
  
  

  

  الگوي مفهومی تحلیلی بر

  ترکیب منابع ملی در توسعه 
  زهرا میراحسنی

  چکیده

یافتگی هدف بسیاري از کشورهاي جهـان قـرار گرفتـه اسـت. در      امروزه دستیابی به سطوح باالي توسعه

معنـاي مـدیریت صـحیح منـابع در نظـر گرفتـه        یافتگی بـه  گیري سطح توسعه اندازهها  اي از نظریه دسته

رو  گردد.  از ایـن  ها ترکیب بهینه منابع در راستاي نیل به توسعه مهم قلمداد می شود. بنابر این نظریه می

ر در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه کشور مد نظـر قـرا  

کیب منـابع در سـطح   تر  بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی پژوهشن ای  له اساسی درئمس گرفته است.

تـوان بـراي قابـل     جا که میاز آنکیب منابع است. تر  ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبناي وضعیت

گیـري   ر انـدازه منظـو  کشورها استفاده نمود، بدین جهـت و بـه   ثروتگیري نمودن منابع از مقایسه  اندازه

گیـري، بیـان    ، به عنوان منابع ملی قابـل انـدازه  ثروت کلتوسعه با رویکردي متفاوت به بررسی و تعریف 

کـل   ثـروت  بررسـی، ن ایـ   در .شده اسـت   بر توسعه پرداخته ن اجزاای  اجزاي آن و مطالعه اثرات هریک از

 و سـپس  هگردیـد بنـدي   غیرملمـوس تقسـیم   منابعطبیعی و  منابعتولیدي،  منابعجامعه، به سه دسته 

اي که  . نتیجهه استو مجموع آنها در کشورهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت منبعنوع   ن سهای  وضعیت

این جهت که  گردد، از  هاي رایج به توسعه می منجر به تجدید نظر در دیدگاه ،گشتن مبحث حاصل ای  از

غیرملمـوس پـیش    منـابع نماید و کانون توجه را به سـمت   نمی منابع تولیديمحدود به بهبود  توسعه را

مشـاهده  ، شـود هـا قضـاوت   منابع در مـورد اهمیـت آن  برد. چرا که اگر بر مبناي سهم هریک از انواع  می

ن ایـ   به بیانی دیگرباشند.  برخوردار میغیرملموس از اهمیت بیشتري در فرایند توسعه  منابعکه  شود می

  کند.  یافته و در حال توسعه تأکید می کیب منابع در کشورهاي توسعهتر  ی خاص ازمقاله بر وجود الگوی

  واژگان کلیدي

  یافتگی ترکیب منابع، سطوح توسعه  منابع ملی، منابع طبیعی، منابع تولیدي، منابع غیرملموس، الگوي

                                       
  درس              م شگاه تربیتدانشجوي دکتري اقتصاد دان                                    Email: z.mirahsani@modares.ac.ir  

  21/04/91تاریخ پذیرش:       20/10/90تاریخ ارسال: 

 73- 106/ صص  1391 پاییز/  64شماره /  و یکم بیستفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه

شناسایی منابع ملی هر کشـور و تعیـین   

مـی  ن منـابع در توسـعه مبحـث مه   ای  جایگاه

است که کم و بیش مورد توجـه قـرار گرفتـه     

بحـث منـابع و    خصـوص  درهمچنـین  است. 

خصوص منابع طبیعی و تولیدي در توسـعه   به

ت مطالعـات فراوانـی صـورت گرفتـه و نظریــا    

عـی در  یفراوانی وجود دارد که وفور منابع طب

ــذیر  عنــوان مزیتــی اجتنــاب توســعه را بــه ناپ

ــمرده ــعه را    برش ــه توس ــیدن ب ــد و راه رس ان

ن منابع و تبدیل منابع ای  برداري بهینه از بهره

هاي کشـور   یکدیگر در جهت افزایش دارایی به

عنوان مثال بحـث تبـدیل    اند. به در نظر گرفته

بــه ســرمایه انســانی و دیگــر  منــابع طبیعــی

ــی ــه   دارای ــورد توج ــاز م ــاي کشــور از دیرب ه

از  دانشمندان علم توسعه قـرار گرفتـه اسـت.   

طرف دیگر تجربه بسیاري از کشـورها نشـان   

دهد که درآمد زیادي که از فـروش منـابع    می

شود، منجر به توسعه این کشـورها   حاصل می

نشده است و حتی با توسـعه رابطـه معکـوس    

که برخی نظریـات وفـور منـابع     طوري بهدارد؛ 

رو بـر   اند. از ایـن  طبیعی را ضد توسعه دانسته

گرفته، این مقاله به ایـن   پایه مطالعات صورت

دهـد کـه منـابع طبیعـی در      سؤال پاسخ مـی 

تـر   صورت کلـی  توسعه چه نقشی دارند و یا به

تــوان مطــرح نمــود کــه در میــان منــابع  مــی

یـا فیزیکـی،   مختلف از قبیل منـابع تولیـدي   

منابع طبیعی و سـایر منـابع همچـون منـابع     

تـر   انسانی و سرمایه اجتماعی کدام نقش مهم

ــی   ــا م ــعه ایف ــداري را در توس ــد.  و پای نماین

جهت در این مقاله با تقسـیم منـابع بـه     بدین

سه دسـته منـابع طبیعـی، منـابع تولیـدي و      

ن ایـ   یـک از  تعریـف هـر    منابع غیرملموس به

پس از تعیین جایگاه و سـهم   ه وانواع پرداخت

ها در کل منابع ملی یک کشور بـه بررسـی   آن

ن منـابع بـر   ایـ   یـک از  کنش هـر  اثرات برهم

ن منـابع بـر   ایـ   یکدیگر و اثر ازدیاد یا کاهش

  پرداخته خواهد شد.  توسعه 

 پـژوهش ن ایـ  له اساسی درئبنابراین مس

استفاده بهینه از منـابع ملـی   مدیریت و بیان 

باشـد   قالب الگویی اقتصادي میدر توسعه در 

ن الگــو از طرفـی تخصـیص منــابع   ایـ   کـه در 

هـاي   توضیح داده شده و از سوي دیگر توصیه

  شود. عملی براي دستیابی به توسعه ارائه می

کیــب منــابع در مــدل تر  تعیــین الگــوي

نظـر قـرار    مدمقاله حاضر توسعه هدف اصلی 

ین ا  میبیانی دیگر با مطالعه ک بهگرفته است. 

متغیرها، الگـوي اسـتفاده بهینـه از منـابع در     

توسعه بر مبناي نظریات اقتصادي که در پـی  

این الگو در  استخراج خواهد شد. ،خواهد آمد

کـار بـردن منـافع حاصـل از منـابع       جهت بـه 

باشـد کـه    طبیعی در تولید سایر منـابعی مـی  
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بازگشت سرمایه قابل توجهی در جهـت نیـل   

تـوان بیـان    دیگر می طرفبه توسعه دارند. از 

این مقاله مورد استفاده   نمود رویکردي که در

باشد؛ چرا که  قرار گرفته، رویکردي جدید می

ــوس در    ــابع غیرملم ــت من ــش و اهمی ــه نق ب

در مطالعـات   کشورها پرداخته شده است کـه 

شـکل مـورد محاسـبه و بررسـی      بدین پیشین

چه عنوان آن منابع غیرملموس بهقرار نگرفته و 

  بیان نگردیده بود. ،ید بدان دست یافتکه با

در این مقاله، ابتدا به بررسی نظر برخـی  

ــاحب ــی     از ص ــم توســعه و بررس ــران عل نظ

گرفتــه در خصــوص نقــش  مطالعــات صــورت

ــپس     ــده، س ــه ش ــعه پرداخت ــابع در توس من

گرفتـه کـه زیربنـاي     مطالعات تجربی صـورت 

محاسبه ثروت کل در این پژوهش را تشـکیل  

یده است. در کلیـات پـژوهش   داده، بیان گرد

سؤاالت اساسی و فرضـیات مطـرح و مفـاهیم    

کلیدي از قبیل مفهوم ثروت، منـابع طبیعـی،   

منابع تولیـدي و منـابع غیرملمـوس توضـیح     

داده شده است. در بخش چـارچوب نظـري و   

روش پژوهش، به برآورد ثروت کـل و اجـزاي   

ــا   تشــکیل ــده و ب ــه ش ــده در آن پرداخت دهن

یــب منـابع ملــی، ســهم  نمــودن ترک مشـخص 

هریک از این منابع در ثروت کل بیان خواهد 

شد. در انتها با تعیین ترکیب منـابع ملـی در   

ــومی   ســطوح ــدي الگــوي مفه ــف درآم مختل

ترکیب منـابع ملـی در توسـعه ارائـه خواهـد      

  گردید.

  ادبیات نظري. 1

تعیـین  از آنجا که هدف از مقاله حاضـر  

باشد،  میکیب منابع در مدل توسعه تر  الگوي

نظـران   در این بخش به بررسی نظرات صاحب

توسعه و ارتباط منابع ملی با توسعه پرداختـه  

خواهد شد. همچنین در ادامه نظریات مبناي 

گرفته توسـط بانـک جهـانی     محاسبات صورت

گیري انواع منـابع بـازگو    جهت تبیین و اندازه

، مایکـل  خواهد شد. در بیـان مفهـوم توسـعه   

توسـعه را بایـد   «کنـد کـه    بیـان مـی   1تودارو

بعدي دانست که مستلزم تغییرات جریان چند

اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقـی عامـه   

مــردم و نهادهــاي ملــی و نیــز تســریع رشــد 

کـن کـردن    اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه

توسعه در اصـل بایـد نشـان     فقر مطلق است.

دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ بـا  

هاي افـراد و   ازهاي متنوع اساسی و خواستهنی

هاي اجتماعی در داخل نظـام، از حالـت    گروه

نامطلوب زنـدگی گذشـته خـارج شـده و بـه      

سوي وضع یـا حـالتی از زنـدگی کـه از نظـر      

 یابـد  سـوق مـی   ،است »بهتر«مادي و معنوي 

ــودارو،  ــافه ).1378(ت ــی وي اض ــه   م ــد ک کن

ه و توسعه به معناي ارتقاء مستمر کل جامعـ «

                                       
1. Michael P. Todaro 
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نظام اجتمـاعی بـه سـوي زنـدگی بهتـر و یـا       

ــر انســانی« ــد » ت ــابراین، توســعه بای اســت. بن

دسترسی بیشـتر مـردم بـه کاالهـاي حیـاتی      

آنهـا را   هنظیر غذا و مسکن و توزیـع گسـترد  

را افـزایش   ممکن نماید، سـطح زنـدگی آنهـا   

دهد، اشتغال را بیشتر، آمـوزش را بهتـر و بـه    

وجـه نمایــد.  هـاي فرهنگـی و انسـانی ت    ارزش

همچنین بایسـتی دامنـه انتخـاب افـراد را از     

طریق رهایی از وابستگی نسبت به دیگـران و  

  گسترده کند. ناآگاهی نسبت به نادانی و

از طــرف دیگــر، توســعه اقتصــادي را    

اي بیـان کـرد    توان فراگرد تاریخی پیچیده می

که در آن عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی 

اند تا بـر رفـاه    ر ارتباطو فرهنگی با یکدیگر د

انـد، اثـر گذارنـد     افراد جوامعی که درگیر آنان

ــف،  ــی 1379(اونرگری ــعه  ). یعن ــوم توس مفه

اساساً فراگیر اسـت و تمـام مسـائل سیاسـی،     

انسانی، اقتصادي اجتماعی و فرهنگی را در بر 

آوردن پســـوندهاي سیاســـی،  و گیـــرد مـــی

اقتصادي و فرهنگی بـا توسـعه اساسـاً امـري     

 دادي اســت و وقتــی صــحبت از یکــی ازقــرار

شود (مانند توسعه اقتصادي)، الجـرم   اینها می 

ــی،    ــاد فرهنگ ــده ابع ــور از آن در برگیرن منظ

 باشـد.  و اجتمـاعی نیـز مـی     سیاسی و علمـی 

. امـا از آنجـا کـه    )1388(نوبخت و همکاران، 

رویکردي از توسعه کـه در ایـن مقالـه مـورد     

ــه، رویکــردي ا  ــرار گرفت قتصــادي اســتفاده ق

هـاي اقتصـادي    باشد و محور عمده تحلیل می

اعــم از اقتصــاد کالســیک و اقتصــاد توســعه  

ــت و  ــد اسـ ــر  درآمـ ــی  عنصـ ــد نقشـ درآمـ

ي اقتصادي از ها کننده در عمده تحلیل تعیین

جمله موضوعات مربوط بـه مطلوبیـت، رفـاه،    

ــابرابري، توســعه و ماننــد آن دارد  از  وفقــر، ن

شـود، در   یهـا محسـوب مـ    ن تحلیلای  مبانی

بنـدي کشـورهاي    پژوهش حاضـر بـه تقسـیم   

مختلف از نظر درآمدي و تعیین ترکیب منابع 

هــاي مختلــف درآمــدي  در میــان ایــن گــروه

  پرداخته شده است.  

