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Abstract 
 

Oil as the main power source in economic and politics play an important 
role in political and economic changes in oil governments and in one of the 
most important factors of power. But it should be said that just owning oil in 
any case, will not cause economic growth and development. So, in this 
research, by comparison investigation of oil role in Norway and Iran economic, 
we will answer to this question that why oil income has not led to economic 
development in Iran but in Norway it has made economic development?   The 
hypothesis in the answer to this question which be examined in the context of 
this article is that differences in oil income management and policy making 
between Iran and Norway is the main reason of   their   differences   in   
economic   development.   Research   findings demonstrate that National 
dependence of Iran to petroleum and spending oil in line with government 
revenues and spending of current government have different consequences. On 
the contrary of Iran, Norway instead of emphasizing natural assets, focused on 
human development and use petroleum wealth as a support and development 
engine and by preventing the entry of oil revenues to the current state budget 
and saving it in foreign exchange reserves and by excellent management try to 
invest outside of the country and by avoiding turning the country and 
government into a rentier state, use this blessing in light of improving 
economical, political, social and cultural programs. 
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 3يصالح موسو ديس  -*8يدياحمد رش

 چكيده0
ترين منبع قدرت اقتصادي و سياسي همواره در تحوالت سياسي و اجتماعي  عنوان اصلي نفت به

اي نقش نفت  اي ايفا كرده است. در مقاله حاضر با بررسي مقايسه كننده هاي نفتي نقش تعيين دولت
به  ركه چرا درآمدهاي نفتي در ايران منج ميستدر اقتصاد ايران و نروژ در پي پاسخ به اين پرسش ه

اي كه در پاسخ به  توسعه اقتصادي نشده، اما در نروژ، پيشران توسعه اقتصادي بوده است؟ فرضيه
اين سوال در چارچوب مقاله حاضر مورد آزمون قرار گرفته عبارت از اين است كه تفاوت در 

 سعهنروژ علت آثار متفاوت آن درآمدها در تو سياستگذاري و مديريت درآمدهاي نفتي بين ايران و
دهد وابستگي ملي ايران به نفت و هزينه كردن درآمدهاي  هاي مقاله نشان مي اقتصادي است. يافته

هاي جاري منجر به پيامدهاي ضد توسعه در ايران شده  ناشي از آن در چارچوب بودجه و هزينه
انساني  يها ها يا منابع طبيعي، بر توسعه سرمايه است. برعكس، در نروژ، به جاي تاكيد بر سرمايه

عنوان پشتوانه و موتور توسعه بهره گرفته شده است. در نروژ با  تاكيد شده و از ثروت نفت به
جلوگيري از ورود درآمدهاي نفتي به بودجه جاري و ذخيره نمودن آن در صندوق ذخيره ارزي و با 

 ضمناست و  رفتهيري در خارج از كشور صورت پذمديريت هوشمندانه، اقدام به سرمايه گذا
هاي توسعه  جلوگيري از تبديل كشور و دولت به دولتي رانتير، از اين نعمت در مسير پيشبرد برنامه

 كشور استفاده شده است.
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 مقدمه

هاست و اين فرصت براي  يكي از مهمترين اهداف دولتاقتصادي   دستيابي به توسعه
عنوان چهارمين  بيشتر فراهم است. ايران به ،كشورهايي كه داراي منابع طبيعي هستند

ي  تواند به توسعه مي ،كشور نفت خيز جهان در صورت مديريت صحيح عوايد نفتي
ب، عدم مديريت كه چه پيش از انقالب و چه پس از انقال  حال آن، اقتصادي دست يابد

بلكه وابستگي بيش از پيش به درآمدهاي  ،اقتصادي نشده  تنها منجر به توسعه صحيح نه
در صورت افت قيمت نفت از يک سو تا موجب شده و  نفتي را به ارمغان آورده است

هاي عمراني و مالي دولت خلل  ها و برنامه ي دولت با چالش مواجه و در طرح بودجه
ي ديگر گراني و تورم كه يكي ديگر از پيامدهاي اصلي كاهش و از سو شود ايجاد

 بر دوش افراد جامعه بار كند. را درآمدهاي نفتي است 

بدون شک وابستگي اقتصاد ايران به نفت، يک اشكال اساسي است. درآمدهاي  
شود. از  تحقق بودجه ساالنهو نه  توسعه اقتصادي كشوربايد صرف حاصل از فروش نفت 

اي، بلكه در مواردي حتي  تنها يک بودجه غيرتوسعه نه كشورمتاسفانه بودجه  اين منظر،
بعد از شوک  1475در سال  اسالمي از انقالب پساولين بار  بوده است.اي  ضدتوسعه

نياز جدا شدن از اقتصاد تک محصولي مبتني  آن،درصدي عوايد  56سوم نفتي و كاهش 
پس از خاتمه جنگ و در آغاز  ، لذاشد بر نفت براي رهبران جمهوري اسالمي احساس

اين   اي اصلي براي نظام تبديل شده بود. ي فوق به مسئله مسئلهتوسعه ي اول  برنامه
تنها فرصت، بلكه تهديدي اقتصادي براي نظام  اتكـا بـه نفـت در بسـياري از مـوارد نه

اره از نفت الملل، قدرتهاي بـزرگ ازجمله آمريكا، همو ويژه در سطح بين است؛ به
)حشمت زاده، اند  عنوان اهرم فشار عليه جمهوري اسـالمي ايـران اسـتفاده كـرد ه به

1473 :07). 

اتكا به در مقابل آسيب پذيري اقتصاد ايران و ساير كشورهاي خاورميانه به دليل  
عنوان يک كشور نفت خيز  اين كشور به .صادرات نفت، كشور نروژ نمونه متفاوتي است

درصد از درآمدهاي نفتي خود را در بودجه جاري استفاده  3ي هرگز بيش از اروپاي
 ،كند و مابقي درآمدهاي خود را در حساب ذخيره ارزي با نام صندوق دولتي نفت نمي

كند. علي رغم اين كه ارزش صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات  پس انداز مي
توان  مي ه است امابودبشكه در روز  1.435.000 حدود 0017گازي اين كشور در سال 

هاي  زيرا كه اين كشور در بودجهعنوان يک كشور غير نفتي ياد كرد.  از كشور نروژ به
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 يدر صندوق بازنشستگ ينفت يرآمدهاجاري خود از اين درآمدها استفاده نمي كند.  و د
 .انداز شده است دولت پس

تواند روشن  ي نفت مي ن در حوزههاي نروژ و ايرا ها و قوانين دولت سياست بررسي 
كه نروژ چطور توانسته از تأثير منفي نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد داخلي  كند

برد و  اما كشور ايران كماكان از وابستگي به اقتصاد نفتي رنج مي ،پيشگيري كند
هاي پيشين و فعلي، كشور را از دستيابي به توسعه ي اقتصادي  هاي دولت سياست

 ه است. محروم كرد

در نظر دارد از يک سو نحوه ي هزينه كرد درآمدهاي نفتي در كشور ايران  مقالهاين     
تشريح و نتايج آن را  (1437)( تا سال 1476) انقالب از پسرا از برنامه ي اول توسعه 

( تحليل و با مدل 1363ي مديريت آن را در نروژ از ) بررسي كند و از سوي ديگر نحوه
است كه نروژ با چه سازوكاري  اين مقالهن مقايسه كند. سؤال اصلي مديريتي ايرا

ي اقتصادي شود و چرا درآمدهاي  توانسته عوايد نفتي را مديريت كند تا منتج به توسعه
 حاصل از فروش نفت باعث توسعه اقتصادي ايران نشده است؟

 يهلند يمارير و بيدولت رانتپژوهش:  ينظر يمبان -8

مانند آدام  يات اقتصاددانانيدر ادب 13در اروپا و در قرن ر ياژه دولت رانتن بار وياول يبرا
و با  يكاردو و كارل ماركس مطرح شد. اما بعد از جنگ دوم جهانيد ريويت، دياسم
نز، يپ راوكيليمانند ف ياز دانشمندان علوم اجتماع يتعداد ين الملليد بيط جديشرا

ژه يو بوها  ت دولتيجاد ماهيا يبه بررس يانيالو لوسيو ج يالوبرس، حازم بيد پيويد
ان، ي)توسل ان آوردنديبه م يسخن از دولت رانت يانه و تک محصوليخاورمهاي  دولت

1434 :07.) 

