قيموت عوامل و فاكتورهاي بين

يابد و محصوالت غيرتجاري شده و قيمت نسبي كاالهاي غيرتجاري به تجاري افزايش مي

باالي نرخ ارز است كه يكي ديور از عالئم بيماري هلندي است. گذاري اين در واقع ارزش

در اين فرآيند، عوامل توليد از بخش تجاري به بخوش غيرتجواري و بخوش نفوت منتقول 

 يابد.شود و در نهايت توليد بخش تجاري محدود و بخش غيرتجاري گسترش ميمي

حقوايق ثبوت  ديور از رابتة م كوس بين فراواني منابع و نرخ رشد نازل اقتصادي يكي

نرخ ارز و دستمزدها دو عاملي هسوتند كوه در قالوب بيمواري  .است يري هلندشدة بيما

 هلندي در اقتصاد قابل بحث و بررسي است.

درآمودهاي نفتوي در چوارچوب  توأثيربا عنايت به ساختار اقتصاد ايران، نحووة انتقوال 

بيماري هلنودي وض يت ت. هاي كليدي اسبيماري هلندي مستلزم شناسايي دقيق كانال

  شود.بررسي ميبا استفاده از شواهد آماري در ايران 

دهد. نيموة اول نسبت كل صادرات به توليد ناخالص داخلي كشور را نشان مي 6نمودار

ي اسوت كه دورة اولين تكانة نفتي است اين نسبت بشدت داراي روند كاهشو 1350دهه 

رغم نوسوانات شوديد، ب د علي هايكه مؤيد وجود بيماري هلندي در كشور است. در دهه

با افزايش صوادرات نفوت و بوه تبوع آن  بنابرايندرصد بوده است.  30اين نسبت كمتر از 

مدهاي نفتي نه تنها نسبت مذكور افزايش نيافت بلكوه شوديدا  كواهش يافوت. آافزايش در

توليود  بوه و رونود آن نسوبت بخش صن تمتلق صادرات  روند اين در شرايتي است كه

اين شوواهد مؤيود وجوود  نيز داراي روند نزولي بوده است. 1950در دهه  ناخالص داخلي

 باشد. بيماري هلندي در كشور مي

در  1970با اين وجود متال ات ديوري وجود دارد كه وجود ايون بيمواري را در دهوه 

هاي فوردمنش نكورده اسوت. نتواي  بررسوي تأييودة نفت ت دادي از كشورهاي صادركنند

 ،رشد بخش كشاورزي در كشورهاي الجزاير، نيجريه 1970( نشان ميدهد در دهه 1991)

اثورات سياسوت  صون ت رشود پيودا كورد. و در و ونزوئال محدود شد اما بخش تجارياوكا

وقووع بيمواري تجارت آزاد، جايوزيني ناقص و اثرات قيمت جهاني از جمله داليول عودم 
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( براي كشوور 1988متال ة كانوي و گلب ) 1هلندي در كشورهاي فوق مترح شده است.

دهد كاهش شديد نرخ ارز و بهبود بخش صون ت و كشواورزي مغواير بوا الجزاير نشان مي

 نظرية بيماري هلندي است.

 اجتماعي سرماية سرماية انساني و - 5.2

نابع و ذخاير بر سرماية انساني است. هنوامي كوه استخراج م هاي موثرِيكي ديور از كانال

درآمدهاي ناشي از ساير منابع بجز سرماية انساني بيشتر باشود، اولويوت سورماية انسواني 

(شواهد تجربوي 1999فسون، هربرستن، و زواگا )يابد. گيلگذاري كاهش ميبراي سرمايه

رغم نود علويردا. آنها اذعان ميانداين فرآيند را بر اساس تجربة كشور بتسوانا تبيين كرده

المللوي جوزء هاي دولت به درآمد ملوي كشوور بتسووانا در سوتح بيناينكه نسبت هزينه

هاي ايون شواخص تر اسوت.نام در مدارس به نسوبت پوايينهاست اما نسبت ثبتباالترين

مسئله از طريق تحصيالت شاغالن بر حسب مقواطع مختلو  تحصويلي موورد ارزيوابي و 

رار گرفته است. از آنجايي كه سرماية انساني يكي از عوامل كليودي رشود اسوت، تتبيق ق

منفي آن بر رشد از اين طريق مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفته است. با ايون وجوود  تأثير

هر كشوور  خا  ندارد و بر اساس شرايط را اين موضوع قابليت ت ميم براي ساير كشورها

 قابل تحليل و بررسي است.

 توأثيردهد درآمودهاي نفتوي سي شواهد آماري و حقايق ثبت شده كشور نشان ميبرر

 7نموودار گذاري دولت در آمووزش نداشوته اسوت.هاي گذشته بر سرمايهيكساني در دهه

د ش كشور رونورگذاري دولت بر آموزش و پرونسبت سرمايه 1350دهد در دهه نشان مي

بشودت كواهش و طوي  1361توا  1359افزايشي داشته اما ايون نسوبت در سوال هواي 

رغوم وجوود نوسوان، باثبوات بووده اموا طوي علي 1379هاي ب د تا تكانه نفتي سال سال

   هاي اخير اين نسبت بشدت كاهش يافته است.  سال

ور ثقول آن مل ديور ارتباط سرماية اجتماعي و فراواني منابع است كه محأنكتة قابل ت

به اعتماد ميان دولت و مردم و نهادها با يكديور و دولوت و موردم بوا هموديور اسوت. در 

صورتي كه اين ارتباط گسسته شود، مديريت اقتصادي دولوت بوراي دسوتيابي بوه رشود 

تا  1338هاي با عنايت به اينكه طي سال دست خواهد داد. رايي خود را ازاقتصادي باال كا

درصد درآمدي دولت را تشكيل داده و درآمودهاي  60متوسط بالغ بر  طورنفت به 1384

                                                 
 مراج ه شود:براي اطالعات بيشتر به مآخذ زير  1

Neary and Van Nijnbergen (1986), Benjamin et al. (1989), and Fsrdmanesh (1991) 
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پوذيري وليتكورده، ارتبواط و مسوئ توأميندرصد درآمد بودجة دولت را  30مالياتي تنها 

طور دولت براي پاسخوويي به مردم را كاهش داده و از اين طريق ارتباط دولت با مردم به

  است. قرار گرفتهتري نسبي در ستح پايين

طوور هاي سرمايه اجتماعي در كشوور بوهشايان ذكر است نماگرهاي مرتبط با شاخص

هواي شود. با وجود اين، آمارهوايي كوه اخيورا توسوط دسوتواهرسمي توليد و منتشر نمي

گيري تهيه شده است مبين ايون نمونه صورتبه 1381در سال  رسمي نظير وزارت ارشاد

 اي كاهش يافته است. ر قابل مالحظهطواست كه سرمايه اجتماعي در كشور به

 انيننااطمي - 5.3

نوسوانات آن عامل قيمت و مقدار صادرات نفت هر دو متغير برونزا براي اقتصواد هسوتند، 

اختالل گيري كارگزاران اقتصادي تصميمدر اني در اقتصاد شده و نمنجر به افزايش نااطمي

د كالن كشوور  بوا نوسوانات درآمودهاي با عنايت به اينكه متغيرهاي اقتصا .كندميايجاد 