از طــرف دیگــر،  بیــان نقــش منــابع در 

توسعه در این مقاله حائز اهمیت است کـه در  

توان به نظر هیکس اشـاره کـرد    این رابطه می

مشـــکالت کشـــورهاي «ســـد: نوی کــه مـــی 

به توسعه منابع اقتصادي  نیافته مربوط توسعه

نشده هسـتند. هـر چنـد کـه منـافع       استفاده

کـه   باشـد، در حـالی   استفاده از آنها روشن می

مشکالت کشـورهاي توسـعه یافتـه بـا رشـد      

ن اقتصـادها  ایـ   اقتصادي مـرتبط هسـتند. در  

منابع اقتصادي کامالً مشخص شده و تـا حـد   

.  (Hicks, 1956) »انـد  سـترش یافتـه  زیادي گ

توان گفت در این نظر هیکس راه رسـیدن   می

ــابع   بـــه توســـعه را اســـتفاده بهینـــه از منـ

  داند. شده می شناسایی
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وجود منابع و حفظ و حراسـت از آن در  

جهت تداوم بخشـیدن بـه توسـعه پایـدار، از     

اهمیت زیادي برخوردار است. عدم توجـه بـه   

ــابع م  ــت من ــظ و نگهداش ــرف  حف ــی و مص ل

ــی ــتن     ب ــده انگاش ــه نادی ــه منزل ــه آن ب روی

هـاي مـادي و    هاي ملی، تزلزل ثـروت  سرمایه

کاهش رفاه انسانی است که به رفاه آینـدگان  

چرا که رفـاه کنـونی هـر     ،کند آسیب وارد می

هاي ملی مانـدگار از   اي مأخوذ از ثروت جامعه

ــابع و   ــه من ــذا تخصــیص بهین گذشــتگان و ل

ها عمالً رفاه ملی و رشـد  آنآمد از استفاده کار

  .)1383و توسعه را در بر دارد (محمودي، 

ــردي    ــعه رویکـ ــش توسـ ــن بخـ در ایـ

نامیده شد و مشـخص گردیـد    »درآمدمحور«

نقشــی محـــوري و   »درآمـــد«کــه عنصــر   

 و ماننـد آن دارد ، رفاه توسعه درکننده  تعیین

ر ثـروت  بندي کشورها از نظ رتبهو از آنجا که 

هـا از نظـر تولیـد    نـدي آن ب کل سرانه بـا رتبـه  

سرانه تفاوت چندانی  (GDP)ناخالص داخلی 

چرا که تولید ناخالص داخلی بازگشـت   ؛ندارد

 و همچنین با توجه به سرمایه ثروت کل است

ترکیب ثروت  که تعیینهدف پژوهش حاضر 

هـاي درآمـدي مختلـف     و تفاوت آن در گـروه 

، در جهت تبیین الگو، ادامه بحـث را بـا   است

» نظریـه ثـروت، رفـاه و توسـعه پایـدار     «ارائه 

   پیش برده خواهد شد.

بیان نظریه ثروت، رفاه و توسـعه پایـدار،   

زیربناي محاسبه ثروت کل در این پژوهش را 

دهد. این نظریه به این معناست کـه   نشان می

هاي یک مجموعه نامتجـانس از   مجموع ارزش

منابع (ثروت کـل) مسـاوي بـا ارزش کنـونی     

باشـد. در توضـیح بیشـتر     یمصـرف آینـده مـ   

ثــروت، رفــاه و تــوان اذعــان داشــت کــه  مــی

پایداري ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. در 

ــداري پتــزي ــان 1989( 2تعریــف واژه پای ) بی

پایـدار    کند که یک مسیر توسعه هنگـامی  می

است که خدمات در هر نقطه در طول مسـیر  

ــن تعریــف واژه      ــد. در ای ــدا نکن ــاهش پی ک

مفیـد اسـت امـا     اگرچه مفهـومی   ،»خدمات«

ــالش    ــت و چ ــاهده نیس ــل مش ــتقیماً قاب مس

نمایـد.   گیري مطرح مـی  دیگري را براي اندازه

بنابراین داسگوپتا
3
تـري   ) تعریف کلی2001( 

  دهد که یک مسـیر توسـعه هنگـامی    ارائه می

پایدار است که رفاه اجتماعی در هر نقطـه در  

ریـف  این تع  طول مسیر کاهش پیدا نکند. در

رفاه اجتماعی به معناي ارزش کنونی خدمات 

در طول مسیر توسـعه در نظـر گرفتـه شـده     

است. در ادامـه بـراي تعیـین شاخصـی قابـل      

 ،گیري که با رفاه اجتماعی مرتبط باشـد  اندازه

سون توان به نظر ساموئل می
4
) رجـوع  1961( 

                                       
2. Pezzy 
3. Dasgupta 
4. Samuelson 
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تنهـا مقیـاس معتبـر و    «گویـد:   نمود که مـی 

ــق  ــاه از طری ــراي رف ــک ب ــدازه نزدی ــري  ان گی

بـه دسـت    ،چیزهایی که شبیه ثروت هسـتند 

بـر  ». گیـري درآمـد   نه از طریق اندازه ،آید می

توان بـراي محاسـبه ثـروت     طبق نظر وي می

ایرونیک فیشـر  گرفته توسط  مطالعات صورت
5
 

کنـد   کـه بیـان مـی    ) را مبنا قـرار داد 1906(

ــاوي  ــد مس ــونی بای ــروت کن ــونی  ث ارزش کن

چنین در این خصوص مصرف آینده باشد. هم

ــامیلتون و  ــک  ه ــارت وی ه
6
ــان 2005(  ) نش

هاي یک مجموعـه   دهند که مجموع ارزش می

نامتجانس از منابع (ثـروت کـل) مسـاوي بـا     

این تعریـف   ارزش کنونی مصرف آینده است. 

درباره ثروت و رفاه زیربناي محاسبات اساسی 

  دهد. این پژوهش تشکیل می  ثروت کل را در

نپیــرس و اتکینســو 
7
) تأکیــد 1993( 

اند که اگـر ثـروت    زیادي به این مطلب نموده

کل با رفاه اجتماعی در ارتباط باشد، تغییرات 

در  در ثروت کل باید با پایداري همراه باشند.

این رابطه آرنسون
8

) ثابـت  1997و دیگـران (  

انـداز خـالص در خـدمات     کننـد کـه پـس    می

مســاوي ارزش کنـــونی تغییـــرات در رفـــاه  

انـداز خـالص در    باشـد و از پـس   میاجتماعی 

عنــوان شــاخص قابــل  تــوان بــه خــدمات مــی

                                       
5. Fisher 
6. Hamilton and Hartwick 
7. Pearce and Atkinson 
8. Aronsson 

چنین هم .گیري ثروت کل استفاده نمود اندازه

هامیلتون و کلمنس 
9
دهند  ) نشان می1999( 

انداز خالص یا واقعـی کـه بـا کـاهش      که پس

منابع، خسـارات ناشـی از آلـودگی و تجمیـع     

تغییـرات  معادل  ،سرمایه انسانی منطبق شده

هـا همچنـین بیـان    در رفاه اجتماعی است. آن

انـداز واقعـی منفـی نشـان      کنند کـه پـس   می

  دهد که در طول یک دوره زمانی خـدمات  می

آینده ممکن اسـت از خـدمات کنـونی کمتـر     

هارتویــک چنــین در ایــن رابطــههمباشــد. 
10
 

) قاعده کلی پایداري را در کشورهایی 1977(

 مطـرح  ،که به منابع طبیعـی متکـی هسـتند   

انداز واقعی  کند که اگر پس کند و بیان می می

در هر نقطه زمانی مساوي صفر در نظر گرفته 

انداز خالص فقـط مسـاوي بـا     شود (یعنی پس

توان مصرف را تا زمان  نابودي منابع باشد) می

حتی اگر منابع محدود و  ؛نامحدود حفظ کرد

وري یا تکنولوژي ثابـت باشـد. کـه از ایـن     افن

ــی  ــز م ــه نی ــتفاده از   رابط ــد اس ــوان در تأیی ت

ــه پــس ــداز واقعــی ب ــل  ان عنــوان شــاخص قاب

گیري ثروت کل استفاده نمود. سرانجام،  اندازه

انداز خالص را به تغییرات رفاه  نتایجی که پس

اجتمــاعی در مطالعــه آرنســون و دیگــران    

توان تعمیم داد تـا   می ،دهند ) ربط می1997(

ـ  نشان داد که در یک اقتصاد مطلوب پس داز ان

                                       
9. Hamilton and Clemens 
10. Hartwick 
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کنونی مساوي ارزش کنونی تغییرات مصـرف  

  است.

اي که توجـه بـه آن در ایـن میـان      نکته

این اسـت کـه اگـر در     ،باشد حائز اهمیت می

طول زمان جمعیت افزایش یابد ـ همان طـور   

که تقریباً در همه کشورهاي در حال توسـعه  

افتد ـ آنگاه تغییرات در ثـروت کـل     اتفاق می

د توجـه قـرار دهـد.    باید جمعیت را نیـز مـور  

دهد کـه   ) نشان می2001بنابراین داسگوپتا (

گیـري   ثروت سرانه معیار بهتري بـراي انـدازه  

ــت  ــاعی اس ــاه اجتم ــرات   ،رف ــه تغیی ــرا ک چ

دهد (مؤلفـان   اجتماعی را نیز مد نظر قرار می

  .)1387بانک جهانی، 

سمت با بیـان نتـایج مطالعـات    در این ق

سـت از  شده، بیان شـد کـه حفـظ و حرا    انجام

ــت تــداوم      ــداف اصــلی در جه ــابع از اه من

بخشیدن به توسعه پایدار در نظر گرفته شده 

چرا که عدم توجه به حفظ و نگهداشت  ؛است

رویـه آن بـه منزلـه     منابع ملی و مصـرف بـی  

کل و کاهش رفاه است و از آنجا   کاهش ثروت

 ،کنـد  که بـه رفـاه آینـدگان آسـیب وارد مـی     

کشـد. از طـرف    یتوسعه پایدار را به چالش م

گیـري پایـداري    دیگر بیان شد که براي اندازه

توان از شاخص ثروت کل اسـتفاده   توسعه می

انـداز   تـوان از پـس   کـه مـی   نمود و ثابت شـد 

ــه   ــی ب ــالص واقع ــل    خ ــاخص قاب ــوان ش عن

گیري ثروت کل استفاده نمود. چگونگی  اندازه

انـداز واقعـی در بخـش بـرآورد      محاسبه پـس 

دهنـده آن خواهـد    کیلثروت کل و اجزاي تش

  آمد.

ــف  . 2 ــژوهش و تعری ــات پ کلی

  مفاهیم

منـابع  توسعه به عنوان فراینـد مـدیریت   

ایـن    باشـد کـه در   ملی تعریفی از توسعه مـی 

در . مقالـه مـورد اســتفاده قـرار گرفتـه اســت    

 قــانون ادبیــات پــژوهش بیــان شــد کــه     

ویک رتها 
11

جـاد  ای  در مـورد پایـداري الـزام    

کند که بـه منظـور دسـتیابی بـه مصـرف       می

پایدار، کشـورها بایـد سـود حاصـل از منـابع      

گـذاري   در سایر منابع سـرمایه طبیعی خود را 

شـواهد تجربـی   نمایند تا رفاه کـاهش نیابـد.   

یا وضعیت » نفرین منابع«زیادي درباره آنچه 

ــد  ــی نامی ــده فراوان ــده هپیچی ــود دارد.  ش وج

 ،ع فـراوان هسـتند  کشورهایی که داراي منـاب 

 ،توسعه از دیگران جلوتر باشند فرایندباید در 

ن کشـورها تولیـد ناخـالص ملـی بـه      ای  اما در

 اسـت مراتب از کشورهاي بدون منابع کمتـر  

  .)99ص، 1387(مؤلفان بانک جهانی، 

علت این امر این است که منابع طبیعـی  

 ایـن منـابع،    پذیر بوده و منافع حاصل از اتمام

                                       
11. Hartwick 
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منابع تولیـدي  به  گذاري سرمایهریق باید از ط

انسـانی تبـدیل    منابعساختارها و یا مانند زیر

ــابع دیگــر تجدیدشــوند.  ــذیر هســتند و من پ

جـاد نماینـد.   ای  قادرند جریان درآمدي پایـدار 

در طول زمـان مسـتهلک    يتولید البته منابع

ایــن اســتهالك نیــز بایــد در  کــه  شــوند مــی

ــود  ــاظ ش ــبات لح ــ  .محاس ــق تحلی ل از طری

 توان انـدازه مطلـوب هرکـدام از    میاقتصادي 

  تعیین نمود.   منابع ران ای 

توان در این امر دید که  دلیل دیگر را می

پول آسانی که از درآمد منابع طبیعی حاصـل  

کند تا هنگـام   میرا وسوسه  ها دولت ،شود می

ــاس  ــودن قیمــت اجن ــه ،شــناور ب ــا هزین ي ه

ن ایـ   مصرفی خود را افـزایش دهنـد. کـاهش   

هنگام کمبود کاال بسیار دشوار است  ها هزینه

شـود.   مـی و باعث عـدم تعـادل مـالی بیشـتر     

درآمد حاصل از منـابع   گذاري سرمایه بنابراین

 ها است که به دولت می نظام و سیست نیازمند

کند درآمد منـابع را تثبیـت کننـد تـا      کمک 

 را کنتـرل و پـایش نماینـد.    هـا  بتوانند هزینه

ن درآمد را در سـایر منـابع   یا بتواند همچنین 

ــد جریــان درآمــدي پایــدارکــه  جــاد ای  قادرن

  گذاري کنند. سرمایه ،نمایند

شـده در کشـورهاي داراي    له مطرحئمس

ا باید بـه قیمـت   آی  ن است کهای  منابع طبیعی

نده منافع حاصل از منابع را براي آی  هاي نسل

نکـه منـافع را در   ای  رفاه کنونی خرج کـرد یـا  

ــدارا ــرمایه  یی ــر س ــاي دیگ ــود.   ه ــذاري نم گ

شده توسـط بانـک جهـانی در     مطالعات انجام

دهد کـه هرچـه منـافع     نشان می 2005سال 

عنـوان درصـدي از    حاصل از منابع طبیعی بـه 

 ،افــزایش یابــد GNI)درآمــد ناخــالص ملــی (

عنـوان شـاخص    (که بـه  انداز واقعی مقدار پس

کاهش  گیري میزان ثروت کل بیان شد) اندازه

دهـد کـه    ن مطلب نشـان مـی  ای  کند. یدا میپ

ــابع   مــی نســبت عظی ــافع حاصــل از من از من

گذاري در سایر منـابع   طبیعی به جاي سرمایه

چراکه مصرف بـیش از   شوند؛ ولد مصرف میم

ــابع   ســرمایه ــورهاي داراي من ــذاري در کش گ

انداز ملی  که از پس درحالی طبیعی رایج است.