باشد: هر دولتي كه قسمت  تعريفي كه از دولت رانتير شده است به اين صورت مي 
به عبارتي دولتي  رانت دريافت كند.شكل  بهعمده ي درآمد خود را از منابع خارجي 

طور مستقيم، دريافت كننده  رانتير است كه به داليل خاص داراي اين ويژگي است كه به
ي توليد آنها  هاي بسيار باال از هزينه درآمد حاصل از فروش كاالها و خدمات با قيمت

به منابع طبيعي بدون نياز به توجه ي اقتصاد رانت(. بنابراين 05: 1463باشد)حسيني،  مي
مواد معدني، آب، نفت و : هايي از اين منابع عبارتند از نمونه. ه توسعه آن وابسته استب

يي ها شود كه مربوط به حفظ فعاليت عنوان اقتصادي تعريف مي ساز به اقتصاد رانت .گاز
ها به  آورند، اما اين فعاليت است كه درآمد حاصل از فروش ثروت رانتينگ را فراهم مي
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شن از وضعيت اقتصادي موجود در دولت و ديگر تعاريف اقتصاد رانت ارائه يک تصوير رو
گرايي وابستگي يک دولت در اقتصاد آن به منبع طبيعي استخراج شده از زمين است، 

شود كه منجر به ظهور جامعه مصرف  وابستگي به مبادالت تجاري منتهي مياقتصاد به 
 قتصاد مربوط به كشاورزي نيستشود و اين نوع از ا كننده در ارتباط با واردات مي

(Shatha Khalil. 2018.) 
منابع  آنها به صادرات يكه اقتصادها دنوجود دار از كشورها يتعداد قابل توجه 

در حال توسعه كه  ياز كشورها يارين حال در بسيبا ا. دارد يبستگطبيعي ذكر شده 
ث بروز و شدت در به درآمد حاصل از آنها باع يهستند، وابستگ يعيمنابع طب يدارا

شده است و همين باعث به خطر افتادن سيستم سياسي و اقتصادي ن كشورها ياقتصاد ا
 .(Kaya & et al. 2019: 2) اين كشورها در ميان مدت و بلند مدت شده است

اقتصادهايي است كه درآمد آنها وابسته جزء در اقتصاد سياسي، اقتصاد رانت گرايي،  
ها  گر اين درآمد منحصرا به خزانه دولت سپرده شود، دولتبه يک بخش واحد است و ا

هاي زيادي وجود دارند  آنجايي كه دولت . ازشوند عنوان دولت رانت دهنده ناميده مي به
هاي تک محصول  طور كلي، دولت آنها منابع نفتي است، به كه منبع اصلي درآمد

خارجي خود را از نفت درصد از درآمد  30يي كه بيش از ها محصول نفتي و يا دولت
كم و با وجودي كه اين دولتها  .دنشو مي هاي رانت دهنده ناميده دولتآورند،  دست مي به

خاورميانه و به ويژه كشورهاي   آنها دربيشتر  در سراسر جهان پراكنده اند، امابيش 
 يک محصول وابسته به از لحاظ اقتصادي رانتيهاي  دولتاوال،  قرار دارند.خليج فارس 

واحد هستند، به اين دليل كه آنها در ساختار اقتصادي خود تنوعي ندارند و از اين رو 
اي  هاي مالي دوره نتيجه بحران عنوان ثانيا، به. واجد شرايط يک بعدي بودن هستند

كلي بيماري طور به اكثر اين كشورهاا، لثثا. كه تحت تاثير قيمت نفت استهستند 
 (.Adib Bazgir. 2018 ) اند اي اقتصادي را تجربه كردهه هلندي يا عدم تقارن در بخش

را  يخارجهاي  رانتاست كه  ير دولتيدولت رانت يانيو لوس يوالازم ببح دگاهياز د 
درصد  30كه  يهر دولت ده دارديعق يبلباوكند.  مي افتياد دريطور منظم و به مقدار ز به
چ ي. از نظر آنها رانت هاستر يباشد، دولت رانت يشتر از كل درآمدش از رانت خارجيا بي

 و يببالو).كشور ندارد يد در اقتصاد داخليتول يندهايبا فرا يگونه ارتباط
 (67-66: 1،1330يانيلوس

                                                      
1- Beblawi and Luciani  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=fa&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=fa&u=https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2157220447_Adib_Bazgir&xid=17259,15700021,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262&usg=ALkJrhgk96H4ze29vhxHphHPqB5dKkhk7w
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 :سازهاي اقتصاد رانت ويژگيو اما 
ک يبه  يكه اقتصاد محل ياشد به طورب ي ميخارجهاي  به رانت يمتك يدولت رانت 

 از ندارد.ين يقو يديبخش تول
 دهد. يل ميكار را تشك يروياز كل ن يبه رانت درصد كم يابير در دستيكار درگ يروين 
 است.  يرانت خارج يافت كننده اصلير دريحكومت در دولت رانت 
ال را دشوار فع ين مسئله، ظهور جامعه مدنيمردم است كه ا ياصل يدولت كارفرما 

 وجود ندارد. يشرفت در جهت دموكراسيپ يبرااي  زهيسازد و انگي م
دار يپا يت رشد اقتصاديک وضعيجاد يو ا ياقتصادهاي  تيگر نگران فعالينجا دولت ديدر ا 

 (.ShathaKhalil. 2018)اينجا براساس ماليات در تامين بودجه نيست  ست چرا كه دولت در ين
هاي نفت  رت تعريف شده است كه از لحاظ اقتصادي بين قيمترانت نفتي به اين صو 

هاي توليد نفت. پيدايش نفت و استخراج آن در  در بازار و همچنين اختالف بين هزينه
حجم انبوه رانت نفتي بر رانت ارضي اولويت يافت. رانت نفتي در راس درآمدهاي دولت 

هاي ديگر جامعه و يا هر يک از  قرار گرفته كه دولت به هر شكلي اين رانت را به بخش
هاي اقتصاد دولتي و يا غير دولتي توزيع كند. به طوري كه رانت نفتي عامل  بخش

بسياري از نوسانات سياسي و اقتصادي در كشور و يكي از مهمترين فاكتورهاي توسعه 
ر باشد. با توجه به اينكه درآمدهاي نفتي بادآورده  بسيا نامتعادل اقتصادي و سياسي مي

 .(43، 1463)نجفي،  باشند، دولت نيازي به ايجاد مديريت منظم اقتصاد ندارد زياد مي
 يها دولت ،د كننده و صادر كننده نفتيتول ياكثر كشورها توان گفت كه مي نيبنابرا 
و سهم  رود مي ماً به خزانه دولتين كشورها مستقيدر ا يرانت خارج رايز، هستندر يرانت

ز ين سميريرانت ف،ين تعرياساس ا. بر است درصد 30ش از يب دولت يآن در درآمدها
 ياست و حكومت دارايوه سين شي. ااستر يوه رفتار و حكومت دولت رانتيش شامل
نكه رانت در كنترل نخبگان حاكم است و دوم يا اولاست.  ياساس يژگيودو  رندهيدربرگ

 كنند مي امعه استفادهو كنترل ج يجلب همكار ين رانت براينكه نخبگان حاكم از ايا
 .(150: 1477 ،يوسفي ي)حاج دولت را حفظ كنند ياسيجه ثبات سيتا در نت

 وجود دارد. اين بيماري نخستين يهلند يماريبه نام ب يادهيپدر، يرانت يها در دولت 
ي ن شكل رويبه ا يهلند يمارياتفاق افتاد. ب 1370در سال و كشور هلند  دربار 
حاصل از صادرات نفت،  ينفت يش درآمدهايمت نفت و افزايق شيدهد كه با افزا مي

