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:عنوان طرح پژوهشي-1-1
 سياستي براي طراحي الگوي توسعه مبتني بر نفت در مورد ايران يهاهيتوص

 :طرح پژوهش مدير-1-2

	داوود دانش جعفري و جاويد بهرامي نام و نام خانوادگي:
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  ‐:ناظر طرح پژوهشي ي      زيربرنامهمديريت و  موسسه عالي آموزش و پژوهش	:كارفرما

 در دست انجام :تاريخ پايان پروژه                                              24/12/1390 :تاريخ شروع پروژه -1-3

	طرح پژوهش:كليات  -2

 سياستي براي طراحي الگوي توسعه مبتني بر نفت در مورد ايران يهاهيتوص: عنوان	

 ي نموده است. در گذشته نفت تنها اساس يهاتفاوتامروزه نقش نفت در كشورهاي صادركننده با گذشته : مساله تحقيق
ي وابستگي اما در دنياي امروز توسعه مبتني بر نفت، به معنا شديمنفتي محسوب  هايجزئي از كل اقتصاد كشور يبخش

نسبت درآمد نفت و گاز به توليد ناخالص داخلي  عموماً. ميزان اين وابستگي كه شوديمشديد به درآمد نفتي محسوب 
وابستگي به درآمد نفت بيشتر  هرقدر دهديمدر كشورهاي مختلف متفاوت است. مطالعات مختلف نشان  شوديمتعريف 

خودشان عملكرد  ترازهمكشورهاي نفتي در مقايسه با كشورهاي غيرنفتي  نه تنهاباشد، رشد اقتصادي كمتر خواهد بود. 
قابل توجيه نيست.  هاآن توجهقابلدارند بلكه عملكرد اقتصادي كشورهاي نفتي با توجه به جريان درآمدي  يترنييپا

اثرگذاري نفت بر رشد اقتصادي به عوامل متعددي مانند كاهش نرخ ارز حقيقي كشور، نوسانات قيمت جهاني نفت در 
اقتصادي، عدم توسعه ساير نهادها و عوامل  يهابخش، ويژگي متمايز نفت از ساير مقايسه با نوسانات قيمت ساير كاالها

پاسخ دهد كه براي جلوگيري از  سؤالاين مطالعه قصد دارد به اين مد نفتي بستگي دارد. زيربنايي متناسب با افزايش درآ
	آثار نامطلوب كاهش درآمد نفتي چه تمهيداتي بايد انديشيده شود. 

كه  ييهاشوكخاص و ساختارهاي كشورها و همچنين  يهايژگيواز طرفي الزم است توجه گردد كه به دليل تفاوت در 
در ساير كشورها را  شدهگرفته بكار يهاروش، مانع از آن است كه بتوان رديگيماقتصاد مورد مطالعه در معرض آن قرار 

ايران، سياستي گوناگون براي  يهاهيرو يريكارگبهنتايج حاصل از ضروري است براي ايران نيز توصيه نمود، بنابراين  ناًيع
اقتصادي يك كشور را مشخص  يهايژگيوكمي كالن قادرند تا حدي  يهامدلاز قبل مورد ارزيابي قرار گيرد.  حتماً
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بديهي است  هرچندآورند.  وجود بهسياستي و بررسي نتايج ناشي از آن را نيز  يهاهيرواجراي  يسازهيشبنموده و امكان 
در مورد نحوه مديريت مناسب نوسانات ناشي از  طرحبلقا سؤاالتكمي كالن قادر به پاسخ به كليه  يهامدلكه 

در ارتباط با مالحظات كالن، مفيد خواهند بود.  هامدلنفتي و عملكرد بلندمدت اقتصاد ايران نيستند اما اين  يهاشوك
 يسازهيشبكالن اقتصاد ايران و  يهايژگيومطالعه  باهدفبدين ترتيب طراحي و كمي كردن يك مدل كالن سنجي، 

	، مساله اساسي اين پژوهش است.موردنظرسياستي  يهاهيرو

 ل نظري اقتصاد براي استفاده از درآمد نفتي با كمك تجارب قبلي ومناسب و سازگار با اص يهااستيسدستيابي به : دفه
	ايران و كشورهاي ديگر

 قلمرو زماني :-	
 ايران: قلمرو مكاني	

 تحليلي -توصيفي: روش تحقيق	

 روش معادالت همزمان (روش كميسيون كاولز) :مدل مورد استفاده 
  طرح پژوهشخالصه:	

 يهافرصتدارند، با توجه به  يتوجهقابلالگوي توسعه مبتني بر نفت، كشورهايي كه منابع نفتي  اساس بر -
كنند. نفت  يزيريپخود را بر پايه نفت توسعه  تواننديم، دهديمقرار  هاآنكه منابع نفتي در اختيار  يشماريب
فراهم كند.  را شغلي بيشتر يهافرصتموجبات دسترسي اين كشورها به رشد اقتصادي باالتر و  توانديم

فقرزدايي، انتقال فناوري  يهاطرحمالي براي  نيتأمنفتي امكان  هايهمچنين با افزايش درآمد دولت، در كشور
عكس آن مانند  مواردبسياري  در. اما گردديمم فراه ،توسعهعمراني زيربنايي مورد نياز  يهاطرحهمچنين و 

نفتي و  هيپاتكبه اقتصاد  شدنليتبدكاهش رشد اقتصادي، افزايش بيكاري، وابستگي شديدتر به نفت و 
گردد. اين پژوهش قصد دارد با استفاده از ميرفاه اجتماعي، فقر و نابرابري مشاهده  يهاشاخصهمچنين افت 

تجارب گذشته اقتصاد ايران و همچنين ديگر كشورهاي نفتي، الگوي مناسبي را براي استفاده از درآمدهاي 
	.نمايدنفتي ايران طراحي 

 :واژگان كليدي -3
 نفتي، نوسانات درآمد نفت، نوسانات قيمت جهاني نفت يهارانتتوسعه مبتني بر نفت، اقتصاد نفتي، 

Oil-based development, Petroleum Economics, Oil rents, Fluctuations in oil revenues, 
Fluctuations in world oil prices

 


