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  چكيده
 ارتبـاط  ينظـر  اتيادب مطالعه با نخست. شود يم يبررس رانيا در يا بودجه يداريپااين مقاله در 

سـپس   و شـود  يم يبررس يا بودجه يداريپا با يعيطب منابع از يبردار بهره در ينسل نيب عدالت نيب
 دو در بيـ ترت به بودجه اطالعات از استفاده بانسلي  رعايت عدلت بين و رانيا يا بودجه يداريپا

  .  شود يم ينيب شيپ و سنجش 1455−1396 و 1395−1381 يزمان مقطع
نتوانسته مخارج خود را بدون اتكاي به عوايد نفتي تراز  گاه چيدولت ه يبررس دوره مورد در

. در بـود  نخواهـد  پايـدار  دولت بودجه نيز فعلي هاي سياست ادامه با ودوم  يكند. در مقطع زمان
هاي فعلي در آينده نيز اين  نسلي رعايت نشده و در صورت تداوم سياست دوره گذشته برابري بين

هـا   دولـت  يو مال يبه دو هدف اجتماع توان يزمان م طور هم به اما ؛برابري وجود نخواهد داشت
  است.   كيه هارتوبر قاعد يمبتن يمال استينائل شد و آن استفاده از س

 ابـد؛ ي يمـ  بهبود زين يا بودجه پايداري يها شاخصنسلي  عدالت بين برقراري با صورت نيادر 
ـ بـدون اتكـا بـه عوا    تواند يدولت م ينفت رياتمام ذخا دوره پايان در آن، ساده يمعنا در ـ  دي  ينفت

خـود   يارز ريبر ذخـا  ينفت دياز عوا يتوجه بخش قابل انداز پس بابودجه خود را متوازن كند و 
   .شود يم تيرعا ينفت ديدر استفاده از عوا ينسل نيو هم حقوق ب ديفزايب
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  مقدمه. ١

از مسائل اصلی کشور اسـت. بـا  ینفت یکشورها دیگردر ایران همانند  یاستفاده از عواید نفت نحوه
بـه نفـت، تغییـر  یاز وابسـتگ ییتوجه به مباحث زیادی که در کشـور و در دنیـا شـده و لـزوم رهـا

ها به موضـوع نفـت، نحـوه مصـرف و اسـتفاده از آن در بودجـه دولـت ضـرورتی  رویکردها و نگاه
گذشته و صندوق توسعه ملی  یها ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال بایر پیدا کرده است. انکارناپذ
کـالن کشـور  گـذاری یاستس سطحطورخاص در  نگاه به نفت به رسد یاخیر به نظر م یها در سال

بودجه بـه نفـت همچنـان وجـود  ینکرده و اتکا یچندان ییرتغ یمال های یاستاست. س تغییر نیافته
  . کند یمخارج دولت را نم یتکافو یرنفتیغ یدارد و درآمدها

و  یجـار هـای ینـهاز عهده مخارج خـود (شـامل هز یعموم یبا درآمدها تواند یتنها نم نه دولت
 یدر حـال یـن. ایسـتن یکـاف یزن یجار های ینههز یمال ینتأم یدرآمدها برا ینبلکه ا ید،) برآیعمران

 یطو در صورت تـداوم شـرا یدچندان دور به اتمام خواهد رس نه ای یندهکشور در آ ینفت یراست که ذخا
  تر خواهد شد.  ثبات یکشور ب یو اجتماع یاقتصاد یطدنبال آن شرا  بودجه و به یتوضع ی،فعل

 یتوضع شود، ینفت تمام م یرکه ذخا یا در طول دوره توان یاست که چگونه م ینمسئله مهم ا
و تعهـدات  یفنشده و همچنـان از عهـده تکـال یدولت دچار ورشکستگ یعنی ؛باشد یداربودجه پا
نظـر  های جاری، صـرف بنا به ضرورتطورعمده  بهدیگر استفاده از عواید نفتی  سوی. از یدخود برآ

ر گیرد. هرچنـد د های متوالی از عواید نفتی صورت می از نگاه بلندمدت و بدون توجه به منافع نسل
امـا اسـتفاده از منـابع  ،این جهت در کشور اقداماتی مانند ایجاد صندوق توسعه ملی صورت گرفته

 ؛آمیز نبوده اسـت صندوق برای مصارف دولتی و جاری نشان داده که این اقدامات در عمل موفقیت
  هاست. برقراری عدالت و برابری بین نسل ،بنابراین یکی دیگر از مسائل اساسی

 نسـلی ینای و عـدالت بـ ن است که اوًال آیا بـین پایـداری بودجـهآاین پژوهش  سؤال اصلی در
ضـمن  ؟شـود نسلی رعایـت مـی تناظری وجود دارد و ثانیًا آیا بودجه ایران پایدار است و برابری بین

  د. ش دپاسخ به این سؤاالت پیشنهاد متناسب نیز مطرح خواه
 نسلی ینعدالت ب یو برقرار یا بودجه یداریپا ینمقاله نشان دادن ارتباط ب یناز نگارش ا هدف
سـپس بـا اسـتفاده از اطالعـات  شـود و یموجود محقق م ینظر یاتادب یهدف با بررس یناست. ا
 دو یبـرا یبررس ین. اشود یم بررسینسلی  رعایت برابری بین ودولت  یا بودجه یداریپا ی،ا بودجه
 موضـوع این اثبات درصدد بخش این. شود انجام می ١۴۵۵−١٣٩۶ و ١٣٩۵−١٣٨١ یزمان مقطع
 .شود می برقرار نیز نسلی بین عدالت ای، بودجه پایداری ایجاد با زمان هم که است
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   موضوع ادبیات. ٢

شود و  این بخش ابتدا به مطالعات تجربی داخلی و سپس به مطالعات تجربی خارجی اشاره می در
  .شود می بیان حاضر مطالعه ضرورت و توجیهی دالیل مطالعات، این بندی دسته ضمندر انتها 

 یمشـ در خـط ینسـل نیعدالت بـ یها شاخص خود) در پژوهش ١٣٩٨پورعزت و همکاران (
 بـا مربـوط هـای شـاخص از یکـی که کند می بیان مطالعه این. اند کرده ییشناسارا کشور  یا بودجه
 نسـلی بین عدالت دیگرسخن، به ؛است نفت بودجه به وابستگی کاهش بودجه در نسلی بین عدالت
  .یابد کاهش سال در خاصی حد به باید نفت درآمد به وابستگی که دارد اقتضا

در بودجـه  ینفت دیاستفاده از عوا نهیمقدار به خود پژوهش) در ١٣٩۶( باقريو  سوري فیاضي،
بـر فرضـیه  مبتنـياز قاعـده  بااسـتفاده ینفت ریبه زمان اتمام ذخا یدر طول دوره منته را رانیدولت ا
بـه  منتهـي زمـانيمقـاطع  براياطالعات  سازي شبیهمطالعه با  این در. کنند مي تعیین دائميدرآمد 
مناسب  ماليتنها با اتخاذ قواعد  کهمختلف نشان داده شده  سناریوهايدر  کشور نفتي ذخایراتمام 
 داد.  پایان ناپایداربودجه به منابع  وابستگيبه  توان مي

