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بررسي تاثير درآمدهاي باالي نفتي بر توسعه كشور نروژ با
استفاده از تحليل عملكرد
منوچهر توسلی نائینی   دانشگاه اصفهان

سمانه سادات حسینی یزدی   دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ازجمله س��ئواالت مهمی که در س��الهاى اخیر بهوفور بین اقتصاددانان مطرح شده ،این است که چرا کشورهاى صاحب درآمدهاى نفتى با وجود حجم
قابلتوجه این درآمدها که در نگاه اول عامل مهمى براى تجهیز منابع سرمایهاى بهشمار مىآید ،از رشد اقتصادى مناسبی برخوردار نیستند .لذا با توجه به اینکه
ی مانند نوسانات شدید بازار جهانی نفت ،افزایش
منابع طبیعی بهطور مستقیم و ذاتاً نمیتواند مانع رشد اقتصادي شود ،بهنظر میرسد این پدیده از طریق کانال های 
قیمت نسبی کاالهای غیرتجاری(غیرقابل مبادله) نسبت به کاالهای تجاری(قابلمبادله) و درنتیجه ،لطمه خوردن بهبخش صنایع وکشاورزی ،ضعف مهارتهای
شغلی و بیتوجهی به سرمایهي انسانی ،بهصورت غیرمستقیم موجب بُروز برخی انحرافات در عملکرد اقتصادهاي متکی بر منابع شده است .طبق نظریهي "نفرین
منابع و پارادوکس فراوانی" ،متأسفانه این کشورها در مقایسه با کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند ،از توسعه و رشد اقتصادي کمتری برخوردار بودهاند.
وفور منابع نفتی و صادرات آن ،موجب بُروز برخی آثار منفی بر روند توسعه اینگونه کشورها شده است که از آنجمله میتوان به پایین بودن شاخصهای رفاه
اجتماعی ،رشد اقتصادی کمتر از انتظار ،متنوع نشدن ساختارهای اقتصادی و سطوح باالی فقر و نابرابری اشاره كرد .با اين وجود ،كشورهايي هم هستند كه با
داشتن درآمدهاي نفتيِ كالن توانستهاند از آثار منفي پديدهي "نفرين منابع" فاصله گرفته و برعكس ،موجبات رشد و توسعهي اقتصادي خود را فراهم آورند.
درآمد ،نفت ،توسعه ،نفرین منابع ،کشورهای صادرکننده نفت
مقدمه

منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی
در جهان محس��وب میشوند .ش��اید در ابتداي
امر اینگونه تصور ش��ود که درآمدهاي فراوا ِن
حاصل از منابع طبیعی براي یک کش��ور ایجاد
ثروت کرده ،پیش��رفت اقتصادي و کاهش فقر
را بهدنبال داشته و بنابراین ،میتواند عاملی مهم
در تس��ریع س��رمایهگذاري و بهدنبال آن ،رشد
اقتصادي آن كشور باشد؛ ضمن آن که بسیاري
1
از اقتصاددانان پیشرو در توس��عه ،نظیر روستو
و نورک��س ، 2بر این باور بودند که منابع طبیعی

یکی از الزامات اساس��ی اس��ت .اما مش��اهدات
تجرب��ی عکس ای��ن ادعا را نش��ان میدهد؛ اثر
مخرب وابستگی دولتها به درآمد منابع طبیعی
سالهاس��ت که مورد توجه قرار گرفته اس��ت.
تجربه نش��ان میدهد ک��ه ثروته��اي طبیعی
براي شکوفايی و پیشرفت اقتصادي ،نه الزماند
و ن��ه کافی .کش��ورهاي ثروتمند جه��ان نظير
هنگکنگ ،ژاپن ،سنگاپور و سوئیس ،ثروت
ملیش��ان را از منابع طبیعی بهدست نیاوردهاند؛
در واقع ،کش��ورهاي غنی از منابع نتوانستهاند از
فرصت ایجاد ش��ده ناشی از درآمدهاي حاصل

از منابع ،منافع الزم را براي اقتصاد خود کس��ب
کنند .مهمتری��ن نمونهي تاریخی ای��ن رویداد
مربوط به قرن  16و سرریز شدن حجم عظیمي از
طالي غارت شده از آمریکا به صندوق حکومت
اسپانیا بود .آثار سوئی که این منابع ثروت بههمراه
داشت چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز
نتوانسته است بهخوبی از عواقب سلسله حوادث
و بحرانی که ایجاد شد ،نجات یابد .این تعارض
میان تئ��وري و تجربه باعث ش��د تا تالشهاي
زیادي براي تبیین علل رابطهي منفی میان رش��د
اقتصادي و فراوانی منابع طبیعی انجام شود.

