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 تأثير كيفيت نهادي بر سازوكارهاي تبديل موهبت به نفرين منابع نفتي
 (مطالعه موردي ايران)

    **و فرزانه صمديان *فرشاد مؤمني
  

  17/7/1392تاريخ پذيرش:     11/4/1392تاريخ دريافت: 
  

گذاري درآمدهاي نفتي در  موضوع مقاله حاضر بررسي اثر كيفيت نهادي بر سازوكارهاي تأثير
است. مسأله اصلي  1352-1390تبديل موهبت به نفرين منابع براي اقتصاد ايران در دوره زماني 

رو هستيم، تزريق  هب تحقيق اين است كه در شرايطي كه با نهادهاي ناكارا و كژكاركرد رو
هايي و با چه سازوكارهايي باعث تبديل موهبت  محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد از چه كانال بي

دهد، منابع  حاصل از منابع طبيعي به نفرين منابع طبيعي خواهد شد. اين مقاله همچنين نشان مي
د، بلكه  چهارچوب شون طور ذاتي موجب بروز مصيبت در يك كشور نمي طبيعي مانند نفت، به

نهادي حاكم در يك كشور و تعامل بين چهارچوب نهادي و رانت حاصل از منابع نفتي است كه 
كند نفت براي يك كشور مصيبت خواهد بود يا موهبت؛ مطالعه حاضر توصيفي تحليلي  تعيين مي

  هاي نهادگرايان است.  گيري از آموزه ها با بهره بوده و تحليل يافته
ها و نهادهاي  هاي اين تحقيق، وفور درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران با زيرساخت هبراساس يافت

مدت و در نهايت، نفرين منابع   ناكارا و كژكاركرد به كاهش رشد اقتصادي در بلندمدت و كوتاه
هاي مالي و  منجر شده است. بدين صورت كه در ايران درآمدهاي نفتي ابتدا از طريق سياست

هاي دولت) و سپس، از طريق  دهد (تأثير قيمت نفت بر هزينه خود را نشان مي اي دولت بودجه
يابد (تأثير زياد قيمت نفت بر حجم نقدينگي).   كسري بودجه با بخش پولي اقتصاد ارتباط مي

هاي  ثباتي درآمدهاي نفتي و چسبندگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي يكي از كانال بنابراين، بي
ده نفرين منابع در ايران بوده و به تداوم رشد نقدينگي و تورم منجر شده است و اصلي ايجاد پدي

نفتي، افزايش سهم  ترين تبعات آن نيز عبارت است از: افزايش واردات، كاهش صادرات غير مهم
اي كه بخش خدمات (با سهم باالي خدمات  گونه افزوده خدمات از توليد ناخالص داخلي، به ارزش

                                                                                                                   
  عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي. *
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درصد توليد ناخالص داخلي را در ايران به خود اختصاص داده  50گري) بيش از  داللي و واسطه
  است. 

  
  .JEL :Q34, P48, O17بندي  طبقه

  درآمدهاي نفتي، كيفيت نهادي، نفرين منابع، موهبت منابع، اقتصاد ايران.ها:  كليدواژه
  

 مقدمه -1

نفت طالي سياه است يا بالي آيا نفت براي كشورهاي دارنده آن، يك نفرين است يا موهبت؟ 
اي نزد  كننده نفت، ادبيات گسترده سياه؟! در ارتباط با نفت و تأثير آن در كشورهاي صادر

پردازان و انديشمندان علوم اقتصادي  نظران حوزه اقتصاد و علوم سياسي وجود دارد. نظريه صاحب
اند. با  ص به اين مهم پرداختهاي خا هاي خود، از زاويه ها و نگرش و سياسي هر يك مطابق ديدگاه

» نفرين منابع « و » دولت رانتير « طور عمده حول دو نظريه  اين حال، ادبيات موضوع در اين باره به
به تحليل و بررسي تأثير برخورداري از منابع سرشار نفتي در ساختار اقتصادي و سياسي كشورهاي 

ا و مطالعات انجام شده در اين مورد بر تأثير برخوردار از اين منبع طبيعي پرداخته است. عمده آر
منفي برخورداري از اين موهبت بر ساختار اقتصادي و سياسي و حتي فرهنگي و اجتماعي تأكيد 
دارند. اگر چند مورد استثنا مانند آمريكا، نروژ، مكزيك، كانادا و تا حدودي اندونزي وجود 

جهتي  كننده نفت از همبستگي و هم صادر گمان آمارها و شواهد در ساير كشورهاي نداشت، بي
كرد. البته اين  هاي اقتصادي و سياسي حكايت مي نيافتگي در حوزه برخورداري از نفت با توسعه

گونه آثار مثبتي بر توسعه اقتصادي و سياسي در كشورهاي  بدان معنا نيست كه نفت هيچ
ترين مطالعات و  بينانه ا در خوشنيافته برخوردار از اين منابع طبيعي نداشته است، ام توسعه

هاي صورت گرفته توسط محققان و انديشمندان اين حوزه، بر اين نكته تأكيد شده است  پژوهش
كه برخورداري از منابع سرشار نفتي در بيشتر كشورهاي برخوردار از اين منبع بيش از آنكه 

يا برخورداري از اين منبع موهبتي براي اين كشورها باشد، آنان را دچار مصيبت كرده است. گو
جاي اينكه نعمت باشد، نقمت بوده است، اما هنوز پرسش اساسي اين است كه   طبيعي براي آنها به

  شود؟ آيا تحت هر شرايطي افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي به مصيبت منابع منجر مي
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نفرين يا موهبت تلقي  تواند يك خود نمي خودي از آنجا كه منابع نفتي و رانت حاصل از آن به
كننده در تبديل رانت حاصل از منابع  شود، فرضيه اصلي تحقيق اين است كه متغير كليدي و تعيين

نفتي به مصيبت يا موهبت، كيفيت نهادي موجود در هنگام تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد است. 
فته، عنصر محوري در تعيين در چنين شرايطي، ميزان كارايي چهارچوب نهادي پايدار و استقرار يا

طوري كه يك چهارچوب نهادي  مندي يك كشور از رانت منابع نفتي خواهد بود، به ميزان بهره
  شود، اما يك چهارچوب نهادي ، به تبديل رانت منابع نفتي به موهبت منجر ميابالغ و نسبتاً كار

  منجر خواهد شد. نابالغ و نسبتاً ناكارا، به تبديل رانت منابع نفتي به يك نفرين
پردازد، در شرايطي كه با نهادهاي كژكاركرد و  بر همين اساس مقاله حاضر به اين موضوع مي

هايي و با چه  محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد از چه كانال رو هستيم، تزريق بي به ناكارا رو
خواهد شد. در اين  سازوكارهايي باعث تبديل موهبت حاصل از منابع طبيعي به نفرين منابع طبيعي

تنيدگي شديد اقتصاد و سياست در  واسطه درهم راستا الگوي نظري مورد استفاده در اين پژوهش به
  هاي نهادگرايان است. كشورهاي نفتي براساس آموزه

اين مقاله در پنج بخش تنظيم شده است: پس از مقدمه، در بخش دوم به تعريف مفاهيم اصلي 
پردازيم. بخش سوم به ارايه مباني نظري و  ات موضوع نفرين منابع ميژوهش و مرور مختصر ادبي پ

تحليل نقش چهارچوب نهادي در نوع و نحوه اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر رشد و توسعه 
وضعيت و مسير طي شده  ،اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت اختصاص دارد. در بخش چهارم

بندي موضوع، ارايه نتايج و  در بخش پنجم به جمعشود، در نهايت،  در اقتصاد ايران بررسي مي
  پردازيم. پيشنهادها مي

  
  ژوهش  تعريف مفاهيم اصلي پ -2

)، استناد شده 1991( 1در اغلب مطالعات انجام شده در زمينه نهادها، به تعاريف نورث نهادها:
هايي  در اين پژوهش نيز بنابر تعريفي كه نورث از نهادها ارايه كرده است، نهادها محدوديت است.

  اند از:  ها عبارت شود. اين محدوديت هستند كه از جانب افراد بر تعامالت بين آنها تحميل مي
 ها. نامه قواعد رسمي شامل قانون اساسي، قوانين موضوعه، قوانين عادي و آيين - 

 تحميل.درسمي شامل هنجارها، عرف و قوانين رفتاري خو غيرهاي  محدوديت - 

                                                                                                                   
1- North, Douglass 
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 ها.  ژگي اعمال اين محدوديت وي - 

ها را به بازيگران و نهادها را به قوانين  ها و نهادها، سازمان نورث با تمايز قايل شدن بين سازمان
رار چهارچوبي است كه نحوه استق چهارچوب نهاديكند. براساس اين، منظور از  بازي تشبيه مي

كند، بدون اينكه داوري خاصي در ارتباط با كارآمد يا كژكاركرد بودن  نهادها را مشخص مي
  طرز عمل نهادها در زمينه خلق رشد اقتصادي است.كيفيت نهادي، نهادها داشته باشد و منظور از 

محدود با رانت اقتصادي همراه است. به دليل باال بودن تقاضا و  توليد نفت غالباً: رانت نفتي - 
 .مراتب بيشتر از هزينه توليد و سود اقتصادي آن است بودن ذخاير نفتي، غالباً قيمت فروش نفت به

هاي اجتماعي شود توليد نفت همواره با رقابت سخت بين كشورها و گروهاين امر موجب مي
در  ويژه خيز جهان، بهمختلف براي تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسياري از كشورهاي نفت

برداري و ها رقم خورده و چگونگي بهره رشد، در روند اين رقابت نيافته و درحالمناطق توسعه
گيري ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي آنها ايفا كننده در شكلتوزيع رانت نفت، نقشي تعيين

  كرده است.
هاي ين هزينههاي بازار و همچنين اختالف ب از لحاظ اقتصادي اختالف بين قيمت رانت نفتي

بر صادرات نفت، رانت نفتي (بهره مالكانه ناشي  . در اقتصادهاي مبتنيتوليد نفت تعريف شده است
گيرد. دولت به هر نحوي كه اراده كرده از درآمدهاي نفتي) در رأس درآمدهاي دولت قرار مي

دولتي  هاي اقتصادي دولتي يا غير يا هر يك از بخش جامعهاين رانت را به هر بخش يا قشري از 
. رانت است كه در جامعه وجود دارد تحت تأثير قرار دادهرا هايي توزيع كرده و ساير منابع و رانت

هاي اقتصادي را در وضعيتي سردرگم و توليدي يا ساير رانت هايبقيه اقتصاد اعم از فعاليت ،نفتي
هاي اقتصادي نامطمئن  ساير بخش دررا گذاري دهد و از لحاظ اقتصادي سرمايهمبهم قرار مي

  دهد.هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي زيرا نفت و درآمدهاي نفتي تمام بخش ،سازد مي
  
  مروري بر ادبيات  -3

با اين تصور كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي » نفرين منابع«يا  » فراوانيمعماي «پديده 
مدت رونق و رفاه  در تضاد است. مطابق اين ديدگاه منابع طبيعي فراوان گرچه در كوتاه ،شود مي
 1980ه دهند. در حقيقت تا قبل از ده آوردند، رشد اقتصادي را در بلندمدت كاهش مي وجود مي به
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، اما از اواخر اين دهه، مطالعات 1آمد راواني منابع طبيعي، مزيتي براي توسعه به شمار ميوجود ف
تنها  اي اين نظريه را به چالش كشيد. براساس اين مطالعات، وجود فراواني منابع طبيعي نه گسترده