كنند و در نتيجه اثر منفي اين نوسانات، متغيرهاي كوالن كشوور را نفتي، نوسان پيدا مي

 را رفواه جام وه استاندارد زندگي و گذاري، اشتغال و توليد و در نهايت ستحنظير سرمايه

 دهد.    قرار مي تأثيرتحت 

هاي مالي پايوداري شود دولت نتواند سياستنوسانات شديد درآمدهاي نفتي باعث مي

دهود دولوت بوا افوزايش اتخاذ نمايد. عالوه بر آن عملكرد گذشتة اقتصاد ايران نشان موي

درآمدهاي نفتي، بخش قابل توجهي از آنها براي امور جاري هزينه كرده است و در زماني 

دليل ماهيت درآمدهاي جاري، دولت قادر بوه كواهش كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته به

اي كم كورده اسوت. بنوابراين عموال  هاي سرمايهناچار از اعتبار تملم داراييهآن نبوده و ب

، بجاي اينكوه آنهوا دولت بر خالف نظرية درآمد دائمي، اين درآمدها را مصرف كرده است

  گذاري نمايد.انداز و سرمايهپس

قابول مشواهده  8 نمودارهاي اقتصاد كالن از ي بر نوسانات شاخصدرآمدهاي نفت تأثير

گذاري به توليد ناخالص داخلي با نسبت درآمود نفوت بوه است. اين نمودار نسبت سرمايه

ها شود، ايون نسوبتطوري كه مشاهده ميهمان .كندمقايسه ميرا توليد ناخالص داخلي 

ويژه آنها در دوره رونوق درآمودهاي ههستند. ب جهت و هماهنگ، همنوسانات شديدداراي 

در كشوورهايي كوه داراي اند. نفتي افزايش و در زمان ركود درآمدهاي نفتي كاهش يافته

بسوزايي در  توأثيرمنوابع در اقتصواد  شيوه از درآمد نفتي باال هستند، نحوة تخصيص اين

 رفاه جام ه داشته است. استاندارد زندگي و ستح ستحدر نوسانات اقتصادي و به تبع آن 
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 گذاري به توليد ناخوالص داخلوي طوي دورهانحراف م يار نسبت سرمايه شايان ذكر است،

 1.را تجربه كرده است 2/5 رقم

گذاري به توليد ناخالص داخلي در كشوورهاي نفتوي مويود بررسي روند نسبت سرمايه

نسبت فوق را بوراي  11 نمودارابه تصوير ايران را دارند. اين است كه آنها نيز تصويري مش

دهد. نوسوانات ايون كشورهاي عربستان س ودي، ونزوئال، نيجريه، كويت و ايران نشان مي

 نسبت در كشورهاي مختل  هماهنگ و هم جهت هستند.

اي )مخوارج عمرانوي( اسوت كوه در هواي سورمايهشاخص ديور نسبت تملوم دارايوي

شود نوسانات اين نسوبت بوا طوري كه مشاهده ميهماننشان داده شده است.  10نمودار

    .باشدنوسانات درآمدهاي نفتي هماهنگ مي

از طريووق نوسووانات  توووان نتيجووه گرفووت نوسووانات درآموودهاي نفتوويبنووابراين مووي

كشوور داشوته و موجوب نوسوانات  در منفوي اثرات در بخش واق ي اقتصاد ذاريگسرمايه

 بال داشته است.ندههاي اقتصادي شده و در نهايت كاهش رشد اقتصادي را بف اليت
    

كيدد بدر افدزايد مددا  ت أ: با تدولتي شدن اقتصاددرآمدهاي نفتي و  - 5.4

 دولت در اقتصاد

ت دولت در اقتصاد و مديريت نادرست آن بر اقتصواد را مداخال تأثيراقتصاددانان مت ددي 

دهود ( بوراي كشوور ونوزوئال نشوان مي1999) 2طور مثال، بررسي اشراند. بهبررسي كرده

و  ه استمديريت بد دولت در تخصيص درآمدهاي نفتي، اين منبع را به نقمت تبديل كرد

هايي دانسته كه منجر ياستدر واقع عملكرد ض ي  اقتصاد اين كشور را ناشي از اتخاذ س

 به شكست بوده است. 

گيورد، طور مستقيم در اختيار دولت قرار ميبا عنايت به اينكه درآمد حاصل از نفت به

وصول و هزينه كردن آن منجر به بزرگ شدن دولت شوده و زمينوة حووور و موداخالت 

مودها را در قالوب درآتزريوق اين مكانيزم از طريوق  كرده است.دولت در اقتصاد را فراهم 

در نمايود. كند و زمينه حجيم شدن دولوت را فوراهم مويعمل ميبودجة خود به اقتصاد 

اي مصورف و بقيوه در ايران بخش قالب توجهي از اين درآمدها در قالب اعتبوارات هزينوه

هاي اقتصوادي، اجتمواعي و زيور سواخت توأميناي بوراي هاي سرمايهقالب تملم دارايي

                                                 
 است. 2/7درصد با انحراف م يار  4/30اين نسبت به قيمت ثابت  1
 

2 Ascher 
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. شودميگذاري ل و نقل و ارتباطات، آموزش و بهداشت و درمان سرمايهفرهنوي نظير حم

 بشودت حجوم دولوت ،1350ع اولين تكانة نفتوي در دهوة وبه همين دليل بتدري  با شر

 افزايش يافت و منجر به گسترش مداخالت دولت گرديد. 

ر اي دهواي سورمايهتملوم دارايي موور نيواز بوراي منابعهاي گذشته عموما  طي دهه

كشور بسيار كمتر بوده است و ايون  عمراني هايها و پرو همنابع مورد نياز طرح با مقايسه

شده و باعث طووالني شودن مي طرحبراي هر پايين )ناچيز( خود موجب تخصيص اعتبار 

شده است. ميها به بيش از چند برابر دورة منتقي اتمام طرح دورة ساخت و تكميل طرح

هوا بوه بينيهاي صوورت گرفتوه متوابق پيشگذاريسورمايه استاين فرآيند باعث شده 

اي بوده كوه هزينه بربازدهي نرسد و همدنين منابع هزينه شده براي هر طرح چندين برا

گوذاري، و لوذا آثوار منفوي آن در سورمايه بيني شده بووده اسوتدر زمان آغاز طرح پيش

  .اشتغال و توليد بر اقتصاد نمايان و پا برجا بوده است

دامنه مداخالت دولت در اموور اقتصوادي  با عنايت به گسترش بخش دولتي و افزايش

در اقتصاد گرديد و پس از چند دهه به منظور ارتقاي كارآمدي  ناكارآمدي دولتمنجر به 

موضووع خصوصوي سوازي و  دولت مكانيزم هاي مختلفي مترح گرديود. در حوال حاضور

به دولتوي بوه بخوش خصوصوي يكوي از اصوول ها و نهادهاي دولتي و شواگذاري شركت

اصول ، به منظور گشوايش اموور پذيرفته شده توسط مسئوالن نظام است. در همين راستا

تحول جديد قرار داده  همورد تفسير جديد واقع شد و كشور را در آستانقانون اساسي  44

هموراه مديريت اين موضوع اساسي با برنامه ريوزي دقيوق  بديهي است اگر چنانده است.