*نويسندهی عهدهدار مکاتبات ()Samaane-hoseini@ yahoo.com
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مقاالت تحليلي-كاربردي

-1آثار منفی وابستگی به منابع طبیعی بر حوزههای

پیوسته در چرخههای رونق و رکود میافتند[.]11

اقتصاد سیاسیِ منابع طبیعی دارای ابعاد مختلفی
ِ
ادبی��ات مربوطه ،طی��ف مختلفی از
اس��ت و در
توضیحات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و سازمانی
در ارتباط با اَش��کال اقتصادی-اجتماعیِ « بالی
منابع» مطرح شده است .جدا از آثار غیرمستقیمی
که در چارچوب منازعات خشونتبار و ضعف
نهادها مطرح میش��ود ،آثار اقتصادی-اجتماعی
مس��تقیم وفور منابع ،دس��تکم جنبهای سهالیه
دارن��د -1:منابع طبیعی ب��ه دیگر بخشهای قابل
تجارت و منابع رش��د اقتصادی و توسعه آسیب
میرساند -2 .به اقتصاد کشور در برابر شوکهای
خارج��ی لطم��ه وارد ميكن��د -3 .منابع طبیعی
ِ
موجبپی ِ
اقتصادیغیرعاقالنه
گیریسیاستهای
میگردد.

-3-1پیگیری سیاستهای اقتصادی غیرعاقالنه

مختلفتوسعه

-1-1تضعیف منابع توسعه

بهگفتهي برخی کارشناس��ان مس��ائل توسعه،
سرمایه طبیعی سبب طرد سرمایه انسانی میشود.
جیلفیس��ون 3در اینباره خاطر نشان کرده است
که کشورهای غنی از منابع ،از توسعه منابع انسانی
خود غفلت میکنند؛ زیرا ثروت منابع طبیعی مانع
از توجه آنها به این س��رمایه میش��ود .به زبانی
دقیقتر میتوان گفت ،الگوی تخصصی ش��دن
اقتصادهای غنی از منابع ،بهگونهای است که سبب
بیتوجهی به سرمایه انسانی میگردد[.]2
-2-1آس�یبپذیری در برابر شوکهای تجاری

خارجی

کش��ورهای غن��ی از منابع طبیعی ،پیوس��ته از
شوکهای تجاری آس��یب میبینند؛ برای مثال،
اغلب ادعا میش��ود ک��ه منابع طبیع��ی از قانون
تقاض��ا تأثی��ر میپذیرند و بنابراین ،بهای نس��بی
آنها با افزایش یافتن تدریجی درامدها ،کاهش
پیدا میکن��د .در نتیجه میتوان گفت بهای منابع
طبیعی در مقایسه با محصوالت صنعتی ،حساسیت
کمتری نسبت به تقاضا دارد؛ بدین معنا که فرضاً
با کاهش بهای این منابع ،تقاضای مصرف آنها
به آسانی افزایش پیدا نمیکند .از اينرو میتوان
گفت ،اقتصاده��ای متکی به صدور منابع طبیعی
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حتی درصورتیکه اینگونه اقتصادها با شوک
تج��اری روبهرو نش��وند ،درآمدهای ب��ادآورده
باید به ش��یوهای معقول مدیریت ش��وند .احتماالً
سیاس��تگذاریهای نامناس��ب در مدیری��ت
این درآمدها در مقایس��ه با چرخهه��ای رونق و
رک��ود ،آثار منفی بدت��ری برج��ای میگذارد.
سیاستگذاری اشتباه بهطور معمول سبب افزایش
هزینههای عمومی در س��ه عرصه میشود :یکی
اینکه ممکن اس��ت حکومت به این نتیجه برسد
که افزایش اشتغال در بخش دولتی راهحل مناسبی
برای کاهش بیکاری و تسکین نارضایتی عمومی
اس��ت .دوم اینک��ه افزایش س��رمایهگذاریهای
بخش دولتی اغلب با اج��رای طرحهایی نمودار
میش��ود که به لحاظ اقتصادی س��وال برانگیزند
بهویژه اجرای طرحهای ب��زرگ و افتخارآفرین
که مش��کالت ویژه خود را پدید میآورند .سوم
اینکه حکومت ممکن است با بهرهگیری از یارانه
جایگزینی واردات را برای صنعتی کردن کشور
در پیش گیرد[.]1
بنابراین ،کشورهای وابسته به نفت ،زمینههای
فراوانی را برای شکس��ت سیاس��تهای توس��عه
در درون خ��ود دارند .نهاده��ای عمومی در این
کش��ورها ،در مقابله با عالئم ناشی از بالی منابع
ناتوانن��د واین امر آنه��ا را در چرخهای معیوب
از توس��عه قرار میدهد که از آن ب��ا عنوان " تله
محصول اصلی "4یاد میش��ود .در ش��رایطی که
اینگونهرژیمهابرایحفظقدرتشانبهتوزیعمنابع
ج َرویهای اقتصادی را
روی میآورند ،اینکار ک 
تش��دید میکند و نتیجهي چنین شرایطی تشدید
روند ناکارآمدی س��رمایهگذاریها و مخالفت با
اصالحات اقتصادی خواهد بود[.]3
-2نظریه نفرین منابع

یک سؤال مهم که در سالهاى اخیر به دفعات
بین اقتصاددانها مطرح شده است ،این است که
چرا کشورهاى صاحب درآمدهاى نفتى با وجود
حج��م قابلتوجه این درآمدها ک��ه در نگاه اول
عامل مهمى براى تجهیز منابع سرمایهاى بهشمار