ي يك موهبت نيست، بلكه با افزايش دادن احتمال تجربه نتايج اقتصادي، سياسي و اجتماعي منف
عنوان نفرين منابع در  شامل عملكرد اقتصادي ضعيف، سطوح پايين دموكراسي و جنگ داخلي، به

اي تحت عنوان نفرين يا موهبت بودن منابع در ادبيات  . مطالعات گسترده2شوند نظر گرفته مي
هايي متفاوت و همچنين  اقتصاد توسعه صورت گرفته است كه هر يك با در نظر گرفتن شاخص

  ورهاي داراي اين منابع به دنبال تبيين وجود اين پديده و داليل وقوع آن هستند.تجربه كش
، بيان كرد كه اعضاي 1998تا  1965بررسي بازه زماني  )، در 2002( 3گيلفسون ،براي مثال

درصدي را در توليد ناخالص داخلي سرانه تجربه كردند، در حالي  3/1طور متوسط رشد  اوپك به
درصدي طي  2/2طور كلي با نرخ متوسط  توسعه با درآمد متوسط و پايين به كه كشورهاي درحال

دوره مشابه رشد كردند. همچنين توليد ناخالص داخلي سرانه در نيجريه طي اين دوره ثابت باقي 
درصد  -1طور متوسط ساالنه  ماند و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي سرانه در ايران و ونزوئال به

در زمينه عملكرد اقتصادي و سياسي كشورهاي عضو  ،)1999( 4كارل ،ي ديگرا بود. در مطالعه
، نشان داد كه (به درجات مختلف) اين كشورها 1970اوپك در دو دهه بعد از رونق نفتي دهه 

سرعت در حال افزايش خود را به بهبودهاي متناظر در رفاه مردم  نتوانستند توليد ناخالص داخلي به
اي و كشاورزي،  هاي توليد كارخانه ، با مواجه شدن با شكست در بخشتبديل كنند. در عوض

نفتي، در حقيقت، در چندين شاخص كليدي نسبت به  سقوط نظام بانكي و كاهش صادرات غير
هاي نفتي خود درگير  حساب نفتي كه براي تعديل با افزايش در صورت بسياري از كشورهاي غير

                                                                                                                   
1- Rosser, 2007, P.7. 

 Gelb and )1988( اند؛ براي مثال، رجوع كنيد به  هاي گوناگوني وجود دارند كه در اين سه حوزه بحث كرده مقاله -  2

Associates  , )1984 (Wheeler , )1999 (Gylfason et al  )1999 (Leiti and Weidmann , )1995 (Sach 

and Warner ,)2001 -1993 (Auty ) ،2004در ارتباط با عملكرد ضعيف(Jesen and Wantchekon , Ross 

(2001)  , Wantchekon (1999) ) 2005در ارتباط با عملكرد سياسي نامطلوب و (Collier and Hoeffler  در
  .ارتباط با جنگ داخلي (نتايج اجتماعي منفي)

3- Gylfason,T 
  براي آگاهي بيشتر به جزييات مطالعه ر.ك به: -  4

Karl, Terry Lynn (1999), The Perils of Petroleum: Reflections on the Paradox of 
Plenty. In “Fueling the21st Century: The New Political Economy OF Energy’’, 
Journal Of International Affairs , Fall 1999,53,No1. 
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كسري ساالنه كاالها و خدمات كشورهاي  1990ميانه دهه رسيدند. در  بودند، بدتر به نظر مي
شدت مقروض و بيشتر آنها  توسعه شد و همه به هاي جهان درحال ترين كسري اوپك يكي از بزرگ

عالوه، تمام آنها با شديدترين رياضت در  محصولي بيش از قبل وابسته شدند. به به صادرات تك
  .1رو شدند چهار دهه گذشته روبه

هاي وابسته به نفت، با  ) با انتخاب گروهي از دولت2007( 2الدور، كارل و سعيدهمچنين ك
و مقايسه رشد توليد  2004سال ويژه نفت در  بر منابع طبيعي، به هاي باالي صادرات مبتني نسبت

، نشان دادند كه بسياري از كشورهاي وابسته به 2004و  1980هاي  ناخالص سرانه آنها بين سال
توسعه با درآمد  تر از متوسط جهان و متوسط كشورهاي درحال ي رشدي بسيار پايينها نفت، نرخ

هاي اجتماعي و رفاه،  اند. اين كشورها عالوه بر ضعيف بودن از لحاظ شاخص پايين را تجربه كرده
: 3اند طور معمول در سه ناحيه عملكردي ضعيفي داشته هاي برخي مطالعات تجربي به براساس يافته

تري را تجربه كردند  هاي رشد بلندمدت پايين نفتي نرخ ايسه با اقتصادهاي غيردر مق - 1
)Sachs and Warner 1995; Auty, 2001 .(2 - واسطه نوسان قيمت كاالها همراه با  به

) ناپايدار بوده است شان(توليد اشان درآمدهاي متنوع نشده، دريافتي دولت و همچنين بازده
)Hausmann, Rigbon , (2004) ; Devlin & Lewin .(3 -  تعداد زيادي از آنها
اند كه آنها را در  بندي شده شدت مقروض با سطوح باالي بدهي خارجي طبقه عنوان كشورهاي به به

  ). Manzano and Rigobon,2007پذير ساخته است ( شدت آسيب مقابل نوسانات نرخ ارز به
هاي گوناگوني از  بندي هايي متفاوت و اغلب با طبقه تبييندر ارتباط با داليل وقوع اين پديده 

). Ross (1999), Rosser, (2006), Frankel, (2010سوي محققان ارايه شده است ((
) مطالعات صورت گرفته ابتدا با تمركز بر عوامل اقتصادي 1999( 4براساس كار تحقيقاتي راس

 Prebisch ,(1950)صرف، چهار دليل اساسي را در رابطه نزولي مبادله براي كاالهاي اوليه 

(1950))  (Singerالمللي   ، ناپايداري بازار كاالهاي بين (Nurske (1958), Levin 

 (Hirchman,1958)ي داراي منابع و فاقد منابع ها ، رابطه اقتصادي ضعيف بين بخش((1960)
 Corden and Neary (1982), Bruno and)و بيماري شايع معروف به بيماري هلندي 

                                                                                                                   
1- karl,1999, P.38. 
2- Kaldor,M.,Karl, T.L.and Said, Y 
3- Carneiro, 2007, P.2. 
4- Michael L.ROSS 
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Sachs (1982)) ها تا مدتي مورد  اند. گرچه اين تبيين براي تبيين وقوع اين پديده بيان كرده
ور جامع نبودن آنها را اثبات كرد. مر اما مطالعات بعدي و موارد نقض ارايه شده، به ،قبول بود

گر، مفروض در نظر گرفته  عنوان متغير مداخله همچنين در اين مطالعه، اهميت سياست دولت به
)، 1986( 1برگن شده است، در حالي كه براساس مطالعات صورت گرفته توسط نيري و ويجن

هايي بستگي دارد  به سياست اي طور قابل مالحظه عملكرد اقتصادي كشور در ادامه رونق منابع  به
ها و قواعدي كه بتواند  شود. در نتيجه، شكست دولت در اتخاذ سياست كه از سوي دولت دنبال مي

ترين قسمت نفرين منابع است، اما  فراواني منابع را از يك موهبت به دارايي تبديل كند، پيچيده
د به تنهايي تناقض دستاوردهاي ضعيف توانن هايي هر اندازه هم كه قدرتمند باشند، نمي چنين تبيين

خيز تبيين كنند. از سوي ديگر، دانشمندان علوم سياسي نيز در  اي را در كشورهاي نفت توسعه
هايي را مستقل از تحقيقات مربوط به اقتصاددانان مطرح كردند،  تالش براي تبيين اين پديده، بحث

اي را براي توضيح بهتر اين  نگاه بين رشتهخود ضرورت  نوبه ها نيز به هاي اين تحليل اما كاستي
براي  ،هاي سياسي نفرين منابع صورت گرفته هايي كه مربوط به جنبه پديده آشكار ساخت. تالش

اند، اغلب  شان ضعيفا هاي صادركننده نفت، به نظر در مديريت اقتصادي توضيح اينكه چرا دولت
  بندي كردند: توضيح خود را در سه گروه طبقه

نگري را بين سياستمداران ايجاد  هاي نفتي كوته شناختي، با اين ادعا كه رونق هاي توصيف ينتبي - 1
 wallich (1960), Levin (1960), Nurske (1958) Watkin (1963) Mitra)(كند  مي

ها و  هاي اجتماعي، با اين مضمون كه صادركنندگان منابع به قدرت دادن به بخش تبيين- 2 ،((1994)
 Urrutiaهاي اخاللگر رشد هستند  نفعي گرايش دارند كه طرفدار سياست هاي ذي گروهطبقات يا 

(1988), Broad (1995)) (Mahon (1992), Auty (1995),  محور، بر  هاي دولت تبيين - 3و
اين باور كه رونق نفتي نهادهاي دولتي را كه براي توسعه اقتصادي بلندمدت ضروري هستند، تضعيف 

 Mahdavy (1970), Shambayati (1994), Beblawi and luciani)كند  مي

(1987),Chaudhry (1994), Yates (1996)) ها  گروه از تحليلاين . با وجود اين، 2ارايه شدند
تر  هاي جامع هاي نظري فراوان و مشاهده شدن موارد نقض همراه بودند كه نياز به تحليل نيز با كمبود

                                                                                                                   
1- Neary, Wijnbergen 

بندي كرده  هاي سياسي مرتبط با نفرين منابع را به پنج گروه طبقه ، ديدگاه  Rosser,A)2006در كار تحقيقي ( - 2
 ـهاي تاريخي  ديدگاه -4، محور هاي دولت ديدگاه -3، هاي عقاليي ديدگاه -2، هاي رفتارگرايي ديدگاه -1 است:

  بر سرمايه اجتماعي. هاي مبتني ديدگاه -5و  ساختاري
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واسطه چندجانبه بودن عوامل درگير در اين  . به عبارت ديگر، به1خترا در اين عرصه روشن سا
تري را در نظر بگيرد. مطالعات  هايي بود كه عالوه بر اين موارد، ديدگاه وسيع نياز به تحليل ،پديده

تري از اين  هاي جامع تنها به ارايه تحليل ) نه1997( 2) و كارل1994بعدي صورت گرفته توسط شفر (
گر ديگر، يك پله به جلو  شد، بلكه بحث در اين زمينه را با در نظر گرفتن عوامل مداخله پديده منجر
جويي،  نگري در استفاده از منابع، رانت )، با استفاده از مفاهيم دولت رانتير، كوته1997برد. كارل (

ي ها هاي طبقاتي، تحليل خود را از عملكرد دولت هاي جمعي، نظريه وابستگي و تحليل اقدام
 .3كننده نفت ارايه كرد صادر

در مطالعات گوناگون تجربي كه براي تبيين وجود اين پديده در اقتصاد يا نقش عوامل 
تر كردن عوامل مؤثر  دهنده به اين پديده صورت گرفته، تالش شده است كه با پررنگ شكل

 گوناگون، تصوير بهتري از اين موضوع ارايه شود. 