رقابل مبادله اقتصاد و يرشد بخش غ ،ش ثروتين افزاياد شده و ايک كشور زيثروت 
 .(75: 1463، ي)تهران دارد يف بخش قابل مبادله اقتصاد را در پيتضع
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ا شود ام مي كاالها يمت بعضيمنجر به عدم رشد ق يدر مدت كوتاه استين سيا 
ت را در علم ين وضعيدارد. ا ياديستند، رشد زين ين و مسكن كه اقالم وارداتيمت زميق

وجود داشته در كشور  ستم ارز شناوريس اگرن راستا ينامند. در ا ي مياقتصاد، اثر مصرف
 يارزش واقع يول شدهپول كشور  يش ارزش اسميافزا موجبش عرضه پول يباشد، افزا

ف شده در باال در يت توصيمشابه وضع يتيت وضعينها شود و در مي كمآن همچنان 
ر در اقتصاد يک ضرورت انكار ناپذي يهلند يمارياز ب يريشگيشود. پ مي جادياقتصاد ا
 باشد.  مي شامل نفت وگاز، يسرشار از منابع نفت يكشورها

زم و يجاد مكانيا ين مورد است كه همچنان در پيدر اها  ن نمونهينروژ از بهتر 
نروژ از سرگذشت  ياستگذاران اقتصاديسده است. ين پديكنترل ا يبرا ييرهاسازوكا

ق بودجه يتلف يبه جا يره ارزيس صندوق ذخيبا تاسكه  را آموختند يدرسها  يهلند
 . دور ماندند يهلند يماريبه باز ابتال  ،حاصل از صادرات نفت خام يبا درآمدها يسنوات
فا يسال گذشته ا 60ران در طول يا ياسيصاد سدر اقت يهمواره نقش اساس يدرآمد نفت 

ار دولت بود و ين درآمدها در اختيع ايص و توزيكرده است. چه قبل از انقالب كه تخص
را  يي، فساد و مصرف گراييمانند تورم، عدم كارآ يديشد ياقتصاد يها مشكالت و بحران

 ياجرا يبرا يممحك يعنوان پشتوانه مال بدنبال داشت و چه بعد انقالب كه نفت به
ران ياز اقتصاد ا يميتوان گفت بخش عظي دولت بوده است. م يو خارج يداخلهاي  استيس

 ياسالم يدر جمهور يبادآورده نفت يرا درآمدهايباشد ز مي ده رانتير پديهمچنان تحت تاث
 يطور (. به35: 1434ان، يند )توسليآ مي ن منبع درآمد دولت به حسابيعنوان مهمتر ز بهين

ن يو در ا ه استبود يهلند يماريگرفتار ب هموارهر ياخهاي  ران در دههياتوان گفت  يم كه
كه بازرگانان  يبه طور ؛ز رخ داده استي، كاهش ارزش پول نيكاريش بيضمن افزا روداريگ

ن يمقابله با ا يو راهكارهاها  روبروشدند. روش يشتريت خود با مشكالت بيادامه فعال يبرا
 يه گذاريدر بودجه و سرما ينفت يران شامل عدم استفاده از درآمدهايا يمعضل در جامعه 

ن ييابد( و تعيش يد ساالنه به اندازه تورم افزاينگه داشتن نرخ ارز )نرخ ارز با شناورآن، 
 باشد. مي دولت ياتيمال يدولت به اندازه درآمدهاهاي  نهيهز

به  ينفت ير استفاده از درآمدهايران در مسيافت كه ايتوان در ي مين، به روشنيبنابرا 
 ينفت يبر درآمدها يمتك يمبتال شده است. بيماري كه در كشورها يهلند يماريب

درست هاي  استيان كشور نروژ توانسته است با كاربست سين ميشود. اما در ا مي ظاهر
را پشت سر گذاشته و به توسعه  يمارين بيا ي،نفت ياستفاده از درآمدها يدر راستا

 برسد. يدار اقتصاديپا
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 ايران سهم نفت در اقتصاد -3

در آن و نقش ت ياهم اما شده است استخراج يمدت طوالن يران برايچه نفت در ا گر
 چهار برابر شدنبا شود. تر مي نمايان 1370 دهه هاي سالنسبتا از ران يتوسعه اقتصاد ا

 است افتهي شيافزا يقابل توجه زانيبه م يكشورها به درآمد نفت ينفت، وابستگ متيق
 .(Pesaran& kamiar. 2013: 5) دارد همخوانينفت  متيق يالملل نيب ديبا نوسانات شدكه 
عنوان يک كشور نفتي شناخته شده است، به عبارتي اقتصاد ايران  اقتصاد ايران به 

وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد و بيشتر سهم صادرات كشور به صادرات نفت 
اص دارد. همچنين صادرات نفت خام درصد بااليي از توليد ناخالص داخلي خام اختص

كشور را تشكيل داده است به طوري كه مي توان اقتصاد ايران را اقتصاد نفتي خواند 
 .(104: 1434)توسليان، 

ک، ياستراتژ ييعنوان كاال خود به يصادركننده نفت به واسطه صادرات نفت يكشورها 
 ي، اقتصاد جهانيشوند و با اتصال به تجارت جهان ي ميات تجارت جهانوارد روابط و مناسب

ن كاال يت اينفس ماه»سازند. گراهام فولر معتقد است كه  مي ثرااز خود مت يرا به نوع
ب يازها و آسيوصل شود و با ن يد كننده بالفاصله به اقتصاد جهانيشود كه تول مي باعث

ر يو اقدامات سا ين الملليب يصنعت يازهاين، نجها ين نظام اقتصاديبزرگترهاي  يريپذ
  .(060: 1477، 1)فولر «دكنندگان در اطراف و اكناف جهان اجبارا آشنا شوديتول

بودجه دولت و اقتصاد كشور در ايران براساس منابع طبيعي و باالخص نفت و درآمد  
تصاد شده و ناشي از صادرات آن مبتني است. اين امر منجر به وابستگي به نفت در اق

افراطي اعتقاد شكل  بهگروهي كه به اقتصاد بازار آزاد مشكالتي را به وجود اورده است. 
نفت را بالي سياه و دارند يا نسبت به تحوالت اجتماعي در ايران خوشبين نيستند، 

  .(10: 1433)ديني تركماني،  دانند مي
( 1ي شود: نمودار )در زير به بررسي ميزان وابستگي ايران به نفت پرداخته م 

( صادارات نفتي ايران، نمودار 0درآمدهاي نفتي ايران در بيست سال گذشته، نمودار )
( درآمد صادارت نفت و گاز 3و نمودار )  1430تا  1400( درآمد نفتي ايران از سال 4)

 دهد. نسبت به قيمت ثابت را نشان مي

                                                      
1. Fuller  
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 (.1437)منبع: اقتصادنيوز، 

  گردد كه با نوسانات شديد درآمدهاي نفتي مـوجب مي  به  دولت  وابستگي بودجه 
خصوص ه ب .شود  مديريت كالن مالي و اقـتصادي كـشور دچـار اختالل نفتي،  درآمدهاي

  براي  كمتري   پذيري  هاي جاري دولت انعطاف هزينه ،در زمان كاهش درآمدهاي نفتي
هم  آن   يابد كه دليل ميكـاهش  هاي عمراني دولت بـيشتر  كاهش دارند و هزينه
  طـوالني عثدر نـتيجه بـاكه  هاي جاري نسبت به عمراني است چسبندگي بيشتر هزينه
 .(11: 1465)حاجي ميرزايي،  گردد مي ي عمراني ها شدن دوره ساخت پروژه
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اخير سهم صادرات نفت از   سالهاي  درهمانطور كه در نمودار باال مشاهده مي شود  
 15درصد و سهم آن در توليد ناخالص داخلي در حدود  75  تـا 75ـين كل صادرات ب

ارز براي واردات بوده است.   مينات  اصلي  درصد بوده است. همچنين صادرات نفت منبع
درصـد( از طريق صادرات  70دولت )بيش از   هاي هزينه  عـالوه بـر ايـن بخش مهمي از

واردات،   مانند  اقتصادي  غييرهاي مهممت برخي از ،بنابراين. شود نفت تأمين مي
  صادرات  ثر ازاهاي مصرفي دولت، سرمايه گذاري دولتي و خصوصي، نرخ ارز و ...مت هزينه
 (. 104: 1466 )افروز و سـوري،  اند نفت

 1330تا  1320درآمد نفتي ايران از سال 

 

 منبع: )بانک مركزي(.
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هاي  صادرات نفتي ايران در سالي دهند، نشان م باال همان طور كه جدول و نمودار 
اي داشته است و به همين  از انقالب اسالمي ايران تا كنون، افزايش قابل مالحظه پس

و باعث شده است كه  است داشتهعودي صها سير  نسبت نيز قيمت نفت در اين سال
ش حياتي كشور نيز افزايش يابد. بنابراين طبق آمار مذكور، نفت نقص داخلي لتوليد ناخا

در اقتصاد ايران ايفا مي كند و اقتصاد اين كشور شديدا به درآمدهاي نفتي وابسته است 
و بر همين اساس در آينده نزديک به يک مشكل و تهديد جدي براي كشور تبديل مي 

 شود.