مىآید ،از رش��د اقتص��ادى موفق��ى برخوردار
نیس��تند؟ بهطور دقیقتر مىتوان نش��ان داد که از
بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکنندهي نفت،
بهغير از نروژ (که داراى ساختار سیاسى و تاریخى
کام ً
ال متفاوتى با بقیه کشورهاست و البته توانسته
بهش��یوهاى متفاوت و معقول درآمدهاى نفتى را
مدیریت و رشد اقتصادى مناسبى را تجربه كند)،
ساير کشورها عموماً با مسائل و مشكالت بزرگي
در این خصوص مواجه بودهاند .این پرس��ش که
ِ
ثروت بی سابقه
چرا براي اکثر این کش��ورها ،آن
وس��هل الوصول نه به بهروزي و سعادت بلکه به
شوربختی و فالکت انجامید ،پرسش بسیار مهمی
است[.]5
این ادبیات که در کش��ورهاي نفتخیز حجم
گستردهاي از مطالعات را بهخود اختصاص داده
به پدیدهي "نفرین منابع " ش��هرت یافته اس��ت.
عبارت "نفرین منابع "5اولین بار توسط اقتصاددان
مشهور انگلیسی و صاحبنظر ،ریچارد آوتی در
س��ال  1993بهکار گرفته شد .ادبیات نفرین منابع
به بررسی علل ناکامی کش��ورهاي برخوردار از
این مواهب در توس��عهي اقتصادي و بهخصوص
شکس��ت آنها در پایهگذاري یک رشد مستمر
و مناس��ب اقتص��ادي میپ��ردازد .بانک جهانی،
اس��تفاده اثرگذار از درآمده��اي نفتی را بهعنوان
بزرگترین چالش کشورهاي در حال توسعهي
صادرکنندهي نفتخام برشمرده است .در کشور
ما نیز ،نفت بهعنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی،
نقش بسزائی در دگرگونیهاي اقتصادي و سیاسی
در قرن حاضر داشته است؛ از یکسو ،درآمدهاي
نفتی یک منبع عم��دهي درآمد براي دولت بوده
و از س��وي دیگ��ر ،اهمی��ت این م��ادهي حیاتی
براي اقتصاد کش��ور موجب شده تا بر بسیاري از
معادالت سیاسی ايران تأثیر گذار باشد.
اصطالح دیگری که دراین مقوله بهکار گرفته
میش��ود" ،پارادوک��س فراوانی " 6اس��ت .ایده
"پارادوکس فراوانی " را به کارل ( )1997نسبت
میدهند که کش��ورهای ونزوئال ،ایران ،نیجریه،
الجزای��ر و اندون��زی را در دوره حد واس��ط دو
اوج قیمت نفت در دهه هفتاد مورد بررس��ی قرار
داد .به گفته او،کش��ورهای صادرکننده نفت و یا
دیگر منابع طبیعی از یک پارادوکس فراوانی رنج
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می برن��د .خوآن پابل��و آلفونس��و، 7بنیانگذار
س��ازمان اوپک نیز بر این باور بود که کشورهای
نفتخیز در "نجاس��تی ش��یطانی" 8غرق شدهاند.
امروزه کش��ورهای تولیدکننده نف��ت ،واقعیتی
دردناک را به نمایش میگذارند .کشورهایی که
زندگی روزمرهشان به نفت وابستگی پیدا کرده،
از بیشترین مشکالت اقتصادی رنج میبرند.در
ضمن ،اقتدارگراترین و پُرمنازعه ترین کشورهای
جهان را نیز باید در میان کش��ورهای تولیدکننده
نفت پیدا کرد[.]5
-1-2مفهوم نفرین منابع

هواداران ای��ده نفرین منابع برای��ن باورند که
ص��ادرات نف��ت در خالل چهل س��ال گذش��ته
عموماً آثاری منفی برروند توسعه برجای گذاشته
اس��ت که از آنجمله میتوان به این موارد اش��اره
کرد :رشد اقتصادی کمتر از انتظار ،متنوع نشدن
س��اختارهای اقتصادی ،پایین بودن شاخصهای
رف��اه اجتماعی ،س��طوح باالی فق��ر و نابرابری،
آثار مخرب زیس��تمحیطی در س��طوح محلی،
فساد افسار گسیخته ،اداره و حکمرانی نامناسب،
ش��اخصهای باالی منازعه وجن��گ .همچنین،
زمانیکه اینگونه کشورها ،با کشورهایی متکی
به صادرات محصوالت کشاورزی مقایسه شوند،
مشاهده میشود که کشورهای صادرکننده مواد
معدنی و نفت ،از فقر غیرمعمول ،ضعف بهداشت
عمومی ،س��وءتغذیه ،نرخهای باالی مرگ و میر
ن��وزادان ،س��طح پایین امید ب��ه زندگی وضعف
عملکرد نظام آموزشی رنج میبرند .مشاهده این
پیامدها در کش��ورهای صادرکنن��ده نفت ،با در
نظرگرفتن درآمدهای فراوانی که از محل صدور
نفت بهدس��ت میآید ،حیرتآور است .البته این
آثار منفی بیشتر درکشورهای پرجمعیت دارای
مناب��ع طبیعیِ غن��ی در آفریقا که درآمد س��رانه
آنها پایین است ،مش��اهده میشود .کشورهای
صادرکننده نفت ،بهواسطه ِسرشت پُرنوسان بازار،
اغلب کاه��ش ناگهانی درآمد س��رانه و کاهش
ش��دید رشد اقتصادی خود را تجربه میکنند .در
عین حال ،بس��یاری از دیگر کش��ورها ،همچون
الجزایر ،آنگوال ،کنگو ،اک��وادور ،گابن ،ایران،
عراق ،کویت ،لیبی ،قطر و ...به س��طح درآمدی