هاي تنها اقتصادي يا  ، اكنون نوعي اجماع وجود دارد كه  تبيينشود طور كه مالحظه مي همان
تنيدگي اين دو تبيين نياز به يك  سياسي قادر به بيان كافي داليل نفرين منابع نيستند. در واقع، درهم

اي و با لحاظ كردن اين  كند كه به صورت روشمند با نگاهي فرارشته نظري را ايجاب مي يالگو
وار به توضيح اين مسأله بپردازد تا بتوان سازوكارهاي تبديل موهبت  ل نظامتنيدگي و تعام درهم

بندي فراهم  طور كامل توضيح داد. مقصود ما از اين تقسيم منابع طبيعي به نفرين منابع طبيعي را به
  تر از اين پديده است.  تر و صريح تر، دقيق كردن تحليل كامل

  
  مباني نظري  -4
  هاي تعامل رانت نفت با چهارچوب نهادي سازوكارتحليل  - 4-1

شوند و  واسطه وارد زيرنظام اقتصادي نمي طور مستقيم و به نحو بي با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي به
يابند؛ براساس اين، عوامل نهادي نقشي  تحت يك چهارچوب نهادي به درون زيرنظام اقتصادي راه مي

كنند. براساس اين، نقش نهادها  اثر رانت حاصل از منابع طبيعي بازي مي اساسي در ارتباط با نوع و نحوه
اينكه نهادها نقش مهمي را در اين رابطه بازي  - 1شود:  در مصيبت منابع به سه دسته استاندارد تقسيم مي

بيند و در نتيجه، نهادها به يك واسطه  واسطه فراواني منابع آسيب مي كيفيت نهادي به - 2كنند.  مي

                                                                                                                   
1- Ross,1999, P.298. 
2- Shafer,D and karl,T.L 
3- karl,1999, P.317. 
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كند كه منابع به  كيفيت نهادها تعيين مي - 3شوند.  تباطي علي بين منابع و عملكرد اقتصادي تبديل ميار
). در مجموع، Mehlum , Moene and Torvik,2006يك مصيبت تبديل شوند يا موهبت (

كيفيت طور ميانگين اقتصادهاي غني به لحاظ منابع داراي نهادهاي با  كنند كه به مطالعات تجربي بيان مي
)، 1999)، راس (1997تر نسبت به اقتصادهاي فقير به لحاظ منابع هستند؛ اين موضوع توسط كارل ( پايين

) تأييد شده 2000( 3هافلر و ) و كالير2002( 2)، ايشام و همكاران2003( 1ساليي مارتين و سابرامانيان
  است. 

يك كشور از اين جهت كه به اين ترتيب، مسأله زمان ورود رانت حاصل از منابع نفتي به 
موقعيت و شرايط ابتدايي چهارچوب نهادي هنگام ورود رانت نفت به آن كشور چگونه است، 

يابد. اين اهميت از دو جهت است؛ نخست از جهت ميزان پايداري، بلوغ و  اهميت مي
استقراريافتگي چهارچوب نهادي موجود و دوم، از جهت ميزان كارايي آن براي تشويق 

مولد و تحريك رشد و توسعه اقتصادي. اگر  هاي غير هاي مولد اقتصادي، نسبت به فعاليت فعاليت
حكومت مستقر تحت چهارچوب نهادي موجود، هنگام ورود رانت نفت، سازماني نهادينه شده و 
توانمند با نظام بوروكراتيك منسجم، قوي و كارا براي تقويت رشد و توسعه باشد، آنگاه ميزان 

آن از رانت نفت اندك است و اگر سازمان حكومت مستقر تحت چهارچوب نهادي  تأثيرپذيري
موجود، هنگام ورود رانت نفت، سازماني در حال استقرار و نوپا با نظام بوروكراتيك شكننده و 
ضعيف يا نسبتاً ناكارا براي رشد و توسعه باشد، آنگاه با ورود نفت به كشور، ساختار سازماني 

ر مديريت بهينه رانت نفت با شكست مواجه خواهد شد، بلكه خود سازمان تنها د حكومت نه
كند. در واقع، چهارچوب  شود و اين شكست را تشديد مي حكومت نيز در اين فرآيند تضعيف مي

آساني به خروج از  جويي است، منابع كمياب كارآفريني را به كننده رانت نهادي كه تقويت
  كند. مولد هدايت مي هاي غير ي فعاليتهاي مولد تشويق و به سو فعاليت

)، در حالي كه تعداد زيادي از كشورها به دليل 1993( 4به همين دليل است كه براساس نظر آتي
گونه  اند، در برخي ديگر از كشورها اوضاع اين هاي منابع طبيعي دچار نفرين شده هجوم درآمد

اي بوده كه احتمال  هنين نيست، بلكه پديدهنبوده است؛ بنابراين، پديده نفرين منابع، يك قاعده آ

                                                                                                                   
1- Sala-i-Martin and Subramanian 
2- Isham et al 
3- Collier and Hoeffer 
4- Auty 
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  مشكالت ساختاري دولت  -1
جمله ايران، مالكيت منابع نفتي و درآمدهاي آن در اختيار دولت هاي نفتي از  تقريباً در تمام كشور

است. اگر مالكيت منابع نفتي و رانت حاصل از آن در اختيار سازمان حكومت باشد، آنگاه 
درآمدهاي نفتي از مسير بستر نهادي و سازمان حكومت راه خود را به درون زيرنظام اقتصادي 

كننده در تخصيص و توزيع رانت حاصل از نفت و  شي تعيينيابد؛ بنابراين، سازمان حكومت نق مي
نظام اقتصادي خواهد داشت. مسأله مهم اين ر اثرگذاري درآمدهاي نفتي بر زيردر نتيجه، سازوكا

است كه وقتي رانت نفت در حكومتي با چهارچوب نهادي ناكارا و نظام بوروكراتيك ضعيف و 
بديل دولت در چهارچوب سازمان حكومت به يك شود، زمينه براي ت شكننده وارد اقتصاد مي
شود؛ تقويت و گسترش دولت رانتير طي يك فرآيند زماني در تعامل متقابل  دولت رانتير فراهم مي

تدريج كل چهارچوب نهادي را دستخوش  گيرد و به دولت رانتير و بستر نهادي، صورت مي
توسعه اقتصادي مناسب نيست يا  كند كه براي تقويت رشد و دگرگوني و تحول در راستايي مي

بار است. در واقع، منابع عظيم رانت نفت در اختيار دولت، باعث استقالل مالي دولت از  حتي زيان
شود. اين استقالل از عملكرد اقتصاد داخلي تركيبي از عوايد سياسي ـ  عملكرد واقعي داخلي مي

ها در نهاد  شأ طيف متنوعي از ناهنجاريآورد كه خود، من اقتصادي را در درون نهاد دولت پديد مي
 پردازيم. ها مي شود. در ادامه به سه دسته از اين ناهنجاري دولت مي

  
  هاي مولد  جويي و عدم كارايي بخش هاي رانت گسترش فعاليت - 1-1

دهي)  قانوني (رشوه گري) و غير هاي قانوني (البي جويي عبارت است از: تالش از آنجا كه رانت
برداري  جو براي بهره اسي و اقتصادي براي كسب رانت، با اين وصف، تالش عوامل رانتفعاالن سي
عنوان منبع عظيم رانت نفتي، موجب نفوذ گسترده  هاي بالقوه كسب منفعت از دولت به از فرصت

هاي متفاوت در دولت و تغيير قواعد بازي و ساختار سازماني دولت براي تأمين  آنان به صورت
شود كه در نتيجه آن، اقتدار دولت بيش از پيش  جو مي سياسي و اقتصادي رانت منافع عوامل
يابد؛ در نهايت، چهارچوب نهادي طي فرآيند زمان به سمت ناكارايي و تشويق بيشتر  كاهش مي

يابد. تحت چنين  هاي اقتصادي مولد سوق مي جويي نامولد نسبت به فعاليت هاي رانت فعاليت
يابد؛ تمايالت  رخه رانت، نسبت به كارايي توليد اهميت بيشتري ميشرايطي، دستيابي به چ

هاي  ها و انتخاب گيري و تصميم دهد جويانه و ضد توليدي، رفتار اقتصادي را تغيير مي رانت
سازد و در نتيجه، رفتار عوامل سازماني را در راستاي رقابت براي كسب  اقتصادي را منحرف مي
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هاي توليد اقتصادي تضعيف  ابراين، انگيزه براي كارآفريني در زمينهدهد. بن بيشتر رانت، شكل مي
دهند با سوءاستفاده از نهادهاي ضعيف و با نزديكي  شود و كارآفرينان اقتصادي ترجيح مي مي

هاي توليدي كه درآمد  بيشتر به كانون توزيع رانت (دولت)، درآمد بااليي كسب كنند و از فعاليت
هاي مولد اقتصادي و  ت، خارج شوند. اين امر موجب كاهش فعاليتنسبي كمتري خواهند داش

نفتي و حتي توليد كل اقتصاد  جويي و در نتيجه، موجب كاهش توليد غير هاي رانت افزيش فعاليت
  خواهد شد. 

  
  اي و ساختار مالياتي  وابستگي بودجه - 1-2

تگي كشور به نفت است، اما در اقتصادهاي نفتي هرچند دولت رانتير در شعار خواهان كاهش وابس
به دليل وجود همان نفت و درآمدهاي نفتي، هيچ ضرورت آني را براي كاهش اين وابستگي و 

كند. درآمدهاي نفتي  محصولي احساس نمي تنوع بخشيدن به اقتصاد كشور و رهايي از اقتصاد تك
اخلي براي افزايش هاي اقتصاد د شود دولت احساس نياز فوري و ضروري به تقويت پايه باعث مي

اي دولت نفتي به درآمدهاي نفت، واقعيت نهادي ناميمون حاضر  وري نكند. وابستگي بودجه بهره
سازد: شكاف گسترده بين اختيارات قانوني  تر مي توسعه را وخيم در بيشتر كشورهاي درحال

ن گسترده دولت از يك سو و سازوكارهاي ضعيف اقتدار آن از سوي ديگر. اين شكاف بي
پذير با شرايط  اختيارات قانوني و اقتدار، در نهايت، به زيان توانايي هر دولتي براي تعديل انعطاف

. به تعبير ديگر، اين امر حاكي از 1شود شدت زياد مي هاي نفتي به كند، اما در دولت متغير عمل مي
ر و توزيعي هستند هاي رانتي هاي نفتي، دولت هاي معدني شامل دولت اين مسأله است كه همه دولت

)). قدرت اقتصادي و در نهايت، 1981) و كاتوزيان (1980( 2)، دالكرويكس1970(مهدوي (
المللي و  اشان براي استخراج رانت بيروني از محيط بين هاي دوگانه اقتدار سياسي آنها به ظرفيت

  .3متعاقب آن توزيع اين درآمدها در اقتصاد داخلي بستگي دارد
اي جدي براي  هاي نفتي به دليل دسترسي به درآمدهاي نفتي انگيزه از سوي ديگر، دولت

مند و تأمين مالي مورد نياز خود از طريق اخذ ماليات ندارند.  تأسيس يك نظام مالياتي نظام
مند كه  گيري نظام مالياتي نظام شود دولت در ايجاد و شكل وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث مي
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انگاري كند. به عبارتي، جريان درآمدهاي  ها و توليد اقتصاد داخلي متناسب است، سهل ليتبا فعا
كند و  رنگ مي نفتي را كم نفتي در اقتصاد داخلي ضرورت آني گسترش صنايع و توليد غير

 ،سازد و در نهايت ريزي يك نظام مالياتي منظم را كه با توليد داخلي متناسب است، مختل مي پايه
حجم عظيم درآمدهاي نفتي به استقالل مالي دولت از توليد و كاركرد اقتصاد داخلي منجر اينكه 
كند و اين امر به تمايل طبيعي دولت براي حفظ  نياز مي شود، دولت را از بدنه اقتصاد داخلي بي مي

ار وجود آوردن تصلب در ساخت انجامد. بدين ترتيب مسير توسعه نفتي با به و گسترش منافع خود مي
سياسي و اختالل در نظام اقتصادي با ايجاد نوعي خودمختاري اقتصادي راه را بر هر گونه تغيير 