 شرفتهيپ يران و کشورهايبودجه ا يمت نفت با تراز کليق يهمراه

 

 (1435مجلس،  هاي اقتصادي معاونت پژوهشمنبع: )
 

 
ثيرپذيري مستقيم بودجه دولت و اقتصاد از نوسانات قيمت و درآمد نفت ويژگي ات 

 كشورهاي صادركننده نفت در چند دهه اخير بوده است. نمودار باال نشان مي عمومي
طور قابل  تراز كلي بودجه دولت به دهد كه هم در ايران و هم در كشورهاي پيشرفته، 

 روند نوسان قيمت است.ثير اتحت ت  توجهي
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 عملکرد بودجه عمراني و قميت نفت

 

 (1435هاي اقتصادي مجلس،  معاونت پژوهشمنبع: )

 
هاي  نوسان قيمت و درآمدهاي نفتي، عمدتاً در نوسان بودجه ،طبق نمودار باال 

همين شود.  جاري كمتر اجباري هستند( منعكس ميهاي  عمراني )كه نسبت به بودجه
و در نتيجه بودجه عمراني در نتيجه نوسان قيمت نفت، عامل مهمي در نوسان بودجه 

 رود. رشد اقتصادي كشورهاي متكي به اين منبع طبيعي به شمار مي

ادبيات اقتصادي در كشورهايي كه بودجه دولت در آنها متكي به منابع طبيعي است،  
وارد، عدم تنوع مختلف و البته مشترک است. يكي از مهمترين اين م مملو از مشكالت

اقتصاد در اين كشورهاست كه خود دليل كاهش رشد است و افزايش آن نيز به افزايش 
  (.1435)آتشبار،  انجامد رشد مي

 هاي توسعه و درآمدهاي نفتي در ايران برنامه -9

و اند  هاي ايران در بودجه عمومي وابستگي به درآمدهاي نفتي را تجربه كرده همه دولت
اين درحالي است كه سياست اعالمي به نفت در عمل اتفاق نيافتاده است. قطع وابستگي 

در   توليدي و صنعتي ديگر بخشهاي در گذاري سرمايه و اقتصاد در تنوع ايجاد آنها
هاي مجلس  )مركز پژوهش است بوده ايران صادرات درآمد از نفت سهم كاهش راستاي 

 (. 1435شوراي اسالمي، 
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تهيه شده و آماده تقديم به  1471پس از انقالب در سال برنامه توسعه نخستين  
اهداف ده گانه برنامه اول، ساماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و . مجلس شد

هاي پايان سند برنامه، متوسط رشد  . در جدولبودشده  مطرح ،زدايي از تهران تمركز
درصد  0/4به رشد جمعيت )درصد در سال و توليد سرانه با توجه  1/6اقتصادي ساالنه 
درصد بود. الگوي برنامه، برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي  3/3درسال(، ساالنه 

برنامه جاِيگزيني واردات با حمايت از صنايع داخلي و كاهش وابستگي به درآمد نفت بود 
 (. 1476)سازمان برنامه، 

اسالمي دريک ماده واحده اجتماعي و فرهنگي جمهوري -برنامه دوم توسعه اقتصادي 
الگوي برنامه دوم، . ( تهيه شد1473-1476سال ) 5تبصره براي اجرا در مدت  101و 

برنامه ريزي جامع اقتصادي و استراتژي برنامه، رشد و توسعه پايدار، حمايت از صنايع 
)سازمان برنامه و بودجه،  بودداخلي و كاهش وابستگي به درآمد نفت انتخاب شده 

ها و  بي ثباتي سياستو متعاقباً  1477كاهش درآمدهاي نفتي در سال  اما با(. 1473
 و ابراهيمي، )راغفرشد راهكارهاي مقابله با فقر و نابرابري منجر به ناكارآمدي ها  برنامه
1467 :44.) 

 07بخش،  4اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي در -برنامه سوم توسعه اقتصادي 
( تهيه شده بود. مهم ترين 1473-1464سال ) 5را در مدت ماده براي اج133فصل و 
هاي برنامه سوم توسعه عبارتند از: افزايش بي رويه واردات؛ افزايش كند صادرات  ناكامي

هاي نفتي؛ روند ناقص  غيرنفتي؛ افزايش حجم نقدينگي؛ وابستگي شديد بودجه به درآمد
هاي مالياتي و رشد  صول درآمد؛ عدم وها نبودن يارانه و كند خصوصي سازي؛ هدفمند

 (.77: 1435)مصلي نژاد و محمدزاده،  اشتغال پايين

 17/6/1464ماده تهيه و در تاريخ  171فصل و  15بخش،  7برنامه چهارم توسعه در      
( تهيه شد )سازمان مديريت و برنامه ريزي، 1463-1466براي اجرا در دوره پنج ساله )

با وجودي كه در كل اين دوره درآمدهاي نـفتي  (1463-1466در دوره ) (.1464
ولي بـه  ،دالر رسـيد 150اي بـاالتر از  و در مقاطعي قيمت نفت به بشكه  بود  سـرشار

اي از  با معضالت عمده دليل تزريق درآمدهاي نفتي به درون جامعه، اقـتصاد كـشور
  بـه  زيرا ؛مواجه شداقتصادي  يها بنگاه  از  بسياري  جمله تورم، ركود و ورشكستگي

ه درآمدهاي عظيم نفتي در بودجه ريـزي، سـياست انبساطي اجـرا شـد و ب  پشـتوانه
سياست   اجراي  ادامه  عالوه به دليل حضور درآمدهاي نفت در ذخـاير بـانک مركزي و در

بـاعث افـزايش شديد  متعاقباً و شد  پول  هاي زودبازده، سبب انبساط شديد در بخش وام
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دامن زد  هاي اقتصادي شـد كه اين موضوع نـيز بـه تورم شديد تقاضا در تمامي بخش
 (.74: 1431 )كرم زادي،

در كشورهايي كه بخش عمده درآمد  توان گفت هاي فوق ميا توجه به واقعيتب 
د و اتكاي دولت به ديگر صادرات غيرنفتي در وش صادراتي از محل فروش نفت تامين مي

كه نفت مهم  از آنجااي برخوردار است.  هژن از اهميت ويآت درآمدهاي ثبا ،حداقل است
ترين منبع تامين درآمد ارز و يكي از منابع اصلي تامين بودجه عمومي كشور ما 

مد حاصل از آن كه از عوامل متعددي آبي ثباتي، نااطميناني و نوسان در ،باشد مي
 دهد. اعي را تحت تاثير قرار ميهاي اقتصادي و اجتم تمام برنامه ،گيرد سرچشمه مي

 از تشكيل حساب ذخيره ارزي تا صندوق توسعه ملي -4

بوده  ينفت يت درآمدهايرينحوه مد ،رانيدولت در اقتصاد ا يها از دغدغه يكيهمواره 
ران، بودجه دولت يحاصل از نفت به اقتصاد ا يارز يانتقال درآمدها ير اصلياست. مس

 د.باش يم
 ثبات يپرنوسان و ب ،يجهان ينفت در بازارها متينوسانات ق ليدل به ينفت يدرآمدها 