 یبـا اسـتفاده از درآمـدها یحتـ یرانکه اقتصاد ا دهد ینشان م خود مطالعه در) ١٣٩٧( زارعی
کـه  اسـتسیاستی مقاله این  توصیهمواجه بوده است.  یمال یثبات یو ب یا بودجه یداریبا ناپا ی،نفت

اقتصاد کـالن،  یطشرا یشهمراه با پا یبخش عموم یمال یستمس یاصل یها بخش یلنظارت و تحل
 یهمـاهنگ سـرانجامو  یکالن اقتصـاد یاطیمقررات احت یساز یادهدولت، پ یبده یداریپا یلتحل

  .یردگذاران قرار گ یاستموردتوجه س یو پول یمال یاستکامل س
 لیبـرال نسـلی یننقد و بررسی عـدالت بـ ای به مقاله در) ١٣٩۶و همکاران ( مرتضوی کاخکی

 یـزرا ن افـرادینظـرات  یـدبا یبرالـیل هـای یهکامل نظر یبررس یگیرند که برا و نتیجه می پردازند می
 بـه لیبرالی های یانجر متفاوت های یاستدارند. س اعتقاد یو آزاد یبرابر یگانگیبه  که کردمطالعه 
 یـات،نظر ینا یمفروضات فلسف ییربا تغ نتیجه درآنهاست و  یو فکر یفلسف یتفاوت در مبان دلیل
 رویکـرد ایـن بـا بنـابراینداد؛  نسـلی ینعـدالت بـ یبه مسائل اصـل توان یم نیز یمتفاوت یها پاسخ
  .کرد ایجاد یزن رادر اسالم  نسلی ینارائه عدالت ب زمینه توان می

در  کـه دادنـددولت ایران نـشان  یبده یداریپا یرسبر با) ١٣٩٣عسکری ( و یدریح ی،فتاح
 یامـا در بلندمـدت بـده ؛وجود دارد یراندر اقتصاد ا یفصورت ضع به یبده یداریمدت پا کوتاه
تالش  باید ،کاهش دهد یندهرا در آ یدولت بتواند خطر بحران بده ینکهبرای ا ینبنابرا یست؛ن یدارپا

  .بکاهد ینفت عوایدبودجه به  یرا متنوع کنـد و از وابستگ کشوراقتصاد  وکند تا منابع درآمدی 
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 از یارائـه مـدل ضـمنپژوهش خود متناسب بـا شـرایط اقتصـاد ایـران  در) ١٣٩۴( نیا توحیدی
از درآمـد  یبـردار در بهره نسلی ینهای همپوش، رابطه بین سطح رفاه جامعه و تحقق عدالت ب نسل

تحقـق عـدالت  بـاکـه  دهـد مـی نشـان پـژوهشکند. نتیجـه  میمنابع نفت و گاز کشور را بررسی 
مجمـوع  درآنها از اوقات فراغت بهبـود یافتـه و  یمند ن بهرهسطح مصرف خانوارها و میزا نسلی ینب

  .شود می بهتر بسیار شان یدر طول دوران زندگ آنهاوضعیت رفاه 
ینـد مـالی در اکـه فر دهنـد می نشان خود پژوهش در) ١٣٩٠بخش و بهشتی ( افشاری، شیرین

کسـری بودجـه و  مالی تأمیننفت در جهت  ثروتایران پایدار نیست و دولتمردان ایران از انرژی و 
  . است نبوده مناسبی استفاده که اند کردههای دولت استفاده  بدهی

هـا بـه موضـوع توزیـع عوایـد نفتـی  ) از زاویه عدالت و برابـری بـین نسـل١٣٨۶فرد ( فراهانی
بـه  ینسـل فعلـ یقپردازد. در این پژوهش با توجه به تعالیم اسـالمی پیشـنهادهایی ماننـد تشـو می
  .شود موجود برای توزیع عادالنه عواید نفتی مطرح می یاز و اصالح نهادهااند پس

نسـلی در تغییـر رفـاه پایـدار  ای به برابری اجتماعی و بـین ) در مقاله٢٠١۴( 1اسمیت و سامرز
و حقـوق  یعـدالت اجتمـاع یرعایـت و توجـه بـه دو مفهـوم اصـل آنهـانظر  پردازند. از بشری می

  سوق دهند.  اندر فضا و زم یدارپا یترا به سمت وضع بشر رفاهتواند  یم نسلی ینب
 تمـام سـرانجام یعـیمنـابع طب یرکننـد ازآنجاکـه ذخـا می استدالل) ٢٠١٣دیگران ( و 2کیسرز

  چـارچوب. اسـت ضـروری ینـدهو آ حـالمصـرف  ینیافتن به تعادلی مناسـب بـ دست، شود می
PIHماننـد ییعمومی در کشـورها بخش یهمال یداریپا یابیشده برای ارز شناخته یاستاندارد روش 

  .است یدروکربنیه فراوان یرلیبی با ذخا
 نسلی بیناساسًا عدالت «پردازد که  ) در مطالعه خود به این موضوع می٢٠٠٧( 3پیج. ای ادوارد

 معیارد که گیر یم نتیجه ها یپس از بررس وی» ها؟ در مورد چه چیزی است: رفاه، منابع یا توانمندی
است کـه  نسلی ینعدالت ب یهنظر یبرا یا کنندهیدوارام یمبنا »ها) عملکرد (توانمندی یها یتقابل«

  .یردگ یم یجد ینسل ینبرای عدالت ب را منافعحقوق و 
کـه  انـد هکـرد طراحیای برای مخارج دولت گینه استوایی  بهینه مسیر) ٢٠٠۶و همکاران ( ایتام
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3. Edward A. Page 
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مـالی در برابـر  پایـداریمطالعـه مسـئله ایـن شـوند. در  وسیله درآمد نفت و گاز تأمین مالی میه ب
عنوان تـراز  مالی به پایداریسیاست  ،دورنمای اتمام ذخایر نفت و گاز بررسی شده است. همچنین

  آید. ای تعریف شده که از آن مسیر بهینه مخارج دولت به دست می بودجه
نفتـی بـا  هـای دریـافتی بـودن نامطمئن و پذیری پایان به توجه با) ٢٠٠٢( 1اوزاوسکی و بارنت

بررسی و تحلیل شواهد موجـود، و ارائـه مباحـث عملیـاتی تـدوین و ارزیـابی سیاسـت مـالی در 
 ،»غیرنفتـی مـالی تـرازتوجـه بیشـتر بـه «پیشـنهادهای  آنهاپردازند.  نفت می یدکنندهکشورهای تول

 ،»نفـت تولیـد دوره طی در یمال های داراییذخیره بیشتر « ،»مخارج یژهو غیرمالی و به ترازتعدیل «
  .کنند می را مطرح »مالی سیاست تدوین دراهداف اقتصاد کالن «و توجه به  »مالی تدبیر«