     .شداقتصاد وارد خواهد پيكر نباشد، خسارات هاي ديوري بر 

 در اقتصاد جوييرانتمكانيزم رانت و  - 5.5

ها برنامة بلندمدت و پايداري در اقتصادهايي كه منابع و ذخاير فراواني وجود دارد و دولت

وب قووانين كنند در چارچنسبت به مديريت منابع نداشته باشند، توليدكنندگان س ي مي

آيند. تحوت ايون شورايط بجواي اينكوه گيري از اين منابع برو مقرارت رسمي بدنبال بهره

هاي مولد قرار گيرند، بوه هاي مولد و ف اليتها در اختيار افراد مولد، بنواهمنابع و سرمايه

دهنود. يابد و در نهايت رشد اقتصوادي را كواهش ميهاي غيرمولد سوق ميسمت ف اليت

شود كه فراواني درآمدها با نقش نازل بوازار در تخصويص ين مكانيزم زماني بيشتر مياثر ا

منابع كم و قوانين و مقررات سفت و سختي براي كنترل وجود نداشته باشود و همدنوين 

باشود. برخوان اين فرآيند در فواي كسب و كار و بخش دولتي با رشاء و ارتشاء همراه مي
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دانود و اثور آن بور كواهش تخصيص منابع را بوا اهميوت مي( اثر فساد و رشوه بر 1997)

داند و اين فرآيند نيز بر در نهايت بر كواهش كارايي و توزيع نابرابر درآمد حائز اهميت مي

 گذار خواهد بود.تأثيررشد اقتصادي 

هاي توزيع درآمد، در اختيوار قوراردادن آن بوراي مقاصود حزبوي و يكي ديور از كانال

دارد رانت درآمدها در اختيار كساني قرار دارد ( اذعان مي2001فسون )لگروهي است. گي

شود تا آنهوا توداوم كه قدرت در دست آنهاست، اين درآمدها براي حاميان آنها هزينه مي

ماندن در قدرت حمايت كنند و يا اينكه منابع براي تقويت اموور دفواعي بوه ايون بخوش 

 يابد.اختصا  مي

     

  اقتصاد ك نهاي و نماگرنفت . 6

اي براي ارزيابي آثار درآمدهاي ناشي از منابع طبي ي و ذخاير زيرزميني متال ات گسترده

كس و وارنور  1در اب اد مختل  اقتصوادي، اجتمواعي و سياسوي صوورت گرفتوه اسوت. سوا

كوه طوي  ندكشور در حال توس ه را بررسي و به اين نتيجه رسويد 95هاي ( داده1997)

بين صادرات منابع طبي ي و ذخاير زيرزميني و رشود اقتصوادي  1990 – 1970هايسال

اين كشورها رابته منفي وجوود دارد و تنهوا دو كشوور موالزي و موريتووس داراي منوابع 

درصد نرخ رشود  2شدند موفق  1980 – 1970هاي طبي ي و ذخاير زيرزميني طي سال

طوور كند كه منابع فوراوان بوهمي ييدتأآنها  متال اتند. نتاي  را تجربه كناقتصاي ساالنه 

 ذاتي اثرات تخريبي بر اقتصاد كشورها داشته است. 

( نشان داد كشورهايي كه داراي منابع طبي ي و ذخاير 2001) 2در متال ة ديوري آتي

سه و حتي  دو 1990تا  1960هاي ي آنها طي سالزيرزميني ض يفي دارند، رشد اقتصاد

. با اين وجود اندبودهراي منابع طبي ي و ذخاير زيرزميني غني كه دا بوده برابر كشورهايي

قابول مالحظوه  توأثيردارد انتخاب دورة موورد متال وه بور نتواي  اذعان مي (1994) آتي

كشوورهايي كوه داراي منوابع طبي وي و  1970ة اول دهوة مطور نمونه در نيگذارد. بهمي

يي كه داراي منوابع طبي وي و ذخواير ذخاير زيرزميني غني داشتند در مقايسه با كشورها

اند اما در نيمة دوم اين دهوه، رشود زيرزميني ض يفي بودند، رشد بيشتري را تجربه كرده

 . ه استاقتصادي آنها بشدت كاهش يافت

                                                 
1 Sachs and Warner  
2 Auty 
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نوسوانات  1997توا  1985هاي طوي سوالشواهد آماري نشان موي دهود با اين حال، 

 1ي نفتي داشته است. در اين راستا استيسدرآمد نفتي اثراتي تخريبي بر اقتصاد كشورها

در رشود اقتصوادي  1980و  1970هاي ( اذعان مي دارد ذخاير زيرزميني در دهه2001)

 2كشورها نقش چنداني را ايفا نكرده است. ايون در شورايتي اسوت كوه متال وات ملووني

( مبين اين است كه منابع طبي ي در موفقيت كشورهاي صون تي نقوش كليودي 2002)

كيفيوت موديريت  عوواملي نظيور كنود كوهگيري مي. بنابراين ايشان نتيجهستافا كردهاي

 توأثيرمنابع، كيفيت مديريت اقتصادي و نهادها هستند كوه در رشود پايودار و بلندمودت 

 گذارد و نه صرفا  فراواني منابع. مي

وي هاي يافتوه. پم را متال ه كردو( اقتصاد ت دادي از كشورهاي عوو ا1989شمس )

مؤيد اين است كه در بلندمدت بين درآمدهاي نفتي و رشد توليود ناخوالص ملوي رابتوة 

گذاري وجود رابتة منفي مدت بين درآمدهاي نفتي و سرمايهمنفي وجود دارد و در كوتاه

شده است. موافا  نتاي  ت دادي از متال ات مبين ايون اسوت كوه كشوورهاي داراي  تأييد

ن موفقيت چنداني در فقرزدايي نداشوتند و توزيوع درآمود در ذخاير غني نفت، گاز و م د

   3است. شدهاين كشورهاي نابرابرتر 

بنوديهاي هاي ديور در اين رابته وجوود مناقشوات، درگيوري و ت وارض در قتبجنبه

مختل  جوامع كشوورهايي اسوت كوه داراي درآمودهاي بواال از منوابع طبي وي و ذخواير 

به فقور نيوز مورتبط اسوت و در ايون راسوتا اقشوار پوايين زيرزميني هستند و اين پديده 

 بينند. درآمدي در مقايسه با اقشار باالي درآمدي صدمه مي

كنود، در خصو  فراواني منابع بررسي موي (1994) آتييكي ديور از جنبه هايي كه 

فراوانوي  داردايشان اذعان مي در اين رابتهارتباط آن با ساختارهاي سياسي كشورهاست. 

شوند و فساد شود و نهادهاي دمكراسي ض ي  ميمي گيري از تغيير ر يمنابع باعث جلوم

 يابد و زواياي ديور آن هزينة باالي نظامي است. گسترش مي

اند، وضع هر چند غالب كشورهايي كه داراي منابع و ذخاير زيرزميني غني بوده

بتسوانا، و مالزي  نرو ،ي نظير يكشورها آنها در مياناقتصادي آنها ض ي  بوده است، اما 

رغم اينكه اين كشورها از درجه عليهاي موفق استثنا هستند. با اتخاذ راهبردها و سياست

هاي كيفي زندگي نظير كاهش ر بهبود شاخصتوس ه يكساني برخوردار نيستند، اما د

 .اندهمرگ و مير نوزادان، افزايش عمر انتظاري و ستح سواد موفق بودند

                                                 
1 Stigns 
2 Maloney 

 براي اطالعات تفصيلي به مآخذ زير مراج ه شود: 1
Auty (1994b), Fields (1989), and Sarraf and Jiwanji (2001). 