است. در واقع در  ينفت ياست؛ اما نكته جالب واكنش نامتقارن بودجه دولت به درآمدها
مخارج رو به گسترش دولت از  ابد،ي يم شيافزا ينفت يكه درآمدها يرونق نفت يها دوره
 يها در مقابل در دوره شود، يم نياز نفت، تام حاصل يارز يفروش درآمدها قيطر

 ابد،ي يتنها كاهش نم مخارج دولت نه ابد،ي يكاهش م ينفت يكه درآمدها يركود نفت
جهت پوشش  ياستقراض از بانک مركز قيبلكه مخارج رو به گسترش دولت از طر

 (.0013: شماره 1466اقتصاد،  ياي)روزنامه دن گردد يم نيبودجه تام يكسر
از  يناش يل فشارهايتعد يشتر در راستاين حساب بيا يريشكل گ ن فلسفهيبنابرا 

ا ينده كشور يآهاي  نسل يجاد پس انداز برايبوده تا ا يمت نفت بر اقتصاد ملينوسان ق
مت يمت و كاهش قينوسات ق 1470ن در دهه ي. همچنيبانک مركز ير ارزيكاهش ذخا

با  يره ارزيصندوق ذخ دولت و محقق نشدن بودجه موجب شد تا ينفت و درآمد ارز
ر نوسات ياز تاث يريو جلوگ ينفت يو موقت يافته مقطعيش يافزا يهدف جذب درآمدها

 (. 70: 1435، يد )روشنيبوجود آ يمت نفت بر بودجه دولت و اقتصاد مليق
در راستاي دستيابي به راهكارهاي عملي در خصوص مديريت صحيح درآمدهاي  

قانون برنامه پنج  70ماده و در قالب  برنامه سوم توسعه نفتي، نخستين بار براساس قانون
و مقرر شده كه از سال  ايجاد يارز رهيافتتاح حساب ذخ يساله سوم توسعه اقتصاد
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 نيشده برنامه در ا ينيب شيمازاد درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پ 1460
كه در  ي(. در صورت0130: شماره1466 اقتصاد، يايروزنامه دن) شوند يحساب نگهدار

شده  ينيش بيحاصل از فروش نفت خام كمتر از نفت خام كمتر از آنچه پ يآمد ارز
برداشت كند  يره ارزيحساب ذخ يماهه از موجود 7ک دوره ي يتواند طي باشد دولت م

توان ي ن ميدر نظر گرفته شود. بنابرا يآن در حساب درآمد عموم ياليو معادل ر
 ان كرد: ين صورت بيرا به ا يارز عملكرد و نقش حساب

 وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام كاهش يابد؛ 
 در صورت بهبود درآمدهاي نفتي از گسترش بي رويه بودجه جلوگيري به عمل آيد؛ 
 هاي منفي نفتي بر اقتصاد و اعتبارات عمراني؛ جلوگيري از ورود شوک 
اي توليدي و صادارتي تقويت شوند )صادقي و ه هاي غيردولتي در بخش بخش 

 (.31: 1431بهبودي، 

بنابراين مي توان گفت كه پديده حساب ذخيره ارزي در ايران چندان با برنامه نبوده و 
صورت مقطعي بوده است و همين كه ذخاير اندكي در اين حساب نگه داري مي شد  به

مگي، حساب ارزي نتوانسته موفق خاطر همين بي برنا به طرق مختلف هزينه مي شد. به
 عمل كند و به اهدافي كه براي آن تعريف شده بود، برسد. 

 رييدولتمردان به فكر تغ ،باعث شد يارز رهيكننده حساب ذخ ديناامهمين عملكرد  
 1467در سال  نيدر اقتصاد كشور باشند. بنابرا ينفت يدرآمدها تيريمد ياستراتژ

روزنامه ) را مطرح كرد يصندوق توسعه مل جاديا مصلحت نظام موضوع صيمجمع تشخ
 (.0013شماره : 1466اقتصاد،  يايدن

پس از تجربه ناموفق حساب ذخيره ارزي، تأسيس صندق توسعه ملي با هدف  
قانون  65و  63سرمايه گذاري در امور زيربنايي و توجه به عدالت بين نسلي در مواد 

اصلي اين صندوق حفظ اصل  تمورياشد. مبرنامه پنجم توسعه كشور تصويب و ابالغ 
 (.37: 1433)صيادي و بهرامي، اعالم شد سرمايه و عدالت بين نسلي از درآمدهاي نفتي 

رسد اين صندوق نيز نبايد سرنوشت بهتري  مينظر  بهبا توجه وضعيت اقتصادي كشور، 
 نسبت به حساب ذخيره ارزي داشته باشد.

 ازمنديدر اقتصاد ن ينفت يكار سركوب دالرها و ساز ،كارا شدنبا توجه به اين  
هاي  ميگذار بر تصم ريتأث يو اجتماع ياسيس يروهاين يكارآمد دولت و همكار ينهادها

كه از طريق اين صندوق مي  است ينفت يردن درآمدهاك نهيهز وهيش نهيدولت در زم
 نيهت تامدولت ج ورشياز  ديبا يارز رهيصندوق ذخن يبنابرا تواند تحقق پيدا كند.
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 ،صندوق نيا سيهمان طور كه گفته شد هدف از تاس رايبودجه مستقل باشد ز يكسر
 متيق يها كشور در زمان نوسان يريپذ بيبود. تا از آس يمازاد نفت يدرآمدها رهيذخ

 كند. يرينفت جلوگ

همچنين توجه به ايرادات وارده به كاركرد صندوق توسعه ملي بايد يكسري  
 امه و كاركرد اين صندوق ايجاد شود: اصالحات در اساسن

اي با منابع مشخص و مستقل از  ساز بودجه ايجاد صندوق يا حساب ثبات .1
 .صندوق توسعه ملي كه براساس يک قاعده مالي ايجاد شده باشد

 .كه استقالل در منابع و مخارج داشته باشد طوري تغييرات اساسنامه صندوق به .0
 .ندوقص يمنع اعطاي تسهيالت ريالي ازسو .4
هاي خارجي يا تامين بيمه  گذاري استفاده از منابع صندوق در مشاركت سرمايه .3

)صندوق توسعه ملي  گذاران خارجي و وثايق مورد نياز براي ورود سرمايه
 جمهوري اسالمي ايران(.

 سهم نفت در اقتصاد نروژ -7

درآمدهاي  نروژ بعد از عربستان و روسيه سومين كشور صادركننده نفت در دنيا است كه
كند و آن را در صندوق ارزي پس انداز مي  حاصل از نفت را صرف افزايش ثروت ملي مي

درصد از درآمد فروش نفت را  00كند و دولت هرگز حق برداشت آن را ندارد. اين كشور 
المللي سرمايه  هاي بين درصد آن را در بازارها و بورس 60كند و  صرف بودجه دولتي مي

 (. 11: 1433كمالي دلفاردي و ديگران، گذاري مي كند )
طور مستقيم و ذاتا نمي تواند مانع رشد اقتصادي  با توجه به اينكه منابع طبيعي به 

يي مانند نوسانات شديد بازار جهاني ها رسد اين پديده از طريق كانال مينظر  بهشود، 
كاالهاي  )غيرقابل مبادله( نسبت به نفت، افزايش قيمت نسبي كاالهاي غيرتجاري

كشاورزي، ضعف  نتيجه، لطمه خوردن به بخش صنايع و )قابل مبادله( و در تجاري
صورت غيرمستقيم موجب بروز  هاي شغلي و بي توجهي به سرمايه ي انساني، به مهارت

)حسيني يزدي و  برخي انحرافات در عملكرد اقتصادهاي متكي بر منابع شده است
 (.13 :1433توسلي نائيني، 

ترين كشور منطقه اسكانديناوي بود. با اين حال، تاريخ كم درآمدها  راي دههنروژ ب 
اقتصادي اخير اين كشور نشان دهنده رشد توليد ناخالص داخلي در مقايسه با ساير 