كند و با تمرين و عادت به سياست موكول كردن به  تر مي زده بندد و حوزه عمومي را سياست مي
 )،1999( 2طور كه از مك كلور . همان1ورزد هاي ضروري خودداري مي آينده، از اتخاذ تعديل

تغيير «المللي پول نقل شده است كه چرا بايد آنها ماليات بگيرند وقتي  يكي از مشاوران صندوق بين
المللي نفت اثر بسيار چشمگيرتري بر درآمدهاي دولت در مقايسه با بهبود  چند دالر در قيمت بين

يب مجموعه بدين ترت». 3آوري ماليات از داخل دارد! دشوار و پرهزينه در فنون اداري براي جمع
برد و  هاي مالياتي جدا از بخش نفت از ميان مي براي ايجاد نظامرا اين ترتيبات، انگيزه الزم 

تر به نفت را به همراه دارد. در اين حال، دولت نيازي به گرفتن ماليات از مردم پيدا  وابستگي شديد
و پاسخگويي دولت را گيري، نمايندگي از مردم  اي كه ماليات كند. به همين علت، زنجيره نمي
عنوان مانعي در برابر انجام  شود. اتكا به نفت به زند، از يكديگر گسسته مي هم پيوند مي  به

كند و در عين حال، پاسخگويي حكومت را كه از ناحيه وسواس  تر عمل مي هاي مولد فعاليت
  .4دارد ميان برميآيد، از  دهندگان در زمينه شيوه هزينه كردن درآمدهاي دولت پديد مي ماليات

  

  گذاري دولت  ثباتي در مخارج جاري و سرمايه بي - 1-3
شود. حفظ تعادل بين مخارج جاري و  مخارج دولت به دو دسته مخارج جاري و عمراني تقسيم مي

براي  ،شود طور اصولي هر برنامه و طرح عمراني كه به مورد اجرا گذاشته مي عمراني مهم است. به
اينكه مورد استفاده مطلوب قرار گيرد، احتياج به تشكيالت اداري و سازماني متناسب با برنامه و 
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برداري از طرح عمراني را به  طرح مورد نظر دارد. فقدان يا ضعف چنين تشكيالتي، امكانات بهره
كاهد و  ، ميافتد اي كه در اين راه به كار مي سازد و از بازده سرمايه نحو محسوسي محدود مي

  ممكن است آن را به صفر برساند.
گذاري در بودجه عمراني دولت  در نتيجه، هرگونه گسترش و افزايشي كه از طريق سرمايه

آيد براي اينكه به نتيجه مطلوب، يعني افزايش توليد و درآمد ملي منجر شود بايد با  وجود مي به
ارت ديگر، تعادل الزم بين اين دو بخش از افزايش متناسب بودجه جاري كشور همراه باشد. به عب

ها تمايل دارند  بودجه كل، همواره مد نظر بوده است و بايد حفظ شود. تعداد زيادي از دولت
طور تئوريكي (نظري)  گذاري كنند. به هنگام افزايش قيمت نفت مخارج زيادي را صرف سرمايه

صورتي كه ظرفيت انجام اين (در  توان انتظار داشت كه رشد اقتصادي افزايش يابد مي
ها مصرف را از  ها  وجود داشته باشد و آنها واقعاً سودده باشند). همچنين دولت گذاري سرمايه

دهند و منابعي را براي بهداشت و  هاي انتقالي افزايش مي طريق دستمزد و حقوق، يارانه و پرداخت
طوري كه افزايش انتظارات  رد، بهگذا كنند كه آثار ثابت و بادوامي را برجا مي آموزش صرف مي

از دولت و تعهدات مخارج جاري و آينده، توانايي دولت را براي تطبيق سياست مالي هنگامي كه 
  .1كند محدود مي ،يابد درآمد نفتي كاهش مي

اي دولت انجام شده است؛ براي  هاي مصرفي و سرمايه مطالعات بسياري در خصوص هزينه 
هاي مصرفي دولتي  گيري كرد كه هزينه اي چنين نتيجه ) در مطالعه1986( 2مثال، دانيال الندائو

(بدون مخارج مربوط به دفاع و آموزش) اثر منفي كامال ً معناداري بر رشد اقتصادي دارند و 
 4. دايمون3اي دولت بر رشد اقتصادي اثري مثبت و ضعيف دارند اي و توسعه هاي سرمايه هزينه

رسد سطح كلي مخارج دولت تأثير معناداري بر رشد داشته  ه نظر نميكند كه ب )، مطرح مي1989(
اي مصداق ندارد. نتيجه بيشتر مطالعات صورت گرفته  باشد، اما اين مسأله در مورد مخارج سرمايه

ها بايد جانب احتياط را در مورد افزايش  اين است كه پس از افزايش درآمد بادآورده، دولت
ها تأثير چنداني بر رشد و توسعه اقتصاد ندارند، اما  ند، زيرا اين هزينههاي مصرفي رعايت كن هزينه
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3- Landau, 1986, PP.35-75. 
4- Diamond 



  

 31 نفتي   

 

 ناگزير به 

 سو، به از 
وي ديگر، 

كند و   مي

 است از: 
يد نيامدن 
صلي منجر 
ي دولتي، 
ا به ركود 
گي دچار 

بخش به  م

 ولت

 به نفرين منابع ن

 درآمد، دولت

ي دولت از يك
شود و از سو ي

وليدي را نابود

ري كه عبارت
ي و سياسي، پد
 از وظايف اص
هاي هدف فعاليت

ي جوامع نفتي را
لت را به روزمرگ
دور باطل تداوم

  گيرد.  كل مي

الت ساختاري دو

ي تبديل موهبت

و با اين كاهش
.  

گذاري ايه و سرم
 دولتي منجر مي
در فرآيندهاي تو

 مشكالت ديگر
گري، فساد مالي ي

 بازماندن دولت
خالف روح و ه
و توليد اقتصادي
در عمل نهاد دول
رتيب نخستين د
ه شده است، شك

ي و تداوم مشكال

 بر سازوكار هاي

يابد و هش نمي
شود ض گرفتن مي

ل مخارج جاري
هاي كست پروژه

ار گرفته شده د
 

ه شد، به ايجاد
هاي تصدي ليت
جويانه و  رانت
كه برخشود  ث مي

ليد عمل كند و
ت مطرح شده، د
رنجامد. بدين ت

، نشان داده2اره

 درآمدهاي نقتي

ر كيفيت نهادي

، ميزان آنها كا
ه بزرگ و قرض
 نفتي عدم تعادل
خصوصي و شك
 ارزشمند به كا

شود. تصادي مي
ح داده كه توضي

ت، گسترش فعال
هاي ش فعاليت

، در عمل باعث
يودي در امر تو
اه ساير معضالت
ا الت اصلي مي
ه در نمودار شما

اي تأثيرگذاري

تأثير

آوردهددرآمد با
هاي بودجه سري

هاي ، در دولت
گذاري خ سرمايه

ت و مواد اوليه
م شدن ركود اقتص
ك شكالت اصلي
ن نسنجيده دولت
ي كارا، گسترش
شكالت يادشده،

ها به صورت قي 
ن مشكل به همر
 به تداوم مشكال

طور كه گي همان

سازوكارها - 2ار

با كاهش د
پذيرفتن كس
بنابراين،
بين رفتن س
زمان، مهار
سبب حاكم

تمام مش 
بزرگ شدن
نظام مالياتي

شود. مش مي
اين فعاليت
بكشاند. اين

كند و مي
نيافتگ توسعه

 
نمودا



  50سيزدهم شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    32

 

  رشد تورم و واردات -2
  ثباتي درآمد نفتي و ظهور پديده تورم  بي - 2-1
هاي قيمت نفت در بازارهاي جهاني نوساني بودن آن است و در صورتي كه اقتصاد  ويژگي از

ثباتي، مديريت اقتصادي را  كشوري بر اين درآمدهاي نوساني تعهدات پايدار بنا سازد، اين بي
بيني نيستند، اين  اي نوعاً قابل پيش خصوص وقتي نوسانات دوره سازد، به خود مشكل مي نوبه به

واسطه همبستگي مثبتي كه اغلب بين درآمدهاي دريافتي و مخارج مشاهده شده است،  به مشكالت
ريزي مستمر و  ثباتي درآمد ناشي از نوسانات قيمت نفت امكان برنامه شود. در واقع، بي تشديد مي

هاي  شود كه در دوران رونق درآمدي، پروژه كند و سبب مي ها منتفي مي پايدار را براي دولت
سياسي رها شود. اين امر خود در  هاي غير ه شروع شود و در زمان ركود درآمدي، پروژهنسنجيد

ثباتي درآمدي به دو شكل محيط اقتصاد كالن كشورهاي  . بي1ضايع شدن منابع، تأثير بسزايي دارد
سازد؛ افزايش درآمدهاي نفتي متعاقب افزايش قيمت نفت و تزريق اين  خيز را متأثر مي نفت

شود تقاضاي كل افزايش يابد، اما از آنجا كه عرضه كل  ه اقتصاد كشور كه باعث ميدرآمدها ب
هاي اقتصاد داخلي است، به داليلي مانند فناوري ناكارآمد و سنتي، نيروي كار با  برآيند بخش

باره  وري پايين و...، افزايش يك درآمد پايين، قوانين مالكيت، كار و مالياتي نامناسب، بهره
تواند به تقاضاي  هاي اقتصاد داخلي ندارد، نمي نفتي، به اين علت كه ارتباطي با بخش درآمدهاي

شود و پس از آن است كه تورم نيز  ايجاد شده پاسخ گويد، بنابراين، به افزايش تورم منجر مي
گذارد. به تعبير كارل اين  عالوه بر متغيرهاي اقتصادي بر متغيرهاي سياسي و اجتماعي نيز اثر مي

العاده  ثباتي درآمد صادراتي، فوق هاي نفتي در قبال بي شود دولت ابستگي شديد باعث ميو
  . 2گذاري و تورم دارد خود پيامدهاي منفي براي نرخ رشد، ميزان سرمايه نوبه پذير شوند كه به آسيب

از سوي ديگر، اين مسأله با كاهش قيمت نفت و در نتيجه، كاهش درآمدهاي دولت شكل 
شود دولت، به علت  گيرد. كاهش قيمت و درآمدهاي نفتي سبب مي به خود ميانفجاري 
هاي جاري كه بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولتي  ناپذيري هزينه انعطاف

هاي جاري منتقل كند. بنابراين، نخستين اثر آن  هاي عمراني بكاهد و آن را به هزينه است، از هزينه
خصوص در  تمام در بخش عمراني است. اين مسأله سبب ركود، به هاي نيمه رحظهور انبوهي از ط
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ثباتي از  كنند و بدين ترتيب بي ماهر استفاده مي طور عمده از كارگران غير شود كه به هايي مي بخش
ها  و  كند. بخش ارزي، تراز پرداخت هاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت مي حوزه اقتصاد به حوزه

دهد و اقتصاد كشورهاي نفتي را كه به صورت ساختاري  را تحت تأثير قرار ميكسري بودجه 
كند و سبب كاهش  داراي تورم است، دچار بيكاري و بيماري خطرناك (تورم توأم با ركود) مي

  .1شود رشد اقتصادي مي
هاي نفتي، كشورهاي  پذيري ضعيف شوك بيني استمرار اين وابستگي به درآمدهاي نفتي و پيش

كند. در نتيجه، پس از  پذير مي هاي رونق و ركود بسيار آسيب كننده را نسبت به چرخه يدتول
كنند. همچنين رشد سريع در مخارج  ها به سمت ركود تورمي حركت مي هاي متوالي كشور دوره

