
Munich Personal RePEc Archive

Natural Resources Revenue Allocation:

A Dynamic General Equilibrium

Approach

Haqiqi, Iman and Aghanazari, Hasan and Sharzei, Gholamali

Department of Agricultural Economics, Purdue University

2013

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/95785/

MPRA Paper No. 95785, posted 31 Aug 2019 08:37 UTC



 

  »بقاي ثروت طبيعي«اثرات قاعده پويا از تحليل تعادل عمومي 

  نفت و گازبرداري از درآمد  در بهره

1ايمان حقيقي
2حسن آقانظري                         

3اي غالمعلي شرزه                         
  

 26/12/1391:  تاريخ پذيرش      23/08/1391:  تاريخ دريافت

  چكيده

 »قاعده بقاي ثروت طبيعي«به طبيعيبرداري از درآمد منابع در بهرهالزم است  ،براساس متون ديني

همه  ؛ لذا با عنايت به پيامدهاي مصرف نسنجيده درآمد نفت و گاز در ايران، تخصيصتوجه شود
معرفي  ،هدف اين تحقيق .ستمجاز نييك نسل  به نيازهاي مصرفيپذير پايان درآمد منابع طبيعي
برداري از  بررسي و تحليل آثار اعمال اين قاعده در بهره سازي، مدل و همچنين مباني اين قاعده

يك الگوي تعادل عمومي  ،ارزيابي اثرات اعمال اين قاعدهبراي  .درآمد نفت و گاز در ايران است
كاليبره  1389هاي خرد سال  كه بر مبناي ماتريس داده مورد استفاده قرار گرفته پوياپذير  محاسبه
اين الگو يك اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومي و ساير  .تشده اس
هاي اثر نرخ و رسد ميپس از چند دوره به پايان منابع نفت و گاز فرض شده است . ها است بخش

توليد سطح  ،دولت اندازه، خانوارها نفت و گاز بر رفاهحاصل از صادرات انداز درآمد مختلف پس
انداز درآمد  نرخ پس«دهد كه هر چه  نتايج نشان مي. تحليل شده استطول زمان  درو صادرات 
اما در بلندمدت رفاه باالتري ايجاد بوده  بيشتررفاه كاهش ،هاي اوليه باالتر باشد، در سال »نفت و گاز
در نهايت هر چه اين . همچنين صادرات غيرنفتي نيز بر مسير باالتري قرار خواهد گرفت. خواهد شد
دولت در طول زمان  اندازهتر بوده و  تر باشد، مسير عرضه خدمات عمومي پايين نرخ بزرگ

  . تر خواهد بود كوچك

 پذير عمومي محاسبهدولت، تعادل اندازه، نسليعدالت بينپذير،  پايانطبيعي منابع :ن كليدياگواژ

  .پويا
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  مقدمه .1

هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه  433در حدود  1389ايران در سال توليد ناخالص داخلي 
.هزار ميليارد تومان آن مربوط به گروه نفت است 97در حدود 

1
ذخاير نفتي  ،براساس آمار موجود 

ميليون بشكه از آن  4طور متوسط روزانه در حدود ميليارد بشكه است كه به 151ايران در حدود 
پس از گذشت يك قرن منابع نفتي كشور به پايان  ا فرض ادامه روند فعلي تقريباًب. شود برداشت مي
البته توجه به اين نكته الزم است كه اين محاسبه تنها در صورتي درست است كه . خواهد رسيد

ريزي شده باشد؛  برنامه ،به موقع انجام شوند و براي توليد از ذخاير ثانويه هاي ازدياد برداشت برنامه
بكارگرفته شود و قيمت نفت و روند آن دچار تغييرات شديد برداري  آخرين فناوري بهرهنين همچ
برخي از اطالعات مربوط به منابع نفتي در مقايسه با ساير كشورها را بيان  1جدول شماره . نباشد
  .كند مي

  ي عمده دارنده نفتذخاير نفتي و ميزان برداشت روزانه در كشورها .1جدول 

 )سال(عمرمنبع)روز در بشكه ميليون(توليد )بشكه ميليارد(ذخايركشور

 391 2/1 296/5ونزوئال

 81 8/9 264/52سعوديعربستان

 178 2/7 175كانادا

 101 4/1 151/2ايران

 163 2/4 143/1عراق

 121 2/3  101/5كويت

 112 2/4 136/7عربيمتحدهامارات

 21 9/7 74/2يهروس

 OPEC (2011): منبع

2پذير پايان برداري كارآمد از منابع طبيعي بهره
هاي اصلي در  و به ويژه نفت و گاز يكي از دغدغه 

برداري از درآمد نفت و گاز دو رويكرد  در مورد نحوه بهره. كشورهاي داراي مواهب طبيعي است
عنوان سرمايه در مورد اين اي به داشته و عده اي نسبت به اين درآمد نگاه مصرفي عده. وجود دارد

                                                                                                           
 ).1389و  1388هاي  سال(بانك مركزي، گزارش تحوالت اقتصادي ايران در بخش واقعي .1

بر اثر استفاده شود كه همانند معادن، نفت و گاز داراي ذخاير محدود بوده و  پذير به آن دسته از منابع طبيعي اطالق مي منابع پايان .2
 .ذخاير آنها به پايان خواهد رسيد



 ۵١                     برداري از درآمد نفت و گاز در بهره»بقاي ثروت طبيعي«عمومي پويا از اثرات قاعده  تحليل تعادل

هاي جاري  اي صرف اين درآمد را در تامين مالي هزينه عبارت ديگر عدهبه. اند منابع اظهارنظر نموده
اعتقاد  ،هاي طبيعي در رويكرد مصرفي به درآمد ثروت. دانند مجاز دانسته و برخي ديگر مجاز نمي

ار دولت است و لذا دولت مجاز است اين درآمد را هر شكل كه بر اين است كه اين منابع در اختي
عبارت ديگر برخي معتقدند به. اقتضا كند و حتي براي تامين مالي امور عمومي جاري صرف نمايد

هاي  هاي نظامي، هزينه و جهت تامين هزينه عموميتوان در مورد همه امور  اين درآمدها را مي
هاي  ها، هزينه ومي، بهداشت، آموزش، توسعه زيرساختعمهاي خدمات  اداري دولت، هزينه

اي ديگر معتقدند اين درآمد ثروت ملي بوده و لذا بايد به  در مقابل عده.عمراني و غيره صرف نمود
  .سرمايه تبديل شود و تخصيص آن به مصارف جاري مجاز نيست

نفت و گاز مستلزم توجه برداري و تخصيص درآمد منابع  اما اظهارنظر در خصوص الگوي بهينه بهره
طبيعي به نيازهاي مصرفي موجب در شرايطي كه تخصيص درآمد منابع. به متغيرهاي متعددي است

يافته و منافع مورد انتظار محقق هاي عمومي كاهش جويي شود، اثربخشي هزينه گسترش رانت
ممكن است د، همچنين در صورتي كه اين تخصيص به افزايش فاصله طبقاتي منجر شو. نخواهد شد

در  ،از سوي ديگر. منافع ورود درآمد منابع به كشور را خنثي نمايد ،هاي اجتماعي ناشي از آن هزينه
شرايطي كه كشور نياز به گسترش زيرساختها و ارتقاي سطح آموزش و بهداشت دارد، 

ف با طبيعي ممكن است به طوالني شدن فرآيند توسعه و افزايش شكاگذاري درآمد منابع سرمايه
انداز درآمد منابع يا سياست توان در حالت كلي سياست پس لذا نمي. كشورهاي پيشرفته منجر شود

توصيه يا رد هر سياست بسته به شرايط هر . تخصيص آن به مخارج مصرفي را توصيه يا رد كرد
  .كشور متفاوت خواهد بود

نظريات اقتصادي و كشور،  شرايط هرطبيعي الزم است ري در خصوص درآمد منابعيگ براي تصميم
در . گيري شود ، ارزيابي و اندازههاي مختلف بر اقتصاد آثار سياست و همچنين تجربيات كشورها
اما مفهوم قاعده . ت كشورها به تفصيل بررسي شده استنظريات اقتصادي و تجربيا ،مطالعات پيشين

تبيين مباني قاعده بقاي ثروت  هدف اين تحقيق لذا. بقاي ثروت طبيعي مورد بحث قرار نگرفته است
گذاري درآمد نفت و گاز  انداز و سرمايه بررسي آثار پس و از يك سوبراساس متون ديني طبيعي 
بر متغيرهايي چون رفاه، اندازه دولت، سطح توليد و در اين تحقيق آثار اين سياست . است در ايران

  .ده استبا كمك يك الگوي تعادل عمومي پويا محاسبه شحجم صادرات 

  . رو از چند نظر داراي نوآوري استمطالعه پيش
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مصرف «به  »نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي«اول اينكه در ايران مطالعه مشابهي كه به مدلسازي 
لذا تحقيق حاضر در اين خصوص يك مطالعه  ؛پرداخته باشد يافت نشد »گذاريعمومي يا سرمايه

است كه از يك الگوي ) 1387(بهبوديمقاله عه مشابه مطال يكدر اين بين  .شود پيشرو محسوب مي
بهره برده اما نقش حساب ذخيره ارزي در ثبات درآمدهاي دولت تعادل عمومي پويا براي بررسي 

مطالعه  ،مطالعه مشابه ديگر. در اين الگو نيز از تخصيص درآمدهاي نفتي سخني به ميان نيامده است
بهينه درآمدهاي نفتي در قالب يك الگوي تعادل است كه به تخصيص ) 1388(ناظمان و بكي