نفـت  یدکننـدهمالی در کشورهای تول های یاستای برای س ساده الگوی) ٢٠٠٠و والدز ( انگل
 کشـورها ایـن در هـا هزینـه تعـدیل و احتیـاطی انداز پس نفت، نسلی ینکه بر توزیع ب دهند یارائه م
  .دارد تمرکز

 مـورداصل موضوع  بهدست آورد که هیچ کدام از آنها ه توان این مطلب را ب  مطالعات میاین  از
  هستند: تقسیم قابل دسته سه در هاآن با مرتبط مطالعاتی ول ؛اند نپرداخته مقالهبررسی در این 

در مـورد اینکـه مفهـوم . مطالعات مربوط به شناخت موضوع پایداری بودجه است زا اول دسته
؛ ١٣٩٧ ،پایداری بودجه چیست، وضعیت پایداری بودجه در ایران به چه شکلی بوده است (زارعی

و چـه  اسـتثر بر پایداری بودجه چه چیزهایی ؤعوامل م ،)١٣٩٠ ،بخش و بهشتی افشاری، شیرین
 هـایی روش چـه ،)١٣٩٣ ،عسـکری و درییـح ،ین اقتصادی دارد (فتـاحثیری بر متغیرهای کالأت

 پایـداری رابطـه یـا باشیم برخوردار بودجه پایداری از گاز، و نفت درآمد نبود زمان در تا کنیم دنبال
 )،٢٠٠۶ ،ایتـام و همکـاران؛ ٢٠٠٢ 2،اوزاوسکی و بارنت(باشد  باید چگونه ذخایر اتمام و بودجه

(کیسرز  آید وجود به آینده و حال مصرف بین تعادل تا کنیم استفاده طبیعی منابع از چگونههمچنین 
   ؛)٢٠١٣ ،و دیگران

 عـدالت نظریـه اینکه است، نسلی دسته دوم از مطالعات مربوط به شناخت موضوع عدالت بین
 مـورد در اسالم نظر و) ١٣٩۶ ،(کاخکی و همکاران کدامند آن با مرتبط نقدهای و لیبرال نسلی بین

  ؛)١٣٨۶ ،(فراهانی فرد چیست نسلی بین عدالت
                                                           
1. Barnet & Ossowski 

2. Barnet & Ossowski 
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: اسـت پرداختـه متغیرهـا دیگـر و نسلی بین عدالت بین رابطه بررسی به مطالعات از سوم دسته
رابطـه عـدالت  و) ١٣٩۴ ،نیـا توحیـدی ؛٢٠١۴، (سـامرز و اسـمیت رفاه و نسلی بین عدالت رابطه
  ). ٢٠٠٠ ،والدز و انگلنسلی و استخراج نفت و گاز و توزیع آنها ( بین

 مانـده مغفول تاکنون ای بودجه پایداری و نسلی بین عدالت بین رابطه بررسی رسد می نظر به اما
  .شود پرداخته می آن به این مطالعه در که است
  

  تحقیق مدل و نظری مبانی. ٣

به افق زمانی بلندمدت، ابعاد چندوجهی به این مفهوم داده اسـت.  ای بودجهمفهوم پایداری  توسعه
خود اطالق  های یپرداخت بدهباز درتوانایی دولت  به یاصل یای در معنا اصطالح پایداری بودجه

صـرفًا بـه معنـای مصـطلح آن محـدود  کـه ردیـگ یرا دربرمـ یمفهوم ابعاد متعدد نیشود؛ اما ا می
را  یتواند رشد اقتصاد یکه م شود می بررسی طییشرا ای بودجه دارییپا لیدر تحل امروزهشود.  نمی

 هـای نسلدهندگان  اتیبه مال یتوجه قابل یها نهیهز ایشود  اتییمال بار شیباعث افزا ؛کاهش دهد
هـا را  بلندمـدت دولـت یهـا یانباشت بده از ناشی یها ینگران یضافا. این ابعاد کند منتقل ندهیآ

 در را نـدهیآ یهـا نسـل توانـد میاما  ؛شود یها ظاهر نم ترازنامه ای جاریدهد که در بودجه  ینشان م
 پیامـدهایهـا مسـئول  دهـد کـه دولـت مـی نشـان یداریـ. ابعـاد جدیـد پادهد قرار خطر معرض

 ). ١١٠ص ،٢٠٠۵ 1،(شیک هستند نیز یبعد های خود برای دهه مالی یها استیس

  
  ینسل نیارتباط آن با عدالت ب و یا بودجه یداریپا. ١−٣

. اسـت ینسـل نیبـ یمهم آن عـدالت و برابـر ابعاد از یکیکه  دارد یمختلف ابعاد یا بودجه یداریپا
باشـد  ینحـو به دولت یها برنامه دی، باشودنگاه  یا بودجه یداریبه موضوع پا هیزاو نیاز ا چنانچه

 نـهیهز سـاده انیـبنشود. بـه  جادیا یآت یها نسل یبرا یا نهیخود هز یجار فیکه ضمن انجام وظا
 منـافع نیاستقراض و همچنـ قیبودجه از طر یکسر نیمأت ایو  اتیمانند وضع مال یمنابع مال نیتأم

بـار  گـرفتنقـرار  صورت، نیا درشود.  عیها توز نسل نیب برابرطور  به دیبودجه با مصارفمربوط به 
 ینسـل نیبـ منـابعکردن تمـام  خرج ایو  یآت یها نفع نسل به یفعل دهندگان اتیبر دوش مال یاتیمال

 یا بودجه یداریپا نی. بنابراستین عادالنه ،یفعل یها نسل یبرا(مانند منابع حاصل از نفت و گاز) 
                                                           
1. Schick  
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 نیبـ یعمـوم مخـارج از یناشـ یهـا نهیهز هم و یعموم منابع هم که است آن یبلندمدت به معنا
 فیـتعر هرچنـد. باشـد شـده عیـتوز یمسـاو طور به مختلف ادوار در گرید یها نسل و یفعل  نسل

 هـا، نسل نیب ثروت عیتوز نحوه مانند ییها سؤال و ندارد وجوداز عدالت  یاجماع مورد و کپارچهی
 بـر یلـیتحم مخـارج زانیـم نـده،یآ یهـا نسـل نفع به یفعل یها نسل بر یلیتحم یاتیمال بار زانیم

 اریهـا بسـ هـا و سـؤال قضاوت نیا یا بودجه انعکاس. دارد وجود یفعل نسل نفع به یبعد یها نسل
  ).٩٧ص ،١٣٩٧ ،یاضیف( است مشکل
. اسـت برقـرار ینسـل نیبـ عـدالتو  یا بودجه یداریپاتناظری است که بین  وارتباط  مهم نکته
اجتمـاعی  هـدف بـا توانـد مـی یداریاین پا باشد،ای  بودجه یداریپا ایجاددنبال  به دولتچنانچه 
دولـت در کشـورهای بـا  سـخن،دیگر باشـد. بـه راسـتا هم ینسل نیب یبرابردولت یعنی ایجاد  دیگر
 یهـا نسـل نی) بـنفـت(ماننـد  طبیعـیعادالنه منـابع  عیتوزتواند از طریق  طبیعی فراوان می منابع
 را) نفـت(ماننـد  طبیعـی منابع بخواهد دولت اگر طور همین. یابد دست پایدار ای بودجه به متوالی