منابع طبیعی، گذاري در  توان براي سرمایه می

منابع تولیدي و یا منابع انسانی استفاده کـرد.  

ــوع ســرمایه ــه ب انتخــاب ن یشــترین گــذاري ب

ــد در     ــتگی دارد و بای ــرمایه بس ــت س بازگش

گــذاري نمـود کـه بیشــترین    منبعـی سـرمایه  

  باشد. بازگشت سرمایه را دارا می

آنچه که در مقاله حاضـر مـد نظـر قـرار     

کشـورها در  گرفته، تعیین ترکیب منابع ملی 

منظور که  سطوح مختلف درآمدي است. بدین

با بررسی سطوح مختلف درآمد کشـورها، بـه   

ــی،    ــابع طبیع ــتفاده از من ــزان اس بررســی می

تولیـــدي و غیرملمـــوس در ایـــن کشـــورها 
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پرداختــه و ایــن میــزان اســتفاده در ســطوح  

مختلــف درآمــدي و توســعه کشــورها مــورد  

پاسـخ   مقایسه قرار گیرند تا این سؤال اساسی

داده شود که با تغییر سطح درآمدي کشورها 

میزان استفاده از منـابع ملـی کشـور بـه چـه      

  صورت خواهد بود.

 پـژوهش ن ایـ   دربر اساس ایـن مبـانی،   

ن است سؤاالت اساسی زیـر پاسـخ   ای  سعی بر

  داده شود:

دهنــده منــابع ملــی  اجــزاي تشــکیل -1

  اند؟ کدام

ــابع ملــی در کشــورهاي  تر  -2 کیــب من

  مختلف به چه صورت است؟

چگونه سهم انواع مختلـف منـابع بـا     -3

  کند؟ تغییر سطح درآمد تغییر می

ا ارزش منـابع طبیعـی بـا توسـعه     آی  -4

ن سـهم کـاهش   ای  یا ،یابد کشورها افزایش می

  یابد؟ می

کیـب منـابع   تر  تـرین مؤلفـه در   مهم -5

  ملی چیست؟

هر چند با توجـه بـه سـؤاالت پـژوهش،     

، باشـند  تعددي قابـل طـرح مـی   هاي م فرضیه

صــورت مطــرح ایــن فرضــیه اهــم، بــه ولــی 

ترکیب منابع در کشورها بـا سـطوح    شود: می

اي کـه   گونه به ،مختلف درآمدي متفاوت است

ــدي    ــایین درآم ــطح پ ــا س ــورهاي ب  ،در کش

بیشــترین ســهم از منــابع متعلــق بــه منــابع  

ــاالي     ــطح ب ــا س ــورهاي ب ــی و در کش طبیع

بـوط بـه منـابع    بیشـترین سـهم مر   ،درآمدي

  باشد. غیرملموس می

از آنجا که در ایـن مقالـه از ثـروت کـل     

گیري اسـتفاده   عنوان منابع ملی قابل اندازه به

شده و منابع طبیعی، منابع تولیـدي و منـابع   

عنوان اجزاي آن معرفـی شـده،    غیرملموس به

هاي مختلف درآمدي  این منابع در میان گروه

ــرآورد گردیــده اســت. در ادامــه  الزم اســت ب

بندي کشورها بر حسـب میـزان    مفاهیم طبقه

ــابع   درآمــد، ثــروت کــل، منــابع طبیعــی، من

  تولیدي و منابع غیرملموس ارائه شود.

بندي کشورها برحسب  طبقه -2-1

  میزان درآمد

بنـدي   این پـژوهش طبقـه    از آنجا که در

کشورها بر حسـب سـطوح درآمـدي صـورت     

ي بـا  ترکیب منابع در کشـورها  گرفته است و 

درآمد باال و با درآمد پایین مورد بررسی قـرار  

بندي در  این طبقه گرفته، الزم است تا مبناي 

  این قسمت توضیح داده شود. 

بانک جهـانی تمـایزي صـرفاً مبتنـی بـر      

سطوح درآمدي، یعنی کشـورهاي فقیـر  
12
در  

را طوري تعریـف   13مقابل کشورهاي ثروتمند

                                       
12. Poor countries 
13. Rich countries 
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وجـود   اي بـه  بنـدي چهارگانـه   کرده که طبقـه 

آورد که براي مقاصـد گونـاگون، تحلیلـی     می

ــت  ــب اس . (World Bank, 1994) )1( مناس

کشــورهاي رو بــه توســعه بــر حســب میــزان 

درآمد به اقتصادهاي با درآمد پایین
14
(کمتـر   

ــرانه  ــادهاي  )1992دالر در  675از س و اقتص

 8000تا  675(بین سرانه  15با درآمد متوسط

انـد. گـروه اخیـر     ) تقسیم شده1992دالر در 

هاي دیگر با درآمد سـرانه   خود به زیرمجموعه

ــر از  ــا   2700کمت ــادهاي ب ــی اقتص دالر یعن

دالر تــا  2700و از  16درآمــد متوســط پــایین

دالر یعنــی اقتصــادهاي بــا درآمــد      8000

متوسط باال
17
. بانـک جهـانی   شوند تقسیم می 

ــه ــ طبق ــروه  بن ــی گ ــا معرف ــورها را ب دي کش

کنـد.   تکمیـل مـی   18اقتصادهاي با درآمد باال

این کشورها عمدتاً عضو سـازمان همکـاري و    

هستند که درآمـد   (OECD)توسعه اقتصادي 

دالر در سـال اسـت    8000سرانه آنها بیش از 

  ).32-33، صص 1996(گیلیس و همکاران، 

  تعریف نهاد -2-2

بارهـا از واژه  از آنجا که در مقاله حاضـر  

نهاد استفاده شده اسـت، الزم اسـت در ابتـدا    

نهـاد در ایـن مقالــه   شـده از   تعریـف اسـتفاده  

                                       
14. Low – income - economies 
15. Middle – income - economies 
16. Lower - middle – income - economies 
17. Upper - middle – income - economies 
18. High – income - economies 

آیور هر آنچه را کـه در   توضیح داده شود. مک

نهـاد تلقــی   ،اجتمـاع پابرجـا و مسـتقر باشـد    

کند؛ در این وصف حتی افراد نیز به عنوان  می

شـوند. فرضـاً رفتگـر     نهاد اجتماعی مطرح می

داري که وظایف، حاالت و صفات بالنسبه شهر

ــی دارد ــت و معین ــاعی   ،ثاب ــاد اجتم ــک نه ی

  .)171، ص 1347شود (صانعی،  خوانده می

دودکننـده، ممکـن   درخصوص رفتار مح

کننده پیدایش قیود و یـا   است نهادها منعکس

ــا ایــن   هنجارهــاي رفتــاري معــین باشــند. ب

ر قـانون اساسـی،   تعریف، نهادها مواردي نظیـ 

ــامالت و  ادهــاي نوشــتهقرارد ــازار مع شــده، ب

هاي قانونی و موارد غیررسـمی ماننـد    سازمان

هاي مشترك، هنجارها، سنن، اخالقیات  ارزش

و ایدئولوژي را شامل شوند. تمامی این نهادها 

قواعــدي
19
ــر مــی  گیرنــد کــه قادرنــد  را در ب

رفتارها را در حوزه معینـی محـدود و تنظـیم    

  نمایند.

ایـد افـراد مشـمول    در مورد هر نهادي ب

قواعد و زمان کاربرد آن کـامالً روشـن باشـد.    

بـین ترتیبـات نهــادي  
20
و سـاختار نهــادي  

21
 

هایی وجود دارد. ترتیبات نهادي شامل  تفاوت

اي از قواعــد رفتــاري اســت کــه در  مجموعــه

حوزه معینی بر رفتار افراد نافذ و حاکم اسـت  

                                       
19. Rules 
20. Institutional Arrangements   
21. Institutional Structure 
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و ساختار نهـادي کلیـت ترتیبـات نهـادي در     

ها، قوانین، سـنن و   د شامل سازمانیک اقتصا

ایدئولوژي است. منظور از نهـاد نیـز ترتیبـات    

نـه   ،نهادي و یا تغییر در ترتیبات نهادي است

  ساختار نهادي.

در یـک تعبیـر کلــی، نهـاد مشـتمل بــر     

باورها، رفتارها (خواه عقالیی یا غیرعقالیـی)،  

انـد کـه    ها، ضـوابط و مقـررات حقـوقی    سنت

اصلی، مجموعه هماهنگی پیرامون یک هسته 

دهنــد؛ ماننــد ازدواج، خــانواده،  را شــکل مــی

حقوق مالکیت، انتخابات، دولت و ماننـد آنهـا   

  .)142، ص 1370 ،(ابوالحمد

نهاها نه تنهـا بـراي اعضایشـان واقعیـت     

خارجی دارند، بلکه اعضا حتی زمانی کـه دور  

داننـد و بـا    خود را وابسته به آن می ،از نهادند

کننـد   خاص دیگر روابطی برقرار میافراد و اش

توانـد بـه    که این پیوندها بـه نوبـه خـود مـی    

ابوالمحمـد،  اي درآیـد. (  صورت نهادهاي تـازه 

ــف   )144ص  ،1370 ــاریف مختل ــان تع از می

توان به تعریف زیر بسنده  شده از نهاد می ارائه

اي از قواعــد رفتــاري  مجموعــهنمـود: نهادهــا  

توسط بشر و حـاکم بـر اشـکال     22شده تدوین

انـد  هاي متقابل بشري کنش
23
 (Lin H. and 

F. Nugent; 1995).  

                                       
22. Devise   
23. Interactions 

  کل مفهوم ثروت -2-3

معنــاي  دســتیابی بــه توســعه پایــدار بــه

هاي آینده است.  فرایند حفظ ثروت براي نسل

ثروت، منابع تولیدي، انسـانی و طبیعـی را در   

ایــن منــابع  گیــرد کــه هــر ســه نــوع  بـر مــی 

هـاي کلیـدي در فراینـد حفـظ رشـد       ستانده

بنابراین ضروري اسـت کـه   اقتصادي هستند. 

فهوم ثروت بـه طـور جـامع    م ،ن قسمتای  در

گیـري آن کـه از    تعریـف شـود و روش انـدازه   

انداز خالص واقعی صـورت   طریق محاسبه پس

در نظریه ثـروت، رفـاه و   گیرد، بیان شود.  می

ــه    ــه رابط ــان داده شــد ک ــدار نش توســعه پای

بین تغییرات ثروت و پایداري توسعه   یمحکم

وجود دارد و بیان شد که اگر یک کشـور (یـا   

 ،هاي خود را مصـرف کنـد   یک خانوار) دارایی

  در مسیر پایداري قرار ندارد. 

در ادبیات پژوهش بیان شد که از ثـروت  

هـاي قابـل    عنـوان شاخصـی از کمیـت    کل به

گیري بـراي محاسـبه رفـاه اجتمـاعی و      اندازه

را مساوي  کنیم و آن توسعه استفاده میسطح 

گیـریم   ارزش کنونی مصرف آینده در نظر می

انداز خـالص کنـونی    و بیان شد که مقدار پس

نشانگر میزان تغییرات رفاه در آینده و میـزان  

 (هــامیلتون و نــده مصــرف اســتتغییــرات آی

ــه پــس .)2005، 24ویــک هــارت  ــداز جنب اي  ان

                                       
24. Hamilton and Hartwick 
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انداز  جاد پسای کلیدي از توسعه است و بدون 

تواننـد از   گـذاري، کشـورها نمـی    براي سرمایه

تعادل سطح پـایین نجـات پیـدا کـرده و بـه      

  توسعه دست یابند. 

انـداز   هایی که باعث شـوند پـس   سیاست

ــود  ــی ش ــداري در تضــاد   ،واقعــی منف ــا پای ب

انداز ناخالص مساوي  هستند. بنابراین اگر پس

هاي تولیدي، کاهش  مجموع استهالك دارایی

منـابع طبیعـی و خسـارات ناشـی از آلـودگی      

تـوان بـراي مـدت طـوالنی      باشد، رفاه را مـی 

هـارت    این همان قـانون مشـهور   پایدار نمود. 