هاي مختلف با كمك يك  عمومي پويا پرداخته است؛ در اين مطالعه تخصيص سرمايه بين بخش
هاي مطالعات گذشته در تحقيق حاضر  براي پيشبرد يافته. مدل فني مهندسي صورت گرفته است

كپارچه تعادل عمومي اتخاذ فرض شده است كليه تصميمات كارگزاران در قالب يك الگوي ي
  .شود هاي مختلف نيز به صورت درونزا تعيين مي شود و لذا تصميم به تخصيص سرمايه بين بخش مي

1ويك دوم اينكه در دنيا مساله تخصيص درآمدهاي نفتي در قالب قاعده هارت
شود كه يبحث م 

اني ده بقاي ثروت طبيعي با مباما در اين تحقيق قاع. براساس مباني عدالت بين نسلي ارائه شده است
اين تحقيق نشان داده است كه تناقضي بين قاعده . اساس متون ديني استخراج شده استحقوقي و بر

  . هارت ويك و قاعده بقاي ثروت طبيعي وجود ندارد

ويك بر رفاه و  اثر قاعده هارت نكته سوم اينكه در مطالعات انجام شده در ساير كشورها غالباً
نسلي مطرح است اما در اين تحقيق با عنايت به حجم درآمد نفتي از صادرات كشور و عدالت بين

قرار نيز مورد توجه  »حجم دولت«و  »صادرات غيرنفتي«نقش آن در بودجه دولت، اثر اين قاعده بر 
 .است گرفته

 منظور لحاظ شرايط خاص اقتصاد ايران چسبندگي دستمزد و قيمت لحاظدر مدل تحقيق حاضر به

هاي مختلف به كندي صورت  همچنين فرض شده است تحرك كار و سرمايه بين بخش. شده است
نيز  هايي كاستيالبته الگوي تعادل عمومي تحقيق حاضر داراي ). فرض تحرك ناقص(گيردمي

سازي  يكي از اين اشكاالت عدم مدل. هست اما اين اشكاالت در نتيجه تحقيق اثري نخواهند داشت
سازي كسري بودجه و  ديگر عدم مدل نكته پذيرد؛از درآمدهاي نفتي تاثير ميكه  بخش پولي است

براي لحاظ اين مسائل الزم است از الگوهاي تعادل عمومي پوياي . كسري تجاري دولت است
اما از آنجا كه در الگوي . پردازندهاي تجاري مي تصادفي استفاده شود كه به خوبي به بررسي چرخه

                                                                                                           
1. Hartwick Rule 
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رسد استفاده از الگوي تعادل  ضر روند بلندمدت متغيرها مدنظر بوده است به نظر ميپوياي تحقيق حا
  . پذير هدف تحقيق را تامين كندعمومي محاسبه

طبيعي تشريح برداري از درآمد منابع هاي ديني در خصوص بهره در ادامه اين مقاله، در ابتدا توصيه
؛ اين الگو شامل يك شود مياستفاده معرفي  پذير مورد سپس مدل تعادل عمومي محاسبه. خواهد شد

هاي توليدي است و رفتار خانوارها،  پذير، بخش خدمات عمومي و ساير بخش طبيعي پايانمنبع
پس از معرفي مدل مروري بر . توليدكنندگان، صادرات، واردات و بازارها را تبيين نموده است

بندي و افق  بحث حول نتايج، جمع در نهايت پس از. هاي مورد استفاده خواهيم داشت داده
  .تحقيقات آتي ارائه شده است

  طبيعي در متون دينيبرداري از منابعبهره .2

مورد بررسي ... ، معادن و2، مباحات1طبيعي در متون ديني عناوين مختلفي دارند و در قالب انفالمنابع
و شكل  )لتي، خصوصيعمومي، دو(در هر مورد حقوق مالكيت متفاوت بوده. اند قرار گرفته

طبيعيِ زيرمجموعه انفال دو رويكرد در مورد تملك منابع. بيني شده است برداري خاصي پيش بهره
رويكرد اول اين منابع را متعلق به دولت دانسته و هرگونه تصرف در آنها را مجاز . وجود دارد

جاز بوده و تنها در صورت نفسه مطبق اين رويكرد فروش منابع يا انتقال مالكيت آن في. شمارد مي
داند و انتقال  رويكرد دوم انفال را در اختيار دولت مي. ديد استجتصالحديد و ضرورت قابل

، در زيرمجموعه انفال يعيطب يها ثروتدر اين رويكرد . شمارد ملكيت را توسط دولت مجاز نمي
 برخي فقها. استفاده كندامام و سرپرست مسلمانان است تا مطابق مصلحت مسلمانان از آن  ياراخت

اساس در  ينبر هم .شوند يدارند و مالك نم يبردار تنها حق بهرهافراد در مورد اين منابع معتقدند 
تواند آنها را  يدر كار باشد حاكم م يمصلحت اهم اجتماع يابماند و  كدمنابع را ينكه ا يصورت

 ،فردفراهاني(بپردازد يبردار به بهره يماًخود مستق ياقرار دهد و  يگريديارافراد گرفته و در اخت
1385 .(  

                                                                                                           
اين موارد . كتب فقه از انفال دانسته شده است بيشترموارد در برخي وجود دارد لكن  ييانفال اختالف نظرها يقگرچه در تعداد و مصاد .1

 ياموال ؛شود يكه بدون جنگ از كفار گرفته م ياموال: ا عبارتند ازه دارايي. بندي هستند قابل دسته» طبيعيمنابع«و » ها دارايي«در دو شكل 
و  يسنف يهايياموال و دارا ؛كه بدون اذن امام انجام شده است ييها جنگ يمغنا؛ كه وارث ندارند يكسان يراثم؛ كه مالك ندارند

؛ ها رودخانهسواحل  و ياهاها، مراتع، سواحل در ، جنگلها ها، دره دامنه كوه ؛موات يها ينزم: طبيعي عبارتند ازمنابع. پادشاهان ياختصاص
 .ها و رودخانه ياهادر ؛معادن

 .دانست حاتمبا يقتوان از مصاد يمراتع را مبرداري از  بهرهو  يادريابان،صيد از شكار در ب ي،منابع آب .2
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  طور مستقيم يا از طريق ماليات از محلتواند به مي دولتطبيعي، نظر از مالكيت منابع صرف

درآمد منابع در اختيار دولت است؛ و در  ،در حالت مالكيت دولتي. طبيعي درآمد داشته باشدمنابع
تواند با وضع ماليات بر منابع، از اين محل  دولت مينيز  يا مالكيت عمومي حالت مالكيت خصوصي

طبيعي در نهايت در اختيار دولت خواهد در نتيجه، درآمد ناشي از رانت منابع. درآمد داشته باشد
چه ناشي از (طبيعيهايي براي درآمد منابع اين است كه در متون ديني چه توصيهحال سوال  .بود

  وجود دارد؟ ) ز مالياتمالكيت و مديريت دولت و چه ناشي ا

برداري از درآمد انفال و  دهد براساس متون ديني چند قاعده كلي در بهره نتايج اين مطالعه نشان مي
 »هاي آتي حقوق نسل«توان در دو عنوان  طور كلي اين چند قاعده را ميبه. طبيعي وجود داردمنابع

هاي  امه اين نوشتار به بحث حقوق نسلدر اد. خالصه نمود» مصالح جامعه«و  در بقاي ثروت طبيعي
برداري از  سپس اقتضاي مصالح جامعه در بهره. برداري از درآمد منابع خواهيم پرداخت آتي در بهره
در اين مبحث ابتدا مفهوم مصلحت و مصاديق آن معرفي . طبيعي بيان خواهد شددرآمد منابع

اهللا جوادي آيت«نظر نابع در امور جاري، بيان برخي از پيامدهاي مصرف درآمد م بااند؛ سپس  شده
  . قرار گرفته است مالحظهدن مورد ادر خصوص درآمد مع» آملي

  طبيعي برداري از منابع نسلي در بهرهها و عدالت بين حقوق نسل .1.2

در توضيح . استلق به همه مسلمين عمت طبيعيدولت از محل انفال و منابع درآمددر متون ديني 
بسيار مهم  سنداند، در متون ديني يك  هاي آتي نيز مورد توجه بوده نسل ،بر نسل فعلياينكه عالوه

اين  .طبيعي اشاره كرده استبرداري از منابع هاي آتي در بهره به جايگاه نسل وجود دارد كه صريحاً
  .سند در ادامه به تفصيل بررسي خواهد شد

1هاى سواد حكم و جايگاه زمين :ه استصادق پرسيده شداز امامبنابر صحيحه حلبي «
چيست؟  

همه مسلمانان است، چه آنان كه امروز هستند و چه آنان كه در  متعلق بهها  اين زمين: حضرت فرمود
زمين را از ] حاكم[اگر : پرسيديم... اند آينده به اسالم درآيند و چه آنان كه هنوز آفريده نشده

گرداند و آنچه در برابر كار خويش از محصول بدو بر مىسرمايه او را : گرفت؟ فرمود] بردار بهره[او
د بر او رواستزمين خور.«

2
  

                                                                                                           
ها،  د كه به دليل پوشش گياهي، نخلستانش هاي عراق اطالق مي اراضي سواد اصطالحاً به زمين. لغت سواد از مصدر سياهي است .1