هاي آينده شامل  دهد و الزام هاي نفتي كيفيت مخارج را كاهش مي عمومي به دنبال افزايش قيمت
. بنابراين، كارايي اغلب 2كند كه اغلب در بلندمدت پايدار نيستند زينه مجدد را مطرح ميتعهدات ه

تواند به سبب  اي كه نمي گذاري سرمايه هاي ناتمام و همچنين از سرمايه از نسبت باالي پروژه
بيند. به عبارت ديگر، اين وضعيت  ، آسيب ميشودطور مؤثرتري استفاده  كمبود منابع متناوب به

اند از: افزايش شديد هزينه زندگي، افزايش  ترين آنها عبارت خود به مشكالت ديگري كه مهم
گذاري، توزيع نامتعادل درآمد و در نهايت،  هاي توليد، دور شدن نقدينگي از سرمايه شديد هزينه

  شود.  منجر مي ها ركود توليد همراه با افزايش سطح عمومي قيمت
  
  و واردات گسترده 3ظهور پديده بيماري هلندي - 2-2

طور كلي اطالق  . به4دهد ترين روايت از بالي منابع، بيماري هلندي رخ مي ترين و اقتصادي در ساده
براي اين پديده ناشي از توجه به اين واقعيت است كه برخالف تصور عاميانه و » بيماري«عنوان 

اوليه شكوفايي ناگهاني يك بخش از اقتصاد و افزايش چشمگير درآمدهاي ارزي ناشي از آن، 
اشد، به ظهور آثار هاي افزايش يافته براي اقتصاد و توسعه ملي ب بيش از آنكه دربرگيرنده فرصت

تخريبي و معكوس در آنها منجر خواهد شد، مگر آنكه مديريت توسعه با تدبير و شناخت عالمانه و 
اي اتخاذ كند كه  گونه گونه درآمدها را به نگر تصميمات مربوط به نحوه كاربست اين رهيافت واقع
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ز آنها در فرآيند توسعه ملي بيماري مزبور مهار شود و به دنبال آن، راه براي استفاده عقالني ا
هموار شود. به عبارت ديگر، در چهارچوب اين رويكرد، بحث بر اين است كه اصل، 

اين درآمدهاست مگر تدابير اتخاذ شده خالف آن را اثبات كند. پديده بيماري » زايي بيماري«
ت آنها در بازارهاي ، يعني كاالهايي كه قيم1هلندي با اتكا به دو مفهوم اصلي كاالهاي قابل مبادله

، يعني 2قابل مبادله جهاني تعيين شده است و قابل صادر و وارد كردن باشند و كاالهاي غير
واسطه قوانين و مقررات تجاري دولت  كاالهايي كه به دليل حجم زياد يا ارزش ناچيز خود يا به

افي ارزان نيستند و براي وارد شدن بسيار گران هستند و در مقابل، براي صادر شدن به اندازه ك
شود كه اين بيماري چگونه آثار خود  شوند، نشان داده مي رو، در بازارهاي جهاني مبادله نمي ازاين

سازد. براساس نظريه يادشده با افزايش ارزش پول داخلي  را بر اقتصاد كشورهاي نفتي منعكس مي
برابري پول ملي در برابر ارز يابد، نرخ  در دوره افزايش درآمدهاي نفتي، تراز تجاري بهبود مي

تر  ها و كاالها گران يابد، با افزايش ارزش نرخ مبادله، صادرات ساير بخش خارجي افزايش مي
كند و از سوي ديگر،  يابد و صادرات كاهش پيدا مي شود، تقاضا براي ساير اقالم كاهش مي مي

تقاضا براي واردات ارزان يابد و  براي مهار عوارض ناشي از شوك تقاضا، واردات افزايش مي
كند. به عبارتي، بخش كاالهاي قابل مبادله (شامل صادرات  كاالهاي خارجي افزايش پيدا مي

طور  قابل مبادله (به شود و بخش كاالهاي غير نفتي و توليدات جايگزين واردات) منقبض مي غير
هاي نفتي و نقدينگي به عبارت ديگر، وقتي دالر. 3يابد عمده شامل خدمات و مسكن) گسترش مي

هاي تجاري  قابل مبادله (مانند ساختمان شود، قيمت كاالها و خدمات غير وارد اقتصاد اين كشورها مي
  .4رود اي و آموزشي) كه قابل وارد كردن نيستند، باال مي اي، مشاوره و مسكوني، خدمات واسطه

ضافه درآمد ناشي از شوك در واقع، شكوفايي ناگهاني يك بخش و افزايش درآمدهاي ارزي به ا
هاي مصرفي جديد و قابل توجهي را براي  شود و فرصت افزايش درآمد ارزي منجر مي

طور معناداري به سمت باال  آورد و منحني امكانات مصرف جامعه را به وجود مي كنندگان به مصرف
يل بخش عرضه مدت امكان تعد يابد، در حالي كه در كوتاه كند، تقاضاي كل افزايش مي هدايت مي

الهاي ااقتصاد وجود ندارد. به اين ترتيب، با افزايش تقاضا هم براي كاالهاي قابل مبادله و هم براي ك
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مدت براي مواجهه با افزايش تقاضاي  حل كوتاه شويم. طبيعي است كه راه رو مي قابل مبادله روبه غير
اما چون براي كاالهاي  ،شود منجر ميكاالهاي قابل مبادله به افزايش واردات اين دسته از كاالها 

قابل مبادله چنين امكاني وجود ندارد، فزوني تقاضا نسبت به عرضه اين كاالها به افزايش قيمت  غير
انجامد. به اين ترتيب، حركتي كه از سطح خرد آغاز شده است، آثار خود را به سطح  اين كاالها مي
  آيد: ر اثر بيماري هلندي تبعات زير پديد ميطور كلي د به ،سازد. بنابراين كالن منتقل مي

 قابل مبادله و در نتيجه، افزايش قيمت اين دسته از كاالها. فزوني تقاضا نسبت به عرضه كاالهاي غير - 1

افزايش سطح عمومي دستمزدهاي پولي در بخش شكوفا شده و آثار انتشاري آن در سطح  - 2
 ها. دستمزد ساير بخش

 ها.  مومي دستمزدهاي پولي به سطح عمومي قيمتگسترش پيامدهاي افزايش سطح ع - 3

 قابل مبادله و تغيير تركيب توليد. تمايل توليدكنندگان به تخصيص منابع بيشتر براي كاالهاي غير - 4

 شكوفا. كاهش صادرات بخش غير - 5

 افزايش واردات كاالهاي مصرفي. - 6

 وليدكنندگان.كنندگان و ت ها و ترجيحات مصرف گذاري اندازها و سرمايه تغيير تركيب پس - 7

واسطه آثار تورمي خود به  رو، افزايش درآمدهاي نفتي و تقويت پول ملي از يك سو، به اين از
شود و از  هاي گسترده در اين زمينه منجر مي ها و اتالف سوءتخصيص منابع و بروز و ظهور اسراف

ي، دامن زدن به سوي ديگر، با از دست دادن بازار كاالهاي صادراتي موجود، ورود كاالهاي مصرف
تواند در بلندمدت كارايي و  جويي مي هاي رانت بازده و گسترش فعاليت  هاي كم گذاري سرمايه

رشد اقتصادي را كاهش دهد. بنابراين، اثر بيماري هلندي به تضعيف و ركود بخش صنعت و 
از  ها با اين بخش -1شود كه  شود، زيرا تقويت نرخ ارز واقعي موجب مي كشاورزي منجر مي

در  -2المللي با كاهش صادرات مواجه شوند.  دست دادن قدرت رقابت خود در بازارهاي بين
تر هستند از دست  داخل نيز بازارهاي خود را به نفع كاالهاي وارداتي مشابه كه در اين شرايط ارزان

ا طور عمده كشاورزي و صنعت قابليت رقابت خود ر هاي تجاري، به . بدين ترتيب، بخش1بدهند
ه رونق ردهند، اما اين پايان ماجرا نيست، مسأله اينجاست كه با پايان دو در بازار جهاني از دست مي

كند، زيرا از يك سو، هنگام كاهش درآمدهاي ارزي  اين چرخه در روند معكوس حركت نمي
اي و  يابد كه بخشي از كاهش واردات متوجه كاالهاي سرمايه ميزان واردات نيز كاهش مي
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به درآمدهاي نفتي، در عمل باعث تداوم رشد تورم و  چهارچوب نهادي كژكاركرد و متكي
  طور خالصه  نشان داده شده است. ، به3گونه كه  در نمودار شماره  واردات شده است همان

  
 تار نامناسب توليد ساخ -3

مشكل عدم تناسب ساختار توليد، خود را در سه زمينه گسترش نامتناسب بخش خدمات، وابستگي 
سازد. اين حوزه از مشكالت نيز  توليد به دنياي خارج و وابستگي مصرف به دنياي خارج نمايان مي

 دوگانگي شديد ساختار اند از: ترين آنها عبارت اي را به دنبال دارد كه مهم معضالت تبعي ويژه
گذاري، تأثيرپذيري شديد وضعيت كلي اقتصاد از  اقتصادي، محدود شدن ظرفيت سرمايه

هاي عميق فرهنگي ـ اجتماعي در  تصميمات و تحوالت اقتصادي جهان خارج و ايجاد شكاف
  كنيم.  سطح جامعه. در ادامه به هر يك از اين موارد اشاره مي

  

  گستردگي بيش از حد بخش خدمات  - 3-1
هاي اقتصادي،  دهد، افزايش قيمت نفت از چند جهت بر فعاليت هاي نفتي نشان مي بررسي شوك

ويژه بخش خدمات كه مورد بحث ماست تأثير گذاشته است. از يك سو، كشورهاي پيشرفته  به
ايش بهاي نفت منجر به اين شد تا هاي آن داشتند، اما افز براي توليدات خود نياز به نفت و فرآورده

هاي جايگزين بروند كه اين امر زمينه را براي انجام  آنها براي توليدات خود به فكر توليد سوخت
ها زماني بيشتر  گونه فعاليت منظور توليد اين نوع سوخت فراهم كرد. دامنه اين تحقيقات گسترده به

(از پسماندهاي كشاورزي) توليد شد و زمينه ها  هايي مانند گاز طبيعي و بيوسوخت شد كه سوخت
هاي جديد قابليت توليد داشته باشند،  آالتي كه با سوخت براي تحقيق در ارتباط با توليد ماشين

يافته افزايش بهاي نفت بيشتر به توسعه  توان گفت كه در كشورهاي توسعه فراهم آمد. در واقع، مي
  ي است.وعه خدمات توليدمخدماتي منجر شد كه در مج

از سوي ديگر، براي كشورهاي نفتي كه با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه بودند، روايت 
اي ديگر بود؛ افزايش درآمدهاي نفتي اقتصاد اين كشورها را با ورود شديد ارز مواجه كرد.  گونه به

 اي بود كه توانايي جذب تمام اين ارزها را نداشتند. گونه ساختار اقتصادي اغلب كشورها نفتي به
وقتي دالرهاي نفتي و نقدينگي ناشي از آن وارد اقتصاد اين كشورها شد، اين امر به افزايش ارزش 

تر شدن  پول داخلي(ملي) كشورهاي نفتي منجر شد و از آنجا كه افزايش پول ملي باعث گران
شود، به همين سبب در بيشتر اين كشورها با  نسبي كاالهاي داخلي در مقابل كاالهاي خارجي مي
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شويم و كاالهايي مانند ساختمان كه قابل  واردات گسترده كاالها و خدمات قابل تجارت مواجه مي
هاي  شوند. افزايش سودآوري بخش يابند و سودآور مي شدت افزايش قيمت مي به ند،مبادله نيست