 ای بودجـه پایـداری بـه کـه هـایی سیاست پیگیری با تواند می کند، توزیع ها نسل بین عادالنه طور به
ای  بودجـه یداریـپا جـادیامـالی یعنـی  سیاسـتهـدف  ،. درواقـعدشـو نائل آن به شود، منجر می

 همـراه بلندمـدت در ینفتـ منـابع از هـا نسـل عادالنـه سـهم یعنـی دولت یاجتماع گرید هدف با
  .شود یم راستا هم و

 

  ینسل نیعدالت ب. ٢−٣

 »گرایـی مطلوبیـت«و منابع طبیعی فراوان در چارچوب  نسلی ینب برابریها در زمینه  پژوهش عمده
و  اسـتبـرداری از منـابع  مهـم اسـت مطلوبیـت حاصـل از بهـره آنچـه. درواقع است شده انجام

 اسـت» بهینه« یرفتار صورت این در. شوند یم یابیکل ارز  مطلوبیت براساس هاو رفتار ها استیس
حـداکثر  با نیز جامعه منافع منوال همین به. شود حاصلفرد  یبرا  مطلوبیت نیشتریکه درنتیجه آن ب

  ).١، ص٢٠١١ ارو،( شود می حاصل افرادکل  یترساندن خالص مطلوب
) بــا چــارچوب ١٩٧١در بــاب عــدالت ( یا یــهبــه نــام نظر خــود مشــهور یــهنظر بــاجــان رالــز 

 خود زندگی افراد کنید فرض که بود این او پیشنهادی چارچوببه شدت مخالف بود.  گرایی یتمطلوب
 یکه در طول ادوار زندگ خبرند بی یصورت افراد از منابع ینا در کنند، یشروع م »صفر یتموقع« ازرا 

صـورت و بـا  یـنا در). یـرهو غ جغرافیـایی های موقعیت مالی، طبیعی، منابع مانندبرند ( یاز آن بهره م
 رفـاهدر جامعه حاصل شـود کـه براسـاس آن  یتوافق یادارند که قرارداد  یلافراد تما یناآگاه ینوجود ا
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 معـروف 1»ینـهکم−بیشینه«عنوان اصل   تحت قاعده ین. اشود حداکثر جامعهعضو  برخوردارترین  کم
  ):٧٧ص ،١٣٩٧ فیاضی،( است یربه صورت ز آن یاضیر فرمتاست که 

W = min (U1، … ، Un ) 

صفر کامًال  موقعیتاست که افراد در  اینرالز  ی، فرض ضمنیانتظار مطلوبیت هینظر برحسب
  هستند.  گریز سکیر

مبتنی بر قاعـده  جدیدی الگوهای شده، واقع ایراد مورد یبنتام یگرا تیمطلوب هیآنجا که نظر از
برخی از  به). در ادامه ٢٠٠٣و روجر،  ترای(م اند گرفته قرار توجه مورد و معرفی 2کیپایداری هارتو

  .شود می اشاره کیبر قاعده پایداری هارتو مبتنی الگوهااین 
  

  رالزجان  عدالتقاعده . ١−٢−٣
) تفــاوت( اول اصــل براســاس. یآزاد اصــلتفــاوت و  اصــل: دارداصــل  دو 3عــدالت رالــز  یــهنظر

طـور  همـه بـه بـرایاست: الف)  پذیرش قابلتنها در دو صورت  یو اجتماع یاقتصاد یها ینابرابر
تفـاوت  اصـل. باشـد فـراهم افرادهمه  یبرا ها موقعیتو  ها فرصتب)  ؛باشد داشته مزیت منطقی

 ؛هـا فرصـت عادالنـه یبرابـر اصـل .٢ ؛»ینـهکم−یشینهب«اصل  .١: دارد یگرد یخود سه اصل فرع
 بـرای نفـرهر  آزادیاصل  براساس). ٣٩، ص١٣٨٨مهر،  آرمان دادگر وانداز عادالنه ( پس اصل .٣

  ).۵٣، ص١٩٩٩(رالز،  دارد مساویبه دیگران حق  نسبت یاساس یها یاز آزاد یبرخوردار
 هـر نسـل ،اصـل ایـن براسـاساست.  عادالنهانداز  پس اصل ی،نسل ینبا عدالت ب مرتبطاصل 

. هـر کنـد میانداز  پس نیزخود  ازبعد  یها نسل برایو  کرده یافتقبلی در های نسلخود را از  سهم
 حـال عـین در ورا حفـظ کنـد  موجـودفرهنگ و تمـدن  ،شده یستأس یموظف است نهادها ینسل

 یقاعـده بـرا ین). ا٢۵٢ص ،١٩٩٩(رالز، کند  ایجاد یکاف یهسرما یموظف است در هر دوره زمان
و اگـر نسـل اول  اسـت وابسـته پایـه یتبه وضع زیرا نیست؛ مناسب نسلی بین های گذاری یاستس

 پیفـه، و فـرد (باباجانی، تقـوی باشند فقیر یدبا نیز یبعد یها تمام نسل قاعدتاً  ،باشد یرفق ای جامعه
  ).٩ص ،١٣٩۴

                                                           
1. The Max-Min-Min Principle  

2. Hartwick's rule 

3. John Rawls 
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آنهـا  برای آنچه .هستند گریز یسکر کامالً  پایه یتاست که افراد در وضع اینرالز  یفرض ضمن
 نسـلی ینبـا عـدالت بـ مواجهه. رالز در شود حاصل تواند می که است ای یجهنت ینبدتر است، مهم

توانـد  ینمـ ینسل یچ: هاست طرفه یک مسیر که است دلیل اینبه  آناز  یبخش دارد، مبهمی موضع
 یندر ا است؛ اثرگذار آینده نسل رفاهبر  ینسل فعل حالی که در باشد؛ اثرگذار قبلی یها بر رفاه نسل

  ).١، ص٢٠١١ ارو،( نیست کاربرد قابلکمینه −بیشینه اصل حالت
 

  هتلینگ قاعده. ٢−٢−٣
بـه  پذیر پایانبع ااز استخراج من که تنزیل شده های یت) مجموع مز١٩٣١( 1هتلینگ قاعده براساس
 اسـتخراج منابع میزاننهایی  تولیددر  ییرنرخ تغ قاعده این با مطابق. شود میآید، حداکثر  می دست
 نهـادهعنـوان تنهـا  را بـه پذیر پایان. او منابع باشدتنزیل برابر  نرخ یانرخ بهره (نرخ سود)  با یدشده با

 :نویسـد مـی او داشـت. نخواهـد وجـود یداریپا گونه هیچ صورت این در، است کرده فرض یدتول
  .)١٣٩(ص »ستنی ممکن ابد تا یزیکینظر ف از یدارپا یدتول یتوضع حفظ«