 .رسيد ها و درختان متراكم از شدت سرسبزي سياه به نظر مي بستان

سئل : قال) ع(عبداهللابىصحيحة الحلبى عن«):4حديث   از ابواب عقد البيع، 21، باب 17الشيعه، ج حر عاملي، وسائل(متن كامل سند .2
 يخلق، ولمن لم يوماالسالم بعد ال يف يدخل، ولمن يوملمن هو ال: ينالمسلم يعهو لجم: منزلته؟ فقال السواد ما عن) السالميهعل(أبوعبداهللا
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. هاي خراجي عراق سوال شده است در خصوص زمين) السالمعليه(صادقبراساس اين سند از امام

واگذار  برداران و بهره ها در اختيار دولت بوده و در ازاي دريافت خراج آن را به متقاضيان اين زمين
ها يكي از منابع مهم درآمدي حكومت در آن زمان  درآمد ناشي از خراج اين زمين. نمود مي

نقشي شبيه به درآمد  ،در آن زمان درآمد براي دولتاين رسد  نظر ميبه. شده است محسوب مي
  . در عصر حاضرداشته است نفت و گاز در بودجه دولت

به اين . دهد طبيعي نشان ميخصوص منابع هاي آتي را در اين سند به صراحت نقش و جايگاه نسل
هاي بعد نيز  فعلي بلكه مصالح نسل نسلنه تنها مصالح الزم است  ،ترتيب در استفاده از اين منابع

منابع  و اتالف برداري غيرصيانتي باعث تخريب در نتيجه يك نسل اجازه ندارد تا با بهره. منظور شود
بايد به  طبيعيبرداري از منابع بهره. ن منابع محروم نمايدهاي آتي را از دسترسي به اي شده و نسل

تعلق آن » طبيعيثروت« زيرا بدون حفظ  .انجامدبي »طبيعيثروت«و بقاي اي باشد كه به حفظ گونه
عنوان مثال كسب درآمد از طريق قطع اشجار و فروش چوب به .معني خواهد بودهاي آتي بي به نسل

شود  رفتن ثروت طبيعي منجر مي بين  ازاز آنجا كه به  ،هاي عراق و باغها  آنها در خصوص نخلستان
ثمره ثروت «كه  محصولاست؛ اما كسب درآمد از محل فروش به صراحت بر خالف نظر امام 

جايز  از نظر امام» طبيعياصل ثروت«به شرط عدم آسيب به  شود محسوب مي» در ازاي كار طبيعي
  .است

طبيعي و برداري از منابع طبيعي در بهرهثروت حفظبر در شرايط عادي،  »طبيعيثروت بقاي«مفهوم 
درآمد بدين معني است كه پيش از مصرف  مفهوماين . اشاره داردطبيعي منابع )سود(مصرف ثمره
به . هاي طبيعي تامين شود هاي حضانت حفظ و نگهداري از ثروت طبيعي الزم است هزينهثمره منابع

طبيعي براي بقاي منابع و همچنين از موارد الزم است قسمتي از ثمره منابع عبارت ديگر در برخي
 طبيعي براي نسل حاضر قابل تصرفتنها آن مقدار از درآمد ثمره منابع. جبران استهالك هزينه شود

  .  هاي طبيعي از آن كسر شده باشد هاي حضانت از ثروت است كه هزينه و استفاده

                                                                                                                    
: أخذها، قلت يأخذهااالمر أن  يول ء، فإذا شاينللمسلم يصيرهامنهم على أن  يإال أن تشتر يصلحال : قال ينالشراء من الدهاق: فقلت. بعد

  »وله ما أكل من غلتها بما عملرأس ماله  يهعل يرد: فإن أخذها منه قال

همه مسلمانان است، چه آنان كه امروز  متعلق بهو جايگاه زمينهاى سواد چيست؟ اين زمينها ] حكم: [از امام صادق پرسيده شده است
چگونه [قانان خريدن آن از ده: گفتيم: حلبى گفت.اندهستند و چه آنان كه در آينده به اسالم درآيند و چه آنان كه هنوز آفريده نشده

: گفتيم. تواند زمين را از او بگيردامر خواست مىشايسته نيست، مگر آن كه بخرد تا براى همه مسلمانان گرداند و اگر ولى: ؟ فرمود]است

 .گرداند و آنچه در برابر كار خويش از محصول زمين خورد بر او رواستسرمايه او را بدو بر مى: اگر زمين را از او گرفت؟ فرمود
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  طبيعيبرداري از درآمد منابع ه در بهرهاقتضاي مصالح جامع  .2.2

همانطور كه اشاره شد براساس متون ديني، درآمد انفال در اختيار دولت قرار دارد تا در جهت 
طبيعي برداري از منابع مصالح جامعه در بهره براي تبيين. مورد استفاده قرار بگيرد »مصالح جامعه«

در ادامه ابتدا مروري بر مفهوم مصلحت . شودين الزم است مفهوم و مصاديق مصلحت تعريف و تبي
برداري از درآمد منابع خواهيم  در فقه شيعه و سني داشته و سپس به تحليل مصالح جامعه در بهره

  .پرداخت

  مفهوم مصلحت و مصاديق آن .1.2.2

 بر مصلحت ممفهو تبييندر  لياغز. مفهوم مصلحت در مقابل مفسده و اعم از منفعت است

 ،نـيد تـمحافظ كه ستا شريعت افهدا ع وشر دمقصو بر محافظت ،مصلحت كه ستا ورينباا
 دشو پنجگانه لصوا ينا حفظ متضمن كه يچيز هر ،ينابنابر. دمرـم لاـمو  سلـن ،لـعق ،سـنف

مروري بر  ).ق1417، لياغز( ستا همفسد دشو نهاآ يتتقو كهباعثي زـچي رـهو  ستا مصلحت
مسئوليت تشخيص مصالح را بر عهده  ،طور كلي امام، ولي يا حاكمبه دهد كه متون ديني نشان مي

خميني معتقد است امام. در برخي از موارد نيز تشخيص مصالح به عرف واگذار شده است. دارد
خميني، امام(نمايد فه را عملي ميدر سايه كارشناسي متخصصان اين وظي) فقيهولي(حاكم اسالمي

  ). ق1415

برخي از مصاديق مصلحت . برخي از مصاديق مصلحت نيز اشاره شده است در متون ديني به
:اند عبارتند از مسلمين كه در متون ديني ذكر شده

1
  

 ...ساختن مدارس، انتشار كتب ديني، تبليغ و .1

 ... احداث قنوات، نگهداري از مرزها و سرحدات، كمك هزينه زندگي رزمندگان و .2

 ... مرزباني وسازي، آبرساني،  راه .3

 ... تامين مخارج اخذ زكات و اقامه حدود، بهبود زندگي مردم و .4

 ... تعمير مساجد، حج و عمره، مخارج زوار و .5

 ... حقوق قضات و واليان، پرداخت ديون و  .6

دسته اول مخارج جاري : بندي كلي در دو طبقه بيان نمود توان در يك دسته اين مصاديق را مي
... كه شامل حقوق قضات و واليان، مخارج اخذ زكات، پرداخت ديون، حراست از مرزها و هستند

                                                                                                           
 ).1391(براي اطالع از اسناد روايي در خصوص اين موارد رجوع كنيد به حقيقي. 1
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... ها، مدارس، مساجد و دسته دوم، مخارج عمراني هستند كه شامل احداث قنوات، جاده. است

  .برداري هستند هاي آتي نيز قابل بهره در اين بين، مخارج عمراني بلندمدت بوده و براي نسل. است

بر . طبيعي موارد مشخصي ذكر شده استاهل تسنن نيز، براي مصرف درآمد انفال و منابع فقه در
  :اين اساس

كه موجب اعالء كلمة اهللا است،  يموارد يمشتمل است بر تمام يامبرانفال در مورد خدا و پ هزينه
اره ساخت سالح، پرداخت حقوق ارتش و كارمندان دولت و قضات، اد ي،سازپل ي،سازمانند راه

 يارياست كه دولت را  يشامل افراد يالقربيو عنوان ذ و همانند آن يو بهداشت يمراكز علم

و . اند رسول خدا بوده يكاننزد يامبرگروه در عصر پ ينا. كشند يو بار دولت را بر دوش م رسانند يم
  زند وعاج يزندگ ياتضرور يهاست كه از ته يازمنداز افراد ن ينماد ينو مساك يتيمانعنوان 

مند يازن يبه محل اقامت وزندگ يدنرس ياست كه برا يماندگان و مسافراننماد در راه يلسبابن
  .)ق1423، العوايشة(دان كمك

عنوان رسد آنچه به نظر ميبه ،اول اينكه. شود با مرور اين تعاريف دو نكته به ذهن متبادر مي
و از سوي ديگر هاي عمومي  هزينه ك سواز يشود،  كار برده ميمصلحت مسلمين در متون ديني به

.هستنداي  مخارج سرمايه
1

طبيعي محدود بوده و قادر به پوشش همه كه درآمد منابع از آنجااما  
اين درآمدها با  و لذا الزم است بين آنها انتخاب صورت گيرد ،مصالح و نيازهاي عمومي نيست

  . يابند توجه به اولويت مصالح تخصيص 

در  مسالا ديقتصاا ممصلحتعالينظاو  فهد ،دهد ها نشان مي بررسيست كه نكته دوم اين ا
مد انفال و مالي امور عمومي از محل درآتامينلذا  .)1387يوسفي، (ستا عموميهفار ن،سطحكال