ها  گذاري در اين بخش و غفلت از ساير بخش به هجوم سرمايه ،غيرقابل تجارت از جمله مسكن
طور كه بيان شد تحت عنوان بيماري هلندي در مباحث اقتصادي مطرح  ر شد (اين رويداد همانمنج

است). در پي گسترش واردات كاالهاي قابل مبادله، خدمات توزيعي براي توزيع اين كاالها مانند 
كند. همچنين با توسعه  فروشي رشد مي و خرده فروشي ونقل، ارتباطات، عمده خدمات حمل

داري  هاي مرتبط با آن (خدمات مستغالت، بنگاه ساز مسكن، فعاليت و ي مربوط به ساختها فعاليت
شوند، براي جلب  رو مي ها چون با درآمد مازاد روبه يابد. از سوي ديگر، دولت و...) افزايش مي

هاي عمراني در سطحي گسترده و ارايه خدمات  رضايت مردم، به واردات وسيع و انجام طرح
كنند. در  نقل شهري و تأمين اجتماعي اجباري اقدام مي و ند خدمات نظامي، حملاجتماعي مان

نتيجه، بروز دو پديده يادشده افزايش شديد سهم بخش خدمات را در اين كشورها فراهم كرد، 
گري  هاي داللي و واسطه يابد و منجر به گسترش فعاليت اي كه خدمات توزيعي گسترش مي گونه به
هاي  غايت كاري به بخش اي به كند، بلكه ضربه ا به امر توليد كمك شاياني نميتنه شود كه نه مي

  كند.  توليدي كشورهاي نفتي وارد مي
طور معمول در اقتصادهاي پيشرفته صنعتي،  گونه كه باال بودن سهم نسبي بخش خدمات، به بدين

توجه براي محصوالت هاي درآمدي تقاضاي قابل  بنابه بافت تقاضا در سطوح باالتر درآمد (كشش
شود، زيرا افراد در سطوح باالتر  بخش خدمات) امري عادي و در مجموع، مطلوب تلقي شده و مي

درآمد، بخش زيادي از مصرف خود را به خدمات (خدمات آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، گذران 
اي و خدمات فني و تخصصي) اختصاص  اوقات فراغت، خدمات مالي و پولي، خدمات بيمه

كند، اما  دهند. توليد نيز به تبعيت از اين پديده به افزايش نسبي سهم بخش خدمات كمك مي يم
چهارچوب نهادي ناكارآمد و تزريق  ماندگي اقتصادي براي كشورهاي نفتي كه با در شرايط عقب

طور عمده به كاالها معطوف است  اند، تقاضا به محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور مواجه بي
اي)، سهم وسيع بخش خدمات، در حقيقت،  (حجم قابل توجهي از نيازهاي اوليه مصرفي و سرمايه

هاي وسيع در اقتصاد و از جمله عدم تطابق گسترده عرضه و تقاضاست. اين  دهنده عدم تعادل نشان
از  شود و ترين منشأ ايجاد تورم در كشور مي طور طبيعي از يك سو، نخستين و مهم ها به عدم تعادل
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. اين 1كند شدت محدود مي شود، امكان تشكيل سرمايه را به گونه كه بيان مي سوي ديگر، همان
  جنبه در ادامه با بسط بيشتري مطرح خواهد شد. 

  

  وابستگي توليد به دنياي خارج  - 3-2
طرفه شديد توليد اقتصادي كشورهاي نفتي به دنياي خارج، همگام با افزيش  وابستگي يك
ناپذيري را به بدنه توليد اين كشورها وارد كرده است. به عبارت  هاي جبران تي آسيبدرآمدهاي نف

رغم وابستگي شديد بافت توليد كااليي كشورهاي نفتي به جهان خارج، دنيا  ديگر، از يك سو، به
رو، در اين چهارچوب ضمن آنكه اهرمي قوي  به محصوالت كشورهاي نفتي وابسته نيست و ازاين

منظور كنترل متقابل در  اقتصاد كشورهاي نفتي، در اختيار ديگران قرار دارد، اهرمي به براي كنترل
اختيار كشورهاي نفتي نيست. از سوي ديگر، سطح قيمت و حجم صادرات نفتي در كشورهاي 

شود كه تنها تعداد معدودي از اين عوامل در اختيار اين  نفتي توسط عوامل متعددي تعيين مي
اقتصاد كشورهاي نفتي  ، نشان داده شده است4طور كه در نمودار شماره  كشورهاست. همان

ها و در  نهايت، ركود توليد و اتالف  همواره با تشديد دوگانگي شديد ساختار اقتصادي و بحران
  منابع اقتصادي مواجه خواهد بود. 

  
  هاي كااليي به دنياي خارج وابستگي بخش - 4نمودار 
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  وابستگي مصرف به دنياي خارج  - 3-3
هاي نفتي، پديدار شدن الگوي توسعه اقتصادي است كه همه  ترين تأثير نفت بر اقتصاد كشور مهم

عملكرد اقتصادي كشورهاي نفتي بيند.  طور عمده براي مصرف از خارج تدارك مي چيز را به
شدت به جهان خارج وابسته  هاي عمده زير به خوبي نشان داده كه مصرف در اين جوامع از روش به

  شده است:
اساسي از طريق واردات مستقيم  وابستگي مستقيم مصرف كاالهاي اساسي و غير - 

 كاالهاي مصرفي در حجم قابل توجه.

اي و  كه توليدشان در داخل به مواد واسطهمستقيم مصرف كاالهايي  وابستگي غير - 
 اي خارجي وابسته است. قطعات يدكي و وسايل سرمايه

مستقيم مصرف به خارج از نظر الگوهاي مصرفي و فرهنگ  وابستگي مستقيم و غير - 
 وابسته به آن.

طور مستقيم  هاي اجتماعي ـ سياسي جامعه است و به ها و واكنش اين مسأله منشأ بسياري از كنش
  . 1گذاري اقتصادي دارد آثار منفي مخربي بر توليد و سياست

درآمدهاي ارزي سرشار حاصل از نفت اين امكان را براي مديران اقتصادي كشورهاي نفتي 
آرام و همراه با رشد صنعت نفت، تجارت  اي، آرام وجود آورد تا با اعمال مديريت توسعه به

زا شدن يافتند كه حلقه  هايي در راستاي برون يخارجي و باالخره الگوي مصرف داخلي، دگرگون
د. به كرفروشي و واردات و مصرف كاالهاي ساخته شده تكميل  وابستگي به خارج را براي خام

زايي بخش مهمي  زايي كل اقتصاد و برون زايي صنعت نفت در تداوم خود به برون اين ترتيب، برون
  از فرهنگ داخلي در ارتباط با مصرف منتهي شد. 

بنابراين، مشكل اصلي سوم، يعني ساختار نامناسب توليد از طريق ايجاد مشكالت فراوان تبعي، 
طور كه در  كند و همان نيافتگي، يعني ساختار نامناسب توليد را بازتوليد مي سومين دور باطل توسعه

الت طور خالصه نشان داده شده است، در نهايت، به تشديد و تداوم مشك ، به5نمودار شماره 
  انجامد. ساختار توليد  و تداوم ركود توليد مي
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  بررسي وضعيت و مسير طي شده در اقتصاد ايران  -5
در اين قسمت با نگاهي به مسير طي شده در اقتصاد ايران و با استفاده از مباني نظري كه در قسمت 

كنيم تصويري كلي  پردازيم و سعي مي قبل مطرح شد، به شرح واقعيت موجود در اقتصاد ايران مي
عنوان يك كشور بهرمند از منابع طبيعي نفت طي كرده  بهو تا حدي جامع را از مسيري كه ايران 

 است، نشان دهيم. 

، 7روند درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران با توجه به نمودار شماره روند درآمدهاي نفتي:  -1
خوبي قابل درك است. روند درآمدهاي نفتي در ايران پيوسته در حال افزايش بوده و از سال  به

به بعد، اين روند  1384بيشتري به خود گرفته است و در پي آن از سال اين روند شدت  1377
  اي داشته است. شتاب فزاينده

 روند درآمدهاي نفتي - 7نمودار 

  
 مأخذ: بانك مركزي.

  
ميزان پرداخت دولت  ، همواره8با توجه به نمودار شماره  هاي دولت: درآمدها و پراخت -2

اي كه همراه با افزايش درآمدهاي نفتي،  گونه دولت داشته، بهرابطه مستقيمي با درآمدهاي نفتي 
خصوص در ارتباط با  هاي جاري و عمراني دولت نيز افزايش يافته است. اين روند، به پرداخت
اي  گونه هاي جاري دولت همراه با افزايش درآمدهاي نفتي شدت بيشتري يافته است، به پرداخت

يابد يا رشد كمتري نسبت به  ي عمراني كاهش مي ها اختپرد ،كه هنگام كاهش درآمدهاي نفتي
طور  به ؛ي جاري هميشه رو به افزايش است ها ي جاري دارد، در حالي كه پرداخت ها پرداخت

ي عمراني  ها منتظره درآمدهاي نفتي، از پرداخت با كاهش غير 1377و  1376هاي  مثال، در سال
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اي كه  گونه اري روند افزايشي خود را طي كرد، بهي ج ها شدت كاسته شد، اما پرداخت دولت به
سابقه خود جبران كرد. دليل اين امر ناشي از  ها را با كسري بودجه بي دولت اين پرداخت

طور عمده  هاي جاري به چسبندگي و وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي است، زيرا هزينه
ها باعث  دشواري انعطاف در كاهش اين هزينههاي جانبي آن است و  ي پرسنلي و هزينه ها پرداخت

  هاي جاري كاسته نشود. شده است از رقم مطلق هزينه
  هاي دولتي درآمدها و پرداخت - 8نمودار 

  
 مأخذ: بانك مركزي. 

  
شود كه سهم درآمدهاي نفتي  مشاهده مي 1352-1390با بررسي اجزاي درآمد دولت در دوره 

رغم افزايش  درصد بوده است. البته بايد توجه داشت كه به 75تا  40از كل درآمد دولت غالباً بين 
دهد كه سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي  ، نشان مي9نمودار شماره  ،شتابان درآمدهاي نفتي

دولت روند كاهشي داشته و از سوي ديگر، سهم درآمدهاي مالياتي دولت رو به رشد بوده است. با 
وجود اين، بايد توجه داشت كه افزايش سهم درآمد مالياتي از كل درآمدهاي دولت لزوماً به 

، زيرا قسمت عمده اين افزايش درآمدهاي يستبه درآمدهاي نفتي نمعناي كاهش اتكاي دولت 
طور  ها به ها بوده است كه اين شركت مالياتي ناشي از رشد ماليات بر اشخاص حقوقي و شركت

    دهد.  ، نشان مي10طور كه نمودار شماره  همان هستند؛عمده وابسته به بخش دولتي 
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  ز كل درآمدهاي دولتي سهم درآمدهاي نفتي و مالياتي ا -9نمودار 

 
 مأخذ: بانك مركزي.

  
  درآمد مالياتي و اجزاي آن -10نمودار 

 
 مأخذ: بانك مركزي. 
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توان انتظار داشت كه  با مطلب ارايه شده درباره بودجه ايران و تأثير درآمدهاي نفتي بر آن، مي
نصيب نمانده باشد. در حقيقت، وقتي درآمدهاي واقعي  كسري بودجه از جريان يادشده، بي

نفتي و مخارج واقعي دولت تحت تأثير شديد درآمدهاي نفتي است، در واقع، كسري بودجه  غير
خوبي  كند. اين پديده به (يا تورم زدوده شده) دولت نيز بسته به درآمدهاي نفتي نوسان ميواقعي 

  ، منعكس شده است. 11در نمودار شماره 
 روند درآمدهاي نفتي و كسري يا مازاد بودجه -11نمودار 

 
  مأخذ: بانك مركزي.