است.  شده  مطرح جزئیدر چارچوب تعادل  تنهاو  ها ییدارا دیگربا  ارتباطبدون  ینگقاعده هتل
میزان زیادی به مصـرف منـابع  به ای که اگر جامعه است این آید می پیش که مشکلی صورت این در
، اسـتشـدن کـم در طول زمان در حال  نیزمنابع  ینکه ا حالیدره باشد و داشت گیوابست پذیر یانپا
ایـن  در؟ یابـد نمـی کـاهششـدت  جامعه به آن بعدی یها که رفاه نسل کرد تصور توان یم گونهچ

 یـلتنز یبضـر ازها  که در بسیاری از مدلازآنجااست:  مواجه یبا مشکل مهم یبنتام یارشرایط مع
کمی بـر تـابع رفـاه  تأثیر در عمل تر طوالنی زمانی افق با آینده یها نسل یت، مطلوبشود می استفاده

 تـر کوتـاه زمـانی افـق بـا یها نسل به بیشتر دادن اهمیت با تابع سازی ینهبه لذاو  داشت خواهدکل 
  ).١٣٨٨ ی،خواهد گرفت (قدوس صورت
 

  هارتویک−سولو−یتئور . ٣−٢−٣
برابـری  ینـهزم کمینـه رالـز را در−بیشـینهین کسـانی اسـت کـه اصـل نخستاز  یکی) ١٩٧۴( سولو
 ارائـهرا  پـذیر پایـان یعـیمنبـع طب و نیشدیدتول سرمایه مفاهیم وینسلی مورد واکاوی قرار داد.  بین

 بـرایداگـالس −باکـ یرا بـا اسـتفاده از تکنولـوژ یرهـاکمینـه متغ−بیشـینه یرهایمسـ سولوکرد. 
                                                           
1. Harold Hotelling 
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 بـرای مطلوبیـت حداکثرکه این برایبه کار برد.  یدیتول کاالی یک تنها وجودنسل با  یک مطلوبیت
 یهسـرما موجـودی پـذیر پایـانمنـابع  اتمـام و کاهشمنظور جبران  به باید ،ها برقرار باشد نسل همه
منظـور او را  تـوان مـیاما  ،استفاده نکرد» پایداری«از اصطالح  سولو هرچند. داد یشافزا را یدیتول

  ).٧ص ،٢٠١٢ یگران،(الوادور و د دانستمطلوبیت  پایداری
 عنوان بهسولو اگر هر نسل  تفسیر براساس. کند می تفسیررا باز ) قاعده عدالت رالز١٩٧۴سولو (

 یتتـابع مطلوبیـت بـه معنـای آن اسـت کـه وضـع حداکثر کـردن گرفته شود،در نظر  کارگزار یک
 تصـور. سـتها تمـام نسـل یـتدیگر این تفسیر برابری مطلوب معنای. شود بهتر یدنسل با یرترینفق

نسـل دوم  بـه نسـبت یبـدتر موقعیـتنسل اول در آن  که وضعیتیذهنی این موضوع روشن است: 
باشد که وضع او  ایننتیجه باید هدف درنسل است و  یرترینفقنسل اول  که است آن معنای به دارد،

  .نشود محسوبفرد  یرترینفق یگرتا د یابدبهبود  ممکن حدتا 
امکـان اسـتخراج  کـه باشـد پذیری یانمنابع پا اخیر یها در دوره یهبرای جبران کمبود سرما اگر

مصرف ثابت سـولو را  یدها )١٩٧٧( یکهارتو  .شود می متفاوت مسئله اشد،داشته ب وجودآن  یشترب
قاعـده « عنـوان با را خاصیقاعده  ویداده است.  یمتعم پذیر یانمنابع پا یدتول ینهبا فرض وجود هز

از  حاصـل عوایـد همـه بایـد ضـرورتاً  قاعده این براساس. کند می مطرح 1»یداریپا یبرا یکهارتو 
و  یمـال یـیدارا سـاختمان، آالت، ین(ماش پذیر یرپایانغ های فعالیت را در  پذیر یانمنبع پا استخراج

 ین ترتیبا  . بهکردمصرف  توان میرا  فوق منابع از غیر یاما درآمدها کرد؛ گذاری یه) سرماآن نظایر
 عوایـداز  یهـم نسـل فعلـ و شود یبعد منتقل م یها ) به نسلپذیر غیرپایانمولد ( یههم اصل سرما

 پـذیر غیرپایـان هـای ییحاصل از دارا عوایداز  ینسل فعل .کند می استفاده گذاری یهاز سرما حاصل
را به  پذیر پایانحاصل از منابع  عوایدقط ف حال عین در و گذارد نمی کنار ینسل بعد یرا برا سهمی

 ایـن در شـد اشـارهرالـز و سـولو  یآرا یکه در بررسـ یدو اصل همچنین. کند یمنتقل م ینسل بعد
در عـین  و شود میحفظ  یبعد یها نسل یبرا یعیاز منابع طب حاصل یه. سرماشود می لحاظ قاعده

 دادهنشـان  یـکهارتو . یابـد نمیکاهش  یبعد های نسل یانداز برا پس دلیلبه  یحال رفاه نسل فعل
مختلف  یها نسل ینانداز که سطح مصرف را ب مصرف/پس یاستس ،داگالس با تابع کاب کهاست 

: در طـول زمـان است تصور قابل شباهت ایناست.  ینگهتل مدلبه  یهشب یاربس دارد، یثابت نگه م
. یابـد یمـ افـزایش یگـرد یها مولد در بخش یهسرما اما است؛ یکاهش پذیر یاناستخراج از منابع پا

                                                           
1. Hartwick Rule of Sustainability 
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 شـود مـی ترسـیم یثـابت یرهـا مسـ مصرف تمام نسـل یبرا سرانجامکرده و  یرا خنث یکدیگردو  ینا
 .)١٣٨٨ ی،(قدوس

 استخراجو  یدیتول یهسرما ی) برا١٩٧۴مسیرهای سولو ( که) نشان داد ١٩٧٧( یکهارتو ن اج
 تولیـدشـده و  اسـتخراج منبـع نهـایی تولید ینب ی(برابر ینگتوان با قاعده هتل می را پذیر پایانمنابع 
شـود، نشـان داد  شـناخته مـی یـکعنـوان قاعـده هارتو ) و آنچه امروزه بـهشده ایجاد یهسرما نهایی

 ):٧٧ص ،١٣٩٧ فیاضی،(

مقـدار منـابع  ضـربدرشده  استخراج منابع نهایی تولید = شده یدتول یهدر سرما یگذار یهسرما«
  »شده استخراج
  :داد نشان یرصورت ز توان به یرا م یکهارتو قاعده