انداز واقعی به طـور   ویک است. اگر میزان پس

کشور در مسیر ناپایـداري   ،مرتب منفی باشد

 کنـد  فته و رفاه در آینـده سـقوط مـی   قرار گر

  .)86، ص 1387(مؤلفان بانک جهانی، 

ــاریخی ــات تـ ــه  مطالعـ ــان داده کـ نشـ

ت بـه اسـتخراج منـابع    کشورهایی که به شد

انـداز خـالص آنهـا     متکی هستند و نـرخ پـس  

رد رشـد از سـایر   از نظـر عملکـ   ،منفـی اسـت  

ــده  ــب مان ــورها عق ــد کش ــون ان (آتکینس
25
 و 

                                       
25. Atkinson 

بـه طـور طبیعـی چنــین     .)2003هـامیلتون،   

انداز امـروز در عملکـرد    رود که پس انتظار می

آینده مؤثر باشد و در واقع کارهـاي    اقتصادي

تحقیقاتی زیادي که در تحلیل رشد اقتصادي 

این مطلب اسـت   مؤید ،کشورها صورت گرفته

اي ـ مـارتین   (سـاال ـ   
26
هـامیلتون  ؛1997 

27
 

ــران 2005 ــررا و دیگـ ــررا و 2003 28؛ فـ ؛ فـ

ــن ــاره  ). 2005 29توینس ــه درب ــاتی ک تحقیق

اند  بینی کرده پیش ،انداز واقعی وجود دارد پس

انداز کنـونی   که کامالً قابل آزمایش است: پس

باید معادل تغییر در ارزش کنونی رفاه آینـده  

در طــول دوره حسابرســی باشــد و در مســیر 

مطلوب رشد اقتصادي قرار گیرد. الزم به ذکر 

سـمت   نـداز بـه  ا است که گام حرکـت از پـس  

اي دارد. اگـر   گذاري نیز اهمیـت ویـژه   سرمایه

تأثیر آن بـر   ،ها سودآور نباشند گذاري سرمایه

اما همراه بـا   ،ثروت معادل مصرف خواهد بود

  شود. ایجاد نمی این مصرف رفاه  

                                       
26. Sala-i-Martin 
27. Hamilton 
28. Ferreira and others 
29. Ferreira and Vincent 



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

85  

داده  انداز واقعـی یـا خـالص تطبیـق     پس

شده پس از محاسبه استهالك منابع تولیدي، 

منـابع انسـانی (کـه توسـط     گذاري در  سرمایه

شـود)، کـاهش    گیري می هزینه تحصیل اندازه

هـاي   ها و خسـارت  مواد معدنی، انرژي، جنگل

هاي محلـی و جهـانی سـطح     ناشی از آالینده

ــس ــدازه   واقعــی پ ــور را ان ــک کش ــداز در ی ان

  گیرد. می

آینـده    مقدار تدارکات هـر کشـور بـراي   

گیـري   انداز ناخالص ملـی انـدازه   برحسب پس

شود که نشانگر مقدار کل تولیداتی اسـت   می

هـاي سـنتی نیـز     روششـود.   که مصرف نمی

انـداز   تغییرات منابع تولیدي را از طریق پـس 

 انـداز  این پـس  گیرد. با وجود  خالص اندازه می

دهنـده توســعه   ناخـالص ملـی چنـدان نشـان    

ها در طول زمان  پایدار نیست چون که دارایی

ز واقعـی از  انـدا  شـوند. امـا پـس    مستهلک می

گذاري تغییـرات منـابع طبیعـی،     طریق ارزش

ــانی    ــرمایه انس ــت و س ــیط زیس ــت مح کیفی

ــه  شــاخص مناســب ــري بــراي پایــداري ارائ ت

تـري اسـت، چراکـه     دهد و مقیاس مناسب می

گیرد  زوال و کاهش محیط زیست را در بر می

گـذاري   و استهالك سرمایه تولیدي و سـرمایه 

ــامل   ــز ش ــابع انســانی را نی ــیدر من ــود.  م ش

انداز ناخالص  انداز خالص ملی مساوي پس پس

ملی منهـاي اسـتهالك سـرمایه ثابـت اسـت.      

کردن استهالك سرمایه ثابت اولین گام در  کم

گیري پایداري اسـت. گـام بعـدي     جهت اندازه

انداز  این است که پس گیري پایداري  در اندازه

هـاي دیگـر یعنـی     خالص را با مجموع دارایی

ی، محیط زیست و منابع طبیعی سرمایه انسان

انداز واقعی بـه   جهت پس سازگار نمایند. بدین

شـده  خـالص سازگار  انـداز  پس  صورت رسمی

شود که نخستین بار توسط پیـرس   نامیده می

ــون ــامیلتون ) و1993( 30و آتکینســـ  31هـــ

ــد.  1994( ــرح ش ــامیلتون و  ) مط ــه (ه نظری

دهـد کـه مقـادیر     ) نشان مـی 1999کلمنس 

  اقعی بـر کـاهش خـدمات در   انداز و منفی پس

آینده و کاهش رشد مطلـوب اقتصـاد داللـت    

ایـن   ایـن نتـایج تجربـی     دارد. در جهان واقع 

کشـد کـه نـرخ منفـی      ایده رایج را پیش مـی  

انداز واقعی به معناي کاهش ثروت  پایدار پس

کل است و در نهایت به کـاهش رفـاه منجـر    

ایـن سـؤال مهـم     انداز واقعی بـه  شود. پس می

ــ ــیپاس ــک دوره    خ م ــول ی ــا در ط ــد: آی ده

حسابداري ثروت کل افزایش یافتـه اسـت یـا    

، ص 1387کـاهش؟ (مؤلفــان بانـک جهــانی،   

تـر شـدن روش محاسـبه     جهت روشن .)117

انداز خالص واقعی، مراحل انجام محاسـبه   پس

صورت شماتیک در صفحه بعـد نشـان داده    به

  شده است.

                                       
30. Pearce and Atkinson 
31. Hamilton 
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  84، ص 1387منبع: مؤلفان بانک جهانی، 

  منابع طبیعی -2-4

طـور کلـی منـابع طبیعـی بـه مـواد و        به

طـور   گردد که بـه  اي اطالق می موجودات زنده

وجود آمده و انسان در پیـدایش یـا    طبیعی به

گونه دخالتی نداشـته اسـت و    خلقت آنها هیچ

عنـوان   را به منابع طبیعیدر تعریف اقتصادي 

در نظر گرفـت، چـرا   کاالهاي اقتصادي خاص 

این اگر منابع  کنند. بنابر را تولید نمیآنها که 

بازده (سـود)   ،طبیعی به خوبی مدیریت شوند

اقتصادي خـوبی خواهنـد داشـت. ایـن بـازده      

توانـد منبـع مناسـبی بـراي تـأمین مـالی        می

پایـدار   طبیعـی منـابع   ،هاي توسعه باشد طرح

منــابع ایــن   امــا کشــورهایی کــه از ،نیســتند

ند. ایـن  باش ایدارپتوانند  می ،کنند استفاده می

توان یک شکل از  دهد که می مطلب نشان می

را بـه اشـکال دیگـري ماننـد      یـا منبـع   ثروت

ــین  ــاختمان، ماش ــانی   س ــرمایه انس آالت و س

ن تبدیالت مستلزم ای دستیابی بهتبدیل نمود. 

مجموعه نهادهـایی اسـت کـه بتواننـد منـابع      

کنند، منافع حاصل از آنها طبیعی را مدیریت 

ن منافع را به سـمت  ای  وري نمایند وآ را جمع

ي ســودآور ســوق دهنــد. هــا گــذاري ســرمایه

سیاست منابع، سیاست مالی، عوامل سیاسی، 

ــه در   ــت هم ــاختار حاکمی ــا و س ــ  نهاده ن ای

  تحوالت نقش دارند.

 ناپـذیر (شـامل نفـت، گــاز   منـابع تجدید 

طبیعی، و مـواد معـدنی)، زمـین کشـاورزي،     

طق مـورد  مراتع، مناطق جنگلی (شـامل منـا  

هـاي   استفاده براي استخراج چوب و فـرآورده 

 شــده غیرچـوبی جنگلــی) و منــاطق حفاظــت 

دهنـد.   منابع طبیعی را تشکیل میهاي  مؤلفه

ن دلیـل کـه منبـع    ایـ   منابع طبیعی زنده بـه 

بالقوه پایداري بـراي تولیـد منـافع محسـوب     

هدیه  شوند، منحصر به فرد هستند و واقعاً می

ن ایـ   وند. مدیریت پایدارر میطبیعت به شمار 

له ئامـا مسـ   ،منابع یک سیاست مطلوب است

ن منابع هنوز پیچیـده اسـت.   ای  اندازه مطلوب

 بـراي  هـا  به عنوان مثال از بین بـردن جنگـل  

جاد زمین کشاورزي تا آنجایی مطلوب است ای 

که منافع حاصل از زمین کشاورزي به همـان  

اندازه منـافع حاصـل از جنگـل از بـین رفتـه      

منابع طبیعی دو نقش اصلی در توسـعه   باشد.

  دارند: 
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* نقش اول که بیشتر در مورد کشـورها  

نقش منـابع   ؛و جوامع بسیار فقیر کاربرد دارد

چـرا   طبیعی به عنوان اساس پایـداري اسـت؛  

که ایـن منـابع در صـورت مـدیریت صـحیح      

  نمایند. پایداري را ایجاد می

عنوان منبع تأمین مـالی  * نقش دوم به 

چـرا کـه بـا اسـتفاده از منـافع       توسعه است،

حاصــل از ایــن منــابع در ســایر منــابعی کــه 

تـوان بـه    بازگشت سرمایه مناسبی دارند، مـی 

  فرایند توسعه کمک نمود.

تواننـد منـابع    منابع طبیعی تجـاري مـی  

مهمـی بـراي سـودآوري و مبـادالت خـارجی      

شـدنی،   باشند. منـافع حاصـل از منـابع تمـام    

تـوان   ر و منابع پایـدار را مـی  منابع تجدیدپذی

هـا در دیگـر    گـذاري  براي تأمین مالی سرمایه

  اشکال ثروت به کار برد. 

شده  برآوردهاي بیان ،اي از دیدگاه توسعه

این مطالعه از ثروت کل و سهم هریـک از   در 

منـابع طبیعـی    دهد که منابع در آن نشان می

درآمد سهم عظیمی از ثروت  در کشورهاي کم

دهند کـه بسـیار بیشـتر از     کیل میکل را تش

سهم منابع تولیدي است. مدیریت خوب ایـن  

تواند هنگام صعود از نردبان توسـعه   منابع می

از رفاه کشورهاي فقیـر و مـردم محـروم ایـن     

حمایت کـرده و آن را پایـدار نمایـد    کشورها 

  .)1387، (مؤلفان بانک جهانی

  منابع تولیدي -2-5

سـرمایه  ن منظور از منابع تولیـدي همـا  

، ابزارهاي تولیديمنابع فیزیکی مرسوم است. 

باشند که شامل مجموع  محسوس و واقعی می

هاي  ها و زمین ساختارها، تجهیزات، ساختمان

مقـادیر منـابع تولیــدي از    .باشـد  مـی شـهري  

ــرمایه داده ــاي س ــا   ه ــته و ب ــذاري در گذش گ

ــی  ــدل دائمـ ــتفاده از مـ ــه  اسـ  (PIM)خزانـ

  اند. آوري شده جمع

  منابع غیرملموس -2-6

هایی  شامل تمام مؤلفه منابع غیرملموس

باشــند کــه در محاســبه منــابع  از ثــروت مــی

اند. بنابراین اگر  طبیعی و تولیدي لحاظ نشده

منابع طبیعی و تولیدي را از ثـروت کـل کـم    

ماند، منابعی هستند کـه   کنیم، آنچه باقی می

گیـري آنهـا نیـز     کمتر ملموس بـوده و انـدازه  

دشوار است و از نظر سـاختاري شـامل تمـام    

شوند که در محاسبه منـابع دیگـر    می  اقالمی

  اند. در برآورد ثروت نیامده

اگر بخواهیم اجزاي منابع غیرملمـوس را  

توان از سرمایه انسـانی (نیـروي    نام ببریم، می

  و غیررسمی کار خام و ماهر)، نهادهاي رسمی

هــاي  (حاکمیــت ســرمایه اجتمــاعی)، دارایــی

شـور  هاي خالصی کـه ک  مالی خارجی (دارایی

گیرد) و خطاهـا   پردازد / می براي آنها بهره می
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شده در محاسبه منابع طبیعـی   و موارد حذف

  و منابع تولیدي نام برد.

چـــارچوب نظـــري و روش  -3

  پژوهش

میلتون در ادبیات نظري بیان شد که هـا 

دهنـد کـه    مـی ) نشـان  2005رت ویک (ها  و

ي یک مجموعه نامتجـانس از  ها مجموع ارزش

کـل) مسـاوي بـا ارزش کنـونی     (ثروت  منابع

ن تعریف درباره ثروت و ای است. ندهآی مصرف

رفاه زیربناي محاسبات اساسی ثـروت کـل را   

زمـانی کـه    دهـد.  میتشکیل  پژوهشن ای  در

که این است  آید، نشانگر  سطح رفاه پایین می

در کشورهایی که بـه  . باشد نمی توسعه پایدار

 شــدنی وابسـته هســتند  منـابع طبیعــی تمـام  

ــانون ــا ق ــک  ه ــارت وی ــک (ه و  1977رت وی

سولو
32
تجویزي براي توسـعه پایـدار   ) 1986 

مقدار ثابـت مصـرف را    کند: است که بیان می

توان در صورتی پایـدار دانسـت کـه ارزش     می

معادل ارزش درآمدهاي حاصل  گذاري سرمایه

تخراج شـده در هـر نقطـه زمـانی     از منابع اس

  .)100، ص1387(مؤلفان بانک جهانی،  باشد

ثروت  بنابراین در این بخش نتایج برآورد

ــل ــابع    ک ــزاي آن (من ــب اج ــین ترکی و تعی

طبیعی، منابع تولیدي و منـابع غیرملمـوس)   

                                       
32. Solow 

که توسط پژوهشگران بانک جهانی از طریـق  

 2000کشـور در سـال    120تهیه آمار بـراي  

ــده اســت  ــه آم ــورت گرفت ــر  .ص ــه ذک الزم ب

باشد که براي محاسبه منـابع تولیـدي، از    می

و بــراي محاســبه  (PIM)خزانــه  روش دائمــی

منابع طبیعـی از روش ارزش خـالص کنـونی    

(NPV) .2(استفاده شده است(  

اینجا باید مورد توجـه   که در  نکته مهمی

این است کـه اگـر جمعیـت ثابـت       ،قرار گیرد

پایـدار بمانـد.    الزم است تا رفاه سرانه ،نباشد

واقعی به جـاي تغییـرات در دارایـی     انداز پس

را انـدازه   هـا  سرانه، تغییر در ارزش کل دارایی

تواند به مسـئله   میواقعی ن انداز پسگیرد.  می

پایداري اقتصـادي در هنگـام رشـد جمعیـت     

 ،واقعـی منفـی باشـد    انداز پسپاسخ دهد. اگر 

ثروت کل و ثروت سرانه روبه کاهش هستند. 