زيرا ارائه خدمات عمومي با هدف بهبود . بهبود رفاه منجر شودطبيعي تا زماني جايز است كه به منابع
حال اگر مصرف درآمد طبيعي در امور عمومي به بدتر شدن وضعيت . است معيشت عمومي مردم

  .در جهت مصالح جامعه نخواهد بوده مصرف واين شيجامعه منجر شود، در اين صورت 

  طبيعيبرداري از درآمد منابع مصالح جامعه و بهره .2.2.2

طبيعي ر مورد منابعدرا  طبيعيقاعده بقاي ثروت توان جايگاه مي، براساس متون دينيهرچند 
توان نشان  در واقع مي. تبيين كردرا  آن اهميتتوان  مي نيز ، اما براساس مصالح جامعهتعريف نمود

در نحوه تخصيص درآمد منابع تجديدناپذير در  طبيعيبقاي ثروتتوجه به در شرايط خاص داد كه 

                                                                                                           
هاي تامين حداقل معاش،  هاي حفظ امنيت، هزينه هاي دفاعي، هزينه هزينه: هاي عمومي در اقتصاد عبارتند از طور كلي هزينهبه .1

 ....هاي آبرساني و رتباطي و شبكههاي ا هاي احداث جاده هاي برقراري عدالت و احقاق حقوق، هزينه هزينه
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عدم  .لح جامعه ناسازگار استهاي آتي با مصا بوده و عدم توجه به نسلجامعه و منافع جهت مصالح 
به معني مصرف همه درآمد منابع طبيعي در  منابع در تخصيص درآمد طبيعيبقاي ثروتتوجه به 

حتي اگر همه درآمد حاصل در جهت . )قطع اشجار و فروش چوب آنهامانند مثال (است دورهيك 
كه در  دنبال داردمصرف شود، اين رويكرد چند آسيب بهيك دوره  رفع فقر و ايجاد عدالت در
  .گيرد ادامه مورد بررسي قرار مي

شود كه  باعث ميهاي نهادي در كشورها  در كنار ضعف مصرفي به درآمد منابع رويكرد اوالً
و تخريب آنها براي داشتن منابع مالي بيشتر نسبت به برداشت سريع از اين منابع و افراد ها  دولت

از منابع  دولت و مردم برداري به ضرورت و مصلحت، بهرهلذا گاهي الزم است بنا . اقدام نمايند
.شودمحدود 

1
2زيرا اگر اين منابع با نرخي بيشتر از يك نرخ مشخص 

به مرور  شوندبرداري  بهره 
.گيرند زمان مورد تخريب، انقراض و نابودي قرار مي

3
طبيعي توان رفتن يك منبعنابودي و از بين 

برداري  توان نتيجه گرفت كه بهره در همين راستا مي. هد دادتوليد و رشد اقتصاد را كاهش خوا
رويه  همچنين صيد بي. مصلحت نيست ،ي كه به تخريب مراتع منجر شودلبه شكاز حد از مراتع بيش

هم خوردن به ،چرا كه به انقراض آنها .پرندگان، آبزيان و حيوانات وحشي نيز مصلحت نيست
از اين رو هر چند در متون ديني در مورد  .منجر خواهد شد و افت درآمد در بلندمدت چرخه حيات

برداري براي عموم وجود  وحش، براساس مكانيزم حيازت حق بهرهطبيعي مانند مراتع و حياتمنابع
  .دارد، اما تخريب و استفاده بيش از حد منع شده است

                                                                                                           
در . شود بندي مي كار گرفته شده و تحت موارد شكست بازار طبقهطبيعي در اختيار مردم بهتراژدي منابع مشترك غالباً در مورد منابع .1

ي منابع به وقوع طبيعي باز هم تراژدگذاري منابع حاليكه اگر اين منابع در اختيار دولت باشد، در صورت شكست دولت در سياست
 .رجوع كنيد  Ascher (1999)طبيعي بهگذاري منابع براي مطالعه موارد شكست دولت در سياست. پيوندد مي

  ها بايد بر نرخ برداشت از منابع و روش استحصال منابع نظارت داشته باشند طبيعي، دولتبراي اطمينان از عدم تخريب منابع .2

(Ascher, 1999) . 

. تواند در تبيين مساله مفيد باشد ذكر يك تجربه واقعي مي. تواند تا حدودي اين پديده را تبيين نمايد دي منابع مشترك ميمفهوم تراژ .3

) شبيه به اراضي سواد(مايل مربع را  390يك لكه تيره غيرعادي با مساحت  در شمال آفريقااي  تصاوير ماهواره محققان با بررسي 1974در 

و سرسبزاست كه داراي اي حصاركشي شده  منطقه داد كه اين لكه سياه رنگ مربوط به نشان ميهاي انجام گرفته  يبررس .شناسايي كردند
تحقيقات بيشتر  .نابود شده بودكه در دسترس عموم بوده است زمين بيرون از اين منطقه  گياهي پوشش كه مالك خصوصي است در حالي

توانستند  هاي آنها مي هاي آن حوالي و گله چادر نشين .تع اين پديده را ايجاد كرده استبرداري بيش از حد از مرا مشخص كرد كه بهره
زيادتر نياز به علوفه نيز ها  با افزايش تعداد دام ،كنترل نبودنيازهاي اين افراد تحت عنايت به اينكه اب. شوندي عموميها آزادانه وارد زمين

 يها تحليل رفته و فرسايش پيدا كرد و علف  طبيعي محيط فراتر رفت، خاك منطقه» ظرفيت« ها از تعداد دام 1970اوايل دهه  از. دش مي
از  صاحبان آنهاها و  سياري از دامنتيجه اين بود كه ب. و مناسب منطقه شدند خوبكه مناسب مصرف دام نيستند، جايگزين گياهان » هرز«

 . دهد طبيعي توسط يك نسل را نشان ميصرف منابعهاي ناشي از م اين مثال به خوبي ضرر و زيان. ميان رفتند



 ۵٩                     برداري از درآمد نفت و گاز در بهره»بقاي ثروت طبيعي«عمومي پويا از اثرات قاعده  تحليل تعادل

مصرف همه ه است، طبيعي نسبت به كل اقتصاد قابل توجدر كشورهايي كه درآمد منابع ثانياً
عدم توازن در  ،فقر نسبي آنها ،هاي ديگر در يك نسل، به كاهش درآمد نسلپذير  منابع پاياندرآمد 

پذير  به هر حال ذخاير منابع پايان. شود منجر مي و اختالل در روند رشد پايدار روند مصرف جامعه
هاي عمومي يك نسل  در تامين هزينهپذير  اگر درآمد منابع پايان. مانند نفت و گاز رو به اتمام است

شوند با كاهش ساير مصارف خود به تامين  به مصرف برسد، پس از اتمام اين منابع افراد مجبور مي
زيرا مردم در ازاي استفاده از خدمات عمومي متعهد به پرداخت هزينه و . هاي عمومي بپردازند هزينه

هاي ديگر در يك  صورتي كه اين درآمد به شكلبا اتمام ذخاير حتي در . تامين مالي آنها هستند
 رويكردبه اين ترتيب . هاي ديگر كاهش خواهد داشت نسل مصرف شود باز هم سطح درآمد نسل

و افت سطح  ها ساير نسلقدرت خريد منجر به كاهش  در يك نسل، طبيعيبه درآمد منابع مصرفي
رفاه جامعه كمتر از مقدار بهينه آن  به عبارت ديگر در يك دوره بلندمدت. خواهد شد آنها رفاه

1رويكرد مصرفي به درآمد منابع، با بهينه اجتماعي در واقع. خواهد بود
 رواز اين. سازگار نيست 

به يك  اين درآمدهاهمه تخصيص  عدمدستيابي به يك روند متوازن و پايدار در مصرف، مستلزم 
  . ستنسل ا

مطالعات متعدد اقتصادي . شود در كشورها مي »منابع بالي«اين رويكرد باعث وقوع مساله  ثالثاً
هاي  كه ثروت شود باعث مي يافته،در مورد كشورهاي كمتر توسعه اند كه اين رويكرد نشان داده

. دنگذار د بلكه پيامدهاي منفي متعددي نيز بر جاي نطبيعي نه تنها براي يك كشور منفعت ايجاد نكن

  داراي رشد اقتصادي كمتري هستند ،رآمد منابعرويكرد مصرفي به دكشورهاي داراي 

(Auty, 1993; Sachs and Warner 1995) . فقر و شكاف درآمدي اين رويكرد از سوي ديگر
فساد، گسترش عالوه باعث به. (Bannon and Collier, 2003)زند دامن ميدر اين كشورها را 

  شود مي انيجويي و كاهش در سرمايه اجتماعي و سرمايه انس رانتافزايش 

(Stijns, 2006; Sala-i-Martin, 2003).  د شوك ناگهاني و افزايش درآمدهادر موارهمچنين ،
نرخ ارز، اشتغال و ساير  قيمت مسكن، هزينه اجاره، هاي غير قابل مبادله، آثار نامطلوبي بر بخش

با  باًغالاين رويكرد .  (Corden, 1984)متغيرهاي اقتصادي كشورها بر جاي خواهد گذاشت
هاي عظيم و بدون  ها، اجراي پروژه عدم ثبات در سياست عدم شفافيت،راني ضعيف،  حكومت

                                                                                                           
 هاي ممكن در از همه شيوه(طبيعي زماني بهينه است كه حداكثر ارزش حال را براي منافع خالص قابل استحصالبرداري از منابع بهره. 1