 

توان نتيجه گرفت كه اجزاي اصلي بودجه دولت در اقتصاد ايران و حتي ساختار  اكنون مي بنابراين،
هاي مالي دولت چه به لحاظ  آن، تحت تأثير درآمدهاي نفتي بوده است. به سخن ديگر، سياست

ريزان  كمي و چه به لحاظ كيفي، تحت تأثير عاملي قرار دارد كه از اختيار دولتمردان و برنامه
هيچ كم و كاستي  شود آثار درآمدهاي نفتي بي كشور خارج است. همين پديده باعث مي اقتصادي
  هاي مالي و بودجه دولت به اقتصاد ايران سرايت كند.  سياست از طريق

دهد، روند نقدينگي در كشور همراه  ، نشان مي12طور كه نمودار شماره  همانروند نقدينگي:  -3
كه قيمت  1350-1357هاي  در حال افزايش بوده است. طي سالبا افزايش درآمدهاي نفت پيوسته 

درصد بود، در حالي كه اين  31نفت افزايش يافت، نرخ رشد متوسط ساالنه نقدينگي در كشور 
درصد كاهش يافت.  15به حدود  1360-1367هاي  سالهاي افول قيمت نفت در  نرخ طي سال

درصد بود، اما طي برنامه سوم  20و  23ه ترتيب هاي برنامه اول و دوم توسعه ب همين نرخ طي سال
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درصد بالغ شد كه نشان از افزايش  38توسعه متوسط نرخ رشد ساالنه نقدينگي در كشور به 
پي قيمت نفت دارد كه علت اوليه و  در پي  حصر حجم پول و نقدينگي در زمان افزايش و حد بي

  اصلي تورم در كشور است. 
 روند نقدينگي -12نمودار 

 
  خذ: بانك مركزي.أم
 

تا  1340هاي  طور كلي نوسانات تورم در ايران قابل مالحظه است. بين سال بهروند تورم:  -4
اند، اما پس از افزايش قيمت نفت موج جديد تورم در  ها از ثبات نسبي برخوردار بوده قيمت 1351

 25به  1351در سال درصد  6) از CPIطوري كه نرخ تورم (براساس شاخص  ايران آغاز شد، به
شاهد كاهش نرخ  1358و  1357هاي  افزايش يافت. بعد از انقالب در سال 1356درصد در سال 

تورم بوديم، اما با شروع جنگ تحميلي و ايجاد محاصره اقتصادي، نرخ تورم رو به فزوني گذارد. 
وزي انقالب، هاي پس از پير دهند، طي سال نشان مي 14و  13طور كه نمودارهاي شماره  همان

درصد در  23) از CPIطوري كه نرخ تورم ( وخيزهاي زيادي در نرخ تورم هستيم، به شاهد افت
درصد  29به سطح  1367كاهش يافت و سپس، در سال  1364درصد در سال  7به  1360سال 

درصد رسيد و از  9به  1369رسيد. پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه نرخ تورم در سال 
طوري كه در  ) روندي صعودي داشت، به1372اين سال به بعد، نرخ تورم تا پايان برنامه اول (سال 

هاي اوليه برنامه دوم افزايش چشمگيري داشت و در  درصد رسيد. نرخ تورم در سال 23اين سال به 
قم طي درصد رسيدكه باالترين ر 49هاي تعديل ساختاري به رقم  ، به دليل اجراي برنامه1374سال 
 1380قرن گذشته در كشور بود. از اين سال به بعد، شاهد كاهش تورم در كشور هستيم؛ تا سال  نيم
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هاي  رسد، اما از اين سال به بعد و افزايش مي 1374ترين رقم پس از سال  كه نرخ تورم به پايين
  فت. هاي جاري و عمراني دولت، نرخ تورم نيز افزايش يا هاي نفت و هزينه متوالي قيمت

  
  1383روند حركت نرخ تورم سال پايه= -13نمودار 

  
  خذ: بانك مركزي.أم                  

  
  شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي -14نمودار 

  
  خذ: بانك مركزي.أم 
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دهد كه  روند صادرات كشور نيز نشان مينفتي و واردات:  روند صادرات نفتي و غير -5
نفتي  يادشده ناشي از روند افزايش صادرات نفتي بوده و صادرات غيرقسمت عمده افزايش روند 

متعاقب آن رشد چنداني نداشته است. از سوي ديگر، همراه با رشد درآمدهاي نفتي، واردات نيز 
لزوم  ). با توجه به اينكه افزايش واردات به15اي شتابان افزايش يافته است (نمودار شماره  گونه به

رسد، اين است كه قسمت  كننده به نظر مي قتصاد كشور نيست، اما آنچه نگراننشانه بدي براي ا
اي و  عمده واردات صورت گرفته ناشي از افزايش سهم واردات مواد اوليه و كاالهاي واسطه

  ).16اي بوده است (نمودار شماره  كاهش واردات كاالهاي سرمايه
  

 نفتي و وارداتروند صادرات نفتي و غير -15ودار نم

  خذ: بانك مركزي.أم
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  سهم واردات كاالها و خدمات از كل واردات -16نمودار 

  
  خذ: بانك مركزي.أم 

 
رغم  دهد كه به نگاهي به نرخ رشد درآمد سرانه نشان مي :نرخ رشد درآمد ملي سرانه -6

باثباتي گاه رشد  افزايش درآمدهاي نفتي، درآمد سرانه ملي با نوسانات متعددي همراه بوده و هيچ
  ).17را تجربه نكرده است (نمودار شماره 

  
 نرخ رشد درآمد ملي سرانه -17نمودار 

  مأخذ: بانك مركزي.
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ثبات بوده به دليل اينكه  با توجه به درآمدهاي سرشار نفتي، رشد توليد ناخالص داخلي همواره بي
نداشته و نتوانسته است رشد هاي اقتصادي  درآمدهاي نفتي فزاينده ارتباط متناسبي با ساير بخش

). از سوي ديگر، 18باثبات و متناسبي در روند توليد ناخالص داخلي به همراه آورد (نمودار شماره 
هاي اقتصاد غافل  وفور درآمدهاي نفتي باعث شده است كه دولت از رشد و توسعه ساير بخش

اند و  نه كيفي، رشد داشتهطور عمده به صورت كمي و  هاي اقتصادي به شود. به همين دليل بخش
وري نيروي كار و سرمايه منجر شده است (نمودار  هاي بهره اين مهم به روند كاهشي در شاخص

  ).19شماره 
  

  1376رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال  -18 نمودار

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  مأخذ: بانك مركزي
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  وري عوامل توليد  رشد شاخص بهره -19نمودار 

  
  مأخذ: بانك مركزي    

  

هاي ديگر اقتصادي نيز بايد  در مورد رشد بخشهاي اقتصادي:  افزوده بخش روند ارزش -7
ها داراي نوسانات زياد، اما با رشد كمي هستند. روند  اين نكته را مد نظر قرار داد كه اين بخش

افزوده بخش  ارزشهاي خدمات و صنعت پيوسته در حال رشد بوده، اما  افزوده بخش ارزش
  ).20كشاورزي چنانكه بايد، افزايش نيافته است (نمودار شماره 

  هاي اقتصادي افزوده بخش روند ارزش -20نمودار 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  مأخذ: بانك مركزي
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 سهم ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي يه توليد ناخالص داخلي  -21نمودار 

  
  مأخذ: بانك مركزي

  
هاي مختلف دقت شود،  افزوده بخش ، چنانچه به سهم ارزش21با توجه به نمودار شماره 

هاي اقتصادي بيشترين سهم را از رشد  شود كه گروه خدمات نسبت به ساير فعاليت مشاهده مي
افزوده خدمات از توليد ناخالص داخلي  اي كه سهم ارزش گونه توليد ناخالص داخلي دارد، به

درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده است و  50ابتي داشته و بيش از تقريباً روند ث
افزوده بخش صنعت و معدن  دهد. سهم ارزش بدين ترتيب شواهدي از بيماري هلندي را نشان مي

هاي بانك مركزي حاكي از اين مسأله بوده  نيز با شيب ماليمي در حال افزايش است، اما گزارش
افزوده  اخير، رشد اين بخش نيز روندي نزولي را در پيش گرفته است. سهم ارزشهاي  كه در سال

گاه رشد محسوسي نداشته و همواره سهم ثابتي از توليد ناخالص داخلي   بخش كشاورزي نيز هيچ
افزوده بخش واقعي (كشاورزي+صنعت+معدن) در  ، روند ارزش22داشته است. در نمودار شماره 

نشان  1338-1390هاي  وليد ناخالص داخلي ايران به قيمت جاري سالبرابر بخش خدمات در ت
شود، بخش خدمات نقش مسلط را در مقابل سه بخش  طور كه مشاهده مي داده شده است. همان

ديگر داشته، اما درآمدهاي نفتي باعث افزايش شكاف بين بخش توليد و بخش خدمات شده 
رو شد و چون كشور توان جذب  به جار عايدي نفت روايران با انف 1352-1356است، زيرا در دوره 
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ارز فراوان ناشي از افزايش قيمت نفت را نداشت، سبب نقدينگي باال، تورم و در نهايت، واردات 
گسترش  كه در واقع، مواجه شديم GDPگسترده شد. در اين دوره با افزايش سهم خدمات در 

گونه كه افزايش ذخاير  . بدين1صاد ايران استگري) در اقت ويژه واسطه نوع خاصي از خدمات (به
افزوده  اي، تأثير مثبتي در ارزش خصوص كاالهاي مصرفي و سرمايه ارزي و واردات شديد، به

ونقل و انبارداري (خدمات توزيعي) و بنابراين، بخش خدمات داشته است.  بخش بازرگاني، حمل
و افزايش بخش صنعت و بخش  در اين دوره، همراه با كاهش سهم بخش كشاورزي و معدن

دهد كه ايران بدون گذر از فاز دوم توسعه، به شكل  شويم و اين امر نشان مي رو مي خدمات روبه
  صوري وارد فاز سوم توسعه شده است.