 24 

رك تهاي مشه است داراي ويژگيتكه اقتصاد آنها به درآمدهاي نفت وابس يهايكشور

 تند از:رها عباهستند كه باعث عملكرد ض ي  اقتصاد آنها شده است. اين ويژگي

 گيري تخصيص منابع به بخش غيرتجاري در مقايسه با بخش تجاريجهت 

 ارتباط تنواتنگ بودجه به نوسانات درآمدهاي نفتي 

 ي بيش از حد نرخ ارزگذارارزش 

 بودن بازارهاي مالي   و ض ي   ناقص 

هاي مختل  گسترده در حوزههاي با وجود تصوير مشترك بايد اذعان داشت، تفاوت

به پيديدگي بررسي عوامل موثر بر  كشورها اقتصادي، اجتماعي، فرهنوي و سياسي

 هاي كليدي افزوده است. شاخص

هاي گذشته ايران طي دههشود. كشور بررسي ميدر ادامه بحث ابتدا مسائل اساسي 

هايي بود كه هاي نفتي از مهمترين تكانهتكانههاي مت ددي را تجربه كرده است. تكانه

-1352هاي نفتي سال هخود قرار داده است. تكان تأثيراقتصاد كشور را شديدا  تحت 

ع پيوست و كه ناشي از افزايش قيمت نفت بوقو 1379-1385، 1361، 1358، 1353

هاي انقالب تكانه رخ داد. نفت قيمتشديد بخاطر كاهش  1366-1365تكانة نفتي 

، دولتي شدن اقتصاد پس از انقالب، محاصرة اقتصادي، جنگ 1357اسالمي سال 

از  1372-1268اقتصادي  ت ديل هايو اجراي سياست 1367 -1358سالة  8تحميلي 

و  قرار داده تأثيركالن كشور را تحت  ديور رخدادهايي است كه متغيرهاي اقتصاد

در ادامه اين عوامل،  تأثيربا عنايت به  .عملكرد ض ي  اقتصاد كشور را تشديد كرده است

هاي به منظور شناخت اقتصاد كشور و بررسي نقش درآمدهاي نفتي در بهبود شاخص

 گيرد.ار ميوري و توزيع درآمد مورد متال ه قراقتصاد كالن، روند رشد اقتصادي، بهره

 رشد اقتصاديتوليد و - 6.1

هوا بوراي ايوران و به منظور ارائه تصويري از توليد و رشد اقتصوادي، رونود ايون شواخص

رونود توليود ناخوالص  12 نموودارشود. ت دادي از كشورهاي توليدكننده نفت بررسي مي

نشوان  1384–1338را بوراي دورة  1376اي ثابوت سوال هداخلي سرانة كشور به قيمت

كه از نمودار قابل مشاهده است، مت اقب اولين تكانه نفتي و افوزايش طوريدهد. همانمي

هاي انتهوايي جنوگ روند كاهشي بخود گرفت و تا سال 1356شديد توليد كشور، از سال 

ويوژه بوا همت ودد بوهواي پوس از جنوگ، بوه داليول تداوم داشته است. هر چند در سوال

اي هاي اقتصادي كشور، روند توليد كشور با افوزايش قابول مالحظوهگيري از ظرفيتبهره
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افزايش توليد رشد بتئي را تجربوه كورده اسوت. بهرحوال  1370رو شد اما طي دهه هروب

كه تاكنون كماكوان اداموه دارد، رونود توليود  1379دنبال افزايش قيمت نفت در سال به

ناداري داشته است. با عنايت به تحديد روند افزايشي توليد، گويي تواريخ دهوه افزايش م 

 در حال تكرار اشت.    1350

به منظور مقايسه تتبيقي بين ايران و ت دادي از كشورهاي نفتي، رونود توليود سورانه 

همراه همين شاخص براي كشورهاي عربستان س ودي، ونوزوئال و به PPPايران  بر حسب 

 ه آمار در دسترس بوده در نيجريه ك

 

رغوم ترسيم شده است. همان طوري كه از نمودار قابل مشاهده اسوت، علوي 13نمودار

تفاوت در ستح توليود، رونودها و نوسوانات آن در كشوورهاي مختلو  بوا يكوديور )بجوز 

 نيجريه( تفاوت چنداني ندارد.

 هووواي ثابوووتاخوووالص داخلوووي سووورانة كشوووور بوووه قيمترونووود رشووود توليووود ن

ارائه شده است. نوسانات اين شواخص  14نمودار در 1384–1338طي دورة  1376سال 

در اوايول  جهوت و هماهنوگ اسوت. ي نويعموما  با نوسانات درآمدهاي نفتوي كشوور هم

اقتصاد در مسير تدري  قتصاد عمدتا  در مسير رونق و برآمدهاي نفتي، اهاي افزايش دسال

درصد بوده  25/2ركود حركت كرده است. رشد اقتصادي سرانة جم يت طي دوره م ادل 

طوي  اين ميزان رشد با توجه به اينكه سهم نسبتا  بااليي از توليد ناخوالص داخلوي 1است.

 2باشود.سويار پوايين ميگذاري شوده اسوت، بدر اقتصاد كشوور سورمايه دوره مور بررسي

كليدي اقتصادي از عملكرد مناسبي برخووردار  شاخصاين هاي گذشته طي دههبنابراين 

  .ستا نبوده

 

رشد توليد ناخالص ايران را با كشورهاي عربستان س ودي، ونزوئال، نيجريه و 15نمودار

 كند. وجوه مشترك روند رشد اين كشورها عبارتند از:ت متحده را مقايسه مياامار

 رشد پرنوسان و 

 رشد نازل 

                                                 
 درصد است. 41/2رشد توليد ناخالص داخلي سرانه بر حسب اشتغال كشور ساالنه م ادل  1
درصد بوده  5/27هاي جاري طي دورة مورد متال ه م ادل گذاري به توليد ناخالص داخلي به قيمتمتوسط ساالنة نسبت سرمايه 2

 است.  
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 وري عوامل توليدرشد بهره - 6.2

شود و هاي كليدي براي ارزيابي مديريت منابع محسوب ميوري يكي از شاخصرشد بهره

د . رونشده استاي به آن اقتصاد توجه ويژهدر به همين دليل يكي از موضوعاتي است كه 

رغم اينكه ارائه شده است. علي 16 نموداروري نيروي كار و موجودي سرماية كشور بهره

وري نيروي كل داراي نوسانات شديدي است اما از روند مثبت برخوردار است اما بهره

در مقايسه با ابتداي  و اين شاخصوري موجودي سرماية كل كشور نزولي بوده روند بهره

وري كل عوامل در دوره تقريبا  به نص  تقليل يافته است. اين در شرايتي است كه بهره

  داراي رشد نزديم به صفر را تجربه كرده است.اقتصاد كشور 

 توزيع درآمدشا ص -6.3

هاي مت وددي وجوود دارد. ضوريب جينوي يكوي از اخت توزيوع درآمود شواخصنبراي ش

. روند گيردكه در مباحث اقتصادي توزيع درآمد مورد استناد قرار مي سيهاي اساشاخص

دنبوال هدهود بونموودار نشوان مي به تصوير كشيده شده است. 17 نموداراين شاخص در 

 هواي، اين شاخص با نوساناتي افزايش يافته اموا در دهوة1350اولين تكانة نفتي در دهة 

 ب د روند كلي آن كاهشي بوده است. 