  .(Tietenberg, 1992)به همراه داشته باشد) طبيعيتخصيص منابع
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بزرگ شدن بخش عمومي و خروج گذاري كافي در استحصال منابع، سرمايهتوجيه اقتصادي، عدم
  .  (Stevens, 2003; Ascher, 1999)بخش خصوصي همراه است

طبيعي در مصرف همه درآمد منابع ر بسياري از كشورها، درسد نظر ميها به با توجه به اين آسيب
هاي آتي در تخصيص اين درآمدها، در جهت  عبارت ديگر عدم توجه به نسليك يا چند نسل يا به

زيرا از يك سو سطح رفاه نسل آتي كاهش ناگهاني يافته و از سوي . جامعه نيست و منافع مصالح
عبارت ديگر اقتضاي به. نسل حاضر ايجاد خواهد شدديگر مشكالت ناشي از بيماري هلندي براي 

و هاي آتي در تخصيص درآمد منابع طبيعي تجديدناپذير  جامعه در توجه به نسل و منافع مصالح
  .تبديل اين درآمد به سرمايه است

رسد براساس متون ديني استفاده از درآمد  با توجه به نكاتي كه در اين مقاله ذكر شد به نظر مي
هاي جاري، در جهت مصالح جامعه و منافع عمومي مردم  پذير براي تامين هزينه بيعي پايانطمنابع

. اند پذير داشته طبيعي پاياناي به منابع به همين دليل است كه برخي از فقها نگاه سرمايه. نخواهد بود

. است يهسرما يتآن، ملك يتمعدن كه جزء انفال است نحوه و صبغه ملكجوادي آملي معتقد است 

... . توان بهره برد يرو از آن تنها در حد ضرورت ميناز ا. است يهسرما يو برا يهمعدن، جزء سرما

.يندبيم ياندرآمد صرف كند ز يرا به جا يهآن كس كه سرما
1

. شود يلتبد يهبه سرما يدبا يهسرما 

ادي آملي، جو(درآمد بهره برد يبه جا يهتوان از سرما يكند م يجابجا كه ضرورت اتنها آن
1380.(  

» بقاي ثروت طبيعي«شود اين رويكرد تطابق بيشتري با روايات و اصل  همانطور كه مشاهده مي

. شود چرا كه در اين رويكرد فرض بر آن است كه ثروت طبيعي تبديل به ثروت فيزيكي مي. دارد

رمايه حاصل سود س. شود اصل ثروت طبيعي حفظ شود باعث مي» تبديل معدن به سرمايه«در واقع 
 .برداري نمايد تواند از آن بهره است كه نسل حاضر مي» ثمره ثروت طبيعي در ازاي كار«نيز 

اين رويكرد چيست؟ گذاري بر اساس  سياستسوال اين است كه آثار و پيامدهاي مترتب بر  حال
رسد  به نظر مي .پذير چه تغييراتي در بر خواهد داشت گذاري درآمد منابع پايان به بيان ديگر، سرمايه

اما انتظار اين است كه در . گذاري درآمد منابع طبيعي، رفاه نسل فعلي كاهش خواهد يافت با سرمايه
در قسمت بعد به منظور ارزيابي اثرات اعمال قاعده بقاي . بلندمدت سطح رفاه اجتماعي باالتر باشد

  .پذير معرفي شده است ثروت طبيعي، يك الگوي تعادل عمومي محاسبه

                                                                                                           
  . مورد استفاده قرار بگيرد هاي جاري جهت تامين هزينهت كه درآمد حاصل از معادن نبايد رسد نظر ايشان آن اس به نظر مي. 1
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  پذير تعادل عمومي محاسبهمدل  .3

خانوارها از . پذير، بخش خدمات دولتي و بخش توليدي است مدل تحقيق شامل يك منبع پايان
. كنند محل عرضه كار و سرمايه درآمد دارند و از مصرف كاالها و خدمات مطلوبيت كسب مي

صرف  ،درآمد حاصل. داردپذير بوده و از محل صادرات آن درآمد  دولت مالك منبع پايان
اقتصاد با . شود هزينه خدمات عمومي ميتامين گذاري براي توليد كاالي عمومي و همچنين  سرمايه

فرض همچنين . هستندشين ناقص كاالي داخلي دنياي خارج مرتبط بوده و كاالهاي وارداتي جان
بر اين است ن فرض همچني. هستنددر هر دوره شده است توليدكنندگان به دنبال حداقل هزينه توليد 

  . باشد در هر دوره هدف خانوارها حداكثرسازي مطلوبيت كه

توجه به اين نكته الزم است . مدل به صورت غير تصادفي و با رويكرد بازگشتي تنظيم شده است
شود و لذا  اتخاذ مي »در هر دوره«هاي توليدي و همچنين گروه نفت و گاز كه تصميمات فعاليت

تصميمات بين . انداز خانوارها لحاظ شده است اي تنها براي مصرف و پس هيابي بين دور بهينه
  . يافته صورت گرفته استاي خانوارها در قالب يك مدل رشد رمزي تعديل دوره

يابد كه پس از كسر استهالك، موجودي  گذاري اختصاص مي انداز خانوارها به سرمايهپس
براساس اين ترتيب در دوره آتي در بازار سرمايه،  به. كند سرمايه دوره بعد اقتصاد را تعيين مي

تقاضاي . شود ميزان تشكيل سرمايه در هر بخش تعيين ميو تقاضا، ) موجودي سرمايه(روابط عرضه
هاي توليد و سطح فعاليت  هر بخش از سرمايه به قيمت سرمايه، قيمت محصول، قيمت ساير نهاده

 . شونددر مدل تعيين ميت درونزا همه اين متغيرها به صوربخش بستگي دارد كه 

پذير معرفي شده  ترين روابط رياضي مورد استفاده در مدل تعادل عمومي محاسبه در ادامه مهم
  . تنظيم شده است Rutherford (2010)اين روابط بر اساس . است

  رفتار خانوارها.1.3

اين تابع را . نظر بگيريد تابع مطلوبيت با فرم كشش جانشيني ثابت را براي يك خانوار نمونه در
  :گونه نمايش داددر خصوص كاالها و خدمات مختلف بدين) تقاضا(توان براساس مصرف مي
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نمايش  xiهر كاال يا خدمت با . نشانگر برداري از كاالها و خدمات مصرفي است Xدر اين رابطه 
 n+1دارنده  بر اين رابطه در. اين خانوار وجود داردكاال در سبد مصرفي  nداده شده است و تعداد 
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)پارامتر سهم  nمترها شامل ااين پار. پارامتر است )0>iα و يك پارامتر مربوط به جانشيني بين كاالها
.نمايش داده شده است σو خدمات است كه با 

  

عبارت ديگر سطح مخارج به. كنند خانوارها مطلوبيت خود را با توجه به قيد بودجه خود بهينه مي
فرض . خانوار در خصوص مصرف كاالها و خدمات، حداكثر بايد با سطح درآمد خانوار برابر باشد

  :روي خانوارها بدين شكل بيان شودكنيد مساله پيش

∑
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براساس اين . است iقيمت كاال يا خدمت  piنشانگر درآمد خانوار بوده و  Mكه در اين رابطه 
يابي  با حل مساله بهينه .شود يابي خانوار، سطح بهينه مصرف كاالها و خدمات مشخص مي مساله بهينه

. ها تبيين نمود صورت تابعي از درآمد و قيمترا به jتوان تقاضاي خانوار براي كاالي  ميخانوار 

ت معكوس داشته و با درآمد و شود تقاضاي يك كاال با قيمت آن كاال نسب همانطور كه مشاهده مي
  .قيمت ساير كاالها نسبت مستقيم دارد
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  :شود ميصورت تعريف شاخص قيمتي سبد مصرفي بدين كه در آن
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ها و همچنين كشش  يا به بيان ديگر، تقاضاي خانوارها تابعي از درآمد، قيمت كاال، نسبت قيمت
توجه داشته باشيد كه تاثير قيمت ساير كاالها بر تقاضاي يك . آيد جانشيني بين كاالها به دست مي

  .كاال با توجه به كشش جانشيني ممكن است كم يا زياد باشد
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بيان  قابل رفتار خانوار در قالب مساله مركب مكمل بدين شكلتوان نشان داد كه همچنين مي
  :تاس
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عنوان شاخص رفاه و همچنين قدرت خريد تابع مطلوبيت غيرمستقيم است و به vكه در آن 
اين تابع در واقع شاخص قدرت خريد خانوار است و . خانوارها مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ها قدرت خريد  افزايش يافته و با افزايش قيمتدهد كه با افزايش درآمد قدرت خريد  نشان مي
  . يابد كاهش مي

  رفتار توليد  .1.1.3

كار و سرمايه توليد در هر دوره با كمك نيروي. سازي هزينه است دنبال حداقلتوليدكننده به
1تابع توليد به صورت يك تابع با كشش جانشيني ثابت. پذيرد صورت مي

در نظر گرفته  CESيا  
  . توان توابع عرضه و تقاضا را تعيين نمود يابي توليدكننده مي پس از محاسبه مساله بهينه. شده است

. شوددر قالب مساله مركب مكمل، توابع عرضه و تقاضا بااستفاده از شرط سود صفر استخراج مي

شاخص بازدهي سرمايه باشد،  RKشاخص دستمزد و  Wدر صورتي كه در مدل تحقيق حاضر، 
  :عبارت است از يبراي فعاليت توليدشرط سود صفر 