دهه  1970و اوایل ،1980عقبگرد کردهاند .البته
این بحث ب��ه دوره پیش از افزایش بهای نفت در
چندس��ال اخیر باز میگردد .پس از س��ال 2003
درآمد اکثر این کش��ورها به سبب افزایش شدید
بهای نفت دوباره بهبود یافته است[.]3
بال یا نفرین منابع ،بدین معنا نیست که ادعا شود
وفور منابع ،همواره و به شکلی گریزناپذیر ،آثاری
منفی بر رشد اقتصادی و توسعه برجای میگذارد،
بلکه برعک��س ،نمونهه��ای تاریخ��ی مهمی را
میتوان پیدا کرد که در آن ،توسعه با اتکا به منابع
طبیعی رخ داده است .از آنجمله میتوان به ایاالت
متحده اش��اره کرد که هنگام��ی که در تولیدات
صنعتی گوی س��بقت را از دیگر کشورها ُربود،
عن��وان بزرگترین اقتصاد معدنی جهان را نیز به
خود اختصاص داده بود .کانادا ،استرالیا ،شیلی و
نروژ نیز نمونههای دیگری از توسعه متکی بر منابع
طبیعی هستند .مفهوم بالی منابعِ ،صرف مالکیت
برنف��ت و یا دیگر مواد معدنی نیس��ت ،بلکه این
مفهوم درباره کشورهایی مطرح است که اتکای
همه جانبهای به درآمدهای نفتی دارند .این میزان
اتکا را عموماً با س��هم صادرات نفت در مقایسه
با کل صادرات (معموالً س��هم 60تا 95درصدی
صادرات) یا نسبت صادرات نفت و گاز به تولید
ناخالص داخلی یک کشور میسنجند .همچنین،
بالی منابع ،بدین معنا نیس��ت که ادعا ش��ود اگر
صادرکنندگان نفت و مواد معدنی ،منابع طبیعی
کمتری داش��تند ،از وضعیت بهت��ری برخوردار
بودند .برای مثال نمیتوان گفت هائیتی که منابع
طبیعی چندانی ندارد ،از وضع بهتری در مقایس��ه
با ونزوئال بهرهمند اس��ت .آن چیزی که در اینجا
اهمیت دارد ،ویژگی ذاتی این منابع طبیعی نیست،
بلکه چگونگی توزیع و مصرف ثروتی است که
از صدور آن بهدست می آید[.]3
بالی منابع نش��ان داده است که کشورهای در
حال توس��عهي غنی از منابع طبیعی ،در مقایس��ه
با کش��ورهای همقطا ِر فاقد ای��ن منابع ،عملکرد
اقتصادی بدتری داش��تهاند .البت��ه همه انواع منابع
طبیعی ،آثار یکسانی دربرندارند؛ کشورهایی که
به ص��ادرات منابع طبیعی متمرک��ز 9اتکا دارند،
رش��د اقتصادی کمتری را آزمودهاند .مقصود از
منابع طبیعی متمرکز ،آندسته از منابع است که از

یک محدوده کوچک جغرافیایی و یا اقتصادی،
استخراج میشوند که برای نمونه میتوان به نفت
یا مواد معدنی اش��اره کرد .در واقع ،کش��ورهای
متکی به صادرات این نوع از منابع طبیعی ،کمترین
رشد اقتصادی را تجربه کردهاند و این ،در حالی
است که ظرفیت باالیی در زمینه سرمایهگذاری و
واردات دارند.
-2-2دالیل بالی منابع

هواداران ایده بالی منابع درباره علل عملکرد بد
اقتصادی در کشورهای متکی به صادرات نفت و
مواد معدنی توضیحات مختلفی ارائه میکنند .البته
این توضیحات قاعدهای تمامعیار را بیان نمیکنند.
در عین حال ،به گفته این کارشناسان ،ترکیبی از
عوامل زیر سبب میشود صادرکنندگان نفت ،در
ِ
اقتصادی واقعی ناکام شوند .این
دستیابی به رشد
عوامل عبارتند از:
-1-2-2نوسان قیمت

بازار جهانی نفت ،پُرن َ َوس��انترین بازار جهان
بهش��مار میرود و چرخشهای ناگهانی در بازار
و در پی آن ،بهوج��ود آمدن چرخههای رونق و
رک��ود اقتصادی ،ش��رایطی را فراهم میکند که
مدیریت کردن آن برای سیاس��تگذاران بسیار
دشوار است .نوسان قیمتها ،اثر منفیِ شدیدی بر
نظم و ساماندهی بودجه و کنترل امور مالی دولت
برجای میگذارد و درعین حال ،برنامهریزیهای
دولت را مختل میکند .نوسان قیمتها همچنین،
بر سرمایهگذاری موثر ،توزیع مناسب درآمدها و
مبارزه با فقر ،آثاری منفی برجای میگذارد[.]3
-2-2-2پدیده بیماری هلندی  10