اثر افزايش قيمت نفت در اولين تكانه منجر شده است تا توزيع درآمد نابرابرتر شود اما 

 اهتمام نظام به عدالت اجتمواعي و بوه مووازات بخاطر ،انقالب اسالمياز هاي ب د سالدر 

بوا شوود. حظه ميهاي بهبود توزيع درآمد، بهبود نسبي در اين شاخص مالاجراي سياست

وجود اين با عنايت به رشد نازل درآمد سرانه كشور، كماكان ضريب جيني كشوور بواالي 

تووان نتيجوه / قرار دارد و گوياي توزيع نامت ادل تر درآمد در كشور است. بنابراين مي40

هواي اخيور نسوبت درآمود شود. طي سالتر توزيع ميطور نامت ادلگرفت درآمد كشور به

در نوسان بوده است. بوه بيوان ديوور  22-17ين به دهم باالي كشور در دامنه دهم پاي

 برابر دهم پايين جام ه درآمد دارد. 17دهم باال در بهترين حالت 

 گذاريسرمايه -6.4

هاي غيرمولد در كشورهاي داراي منابع و ذخاير زيرزميني در متال ات گذارسرمايه

 2اينتقرار گرفته است و الل و ماي تأييد( مورد 2001) 1وانجيديوران نظير صراف و جي
                                                 

1  Sarraf & Jiwanji 
2  Lal & Myint 
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( اذعان مي دارند كشورهايي كه داراي منابع و ذخاير زيرزميني غني هستند 1996)

هاي غيرتجاري از جمله امور دفاعي، موجب كاهش گذاري در بخشدليل سرمايهبه

هاي بخش ذاريگشوند. در مورد سرمايهگذاري ميبازدهي و از بين رفتن كارايي سرمايه

گونه كشورها با بازدهي هاي بخش عمومي در اينگويد طرح( مي1977ماهان )دولتي مم

توان نام برد. از هاي زيادي در اين مورد ميگذاري همراه است. در ايران نمونهنازل سرمايه

ر هاي بازهاي كشور يكي از نمونههاي استانگذاري در فرودگاهجمله بازدهي نازل سرمايه

 آن است.   

شود قدرت هاي صن تي با بازدهي پايين موجب ميها در ف اليتيگذارهدايت سرمايه

هاي دولت از و توان رقابت در بخش تجاري اقتصاد كاهش يابد. در اين راستا حمايت

طريق اعتاي يارانه نيز بنوعي به درآمدهاي نفتي وابسته بوده و اتخاذ سياست پايدار 

هاي مناسب سازد. بنابراين اتخاذ سياسترا غيرممكن مي صن تي توسط دولت

هاي ويژه در اعتاي يارانه و تخفيفات مالياتي و ساير سياستهگذاري بسرمايه

 گرايانه دولت از مباحث كليدي در افزايش توان رقابتي اقتصاد كشور است. حمايت

هاي جاري طي گذاري به توليد ناخالص داخلي به قيمترمايهنسبت س 20 نمودار

 5/27م ادل دهد. متوسط ساالنة اين شاخص طي دوره را نشان مي دورة مورد متال ه

در حدود نسبت مذكور  هاي گذشتهطي دهه م موال  كشورهايي كه درصد بوده است.

اند رشد توليد ده، موفق ش(OECD)نظير كشورهاي كره جنوبي و  گذاري كنندسرمايه

، گذارينسبتا  باالي سرمايه رشد رغمدرصد را تجربه نمايند. اما علي 7-6ناخالص سرانة 

دهد دو عامل نشان مياوليه هاي . بررسيرا تجربه كرده است.رشد اقتصادي نازلي  كشور

 زير منجر به كاهش رشد اقتصادي در كشور شده است:

  در بخش دولتيبع نفتي ويژه مناهبتخصيص غيربهينه منابع  

  ظام بانكي كشورنها بوسيلة منابع بخش خصوصي به ف اليت نادرستهدايت 

كشور صادرات صن تي هاي دولت در صن ت، آمار كمي براي شناخت آثار سياست

دهد آمارها نشان مي. تا شناخت الزم از فواي رقابتي كشور صورت گيرد دشوبررسي مي

ميليون دالر در  10495به  1370ميليون دالر در سال  770ميزان صادرات صن تي از 

طور پيوسته ادامه ههاي اخير اين افزايش باست و طي سالافزايش يافته  1384سال 

گيري است. اين تصوير مستلزم تحليل بيشتري است. بر اساس نتاي  آمارداشته

درصد صادرات بخش  71بالغ بر  1378هاي صن تي ده نفر كاركن به باال در سال كارگاه

هاي بزرگ و شامل بنواه ا صن ت كشور در اختيار بخش عمومي بوده است كه عمدت

هاي اخير. بخشي از صادرات را محصوالتي طور مثال  در سالبهصنايع ملي شده هستند. 
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 2045م ادل  1384شدند. در سال بم صادر ميدهند كه در قالب بايتشكيل مي

درصد  22غيرنفتي را صادرات پتروشيمي تشكيل داده كه بالغ بر ميليون دالر از صادرات 

رغم كل صادرات غيرنفتي است و اين صادرات به بخش عمومي ت لق دارد. بنابراين علي

هاي توليدي در مالكيت بخش خصوصي است ولي سهم آنها در درصد بنواه 91اينكه 

مذكور. سهم صادرات در سال صادرات صن تي ناچيز است. اين در شرايتي است كه 

و رتبه ايران به لحاظ ارزش و سهم صادرات صن تي در كل  ناچيزصن تي با فناوري باال 

  1است.بوده 84و  76به ترتيب  1999دنيا در سال 

و  هاي الزم براي رشد و توس ه صن ت فراهم نشدهدهد زمينهآمارهاي مذكور نشان مي

رغم وجود مباني نظري براي . لذا عليگيرنداند در فواي رقابتي شكل صنايع نتوانسته

افزايش نرخ ارز به منظور افزايش صادرات، با اجراي سياست افزايش نرخ ارز كماكان 

است. بررسي روند تحوالت صن ت كشور واكنش الزم براي افزايش صادرات نشان نداده

ستقل نيز از تغييرات نرخ ارز م 1370هاي قبل از دهه صادرات غيرنفتي در دهه

دهد كه افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي است. نتاي  متال ات كمي نيز نشان ميبوده

  2داري از نظر آماري نداشته است.اثر م نا

                                                 
 ( مراج ه شود.1382براي اطالعات بيشتر به خالصه متال ات طرح استراتژي توس ه صن تي كشور ) 1
 .( مراج ه شود1377گوني )(. فتحي و قره1379براي اطالعات بيشتر به نوفرستي )  2
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 كيد بر اقتصاد كشورأ: با تتقليل آثار منفي نفت بر اقتصادو راهكارهاي  تدابير .7

مودهاي نفتوي در خصوو  هاي قبلي بويژه بخش موديريت درآبخش با عنايت به مباحث

مبين اين اسوت كوه ايون و آثار و پيامدهاي آن كشور  تجربة گذشتة مديريت منابع نفتي

 نتوانسته است متغيرهاي كليدي اقتصاد كالن كشور را بهبود هاي نوع ف لي ايرانمديريت

 .ارتقواء دهوددر حود انتظوار  را زندگي و رفواه جام وهاستاندارد  ستحقادر باشد و  بخشد

كارهاي اجرايي براي استفادة بهينه از درآمدهاي نفتوي مسوتلزم توجوه بوا نكوات زيور راه

 است:

 هاي مشتر ك است و نظر به اينكه بخش قابل توجهي از منابع نفتي داراي حوزه

هواي مختلو  بوا يكوديور از جملوه عوواملي همدنين موضوع جوايوزيني انر ي

 هااستخراج آن براي كشوور هستند كه رهاكردن ذخاير نفتي در زيرزمين و عدم

بنابراين ارتقاي كارآمدي مديريت نفت  كند.پذير و نه قابل توصيه ميرا نه امكان

 به مفهوم كاهش توليد و صادرات نفت نيست.