( )
1

1 1 1 0t k t l t tY RK W P
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)7(  

  . كشش جانشيني بين عوامل است γدهد و  سهم عوامل را در هزينه نشان مي ωكه در آن 

  صادرات و واردات .2.1.3

و همچنين صادرات منابع طبيعي  Xyشامل صادرات كاالها و خدمات توليد شده  ،صادرات كل
Xr اگر . استPR  ،قيمت داخلي منابعPFX  نرخ ارز وPE قيمت صادراتي باشد خواهيم داشت:  

, , 0
r t t t r t

X PR PFX PF⎡ ⎤− =⎣ ⎦  
)8(  

, , 0
y t t t y t

X P PFX PF⎡ ⎤− =⎣ ⎦  
)9(  

                                                                                                           
1. Constant Elasticity of Substitution 
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است  بر اينعبارت ديگر فرض به. گر آرمينگتون استفاده شده است در مورد واردات از تجميع
اگر كشش جانشيني . نشين ناقص يكديگر هستندكاالهاي وارداتي و كاالهاي توليد داخل جاكه 

و سهم كاالهاي داخلي از كل  αmباشد و سهم كاالي وارداتي با  βواردات و توليدات داخل 
  :نمايش داده شود داريم αdمصرف با 

( )
1
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β β βα α− − −

⎡ ⎤
+ − =⎢ ⎥

⎣ ⎦  

)10(  

شاخص  PDبه اين ترتيب . هزينه توليد داخلي است Pشاخص قيمت وارداتي و  PMكه در آن 
قيمت كاالهاي عرضه شده در داخل است و تركيبي از شاخص قيمت وارداتي و هزينه توليد داخل 

  .وارداتي و نرخ ارز برقرار است  همچنين براي واردات رابطه زير بين قيمت. خواهد بود

, , 0y t t y t tM PFX PF PM⎡ ⎤− =⎣ ⎦  )11(  

  شرايط تسويه بازار .3.1.3

ر كاال، بازار كار، بازار سرمايه و بازار ارز از شرايط سود صفر روابط تسويه بازار براي بازا
گيرد  هاي توليدي صورت مي ط بخشسدر مورد كاالهاي توليد داخلي عرضه تو. شوند استخراج مي

شرط تسويه بازار براي كاالهاي توليد شده . و تقاضا شامل تقاضاي داخلي و تقاضاي صادراتي است
  :در داخل عبارت است از

( )
1

1 1 1
,. . 0t t d t m t d t t y tP Y AR PM P P X

β
β β βα α α− − −

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥− + − =⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 )12(  

. تقاضاي صادراتي است Xعرضه كاال، عبارت پس از آلفا تقاضاي داخلي و  Yكه در آن 

1گر آرمينگتون تقاضاي كاالهاي وارداتي در قالب تجميع
رو شرط تسويه از اين. شوند تعيين مي 

  :بازار براي كاالهاي وارداتي نيز برابر است با

( )
1

1 1 1
, . . 0t y t m t m t d t tPM M AR PM P PM

β

β β βα α α− − −
⎡ ⎤⎛ ⎞
⎢ ⎥− + =⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 )13(  

                                                                                                           
1. Armington  
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دهد كه كاالي داخلي با كاالي وارداتي جانشيني ناقص يكديگر  در واقع اين فرم تابعي نشان مي 
1از سوي ديگر يك كشش تبديل. هستند

شود كه  نيز بين عرضه به داخل و صادرات تعريف مي 
عرضه ترتيب  به اين. دهد هر كاال چقدر امكان جابجايي بين بازار داخلي و خارجي را دارد نشان مي
اما تقاضا توسط خانوارها  .پذيرد صورت ميمينگتون گر آر داخل كشور نيز توسط تجميع كاال به

به اين ترتيب شرط تسويه بازار براي كاالهاي عرضه شده در داخل عبارت است . گيرد صورت مي
  :از

1

1
1

, , 0t t h t h h t t t t

h t

PD AR E PD PD I

σ

σ
σϕ ϕ

−
−

⎡ ⎤⎛ ⎞
⎡ ⎤⎢ ⎥⎜ ⎟− − =⎢ ⎥⎢ ⎥⎜ ⎟⎣ ⎦⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

∑ ∑
 

)14(  

هاي توليدي  كار از طرف بخشاضاي نيرويشود و تق عرضه كار توسط خانوارها انجام مي
  :كار عبارت است ازبه اين ترتيب شرط تسويه بازار براي بازار نيروي. پذيرد صورت مي

( )
1

1 1 1 0t t l t k t l t tW L Y RK W W

γ
γ γ γω ω ω− − −

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥− + =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  )15(  

  . كار استشرط تسويه بازار براي بازار سرمايه نيز شبيه با بازار نيروي

( )
1

1 1 1 0t t k t k t l t tRK K Y RK W RK

γ
γ γ γω ω ω− − −

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥− + =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

)16(  

دهد كه درآمد خانوارها و نهادها از محل نيروي  شرط توزان درآمد خانوارها نشان مي در نهايت
  :طبيعي استكار، سرمايه و منابع

,, ,
. .h t t t h th t h t

E PR R PK K W L= + +∑ ∑ ∑
 )17(

 

                                                                                                           
1. Transformation Elasticity  
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  طول زمانرفتار متغيرها در  .4.1.3

انداز صرف تشكيل سرمايه  كنند و اين پس انداز مي خانوارها قسمتي از درآمد خود را پس
تغييرات موجودي سرمايه در . شودانداز ميطبيعي نيز پسهمچنين قسمتي از درآمد منابع. شود يم

  :طول زمان عبارت است از

ttt IKK +−= − )1(1 δ  )18(  

-پس اگر فرض كنيم كل. نرخ استهالك است δبوده و  tگذاري در دوره  سرمايه Itكه در آن 

نرخ  ’sانداز درآمد خانوارها و  نرخ پس sاست و اگر گذاري اقتصاد برابر  انداز با كل سرمايه
  :طبيعي باشد، داريمانداز درآمد منابع پس

tttttt RRsKrLwsI ')( ++=  )19(  

طبيعي، نرخ سود سرمايه و نرخ دستمزد را نشان به ترتيب درآمد منابع w, r, RRكه در آن 
بوده و بر اساس نرخ ارز، طبيعي نابعدر واقع درآمد حاصل از صادرات مطبيعي درآمد منابع. دهند مي

  :شود ات آن تعيين ميرهاي جهاني و ميزان صاد قيمت

trttrt PFPFXXRR ,,=  )20(  

تا . يابد سال، برداشت از ذخاير آنها پايان مي zفرض شده است پس از طبيعي در خصوص منابع
  .است ثابت و برابر سال پايه فرض شدهطبيعي پيش از آن برداشت از ذخاير منابع

كه است  بر اينفرض . هستند (Lt)كار در هر دورهكننده نيروي خانوارها عرضهاز سوي ديگر 
  . كند رشد مي nكار با نرخ جمعيت نيروي

0 (1 )t

tL L n= +
 )21(  

  هاي مورد استفادهداده .4

اليبره ك 1389هاي خرد سال  مدل تعادل عمومي معرفي شده در قسمت قبل، براساس ماتريس داده
صورت هاي خرد در واقع يك ماتريس حسابداري اجتماعي است كه به ماتريس داده. شده است
هاي موجود در اين ماتريس بسيار  هر چند در حالت كلي، داده. درآمده است) نامتقارن(مستطيل

اين ماتريس، . هايي وجود دارد شبيه ماتريس حسابداري اجتماعي است، اما بين آنها تفاوت
بر  هاي واسطه ماتريس حسابداري اجتماعي را در ري غيرمتقارن دارد و برخي از حسابساختا
صورت مثبت هاي مربوط به تعامالت كارگزاران اقتصادي را به اين ماتريس، دادههمچنين . گيرد نمي
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. در اين ماتريس هر ستون نشانگر درآمد و هزينه يك كارگزار اقتصادي است. كند و منفي بيان مي

 ،در اين جدول مقادير مثبت. دهد طر نيز در واقع عرضه يا تقاضا در يك بازار را نشان ميهر س
  ). 1389 ،، حقيقي و زاهديشاهمرادي(درآمد يا عرضه بوده و مقادير منفي هزينه يا تقاضا هستند

 هاي تعادل بنا شده است كه در مدل» اقتصاد خرد«هاي خرد بر پايه مفاهيم مهمي از  ماتريس داده

اين مفاهيم كه شبيه روابط رياضي در الگوهاي تعادل عمومي . گيرند عمومي مورد استفاده قرار مي
هاي مربوط به فعاليت  ستون(هاي توليدي شرط سود صفر اقتصادي در فعاليت) 1 :است، عبارتند از

زار كار و سطرهاي بازار كاال و خدمات، با( برابري عرضه و تقاضا در بازارهاي اقتصاد) 2؛ )توليدي
هاي مربوط به  ستون(برابري مخارج و منابع درآمدي براي نهادها، خانوار و دولت ) 3؛ )بازار سرمايه

  ).نهادها، خانوارها و دولت

  )ميليارد ريال(1389هاي سال  هاي خرد مورد استفاده در تحقيق، داده ماتريس داده .2جدول 

