
  1-28 صفحات / آذر و دي  /76شماره / مجله تحقيقات اقتصادي 

 
 

رويكرد نهادگرا در  :برداري از منابع طبيعي اثر حقوق مالكيت بر بهره
  مورد منابع نفت خام ايران

  نيا  علي طيب 
  استاديار دانشكدة اقتصاد دانشگاه تهران

  ژيان مردوخي
  كارشناس ارشد علوم اقتصادي دانشكدة اقتصاد دانشگاه تهران

  20/8/85 :     تاريخ تصويب30/3/83:تاريخ دريافت

  چكيده
يافت حقـوق   در اين پژوهش، براساس رويكرد اقتصاد نهادگراي جديد و به طور خاص، ره   

برداري بيش از     مالكيت، اين فرضيه كه حاكميت مالكيت عمومي بر منابع نفتي، موجب بهره           
شود، مـورد      مي ها آنتر از ارزش واقعي       هايي پائين   در قيمت  ها آناندازه از اين منابع و صدور       

دهندة ساختار حكومت در ايران، حاكي       تحليل رفتار اجزاي تشكيل   . قرار گرفته است  بررسي  
از آن است كه نوعي سازش ميـان كـارگزاران اجرايـي و مقامـات سياسـي در بـازار داخلـي                      

ساز درآمدهاي نفتي، از طريق توليد و صدور هر چه بيـشتر              حكومت، دولت را به يك بيشينه     
ني براورد شدة عرضة نفت خام ايران، چنين الگوي رفتاري          منح. نفت خام تبديل كرده است    

محاسبة ارزش واقعـي نفـت خـام ايـران و تحليـل رفتـار تـاريخي اوپـك و                  . كند  را تأئيد مي  
دهـد كـه حـضور     تمايالت اعضاي آن براساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتي، نشان مي     

يش از اندازة نفت خام توسـط      ها به جاي بخش خصوصي در اين كارتل، موجب توليد ب           دولت
بـدين  .  و مانع از برقراري ارزش واقعي و انحصاري نفت خام در بازار جهاني بوده اسـت                ها آن

ترتيب، در نهايت اين نتيجه حاصل شد، كه حاكميت مالكيت عمومي بر منابع نفـت خـام و                  
هـاي خـصوصي در كارتـل اوپـك، موجـب       هـا بـه عـوض بنگـاه     در نتيجة آن حـضور دولـت     

تر از    هايي بسيار پائين    پذير و صدور آن در قيمت       برداري بيش از اندازه از اين منابع پايان         رهبه
  .ارزش واقعي شده است

   .JEL: P28, O13, N5بندي  طبقه
حقوق مالكيت، نهاد، منابع نفت خام، دولت، بودجه، كـشورهاي صـادركنندة            : كليد واژه 

  .نفت، كارگزاران اجرائي، مقامات سياسي
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  رهيافت نهادگرا در اقتصاد  -1
پيداسـت، ايـن روش تحليـل اقتـصادي، بـه           » اقتصاد نهادگرا «طوركه از عنوان      همان

هـاي متفـاوتي از نهـاد، ارايـه شـده             تعريف. پردازد  نهادهاي موجود در نظام اقتصادي مي     
و » ي فـردي  هـا  فعاليتكنندة   ي جمعي هدايت  ها فعاليت«، نهاد را    )1934(كامونز  . است

» ي فـردي  هـا  فعاليـت ي جمعي محدود كننده، آزادكننده و گسترش دهنـده          ها يتفعال«
، نهادهـا را    )1899(وبلـن   . كنـد   دانسته و بر مبناي اجتمـاعي رفتـار فـردي تأكيـد مـي             

، تعريف  »هاي مورد قبول عموم افراد در هر دوره از زمان           مجموعة عادات، افكار و تجربه    «
گيـرد و     يف را در تبيين مفهوم نهاد بـه كـار مـي           داونپورت، هر دوي اين تعار    . كرده است 

، »اجماع نظر در رفتارها و عقايد و نوعي شيوة تفكر و كردار مـورد قبـول عمـوم              «نهاد را   
هـا، قـوانين اساسـي،        توان بـه مـذهب، سـنت        از جمله نهادهاي مهم، مي    . كند  معرفي مي 

  .گيري، اشاره كرد حقوق مالكيت خصوصي، ارث و وراثت و ماليات
گرايـي در علـم اقتـصاد         تصاد نهادگرا، به عنوان بخشي از يك انقالب برضد صـورت          اق

اي از انديـشمندان   اين انقالب، پس از جنـگ جهـاني اول و توسـط عـده          . شود  مطرح مي 
هاي مرسوم آن روز علم اقتصاد شكل گرفت و نيز            ها و سنت    جوان آمريكايي، برضد آموزه   

، از جمله، حقوق و تاريخ به طور هم زمان به وقوع          هاي مختلف ديگر    انقالبي كه در زمينه   
گرايي در علـم اقتـصاد، پـرداختن بـه شـيوة              منظور از صورت  ). 1971اشپيگل،  (پيوست  

سازي مطلوبيت، فارغ از افـراد و شـرايط مختلـف و توجـه                بيشينه. استدالل قياسي است  
كننده و   گراي مصرف   تاي در تحليل رفتار مطلوبي      بيش از اندازه به تعادل ايستاي مقايسه      

. دهنـد   هـاي اصـلي اقتـصاد سـنتي را تـشكيل مـي              نظرية توليد نهايي در توزيع، ويژگي     
سنتي اقتصاد، قادر بـه تبيـين و توضـيح           كه روش شناسي   نهادگرايان، ضمن تأكيد بر آن    

  وجوه مختلف ساز و كار اقتصادي نيست، توجه خود را بر بررسي استقرايي وجوه 
  . متمركز نمودندنهادينة اقتصادها
، اين شيوه تفكر انقالب گونة مكتب فكري نهادگرا، برخاسـته  )1996( به عقيدة والن  

  :از سه خط فكري مختلف است
 با توجه به    ها آنها و بررسي      اوري حقايق و داده     آلمان و تأكيد بر جمع    مكتب تاريخي    -1

اي   ها بـه گونـه      ادهگيري آنان، به جاي نظريات ذهني و بررسي د           تاريخي شكل  فرايند
  هاي ايستا مجرد و در قالب مدل



  3 ... دگرارويكرد نها :برداري از منابع طبيعي اثر حقوق مالكيت بر بهره   
  

هاي اجتماعي را بايد در قالب سـاز   گراي آمريكا و تأكيد بر آن كه پديده   نتيجه ةفلسف -2
 . بررسي كردها آنو كار و روابط ميان افراد، در شرايط زماني و مكاني 

هدفمنـد تغييـرات    هاي وبلن در زمينة ويژگي تكـاملي داروينـي و غيـر                آثار و نوشته   -3
اقتصادي و تأكيد بر لزوم شناخت رفتارهـاي اجتمـاعي مـورد قبـول عمـوم افـراد، و                   

 ).ها آنو نه چگونگي فعاليت  (ها آننهادها و چگونگي تكامل 
بدين ترتيب، اقتصاد نهـادگرا شـامل باورهـايي خـالف باورهـاي مرسـوم در تحليـل                  

ان و مـدافعان امـروزي آن قـرار دارد،          اي كه مورد تأكيد پديدآورندگ      نكته. اقتصادي است 
سـو تحـت      ي اقتصادي، از يـك    ها فعاليت. ويژگي تكاملي نهادها و در نتيجه اقتصاد است       

تأثير محيط نهادي بروز خود قرار دارند و از سوي ديگر، خود، ساختار محـيط نهـادي را                  
تـصادي،  اين كـنش متقابـل ميـان نهادهـا و رفتـار فعـاالن اق              . دهند  تحت تأثير قرار مي   

يـافتي تكـاملي     رو، ضـروري اسـت، كـه علـم اقتـصاد از ره             از ايـن  . ي تكاملي است  فرايند
 .برخوردار باشد

  
  راحي مدل ط-2

گيري نهادهائي از قبيل  اقتصاد نهادگراي جديد، در پي اراية تبييني از چگونگي شكل
ره، در قالـب    بنگاه يا دولت، با استفاده از مدل رفتار عقالئي و تحليـل نتـايج غيـر منتظـ                 

هاي ميان افراد است و در اين راه، از نوعي فردگرائي مطلق روش شناسانه و فرض                  تعامل
در اين شيوه، استفاده از توابع ترجيحات مفروض بـراي          . گيرد  بهره مي ) محدود(عقالنيت  

روال مرسوم در   . الگوسازي از رفتار افراد، به عنوان يك قاعدة عمومي پذيرفته شده است           
ت حقوق مالكيت، اين است كـه ابتـدا بـه تـصريح  تـابع مطلوبيـت مشخـصي كـه                      ياف  ره

سازي تـابع     پس از آن بيشينه   . شود  گيرنده باشد، پرداخته مي     گر ترجيحات تصميم    نمايان
  .گيرد ها مدنظر قرار مي ترجيحات با توجه به محدوديت

سـطح  از سطوح مختلف يك تحليل اقتـصادي، چهـار          ) 2000(در تبيين ويليامسون    
 نهــادي و اقتــصاد هــاي بنيــان اجتمــاعي، محــيط نهــادي، نظــارت يــا ترتيــب(مختلــف 

در اين پژوهش، رژيم مالكيتي حاكم بر منابع نفت خـام           . شوند  ، تشريح مي  )نئوكالسيكي
حاكميـت مالكيـت عمـومي      .كنـد  در ايران، سطح دوم يا محيط نهـادي را مـشخص مـي            

ر چنـين شـرايط محيطـي را مـدنظر قـرار            بر اين منابع، تحليل رفتـار دولـت د        ) دولتي(
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در سطح سوم يا سطح ترتيبات نهادي و نظارت، سـاز و كـار نظـارتي نـاظر بـر                    . دهد  مي
در مرحلة چهارم،  . شود  ، تحليل مي  )حكومت(اي در داخل دولت       هاي بودجه   گيري  تصميم

مطـرح  ها و تحليل نهايي رفتار دولـت          سازي  يا در سطح اقتصاد نئوكالسيكي نيز، بيشينه      
  .شود مي