مانند اياالت متحده است كه در نمودار زير  ،نقاط اروپا و ديگر كشورهاي توسعه يافته
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كشف نفت نروژ در سال  اطور معمول ب ادها بهنشان داده شده است. اين نوسان رويد
، بخش نفت بيش از 0010ده است. در سال همراه بو 1371و پس از آن از سال  1373

 (.Essays. 2013) داد مي درصد كل ارزش خالص اين كشور را تشكيل 04
 

 
 

دولت نروژ تأكيد زيادي بر اين امر داشت كه منابع طبيعي بايد تحت كنترل دولت  
با امتيازاتي د و دولت مقام مسئول در زمينه اعطاي امتياز كشف و توليد نفت باشد. باش

اولين چاه نفت در فالت قاره نروژ  1377اعطا كرد، در سال  1375كه دولت در سال 
 40000آغاز شد؛ در آن زمان توليد نفت روزانه  1370حفاري شد و توليد در اوايل دهه 

به سه ميليون بشكه  1337يک ميليون بشكه و در سال به  1367بشكه بود كه در سال 
در روز افزايش يافت. به دليل پايين بودن تقاضاي داخلي در نروژ اين كشور توانست به 

 (.50: 1460شيركوند، ) يكي از صادركنندگان عمده نفت در جهان تبديل شود

هاي  هاي نفتي بحث هاي آالسكا و آلبرتا، در نروژ نيز بعد از كشف حوزه همانند ايالت 
فراواني در رابطه با چگونگي مصرف اين درآمدها صورت گرفت و ترس از بيماري هلندي 

هاي ناشي از جذب اين درآمدها در اقتصاد داخلي شدت يافت. با اين حال  و نيز نگراني
از ابتدا درپي  پارلمان نروژ (.60: 1463كيان پور، )صحبتي از ايجاد صندوق نفتي نبود 

هاي  ود كه نفت سهم زيادي در اقتصاد نروژ داشته باشد و در اين راستا شركتاين ب
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هاي نروژي از  در اين فرآيند، بنگاهكردند.  نروژي هم بايد در اين بخش فعاليت مي
شناسي بهره بردند.  سازي و تخصص زمين  هاي مرتبط نظير كشتي قابليت در زمينه

و در بازار اند  ي گوناگوني فعال بودهها ههاي نروژي پيش از كشف نفت در زمين بنگاه
دست آوردند. اما در بخش نفت، به دليل هزينه ي زياد اين  جهاني نيز جايگاه بااليي را به

 (.04: 1430)بابازاده، ها زياد فعاليت نمي كردند  بنگاه

. شدنروژ  موجب افزايش درآمد 1373و  1374هاي  در سالنفت افزايش قيمت  
يي را تدارک ها ، برنامهها با پيش بيني ادامه روند افزايش قيمتاين مسير در دولت نروژ 

 هاي زيادي به بار آورد. ديد، اما شرايط پيش بيني شده عملي نشد و دولت نروژ بدهي
را به   ارزي  تشكيل صندوق ذخيره  1330اين امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 

كرد و از آن   آغاز  را  كار خود 1337ي در سال طور رسم تصويب برساند. اين صندوق به
كه  حالي  . درودش اين كشور زمان تا كنون توانسته مـوجب تحول بزرگي در اقتصاد

را صرف   اغلب كشورهاي نفت خيز دنيا درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام خود
وجبات نروژ با پس انداز كردن آن در يک صندوق مستقل م ،كنند مي  هاي جاري هزينه

 (.017: 1435)سلطاني و حشمت پور،  اين تـحول عـظيم شده است

 سياست توسعه ملي و درآمدهاي نفتي نروژ -0

 ذخيره ارزي  صندوقتاسيس  -0-8

درآمد افزايش  پيامدهاي منفيدر نروژ پس از كشف ذخاير نفتي وسيع، براي مقابله با 
 ،هاي اقتصاد بر روي ديگر بخش آن نوسان قيمت نفت و جلوگيري از تاثيرات و ناگهاني

كه  نروژي تاسيس شد درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاريصندوقي  1330در سال 
 دومين صندوق مستمري مستقل در جهان است كه تقريبا نيم تريليون دالر ارزش دارد

 (.0: 0010 ،1موري)

،  گذاري سـياست  هاي  گري اندک دولت در بخش نفت و گاز و تفكيک بين حيطه تصدي 
يند توسعه و بهره برداري از امنجر به درگيري اندک دولت در فر ،گذاري و تجارت  قانون

و در عوض، انجام نظارت مستمر بر حسن انجام كار توسط   و گـاز  نـفت  مـنابع
هاي متنوع،  اسـت كه در بلند مدت با اعمال ماليات  گرديده  هاي داخلي و خارجي شركت

طور كلي، هـمه مـنابع مالي حاصل از  به .اسـت  نموده  حداكثر  درآمدهاي خود را
                                                      

1. Murray 
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گردد كه  بازنشستگي دولتي اين كشور ذخيره مي  صندوق  صادرات نفت و گاز نروژ، در
 ونظارت بر اين نهاد قرار دارد   و هيئت  مركزي  طور مستقيم، تحت نظارت بانک به

تامين منظور  بهاز اين صندوق،   تبرداش .شوند اعضاي آن توسط مجلس نروژ تـعيين مي
هاي انجام شده  درصد از سود سرمايه گذاري  چهار  حد  كسري بخش غير نفتي، حداكثر در

مستقيم از درآمدهاي ارزي در   استفاده  به  توسط صندوق امكان پذير است و دولت مجاز
صندوق  مسووليت مديريت(. 100: 0011، 1نروژ ماليه وزارت) اقـتصاد داخـلي نيست

برعهده بانک مركزي نروژ گذاشته شد. اين بانک پيش از اين تجربه مديريت ذخاير ارزي را 
 (.03: 1430شده و مورد احترام بود )بابازاده،   داشت و از اين جهت شناخته

طراحي شد كه بتواند كاركردهاي زير را اي   به گونه  صـندوق  ساختار و شيوه عملكرد 
 تحقق بخشد:

نـوسان اقـتصادي ناشي از تغييرات قيمت محصوالت   ا هرگونهمقابله ب 
 صادراتي؛

كشور   تـوانايي  مـالي خارجي نسبت بـه  ايـجاد اطـمينان الزم بـراي بـازارهاي 
 هاي خارجي؛ در زمينه پرداخت تعهدات ارزي در شرايط بحراني يا بروز شوک

 امكان سودآوري جاري ذخاير ملي؛ 

 ول ملي؛كـمک بـه حـفظ ارزش پ 

 (.40: 1464، )حـشمتي مـواليي  گذاري در خارج از كشور  منبعي جهت سرمايه 

 هاي اقتصادي   به ساير زمينه توجه -0-3

مسئله ي عدم تمركز صادرات بر يک محصول را درک كرده و به همين دليل نروژ 
ي از كرده است. بسيار ها معطوف ساير زمينهتمركز خود را از روي نفت برداشته و به 

 درستپذير  تمركز صرف بر روي منابع، حتي از نوع تجديد عقيده دارند كه اقتصاددانان
كساد شدن بازار اين منابع و يا هر اتفاق  زيرا در اين شرايط ممكن است بانيست، 

 طور كامل از بين برود. ديگري، اقتصاد يک كشور به دليل وابستگي شديد به آن منبع، به
 مي  درصد از كل حجم صادرات اين كشور را تشكيل 35در نروژ نفت و گاز   صادرات

تـواند به حيات  خود مي  و گاز  نفت  تنها با صادرات اين كشورشود  پيش بيني ميو   دهد
    (.17: 0013، 2)مگانگالوما خود ادامه دهد

                                                      
1. Norwegian Ministry of Finance 
2. Mgangaluma 
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  ها تعلق منابع به تمام نسل -0-9

بع نفتي به تعلق اين منابع به همه ي گيران نروژ در مديريت منا مداران و تصميم سياست
آيد )ديسچ،  ها تأكيد دارند و همين امر يكي از داليل توسعه اين كشو به شمار مي نسل

مـحافظت از اقتصاد تنها  نه ،ذخيره هدف از تشكيل صندوق، در اين راستا(. 13: 0014
ايجاد  تي نروژ،بلكه حمايت حسابگرانه از سـرمايه نـف در بـرابر نـوسانات قـيمت نفت،

كاهش مـصرف جـاري  انجام دادن تعهدات مالي كشور در آينده،  براي  اندوخته درازمدت
 و حركت به سمت اقتصادي غير نـفتي بود. 