ن ایـ   ن، در مـورد برخـی کشـورها   ایـ   وجود با

واقعـی کـل مثبـت     انداز پسامکان هست که 

در حالی که ثروت سرانه روبـه کـاهش    ،باشد

کـه ثـروت   این  جمعیت روبه رشد یعنـی  است.

موجود بایـد بـین هرگـروه جدیـدي کـه بـه       

(مؤلفـان   شـود شود تقسیم  میجمعیت اضافه 

 .)118، ص1387بانک جهانی، 

 هـا  معیـت در طـول نسـل   اگر افزایش ج

نده رفاه کشـورها تـأثیر   آی انداز چشم بر ،باشد

ن امکــان وجــود دارد کــه ایــ  خواهــد داشــت.
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امـا   ،واقعی در مجموع مثبـت باشـد   انداز پس

ثروت سرانه کاهش یابد. کشورهایی که رشـد  

جمعیت باالیی دارند باید ثروت جدیـد خلـق   

کنند تا بتوانند حداقل سطوح موجـود ثـروت   

(مؤلفـان بانـک    خـود را حفـظ نماینـد    سرانه

  .)125، ص1387جهانی، 

از آنجا که هدف اصلی از انجام پـژوهش  

حاضر، تعیین الگوي ترکیـب منـابع در مـدل    

باشد، در این بخش ابتدا به بـرآورد   توسعه می

گیـري   عنوان شاخص قابل انـدازه  ثروت کل به

دهنـده آن   منابع ملی و تعیین اجزاي تشکیل

ــی ــردازیم.  م ــار    پ ــه آم ــه ب ــا توج ــپس ب س

شده در بانک جهانی، ترکیـب منـابع    استخراج

هـاي   ملی و سهم هریک از این منابع در گروه

کنـیم، سـپس بـا     مختلف درآمدي را بیان می

توجه بـه سـهم بـاالي منـابع غیرملمـوس در      

هـاي   ترکیب منابع کشورهاي پردرآمد، مؤلفه

دهنده منـابع غیرملمـوس و بازگشـت     تشکیل

هــا را بررســی  یــک از ایــن مؤلفــهســرمایه هر

نماییم. در انتها با توجه به اثر مهـم منـابع    می

طبیعـی در توسـعه، سـهم منـابع طبیعـی در      

هـاي مختلـف درآمـدي را بـا توجـه بـه        گروه

 کنیم. شده بیان می آمارهاي ارائه

برآورد ثروت کـل و اجـزاي    -3-1

  دهنده آن تشکیل

ــن     ــی در ای ــئله اساس ــه مس ــا ک از آنج

باشـد،   پژوهش، تعیین ترکیب منابع ملی مـی 

گیري ثروت کـل و   در این قسمت روش اندازه

دهنده آن یعنی منابع طبیعـی،   اجزاي تشکیل

تولیدي و غیرملموس جهـت تعیـین ترکیـب    

ــا یکــدیگر و در کــل   ــن اجــزا در ارتبــاط ب ای

 شود. مجموعه توضیح داده می

مجموع ساختارها عنوان  هب منابع تولیدي

ــاختارها) ــین  ،(و زیرس ــزات و ماش  آالت تجهی

ــابراین در ارزش مــی ــابع  باشــد، بن گــذاري من

ــاختارها،   ــروت، س ــاي ث ــدي در برآورده  تولی

گیري قرار  مورد اندازه آالت تجهیزات و ماشین

هـاي   زمـین همچنـین از آنجـا کـه    . اند گرفته

 ،شوند منابع طبیعی محسوب نمی وشهري جز

تولیدي بـه شـمار    منابع وجز این محاسبه  در

ارزش زمـین شـهري   صورت که  بدین. اند آمده

، بـــه عنـــوان درصـــدي از ارزش ســـاختارها

قـرار  محاسـبه  مـورد   آالت ماشینتجهیزات و 

  .  گرفته است

مجموع منابع تجدیدناپذیر  منابع طبیعی

و  شامل نفـت، گـاز طبیعـی، و مـواد معـدنی     

کشـاورزي،  زمـین  منـابع تجدیدپـذیر شـامل    

مراتع، مناطق جنگلی (شـامل منـاطق مـورد    

هـاي   استفاده براي استخراج چوب و فـرآورده 
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حفاظـت شـده   غیر چوبی جنگلی) و منـاطق  

است. ارزش منابع غیرچوبی جنگلی و مناطق 

شده به طور تقریبـی محاسـبه شـده     حفاظت

ارزش بیشـتر منـابع طبیعـی از طریـق      است.

ســود  - ارزش کنــونی منــافع حاصــل از آنهــا

در طول یک  -برداري  ز بهرهاقتصادي حاصل ا

  شود.   دوره زمانی فرضی تعیین می

گیـري   مرحله بعدي یـا گـام دوم انـدازه   

گیـري ثـروت کـل بـه      اندازه ثروت کل است.

هاي آن از نظـر منطقـی    عنوان مجموع مؤلفه

هـا   ها و روش از نظر دادهاما  ،پذیر است توجیه

نـوان مثـال   بـه ع  با محدودیت مواجـه اسـت.  

گیري سرمایه انسانی ابزار مناسبی  براي اندازه

گیـري   در اختیار نیست و حتـی بـراي انـدازه   

 هاي اجتماعی یا نهادي محـدودیت از  سرمایه

ماننـد   -ن هم بیشتر است. در موارد دیگـر  ای 

راه حـل  ها نیز آماده نیسـتند.   داده –شیالت 

این است که به نظریه ثروت، رفـاه و   جایگزین

یداري برگردیم که ثروت کـل را بـه عنـوان    پا

کنـد.   ارزش کنونی مصرف آینده تعریـف مـی  

بنابراین ثروت کل با فرض یک جریان مصرف 

آینــده و محاســبه ارزش کنــونی آن در ســال 

  )3(.گیري شده است اندازه 2000

انـداز خـالص میـزان     این فرضیه که پس 

دهــد و مســاوي  مصـرف آینــده را نشــان مـی  

در ادبیات پـژوهش بیـان    ،است تغییرات رفاه

بینـی از   ایـن پـیش    براي آزمـون تجربـی  شد. 

واقعی در یک دوره بیش از سی سال  انداز پس

» نشانگرهاي توسعه جهـان «که همه ساله در 

)WDI  منتشـر شـده  2005) (بانک جهـانی (، 

  ي تـاریخی، هـا  ن دادهای  . باشده استاستفاده 

 اشـود آیـ  ن امکان وجود دارد که مشـخص  ای

 1980شـده در   گیـري  انـدازه واقعـی   انداز پس

ــرف    ــرات در مص ــونی تغیی ــادل ارزش کن مع

 ، ص1387(مؤلفان بانک جهانی، هست یا نه 

سـاله   20انداز براي دوره  هاي پس . داده)129

الزم به ذکر است در مقالـه  برآورد شده است. 

شـده از   شـده و اعـالم   اضر از ارقام محاسـبه ح

شده و محاسـبات   سوي بانک جهانی استفاده

اسـت. تنهـا بـه      توسط محقق صورت نگرفتـه 

استفاده از نتایج جهت تحلیل و ارائـه راهکـار   

  در کشور پرداخته شده است.

ناخالص واقعی از طریق تفـاوت   انداز پس

) و مصـرف  GNIبین درآمـد ناخـالص ملـی (   

بخش خصوصی و دولتی بـه اضـافه انتقـاالت    

صـرف  شـود. م  مـی  گیري اندازهخالص کنونی 

شـود تـا    مین مقدار کم ای ز سرمایه ثابت نیز ا

بـه  خالص ملی به طور سـنتی   انداز پساندازه 

دهنـده   ثابت نشـان د. مصرف سرمایه آی  دست

ــرمایه  ــایگزینی ارزش س ــه در   اي ج ــت ک اس

  تولید مصرف شده است. فرایند
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مرحله بعدي یا گام سوم محاسبه منـابع  

 باشـد  غیرملموس است که شامل مواردي مـی 

باشـند لـذا بـه عنـوان      که قابل محاسبه نمـی 

صـورت کـه    شـود. بـدین   باقیمانده حساب می

عنوان تفاوت بین ثروت کل و مجموع منابع  به

یعنی منـابع   ،شود تولیدي و طبیعی لحاظ می

اسـت کـه نـه     منابعیشامل همه غیرملموس 

مراحل  باشند. میو نه تولیدي هستند طبیعی 

داده   وضـیح کـردن ایـن مـوارد ت    بخش و کمی

شده جهت تبیین بیشتر در شکل صفحه بعـد  

  ارائه شده است.

طور که این شکل مراحل محاسبه ثروت  همان

کل و اجـزاي آن را در سـه مرحلـه جداگانـه     

ــابع طبیعــی و   نشــان مــی ــدا من دهــد، در ابت

گیري توسط اجزاي آن  تولیدي که قابل اندازه

انـداز   محاسـبه شـده، سـپس پـس     ،باشند می

گیـري   عنوان شـاخص انـدازه   قعی بهخالص وا

شود. در مرحله بعـدي   ثروت کل محاسبه می

یا گام سوم منابع طبیعی و تولیـدي از ثـروت   

شـود و سـرمایه غیرملمـوس بـه      کل کم مـی 

  شود. عنوان جزء باقیمانده ارائه می

در پایان این بخش الزم به توضیح اسـت  

اي طوالنی مدت، به  که بانک جهانی در برنامه

ــرآ ــه ب ــروت و مؤلف ــدازه ث ــاي آن در  ورد ان ه

چندین کشور پرداخته است. جزئیات بـرآورد  

ثروت توسط بانک جهانی در این بخش ارائـه  
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شده و  شد. در مقاله حاضر از برآوردهاي انجام

نتایج ارقام حاصـله اسـتفاده شـده و بـا ارائـه      

تصویر کلی از ترکیب و سطوح ثـروت سـرانه   

ل جهان، مدلی هاي درآمدي در ک توسط گروه

در جهـت تعیـین ترکیـب منـابع و بـا هــدف      

نیـافتگی در اقتصــاد   یـافتن مـدارهاي توسـعه   

ایران ارائه شده است. در حقیقـت بـا مطالعـه    

ــاي   ــتفاده از آمارهــــ ــی و اســــ تطبیقــــ

کشــور  120شــده بــراي حــدود  گیــري انـدازه 

جهان، تأثیر استفاده از منابع طبیعـی و عـدم   

وسـعه پایـدار   گذاري آن در راسـتاي ت  سرمایه

نمایان شده و راهکارهایی در جهت جلوگیري 

از آن ارائه شده است. لذا در بخش بعدي آمار 

و ارقام منابع طبیعی، تولیـدي و غیرملمـوس   

شـده و بررسـی و    در کشورهاي مختلف ارائـه 

تحلیل ترکیب منابع در ایـن کشـورها مـورد    

  بررسی قرار خواهد گرفت.

  ترکیب منابع ملی -3-2

ها و قواعـد   پس از اشاره مختصر به روش

مربوط به برآورد ثروت، در ادامـه بـه بررسـی    

ــی در   ــابع مل ــب من ــروت ترکی ــاي ث برآورده

شـده،   در برآوردهـاي انجـام  شود.  میپرداخته 

عادي در سطح جهـان بـه طـور    یک شهروند 

دالر  90000میانگین داراي ثروت کل معادل 

ثروت کل را بر حسب  )1نگاره شماره ( است.