در اوای��ل ده��ه  1960می�لادی ،منابع گازی
فراوانی در منطقه اش�لاخترن هلند کش��ف و با
افزایش ص��ادرات این مناب��ع ،درآمدهای ارزی
زیادی نصیب این کش��ور شد .درنتيجه ،افزایش
ارزش واقع��ی پول مل��ی این کش��ور را بهدنبال
داش��ت .از ط��رف دیگر ،افزایش قیمت نس��بی
کاالهای غیرتجاری(غیرقابل مبادله) به کاالهای
تجاری (قابل مبادله) ،باعث انتقال عوامل تولید از
جمله نی��روی کار و مدیریت از بخش صنعت به
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بخش خدمات و ساختمانس��ازی شد .این انتقال
باعث ش��د صنایع اصلی و مهم این کشور طی10
تا  15س��ال از بین رفته وقدرت رقابت خود را در
س��طح بینالمللی از دس��ت بدهند .در همين اثنا،
مقالهاي تحت عنوان "بيماري هلندي" در نش��رية
اکونوميست توسط يک اقتصاددان هلندي به نام
لرد كان منتش��ر گرديد .پدیدهي بیماری هلندی،
این وضعی��ت را توضیح میدهد که اگر در یک
تقس��یمبندی ،اقتصاد را به سه ِ
بخش نفت ،تولید
کاالهای قابل مبادله در س��طح بینالمللی و تولید
کاالهای غیرقابل مبادله در س��طح بینالمللی(که
عمدتاً س��اختمان و مس��کن را ش��امل میشود)
تقس��یم کنیم ،بهدنبال باال رفتن قیمت نفت و بعد
از یک وقفهي زمانی ،تولید کاالهای قابل مبادله
(در سطح بینالمللی) لطمه خورده و سرمایههای
کش��ور به بخش کااله��ای غیرقابلمبادله منتقل
میشود .در نتیجه ،افزایش قیمتها در این بخش
را بهدنبال خواهد داشت .خطری که اقتصادهای
دارای مناب��ع طبیعی را تهدید میکند این اس��ت
که با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش
این منابع ،درکوتاه مدت ،نرخ مبادله پول داخلی
شدیدا ً ترقی میکند(کاهش نرخ ارز) و این امر،
موجب گس��ترش واردات و آس��یبهای جدی
ب��ه صنع��ت و کش��اورزی میش��ود .درنهایت،
این آس��یبها به مهارتهای مدیریتی و اشتغال
نیروی کار منتقل میگ��ردد .افزایش غیرمنتظره
درآمدهای نفتی ،موجب افزایش مخارج دولت
و تقاضای داخلی میش��ود و این امر نیز ،موجب
افزایش سطح دستمزدها ،قیمتها ،واردات کاالها
و پدیده واسطهگری و درنهایت ،تخصیص مجدد
و ناکارای منابع به سمت فعالیتهای غیرتولیدی
میش��ود .سیاس��تگذاران در واکن��ش ب��ه این
ش��رایط ،ب��ه برنامهها و سیاس��تهای حمایت از
بخشهای اقتص��ادی داخلی روی میآورند تا از
این راه به فعالیتهایی که به شکلی فزاینده حالتی
غیر رقابتی به خود میگیرند ،اس��تمرار بخش��ند.
هزینه مالی اجرای اینگونه سیاستهای حمایتی
نیز به دوش نفت گذاشته میشود .در شرایطی که
بخشهای کشاورزی و تولیدات صنعتی کشور،
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به منابع مالی تأمین ش��ده از بخش نفت وابس��ته
میشوند ،وابس��تگی کلی اقتصاد کشور به نفت
بیشتر میشود و همین امر ،انگیزههای الزم برای
بهرهگیری موثرتر از منابع سرمایه را از بین میبرد.
در طول زمان ،ای��ن وضعیت میتواند به کاهش
دائمی توان رقابتی اقتصاد کشور منجر شود.
-3-2-2ضع�ف مهارته�ای ش�غلی و تش�دید

نابرابری

صنعت نفت يك صنعت سرمايهبر است و لذا،
ميزان ايجاد اشتغال در آن در مقايسه با ديگر صنايع
كمتر و نيازمند سرمايهگذاري سرانه باالتري براي
ايجاد هر ش��غل اس��ت .مهارتهای موردنیاز در
مشاغلی که صنعت نفت ایجاد میکند ،بهگونهای
نیست که افراد بیکار در کشورهای صادرکننده
نف��ت بتوانن��د آن را ارائ��ه کنن��د .در بعضی از
کش��ورهای صادرکننده نف��ت ،اداره کنندگان
صنعت نفت بهج��ای جذب این افراد ،یا گروهی
را برای آموزش به خارج از کش��ور میفرس��تند
و یا کارگ��ران خارجی را بهکار میگیرند .بهاین
ترتیب،کش��ورهای صادرکننده نف��ت از مزایای
حاص��ل از "فراگی��ری در مرحل��ه انج��ام کار"
محروم میش��وند .ای��ن فراگیری ،هس��ته اصلی
توسعه اقتصادی را تشکیل میدهد .این وضعیت
را میتوان با ش��رایط کشورهایی که منابع طبیعی
چندانی ندارند ،مقایسه کرد؛ در اینگونه کشورها،
بهویژه در بخش تولیدات صنعتی ،تقاضای فراوانی
برای آموزش نیروی کار ایجاد میشود .در چنین
شرایطی ،مهارتهای ش��غلی ،سریعتر فراگرفته
میشود و به همین علت ،نابرابری شدید در ثروت
نیز کمتر رواج مییابد .نرخ رشد اقتصادی ،عموماً
از راه افزای��ش به��ره ِ
وری فعالیتهای اقتصادی،
ب��اال میرود و در این زمین��ه ،پولهای حاصل از
صادرات نفت ،نقش چندانی ایفا نمیکنند .اتکا به
درآمدهای نفتی در کشورهای عمده صادرکننده
نفت ،آثار منفی نمایانی به جا گذاشته است.
-4-2-2محصور شدن بخش نفت و مشکل مالیات