 
هايبخش

توليدي
رائه خدماتا

عمومي
 گروه

گاز و نفت
 نمونهخانوار

 واردات صادراتدولتو
 تشكيل

 سرمايه

جمع 
 سطري

 0 1754-217896-1837- 2912خدماتوكاالها

 0 411- 411عموميخدمات

 0 679-679 گاز و نفت

 0 896-896 خارجيارز

 0 931 349-582-كارنيروي

 0 2392 62-2330-سرمايه

 0 679679-  ذخايرطبيعي

درگذاريسرمايه
  639   639-   انبارموجودي

درسرمايهتشكيل
 0 1115   1115-   ساختمانوماشين

 0 0000000جمع ستوني

  محاسبات تحقيق: منبع

SNA2008هاي ملي  حساب نظامهاي خرد براساس  تنظيم ماتريس داده
به . گرفته است صورت1

سپس براساس . ستون مناسب با مقاصد تحقيق تعيين شد 7سطر و  9اين ترتيب كه ابتدا جدول خام با 
جدول مزبور تكميل شده هاي ملي  و برطبق نظام حساباطالعات بانك مركزي و مركز آمار ايران 

توازن ماتريس تهيه هاي ملي توازن وجود داشته است،  ت به اينكه در اطالعات حسابيابا عن. است
  . شده است حفظشده نيز 

                                                                                                           
1. System of National Accounts 2008. 
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  سناريوها و نتايج .5

. مورد توجه قرار گرفته است ،از تخصيص درآمدهاي نفتي چند سناريوي فرضيدر اين تحقيق 

 در قيمتي نزديك بهمستلزم صادرات  ،گذاري تخصيص درآمد نفت و گاز به مصرف يا سرمايه

برداري از درآمد نفت و گاز مستلزم ادامه روند فعلي  از سوي ديگر بهره ؛است فعليهاي  قيمت
مدلسازي . اين امر نيازمند آن است كه طرح درستي از توليد صيانتي پيگيري شود ؛توليد آن است

دقيق درآمدهاي نفتي نيازمند توجه به همه اين مسائل در كنار تغييرات نرخ ارز، فناوري و ذخاير 
بيني دقيق مسير اين درآمدها نبوده است،  كه هدف اين تحقيق پيش اما از آنجا. ثانويه و ثالثيه است

هدف اين . در نظر گرفته شده است و درآمد نفتي از تغيير ذخاير نفت و گاز »سناريوي فرضي«چند 
خاص اقتصاد ايران، هر يك از اين سناريوها چه اثري بر  هاي دادهاست كه نشان دهد با توجه به 

نيز يكي ديگر از داليل  باال بودن نرخ بهره اسمي. وارها خواهد داشتاقتصاد و قدرت خريد خان
باال بودن نرخ بهره اسمي  ،به بيان ديگر. هاي آتي است عدم مدلسازي دقيق درآمدهاي نفتي در سال

هاي آينده پس از گذشت چند دهه به صفر نزديك  شود كه ارزش فعلي درآمدهاي سالباعث مي
.شود مدل لحاظ نمي شود و لذا تاثيرات آن در

1
  

هاي  هاي جهاني ثابت است و كاهش ذخاير نفتي ايران اثري بر قيمت در واقع فرض شده قيمت
اما نرخ ارز ثابت نبوده و براساس تعامالت عرضه و تقاضاي ارز در بازار تعيين . جهاني ندارد

و نرخ ارز با افزايش يافته با كاهش درآمدهاي نفتي انتظار داريم عرضه ارز خارجي كاهش. شود مي
  .شود در مدل و براساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين مينيز ها  ساير قيمت. مواجه شود

سناريو در نظر گرفته  6براي نحوه مصرف درآمد نفت و گاز  حاضر تحقيقبا لحاظ اين فروض 
چ قسمتي يابد و هيدر سناريوي پايه، همه درآمد نفت و گاز به مخارج عمومي اختصاص مي. است

، %40، %20سناريوي بعد به ترتيب پنج در . شود ميگذاري ن از درآمد نفت و گاز براي آينده سرمايه
همچنين فرض شده است عمر . شودگذاري مي درآمد نفت و گاز سرمايهاز % 100و % 80، 60%

  .رسد ميذخاير نفت و گاز پس از پنج دوره به پايان 

                                                                                                           
. است Impact Analysisيا » تحليل اثرات«اين مدل يك الگوي . يني نيستبهاي پيش توجه داشته باشيد كه تحقيق حاضر از نوع مدل. 1

ها معموال براي مقايسه اثرات چند  اين تحليل. ها ارزيابي اثرات يك شوك يا سياست قبل از اجراي آن سياست است فلسفه اين مدل
  . شود سياست مختلف و انتخاب سياست مناسب انجام مي
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  گاز بر رفاه درآمد نفت و انداز پساثر  .1.5

گذاري درآمد نفت و گاز و با ادامه روند فعلي، پس از  بدون سرمايهدهد  نتايج محاسبات نشان مي
درصد افزايش نسبت به سال پايه مواجه  68/2خانوارها با  )قدرت خريد( رفاه دورهگذشت يك 
گذاري  مايهاما با سر. درصد محاسبه شده است 24/33اين رقم  دوره 25پس از گذشت  .خواهد شد

واحد درصد كاهش در رفاه  82/0، در حدود دورهاز در آمد نفت و گاز، پس از گذشت يك % 20
عدم (رفاه باالتر از سناريوي پايه شاخصبه بعد همواره  11 دورهدر عوض، از . ايجاد خواهد شد

حدود  افزايش در رفاه نسبت به سال پايه در دوره 25پس از گذشت . خواهد بود) گذاري سرمايه
بيان شده  آتينتايج تحقيق در خصوص تغييرات سطح رفاه در نمودار . درصد خواهد بود 05/38

انداز درآمد  گذاري و نرخ پس هر چه ميزان سرمايهدهد،  نشان مي نمودارهمانطور كه اين . است
رفاه در هاي اوليه بيشتر بوده و در عوض افزايش در  نفت و گاز بيشتر باشد، كاهش در رفاه در سال

 19/14نخست  دورهدرآمد نفت و گاز، در  كلگذاري  در سناريوي سرمايه. بلندمدت بيشتر است

افزايش در رفاه معادل  دوره 25دهد اما با گذشت  درصد كاهش در رفاه نسبت به سال پايه رخ مي
ه باالتر از سطح رفاه هموار به بعد 15 دورهاز در اين سناريو . خواهد بودنسبت به سال پايه  36/48

  . سناريوي پايه خواهد بود

 

انداز درآمد نفت و گاز، با فرض  شاخص رفاه خانوارها در سناريوهاي مختلف پس .1نمودار 
  پنجم دورهمام ذخاير نفت و گاز در ات

  محاسبات تحقيق: منبع

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

%صفرسناريوي %بيستسناريوي

%چهلسناريوي %شصتسناريوي

%هشتادسناريوي %صدسناريوي
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  بر سطح توليدفت و گاز اثر پس انداز درآمد ن .2.5

انداز درآمد نفت و دهد كه هر چه نرخ پس در خصوص سطح توليد، نتايج محاسبات نشان مي
در سطح باالتري قرار  مسير توليد كاالها و خدماتهاي اوليه نيز  باالتر باشد، حتي در سال گاز

يد كاالها و خدمات در سناريوي پايه و بدون پس انداز درآمد نفت و گاز سطح تول. خواهد گرفت
 20/70اول و  دورهدرصد در  49/3در حدود ) به غير از نفت و گاز و به غير از خدمات عمومي(

انداز شود، در درصد درآمد نفت و گاز پس 100اما اگر . رشد خواهد يافت دوره 25درصد پس از 
نتايج تحقيق  بعدنمودار . درصد رشد خواهد يافت 20/134دوره 25درصد و پس از  65/6اول  دوره

انداز شود هر چه نرخ پس انطور كه مشاهده ميمه. دهد در خصوص تغيير سطح توليد را نمايش مي
 .سطح توليد در مسير باالتري قرار خواهد گرفتدرآمد نفت و گاز باالتر باشد، 

انداز درآمد نفت و گاز، با فرض سناريوهاي مختلف پس شاخص سطح توليد در .2نمودار 
  .پنجم دورهاتمام ذخاير نفت و گاز در 

  محاسبات تحقيق: منبع

  انداز درآمد نفت و گاز بر اندازه دولت اثر پس .3.5

دولت و ارائه خدمات  اندازهپذير، تغيير در  توجه در خصوص پايان عمر منابع پاياننكته قابل
توجه به اينكه درآمد نفت و گاز يك منبع مالي مهم در ارائه خدمات عمومي به با . عمومي است

رود با پايان يافتن عمر ذخاير نفت و گاز، دولت ناچار است از ساير منابع، مخارج خود را  شمار مي
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رود حجم دولت نيز  از آنجا كه درآمد كل اقتصاد كاهش خواهد يافت، انتظار مي. تامين كند
  . كوچك شود

 ،نخست دورهدرآمد نفت و گاز در % 100انداز دهد با پس نشان مي آتيمانطور كه نمودار ه
ميزان كاهش در حجم . درصد كاهش خواهد يافت 5/21حجم دولت و ارائه خدمات عمومي 

 . انداز درآمد نفت و گاز نسبت مستقيم دارد دولت با ميزان تغيير در نرخ پس

انداز دولت و ارائه خدمات عمومي در سناريوهاي مختلف پس اندازهشاخص  .3ر نمودا
  پنجم دورهدرآمد نفت و گاز، با فرض اتمام ذخاير نفت و گاز در 