 سازي  شفاف -0-4

  بار بوسيله پذيري صندوق هر سه ماه يک  ها و درجه ريسک هزينه شفافيت عملكرد،
  هاي فصلي همچنين گزارش رسد. ردم ميبانک مركزي نروژ به اطـالع عـمومي مـ

طور مرتب بعد از  بـه مـوازات آن به گيرد. بر روي وب سايت آن قرار مي  نيز  صندوق
يک كنفرانس خبري در مورد  با مسئوالن وزارت دارايي،  صندوق    تشكيل جلسات اعضاي

مي درگزارش ساالنه فهرست تما . شود مي  داده  صـندوق تـرتيب جاري عملكرد
 (.05: 1467 )كـارآفرين، گردد ها و درآمدها اعالم مـي درصد مالكيت ها، گذاري سرمايه

 گذاري در ديگر كشورها   سرمايه -0-7

 يگذار هيكشورها سرما گريصندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفاً در د يموجود يتمام
در  ها يذارگ هيسرما نيو بزرگتر نيشتريب يالديم 0005كشور در سال  نيو ا شود يم

 نيتر يكه اصل لياستات او يشركت دولتاسم مورد صنعت نفت و گاز را داشته است. 
المللي اش،  ي بينها به دليل سرمايه گذاري ،نروژ است رشركت استخراج نفت و گاز د

 نيتر ياز اصل يكهمچنين ي. شده است دهياز نروژ شن ريغ ييدركشورها شتريب
. استات اويل است شركت نيهم ،كند يا استخراج مر رانينفت ا يكه حت ييها شركت

 يبرا زهيانگ جاديامنظور  به يارز رهياستفاده از صندوق ذخ است،يس نيا گريجنبه مهم د
 .كنند مي تيفعال ينفت نياديماست كه در توسعه  يگذاران هيسرما
ردن كار به ب يگذاران تالش آنها برا هيسرما گونه نيا قيتوانسته است با تشو نروژ 
باز  بيضر شتريهرچه ب شيجهت افزا ديجد يها و ابداع روش ايروز دن يتكنولوژ نيآخر

نروژ  نيادياز م ينفت در برخ افتيباز قيطر نيدو چندان كند. از ارا  ينفت نياديم افتي
 40حداكثر  رانياكثر مخازن ا يرقم برا نيا كهي. در حالتاس دهيدرصد رس 70به حدود 
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 ياز دو برابر نفت شيب ينفت دانيم کياند از  توانسته ها ينروژ گريددرصد است به عبارت 
 .((http://www.daneshenaft.ir شود برداشت كنند استخراج مي ايمناطق دن ريكه در سا

به سرمايه گذاري در ديگر كشورها گرفته است به شرح تصميم  نروژ كه   داليلياز  
 باشد:  ذيل مي

منبع اضافي براي تامين مالي   ق به يکجلوگيري از تبديل شدن صندو 
  به داخلي استفاده شود،  گذاري هاي دولت. اگر از وجوه صندوق در سرمايه هزينه

 گردد كه عواقب خاص خود را در پي دارد. از بـودجه دولت تبديل مي  بـخشي

شود كه ساختار صنعتي  ها به خارج از كشور باعث مي گذاري سوق دادن سرمايه 
در صورت كاهش يا قطع درآمدهاي   رو ازاين اي نفتي وابسته نگردد.به درآمده

 نفتي نـيز ايـن سـاختار قابل دوام خواهد بود.

گذاري مستقيم منابع صندوق نفت در  ضرورت تـثبيت اقـتصاد نـروژ با سرمايه 
هاي  زمينه تقويت ارزش نرخ ارز يا كاهش نرخ  در  اين امر فشار خارج از كشور.

كند و اقـتصاد داخـلي را در مـقابل تاثيرات ناشي از درآمدهاي  م ميبهره را ك
 دهد. باالتر نفتي مورد حمايت قـرار مـي

به  تواند آثار تورمي بر جاي گذارد. داخل كشور مي  در  مصرف درآمدهاي ارزي 
هاي داخـلي در بـرابر  تواند منجر به ضعف شـركت عالوه در شرايطي مي

  (.101-104: 1463 يوسفي،) واردات انبوه گردد

 تامين صندوق بازنشستگي  -0-0

را به كارآمد ترين صندوق در  در سالهاي اخير آن صندوق بازنشستگي عملكرد مناسب
بلند  يها استياعمال س يابزار برا کيعنوان  صندوق به نيا. دنيا تـبديل كرده است

شد. انتقال  سياست 1330در سال  ينفت يكسب درآمدها يجيو توقف تدر يمدت مال
دولت،  يكه توسط صندوق بازنشستگ يخارج يها يينروژ به دارا يثروت از منابع نفت

دولت  ينفت ثروت يتا تنوع و گوناگون كند يبه دولت كمک م شود يم يگذار هيسرما
 .(http://www.daneshenaft.ir) كند دايبهبود پ

 تماد به دولت اع -0-5

بـه دقـت در حال   گـيران در واقع تصميم .گيرد در نروژ ولخرجي عظيمي صورت نمي
درصـد مـازاد درآمدهاي  3توانند تنها  اي هستند كه بر اساس آن، مي اجراي مصوبه

http://www.daneshenaft.ir/
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زيادي   داليل  هزينه يا سرمايه گذاري كنند و البته دولتي هاي عمومي پروژهصندوق را در 
و اند  كه چرا مردم نروژ از پس انـداز شـدن ذخـائر و منابع مالي خود راضيوجود دارد 

گرفتار وسوسه داشتن زندگي تجمالتي نيستند. پروفسور كـپلين مـعتقد اسـت كه 
هاي مربوط به تساوي حقوق افراد باعث شده اسـت كـه   مشي  دمكراسي اجتماعي و خط

ما به »گويد:  او مياد عمومي داشته باشد. اي همگن با سطح عظيمي از اعتم نـروژ جامعه
اي هوشمندانه هزينه خواهد  پردازيم به شيوه كه مي  مـالياتي  دولت اعتماد داريم. باور داريم

شد و وقتي اطمينان است كه بـقيه افـراد سـهم خودشان را ميپردازند شما هم از پرداخت 
  ثروتمند  شهروندانش  بـاالي اعـتمادبه دليل سطح   نروژ  آيا  سهم خود راضي هستيد. اما
دليل ثروت زياد نفت كشورشان باالست؟ همچنين كپلين ه است يا اعتماد شهروندانش ب

باالي اعتماد باعث آسان   سطح  كه  مـعتقد اسـت كـه هر دو گزينه درست است به طوري
 (.017: 1435)سلطاني و حشمت پور،  «شود مي  و روان شدن رشد اقـتصادي

 مدهاي نفتي در متغيرهاي توسعه ي اقتصادي نروژآش درنق

 توليد نفت نروژ:

 
 

و بر  داشتهعودي صروند  1370دهد كه توليد نفت نروژ از سال  نشان مي باال شكل 
 ها افزوده شده است. ميزان آن در طي اين سال
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 هاي بخش نفت: تيدولت از فعال ينقد انيخالص جر

 
 )منبع: بانک جهاني(.