  نوسانات درآمدهاي نفتي به قيمت و مقدار صادرات نفت بستوي دارد. قيموت در

و لذا ميزان درآمدهاي نفتي  شودالمللي و مقدار در اوپم ت يين ميبازارهاي بين

اي هدرآمودمتغير برونزاي  موثر و كارآمدشود. مديريت برونزا ت يين مي صورتبه

 افزايد.موضوع مي پيديدگي به نفتي

 مبتنوي بور اصول قتوع ارتبواط بوين ي ارائه شده بايد بنحوي باشد كه راهكارها

ان ديوور نوسوانات به بينوسانات درآمدهاي نفتي و نوسانات مخارج بودجه باشد. 

درآمودهاي  توأثيرصوورت در غيور اينهزينه دولت به درآمد نفت مرتبط نباشد. 

هاي هاي بودجوه، سواير سياسوتگوذارينفتي بر اقتصاد كشور از طريق سياست

قورار داده و  توأثيرهاي پولي، ارزي و تجاري را تحوت اقتصادي از جمله سياست

      هد كرد.ن بر كل اقتصاد سرايت خواآثار منفي آ

 راهكاري ارائه شده بر دو ويژگي زير استوار هستند: بنابراين

بوا اين منابع براي بازنوري اساسي در مديريت ارائه راهكاري ارتقاي مديريت نفت  اوال 

هواي ممكون انتخاب در ايون بخوش ثانيوا  و موي باشودكليدي فووق  اتعنايت به موضوع

 گيرد:زير مورد ارزيابي قرار مي شرحهروي مديريت درآمدهاي نفتي بپيش

 پرداخت مستقيم درآمدهاي نفتي به مردم -

 و تثبيت اقتصادي تأمينايجاد حساب )صندوق( ذخيره ارزي:  -
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 ايجاد حساب )صندوق( پس انداز -

 تنوع سازي توليد در اقتصاد -

 ارتقاي مديريت هزينه درآمدهاي نفتي -

 راهكارهواي پيشونهادين اسوت تركيبوي از ممكبا عنايت به ويژگي راهكارهاي فوق،  

 .گيردمورد استفاده قرار  انتخاب و هم پيوستهمكمل و بهاي هيم مجموع صورتبه

 پردا ت مستقيم درآمدهاي نفتي به مردم - 7.1

 اسوت،در ستح ملي يا بين المللوي  ي كه م موال  مد نظر برخي مسئوالنهاييكي از روش

موديريت  ايون روش تمامي افراد جام ه است. سرانه به صورتبهدرآمدهاي نفتي پرداخت 

هاي مثبوت ايون داران اين روش ويژگيطرف .پسند تلقي شودهاي عامهيكي از روش نفت

دانند چون درآمدهاي نفتي در اختيوار دولوت قورار جويي ميروش را كاهش فساد و رانت

اشي از درآمد نفت از بين سياسي ن ويژههب هاي اقتصادي وگيرد. همدنين عدم ت ادلنمي

كنند دولت همانند ساير كشور از مالي بودجه دولت پيشنهاد مي تأمينخواهد رفت. براي 

ايون روش را موورد نقود قورار ( 2004موارتين ) -يئصوالمالي نمايد.  تأمينمحل ماليات 

 كند:شرح زير مترح ميبر اين روش به اساسي زير را اشكال وددهد و مي

 دليل وابستوي دولت بوه به  كاهش درآمدهاي دولت از محل نفت ريسم ناشي از

 شود.اقتصاد كالن مي متغيرهاي و نماگرهاي منجر به ناپايداريآن، 

  هاي هزينوه ،مالي بودجوه تأمينناكارآمدي روش از نظر توزيع درآمدهاي نفتي و

. زيورا بور اسواس ايون روش از يوم طورف كنودبراي كشور ايجاد مي را مواعفي

ماليوات  ذم توزيع شود و از طرف ديور از طريق اخوردآمدهاي نفتي بايد بين مدر

 آوري شود. جمع

 بوسيلة نوسانات درآمدهاي نفتي تأثيرمذكور،  موجود در مكانيزم با عنايت به اشكاالت

انداز بر متغيرهواي اقتصواد مصرف و پساز طريق  اقتصاد كالن متغيرهايدولت بر بودجه 

هاي مناسب براي از بين د شد و لذا يكي از وظاي  دولت اتخاذ سياستكالن منتقل خواه

انداز مردم خواهد بود. اين در شرايتي است كه بازار كار نيوز بردن نوسانات مصرف و پس

 اين پديده قرار خواهد گرفت. تأثيرتحت 

تحميول ناكارآمودي ايون روش از ب ود بندي ايون روش بايود اذعوان داشوت، در جمع

اي ست. دولت ابتدا بايد براي توزيع درآمدهاي نفتي بين مردم هزينوهي مواع  اهاهزينه

اي را بور اقتصواد ينوههز ،مالي بودجه از طريق ماليوات تأمينمتحمل شود و سپس براي 
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طور يوار قورار دادن آن بوهتمشكالت مديريت نفت از طريق در اخ ،بنابراين تحميل نمايد.

    تواند باشد.نمي آمديمستقيم در اختيار مردم روش كار

    

 مالي و تثبيت اقتصادي تأمين: حساب )صندوق( ذ يرة ارزيايجاد  - 7.2

قانون برنامة سووم  60و در قالب مادة  1380اين حساب با عنوان مذكور در ايران از سال 

اين حساب از ب د درآمدي بدين صورت بود كوه درآمودهاي حاصول از توس ه ايجاد شد. 