برداري از منابع  با توجه به موارد فوق و به منظور تحليل رفتار دولت در ارتباط با بهره
هـاي   شـود كـه بـا اسـتفاده از مـدل      نفت خام در اختيار خود، در اين پژوهش، تالش مي       

هاي مرسوم به نظريات دولت دربارة كارگزار اجرايـي           رفتاري مطرح شده در آثار و نوشته      
در خصوص بهره بـرداري     (سياسي دولتي، زمينة تبيين رفتار نهاد دولت در ايران          و مقام   

مبنـاي اسـتدالل،    . هاي ساختاري آن، فراهم شـود       ، با توجه به محدوديت    )از منابع نفتي  
هـا و     حركت از سوي فرد به نهـاد و تبيـين رفتـار نهـاد دولـت براسـاس تحليـل انگيـزه                     

در نهايت، با نهاد دولـت      . كيل دهندة آن است   ترجيحات كارگزاران و مقامات سياسي تش     
همانند يك كليـت داراي ترجيحـات خـاص برخـورد شـده و بـا منـسوب نمـودن تـابع                      

هاي رفتاري اجـزاي آن، زمينـة الزم بـراي            ها و شاخصه    مطلوبيتي به آن، براساس انگيزه    
غت ـ كار، جا، از مدل فرا در اين. شود وارد كردن منبع طبيعي نفت خام به مدل، مهيا مي

؛ 1994چيچينـسكي،   (يافت حقـوق مالكيـت        كه استفاده از آن در آثار بهره گيرنده از ره         
هاي تابع ترجيحات نهـاد دولـت         ، مرسوم است، براي تعيين مؤلفه     )2000و  1994النگ،  

هــاي عملكــردي دولــت، از قبيــل  ســپس، بــا توجــه بــه محــدويت. شــود اســتفاده مــي
سازي مطلوبيـت نهـاد دولـت بـراي            بيشينه فرايندـ  ... هاي فني بخش نفت و        محدوديت

، بـه عنـوان معيـاري بـراي آزمـون           )توسط بخش عمـومي   (تبيين عرضة نفت خام ايران      
گيـري از     با بهـره  . گيرد  فرضيات رفتاري مطرح شده براي نهاد دولت، مورد توجه قرار مي          

در . شـود  هاي اقتصادسنجي، منحني عرضة نفت خـام ايـران بـراورد آمـاري مـي                تكنيك
نهايت، با مقايسة وضعيت موجود عرضة نفت ايران با وضعيت جايگزين مفروضي در بازار              

شـود، اسـتنتاجات     هايي ديگر براي نفت خام مي       جهاني نفت، كه منجر به برقراري قيمت      
الزم به منظور بررسي صحت و سقم فرضيات اصلي مطرح شده در اين پژوهش، به عمل                

  .آيند مي
اند   ها متعهد توسعه بوده     اي مانند ايران، از يك سو دولت        حال توسعه در كشورهاي در    

و از سوي ديگر، به موجب قوانين و ساختار حقوق مالكيت، منـابع طبيعـي در محـدودة                  



  5 ... دگرارويكرد نها :برداري از منابع طبيعي اثر حقوق مالكيت بر بهره   
  

هاي توسعه، منابع مالي سهل ديگري به غير       ها بوده و براي تأمين هزينه       مالكيت حكومت 
چنـين محـيط    . انـد  اختيار آنان قرار نداشـته    از درامدهاي حاصل از صدور اين منابع، در         

پـذير، ماننـد نفـت        ها از منابع طبيعي پايان      برداري حكومت   نهادي، زمينة الزم براي بهره    
با توجه به ايـن     . هاي دستيابي به توسعه فراهم كرده است        خام را، به منظور تأمين هزينه     

بـرداري از   ها، ميزان بهره رسد كه ترتيبات نهادي داخلي ساختار دولت مطالب، به نظر مي  
رغـم   تواند به اين سؤال نيز پاسخ دهد كه چرا علـي            كند و مي    منابع طبيعي را تعيين مي    

پذير طبيعـي، در      برداري و فروش منابع پايان      هاي گزاف توسعه از محل بهره       تأمين هزينه 
  .رسد چنان توسعه دست نيافته و دست نيافتني به نظر مي اين كشورها هم

  :توان اين فرضيه را مطرح كرد كه رو، مي از اين
برداري بيش از اندازه از اين منابع،  در ايران، موجب بهره مالكيت عمومي منابع نفتي«

  .»، شده استها آننسبت به شرايط فرضي برقراري مالكيت خصوصي بر 
توان فرضـية ديگـري را نيـز          اي را رد كرد، در اين صورت مي         اگر نتوان چنين فرضيه   

  :ح كرد كهمطر
برداري شده    حاكميت مالكيت عمومي بر منابع نفتي، موجب صدور منابع نفتي بهره          «

قيمـت فرضـي در شـرايط برقـراري مالكيـت            (ها آن از ارزش واقعي     تر كمهايي    در قيمت 
  .»، شده است)خصوصي بر اين منابع

در اين پژوهش، هدف آن است كه با فراهم آوردن چارچوب روش شناسـي و مبـاني                 
  .نظري الزم و مناسب، امكان آزمون اين فرضيات در اقتصاد ايران فراهم آيد

  
   فروض رفتاري كارگزار اجرائي دولت -2-1

تعمـيم يافـت،    ) 1974(يافتة نيزكـانن، كـه توسـط ميگوئـه و بالنـژه               در مدل تعميم  
تفـاوت ميـان   (» مـازاد بودجـه  «سازي هدفي است كه در قالـب            بوروكرات در پي بيشينه   

گونـه كـه     آن. شود  ، تصريح مي  )جة كل بوروكرات و حداقل هزينة توليد مورد نظر وي         بود
 نيـز   ها آنگويد، ميگوئه و بالنژه جهت را صحيح  انتخاب كردند، اما              مي) 1975(نيزكانن  

سـازي مطلوبيـت در    نتوانستند هدف اصلي بوروكرات را از طريق يك مدل صريح بيشينه    
وي به منظور رفع مشكل مزبور، يك بـوروكرات بـا           . ندشرايط خاص نهادي، استخراج كن    
  :گيرد تابع مطلوبيت زير را در نظر مي
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، مزاياي غيرپولي ناشـي     P، ارزش حال درامد ناشي از مسند بوروكرات و          yكه در آن    

تلـف،  هـاي مخ   در تصريح  پارامتريك تابع مطلوبيـت، بـراي بـوروكرات          . از مقام وي است   
روابط ميان شرايط   مورد توجه بوروكرات        . توان پارامترهاي متفاوتي را در نظر گرفت        مي

هـاي نـاظر حكـومتي آن را          ، كـه گـروه    »ساختار پـاداش  «و عملكرد واحد اجرائي توسط      
دهي، براي همة كانديداهاي يـك       چنين ساختار پاداش  . شوند  كنند، تعريف مي    تعيين مي 

هـا    ساختار پـاداش  . هاي مختلف متفاوت است     چه براي پست  پست خاص وجود دارد، اگر    
  :شوند به صورت زير تعيين مي

) 2(  ( )( )CBQ،yY −= 
) 3(  ( )( )CBQ،pP −= 
اي كه توسط گروه ناظر دولتي  ، حداكثر بودجهB، مقدار محصول واحد اجرائي، Qكه

CBنة توليد و اراية محصول واحد اجرائـي و          ، حداقل هزي  Cشود،    تصويب مي  ، مـازاد   −
  .بودجة واحد اجرائي است

، براي بررسي و تحليل رفتار مديريت در هر نـوع بنگـاه             3 تا   1ساختار كلي معادالت    
)مازاد بودجة واحد اجرائي     . اقتصادي مناسب است   )CB ن ، تابعي از مقدار محصول آ     −

  :واحد است
)4(  ( )QfB = 
)5(  ( )QgC = 
)6(  ( )QhCB =− 

، تابع مطلوبيت بوروكرات به صورت تـابعي        )1(در رابطة   ) 6(با جايگزين كردن رابطة     
  :از مقدار توليد واحد اجرائي خواهد بود

)7(  ( )QuU = 
، تـابع  )4(توان از رابطـة      مي. توان اين تابع را تصريح كرد        نيز مي  اما به ترتيب ديگري   

) ديگر،   عبارت به و يا    fمعكوس تابع    )BfQ  را مشروط به برقراري بعـضي فـروض         =−1
  :صرفاً رياضي، محاسبه كرد

) 8(  ( ) ( )BhBQ f ==
−1
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C  ،CBو توابع    −  ،P  ،Y   ،و در نهايت U         را به صـورت تـوابعي از B     يـا مقـدار 
  :حداكثر بودجة دستگاه اجرايي، بيان كرد

) 9(  ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )BkBhgBfgQgC ==== −1 
) 10(  ( ) ( )BmBkBCB =−=− 
) 11(  ( ) ( )[ ] ( )BpB،mBhpP ~== 
) 12(  ( ) ( )[ ] ( )ByB،mBhyY ~== 
) 13(  ( ) ( )[ ] ( )BuBp،ByuU ~~~ == 

گونـه تعبيـر كـرد، كـه قاعـدتاً در       توان اين از نظر مفهوم رفتاري، تغييرات فوق را مي   
مـثالً وزيـر    (جرايي دولتي توسط كـارگزار اجرايـي        ازمان اراية درخواست بودجة دستگاه      

يب آن در قالـب بودجـة عمـومي توسـط مقامـات نـاظر            و سپس در هنگام تصو    ) مربوطه
گيـرد،    چه مالك قـرار مـي       ، آن )گيرندة ديگر  مثالً مجلس و يا هر گروه تصميم      (حكومتي  

مـثالً آمـوزش و     (ميزان بودجة موردنياز آن دستگاه براي اراية ميزان معيني از محـصول             
 اولـي، هنگـام ارايـه       و بـه طريـق    (اما در عمل و به هنگام اعطاي اعتبارات         . است) پروش

بارة اعتبارات به دستگاه اجرايـي و رونـد    ، با توجه به عدم پرداخت يك    )درخواست بودجه 
سال مالي، در عمل، سطح محصول دستگاه اجرايي         تدريجي اعطاي اعتبارات در طي يك     