ثـروت کـل را بـر     )2نگاره شـماره ( منطقه و 

در نگـاره  دهد.  میحسب گروه درآمدي نشان 

) منطقه امریکاي التـین و کارائیـب   1شماره (

  کمترین 

 سهم منـابع طبیعـی و بیشـترین سـهم     

منــــابع غیرملمــــوس را دارد و در مقابــــل 

خاورمیانه و شمال افریقا بیشترین سهم منابع 

ــزي    ــیاي مرک ــا و آس ــس از اروپ ــی و پ طبیع

  دهنده آن بر حسب منطقه  ـ ثروت سرانه و اجزاي تشکیل )1نگاره شماره (

  

  منطقه

  سهم در ثروت کل (درصد)  سرانه (دالر)
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  72  16  12  49066  10830  8059  67995  امریکاي التین و کارائیب

  63  13  24  6746  1449  2535  10730  کبیر آفریقازیرصحراي

  59  16  25  4043  1115  1749  6906  آسیاي جنوبی

  52  27  21  6258  3189  2511  11958  آسیاي شرقی و اقیانوس آرام

  44  20  36  9749  4448  7989  22186  خاورمیانه و شمال آفریقا

  42  31  27  16880  12299  11031  40209  اروپا و آسیاي مرکزي

  شود. هاي این جدول شامل کشورهاي صادرکننده نفت می / نکته: داده 2000جهانی، منبع: بانک 
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کمتــرین ســهم منــابع غیرملمــوس را دارا    

ــی ــماره (  م ــاره ش ــد. در نگ ــطح ) 2باش در س

درصـد، ســرمایه   5جهـانی، سـرمایه طبیعــی   

 77 منـابع غیرملمـوس  درصـد و   18تولیدي 

در دهنـد.   مـی درصد از ثروت کل را تشـکیل  

درآمد سهم منابع طبیعـی   میان کشورهاي کم

درصـد و منـابع    16درصد، منابع تولیدي  29

درصد و در میـان کشـورهاي    55غیرملموس 

  درصد، منابع   12پردرآمد سهم منابع طبیعی، 

 80درصـد و منـابع غیرملمـوس     17تولیدي 

 ،شـود  مـی  طور که مشاهده درصد است. همان

سهم منابع تولیـدي در میـان ایـن دو گـروه     

درآمدي تقریباً یکسان است و تفاوت در میان 

ــوس    ــابع غیرملم ــی و من ــابع طبیع ســهم من

  باشد. کشورهاي پردرآمد از  می

غیرملمـوس و سـهم   نـابع  سهم بـاالي م 

  دهنده آن بر حسب گروه درآمدي ثروت سرانه و اجزاي تشکیلـ  )2نگاره شماره (
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  55  16  29  3991  1150  2075  7216  کشورهاي کم درآمد

  60  21  19  14253  4962  4398  23612  کشورهاي با درآمد پایین ـ متوسط

  62  23  15  45495  16481  10921  72897  کشورهاي با درآمد متوسط ـ باال

  OECD 439063  9531  76193  353339  2  17  80کشورهاي پردرآمد 

  77  18  5  69369  16160  4681  90210  جهان

  شود. این جدول شامل کشورهاي صادرکننده نفت می هاي  / نکته: داده 2000منبع: بانک جهانی، 

  ده کشور ثروتمند  -) ـ ثروت کل 3نگاره شماره (

ترتیب  کشور (به

  کاهش ثروت سرانه)
  ثروت سرانه (دالر)

منابع طبیعی 

  (درصد)

منابع تولیدي 

  (درصد)
  منابع غیرملموس (درصد)

  84  15  1  648241  سوئیس

  84  14  2  575138  دانمارك

  87  11  2  513424  سوئد

  82  16  3  512612  ایاالت متحده

  85  14  1  496447  آلمان

  69  30  0  493241  ژاپن

  84  15  1  493080  اتریش

  63  25  12  473708  نروژ

  86  12  1  468024  فرانسه

  86  13  1  451714  بلژیک ـ لوکزامبورگ

  2000منبع: بانک جهانی، 
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درآمـد از   پایین منابع طبیعی و کشورهاي کم

سهم پایین منابع غیرملمـوس و سـهم بـاالي    

  منابع تولیدي برخوردارند.

ــاره ده   ــروت درب ــاي ث ــوع برآورده مجم

ــر    ــور فقی ــد و ده کش ــور ثروتمن ــز کش در نی

ــاره ــماره ( نگ ــاي ش ــت.  )4(و ) 3ه ــده اس آم

ــا    ــد از اروپ ــورهاي ثروتمن ــه کش ــالی ک درح

هستند، فهرست ده کشور فقیر بیشتر شـامل  

ــا     ــر در آفریق ــحراي کبی ــر ص ــورهاي زی کش

سـهم   )3نگاره شماره (شود. در کشورهاي  می

ــ ــابع طبیع ــا در  من ــایین اســت ام ــیار پ ی بس

طبیعـی   ) منـابع 4کشورهاي نگـاره شـماره (  

 25ن سـرمایه حـدود   ای  زیادي وجود داشته و

در مقابل  دهد. میدرصد ثروت کل را تشکیل 

ــابع    مــی ــه ســهم من ــرد ک ــوان مشــاهده ک ت

ــد بســیار   ــورهاي ثروتمن غیرملمــوس در کش

باالست و این سهم در کشورهاي فقیر پـایین  

شود که سهم منـابع   شاهده میاست. بازهم م

 تولیدي در میان این دو گروه درآمدي تقریبـاً 

  برابر است.

در مورد منفی بودن سرمایه غیر ملموس 

در کشورهاي کنگو و نیجریه الزم به توضـیح  

این امکان هست که سـطح سـرمایه   است که 

زیــرا ســرمایه   ،منفــی باشــد  غیرملمــوس

  باقیمانده تفاوت بین ثروت کل غیرملموس

(ارزش کنونی مصرف آینـده) و مجمـوع   

بـراي  سرمایه تولیدي و سرمایه طبیعی است. 

میزان منفی یا بسـیار  توضیح بیشتر و تفسیر 

توان بیان داشت  می غیرملموساندك سرمایه 

طور که در نحوه برآورد ثـروت کـل    همانکه 

  ده کشور فقیر  -) ـ ثروت کل 4نگاره شماره (

  کشور

  ترتیب کاهش ثروت سرانه) (به 
  منابع طبیعی (درصد)  ثروت سرانه (دالر)

منابع تولیدي 

  (درصد)

منابع غیرملموس 

  (درصد)

  59  8  33  5020  ماداگاسکار

  52  6  42  4458  چاد

  64  11  25  4232  موزامبیک

  39  14  47  3974  گینه بیسائو

  52  16  32  3802  نپال

  39  8  53  3695  نیجر

  -346  180  265  3516  جمهوري کنگو

  50  7  42  2859  بروندي

  -71  24  147  2748  نیجریه

  50  9  41  1965  اتیوپی

  2000منبع: بانک جهانی، 
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آورده شد، ثـروت کـل معـادل ارزش کنـونی     

ا منفـی  مصرف آینده است. مقادیر پایین و یـ 

دهنـده ایـن    سطح سرمایه غیرملموس نشـان 

(درآمد ناخالص ملی) در  GNIاست که سطح 

این کشورها بسیار پایین است. اگر این سطح 

باالتر بود سطح مصرف سـرانه پایـدار شـده و    

و منابع غیرملمـوس افـزایش پیـدا    ثروت کل 

بسـیار پـایین     GNIکرد. در این کشورها  می

هـاي تولیـدي،    است زیرا آنها در مورد سرمایه

ر انسانی و نهادي خود بازگشت سـرمایه بسـیا  

اندکی دارند. به عبارت دیگر این کشـورها بـا   

له ئنـد و ایـن همـان مسـ    ا نفرین منابع مواجه

مهمی است که در این مقاله بـه آن پرداختـه   

  شده است.

ــاالي   -3-3 ــهم بـ ــابع سـ منـ

  در ترکیب منابع ملیغیرملموس 

ترین جنبـه از بـرآورد ثـروت، ارزش     مهم

غیرملموس است. در بیشـتر   منابعبسیار زیاد 

سـهم   مورد بررسیدرصد از کشورهاي  85 از

 50در ثروت کل بیشـتر از   منابع غیرملموس

ن نتـایج عقیـده اقتصــاددانان   ایـ   درصـد بـود.  

گوینــد  مـی کنـد کـه    مـی کالسـیک را تأییـد   

نقــش  منــابع غیرملمــوسســرمایه انســانی و 

ــازي  مــی مه ــعه ب ــیدر توس ــد.  م ــابع کنن من

ي درآمـدي  هـا  در مناطق و گـروه  غیرملموس

 منطقهلف تفاوت زیادي دارد.  کشورهاي مخت

ــا  ا ــین و کارائیــب ب دالر  49000مریکــاي الت

را  منـابع غیرملمـوس  سرانه بیشـترین سـطح   

ــا  آســیاي جنــوبیدارد. کمتــرین ســطح در  ب

ن رقم در منطقـه  ای  دالر سرانه است و 4000

دالر سرانه  7000زیر صحراي کبیر در آفریقا 

  است.

ـ منـابع غیرملمـوس   با تقسیم  ه اجـزاي  ب

 علـت دگرگـونی   توان به دهنده آن می تشکیل

 .پــی بــردایــن منبــع در کشــورهاي مختلــف  

هـاي   سرمایه انسانی (که از طریق میزان سال

) و شـده اسـت  گیـري   حضور در مدرسه اندازه

حاکمیــت (کــه از طریــق شــاخص حاکمیــت 

 90) با هم تقریباً شده استگیري  قانون اندازه

 را منـابع غیرملمـوس  هاي  درصد از دگرگونی

درصـد از ثـروت کـل در     80کننـد.   میجاد ای 

ــد را   ــورهاي پردرآم ــوس کش ــابع غیرملم  من

ن رقــم در کشــورهاي ایــ  دهــد. تشــکیل مــی

صــادرکننده نفــت ماننــد نیجریــه، الجزایــر و 

ونزوئال معادل صفر و یـا حتـی منفـی اسـت.     

علت منفی بودن میزان منابع غیرملمـوس در  

اســت کــه منــابع  خیــز ایـن  کشـورهاي نفــت 

باقیمانده تفاوت بـین ثـروت کـل     غیرملموس

) و مجمــوع مصــرف آینــده (ارزش کنــونی 

ــدي و ســرمایه طبیعــی اســت.   ســرمایه تولی

ثــروت کــل معــادل ارزش کنــونی همچنــین 

مصرف پایدار است. مقادیر پایین و یـا منفـی   
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ن است ای  دهنده منابع غیرملموس نشانسطح 

ن ایـ   در (GNI)درآمد ناخالص ملی که سطح 

ن سـطح  ایـ   کشورها بسیار پـایین اسـت. اگـر   

سطح مصرف سرانه پایـدار شـده و    ،باالتر بود

ثروت کل و ثروت غیرملمـوس افـزایش پیـدا    

 درآمد ناخـالص ملـی   ن کشورهاای  کرد. در می

 منـابع زیـرا آنهـا در مـورد     ،بسیار پایین است

ــت    ــود بازگش ــادي خ ــانی و نه ــدي، انس تولی

ن خود نشانه آن ای  دارند. سرمایه بسیار اندکی

) 2001چیزي است که اوتی وگیـل فاسـون (  

در قسـمت   انـد.  نامیـده » نفرین منابع«آن را 

گیـري منـابع غیرملمـوس     بعد کـه بـه انـدازه   

پرداخته شـده، بازگشـت سـرمایه اجـزاي آن     

  تفسیر شده است.

هـاي   مؤلفه سرمایهبازگشت  -3-4

  دهنده منابع غیرملموس تشکیل

 شده منـابع غیرملمـوس   نجاممطالعه ادر 

سـرمایه  تابعی از سـرمایه انسـانی اسـت کـه     

ي حضــور در هــا توســط ســرانه ســالانســانی 

، پول ارسالی به داخل توسط جمعیـت  مدرسه

 / ، و سرمایه حـاکمیتی شاغل در خارج کشور

نجـا شـاخص حاکمیـت    ای  کـه در  - اجتماعی

گیـري شـده    انـدازه  - شـود  مـی قانون نامیده 

عنـوان مهـارت و    از سرمایه انسـانی بـه   است.

دانش موجود در نیـروي کـار نـام بـرده شـد.      

توانـد نماینـده خـوبی     میتحصیل در مدرسه 

بـدین  سـرمایه انسـانی باشـد.    محاسـبه  براي 

ــورت  ــه ص ــور در مطالع ــط   منظ ــه توس گرفت

ي ها از میانگین سالپژوهشگران بانک جهانی 

  .شده استحضور در مدرسه استفاده 

ــ ــک نمون ــانی  ی ــرمایه انس ه خــاص از س

کـه بــه کشـورهاي دیگــر    کـارگرانی هســتند 

اند و براي خـانواده خـود پـول     مهاجرت کرده

ن کـارگران در  ایـ   کـه این  فرستند. با وجود می

در درآمــد کشــور مشــارکت  ،کشــور نیســتند

دارنــد و لــذا بخشــی از ثــروت کــل ملــی بــه 

ي هـا  آیند. بـه همـین دلیـل، پـول     میحساب 

ــار ــز در ارســالی از خ ــرمایه ج نی محاســبه س

  .انسانی استفاده شده است

گیـري   مؤلفه مهم دیگري کـه در انـدازه  

کیفیـت   ،منابع غیرملموس لحاظ شـده اسـت  

جهـانی حکمرانـی را بـه     باشد. بانک نهادها می

کنـد کـه    عنوان سنت و نهادهایی تعریف مـی 

توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمـومی  

 سه مشتمل بر شود و در یک کشور اعمال می 

  مؤلفه زیر است:

فرآیندي کـه از طریـق آن صـاحبان     -1

شوند که  قدرت، انتخاب، نظارت و تعویض می

گــویی و  پاســخ  و دو شــاخص حــق اظهــارنظر 

این مؤلفه قـرار   سیاسی ذیل   طور ثبات همین

   گیرند. می
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ظرفیت و توانـایی دولـت بـراي اداره     -2

ت هـاي درسـ   کارآمد منابع و اجراي سیاسـت 

مؤلفـه دوم اســت کــه دو شــاخص اثربخشــی  

مقـررات را در بـر    و   دولـت و کیفیـت قـوانین   

 گیرد. می

احتـــرام شـــهروندان و دولـــت بـــه  -3

عـامالت اجتمـاعی و اقتصـادي    نهادهایی که ت

کنند نیز مؤلفـه دیگـري    ها را اداره مین میان آ

است که شاخص حاکمیـت قـانون و شـاخص    

ــر کنتــرل فســاد را شــامل مــی ادران شــود (ب

 .)1386الساداتی،  شرکاء، ملک

ــتروزي (  ــراي و ماس ــوفمن،  ک ) 2005ک

یی را در مورد شـش بعـد از حاکمیـت    ها داده

شاخص پیام رسانی و قابلیت  -1 :اند دادهارائه 

ــار نظــر و پاســخ  ــویی) اعتمــاد (حــق اظه   ؛گ

ــود    -2 ــدم وج ــی و ع ــات سیاس ــاخص ثب ش

شـاخص کارآمـدي و اثربخشـی     -3؛ خشونت

ــت ن  -4؛ دولـــت   ظـــارت؛شـــاخص کیفیـ

شــاخص  -6شـاخص حاکمیــت قــانون؛ و   -5

  .کنترل فساد

نشانگر حاکمیت  این شش بعد،  در میان

قانون میزان اعتمـاد مـردم و پیـروي آنـان از     

ــدازه   ــاعی را ان ــوانین اجتم ــیق ــرد و در  م گی

ــت و     ــه دول ــهروندان ب ــرام ش ــده احت برگیرن

حــاکم  هــانهادهــایی اســت کــه بــر روابــط آن

تـرجیح    دیگـران  هستند. حاکمیت قـانون بـر  

ن نشـانگر بخـش   ایـ   کـه  شـود؛ چـرا   داده می

اعی یک کشور را در بر از سرمایه اجتم  میمه

  دارد.  