بينوي شوده باشود، در حسواب ذخيوره چناندوه بيشوتر از درآمودهاي پيشصادرات نفت 

 يابد:مينوهداري و براي مقاصد زير اختصا  

 اقتصادي هاياي وام براي توس ة ف اليتتاع 

 هاي دولتي مالي طرح تأمين 

هوا و موالي طرح توأميندر واقع اين حسواب عموال  موازاد درآمودهاي نفتوي را بوراي 

كسوري بودجوة اعتبوارات  توأمينو دولتوي و همدنوين بوراي هاي بخش خصوصي پرو ه

 دهد.اي دولت اختصا  ميهزينه

تاكنون كه درآمودهاي  1380 دهد از سالمي نتاي  عملكرد حساب ذخيرة ارزي نشان

هاي قبل از ايجواد حسواب ذخيورة سالهمانند  است و نفتي در ستح بااليي محقق شده

با عنايوت . هاي سنواتي دولت هزينه شده استبودجه اما با رويكرد متفاوت در قالبارزي 

منواب ي بوراي ، طوي دورة شوش سوالة رونوق درآمودهاي نفتوي به موجودي نازل حساب

سازي نوسانات بودجه از طريق اين حساب در اختيوار دولوت قورار نودارد. بنوابراين باثبات

 تكانة منفي نفتي، اي مديريت نشده است كه در صورت وقوعگونهدرآمدهاي نفتي بهعمال  

سوازي متغيرهواي اقتصوادي ايفوا نمايود. دولت بتواند از طريق اين حسواب نقوش باثبات

 دو نقش اساسي زير وجود داشت: بنابراين از حساب ذخيرة ارزي

 از طريوق ايون حسواب قتوع اط نوسانات درآمدهاي نفتي و هزينة دولت ارتب

 .شود

 منابع و مصارف بودجه و بودنبال  سازيهاي موثر باثباتيكي از روشعنوان به

 هاي اقتصاد كالن و در نهايت اقتصاد كشورمتغيرها و شاخصسازي آن باثبات

 ايفاي نقش نمايد. 

موالي محودود شود و كواركرد آن  توأميناما در اجرا مديريت اين حساب صورفا  بوراي 

لزم اصوالح و نتوانست تحول الزم در اقتصاد ايجاد نمايد و اين شيوة مديريت مستتاكنون 
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سازي اين صوندوق احيوا شوود، ايون بنابراين، در صورتي نقش باثبات .كارآمدسازي است

 هاي مؤثر در مديريت نفت ايفاي نقش نمايد. تواند يكي از روشروش مي

   

 اندازحساب )صندوق( پسايجاد  - 7.3

لي از طريوق نسومنافع بين تأمينانداز ناظر بر شد، حساب پس ثقبال  بح كه طوريهمان

دو نكتوة  اسوت. به اين حسواب واريز درصد م يني از درآمدهاي نفتي يا ذخاير زيرزميني

 كليدي در اين روش مهم است:

 درصد واريز درآمد 

 مديريت موجودي حساب 

درصود ثوابتي از اگور  و به تبع آن درآمودهاي نفتوي، قيمت نفتنوسانات نظر از صرف

افوزايش  اين درصود هوم بوراي دورة چونيز شود، وارمانند كشور كويت  ي نفتيدرآمدها

شود، ارتبواط نوسوانات درآمود نفوت را بوا قيمت و هم براي دورة كاهش قيمت اعمال مي

نوسانات بر پيكر اقتصواد كماكوان توداوم خواهود اين و اثرات منفي  كندبودجه قتع نمي

اي ت ري  يد به گونهولذا الزم است در نحوه و مكانيزم واريز وجوه به اين حساب با داشت

  و اجرا شود كه ارتباط نوسانات درآمد نفت را با نوسانات مخارج بودجه قتع كند. 

اسوت. ايون  گذاري موجوودي ايون حسوابنحوة سورمايهنكتة كليدي ديور اين روش 

ويوژه اينكوه هگذاري موجودي اين حساب است. بومسئله مستلزم تقويت مديريت سرمايه

 ين مديريت مورد توجه قرار گيرد:مسائل زير بايد در ا

 شوود گذاري شود. اين باعوث ميهاي پربازده سرمايهمنابع اين حساب در دارايي

دليول هشوود و بو توأمينبخشي از بودجة دولت از محل درآمدهاي اين حسواب 

مد، بودجه دولت از اين ناحيه نه تنها دچار نوسوان نخواهود آباثبات بودن اين در

 ر خواهد شد.تبود بلكه باثبات

 اي باشود كوه گونهالمللي بايد بهانتخاب اشكار مختل  داراي در ستح ملي و بين

 اصل و سود سرمايه دچار مخاطره و ريسم نشود.

مالي استفاده  تأمينبا عنايت به ويژگي اين حساب و اينكه از اين حساب براي مقاصد 

گذاري كند كوه داراي ي مالي سرمايهتواند منابع آن را غالبا  در بازارهاشود، دولت مينمي

در مسوتقيم  صوورتبهدرآمد نسوبتا  بوااليي دارد و يوا اينكوه از طريوق عوامالن مورتبط، 

  گذاري كند.سرمايههاي توليدي و خدماتي ف اليت
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 توليد در اقتصاد تنوع سازي -7.4

توم  يااموا كشووره رسودبنظور مي اين رويكرد يم راه حل بديهيرغم اينكه ظاهر علي

سازي در ايجاد ارزرش افزوده، عمال  در اين مسير موفوق رغم اهتمام به تنوعمحصولي علي

و  مخوارج درآمودهاي نفتوي تأثيريكي از داليل اصلي اين عدم موفقيت ناشي از اند. نبوده

سوازي در اقتصواد اسوت. در ايون حالوت الزم اسوت رويكورد تنوع نوسانات مترتب بور آن

( 2003كارآمد درآمدهاي نفتي اتخاذ شود. نتاي  متال وات اسوتيون ) همزمان با مديريت

شوويلي، انوودونزي و مووالزي موفووق شوودند بووا اتخوواذ دهوود كشووورهاي بتسوووانا، نشووان مي

رقابوت را بوراي فوواي  ،هاي مكمل نظير بواز كوردن اقتصواد و كواهش نورخ ارزسياست

بنابراين  دست آوردند.هرا ب هاييو در اين راستا موفقيت هنددهاي غيرنفتي افزايش بخش

اين روش در واقع يم روش مستقل نيست بلكه روش مكملي است كوه در كنوار ارتقواي 

 ريزي عملياتي تدوين و به اجرا گذاشته شود.مديريت درآمدهاي نفتي بايد برنامه
     

 درآمدهاي نفتيتخصيص مديريت ارتقاي  - 7.5

 هزينوهنحووة موديريت ، ثروت خدادادي اسوت يم نوعاينكه درآمدهاي نفتي با عنايت به

 توأمينرويكرد ف لي در ايران مبتني بر نورش . باشدميكردن آن در اقتصاد حائز اهميت 

درصد منابع  60طور متوسط بالغ بر به 1384 - 1338هاي و طي سال مالي بودجه است

بوه دليول  شده است. اموا در حوال حاضورمالي مي تأمينبودجه از محل درآمدهاي نفتي 

 ها تغيير و ت ديل شده است.  ناكارآمدي اين رويكرد، نسبت به اين موضوع ديدگاه

در فرآيند تدوين و تصويب برنامة توس ة اقتصادي چهارم كشوور اتفواق نظور بوود كوه 

مالي شوود و دولوت درآمودهاي  تأمينها اي دولت بتدري  از محل مالياتاعتبارات هزينه

هاي كلوي در سياسوتاي اختصا  دهود. هاي سرمايهملم داراييبراي ت را بتدري  نفتي

بندي م يني براي تقليل وابستوي بودجه به درآمدهاي نفتوي تصوريح ابالغ شده نيز زمان

 شده است. 