  .در هر لحظه از زمان، تابع مقدار اعتبارات پرداخت شده به دستگاه مزبور خواهد بود
توان بودجة دستگاه اجرايي را به عنوان كااليي مطلـوب در تـابع ترجيحـات                پس، مي 

گونه نتيجه گرفت كه، هر چه مقدار بودجة دستگاه اجرايي باالتر       بوروكرات قرار داد و اين    
چرا كـه   (گيرد    باشد، مطلوبيت بوروكرات اجرايي كارگزار دولت در سطح باالتري قرار مي          

 و غيرپولي وي نيز تابعي از مقدار بودجة دستگاه اجرايي به طور غيرمستقيم مزاياي پولي
توان در عمل و به طـور غيرمـستقيم،    رسد كه مي بدين ترتيب، به نظر مي). متبوع اوست 

خواه بودجة دستگاه اجرايي خود معرفي كـرد و تـالش    بوروكرات را به عنوان يك بيشينه     
  . مدنظر قرار دادسازي بودجه را، به عنوان فرض رفتاري او براي بيشينه

  
  )كنندگان ناظران و تصويب( فروض رفتاري مقام سياسي حكومت -2-2

هــاي رفتــاري  گونــه كــه در نظريــات دولــت آمــد، دو ديــدگاه دربــارة انگيــزه همــان
دست آوردن حداكثر رأي و يا بيشترين سهم          يكي به : مداران، قابل استنتاج است    سياست
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يي كـه   هـا  سياسـت باتي و ديگري، توفيق در اعمال       نسبي در آرا، به منظور پيروزي انتخا      
؛ 1973فيورينـا،   (بـا توجـه بـه شـواهد تجربـي           . دانـد    را مـرجح مـي     هـا  آنمدار    سياست

در نظر داشتن آن كـه در يـك جامعـة مـردم             با  و  ) 1976؛ گينبسرگ، 1976روبرتسون،  
اب در  ماننـد سـاختار سياسـي احـز       (ساالر فاقد احزاب سياسي متنوع و متعدد و متمايز          

 را  هـا  آنيي كه سياست مـدار      ها سياست، پيروزي انتخاباتي به جز از طريق اجراي         )ايران
توان ديدگاه دوم را كـه در   داند، هدفي قابل كنترل نيست، مي     به صالح خود و جامعه مي     

اي در حـال      در جامعـه  . ي مرجح است، برگزيد   ها سياستمداران اعمال     آن هدف سياست  
 كه كماكان زيربناهـاي الزم بـراي توسـعه بـه طـور كامـل شـكل                  چون ايران،  توسعه هم 

اند، با فرض بر سر كار آمدن مصلحان سياسي با صالحيت، كه بـه فكـر توسـعه و                     نگرفته
تواند چيزي جز ايجـاد زيربناهـاي الزم و           مدار، نمي   آباداني كشوراند، هدف اصلي سياست    

 هر گونه اقدام و ديـدگاه جانـشين،         معموالً. رفع نيازهاي فعلي اوليه و حياتي مردم باشد       
هـاي فعلـي و تحميـل كـردن           هاي آتي كشور توجه كند و قرباني كردن نسل          كه به نسل  

، بـه  )پذيرش فقر فعلي با هدف رفاه آينـده (هاي توسعه بر آنان را مدنظر قرار دهد           هزينه
، )گيـر به دليل عدم وجود احزاب گسترده و فرا       (هاي فعلي     دليل از دست دادن رأي نسل     

مـدار حكـومتي در چنـين         طبيعـي اسـت كـه سياسـت       . انجامـد   به شكست و نابودي مي    
هـاي   ، از پيش رو برداشـتن محـدوديت  )در صورت امكان(ترين راه حل را       شرايطي، ساده 

اين مطلب در شرايط ويـژة  . مدت سياسي خويش بداند اي مانع تحقق اهداف كوتاه  بودجه
همــه جانبــة كــشور و رفــع نيازهــاي اوليــة مــردم از ايــران، كــه اوالً عمــران و آبــاداني 

بهـايي چـون نفـت خـام وجـود دارد كـه بـه سـهولت                   هاست و ثانياً منبـع گـران        اولويت
لـذا، بـه نظـر      . يابـد   درآمدهاي گزافي را نصيب حكومت كند، بيش از پـيش شـدت مـي             

توان حداكثر بودجة كل كشور را بـراي كـارگزار سياسـي حكومـت نيـز،                  رسد كه مي    مي
چـون كـارگزار اجرايـي حكومـت،         كااليي مطلوب تلقي كرد و در نتيجـة وي را نيـز هـم             

  .خواه بودجه دانست بيشينه
سـازي    توان فروض رفتاري بيشينه خـواهي و تـالش بـراي بيـشينه             بدين ترتيب، مي  

بودجه را براي اجزاو اعضاي ساختار و سازمان دولت در ايران، به عنوان فرضي منطقي و                
  .قعيت تلقي كردمنطبق بر وا
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سو و هم جهت كارگزاران اجرائي و سياسـي حكومـت، كـه تحـت            برايند دو رفتار هم   
پذير نفت خام، هر يك ديگري        برداري و فروش منبع پايان      تأثير درامدهاي حاصل از بهره    

بـه  را ايـران  شوند، در نهايت، حكومـت در         را مستحكم كرده و موجب تقويت يكديگر مي       
اسـت، در آورده    ) و البتـه ضـروري    (مد براي او مطلوب     سازي درا   نهشكل نهادي كه بيشي   

  .است
  

  ورد آن مدل و براتصريح -3
  تصريح مدل رياضي -3-1

تـوان از يـك    برداري از منابع نفتـي، مـي       ه  براي تبيين رفتار دولت ايران در زمينة بهر       
سـازي   مدل، مانند مدل فراغت ـ كار، بهره جـست و آن را در قالـب يـك مـدل بيـشينه      

فرض اصلي مدل، آن است كه حكومت براي كـسب درامـد،            . مطلوبيت به نمايش درآورد   
تنها منابع نفت خام را در اختيار دارد و به دنبال تركيبي از درامد نفتـي و ذخيـرة نفـت                    

توانـد از   دولت، مـي . ترين وضعيت را برايش ايجاد كند      خام در زيرزمين است، كه مطلوب     
و ثابت شدة نفت در ايران، كه در اختيار خود اوست، همه و يـا               كل مقدار ذخيرة موجود     

برداري كرده و صرف كسب درآمد كند و بخشي از آن را براي استفاده در           مقداري را بهره  
گونه فرض شده است كـه منـابع    جا اين در واقع، در اين   . آينده، دست نخورده باقي گذارد    
نه است ذخيره شده و فقط كافي است كه          بدون هزي  ها آننفتي، در انبارهايي كه ساخت      

دولت شير آن را باز كند، تا نفت بدون هزينه به بازار جهاني عرضه شده و بـدون هزينـه                    
كنـد، مقـدار كـل        گيري را محدود مي     چه تصميم   پس در اين مرحله، آن    . به فروش برسد  

 را به صورت  توان تابع مطلوبيت دولت     لذا، مي . ذخيرة اثبات شدة نفت خام در ايران است       
  :زير نمايش داد

)14(  ( )SYuU gg ,= 

) 15(  0, 〉
∂

∂

∂

∂

S
U

Y
U gg 

برداري نشده از كل ظرفيت       ، ذخيرة نفتي بهره   S، درامد نفتي دولت و      Yكه در آن    
. و هـر دو بـراي دولـت مطلوبنـد        گـذاري     سرمايه) مثالً روز (برداري در هر دوره       قابل بهره 

درآمد فعلي بيشتر كه به طور قطع براي دولـت مطلـوب اسـت و ذخيـرة نفـت خـام در                      
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محـدوديت يـاد شـده  بـه     . زيرزمين نيز، به دليل كسب درآمدهاي آينده، مطلوب اسـت  
  :صورت زير قابل نمايش است

) 16(  ( )PSSY .−= 
هـاي    ، قيمـت  P، كل ذخيرة موجود و اثبات شدة نفت خام در ايران و             Sكه در آن    

 را معـادل كـل ذخيـرة        Sالبته الزم به تصريح است كه بايـد         . داده شدة نفت خام است    
 هاي فني قابل برداشت است، موجود و اثبات شدة نفتي در ايران، كه به از نظر محدوديت  

. ، در نظـر گرفـت     )براي مثـال در روز    (يعني سقف ظرفيت توليدي نفت خام در هر دوره          
بـه  (درآمد نفتي دولت در هر دوره، برابر مقدار برداشت شده از منابع نفتي قابل برداشت                

البته، با توجه   . در آن دوره، ضرب در قيمت داده شدة نفت در آن دوره است            ) لحاظ فني 
تر آن است كه بخشي از مقدار كل توليد نفت             تصريح صحيح  به مصرف داخلي نفت خام،    

اما با توجه به سهم باالي صادرات از توليد نفت و با توجه به قصد               . خام مدنظر قرار گيرد   
سازي، كه تحليل رفتـار نهـاد حكومـت اسـت، از ايـن امـر              نهايي از طراحي مدل بيشينه    

  :ورت زير استگيري حكومت به ص بنابراين، تصميم. شود نظر مي صرف
) 17(  ( )SYuMax ,   Ug = 
) 18(  ( )PYS .S-S   :.t. = 

، با توجه به مباحـث اقتـصاد          چگونگي استخراج منحني عرضة نفت خام از مدل فوق        
لذا، تنها به توضيح اين امر . خرد در مدل فراغت ـ كار، امري كامالً آشنا و جا افتاده است 

هـا و بـدون در نظـر گـرفتن محـيط و       به ساير محـدوديت شود، كه بدون توجه       اكتفا مي 
رود هماننـد منحنـي       سازي، انتظار مـي      نهادي پيش زمينة اين مسأله بيشينه      هاي  ترتيب

عرضة نيروي كار، منحني عرضة نفت خام نيز با توجه بـه اثرهـاي جانـشيني و درامـدي       
تـوان    لذا، مي . د باش 1افزايش قيمت نفت خام، از نوع منحني صعودي به عقب خم شونده           

)همان فرم سنتي تابع عرضه، يعني        )pfQ  را به عنوان فـرم نظـري رياضـي مـورد            =
  .انتظار منحني عرضة نفت خام ايران انتخاب كرد