  محاسبات تحقيق: منبع

  انداز درآمد نفت و گاز بر صادرات غيرنفتي اثر پس .4.5

با اتمام . در همه سناريوها با افزايش مواجه شده استنفتي ات غيرصادردهد  محاسبات نشان مي
كاهش عرضه  .عظيمي از عرضه ارز خارجي در كشور كاسته خواهد شد مذخاير نفت و گاز، حج

اين مساله  .در بازار ارز موجب ايجاد مازاد تقاضا شده و به كاهش ارزش پول ملي منجر خواهد شد
به اين ترتيب با اتمام ذخاير نفت و . صادرات را تشويق خواهد كرد باعث افزايش در نرخ ارز شده و

  . رود صادرات افزايش يابد گاز و كاهش درآمد ارزي انتظار مي

گذاري درآمد حاصل از صادرات  براساس نتايج محاسبات صورت گرفته، حتي بدون سرمايه
ايش نسبت به سال پايه افز% 602، سطح صادرات غيرنفتي با دوره 25نفت و گاز، پس از گذشت 
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خواهد % 867درآمد نفت و گاز تغيير در اين شاخص % 100گذاري  با سرمايه. مواجه خواهد شد
شود هر  همانطور كه مشاهده مي. نمايش داده شده است بعدتغييرات مسير صادرات در نمودار . بود

  . ي قرار خواهد گرفتانداز درآمد نفت و گاز باالتر باشد، صادرات در مسير باالتر چه نرخ پس

  

انداز درآمد نفت و گاز، با  شاخص صادرات غيرنفتي در سناريوهاي مختلف پس .4نمودار 
  پنجم دورهفرض اتمام ذخاير نفت و گاز در 

  محاسبات تحقيق: منبع

 اهتمام بيشتريها در حفظ ثروت طبيعي  دولتدهد هر چه  نشان ميدر مجموع نتايج اين تحقيق 

دهد  همانطوركه نتايج نشان مي .بيشتري مواجه خواهد شد افزايشرفاه اجتماعي بلندمدت با  ،ورزند
سطح رفاه با پايان يافتن اين ذخاير،  ،اگر درآمد ناشي از نفت و گاز كشور به سرمايه تبديل شود

  .  معه باالتر خواهد بوداجتماعي و استاندارد سطح زندگي افراد جا

  پيشنهادات سياستيو  بندي جمع .6

چند سناريو . پذير تحليل شد طبيعي پايانانداز درآمد ناشي از صادرات منابع در اين مقاله اثرات پس
 سناريوي عدمانداز درآمد منابع طبيعي مورد بررسي قرار گرفت و با  هاي مختلف پس از نرخ

در هر سناريو مسير رفاه، اندازه دولت، سطح توليد و مقدار . شد مقايسهدرآمد  اينانداز  پس
  .صادرات محاسبه شد
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 يه،اول يها دهد كه هر چه نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز باالتر باشد، در سال ينشان م يجنتا

صادرات  ينهمچن. خواهد شد يجادا يدر بلندمدت رفاه باالتر در عوض يافته يشتريرفاه كاهش ب
تر باشد،  نرخ بزرگ ينهر چه ا يتدر نها. قرار خواهد گرفت يباالتر يربر مس يزن ينفتيرغ
  .تر خواهد بود تر بوده و اندازه دولت در طول زمان كوچك يينپا يخدمات عموم يرعرضهمس

هاي  دورهانداز درآمد نفتي، سطح رفاه در  در سناريوهاي پسدهد،  همانطوركه نتايج نشان مي
هاي  مدت اين سياست براي جامعه هزينه به عبارت ديگر در نگاه كوتاه. يافتاوليه كاهش خواهد 
هاي  رسد نسل از اين رو در شرايطي كه افت رفاه محسوس باشد، به نظر مي. رفاهي خواهد داشت

اما اين سياست در بلندمدت داراي . پذير مخالفت كنند طبيعي پايانانداز درآمد منابعفعلي با پس
در ابتدا منافع بلندمدت  گذاري در سطح سياست رسد الزم است لذا به نظر مي. ستمنافع رفاهي ا

هاي صعودي  طبيعي با نرخانداز درآمد منابع اين سياست براي جامعه تشريح شود و در عين حال پس
  انداز درآمد پس از تر هاي پايين دهد، در نرخ همانطوركه نتايج اين تحقيق نشان مي. انجام شود

توانند به تحقيقات آتي مي .هاي اوليه كمتر خواهد بود دورههاي رفاهي در  هزينه ،بيعيطمنابع
  . انداز بپردازندمحاسبه مسير بهينه نرخ پس

در واقعيت كمتر از  ، به چند دليلجه به اين نكته الزم است كه ميزان كاهش در رفاهوالبته ت
تحقيق منافع ناشي از اجتناب از بيماري هلندي دليل اول اينكه اين . خواهد بودمحاسبات اين تحقيق 

تر با  را در نظر نگرفته است؛ براي لحاظ اين منافع الزم است در مطالعات آتي، الگوهاي تفصيلي
دليل دوم اين است كه در اين تحقيق منافع . مبادله تدوين شود مبادله و غير قابل هاي قابل لحاظ بخش

رود با پس انداز درآمد  گيري نشده است؛ انتظار مي اندازه حاصل از محدود شدن رانت در اقتصاد
دليل سوم اينكه، در مدل تحقيق . جويي محدود شود نفتي و عدم مصرف آن در يك دوره، رانت

هاي اجتماعي ديده نشده  انداز درآمد نفت و گاز در كاهش نابرابري حاضر منافع حاصل از پس
هاي درآمدي كاهش يابد؛ براي  طبيعي، نابرابريمد منابعانداز درآ رود كه با پس است؛ انتظار مي

ها الزم است در مطالعات آتي الگوهايي با لحاظ  محاسبه منافع اين سياست بر كاهش نابرابري
نظر بوده در تحقيق حاضر رفاه ساالنه مددر نهايت اينكه . هاي درآمدي خانوار تنظيم شود تفاوت

رسد كاهش در رفاه ارهاي يك نسل اهميت دارد؛ به نظر مياست در حاليكه در واقعيت رفاه خانو
لذا تحقيقات آتي الزم است با عنايت به . ها بسيار كمتر از محاسبات اين تحقيق باشد طول عمر نسل

  .مالحظات رفاه بين نسلي به ارزيابي اين سياست بپردازند
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 ؟گذاري كنيم گونه سرمايهاين درآمد را در كجا و چنكته مهم ديگر پاسخ به اين سوال است كه 
براي پاسخ به اين سوال الزم است مدل آيا ورود اين درآمد بيماري هلندي ايجاد نخواهد كرد؟ 

براي  گذاري داخلي و خارجي نسبت بهينه سرمايه وانت مي صورت در اين . تحقيق گسترش يابد
و خصوصي را تعيين  گذاري عمومي سرمايهنسبت بهينه و همچنين كاستن از عواقب بيماري هلندي

  . نمود

با كوچك شدن حجم دولت تكليف بودجه كشور همچنين ممكن است اين سوال پيش بيايد كه 
شود؟ نظام مالياتي چه تغييري بايد داشته باشد؟ در پاسخ به اين سوال توجه به دو نكته مهم  چه مي
 هاي ماليات و تغيير نرخ تياول اينكه جدا شدن بودجه دولت از نفت مستلزم تقويت نظام ماليا. است

نگارندگان در مطالعه ديگري نرخ مالياتي براي جبران كاهش درآمد نفتي را محاسبه  .است
مخارج اضافي خود را كاسته و كارآتر براي جبران اين كسري نكته دوم اينكه دولت بايد . اند نموده

ايش كارآيي دولت است يكي از اهداف اصلي در جدا كردن بودجه دولت از نفت افز. عمل كند
  .كه البته مدلسازي آن بسيار پيچيده است

طبيعي فراهم انداز بيشتر ثروتتواند زمينه الزم را براي پس تحريم ميدر شرايط فعلي كشور، 
محدود شدن و ، افت مبادالت ارزي تجارت خارجياز يك سو باعث كاهش حجم تحريم . كند

عدم تجارت با دنياي «ايط هر چند هزينه رفاهي ناشي از در اين شر. خواهد شدصادرات نفت و گاز 
و اقتصاد مجبور است به سمت كوچك كردن حجم دولت  به اقتصاد تحميل خواهد شد، اما »خارج

جاي تبديل شدن به سرمايه مالي، به طبيعي بهاز سوي ديگر ثروت. حركت كندتقويت نظام مالياتي 
به اين ترتيب ذخاير نفتي عمر بيشتري . قي خواهد ماندهاي آتي با صورت ذخاير طبيعي براي نسل

  . مند شوند توانند از منافع آن بهره هاي بيشتري مي خواهند داشت و لذا نسل

زيرا با كاهش درآمد از . گذاري داشته باشند توانند اثرات نامطلوبي نيز بر سرمايه ها مي اما تحريم
اي از سوي ديگر، حجم تشكيل  ات سرمايهآالت و تجهيزيك سو و كاهش امكان خريد ماشين

گذاري، الزم است  در اين شرايط براي جبران كاهش سرمايه. سرمايه ثابت كاهش خواهد يافت
در مجموع، هر . هاي كاربر حركت كند بر به سمت روش هاي سرمايه تكنولوژي توليد از تكنولوژي

تر خواهد بود اما بقاي  الي مشكلچند در اين شرايط تبديل ثروت طبيعي به سرمايه فيزيكي و م
ثروت طبيعي نه از طريق تبديل به سرمايه فيزيكي بلكه از طريق حفظ ذخاير طبيعي محقق خواهد 

 . شد
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