دهـد کـه    مینشان  شده ي انجامبرآوردها

منابع ي مدرسه ها یک درصد افزایش در سال

افــزایش یــک  ودرصــد  53/0را  غیرملمــوس

درصـد   83/0درصدي حاکمیت قانون معادل 

ــوس  ــی  منــابع غیرملم . دهــد را افــزایش م

ي حضور ها یک سال بیشتر در سالهمچنین 

ایی که سطح مدرسه در در مدرسه در کشوره

بازگشت سرمایه بیشـتري   ،است تر پایین هاآن

نگاره بازگشت سرمایه تحصـیل،  این در  دارد.

حاکمیت قانون و پول ارسالی در چهـار گـروه   

 اند. درآمدي مختلف مورد بررسی قرار گرفته

) ـ تغییرات در منبع غیرملموس ناشی از یک واحد تغییر در متغیرهاي 5نگاره شماره (

  سرانه) -مرتبط در هر گروه درآمدي (دالر 

  بازگشت سرمایه

  هاي درآمدي گروه

بازگشت سرمایه 

  تحصیل

بازگشت سرمایه 

  حاکمیت قانون

بازگشت سرمایه پول 

  ارسالی

  29  111  838  کشورهاي کم درآمد

  27  362  1721  کشورهاي با درآمد متوسط به پایین

  110  481  2398  کشورهاي با درآمد متوسط به باال

  OECD 16430  2973  306کشورهاي پردرآمد 

  2005منبع: بانک جهانی، 
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یک سال افزایش حضـور در مدرسـه در   

دالر افـزایش در   838 ،کشورهاي کـم درآمـد  

. در همـین  کنـد  یجـاد مـی  لموس اغیرم منبع

دالر بـه   51زمان کشورهاي کم درآمد تقریباً 

ازاي هر دانـش آمـوز مقطـع ابتـدایی هزینـه      

ن اطالعـات  ای ) 2005کنند. (بانک جهانی  می

جـاد  ای  گـذاران  دیدگاه مفیدي بـراي سیاسـت  

کـه بحـث مقایسـه     میبه ویژه هنگا ،کنند می

و منافع هـر سیاسـت خـاص مطـرح      ها هزینه

  شود.   می

ي هـا  بازگشت سرمایه تحصیل به ویژگی

هر کشور نیز بستگی دارد. با نگـاه کـردن بـه    

تـوان فهمیـد    ) می5نگاره شماره (ي ها ستون

که بازگشت سرمایه تحصیل در سطوح بـاالتر  

دلیـل   ن نتیجـه بـه  ایـ   درآمدي بیشـتر اسـت.  

ن کشورهاسـت کـه مـورد    ایـ   یی درها ویژگی

در مــورد متغیــر انــد.  مشــاهده قــرار نگرفتــه

حاکمیت قانون، دیدگاه سیاستگذاران انـدکی  

بـه   سـرمایه چـرا کـه بازگشـت     ،مبهم اسـت 

معیاري بستگی دارد کـه شـاخص حاکمیـت    

شـود. بایـد    می گیري اندازهقانون براساس آن 

چـرا کـه    ،دشوار اسـت  گفت که تغییر آن نیز

توان گفت افزایش یـک واحـد حاکمیـت     مین

  قانون چه معنایی دارد.

گرفته توسط پژوهشـگران   تحلیل صورت

دهد که  مینشان  2000در سال بانک جهانی 

هـاي مدرسـه و حاکمیـت قـانون      سرانه سـال 

ــزرگ ــرین ســهم را در  ب غیرملمــوس  منبــعت

درصــد و  57 حـدود  دارنـد. حاکمیـت قــانون  

درصـد از تحـوالت    36 حـدود  سرمایه انسانی

و پـول   شوند میغیرملموس را باعث  منبعدر 

درصد از این منبع را تشکیل  7حدود  ارسالی

 دهد. می

ترکیب منابع غیرملموس در کشـورهاي  

ترکیــب   ایــن مختلــف تفــاوت زیــادي دارد و 

هـاي مختلـف را ثابـت     متفاوت لزوم سیاسـت 

افزایش سرانه تحصـیل  عنوان مثال  کند. به می

ــروت     تر  در ــال، ث ــک س ــزان ی ــه می ــه ب کی

و  دهـد  مـی درصد افـزایش   10غیرملموس را 

ترکیــه تحصــیل در   دردهــد کــه  نشــان مــی

. در کشور پـرو بهبـود نظـام    اولویت قرار دارد

 25تواند ثـروت غیرملمـوس را تـا     میقضایی 

ــد.   ــزایش ده ــد اف ــین درص ــدیریت همچن م

هاي ارسالی در السالوادور اهمیت زیـادي   پول

دهنـد   مـی )  نشـان  2003دارد. آدامز و پیج (

قـش  شـده از سراسـر جهـان ن    که پول ارسـال 

ن تأثیر ای  در کاهش فقر داشته است. اي عمده

ن پـول ـ   ای گذاري  سرمایهتوان از طریق  میرا 

ي مصـــرف آن ـ افـــزایش داد. در   بــه جــا  

  مدت، افزایش پویـایی اقتصـاد السـالوادور   دراز

کند که سرمایه انسانی  میجاد ای  ن انگیزه راای
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(مؤلفان بانک  و منابع مالی به کشور بازگردند

  ).1378جهانی، 

ــی در   -3-5 ــابع طبیع ــهم من س

  هاي مختلف درآمدي گروه

در مقایســه بـــا کشــورهاي فقیـــر، در   

ــهم    ــی س ــابع طبیع ــد من ــورهاي ثروتمن کش

ا درآمـد  آیـ  ي کل دارنـد. ها کمتري در دارایی

وابسـتگی شـدید بـه     دلیـل  کشورهاي فقیر به

این واقعیت  منابع طبیعی محدود شده است؟

ورهاي کم درآمد در مقایسه بـا دیگـر   که کش

کشورها وابستگی بیشتري به منـابع طبیعـی   

یک ویژگی طبیعـی از فراینـد توسـعه     ،دارند

در کشـورهاي پردرآمـد،    شـود.  مـی محسوب 

تمایل به درآمد باال باعـث شـده تـا مـدیریت     

ي انجام گیـرد  تر منابع طبیعی به طرز مطلوب

 ـ دانـش   منـابع و سطح بـاالي اشـکال دیگـر    

ــل     تخصصــی و مکانیزاســیون بیشــتر ـ تعام

مثبتی با ارزش منابع طبیعی دارد. بـه عنـوان   

ي کشـاورزي در  هـا  مثال میزان بازدهی زمین

کشورهاي ثروتمند بسیار بیشتر از کشورهاي 

  فقیر است.

  فرجام

ثروت کل به سه دسـته   ،در این پژوهش

منــابع طبیعــی، منــابع تولیــدي و منــابع     

از ایـن   و هریـک  غیرملموس تقسـیم گردیـد  

گیـري شـد. ایـن     انـدازه  انواع منابع تعریـف و 

تشـکیل  منابع در مجموع منابع ملی کشور را 

دهند و افزایش هریک از آنها موجب رشـد   می

  گردد.  و توسعه می

هاي درآمدي  ترکیب منابع ملی در گروه

درآمـد   مختلف بررسی شد. در کشورهاي کـم 

ابع منابع طبیعی سهم بیشتري در مجموع منـ 

ــی ــی را دارا م ــورهاي   مل ــا در کش ــند، ام باش

کاسته شـده و   طبیعی پردرآمد از سهم منابع

این سهم به سـمت منـابع غیرملمـوس میـل     

 کند. می

ســهم منــابع تولیــدي بــا تغییــر میــزان 

درآمد تقریباً در کشورهاي مختلف ثابت است 

از ایــن مطلــب کنــد.  و تغییــر چنــدانی نمــی

ن منابع تولیدي توان نتیجه گرفت که میزا می

ــذار     ــدان اثرگ ــعه چن ــطح توس ــر س در تغیی

هاي  گذاري باشد و الزم نیست در سیاست نمی

ــرد.    ــرار گی ــه محــوري ق ــورد توج ــعه م توس

درآمـد وابسـتگی شـدیدي بـه      کشورهاي کم

ایـن کشـورها سـهم      منابع طبیعی دارنـد. در 

منابع طبیعی از سهم سرمایه تولیدي بیشـتر  

  است.

مشـخص شـد کـه بـا افـزایش      همچنین 

اما  ،یابد ، سهم منابع طبیعی کاهش میدرآمد

ــرانه ــد از  آن  ارزش س ــورهاي پردرآم در کش

درآمد بیشتر است. ایـن نتیجـه    کشورهاي کم
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باشد، چرا کـه نشـان    بسیار مهم و کلیدي می

دهد بـا افـزایش سـطح درآمـد و توسـعه،       می

کشورها بـه سـمت اسـتفاده بهینـه از منـابع      

رونـد و کمتـر بـه ایـن      د پیش میطبیعی خو

کننـد   منابع آسیب رسانده و از آن مصرف می

که توسعه لزومـاً  را این فرضیه رایج   این امرو 

از بین برنده محیط زیسـت و منـابع طبیعـی    

 کند و در پایان مشخص شد کـه  رد می ،است

میزان منابع غیرملمـوس بـه    درآمدبا افزایش 

ن نتیجـه  ایـ  یابد. طور چشمگیري افزایش می

رساند که آنچـه وجـه تمـایز     این منظور را می

یافته با کشـورهاي در حـال    کشورهاي توسعه

توسعه است، سهم باالي منابع غیرملمـوس از  

ــانون    ــت ق ــانی و حاکمی ــرمایه انس ــل س قبی

تـرین مؤلفـه سـرمایه اجتمـاعی      عنوان مهم به

باشد. در نمودار زیر سـهم منـابع ملـی در     می

تصویر کشیده شده  بهسطوح مختلف درآمدي 

  است.

  
الگوي روند تغییر  ـ )1نمودار شماره (

ترکیب منابع ملی متناسب با سطوح 

  درآمدي

گونه که در ایـن نمـودار مشـخص     همان

درآمـد کـه در سـطوح     است، کشـورهاي کـم  

پایین توسعه قرار دارند، از سهم پایین منـابع  

ــی    ــابع طبیع ــاالي من ــهم ب ــوس و س غیرملم

دارند، امـا سـهم منـابع غیرملمـوس در     برخور

طور چشمگیري افزایش  کشورهاي پردرآمد به

ــی ــان     م ــدي در می ــابع تولی ــهم من ــد. س یاب

درآمد تقریباً یکسـان   کشورهاي پردرآمد و کم

) 2گونه که در نگـاره شـماره (   است، اما همان

آمــده، ســرانه منــابع تولیــدي در کشــورهاي 

ردرآمد دالر و در کشورهاي پ 1150درآمد  کم

دالر است. این تفاوت عظـیم نشـانگر    76193

آن است که افـزایش منـابع تولیـدي هماننـد     

افزایش سایر منابع منجر بـه افـزایش ثـروت،    

شـود. همچنـین    درآمد و در نهایت توسعه می

با اینکه سـهم منـابع طبیعـی در کشـورهاي     

پردرآمد از سهم منابع طبیعی در کشـورهاي  

سـرانه آن مطـابق   درآمد کمتر اسـت، امـا    کم

ــماره (  ــاره ش ــد  2نگ ــورهاي پردرآم ) در کش

 2075درآمـــد  و در کشـــورهاي کـــم 9531

باشد که علت بـاالتر بـودن سـرانه منـابع      می

درآمد نسبتبه سـرانه   طبیعی در کشورهاي پر

درآمد با وجود  منابع طبیعی در کشورهاي کم

تر آن در ابتداي این بخش توضیح  سهم پایین

  داده شد.