هـاي    طور كه گفته شـد، عرضـة نفـت خـام ايـران در فـضاي محـدوديت                   البته همان 
دو محـدوديت اصـلي وجـود دارد؛    به طور مشخص، همواره . گيرد ساختاري آن شكل مي   

هاي توليدي تعيـين شـده از         هاي فني توليد نفت خام و ديگري، سهميه         يكي محدوديت 
  
 

1- Backward Bending. 
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هاي فني توليد نفت خام، با افزايش قيمت نفت از يك حد باالتر،               محدوديت. سوي اوپك 
هاي توليدي تعيين شده از سـوي اوپـك نيـز،             سهميه. شوند  مانع از افزايش توليد آن مي     

هاي جهاني نفـت،      واره تعهد توليدي كشورهاي عضو بوده و در شرايط مختلف، قيمت          هم
از . كند  حداقل بر روي كاغذ و به طور رسمي، ميزان توليد اعضا را مشخص و محدود مي               

جا بايد رفتار حكومت ايران در دربارة عرضة نفت خام را در چارچوب ايـن                 رو، در اين   اين
  .ه و تفسير كرددو محدوديت، مدنظر قرار داد

  
  ورد مدل برا-3-2

در اين بخش، هدف، برآورد منحني عرضة نفت خام ايران، بـه منظـور تبيـين رفتـار                  
اي دولت در اين زمينه و در نهايت، آزمون فرضيات مطرح شده در ايـن پـژوهش،                   عرضه

در بـرآورد منحنـي عرضـة نفـت خـام ايـران، از مـشاهدات آمـاري و                   . براساس آن است  
. شود  هاي اقتصادسنجي استفاده مي     مربوط به اقتصاد ايران و از ابزارها و تكنيك        هاي    داده

در اين پژوهش، براي تصريع آماري تابع عرضه، از روش شناسي سـنتي اقتـصادسنجي و     
و يـا در اصـطالح      ) ARDL (1هاي خودرگرسيوني با وقفة تـوزيعي       به طور خاص، از مدل    

  .شود هاي پويا استفاده مي مدل
  
   مشاهدات آماري-3-2-1

هاي سري زماني سه ماهانة توليد و قيمت نفت خـام ايـران در              در براورد مدل از داده    
، ) مـشاهده  45يعنـي حـداكثر      (2001، تا فـصل اول سـال        1990فاصلة فصل اول سال     

  :ذكر نكاتي در اين باره الزم است. شود استفاده مي
ك دو نـوع نفـت سـبك و نفـت           هاي فصلي نفت خام ايران، به تفكي         سري زماني قيمت   •

لذا، براي رسيدن به يك قيمت متوسط فصلي براي نفـت           . سنگين ايران موجود است   
 . استفاده شده استها آن) به نسبت ميزان توليد(خام ايران، از ميانگين وزني 

. انـد   مشاهدات مربوط به قيمت سه ماهانة نفت خام ايـران، از وزارت نفـت اخـذ شـده                  •
، تا فـصل    1990 توليد سه ماهانه نفت خام ايران براي فصل اول           مشاهدات مربوط به  

  
 

1 - Autoregressive Distributed Lag. 
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 گردآوري شده و براي فـصول پـس از آن،   1، از نشرية آمار نفت و انرژي  1995چهارم  
 .اند از وزارت نفت ايران اخذ شده

يكـي مقـادير    .  مشاهدات مربوط به توليد فصلي نفت خام ايران، به دو گونه موجودانـد             •
لت ايران و ديگري، مقادير محاسبه شده براساس منـابع ثانويـة            اعالم شدة رسمي دو   

به دليل اختالف متوسط ناچيز ميان دو سري مـشاهدات فـوق، مـشاهدات              . 2مختلف
 .اند رسمي اعالم شدة دولت ايران مورد استفاده قرار گرفته

، به دليل   1991 و فصل اول     1990 مشاهدات قيمت و توليد فصول سوم و چهارم سال           •
 ناگهاني عراق به كويت، حكم مشاهدات دور افتاده دارنـد، كـه بـه دليـل عـدم        حملة

ها يك بـار بـا    ، مدل)به دليل ممانعت از براورد مدل     (امكان وارد كردن متغير مجازي      
  .اند  برآورد شدهها آنحذف فصول مزبور و يك بار بدون حذف 

  
  ورد مدل برا-3-2-2

و با روش حداقل مربعات     ) 1/3ويرايش   (Eviewsبرآورد مدل با استفاده  از نرم افزار         
  :ذكر نكاتي در اين زمينه الزم است. معمولي انجام شده است

تعيـين دقيـق و     (هاي مدل     ، تصريح صحيح و دقيق پويايي     ARDLهاي     در برآورد مدل   •
روش . ، از اهميـت بـسيار بـااليي برخـوردار اسـت           )هاي متغيرهاي مدل    صحيح وقفه 

هـاي مختلـف متغيرهـا، بـا هـدف            حذف يا اضافه كردن وقفـه      مرسوم و توصيه شده،   
و البتـه افـزايش معيـار خـوبي بـرازش           ) AIC(حداقل كردن معيار اطالعات آكايـك       

لحاظ حـداكثر   (اي پايين رونده      جا، روش پله    در اين . باشد  مي.  است 2Rتعديل شده   
 .، مدنظر قرار گرفته است)بي نامناسها هوقفه ممكن در مدل و سپس حذف وقف

 به طوركلي، انتظـار بـراين اسـت كـه مـدل مـورد اسـتفاده در ايـن نوشـته، از منظـر                         •
اما الزم به ذكر است . هايي همراه باشد   دهندة لحاظ شده، با كاستي     متغيرهاي توضيح 

كه وارد كردن اين ايراد بر مدل، مستلزم اتكا بـر مبنـاي نظـري و عملـي مـستدل و                     
هاي نظري و عملي تبيين شده        با در نظر گرفتن اين نكته كه مدل       . ستمستحكمي ا 

هاي مربوط به عرضـة نفـت خـام، قـدرت توضـيح سـاختار و قـدرت                  در آثار و نوشته   
 ها آنهاي خارج از جامعة نمونة مورد استفاده براي براورد            بيني ضعيفي در دوره     پيش

  
 

1- Energy and Oil Statistics Quarterly, OPEC. 
2- Platt's Insight, Weekly Petroleum. Argus, PIW, CGES, CERA, EIA, IEA, MEES, Petrostrategies. 
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ين مبناي نظري مـستحكمي     دهي چن   و تاكنون قادر به شكل    ) 1984استافر،  (داشته  
 .باشد اند، لذا ايراد فوق وارد نمي نبوده

هاي جاري نفت خام در سمت راست مدل، به دليل ترديـد در اثـر                  حضور متغير قيمت   •
هـا، عـالوه بـر     لـذا بـراورد مـدل     . آن بر رفتار جاري توليد كننده، محـل شـك اسـت           

هاي جـاري نيـز       غير قيمت هاي قبلي، با توجه به حضور يا عدم حضور مت           بندي  تقسيم
 .انجام شده است

 قابل استفاده،     با توجه به طول مشاهدات و حجم نمونة آماري در اختيار، حداكثر وقفة             •
هاي باالتر، به دليل كاهش    وقفة چهاردهم متغيرهاي قيمت و مقدار بوده و براي وقفه         
 .بيش از اندازة درجة آزادي، براورد مدل ممكن نبوده است

 آن اسـاس شـكل        بر ARDLهاي    ه به متودولوژي سنتي اقتصادسنجي، كه مدل       با توج  •
به همين دليـل، در يـك       . اند، بررسي مانايي متغيرها در اين جا مفهومي ندارد          گرفته
بندي ديگر، معادالت رگرسيون، با توجه به حضور يا عدم حضور متغيـر زمـان                 تقسيم

)t (اند در سمت راست معادالت، برآورد شده. 
هـاي    گونه بوده است، كه ابتدا از دو دستة اصلي، مدل           ها، اين   روش كلي در برآورد مدل     •

هاي با وابـسته بـه زمـان، اسـتفاده شـده         و مدل ) t(بدون در نظر گرفتن متغير زمان       
در هر دسته، دو تصريح مختلف ديگر از نظر وارد كردن و يا عـدم وارد كـردن                  . است

هـاي متفـاوت، ناشـي از حـذف و عـدم حـذف                متغير قيمت جاري و در حجم نمونه      
اي كـه در مجمـوع، هـشت حالـت            مشاهدات دور افتاده، مدنظر قرار گرفتند، به گونه       

گانـه، براسـاس     هاي هشت   در هر يك از حالت    . مختلف در برآورد مدل قابل تصور بود      
  تصريح متمايز به   225حداكثر وقفه از صفر تا چهارده براي دو متغير قيمت و مقدار،             

 1800 براي هر تركيب وقفه و در مجموع براي          AICمقادير مختلف آمارة    . دست آمد 
سـازي    براسـاس معيـار كمينـه     . محاسبه شـد  ) تا اين مرحله  (مدل رگرسيون مختلف    

. هـاي مناسـب انتخـاب شـدند          مختلف، وقفه  هاي   محاسبه شده، در حالت    AICآماره  
، AICباز هم بر مبناي بهبود آمارة      هاي با وقفة مناسب و        پس از آن، با تمركز بر مدل      

 براي حذف   Wald براي حذف انفرادي هر وقفه و آزمون         T-Studentبا توجه به آمارة     
هاي نامناسب به صورت انفرادي انجام شـد، تـا در هـر               مند وقفه  مشترك، حذف نظام  

پـس از   . حداكثر وقفه، مدل نهايي مناسب بـه لحـاظ تـصريح پويـايي حاصـل شـود                
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زمـان همـة    داري حـذف هـم      ل نهايي نيز، در هر مـورد، آزمـون معنـي          رسيدن به مد  
براساس هر مدل نهايي به دسـت آمـده، بـه آزمـون             . هاي حذف شده انجام شد      وقفه

ضريب قيمت در مدل ايستا كه بـه صـورت       (معناداري كشش بلندمدت قيمتي توليد      
tPaaQ 101  لگـاريتم قيمـت سـه       tPتوليد سه ماهانـه و       لگاريتم   tQ است و    =+