  
 تحوالت تغييرات ارزش افزوده بخش واقعي (كشاورزي+صنعت+معدن) در برابر بخش خدمات - 22نمودار 

  
  
در وضعيت فعلي كشور مشكل بيكاري و لزوم اشتغال مولد دوچندان شده وضعيت اشتغال:  -8

تنها مشكل حال، بلكه چالش آينده اقتصاد ايران نيز هست. همچنين  است. عالوه بر اين، اشتغال نه
هاي اخير، مشكل بيكاري هنوز از مشكالت جدي كشور  هاي مسؤوالن كشور در دهه رغم تالش به

دهد، سهم اشتغال بخش صنعت و معدن  ، نشان مي23ر كه نمودار شماره طو آيد. همان به شمار مي
از كل جمعيت شاغل طي دو دهه نسبتاً ثابت است. در صورتي كه سهم اشتغال بخش كشاورزي 

                                                                                                                   
  .333، ص 1374كاتوزيان،  -  1
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كاهش يافته و سهم اشتغال بخش خدمات در حال افزايش است. بدين گونه كه افزايش اشتغال در 
  ال در بخش صنعت است.  تر از افزايش اشتغ بخش خدمات بزرگ

  
هاي مختلف از اشتغال سهم بخش -23نمودار   

  
 .1385سال تا  1345 سال هاي آماري ايران از مأخذ: سالنامه

  
 گيري نتيجه -6

هدف اصلي اين مقاله، بررسي اثر كيفيت نهادي بر سازوكارهاي تأثيرگذاري درآمدهاي نفتي در 
است. در نمودار  1352-1390ايران در دوره زماني  تبديل موهبت به نفرين منابع براي اقتصاد

هايي كه با تزريق درآمدهاي نفتي در يك چهارچوب نهادي  ، تمام سازوكارها و كانال6شماره 
نابالغ و كژكاركرد موجب تبديل موهبت منابع حاصل از صدور نفت به نفرين منابع حاصل از 

اهي به مسير طي شده در اقتصاد ايران به شرح نگ، با نشان داده شد. در ادامه ،شود صدور نفت مي
واقعيت موجود در اقتصاد ايران پرداختيم. براساس نتايج بررسي، درجه بااليي از وابستگي به 

شود. متغيرهايي كه تأثير درآمد نفت را بر آنها مشاهده  درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران مشاهده مي
  در ادامه به همراه نتايج بررسي آورده شده است: شوند كه كرديم به سه دسته كلي تقسيم مي

هاي جاري و عمراني دولت و  متغيرهاي سياستي: شامل سه متغير سياست مالي (هزينه -الف
دهد، ميزان  ها) و يك متغير پولي (حجم نقدينگي) است. نتايج بررسي نشان مي ماليات
و با افزايش اشته است اي مستقيم با درآمدهاي نفتي دولت د هاي دولت رابطه هزينه

0

10

20

30

40

50

60

1345 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1385

خدمات
صنعت
كشاورزي



  50سيزدهم شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    56

 

يابد، اما هنگام كاهش درآمدهاي  هاي جاري و عمراني افزايش مي درآمدهاي نفتي ميزان هزينه
هاي جاري دارد، در حالي  يابد يا رشد كمتري نسبت به هزينه هاي عمراني نيز كاهش مي نفتي هزينه
گذاران سعي  هاي جاري هميشه رو به افزايش است، زيرا با افزايش قيمت نفت سياست كه هزينه

اي را افزيش دهند و با كاهش قيمت آن را كاهش دهند، اما روند  هاي عمراني و توسعه دارند هزينه
كند. با  كند و همواره روند افزايشي خود را طي مي هاي جاري از قيمت نفت تبعيت نمي هزينه

هاي دولت مشاهده شد كه سهم درآمدهاي  بررسي سهم درآمدهاي نفتي و مالياتي از كل درآمد
، نشان 9درصد بوده است. براساس نمودار شماره  75تا  40تي از كل درآمد دولت غالباً بيننف

اگرچه سهم درآمدهاي نفتي از كل درآمدهاي دولت روندي كاهشي داشته و از داديم، 
، با وجود اين، بايد توجه سوي ديگر، سهم درآمدهاي مالياتي دولت رو به رشد بوده است

لزوم به معناي كاهش اتكاي  آمد مالياتي از كل درآمدهاي دولت بهداشت كه افزايش سهم در
زيرا قسمت عمده اين افزايش درآمدهاي مالياتي ناشي از رشد   دولت به درآمدهاي نفتي نيست،

طور عمده وابسته به بخش  ها به ها بوده است  كه اين شركت ماليات بر اشخاص حقوقي و شركت
اصالحات ساختاري براي ارتقاي نظام مالياتي و كاهش وابستگي به  رو، انجام اين دولتي هستند. از

شرط مراحل تعديل اقتصادي، امري ضروري است، اما متأسفانه  عنوان پيش درآمدهاي نفتي به
 ها در دوره مورد بررسي موفق به انجام اين كار نشدند.  دولت

به درآمد نفت معنادار هاي صورت گرفته پاسخ متغير پولي، يعني نقدينگي  براساس بررسي
حد حجم پول و  پي در قيمت نفت باعث افزايش بي در هاي پي . از يك سو، افزايشبوده است

اي دولت به درآمدهاي نفتي و  نقدينگي شده است و از سوي ديگر، به علت وابستگي بودجه
ولت ايم و د طور عمده جاري) شاهد كسري بودجه بوده هاي دولت (به همچنين افزايش هزينه

  مجبور بوده است اين كسري بودجه را از طريق افزايش نقدينگي جبران كند. 
تأكيد بيشتر ما بر متغير تورم به  متغيرهاي كالن اقتصادي (تورم، واردات و نرخ رشد): - ب

نوسانات تورم در ها در اقتصاد هر كشور است.  اين دليل است كه تورم عامل بسياري از آشفتگي
هاي متوالي درآمدهاي نفتي و  ، بدين صورت كه همراه با افزايشالحظه استايران نيز قابل م

  نرخ تورم افزايش يافته است.  ،هاي جاري و عمراني دولت هزينه
. عمده واردات تأثير درآمدهاي نفتي بر واردات كامالً معنادار و به صورت افزايشي است

اي و كاهش سهم  االهاي واسطهصورت گرفته ناشي از افزايش سهم واردات مواد اوليه و ك
  اي بوده است.  واردات سرمايه
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و به دليل اينكه درآمدهاي نفتي فزاينده  ثبات بوده رشد توليد ناخالص داخلي نيز همواره بي
هاي اقتصادي نداشته است، نتوانسته رشد باثبات متناسبي در روند  ارتباط متناسبي با ساير بخش

  ورد. توليد ناخالص داخلي به همراه آ
افزوده و سهم  نفتي و سهم ارزش كننده بيماري هلندي (صادرات غير هاي تعيين متغير - ج

نظر گرفتيم كه بيماري  نفتي را در به اين دليل ما متغير صادرات غيرهاي اقتصادي):  اشتغال بخش
 براساسهاي قابل مبادله دارد.  خصوص بخش هاي غير از نفت و به هلندي داللت بر تضعيف بخش

. براساس يابد نفتي كاهش مي هاي انجام شده با افزايش قيمت نفت، صادرات غير بررسي
نفتي رشد چنداني  ، قسمت عمده صادرات ما، صادرات نفتي بوده و صادرات غير15نمودار شماره 

  نداشته است.
افزده بخش  هاي خدمات و صنعت پيوسته در حال رشد بوده، اما ارزش افزوده بخش ارزش
هاي  افزوده بخش رو، چنانچه به سهم ارزش اين ازافزايش نيافته است.  ،ي چنانكه بايدكشاورز

هاي اقتصادي بيشترين  شود كه گروه خدمات نسبت به ساير فعاليت مختلف دقت شود، مشاهده مي
افزوده خدمات از توليد  اي كه سهم ارزش گونه سهم را از رشد توليد ناخالص داخلي داراست، به

درصد توليد ناخالص داخلي را به خود  50اخلي تقريباً روند ثابتي داشته و بيش از ناخالص د
اختصاص داده و اين خود گواه شواهدي از وجود بيماري هلندي در اقتصاد ايران است. سهم 

هاي بانك  اما گزارش ،افزوده بخش صنعت و معدن نيز با شيب ماليمي در حال افزايش بوده ارزش
هاي اخير رشد اين بخش نيز روندي نزولي را در پيش  ن است كه در سالمركزي حاكي از آ

گاه رشد محسوسي نداشته و همواره سهم  افزوده بخش كشاورزي نيز هيچ گرفته است. سهم ارزش
  ثابتي از توليد ناخالص داخلي داشته است. 

طي دو  سهم اشتغال بخش صنعت و معدن از كل جمعيت شاغل، 23با توجه به نمودار شماره 
در صورتي كه سهم اشتغال بخش كشاورزي كاهش يافته و . نسبتاً ثابت بوده است ،دهه

گونه كه افزايش اشتغال در بخش  ، بدينسهم اشتغال بخش خدمات در حال افزايش است
  تر از افزايش اشتغال در بخش صنعت است.   خدمات بزرگ

ي پايين براي اقتصاد نفتي ايران مانعي نتايج ارايه شده، گوياي اين حقيقت است كه كيفيت نهاد
هاي  رغم اينكه ايران از يك سو، بسترها و توانمندي جدي در رشد اقتصادي بلندمدت است. به

ها  هاي كشاورزي و صنعت داشته، نتوانسته است در اين بخش الزم را براي رشد و توسعه بخش
ها هستند  ترين بخش عت از كوچكهاي كشاورزي و صن اي كه بخش گونه پيشرفتي داشته باشد، به
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ترين بخش در اقتصاد ايران تبديل شده  گري) به بزرگ ويژه داللي و واسطه و بخش خدمات (به
يافتگي را در پيش بگيرد، شواهد  خواهد مسير توسعه است. اين نتايج براي كشوري كه مي

در چهارچوب نهادي نابالغ توان گفت، تزريق درآمدهاي نفتي  اي نيست. بنابراين، مي اميدواركننده
  و كژكاركرد اقتصاد ايران موهبت منابع را به همراه نداشته است.

 
  پيشنهادها -7

رسد كه به هر حال، ورود درآمدهاي نفتي به  با عنايت به مطالبي كه مطرح شد، چنين به نظر مي
ترين  درآمدها را به پايينكم دولت بايد آثار منفي اين  ناپذير است. پس دست اقتصاد ايران اجتناب

توان براي مديريت بهتر درآمدهاي نفتي در ايران راهكارهاي  حد ممكن برساند. در كل مي
  مدت و بلندمدت زير را  پيشنهاد كرد: كوتاه

هاي  نگري را به يك فرهنگ تبديل كرده، به عدم شفافيت در فرآيند بقاي نظام رانتي كه كوته - 1
هاي تخصصي مدني  ابسته است. بنابراين، با شفافيت و نظارتگيري و تخصيص منابع و تصميم

جويانه را در درون و خارج از نهاد دولت به حداقل  هاي رانت توان هزينه فرصت گرايش مي
سازي  هاي اصلي ورود رانت نفت به كشور بايد در معرض شفاف رساند. براساس اين، تمام كانون

ي مربوط به آن بايد از طريق بودجه  ها تمام پرداخت گونه كه درآمد نفت و قرار بگيرند، بدين
  دولت مركزي و تحت نظارت و سرپرستي مجلس شوراي اسالمي باشد. 

ثباتي قيمت نفت به بقيه اقتصاد محسوب  از آنجا كه رابطه مالي عامل كليدي در انتقال بي - 2
رين منابع، ناپايداري شود، انضباط مالي يگانه راهكار مواجهه عالمانه با بيماري هلندي، نف مي

ثباتي درآمد نفت از طريق  رو، واكسينه كردن اقتصاد در برابر بي اين ارزي و مالي است. از
عدم ارتباط مخارج جاري دولت با درآمد نفت مطلوب است. همچنين دولت بايد تالش 

  كند از هزينه كردن درآمدهاي نفتي در مخارج عمراني خارج از حد معين بپرهيزد. 
ريزي، ارتقاي نظام مالياتي، كاهش وابستگي  حات ساختاري بايد با تغيير ساختار بودجهاصال - 3

هاي  به درآمدهاي نفتي و صرف درآمدهاي حاصل از صادرات نفت براي توسعه زيرساخت
هاي  هاي مولد اقتصادي و اموري كه مطابق سياست گذاري در بخش مولد و پربازده و سرمايه

هاي دولت همراه شود. در اين بين، سامان و  گري تصدي است با كاهش 44كلي اصل 
سازمان نظام مالياتي كارآمد و مؤثر از اهميتي دوچندان برخوردار است، زيرا عدم وابستگي 
در تأمين مالي دولت از طريق ماليات، به معناي قطع ارتباط دولت با بازار و بخش خصوصي 
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دولت در مقابل شهروندان است. از بين دهي  تضعيف پاسخگويي و حسابهمچنين اقتصاد و 
شود بين دولت، بازار و بخش خصوصي و همچنين دولت و  بردن چرخه يادشده باعث مي

وجود آيد تا در بستر اين ارتباط بتوان به سازوكارهاي كژكاركرد  جامعه ارتباطي دوطرفه به
  برخورداري از نفت و منابع طبيعي غلبه كرد. 
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