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

101  

رکیب بهینه منابع ملی در جهت الگوي ت

عنـوان هـدف اصـلی     نیل بـه توسـعه کـه بـه    

پژوهش حاضر در نظر گرفته شـده اسـت، در   

آمده است. در این الگـو اجـزاي    ينمودار بعد

دهنده هریک از ایـن منـابع و ارتبـاط     تشکیل

این منابع با یکدیگر و بـا توسـعه نشـان داده    

زء شده است. در این الگو منابع ملی از سه جـ 

منــابع طبیعــی، منــابع تولیــدي و منــابع     

غیرملموس تشکیل شده است. این موضوع بـا  

هایی که از منابع ملی به سمت هریک از  فلش

شده، نشان داده شـده اسـت. از    منابع کشیده

طرف دیگر افزایش هریک از این اجزاء سـبب  

ــا  افــزایش کــل منــابع ملــی مــی شــود کــه ب

اده هایی کـه در برگشـت آمـده نشـان د     فلش

شده است. در کادر هریک از منابع نشان داده 

هـایی   شده اسـت کـه هرکـدام از چـه مؤلفـه     

 6اند. در این الگو منابع ملـی بـا    تشکیل شده

مؤلفــه و منــابع  3مؤلفـه، منــابع تولیــدي بــا  

مؤلفه نمـایش داده شـده    3غیرملموس نیز با 

است. هریـک از ایـن منـابع بـا یکـدیگر و بـا       

باشـند، ایـن موضـوع بـا      توسعه در ارتباط می

هایی که از کادرها خارج شـده، نمـایش    فلش

داده شـده و نــوع اثـر هریــک بـر دیگــري در    

داخل فلش نوشته شده است. منافع حاصل از 

منابع طبیعی باید در منابع تولیـدي و منـابع   

گـذاري شـود. همچنـین     غیرملموس سـرمایه 

افزایش منـابع غیرملمـوس از قبیـل سـرمایه     

وري در  نش تخصصی سـبب بهـره  انسانی و دا

استفاده از منابع طبیعی و حفظ و حراسـت از  

  شود. آن می

توجه به این نکته، مهم اسـت کـه نبایـد    

توسعه را محـدود بـه بهبـود منـابع تولیـدي      

نمود، چرا که سطح منابع تولیدي در سـطوح  

توسعه مختلف درآمدي ثابت است و بر سطح 

باشد. اگـر بخـواهیم بـر     نمی چندان تأثیرگذار

نهـا   مبناي سهم هر یک از منابع بـر اهمیـت آ  

قضاوت کنیم، نتایج این پژوهش حاکی از آن 

است که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتري 

ــت. در    ــوردار اسـ ــعه برخـ ــد توسـ در فراینـ

درآمد با توجه بـه وفـور منـابع     کشورهاي کم

ــه توســعه اســتفاده از   طبیعــی راه رســیدن ب

ــافع ــت   من ــی در جه ــابع طبیع حاصــل از من

  باشد. افزایش منابع غیرملموس می

آمـــده از مطالعـــات  دســـت نتـــایج بـــه

پژوهشگران بانک جهـانی حـاکی از آن اسـت    

کــه ســهم منــابع طبیعــی در ثــروت کــل بــا 

شـود. همچنـین ایـن     افزایش درآمد کـم مـی  

دهد که ارزش سرانه منابع  مطالعات نشان می

بــه مراتــب  طبیعــی در کشــورهاي ثروتمنــد

اهش سـهم  کـ  بیشتر از کشورهاي فقیر است.

ن معنـا  ایـ  ثروت طبیعی با افزایش درآمـد بـه  

نیســت کــه منــابع طبیعــی اهمیــت کمتــري 
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امـا   ،الزم هسـتند منابع طبیعی همواره دارند. 

را کـاهش   هـا افزایش درآمد اهمیت نسـبی آن 

ن اسـت کـه درحـال    ایـ   دهد. نکته اصـلی  می

شدت به منابع  حاضر کشورهاي کم درآمد به

ن ایـ   طبیعی وابسـته هسـتند. چگـونگی اداره   

انـداز توسـعه در    منابع بر رفاه کنونی و چشـم 

سـهم پـایین    گذارد. میکشورهاي فقیر تأثیر 

ــل   ــروت کـ ــی در ثـ ــابع طبیعـ منـ

این است  کشورهاي پردرآمد نشانگر 

که فراینـد توسـعه عمـدتاً رشـد در     

هاي مدرن تولید و خـدمات را   بخش

هاي  که بخش گیرد در حالی در بر می

  اولیه تقریباً ثابت هستند.

ــترین ســهم    ــوع، بیش در مجم

ثروت در اکثـر کشـورها متعلـق بـه     

 این سهم بـا   منابع غیرملموس است.

یابد. استفاده ناکارا  درآمد افزایش می

ــابع تولیــدي و غیرملمــوس در  از من

اکثــر کشــورهاي وابســته بــه منــابع 

ع شـود سـطح منـاب    طبیعی باعث می

ایـن کشـورها منفـی      غیرملموس در

منفی بودن منابع غیرملموس بیشـتر در   شود.

دهد، زیرا این کشورها  کشورهاي نفتی رخ می

به جاي اینکه منافع حاصـل از فـروش منـابع    

ــابع   طبیعـــی خـــود را در انـــواع دیگـــر منـ

گذاري کننـد، ایـن منـافع را مصـرف      سرمایه

ــی   ــاهش م ــل را ک ــروت ک ــرده و ث ــد.   ک دهن

گـذاري در   گونه که بیـان شـد، سـرمایه    همان

تحصیل، حاکمیـت قـانون و سیاسـت جـذب     

تـرین   هـاي واردشـده بـه کشـور از مهـم      پول

باشـد   ابزارهاي افزایش منابع غیرملموس مـی 

که با توجه به شرایط اولیه کشور بایـد مـورد   

  توجه قرار گیرند.

) ـ الگوي مفهومی ترکیب 2نمودار شماره (

  منابع ملی

  پیشنهادات

با توجـه بـه نتـایج تحقیـق و اهمیـت و      

ضرورت موضوع توسعه کشور در قالب الگوي 



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

103  

اسالمی ایرانی پیشرفت مطابق با اهداف کالن 

الزم اســـت در انتهـــا   یـــران نظـــام ج. ا. ا

پیشنهادهایی در راستاي نیل به اهداف الگوي 

گیـري و مقایسـه    مورد نظر ذکر شـود. انـدازه  

کشـورها   منابع طبیعی، تولیدي و غیرملموس

در ســطوح درآمــدي مختلــف نشــان داد کــه 

ــم  ــوس مه ــابع غیرملم ــش را در   من ــرین نق ت

کننـد و بایـد    ترکیب منابع یک کشور ایفا می

طور کلـی شـامل سـرمایه     به این منابع که به

انسانی، نهادها (حاکمیت سرمایه اجتمـاعی)،  

دارایی هاي مالی خارجی و سایر مواردي کـه  

ــدازه ــابع طب در ان ــري من ــدي گی ــی و تولی یع

چراکـه   ؛شود، توجه زیادي نمود محاسبه نمی

ــرفت و   ــد پیش ــت در فراین از بیشــترین اهمی

  توسعه کشور برخوردارند.

متأســفانه آنچــه کــه در ایــران مشــاهده 

این است که به این منبع مهم توجه  ،شود می

شـده در   کافی نشده است. واقعیـت مشـاهده  

ــی و    ــابع طبیع ــه از من ــن اســت ک ــور ای کش

رویـه اسـتفاده    خصوص نفت به صـورت بـی   به

انـداز   ل از آن پسشده و متأسفانه درآمد حاص

بنابراین امیدي به وجود پایداري در  شود، نمی

کشور و حفظ سطح مصرف کنـونی در آینـده   

  وجود ندارد.

ــوس    ــابع غیرملم ــزایش من ــت اف در جه

توان به راهکارهاي زیر در جهـت افـزایش    می

به سـمت افـزایش    اجزاي این منبع و حرکت

سهم منابع غیرملموس و حفظ پایداري اشاره 

  نمود:

توانـد در   توسعه آموزشی و علمـی مـی   -

آفرینـی کنـد.    افزایش سـرمایه انسـانی نقـش   

شـود در جهـت توسـعه     بنابراین پیشنهاد مـی 

ــی،     ــاي علم ــعه نهاده ــد و توس ــه، رش جامع

چـه بیشـتر    نظـر هـر   آموزشی و پژوهشی مد

  قرار گیرد.

که در متن تحقیق اشاره شد، طور  همان

گذاري در تحصیل در این زمینه نقش  سرمایه

کند. نکته مهمـی کـه در ایـن     مؤثري ایفا می

ایـن   ،مبحث باید بـه آن توجـه خاصـی شـود    

هاي آموزشی بـا وجـود اینکـه     است که هزینه

هـا تنهـا در    نقش مهمی دارند، اما این هزینـه 

ایه صورتی تأثیر مثبت دارند که در ایجاد سرم

  انسانی مؤثر باشند.

ــه - عنــوان حاکمیــت  کیفیــت نهادهــا ب

تـرین عـاملی    سرمایه اجتماعی دومین و مهـم 

است که در اجزاي منابع غیرملموس نام برده 

شد. افزایش کیفیـت نهادهـا در ایـران جنبـه     

مهمی است که باید در نظر گرفتـه شـود. بـا    

هایی کـه در توضـیح نهادهـا     توجه به شاخص

تغییرات زیر در جهـت افـزایش    ،نام برده شد

  کیفیت نهادها باید صورت گیرد:
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رسـانی و قابلیـت اعتمـاد افـزایش       مپیا •

  یابد.

ثبات سیاسی و عـدم وجـود خشـونت     •

  برقرار شود.

نیاز کارآمـدي   سازي که پیش خصوصی •

  صورت واقعی اجرایی شود. به ،دولت است

  کیفیت نظارت افزایش یابد. •

  حاکمیت قانون نهادینه شود. •

هـاي   فساد، با توجـه بـه شـاخص   انواع  •

شده کنترل فساد که در مباحث گوناگون  ارائه

  کنترل شود. ،از آن نام برده شده

عنـوان   هاي مالی خـارجی بـه   از دارایی -

سومین جزء مهم منابع غیرملموس نـام بـرده   

شد. کشـور ایـران داراي منـابع عظـیم نفتـی      

رت استفاده صحیح از درآمـد  است که در صو

توانــد بــه  حاصــل از فــروش ایــن منــابع مــی

هـاي   پیشرفت و توسعه دست یابد. جذب پول

وارد شده به کشور از طریـق فـروش نفـت از    

ترین ابزارهاي افزایش ایـن مؤلفـه منـابع     مهم

شود. بنـابراین پیشـنهاد    غیرملموس تلقی می

شود منافع حاصل از فروش نفت در منابع  می

گذاري شود تا سـهم ایـن    ملموس سرمایهغیر

  منابع را در ترکیب منابع ملی افزایش دهد.

  

  

  ها پانوشت

المللـی   آن بانک بـین  . بانک جهانی که عنوان رسمی1

است، وجـوهی را   (IBRD)بازسازي (ترمیم) و توسعه 

از بازارهاي خصوصی سرمایه در کشـورهاي پیشـرفته   

رو به توسـعه   کند و در اختیار کشورهاي استقراض می

دهـد و از طریـق سـازمان تابعـه خـود یعنـی        قرار می

ــین  ــن ب ــعه   انجم ــی توس مبــالغی را از  (IDA)الملل

کنـد و در اختیـار    یافته دریافـت مـی   کشورهاي توسعه

درآمد (با نرخ بهره بسیار پایین و زمـان   کشورهاي کم

دهدو شاید بتوان گفت که  بازپرداخت طوالنی) قرار می

ترین سازمان جهانی پرنفوذ در امـر   رگبانک جهانی بز

  توسعه اقتصادي است.

تـوان بـا اسـتفاده از دو روش اساسـی      . منابع را مـی 2

را به عنوان مجموع  توان آن گیري نمود: الف) می اندازه

هایی که در طول زمان در مورد  ها منهاي کاستی اضافه

گـذاري کـرد. بـه عنـوان      گیرد، ارزش منابع صورت می

هـاي ناخـالص در    گـذاري  توان ارزش سـرمایه  مثال می

ع نمود و استهالك منابع تولیدي منابع تولیدي را جم

خزانـه   را از آن کم کـرد. کـه ایـن روش، روش دائمـی    

(PIM) را بـه عنـوان    تـوان آن  شود. ب) می نامیده می

) درآمـدي کـه در طـول    NPVارزش خالص کنـونی ( 

  گذاري کرد. کند، ارزش زمان تولید می

هـاي ثـروت بـه عنـوان      . از آنجایی که بیشتر مؤلفـه 3

شـوند،   ی جریان منافع بـرآورد مـی  ارزش خالص کنون

هاي زمانی و نـرخ   هایی درباره افق محاسبات به فرضیه

تنزیل نیازمند است. در سراسـر ایـن محاسـبات افـق     

سال در نظر گرفته شده کـه مسـاوي یـک     25زمانی 

نسل است. بنابراین ثروت کل به عنـوان ارزش خـالص   



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

105  

است. در  2025تا  2000کنونی مصرف پایدار از سال 

مورد نرخ تنزیل باید گفت از آنجا که بر توسعه پایـدار  

شود نرخ تنزیـل مـورد اسـتفاده، آن نرخـی      تأکید می

ها  ها هنگام تخصیص منابع در بین نسل است که دولت

شود تا به جاي  کنند. این استدالل باعث می انتخاب می

نرخ تنزیل خصوصی از نرخ تنزیل اجتمـاعی اسـتفاده   

 -) SRRIزگشت سرمایه اجتماعی (شود. برآورد نرخ با

در  -که نام دیگري براي نرخ تنزیـل اجتمـاعی اسـت    

بین دو تا چهار درصـد   مورد کشورهاي صنعتی ارقامی 

). در این مطالعـه  1999دهد. (پیرس و اولف  نشان می

باالترین حد یعنی چهار فرض شده اسـت.   SRRIنرخ 

این نرخ براي اقتصادهاي درحال رشـد هماننـد چـین    

بسیار پایین و براي اقتصادهاي کند مانند نـواحی زیـر   

صحراي کبیر در افریقا بسـیار بـاال اسـت. بـه منظـور      

ها، بـراي تمـام کشـورها یـک نـرخ       تسهیل در مقایسه

  تنزیل انتخاب شده است.
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