اقدام شد و در مواردي كه ايـن كـشش معنـادار بـود،     ) ماهانه نفت خام ايران هستند    
 .مقدار آن نيز براساس روابط ذكر شده در قبل محاسبه شد

 كـشش بلندمـدت     هـا  آن مدل رگرسـيوني كـه در        47بدين ترتيب، در نهايت از بين       
)  مـدل  47 درصـد از     32( مـدل    15انـد، در       عرضة نفت خام ايران معنـادار بـوده        قيمتي

. رقم مزبور منفي بـوده اسـت      )  مدل 47 درصد از    68( مدل   32كشش مزبور مثبت و در      
توان پذيرفت كه منحني عرضة نفت خـام ايـران نزولـي              لذا، بر مبناي قاعدة اكثريت، مي     

المللـي، در بلندمـدت، توليـد و       زارهـاي بـين   بوده و با كاهش قيمت نفت خام ايران در با         
 مـدل   32الزم به ذكر است كه در هر مورد از          . عرضة نفت خام كشور افزايش يافته است      

 99مزبور، ارتباط معكوس ميان قيمت و توليد نفت خام ايران بـا سـطح اعتمـادي برابـر               
 شـده بـراي   در ميان مقادير بـراورد . ، تأئيد شده است)خطاي نوع اول يك درصد (درصد  
 مـدل   32 درصـد از     13( بـار    4،  "-13/0"هـاي بلندمـدت قيمتـي منفـي، رقـم             كشش

 و رقـم  )  درصـد  6( بـار    2،  "-20/0"، رقم   ) درصد 25( بار   8،  "-18/0"، رقم   )رگرسيوني
 6( بار 2، "-26/0"و رقم )  درصد13( تار 4، "-24/0"، رقم )درصد25( بار 8، "-22/0"

 تكرار شـده    ،) درصد 6( بار   2،  "-80/0"و رقم   )  درصد 6( بار   2،  "-87/0"و رقم   ) درصد
 "-22/0" تا   "-18/0"توان براساس قاعدة اكثريت، دامنة        لذا به نظر مي رسد كه مي       .اند

 99 درصدي در سطح اعتماد      50 با اكثريت    ، را "-20/0"و يا ميانگين اين دو عدد يعني        
  .درصد پذيرفت

 بر آن بود كه عرضة نفت خام ايران صعودي اگرچه براساس مدل فراغت ـ كار، انتظار 
به نظر مي رسد كه     . اند باشد، اما برآوردهاي انجام شده، حاكي از نزولي بودن اين منحني          

اين امر، نه برخالف اصول اقتصاد خرد، كه ناشي از نوع خاص رفتار دولت در عرضة نفت                 
ر ادامه، تالش مي شود تا د. هاي او در هنگام بروز اين رفتار است         خام به دليل محدوديت   

  .طور مناسبي تبيين شود اين موضوع به
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درصـد تغييـر در     (اگر فرض كنيم كه كشش بلندمدت قيمتي عرضة نفت خام ايران            
، مثبت باشد، ايـن امـر، مـستلزم آن          )توليد ناشي از يك درصد تغيير در قيمت نفت خام         

ليد خود را نيـز كـاهش       است كه در پي كاهش بلندمدت قيمت نفت خام، دولت ايران تو           
اما چنين واكنشي، با توجه به عدم تأثير كاهش انفرادي عرضه بر قيمت بلندمـدت               . دهد

لـذا، مـشاهدة كـشش بلندمـدت        . جهاني، موجب كاهش بيش از پيش درآمد مـي شـود          
سازي درآمد توسط حكومت حمايت نكرده و با آن    قيمتي مثبت، از فرض رفتاري بيشينه     

  .سازگار نيست
كـه نتـايج بـراورد      (گر كشش بلندمدت قيمتي عرضة نفت خام ايران منفي باشد           اما ا 

، در پي كاهش بلندمدت قيمت نفـت، دولـت توليـد         )هاي اين تحقيق نيز مؤيد آنند      مدل
اين امر، از كـاهش درآمـد ناشـي از كـاهش قيمـت جلـوگيري         . خود را افزايش مي دهد    

مقـدار  . د حكومت كامالً سازگار اسـت     سازي درآمد توسط نها     كند، كه با فرض بيشينه     مي
هاي ناشي از    هاي فني توليد و محدوديت     كشش به دست آمده نيز، با توجه به محدوديت        

اما دراين مقاله از پرداختن بـه       . هاي توليدي اوپك، تفسير و تبيين مناسبي دارند        سهميه
 بـراورد  شود كه مقـدار و عالمـت كـشش    آن صرف نظر شده و به ذكر اين نكته اكتفا مي     

دهندة ساختار حكومت    شده، كامالً با فروض رفتاري كارگزاران اجرايي و سياسي تشكيل         
سـازي درآمـد       در بازار داخلي حكومت و در نتيجه، بروز رفتار بيشينه          ها آنو تباني ميان    

  .دكن نفتي از سوي حكومت در ايران، سازگار بوده و از آن حمايت مي
  

  ريگي و نتيجهها هآزمون فرضي -4
بهره برداري بيش از اندازه از منابع نفتي توسط بخـش عمـومي در ايـران، مفهـومي                  

سازي درآمد از سوي دولت دارد، كه در ادامه بـه آن             تر ازصرف اثبات رفتار بيشينه     عميق
گفتـه شـد كـه كـارگزاران        . اما ذكر مطالبي الزم به نظر مـي رسـد         . پرداخته خواهد شد  

دهندة ساختار دولت در ايران، بيـشينه خـواه بودجـه بـوده و در                اجرايي و سياسي شكل   
سازي درامـد را از خـود بـروز     ، رفتار بيشينهها آننهايت نهاد دولت به عنوان برايند رفتار    

دهد و نيز ذكر شد كه ساختار اقتصادي ايران و عدم دسترسي بخش عمومي به زيـر                  مي
عمول مانند اخذ ماليات و به جـاي آن         هاي م  هاي الزم براي كسب درآمد از شيوه       ساخت

در اختيار داشتن منبع درآمدهاي هنگفت و سهل الوصولي چون نفت خام، سـبب شـده                
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عرضـة  . است كه بخش عمومي ايران، در زمينة عرضة نفت، يك حداكثرساز درآمد باشد            
ـ                  ا براورد شدة نفت خام ايران نيز، به خوبي از چنين فرض رفتاري حمايت كرده و كامالً ب

سازي درآمد دولت در ايران و به خصوص، تبيـين           با تأئيد رفتار بيشينه   . آن سازگار است  
رفتار بخش عمومي در عرضة نفت خام براساس مدل، مي توان به مواردي اشاره كرد، كه      
حاكي از بهره برداري بيش از اندازه از منابع نفتي در ايران، به دليـل حاكميـت مالكيـت            

  :اند عمومي بر منابع نفتي
نمايندگان مجلـس  (ها، كارگزاران سياسي يا مقامات ناظر حكومتي     در ساختار حكومت   •

كننـدة ترجيحـات و تمـايالت        ، كنترل )گيرنده و تصويب كننده    و ساير مراجع تصميم   
مدل تعمـيم يافتـه نيزكـانن، نـشان داد كـه تقابـل ترجيحـات              . ندا  كارگزاران اجرايي 

دهنـدة   ت در بازار داخلي آن، عامـل اصـلي شـكل          كارگزاران اجرايي و سياسي حكوم    
اي  كارايي در ساختار حكومت است، چرا كه در سازوكار ايـن بـازار، تمـايالت بودجـه        

زنـي   بوروكرات توسط مقامات تصويب كننده و برحسب ميزان اطالعات و قدرت چانه           
ر اما ساختار بـازار داخلـي حكومـت د        . شود طرفين، تا حد ممكن كنترل و واقعي مي       

. سويي ترجيحات كارگزاران اجرايي و سياسي اسـت        ايران، حاكي از نوعي تباني و هم      
سـازي درآمـد    چنين امري، بيشينه خواهي بدنة بوروكراتيك حكومت را، بـه بيـشينه         

طور كه ذكر شد، عامل اصلي بـروز تبـاني و             همان. توسط حكومت تبديل كرده است    
اكميت بي قيد و شرط مالكيت عمومي سازي درآمد از سوي حكومت، ح رفتار بيشينه

توان با تأئيد فرضـية رفتـار        بر منابع نفتي پايان پذير در ايران است، بدين ترتيب، مي          
هاي بـرآورد شـده، ايـن گونـه      سازي درآمد توسط نهاد حكومت براساس مدل      بيشينه

نتيجه گرفت كه حاكميت بي قيد و شرط مالكيت عمومي بر منابع نفتـي در ايـران،                  
كاهش كارايي در ساختار . ب كاهش كارايي ساختار حكومت در كشور شده استموج

حكومت ايران، به مفهوم صرف بخشي از درآمدهاي نفتي براي ارضاي تمايالت بدنظ             
ايـن بخـش از درآمـدهاي نفتـي،         . بوروكراتيك و نيز بدنـة سياسـي حكومـت اسـت          

ر و سـرماية انـساني      هاي توليـدي و زيربنـايي مانـدگا        بايست صرف ايجاد ظرفيت    مي
بارآور مي شدند و يا بـا عـدم بهـره بـرداري از منـابع نفتـي، تحقـق نيافتـه و بـراي                         

توان نتيجه گرفت    لذا، مي . هاي موجه آتي در اختيار آيندگان قرار مي گرفتند          فرصت
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حاكميت مالكيت عمومي بر منافع نفتي در ايران، موجب بهره بـرداري بـيش از               "كه  
 ."بع در كشور شده استاندازه از اين منا

سازي درامد از سوي حكومـت ايـران، بـه دليـل حاكميـت مالكيـت                   بروز رفتار بيشينه   •
دولتي بر منابع نفت و در نتيجه، برخورداري دولـت از درآمـدهاي هنگفـت و سـهل                  

توجهي و يا عدم توجه به اصالح ساختار اقتـصادي و            الوصول نفت، همواره موجب كم    
اين امـر، بـه     . مينة كسب درآمدهاي عمومي غيرنفتي بوده است      زيربنايي جامعه در ز   