را در تودوين  هاي فوقگيريجهت هادولتدهد در اجرا نحوة مديريت بودجه نشان مي

و هماننود گذشوته از درآمودهاي نفتوي بوراي  ههاي ساالنه سرلوحة خود قرار ندادبودجه

 تأييودبا مجوز و  دولت در حال حاضر نيز .ندااي استفاده كردهمالي اعتبارات هزينه تأمين
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 بوهاي اعتبوارات هزينوهوابسوتوي  وه توداوم دادرا ايون فرآينود  مجلس شووراي اسوالمي

ت كوه اساسوي ايون اسو سوؤالدر ايون خصوو  افوزايش يافتوه اسوت.  يدرآمدهاي نفت

نظيور ها براي هزينه كردن درآمدهاي حاصل از ذخاير زيرزميني رين روش دولتتمناسب

 هاي مختلفي كه درآمدها اعم از مستقيم يوا از محولبراي حالت سؤالاين  ؟نفت چيست

در ادبيات  سؤالبراي پاسخ به اين شود، قابل طرح است. گذاري وصول سرمايه درآمدهاي

قابول  شوده اسوت تبيينشرح زير هبه بر اساس آن دو نوع دولت ك درويكرموضوع دو نوع 

 :تفكيم است

 دولت دايه 

 ساز دولت توانمند 

گذاري در د. از جملوه انجوام سورمايهنودار دولت يم سري وجوه مشتركنوع اين دو 

اختصوا  هاي اقتصادي، آموزش و بهداشت و درموان و همدنوين اموري نظير زيرساخت

در بخش دولتي و غيردولتي، از جمله در بخش غيردولتي كمم  آن براي مقاصد حمايتي

گيري بخاطر اين است كه ايون افوراد فقيور به افراد فقير و نيازمند جام ه است. اين جهت

 اند. عموما  خودشان مقصر اين فقر نبوده

گذاري از ب د اقتصادي موجب بنابراين، هرچند اختصا  درآمدهاي نفتي براي سرمايه

شود و همدنين كمم بوه افوراد نيازمنود هوم از اهوداف وري كل اقتصاد ميبهرهافزايش 

دو دولت براي نحوة كمم به افراد فقير متفاوت رويكرد ، اما شودهر نظام تلقي ميكليدي 

است. اينم در ادامه به ويژگي هريم از اين دو دولت بوراي نحووة اختصوا  درآمودهاي 

 شود. مي گذاري و مصرف تبييننفتي به سرمايه

  دولت دايه:

ويژه در امريكا و بريتانيا براي دولتي كوه داراي هاصتالحي است كه در غرب ب 1دولت دايه

شووود. گوورا دارد اطووالق ميجويانووه و مقرراتگرايانووه، مداخلهسياسووت و ديوودگاه حمايت

هاي سياسوي، اقتصوادي و اجتمواعي آن، در اينجوا نظر از تفاوت برداشت در نورشصرف

هاي مالي است. براي ارتقاي رفاه جام ه از ديد اعتاي حمايت گرايانة دولتهوم حمايتمف

دولوت دايوه در موورد مصورف كننده مورد نظور اسوت. مصرف و مصرفويژه حمايت از هب

طوري كه از نام آن پيداسوت منوابع كشوور را بوراي اي دارد. دولت دايه هماننورش ويژه

كند. به بيوان ديوور منوابع دولوت عمودتا  و هزينه مي م هاحاد جا نيازهاي اساسي تأمين
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جام وه، موجوب افوزايش  فورادطور مستقيم از طريق پاسخوويي بوه نيازهواي جواري ابه

 شود. كل اقتصاد مي يتقاضا

نيازهوواي اساسووي از  تووأمينهوواي انتقووالي دولووت و اعتوواي تسووهيالت بووراي پرداخت

ه است. مداخلوة دولوت بودين شويوه مسوتلزم دولت داي ابزارهاي سياستي هاي بازرنمونه

چون ماهيت نيازها عمدتا  مقت ي نيسوت و هاست. تداوم مداخالت و دائمي بودن حمايت

نيازهاي احاد جام ه به منوابع دولوت وابسوته اسوت و لزوموا   تأمينبخش قابل توجهي از 

ت انسواني كوه بوديهي اسو كنود. تأمينطور پيوسته بايد در اين فرآيند نيازها را دولت به

 شود.از ب د حفظ كرامت انساني دچار چالش مي كند،وابسته زندگي مي صورتبه

 

  :سازدولت توانمند

منظوور كسوب اسوتقالل و حاد جام وه بوهآتوانمند كردن افراد  ،دولت توانمندسازراهبرد 

 دستيابي به زندگي با حفظ كرامت انساني است. در ايون راسوتا منوابع و امكانوات جام وه

 طوور خوا پذير بوهطور عوام و افوراد آسويبتوانمندسازي تمامي احواد جام وه بوه براي

مخوارج و هزينوه نيسوت بلكوه مركوز ثقول آن  توأمينرويكرد اين دولوت  اختصا  دارد.

هاي خوود را ندارنود. ايون هزينوه توأمينگوذاري روي افورادي اسوت كوه امكوان هسرماي

از طريوق انجوام كوار و اشوتغال بكوار متناسوب بوا  گذاري آنها را توانمند ميكند تاسرمايه

شرايط فرد، درآمد كسب كند و حتي افراد م لول بتواننود هوم از طريوق كسوب درآمود، 

كنند و هم از طريق استفاد از ابزارهاي موجوود سواير اموور  تأمينگي خود را دنيازهاي زن

اسوتقالل خوود را عهده بويرند و در اب وات مختلو  هزنوي خودشان را شخصا  خودشان ب

  حفظ نمايند.

فورد م لوولي شود. براي روش شدن موضوع مثالي از يم فرد م لول توانمند، ارائه مي

و تنها با تكان دادن سر خود، امكان برقورار ارتبواط داشوته، در  فل كه از گردن به پايين 

ت سال بوه نورش دولت دايه اين فرد بايد تا آخر عمر مورد حمايت قرار گيرد و منابع دول

سال براي حمايت از وي هزينه شود. اما دولت توانمندساز با تدبير و با استفاده از امكانات 

دهود. موياين فرد را به سمت داشتن زندگي مستقل و با حفظ كرامت انساني سوق  ،الزم

براي اين منظور يم ابزار ساده در سر و چانة فرد ت بيه شده تا از ايون طريوق بوا كليوم 

 عنوانبوه كاركند. اين فرد با انجام ارتباط برقرا مي با رايانه 1بردهاي كيي دكمهكردن رو

ايفواي و در ايجاد ارزش افزوده و توليد كشوور خوود  كنديم فرد شاغل درآمد كسب مي
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را و سفارش كاال ساير كارهاي خود نظير خريد  حتي در انجام نمايد. موافا  اينكهمينقش 

   دهد.ميانجام  هاي ارتباطي و اينترنتيق شبكهاز طري طور مستقلبه

دسواز را انتخواب و نتوانود رويكورد دولوت توانمبا عنايت به دو رويكرد فوق، دولت مي

صيص ايون منوابع افوراد را خريزي مؤثري در اين خصو  داشته باشد تا از طريق تبرنامه

هاي انساني استوار ارزش هاي غني كه بر حفظ كرامت وتوانمند سازد و با عنايت به ارزش

  است، افراد را در داشتن زندگي مناسب ياري دهد.   
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و كشورهاي در حال  OECDدر كشورهاي  وابستگي توليد به نفت 5نمودار
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 ضريب جيني كشور 17 نمودار
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 هاي عمدة اقتصادي از كل اشتغالسهم اشتغال بخد 19 نمودار
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