  
 يآنها درآمد نيتر . مهمدهد يدولت در طول زمان را نشان م يرآمدهادودار باال نم 

منبع مهم  ني؛ دوميدآ يدست م خاص بخش نفت به ياتيمال ستميس قياست كه از طر
در تمام حاضر  درحال SDFIاست.  SDFI قياز طر ميمستق تيدرآمد دولت مالك

 تيدولت دو سوم سهام مالكعالوه . به فعال دارد ريغ تيسهام مالك ينفت يها پروژه
 مايشده آن را مستق مينسبت از سود تقس نيدارد و به هم اريرا در اخت لياو استات

 .كند يم افتيدر

 نتيجه گيري

پردازد و تنها مقدار  دولت نروژ به سرمايه گذاري درآمدهاي نفتي در خارج از كشور مي
شيوه منجر به موفقيت دولت نروژ  كند. همين كمي از آن را در اقتصاد داخلي وارد مي

گيري اين راهكار توسط نروژ باعث شده يک منبع  كار بههاي نفتي شده است.  در فعاليت
نفري ايجاد شود و  ميليارد دالري براي اين كشور پنج ميليون 600ارزي نزديک به 

تي وقاما در ايران  ايجاد نكند آننوسان قيمت نفت نيز هيچ تالطمي در اقتصاد ملي 
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يابد، اقتصاد دچار بيماري هلندي و در زمان كاهش قيمت نفت،  قيمت نفت افزايش مي
هم  ايرانرشد اقتصادي  . عالوه بر اينشود رو مي دولت با كسري بودجه و تورم روبه

 و پايداري وقت روند باثبات همراه با نوسانات درآمدهاي نفتي، نوسان داشته و هيچ
 .نداشته است

خيره ارزي از مهمترين راهكارهاي دولت نروژ براي ورود تأسيس صندوق ذ 
بر اساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالي خارجي درآمدنفتي به اقتصاد بوده است. 

 شود و اوراق بهادار سـرمايه گـذاري مـي و ، اسناد بازار ماليها اوراق قرضه، سهام شركت
د. در اين راستا بانک مركزي هرسه ماه را تأييد كنتغييرات در صندوق  پارلمان نروژ بايد

 رساند.  پردازد و آن را به اطالع مردم مي به بررسي شفافيت صندوق مي
هاي اين دو كشور بايد گفت در خصوص تشكيل صندوق و حساب  در راستاي تفاوت 

ذخيره ارزي دو كشور شرايط متفاوتي داشتند كه بستگي به نوع نگاهشان به درآمدهاي 
اما هدف هر دو كشور در راستاي مديريت درآمدهاي نفتي بوده كه منجر  نفتي داشت.

اهداف  حساب ذخيره ارزي ايرانبه ايجاد صندوق و حساب ذخيره ارزي گرديده است. 
هاي  نروژ به موفقيت خود را عملي نكرده و مسير درستي را طي ننموده است، اما

  اين دسـتاوردهاي مهم در نروژاز جمله  در اين زمينه دست يافته است.  چشمگيري  
گذاراني است كه در توسعه ميادين  ه براي سرمايهزمنظور ايجاد انگي، صندوق  از  استفاده

گذاران تالش آنها را  گونه سرمايه اين كشور توانسته با تشويق اين . كنند نفتي فعاليت مي
جديد جهت افزايش  هاي و ابداع روش  دنيا  بـردن آخـرين تكنولوژي روز  براي به كار

دو چندان كند. از اين طريق بازيافت نفت در  هرچه بيشتر ضريب بازيافت ميادين نفتي
رقـم براي اكثر مخازن   كه اين درحالي درصد رسيده؛ 70برخي از ميادين نروژ به حدود 

اند از يک ميدان نفتي بيش از دو  ها توانسته نروژييعني  درصد است. 40ايران حداكثر 
ارزي نروژ نقش   ذخيره  هاي مـهم صندوق يكي ديگر از ويژگي برداشت كنند.ايران ر براب

هاي  باشد كه عملكرد مناسب آن طي سال آن در صندوق بـازنشستگي ايـن كشور مي
 اخير اين صندوق بازنشستگي را به كارآمدترين در نوع خود تبديل كرده است.

ها و  نروژ، از ديگر پيروزي عالوه بر عملكرد مثبت صندوق ذخيره ي ارزي 
شمار توان به افزايش  عملكردهاي مثبت نروژ در خصوص درآمدهاي نفتي مي

مثال، شركت استات  براي .اشاره كردالمللي اين كشور در عرصه انرژي  هاي بين شركت
هاي نفتي جـهان  را در ميان شركت 03ترين شركت نفتي نروژ رتبه  عنوان بزرگ اويل به

 تصاص داده است.بـه خود اخ
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در ايران با هدف جلوگيري از انتقال آثار منفي نوسان   تاسيس حساب ذخيره ارزي 
تالش بود تا با   در  همچنين  ايران اقـتصاد داخلي صورت گرفت. قيمت نفت بـر

اما در ايران  نيز حمايت نمايد  خـصوصي  از بـخش سازي ما زاد درآمد نـفتي، ذخيره
از  ايم. شاهد بوده  را  اقتصاد  حساب ذخيره ارزي و تزريق پول آن بهرويه از  برداشت بي

تشكيل يک صندوق   عدم  دليل  طـرف ديگر در دسترس بودن منبع ذخيره ارزي به
آن   به  دولت  مستقل از نـظر حقوقي با مديريت مـشخص و مـستقل نيز امكان دستيابي

  ارزي  از تشكيل حساب ذخيره بيني شده را سهل كرده و باعث شده تا اهداف پيش
 محقق نگردد.

 نه صندوق ذخيره ارزي. ،ذخيره ارزي است  حـساب - نروژ  برخالف-آنچه كه ما داريم 
است كه هيات مديره و مدير   مستقلي  گيري صندوق به معني ايجاد نهاد عمومي شكل

هاي  در طرح  گذاري سرمايه  روي  گيري مستقل عامل خاص خود را دارد و امكان تصميم
تواند نسبت به  ترتيب ايـن تشكيالت جديد مي باشد. بـدين توليدي و سودآور را دارا مي

  رأسا اقدام كرده و در عين حال بر بازگشت منابع نيز ،ها و پرداخت وام  ها طرح  ارزيابي
در اين صورت با وجود مديريت شفاف امكان نظارت عمومي و دقـيق نـيز  . نمايد  نظارت

 . داشت  خواهد  صندوق وجود بر
دولت بايد به سمت نظام مالياتي كارآمد پيش برود تا وابستگي خود را به درآمدهاي  

هاي جاري را از محل فروش نفت تامين كند، هرچند در  نفتي كاهش دهد و هزينه
 ..شود ها نيز نيازمند برقراري انضباط مالي است و اكنون ايران گران اداره مي بخش هزينه

شود، اما در بسياري از  ي دولت هزينه ميها در ايران درآمدهاي نفتي براي خرج
آيد. در ايران به  دست مي كشورهاي پيشرفته مانند نروژ درآمدهاي دولت از راه ماليات به

دليل وجود درآمدهاي نفتي و هزينه كردن آن، دولت، نظام مالياتي مستحكمي را ايجاد 
 هاي دولت نروژ و ايران در امر درآمدهاي نفتي است. تفاوتنكرده است و همين امر از 

  هاي سياسي، اجتماعي، و اقتصادي موجود مـيان كـشور با توجه بـه تـفاوتبنابراين  
  دقـيق  بـررسي  مسئولين مورد  توسط  هاي كشور نروژ جـا دارد سـياست ،و ايـران  نروژ

. هاي خاص ايران است اتـخاذ شـود ژگيكه متناسب با وي  هايي قرارگيرد و سپس سياست
مند ايجاد شود و اساس كار هم  بايد صندوق ذخيره ارزي با يک قاعده نظامدر اين راستا 

هاي جاري دولت برداشت نشود و ثانيا  اين باشد كه اوال از اين صندوق، پول براي هزينه
شور شود. صرف هاي ك منابع آن صرف خريد تكنولوژي جديد و ايجاد و توسعه زيرساخت

هاي  مثابه ايجاد ثروت براي نسل پول براي ايجاد زيرساخت و خريد تكنولوژي جديد به
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شود نوسانات قيمت نفت نيز اثري بر بودجه  باعث مي همچنين اين اقدامآينده است. 
كلي مي توان گفت كه ايران وابستگي شديدي به طور  به .كل كشور نداشته باشد
طوري كه مي توان عنوان دولت نفتي به آن داد اما در مقابل  درآمدهاي نفتي دارد به

باشد در آمدهاي نفتي آن،  نروژ با وجود اينكه يكي از بزرگترين صادركنندگان نفت مي
نقش بسيار كمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كنند، بنابراين ايران بايد وابستگي خود 

 به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد.
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