هـاي جـاري     دليل ناكافي بودن درآمدهاي عمومي غيرنفتي در تـأمين مـالي هزينـه            
دولت، سبب شده است كه هر سال بخش عظيمي از درآمدهاي نفتي در ايران، صرف 

، 1996 ـ  1991هـاي   بـراي مثـال، در فاصـلة سـال    . هـا شـود   گونه هزينـه  تأمين اين
هاي دولـت را تـشكيل        درصد كل هزينه   68هاي جاري به طور متوسط، حدود        هزينه
 36اند، در حالي كه درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي متفرقة دولت بـا هـم، تنهـا                  داده

پـذير   نفت، يك منبع طبيعي ويك ثـروت پايـان        . اند درصد كل درآمدهاي دولت بوده    
هـاي حاضـر و آتـي كـشور، درآمـدهاي       ة نسلاست و به دليل تعلق اين منابع به هم        

طور حتم، بايد منجر به جانشيني ثروت هايي ماندگار در كشور      حاصل از صدور آن به    
هـاي توليـدي و      لذا، هر بخش از اين درآمـدها كـه بـه عـوض ايجـاد ظرفيـت                . شوند

ر زيربنايي ماندگار و سرماية انساني بارآور، همانند ساير منابع جاري دولت، صرف امو            
 برخورد نشده است، مصداق بهره برداري       ها آنجاري مملكت شده و به گونة ثروت با         

حاكميـت  «رو، در اين مورد نيـز مـي تـوان            از اين . بيش از اندازه از منابع نفتي است      
 موجب بهره برداري بيش از اندازه از ايـن          ،مالكيت عمومي بر منافع نفتي در ايران را       

 .»منابع در كشور دانست
ه، مي توان موارد ديگري به موارد فوق اضافه كرد، اما به جاي آن، به بررسي دقيق تر البت

  .، پرداخته مي شود»بهره برداري بيش از اندازه«مفهوم 
مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه با توجه به رفتار حكومت ايران در زمينة عرضـة                  

هـاي تـاريخي آن قـرار        يمتهاي نفت در سطوح باالتري نسبت به ق        نفت خام، اگر قيمت   
  كرد؟ مي گرفت، مقدار بهره برداري از آن چگونه تغيير مي

هاي مختلف را به عنوان سطوح مطلوب درآمـد          اگر درآمدهاي نفتي محقق شدة سال     
هاي باالتر نفت خـام، ميـزان بهـره          براي دولت ايران تصور كنيم، در صورت تحقق قيمت        
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دن به سطوح درآمد موردنياز حكومت، كـاهش مـي          برداري الزم از منابع نفتي براي رسي      
سازي درآمـد     دهندة حكومت و بيشينه    حتي اگر رفتار بيشينه خواه اجزاي تشكيل      . يافت

كـرد،   هاي باالتر، برخورداري ازدرآمدهاي باالتر را ايجـاب مـي          توسط حكومت، در قيمت   
هاي  ، در قيمت  ها آن هاي تاريخي انجام شده و يا بهره برداري بيش از          ميزان بهره برداري  

تـر   هـاي پـايين   لـذا در قيمـت  . داد تر نشان مـي  باالتري رخ مي داد، كه به هر حال موجه       
، )هايي فرضـي و بـاالتر      نسبت به قيمت  (محقق شده در طول تاريخ صنعت نفت در ايران          

سازي درآمد عمومي از سوي حكومت، منجر به بهره برداري بيش از              ارضاي رفتار بيشينه  
بيش «جا، منظور از بهره براري  در اين( از منابع نفتي ايران توسط دولت شده است  اندازه

  ).هاي جهاني باالتر نفت خام است ، بهره برداري بيشتر نسبت به شرايط قيمت»از اندازه
هـايي بـاالتر از      اول، آن كه آيـا قيمـت      : شوند با اين توضيح، دو سؤال ديگر مطرح مي       

كه به  اند يا نه؟ دوم، آن هده شدة نفت خام قابل تصور بودههاي مشا سطوح تاريخي قيمت 
  اند؟ هاي فرضي و قابل تصور باالتر نفت خام بروز ننموده چه دليل قيمت

پـيش از  . استفاده مي شود» قيمت واقعي نفت خام«در پاسخ به سؤال اول، از مفهوم   
ن مقصد صـدور نفـت      به عنوا (تبيين مفهوم فوق، الزم به ذكر است كه هر كشور اروپايي            

است كه درآن، قيمت همة كاالها      ) به زعم والراس  (، داراي يك تعادل عمومي      )خام ايران 
در . انـد   وخدمات مصرفي در داخل آن كشور، داراي نسبت تعادلي معيني با يكديگر مـي             

هاي نفتي نهايي نيز، بايد نظر قيمت با ساير كاالها و خـدمات مـصرفي                اين بين، فرآورده  
هاي سـاير    و البته دولت  (هاي اروپايي    به همين دليل، معموالً دولت    . ل قرار گيرند  در تعاد 

هاي اصـلي نفتـي توسـط        ، از مصرف هر واحد از فرآورده      )كشورهاي واردكنندة نفت خام   
، بـا انگيـزة برقـراري       1، در قالب ماليـات سـبز      )شهروندان اروپايي (كنندگان نهايي    مصرف

ردن اتكـاي اقتـصاد داخلـي بـه محـصوالت وارداتـي و              تعادل عمومي مزبور و نيز كم كـ       
به هر حـال و بـه هـر         . كنند چنين كسب درامدهاي عمومي، اقدام به اخذ ماليات مي         هم

هـاي اصـلي نفتـي،        هاي وارد كنندة نفت خام، از محل ماليـات بـر فـرآورده              دليل، دولت 
ورهاي انــد، كــه بــه مراتــب بــيش از درامــدهاي كــش درآمــدهايي را نــصيب خــود كــرده

  ).1984استافر، (صادركنندة نفت خام از محل صدور آن بوده است 

  
 

1- Green Tax. 
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. پرداخـت » قيمت واقعـي نفـت خـام      «توان به تبيين مفهوم      با توجه به اين نكته، مي     
پس از خريداري نفت خام توسط پااليشگاه و حمل آن، هر بشكه نفت با توجه به الگـوي        

هاي فني پااليـشگاه پـااليش       ه به ويژگي  بازيافت ويژة آن نوع خاص از نفت خام و با توج          
، نفتا، كروزين، نفـت، گـاز و        LPGهاي اصلي نفتي از قبيل،        كنندة آن، تبديل به فرآورده    

اين محصوالت، بـه همـان      . هاي مختلف و قير، مي شود       ضايعات باقيمانده از قبيل، روغن    
در (نفـت خـام     صورت و يا پس از پااليش مجدد، وارد بازار مصرف كشورهاي واردكنندة             

  .كنندگان نهايي قرار مي گيرند شده و در اختيار مصرف) جا اروپا اين
هر بشكه نفت خام ايـران، براسـاس روش پـااليش مـشخص، مقـادير معينـي از هـر                    

هاي مشخصي در    هاي اصلي نفتي، قيمت    هر يك از اين فرآورده    . كند  فرآورده را ايجاد مي   
بـراين اسـاس،    . كننـدة نهـايي دارنـد      راي مصرف بازار مصرف داخلي كشورهاي اروپايي، ب     

توان قيمتي را كه يك مصرف كنندة اروپايي در ازاي مصرف يك بشكه نفت خـام در                  مي
، »ارزش اصلي يك بـشكه نفـت      «. هاي اصل نفتي مي پردازد، محاسبه كرد        قالب فرآورده 

االيش و هـاي حمـل، پـ    برابر است با قيمت فروش آن توسط توليدكننده، به اضافة هزينه    
هاي دولت واردكنندة نفت خام، بر مصرف نهـايي مقـدار            توزيع، به اضافة متوسط ماليات    

، »قيمـت واقعـي نفـت خـام       «. هاي اصلي كه از آن بشكه نفت حاصل مي شـوند           فرآورده
عبارت ازقيمت فروش هر بشكه نفت خام توسط توليدكنندة آن، به اضافة متوسط ارزش              

هاي اصلي حاصل از آن در اين  ردكننده، از مصرف فرآوردههاي كشورهاي وا ماليات دولت
  .كشورها است

هاي جهـاني    گاه كه صحبت از افزايش قيمت      الزم به ذكر است كه در اين مطالعه، آن        
شود، منظور، نه افزايش ارزش اصلي يك بشكه نفت خام، فقط صرفاً انتقـال       نفت خام مي  

هـاي صـادركننده     صلي نفت خام به دولت    هاي وارد كننده در قيمت ا      ارزش ماليات دولت  
  .آن، در سطح ثابت قيمت اصلي است

 و بـه دسـت آوردن ارزش واقعـي آن،           1در محاسبة معكوس ارزش يـك بـشكه نفـت         
هاي حمل، پـااليش و توزيـع از         يكي كسر كردن هزينه   : توان از دو شيوه استفاده كرد      مي

ها از مصرف     ش ماليات دولت  قيمت اصلي يك بشكه نفت خام و ديگري، اضافه كردن ارز          
  .هاي اصلي حاصل از يك بشكه نفت خام، به قيمت فروش صادركنندة آن فرآورده

  
 

1- Netback Pricing. 
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خام،  هاي حمل، پااليش و توزيع نفت جا، به دليل عدم دسترسي به آمار هزينه در اين
به دليـل آن كـه در عمـل، دسترسـي بـه آمـار ماليـات همـة                   . از روش دوم استفاده شد    

شتقات نهايي نفت خام ممكن نيست، اين روش، ارزش واقعي نفت خـام را              ها و م   فرآورده
هاي حاصل از يك بشكه  تر برآورد كردن ارزش ماليات مصرف نهايي فرآورده     ناشي از كم  (

  .دكن تر از ميزان اصلي آن براورد مي كم) خام نفت
و ن وزارت نفت    حاصل مشورت با متخصصا   (ت خام ايران    الگوي بازيافت يك بشكه نف    

 ايـران    براي نفت خام   Cracking و   Toppingهاي مختلف پااليش     با در نظر گرفتن روش    
  : به طور متوسط به صورت زير در نظر گرفته شده استدر ايتاليا و هلند،