  »عواید حاصل از استخراج منابع طبیعی = یدشدهتول یهدر سرما یگذار یهسرما«
  :یعنی

منـابع  اسـتخراجاز  حاصـل ارزش خـالص = یدشـدهتول یهدر سـرما یگـذار یهخالص سـرما«
  »پذیر پایان
  :یا
  »صفر انواع سرمایه = درشده  انجام یگذار یهخالص سرما مجموع«

طـول زمـان  در رامصـرف  پایـداریهم  با یکو قاعده هارتو ینگهتل قاعده ،مدل ساده یکدر 
  .دهند می نشان

)کنید  فرض جریـان اسـتخراج  m (t) باشـد، tدر زمان  ید شدهتول یهمیزان موجودی سرما (
  پذیر، پایان نبعم

 f ( (  به ید شدهتول یهسرما تکوینرابطه  اگرتابع مصرف باشد.  نیز c (t) و یدتابع تول ( ، (
=  :گرفته شود نظر در زیر صورت ، −  

  :داریم تعریف طبق
  =   هتلینگ: قاعده

  =   هارتویک: قاعده
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=  :شود میصورت زیر  به سرمایهاز  حاصلعواید  تکویننسبت به زمان رابطه  گیری یفرانسیلد با . + . −  ، )١  (                                                                            

  :یابد می تغییر زیر شکل به گفته پیش رابطه مختلف واعدق براساس
=  قاعده هتلینگ با + . = + . 

+  قاعده هارتویک با . =  
=   ) داریم١رابطه ( فرض با که 0   

» صفر =سرمایه  انواع در گذاری سرمایه خالصمجموع « که است آن معنای به هارتویک قاعده
  دارد. فراوانی کاربرداین قاعده در ادبیات پایداری  و

(منـابع  ای سـرمایهبرقرار است به شرط آنکه  پایداریاین است که  گفته پیشدیگر قاعده  معنای
). ١٠ص ،٢٠١٢ دیگـران، و 1(الوادور شـودسرمایه دیگری جایگزین  با) پذیر پایان منابعطبیعی یا 

پـذیر طبیعـی (ماننـد نفـت) را مصـرف کنیـد و  توانید منابع پایان شما تنها زمانی می سخن،دیگر به
 مـالی یـا فیزیکـی هـای سـرمایه ماننـد دیگر های گذاری سرمایه با آن را کهپایداری نیز برقرار باشد 

تجدیدپـذیر  هـای سـرمایه در را پذیر پایان منابع به مربوط رانت از حاصل منافع اگر. کنید جایگزین
هـای آینـده در  اخالقی مربوط به مصرف کمتر نسـل مسئلهگذاری شود،  آالت سرمایه مانند ماشین
های مولد تبدیل شده) بـرای  (که به سرمایه شدنی تمامشود. منابع  می های فعلی نیز حل مقابل نسل

 بنـابراین،. مانـد مـی ثابـت زمـان طـول در سـرانه مصـرف صورت این درشود.  یمصرف م یشههم
 ینسـل ینعدالت بـ سخن،دیگر به ؛نخواهد بود یگرد نسلبهتر از  ینسل یچه وضعیتتوان گفت  یم
  ).٩٧٢، ص١٩٧٧(هارتویک،  شود می حاصل نیز

ایـن  بـرای. هارتویک است گذاری قیمت بحث یکدیگر به ها سرمایه تبدیل های چالش از یکی
هـا  گـذاری از سرمایه حاصلکند که براساس آن مجموع منافع آتی  استفاده می هتلینگقاعده  ازکار 

  ).١٠، ص٢٠١٢و دیگران،  الوادور( 2شود حداکثر می
  

                                                           
1. Llavador 

  بـه یو بهره (نرخ سود) استفاده کرد که در بخش بعد تورم مانند ییها شاخص از دیبا ها ییدارا حال ارزش محاسبه یبرا. ٢
 .شود یآنها اشاره م
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  نفتی کشورهای در مالی گذاری سیاست برای هارتویک قاعده کاربرد. ٣−٣

داشته باشـد.  قرار آن ینیب یشنفت و پ رانت یرتأث تحت زیادی بسیارتا حدود  تواند یدولت م بودجه
 کـه اسـت ایـن معمـوالً ) شـده اسـتخراج هارتویک قاعده بر مبتنی(که  یدرآمد دائم فرضیه توصیه
و سپس در زمـان بـه  یرنداز قبل را قرض بگ  بینی یشقابل پ یاز رانت نفت بخشی خیز نفت یکشورها
 انـداز پـس رادیگـر  قسمتیو  کنندخود را بازپرداخت  گذشته بدهیقسمتی از آن  با آنآمدن  دست
 قابـل نفـت ثروتنفت را مدیریت کنند. اگر  بدون دوران آنگذاری  بهره حاصل از سرمایه باو  کنند

دست  بهبرداری از نفت  استخراج و بهره از یدیاطالعات جد کهنی دولت تنها زما نباشد، ینیب یشپ
 از یاریبسـ در گـذاری یاسـتس یبرا شروعیهارتویک نقطه  قاعده 1.کند استقراض تواند میآورد، 

 یـا مالی های دارایی صورت بهثروت نفت  یلتبد یبرا یادشدهقاعده  براساساست.  ینفت یکشورها
  ).٣، ص٢٠١٣ واندرپالگ، وشود (هاردینگ  گذاری یهعواید نفتی سرما تمام یدبا ای سرمایه

شـواهد  ازنسـلی  برقـراری عـدالت بـین ودر بخش بعدی برای بررسی پایداری بودجـه دولـت 
 درنسـلی  برقـراری عـدالت بـین وتجربی و اطالعات آماری گذشته و برای بررسی پایداری بودجه 

  .شود گرفته میکمک  قاعده هارتویک  از ایده آینده
  

  پژوهش های یافته و نتایج. ۴

 قیتحق مدل و رهایمتغ. ١−۴

که برابر است با عوایـد حاصـل از منـابع نفتـی  شود داده مینشان  OBtبا  t در سال   تراز کلی بودجه
)RTt) درآمد حاصل از منابع غیرنفتی ،(NRTt( 2)، مخارج اصلی یا اولیـهEt درآمـد حاصـل از ،(

  ):Dt-1های ( )، بهره پرداختی به موجودی اولیه بدهیATt-1ها مالی ( داراییذخایر اولیه 
OBt= NRTt - Et+RTt + ATt-1-  Dt-1  (٢) 

تـراز  ،هاست. همچنین و بدهی ها ییمتعلق به دارا 3که خالص نرخ بهره (نرخ سود) و  که 
   مالی است.های  کلی بودجه برابر تغییرات در خالص دارایی

                                                           
(لذا  شود یماستفاده  آن از د،یآ حاصل از نفت به دست  دیعواکه  یزمان یعنی است؛ معروف »پرنده در دست« قاعده به. ١

  ).کرد استقراض ینفت دیعوا محل از ندهیآ در بازپرداخت دیام به توان ینم قبل از
٢ .primary expenditure) (منهـا یا نهیهز  اعتبارات یاصل ای هیاول مخارج از منظور)بـه) هـا یبـده بابـت بهـره پرداخـت ی 