از آنجاييک��ه طرحه��ای نفت��ی در بس��یاری

از کش��ورها ،عموماً طرحهایی بس��یار بزرگ و
سرمایهبر هس��تند و طرفهای خارجی ،آنها را
اجرا میکنند ،پیوندهای ثمربخش چندانی میان
اجرای اینگونه طرحها با دیگر بخشهای اقتصاد
برقرار نمیش��ود .درآمدهای حاصل از استخراج
نفت ،به خزانه دولت واریز میگردد .این درآمدها
ممک��ن اس��ت در قالب به��ره مالکانه ی��ا رانت
پرداخت شده از جانب شرکتهای نفتی خارجی
باشد و یا بهصورت مالیاتها وسودهایی باشد که
از ش��رکتهای نفتی دولتی به دست میآید .این
ترتیبات ،انگیزه الزم برای ایجاد نظامهای مالیاتی
ج��دا از بخش نفت را در دول��ت از بين میبرد و
وابستگی شدیدتر به نفت را به همراه دارد.
-3ضعف شواهد تجربی نظریه "بالی منابع"

هرچند که احتمال اثرگذاری منفیِ وفور منابع
از اثرگذاری مثبت آن بیشتر بهنظر میرس��د ،اما
برخی مطالعات عکس این نتایج را نشان میدهد؛
برای نمونه ،کش��وري که در مورد سياس��تهاي
نفتي بسيار کارآمد عمل کرده و با عملکرد صحیح
خود نش��ان داده که میت��وان از درآمدهای نفتی
به نحو شایس��ته در جهت رشد وتوسعه اقتصادی
استفاده کرد ،نروژ است که ميتواند بهترين الگو
براي ساير كش��ورهاي صاحب منابع نفتي باشد؛
نروژ را ميتوان بهعنوان اولين كشوري دانست كه
با عملكرد خود ،نظريه نفري��ن منابع را رد كرد و
نش��ان داد كه چگونه ميتوان با استفاده صحيح و
مديريت درآمدهاي نفتي ،توسعهاي پايدار را در
يك كشور رقم زد .چهل سال پيش اولين چاه نفتي
نروژ در فالت قاره ،در درياي شمال به نفت رسيد.
اما امروز ،نروژ داراي يكي از باالترين درآمدهاي
سرانه دنياست .در نروژ ،دانشگاه و بيمارستان براي
تمامي شهروندان رايگان است .در مقابل ،مالياتها
تمام و كمال و با انضباط خاصي اخذ ميشود .در
حقيقت ،توزيع درآمد در نروژ بسيار متعادل و از
اين لحاظ يكي از عادالنهترين كشورهاس��ت .اما
با آنكه بس��ياري از خدمات رايگان اس��ت ،نروژ
منابع نفت خود را ه��در نميدهد .نروژيها جزو
بزرگترين مصرفكنندههای انرژي در سراس��ر
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دنيا بهصورت س��رانه هستند ،ولي نرخهاي انرژي
در اين كشور طوري تعيين شدهاند كه مردم را به
انضباط در مصرف تشويق كرده و آنها را از حيف
و ميل برحذر ميدارد .به عالوه ،نروژ تنها  5درصد
نفت و  7درصد گاز توليدي خود را مصرف كرده
و بقي��ه را به خارج صادر ميكن��د .نروژ بهعنوان
هفتمين توليدکننده نفت در جهان روزانه بيش از
دو ميليون بش��که نفت توليد ميکند که تنها 200
ه��زار بش��کهي آن را مصرف و مابق��ي را صادر
مينمايد .به راستي ،نروژ چگونه به چنين شرايط
مناسب رش��د اقتصادي ،رفاه ،عدالت اجتماعي و
امنيت داخلي و بينالمللي دست يافته است؟ يك
ذهنيت واحد و مشخص و يك هدف واال در بين
نمايندگان پارلمان ،وزراي نفت و دارايي و س��اير
وزارتخانهها ،سازمانهاي مديريت و نظارت بر
نفت ،بانك مركزي و غيره وجود دارد و آن اينكه:
"نفت متعلق به مردم نروژ است و بايد براي آنها
 حاضرين و آيندگان  -صرف و مديريت ش��ودو ارزش حال و آيندهي آن نيز به حداكثر برسد".
صنع��ت نف��ت و گاز ن��روژ ،مديري��ت منابع
حاص��ل از آن ،نظارت ،ايمن��ي ،مديريت منابع
مالي ،مديريت سهم دولت ،مديريت شركتهاي
دولت��ي ،خطوط لوله و ....در بين وزارتخانهها و
نهادهاي منضبط دولتي پخش ،تفكيك و توزيع
ش��دهاند .پارلمان ،وزارت نفت ،وزارت دارايي،
وزارت بازرگاني ،صنايع و نهادها و شركتهاي
مس��تقل و دولتي مش��تركاً مديريت نفت و گاز
و منافع و مناب��ع آن را بهصورتي غيرمتمركز  -و
البته دمكراتيك و مردميتر -بهعهده دارند .نروژ
دارای پيشرفتهترين سيستم شفافيت و پاسخگويي
در مديري��ت درآمد حاصل از منابع هيدروکربن
اس��ت .اين کش��ور بهترين الگو براي آندس��ته
کش��ورهايي است که مش��تاق به اجتناب از بُروز
اشتباه در توسعه منابع و در آمدهاي نفتي هستند.
با آنكه صنعت نفت نروژ باعث رشد اقتصادي
بينظير ،ش��كوفايي س��اير بخشهاي اقتصادي،
اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم و بهبود بيسابقه
نظام تأمي��ن اجتماعي ،پاكيزگي محيطزيس��ت،
امنيت و س��اير كيفيتهاي مادي و معنوي ش��ده