  
  )درصد در بشكه( الگوي بازيافت يك بشكه نفت خام ايران  -1-4جدول

  مجموع  مانده باقي  بنزين  كروزين+نفت گاز   نفتا
9/24  9/32  8/36  4/5  0/100  

  
در  درصد حـساب شـده و        4/5 يك جا به ميزان      ،ها  و ساير باقيمانده   LPGكه در آن    

به عنوان قيمت واقعـي نفـت       چه    ، آن  از محاسبات خارج مي شوند و لذا از اين پس          محل
 درصد قيمت واقعي يـك بـشكه نفـت خـام ايـران              6/94 حداكثر   خام محاسبه مي شود،   

  .است
زش ماليات بر مـصرف يـك بـشكه نفـت خـام ايـران در كـشورهاي                  براي محاسبة ار  

واردكنندة آن، پنج كشور اروپايي انگليس، ايتاليا، آلمـان، فرانـسه و هلنـد مـدنظر قـرار                  
گرفتند، تا از اين طريق، ميانگيني براي ارزش ماليات يـك دولـت اروپـايي، بـر مـصرف                   

  . دست آيدهاي اصلي آن به نهايي معادل يك بشكه نفت خام فرآورده
با توجه به آن كه مشخص نبود از هر ليتر نفتا، چه مقدار محـصول نهـايي ديگـر بـه                     
دست مي آيد، لذا تصميم گرفته شد كه از ميان مشتقات هر فـرآوردة اصـلي، يكـي بـه                    

در اين انتخاب نيز، از مشورت و راهنمايي متخصصان وزارت (عنوان نماينده انتخاب شود 
 Gasoline Premium Unleaded (995مشتقات نفتـا،  ذا از بين ل). نفت بهره گرفته شد

RON) ،   ،از بين مشتقات كروزين و نفـت گـازAutomotive Diesel   و از بـين مـشتقات 
بـا مراجعـه بـه ارزش    . ، به عنوان نماينده انتخاب شدندHigh Sulphur Fuel Oilبنزين، 

تقات مصرف شـدة فـوق توسـط        هاي اروپايي، در هر ليتر از مش       ماليات هر كدام از دولت    
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 ليتـر نفـت     159 و با توجه به آن كه هر بشكه نفت خام، معـادل              1كنندگان نهايي  مصرف
خام است و نيز با توجه به ارقام مربوط به الگوي بازيافت متوسط يك بـشكه نفـت خـام                    

هاي مذكور را در يـك بـشكه         توان ارزش ماليات هر يك از دولت       ، مي )1ـ4جدول  (ايران  
م مصرفي در اين كشورها، به واحد پول خود آن كشورها محاسبه كرده و سـپس                نفت خا 

، اين محاسبات را بـر حـسب دالر انجـام           2هاي مختلف با دالر    با توجه به نرخ برابري پول     
در اين جدول، ستون آخر، متوسط ارزش ماليات        . آمده است ) 2ـ4(نتايج در جدول    . داد

. م ايران در هر سال به دالر را نـشان مـي دهـد             پنج دولت اروپايي در يك بشكه نفت خا       
هاي متوسط مالياتي به دست آمده به قيمت هر بشكه نفت خام ايران طي               افزودن ارزش 

دورة مورد نظر، براوردي از متوسط قيمت واقعي ساالنة نفت خام ايران در اين دوره را به                
  )3ـ4جدول (دهد  دست مي

  
  )دالر(*وپايي در يك بشكه نفت خام ارزش ماليات پنج دولت ار -2-4جدول 

   كشور5ميانگين  هلند  فرانسه  آلمان  ايتاليا  انگليس  سال
1990  39/35  08/60  81/32  33/45  19/36  96/41  
1991  15/40  03/64  28/37  30/42  20/39  59/44  
1992  83/42  95/64  31/44  20/45  27/45  51/48  
1993  10/40  51/52  29/42  28/45  65/45  17/45  
1994  14/45  23/53  76/49  87/50  64/51  13/50  
1995  15/52  96/56  31/56  12/63  59/58  43/57  
1996  11/56  75/61  86/53  62/61  14/57  10/58  
1997  65/65  15/56  90/46  23/55  12/52  21/55  
1998  32/74  06/55  20/46  73/55  96/52  85/56  
1999  11/79  23/52  09/47  25/54  93/51  52/57  
2000  62/76  01/47  55/42  47/47  43/46  42/52  

* Energy Prices and Taxes, 2nd Quarter 2001, IEA 

  
 

1- Energy Prices and Taxes, 2ad Quarter 2001, IEA. 
2- International Financial Statistics Yearbook, IMF Statistics Department, 1991 – 2001. 
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  2000-1990 قيمت واقعي يك بشكه نفت خام ايران -3-4جدول 

  سال
متوسط قيمت 

ساالنة يك بشكه 
  *نفت خام ايران

ش متوسط ارز
هاي  مالياتي دولت

اروپايي در نهايي 
 **يك بشكة نفت

  )دالر(

ارزش واقعي يك 
بشكه نفت خام 

  )دالر(ايران 

تفاوت قيمت ساالنه 
و ارزش واقعي يك 

بشكه نفت خام 
  )درصد(ايران 

1990  76/19  96/41  72/61  212  
1991  36/17  59/44  95/61  257  
1992  07/17  51/48  58/65  284  
1993  82/14  17/45  99/59  305  
1994  52/14  13/50  65/64  345  
1995  13/16  43/57  56/73  356  
1996  65/18  10/58  75/76  312  
1997  18/18  21/55  39/73  34  
1998  71/11  85/56  56/68  485  
1999  05/17  52/57  57/74  337  
2000  27/26  42/52  69/78  200  

  .اي هر سال، به عنوان متوسط قيمت ساالنه انتخاب شده استفصلي برهاي   ميانگين قيمت•
هاي اصلي مصرف شده نفـت خـام در     ميانگين ارزش مالياتي دولت در يك بشكة نفت فرآورده  •

 )انگليس، المان، ايتاليا، آلمان، فرانسه و هلند( كشور اروپايي 5
 

قوه توسط كشورهاي   اند كه به طور بال     هاي واقعي نفت خام، در واقع، قيمتهايي       قيمت
انـد، امـا بـه داليـل         صادركنندة نفت، به ازاي هر بشكه نفت صادراتي قابل دريافت بـوده           

هـاي وارد    ها به دو بخش تقسيم شده و بخش اعظم آن نصيب دولت             مختلفي، اين قيمت  
به هر ترتيب، با توجه به ارزش واقعي هر بشكه نفت خـام ايـران،               . كنندة نفت شده است   

هايي  خ سؤال اول، از دو سؤال مطرح شده در قبل را اين گونه داد، كه قيمت               توان پاس  مي
تحقق ايـن امـر، مـستلزم تقـسيم قيمـت           . اند باالتر براي نفت خام ايران قابل تصور بوده       

. اي ديگر و بيشتر به نفع صـاحبان آن منبـع پايـان پـذير اسـت                 واقعي نفت خام به گونه    
هـاي قابـل تـصور بـاالتر، محقـق          ايـن قيمـت    شود كـه چـرا     اكنون سؤال دوم مطرح مي    

  اند؟ نشده
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براي پاسخ به اين سؤال، به بررسي بازار جهاني نفت خام با تأكيد بر سمت عرضة آن                 
يكي از نكات مورد توجه در بازار جهاني نفت خـام، حـضور اوپـك بـه                 . پرداخته مي شود  

ت، بـازاري اسـت     در واقع، سمت عرضـة بـازار جهـاني نفـ          . عنوان يك كارتل در آن است     
اين امـر، از طريـق محاسـبة        . انحصاري، كه كارتل اوپك بزرگترين عرضةكننده آن است       

  . شاخص هر فيندال، نشان داده شده است
كننـدة    عرضـه  29 بـا    1988ابتدا شاخص مزبور، براي بازار بين المللي نفت در سـال            

  )HI = 067/0(جهاني نفت محاسبه شد 
يي را نـشان    هـا  هتعداد كـشورها و بنگـا     ) 15باً برابر   تقري(معكوس مقدار اين شاخص     

 نفت خام، بازار جهاني را در اختيار خود         ةدر عرض  ها آن فرض برابري سهم  دهد، كه با     مي
 ) HI = 337/0 (انجام گرفتند،  بار ديگر با يكي كردن اعضاي اوپك         ،اين محاسبات . دارند

 نشان  3 جهاني نفت خام را برابر       كنندگان متساوي السهم مفروض در بازار      كه رقم عرضه  
،كـل     متساوي السهم  كنندة  عرضه 3،  گويي در بازار جهاني نفت    در عمل،    ،يعني. دنده  مي

 نفـت   ةبا توجه به ارقام عرض    .  فروش  بازاري با انحصار چند جانبة     ;بازار را در اختيار دارند    
ــرين عرضــه  عمــده،، اوپــك1998خــام در ســال  ــروژ، ت ــده و ن ــيس،   كنن ــادا و كانگل ان

 ديگـر  ةكننـد   تركيب دو عرضه    ا اتحاد جماهير شوروي سابق،    مشترك المنافع ب   كشورهاي
 توليد نفـت خـام      ةهزين(هاي توليد بسيار باالتر        كه البته هزينه   ،دهند  بازار را تشكيل مي   

و ذخـاير  ) . دالر اسـت 24 تـا  4ي غيراوپك، بـين   دالر و در كشورها4 از   تر كم ،در اوپك 
بر ها     آن  از قدرت اثرگذاري   ،همين امر . ي نسبت به برخي اعضاي اوپك دارند      تر كمبسيار  

 كـه شـايد در بـين       چنـين سـاختاري از بـازار،      . كاهد   به شدت مي   ،بازار جهاني نفت خام   
 ،اي را بـه اوپـك        قدرت بـيش از انـدازه       المللي منحصر به فرد باشد،      بازارهاي مختلف بين  

استراتژي تعيين مقدار و يـا قيمـت در بـازار را اتخـاذ              تواند هرگونه     اوپك مي . داده است 
 از ،بـرداري ايـن كارتـل      حاكي از عدم توانـايي بهـره       ، رفتار اوپك  ياما بررسي تاريخ  . كند