  .است یا هیسرما یها ییدارا تملک خالص عالوه
 است. استفاده شده بانکی های سپرده نرخنرخ سود از  برای. ٣
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≡ ∆( − )  (٣) 

= توان به شکل زیر تعریف کرد: را می یغیرنفت اولیهتراز  −   (۴) 
− به صورت زیر نوشت: توان یرا م At- Dtهای مالی  قاعده پویش دارایی = + + (1 + )A − (1 + )D   (۵) 

 حـال ارزش برابـر بـدهی خالص یهاول یبودجه دولت مستلزم آن است که موجود یا دوره بین یدق
تـوان بـه  می را شرط این شدنی تمام طبیعی منابع با کشورهایی برای. باشد آتی تجمعی اصلی ترازهای
ثابت  یدوره زمان ی(که فقط برا یعی. درآمد حاصل از منابع طب٢و  NRPB. ١: کرد تجزیه یرصورت ز

N شود کـه تمـام  می فرض سادگی برای). است یرذخا یانداز موجود از چشم یشود که تابع یم جادیا
A  :یمدار 1پونزی بازی یدشود. بعد از وضع ق می یلتنز i یعنی یکسانیها با نرخ  یها و بده ییدارا − D = ∑ NRPB ( ) − ∑ RT ( )   (۶) 

معادله  ینسازگار است. ا یمال پایداریکه با  دهد یرا نشان م یا دوره ینب  بودجه ید) ق۶معادله (
و ارزش  یآتـ NRPBشـده  یلاز ارزش حال تنز یکردن خالص ثروت تابع پایدارکه  دهد ینشان م
کـه  شـود یمـ پایدار یاست. خالص ثروت زمان یعیحاصل از منابع طب یآت یدشده عوا یلحال تنز

 اولیهتراز  یشده کسر یلحاصل از منابع نفتی برابر ارزش حال تنز یآت دیشده عوا یلارزش حال تنز
  .شود) یبا عالمت منف یآت غیرنفتی اولیهتراز  یا( یآت 2غیرنفتی
 یآتـ یربه صورت ارزش حـال مسـ یبه شکل مال توان یرا م یدولت به شکل منابع نفت های ییدارا

) دولت Wt-1( ثروت خالص بنابراین گرفت؛ نظر در) یعی(ثروت منابع طب یحاصل از منابع نفت یدعوا
) به عالوه At-1- Dt-1( شود یانباشت م t-1دوره  یانکه تا پا یمال های ییبا خالص دارا t-1دوره  یاندر پا

≡ :یمرا دار یررابطه ز ینبنابرا آید؛ ی) به دست مvt-1( یحاصل از منابع نفت های ییارزش حال دارا − + = − ∑ NRPB ( ) = که  ∑ RT ( )   (٧) 

  :یمدار یفتعراین براساس 
                                                           

 دائـم و مـنظم طور بـه دولـت کـه معناسـت ایـن به) شود می نامیده تراگردی شرط دراصطالح(که  غیرپونزی بازی شرط. ١
 .کند نمی بازپرداخت جدید بدهی ایجاد طریق از را خود

٢) .Non-Resource Primary Balance (ــا ــاول تــراز NRPB ی  مخــارج و یرنفتــیغ یدرآمــدها التفــاوت مابــه یرنفتــیغ هی
  .است هیاول
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= (1 + ) −      = (1 + ) −   (٨) 
ثـروت  یو خـالص بـازده NRPBبـا  یدر ثروت دولت به صورت اسم ییرچارچوب تغ یندر ا

منـابع نفتـی  یو بـازده یمال های ییدارا یبه بازده توان یعبارت را م ین. اآید یدوره قبل به دست م
∆ کرد. یهتجز ها یبابت بده یپرداخت یها بهره یمنها = ( − ) + ( + − ).   (٩) 

 yt یعنـی یرنفتـیغ یاسم GDPاز  یبه صورت سهم توان یدر ثروت دولت را م ییرتغ ین،همچن
=نشان داد که به صورت  (1 +  GDPبـه  یغیرنفتـ یـهنسبت تراز اولشود.  یم یفتعر (

= :شود یم یفتعر یربه صورت ز یرنفتیغ −   (١٠) 
را  یرهـامتغ دیگـراسـت.  یرنفتـیغ GDPاز  یو به صورت درصـد NRPBساده شده  nrpbکه 

 NRPBدر ثروت دولـت بـا  ییرتغ رو ینازا ؛کرد یفتعر یرنفتیغ GDPاز  یبه صورت نسبت توان یم
. شـود یمـ یـینشـده تع یلکـه بـا رشـد تعـد ها ییخالص دارا ی) و بازدهیرنفتیغ GDP(نسبت به 

) نشان داد. با فـرض نـرخ gو  r( یواقع ای) γو  i( یبه صورت اسم توان یرا م 1رشد و بهره یها نرخ
∆ 2یم:دار یرنفتیغ GDPرشد ثابت  = + ( −1 + −1 − −1)  , λ  که = −1+ = −1+   (١١) 

∗  کرد: یسیبازنو یرنفتیغ GDPاز  یبه صورت درصد توان یرا م یا دوره ینبودجه ب یدق ین،بنابرا = − = ( − − ) ∆  برای   = 0  (١٢) 

کـه  ئمیدرآمد دا یه(براساس فرض باشدخالص ثروت به محض شروع دوره ثابت  آنکهفرض  با
 یشـرط بـاز یعنـیاسـت  پایـدار یا از نظـر بودجـه NRPBاسـت)  یکبر قاعده هارتو یخود مبتن

    3د.شو یبرقرار م یپونزیرغ
                                                           

 یگـذار ارزش لحـاظ به یول رند،یبگ بهره پول قرض با ندارند حق افراد و است شده حرام ربا یاسالم اقتصاد در اگرچه. ١
 یدارا رسـد، یمـ مـردم دست به ندهیآ در که ییها پول به نسبت حال زمان در مردم دست در یها پول که گفت توان یم

 از کمتـر هـم نقـد یکـاال  مـتیق و الثمن من قسط للزمن که شود یم انیب زین یاسالم فقه در لذا و است یشتریب ارزش
 یگـذار ارزش کـه است یگرید  نرخ ای و هینس نرخ سود، نرخ همان نجایا در بهره نرخ از مراد نیبنابرا است؛ هینس یکاال 

 .  استبهره در عمل  گرفتنر از یغ یگذاردر آن نشان داده شود و مسئله ارزش
)  r-g>0ایـ i- γ>0 یعنـیشـده مثبـت اسـت ( لیکه نرخ بهره (نرخ سود) که با نرخ رشد تعد شود یفرض م یسادگ یبرا. ٢

 .wt=at+vt-dtکه  میبر  یرابطه بهره م نی) از ا١٢استخراج معادله ( یبرا نیبر افزونا
 برقرار است. یرپونزیغ یطور خودکار شرط باز به ماند، یخالص ثروت ثابت م شود یفرض م ی. وقت٣



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/  ٣٢ش/ ١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ۵٠

 