اس��ت و با آنكه تنها  30درصد ذخاير نفت و گاز
اس��تخراج ش��دهاند (هنوز 70درصد در زيرزمين
هس��تند) ،سياست نروژ آن اس��ت كه بهتدريج از
فعاليت صنعت نف��ت خود بكاهد .ام��روزه نروژ
یکی از کش��ورهای ثروتمند دنیاس��ت که عمده
ثروت خود را مدیون کش��ف منابع سرشار نفت
و گاز در دریای ش��مال اس��ت .ای��ن منابع عظیم
انرژی که از س��ال  1969میالدی کشف شدند و
بهتدریج این روند با کشف میدانهای متعدد نفتی
ِ
گازی دیگر تداوم یافت ،ثروت باورنکردنیای
و
برای جمعی��ت  5میلیونی نروژ به ارمغان آورد که
ش��اید فکرش هم تا آنزمان برای نروژیها کمتر
از رویا نبود .اما این واقعه به این معنا هم نیست که
کش��ور نروژ از سود حاصل از فروش نفتخام یا
گاز به ثروت هنگفت امروزی خود رسیده است
و یا با صادرات منابع طبیعی خود به سایر کشورها
در حال اداره امور کشور است .هر چند گفته شده
منابع نفتي نروژ تا چهل سال آينده به اتمام ميرسد،
اما دولت برنامههايي را در دست اجرا دارد تا ضمن
کاهش توليد با اس��تفاده از فنآوريهاي جديد،
اس��تخراج نفت را تا صد س��ال آينده ادامه دهد.
نكته جالب آن است كه عدم وابستگی صنعت این
کش��ور به درآمدهای صرفاً نفتی از اوایل دهه نود
میالدی شکل واقعی بهخود گرفته است و تا قبل
از آن ،صادرات عمده نروژ بر اس��اس نفت و گاز
بوده است .این نشان میدهد که در اوایل دهه نود
میالدی ،یک مدیریت درست و یک برنامهریزی
بلندم��دت برای حفظ ثروته��ای طبیعی نروژ و
ذخیرهسازی آ ن برای آینده مهندسی شده است.
در یک برهه زمانی ،دولت نروژ بهدلیل افزایش
قیمت نفت وکسب درآمد فراوان ،اقدام به اجرای
یک سری برنامههای اقتصادی پُرهزینه کرد اما با
کاهشقیمتنفتومحققنشدنشرایطپیشبینی
ش��ده ،این دولت با باالترین میزان بدهی در طول
تاریخ این کشور ،یعنی 50درصد از تولید ناخالص
ملی مواجه شد .بنابراین ،با نزول قیمتها ،دولت
نروژ تصمی م گرفت برای کاهش وابستگی اقتصاد
خود به نوسانات قیمت نفت ،محدودیتهایی را
در نحوه هزینه درآمدهای نفتی وضع کند .این امر