مـستقل از      هـاي عـضو اوپـك،       اگـر دولـت   . قدرت انحـصاري خـود در بـازار بـوده اسـت           
، نوسـانات     كردند  مي  يك كارتل رفتار   ة به گون  ،هاي سياسي خود    ها و وابستگي    محدوديت

  شـود،   توليـد كننـدگان نفـت تمـام مـي          ، كه گاهي به شدت به ضرر      موجود در بازار نفت   
 عدم وجود     مستلزم توجه،  نكتة. كردند  عمل مي همگي در راستاي تأمين منافع اين اعضا        

 مفروض ديگر اين بازار و كـشورهاي عـضو اوپـك            كنندة  يك سويه ميان دو عرضه     منافع
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 منافع كشورهاي صنعتي، كه   بيش از آن كه حاضر به تباني با اوپك باشند،،اين دو. است
توانـست     مي در عمل ، كه      لذا بازار عرضه نفت    .كنند  وجو مي   هايند را جست     آن خود نيز از  

 به نظر ،البته.  كامل اوپك قرار نگرفته استزير نفوذ   باشد،1بازاري از نوع انحصاري بسته
، بـه اهـداف شخـصي،          مشترك ميان خـود     بيش از اهداف   ،نيزاعضاي اوپك   كه  رسد    مي

به رقابـت  در محل، گسترش سهم در بازار و كسب درآمدهاي ارزي هر چه باالتر و       مانند  
  . ده استرنگ كر  حضور اين كارتل را كم، كه اين امر،اند ميان خود پرداخته
 سازمان به غير از      اين  هاي عضو آن،   هاي تشكيل اوپك و ادعاي دولت       بر خالف انگيزه  

د و  كـر چون يك كارتـل رفتـار ن       گاه هم   هيچ ، به داليل مختلف    ،1970 ةهاي اول ده   سال
 چرا كـه نـه در رسـيدن بـه           سازي سود مشترك اعضاء اقدام كند،       نتوانست براي بيشينه  

د اعضا موفق بود و نـه بـه         سازي سو   راتژي مناسب براي بيشينه   توافق مشترك بر سر است    
ا بر سـر آن بـه توافـق رسـيده بودنـد،          كه به هر حال اعض     يهاي توليد   يهتعهدات و سهم  

   .پايبند ماند
  توافق گاه دهد كه اوالً هيچ      نشان مي  ، تأسيس تاكنون  يبررسي عملكرد اوپك از ابتدا    

 شـكل   ةهـاي غيرانحـصارگرايان     فقا،ثانياً تو   پايدار و جدي ميان اعضاي اوپك شكل نگرفته       
 منطبق با اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتي         ، اعضا يي توليد ها   سهميه ةگرفته در زمين  

ــاً ســازي ســود مــشترك كارتــل نبــوده،   بيــشينهةدر زمينــ  همــواره اختالفــات و ، و ثالث
هـا و     د اعضا بـه توافـق     هاي عضو اوپك، مانع از تعه       ان دولت هاي موجود در مي     ييگرا همنا

  .هاي غيرانحصارگرايانه وضع شده، بوده است سهيمه
 نفـت خـام ايـن       ةعرضـ    همواره به دليل عملكرد غيرانحصارگرايانه اوپـك،       ، اين رو  از

هاي انحصاري بـوده و موجـب          قيمت ة برقرار كنند  ةسازمان به بازار جهاني، بيش از عرض      
در عـين  .هاي ممكن انحصاري شده اسـت    قيمتتر از     هايي بسيار پايين    گيري قيمت   شكل

يـا همـواره      مـورد توافـق،   هاي   دازه نسبت به سهميه   حال، عملكرد اوپك و توليدبيش از ان      
 نفـت خـام شـده و يـا در مواقـع             يگيري فشارهاي كاهنده بر قيمت جهـان        موجب شكل 
براي جلوگيري از سقوط       به دليل كاهش تقاضا و يا عوامل جهاني ديگر،         ،ها  سقوط قيمت 

  .شده است ود،،مگر در مواردي معد ها ها ناكافي بوده و موجب كاهش بيشتر قيمت قيمت

  
 

1- Tight oligopoly.  
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هاي جهـاني بـاالتر        كه در چه صورت قيمت     ،شود   تكرار مي   اكنون سؤال قبلي مجدداً   
 با توجه به      بازار جهاني نفت،   ةنفت خام محقق مي شدند؟ طبيعي است كه از منظر عرض          

 چنـين امـري و      كرد،   يك كارتل انحصارگر عمل مي     ماننداگر اوپك      كه گفته شد،  چه    آن
 عنـوان اعـضاي ايـن كارتـل و          ها به  شدند، اما حضور دولت    حقق مي چنين قيمت هايي م   

 برخاسته از نيازهاي مختلف جوامع و اقتصادهايي كـه          ها،   آن وجود اختالفات عمده ميان   
هـاي سياسـي مبتنـي بـر          گيري  را برعهده دارند و نيز جهت      ها آن ها نمايندگي   اين دولت 

ها   دولتةيانگرا هم مانع از تحقق عملكرد  هموارهها، المللي اين دولت  سياسي و بين  منافع  
موجـب  چـه     آن .در قالب اوپك و تحقق رفتار انحصارگرايانه در اين سـازمان شـده اسـت              

سـير تـاريخي طـي شـده در            هاي خصوصي در اوپك شـد،        بنگاه جايها به     حضور دولت 
صنعت جهاني نفت و به طور مشخص برقراري حقوق مالكيت عمومي بر منـابع نفـت در                 

 جـاي هـاي خـصوصي بـه     قابل تصور است كه اگر بنگاه. شورهاي عضو اوپك بوده است    ك
 ناشـي از   ، بسياري از اختالفات موجـود      دادند،  اعضاي كارتل اوپك را تشكيل مي       ها،  دولت

تـصميمات اوپـك   چـه    ، آن در آن صورت  . رفت   از بين مي   ،ها در كارتل اوپك     حضور دولت 
كـه  (داد، مباني اقتصادي حاكم بـر بـازار           شكل مي  هاي خصوصي را    تشكيل شده از بنگاه   

ها در اين سازمان مغلوب عوامل سياسي بـازار جهـاني نفـت               اكنون به دليل حضور دولت    
. شد  هايي باالتر در بازار جهاني نفت ممكن مي          تحقق قيمت  ،بود و در پي آن       مي )اند  شده

 تعهـداتي غيـر از        خصوصي مفـروض،   بخش     علم اقتصاد،  ةچرا كه براساس اصول موضوع    
گيـري انحـصار و تمركـز در بـازار جهـاني          آن گونه كه شكل    ،سازي منافع خود را     بيشينه

 در دستور كـار     ، و برخي ديگر از كاالهاي صنعتي نشان داده است         IT  محصوالت دارويي، 
  .دهد خويش قرار نمي

 هـاي   در مقايسه با وضعيت فرضي برقراري مالكيت خصوصي بر نفت و تحقق قيمـت             
سـازي درآمـد نفتـي از سـوي حكومـت در ايـران و        بيـشينه   واقعي و انحصاري در بـازار،     

 ،برداري بيش از اندازه از منابع نفتي كشور  بهره تر نفت خام،     پايين ةهاي محقق شد    قيمت
  .دهد  نفتي را نتيجه ميةبراي دسترسي به درآمدهاي محقق شد

درآمــدهاي عمــومي از طريــق ســازي  يعنــي بــروز رفتــار بيــشينه  در هــر دو بخــش،
 علـت بـروز ايـن        تـر نفـت خـام،       هاي جهاني پايين    درآمدهاي نفتي و برقرار شدن قيمت     

.  مالكيت خصوصي بر منابع نفـت بـوده اسـت       جاي به   ، برقراري مالكيت عمومي   ،ها  پديده
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، حتي اگـر  شد و بنابر فرض   اگر مالكيت خصوصي بر منابع نفت برقرار مي         ديگر، عبارت به

هـاي   به دليل برقـراري قيمـت   بود،  ساز درآمد نفتي نيز ميصوصي مزبور حداكثربخش خ 
 يـا    ناشي از صـدور نفـت ايـران و         ةدرآمدهاي تاريخي كسب شد     جهاني باالتر نفت خام،   

 اگـر   ،عـالوه بـر آن     .شـد    حاصل مـي   ،تر كم ازاي مقادير توليد     درآمدهايي بيش از آن، به    
 كـاهش  چـون   هـم مواردي ، بود مدهاي نفتي نميبخش عمومي در ايران مالك نفت و درآ 

هـاي جـاري عمـومي و عـدم          ارايي ساختار حكومت و صرف درآمدهاي نفتي در هزينه        ك
بـرداري     بهـره  ،لـذا . دكر ، بروز نمي    ...پذير ملي و      ان يك ثروت پايان   برخورد با نفت به عنو    

 جـاد ثـروت و    درآمـدهاي نفتـي كـه صـرف اي        بـه مفهـوم     ( از ايـن منـابع        ش از اندازه  بي
  .گرفت  شكل نمي،)شوند پايدار در كشور نمي سرماية

 براسـاس   ،با توجـه بـه دسـتاوردهاي ايـن پـژوهش          كه  رسد     به نظر مي   ،بدين ترتيب 
هاي انجـام شـده و     مشاهدات انجام شده در اقتصاد ايران و نتايج به دست آمده از تحليل            

تـوان    نمي   اين دستاوردها،  ةدهند  و با توجه به مباني نظري شكل        هاي برآورده شده،    مدل
، موجـب      مبني بـر آن كـه مالكيـت عمـومي منـابع نفتـي در ايـران                   مطرح شده،  ةفرضي
رسد با     به نظر مي   ،چنين هم . كرد  را رد    از اين منابع شده است     برداري بيش از اندازه     بهره

وجـه بـه     عملكـرد اوپـك و نيـز بـا ت          بارةتوجه به مباني اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتي در        
، مبني بر آن كه حاكميت مالكيت عمومي بـر    دومةتوان فرضي نمي  فوق، ة رد نشد  ةفرضي

تـر   هايي پـايين  برداري شده در قيمت  موجب صدور منابع نفتي بهره منابع نفتي در ايران،  
  .دكر را نيز رد  واقعي نفت خام اين كشور شده استاز ارزش 
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