موجب شد تا پارلمان نروژ در سال  1990میالدی
تش��کیل "صندوق ذخی��ره ارزی" را به تصویب
برس��اند .از آنزمان تاکنون ،این صندوق توانسته
موجب تحول بزرگی در اقتصاد نروژ شود .اما این
صندوق ذخیره ارزی چگونه مدیریت میشود؟
مدیریت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارایی
ق��رار گرفت اما از اکتب��ر  1997میالدی ،وزارت
دارایی نروژ مسئولیت مدیریت عملیاتی صندوق
دولت��ی نفت را به "بانک مرک��زی نروژ" واگذار
کرد .بر اس��اس قانون ،وجوه صندوق در اس��ناد
مالی خارجی اوراق قرضه ،سهام شرکتها ،اسناد
بازار مالی و اوراق بهادار سرمایهگذاری میشود و
اِعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان
کشور به بحث و بررسی گذاشته شود .نروژیها
تمامی درآمدهای حاص��ل از فروش نفت و گاز
خود را به حس��اب مزبور واریز میکنند و بههیچ
وجه حق برداشت از اصل آن را ندارند و برداشت
از آن فقط جهت سرمایهگذاری در خارج از نروژ
مجاز اس��ت ،در حالی که در ای��ران درآمدهای
احتمالی مازاد بر سقف درآمدهای پیشبینی شده
در بودجه س��االنه به حس��اب ذخیره ارزی واریز
میشود و هرگاه درآمدهای دولت از محل فروش
نفت از مقدار پیشبینی شده در بودجه کمتر شود،
دولت حق دارد مابه التفاوت را از صندوق مزبور
برداشت کند.
جنب��ه مهم دیگ��ر این سیاس��ت ،اس��تفاده از
صندوق ذخیره ارزی بهمنظور ایجاد انگیزه برای
سرمایهگذارانی است که در توسعه میادین نفتی
فعالیت میکنند .نروژ توانسته با تشویق اینگونه
س��رمایهگذاران تالش آنها را برای بهکار بردن
آخرین فناوري روز دنیا و اِبداع روشهای جدید
جهت افزای��ش هرچه بیشتر ضری��ب بازیافت
میادین نفتی دو چندان کند .از این طریق بازیافت
نف��ت در برخ��ی از میادی��ن نروژ به ح��دود 70
درصد رسیده اس��ت ،در حالی که این رقم برای
اکثر مخازن ما در ایران حداکثر 30درصد است.
بهعبارت دیگر ،نروژیها توانستهاند از یک میدان
نفتی بیش از دو برابر نفتی که در سایر مناطق دنیا
استخراج میشود ،برداشت کنند.
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-1در بحث درباره "بالی منابع" ،برجنبههای
منفی آثار منابع طبیعی تأکید میش��ود .در عین
ح��ال ،به آثار مثب��ت این منابع توجهی نش��ده
اس��ت ،درحالی که الزم است نگرشی معقول
و متوازن در بررس��ی این مس��أله اتخاذ ش��ود.
بس��یاری از ه��واداران نظریه ب�لای منابع ادعا
میکنن��د ک��ه کش��ورهای دارای منابع طبیعی
فراوان در صورت نداش��تن این منابع ،عملکرد
بهتری در مقوله توس��عه از خود نشان میدادند
در حالیکه در این ش��یوهي بحث ،به بخش��ی
از ابعاد این مس��أله توجه نمیشود؛ فرضاً به این
مسأله کمتر توجه شده است که آیا کشورهای
نفتخیزی همچون بوتسوانا و گابن در صورت
نداشتن این ذخایر وضع بهتری داشتند؟ آیا برای
کشوری همچون چاد بدون اتکا به ثروت نفت
چشمانداز واقعبینانهای برای توسعه وجود دارد؟
در هرگونه تحلیل درباره آثار بالی منابع ،باید
از جنبههای مختلف موضوع را بررس��ی کرد.
در مقابل ،ثروت منابع در کشورهای پرجمعیت
آثار مثبت کمتری برجای گذاشته است زیرا این
       پا نویس ها

کشورها همچنان از ضعف زیربنایی اقتصادی،
عدم وجود صنایع مستقل و تولیدکننده کاالهای
ضروری و بهویژه کمبود نیروهای متخصص در
زمینهه��ای مختلف رنج میبرند .نحوه مصرف
درآمده��ای نفتی در این کش��ورها بهگونهای
است که زمینههای مصرف و بهتدریج وابستگی
به صدور نفت فراهم ش��ده تا جاییکه هرگونه
کاهشی در قیمت نفتخام می تواند کشورهای
مذکور را دچار بحران اقتصادی نماید .بنابراین،
مالحظه میش��ود که ایجاد توس��عه اقتصادی
نیازمند وجود عوامل متعددی است که سرمایه،
تنها یکی از عوامل اقتصادی را تشکیل میدهد.
س��اختار این کش��ورها ب��ه گونهای اس��ت که
همچنان متکی به درآمدهای صدور نفت خود
هس��تند و برای بهدس��ت آوردن فناوري الزم،
به س��رمایه خارجی نیازمندند .بهعبارت دیگر،
دلیل وابس��تگی بیش از حد این کش��ورها در
ازا درآمدهای نفتی خ��ود ،عبارت خواهد بود
از کاالهای اولیه -ماش��ینآالت -مصنوعات-
وسایل حمل و نقل -مواد کشاورزی و غذایی.
علیرغم اینکه درآمدهای نفت باید در راستای
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پیش��برد برنامه توس��عه به این کشورها کمک
کن��د ،بهدلیل وجود ش��کاف عظی��م در تراز
پرداخته��ای خارجی ،باب��ت واردات مجبور
به اخذ وامهای س��نگین خارجی میشوند که
پرداخت این دیون خود مشکل دیگری است.
 -2منابع طبیعی از مهمترین عوامل ثروت ملی
یک کش��ور میباش��ند .اما چنانچه برای استفاده
درس��ت و بهینه از ای��ن مناب��ع و درآمدهای آن
برنامهریزی درستی بهعمل نیاید ،ممکن است این
منابع به جای آنکه در جهت پیشرفت جامعه به کار
گرفته شوند ،برعکس عمل کرده و جامعه را دچار
رکود و فقر و بهعبارت دیگر ،دچار مش��کالت
اساسی نمایند .کشور نروژ نمونه بارز استفاده بهینه
و صحی��ح از درآمدهای نفتی در جهت رش��د و
توسعه و پیشرفت کشور میباشد.
در نهایت ،الزم اس��ت کش��ورهای نفتخیز
بیش از پیش درآمد حاصل از نفت را در مس��یر
سرمایهگذاریهای زیربنایی ،افزایش سرمایه ملی،
افزایش امنیت ملی ،صنعت ،سازندگی و ...صرف
نمایند تا منجر به صنعتی ش��دن و توس��عه آنها
گردد.
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