خـالص  یبرابـر بـازده یدبا یسطح ساالنه تراز اصل نهایت یبودن دوره بلندمدت ب پایدار یبرا
 یثروت نرخ بهره (نرخ سود) واقع یذهن یواقع یشده، بازده یلتعد 1ثروت باشد که نسبت به تورم

=r̃است (
i-π

1+π
  نرخ تورم ثابت بلندمدت است. π) که 

−=NRPBt سـازگار اسـت:   ثابت بماند، یواقع NRPB ینکهبا ا یرقاعده ز ین،بنابرا کـه ̃
NRPBt  وwt-1 هستند. یواقع ریبرحسب مقاد  

بـا اسـتفاده از روابـط  یبعـد یها بخش درنسلی  برقراری عدالت بین وبودجه دولت  ناپایداری
منابع و  یرو سا BPاطالعات اوپک،  ی،بانک مرکز یدولت، بانک اطالعات ی، اطالعات مالیادشده
  .است شدهسازی  شبیه واکسل محاسبه  یطدر مح
  

١٣٩۵−١٣٨١ یزمان دوره درنسلی  عدم رعایت برابری بین و دولتبودجه  ناپایداری. ٢−۴
2

  

 افـزایش نفتـی عواید که همچناندهد  نشان می ١٣٩۵−١٣٨١های  تغییرات بودجه طی سال بررسی
 طبیعـی طور بـه کـه عمرانـی مخـارج اما ؛است بوده افزایش حال در نیز جاری های هزینه یابد، می

 عوایـد رشـد بـه رو روند موازات به نیز مولد های دارایی به نفتی عواید تبدیل طریق از رود می انتظار
را نداشـته و در عـوض  رونـدی چنـین باشـد، داشته نفتی عواید با متناسب آهنگی بودجه، در نفتی
منبـع  اسـتخراجاز  حاصـل عوایـد همـه سـخن،دیگر بـههای جاری جای آن را گرفته اسـت.  هزینه

یعنی عواید نفتی (مطابق با قاعده هارتویک که گفته شـد نقطـه اتصـال آرای جـان رالـز و  ریپذ انیپا
 ریپــذ انیــرپایغ هــای فعالیــت ای اســت) در  نســلی و پایــداری بودجــه ســولو در بــاب برابــری بــین

گـذاران رعایـت نشـده  از سوی سیاست نسلی بین برابری صورت این درنشده است،  یگذار هیسرما
 در دولت ای بودجه پایداری ارزیابی مهم های شاخص از یکی عنوان به نیزه غیرنفتی اولی ترازاست. 
شـاخص  و ای بودجـهتغییرات متغیرهـای  ١. نمودار است بوده منفی همواره بررسی مورد های سال

   دهد. غیرنفتی) را نشان می GDPعنوان درصدی از  (به  تراز اولیه غیرنفتی

                                                           
 در شده ذکر مدل یول ندارد؛ وجود یاقتصاد نیچن در تورم که شود یان میب یات مرتبط با اقتصاد اسالمیاز ادب ی. در برخ١

 .است شده شناخته تیرسم به آن در تورم تاکنون انقالب اول از که است سازگار رانیا کشور یکنون طیشرا با مقاله متن
بـود،  GFS یبنـد طبقـه برحسـب یا بودجـه اطالعـات ازمنـدین یرنفتـیغ هیـاول تراز مانند ییها شاخص محاسبه ازآنجاکه. ٢

  از در دسترس باشد.یانتخاب شد تا اطالعات مورد ن ١٣٨١سال شروع  ،نیبنابرا



 ۵١       ... نسلی بین عدالت برقراری براساس بودجه پایداری 

 
 

  
درصد)−الیر اردیلیران (ارقام به هزار میا بودجه  تی: وضع١ نمودار

1
  

  تحقیق محاسبات و دولت مالی های گزارش: مأخذ

  
  ینفت ریذخا خاتمه زمان به یمنته دوره درنسلی  عدم رعایت برابری بین وبودجه  ناپایداری. ٣−۴

که در حال حاضر با ناپایداری بودجـه  گذاران همچنان سوی سیاست ازهای جاری  ادامه سیاست با
رو خواهیم بود. چنانچه ناپایداری بودجـه را تـا  هنیز با ناپایداری بودجه روب یندهرو هستیم، در آ هروب

   .آید دست میبه ، نتایج زیر شودمحاسبه  2پایان زمان تقریبی خاتمه ذخایر نفتی کشور
خـالص . بـود خواهـد ١٩ برابر دوره طول تمام درغیرنفتی  GDPنسبت به  3دولت اولیه مخارج

درصد در سال  -١٨۴به  ١٣٩۵های  در سال غیرنفتی GDPدرصد  -۵/٠از  های مالی دولت دارایی
 GDPدرصـد  -٨ برابـر ١۴۵۵−١٣٩۵هـای  نیز در سـال 4خواهد رسید. تراز اولیه غیرنفتی ١۴۵۵

                                                           
از  یبرحسب نسبت د،یآ یم دست به) یو عمران ی(جار هیاول مخارج با یرنفتیغ یدرآمدها تفاضل از که یرنفتیغ هی. تراز اول١

GDP محاسبه شده است. یرنفتیغ  
 ذخـایر برآوردهـا براسـاس. اسـت ١٣٩۵ نیـز شـروع سال ،١۴۵۵ ذخایر خاتمه سال و اوپک های قیمت بینی پیشاساس بر . ٢

) روز در بشـکه میلیـون ۴٣٠٠(حـدود  ایـران نفـت فعلـی تولید با که) BP, 2016( است بشکه میلیارد ٨/١۵٧ ایران نفت
 توجه با و است تاکنون اکتشاف ابتدای از ذخایر برآورد شود می گفته البته برسد؛ اتمام به تا کشد می طول سال ١٠٠ حدود

 بـا کـه) ١٣٩۵ نوراحمـدی،(پـادام،  است  بشکه میلیارد ٧٨ باقیمانده ذخایر تاکنون، نفت ای بشکه میلیارد ٨٠ مصرف به
 نفتـی ذخـایر خاتمـه سال و ١٣٩۵ شروع سال ،بنابراین. ماند می باقی ذخایر اتمام زمان تا سال ۶١ فعلی تولید تداوم فرض
 .است شده گرفته نظر در ١۴۵۵

 پرداخت بابت بهره است. یبه استثنا یا هیسرما یها ییو خالص تملک دارا یمخارج جار مجموع) PE( اولیه مخارج. ٣
 تراز. است اولیه مخارج منهای) یگذار سرمایه از حاصل درآمد استثنای(به  غیرنفتی درآمدهای برابر) NRPB( غیرنفتی اولیه تراز. 4

 در شـود، مـی گیری اندازه دولت تراز مفهوم این کمک با. است کلیدی مفهوم اولیه مخارج پایداری ارزیابی برای غیرنفتی اولیه
 .کند می پیدا سوق صفر سمت به نفتی عواید نفت های قیمت شدن صفر یا نفت تولید قطع نفتی، ذخایر اتمام با که شرایطی
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 نشـان بررسی مورد دوره برای آن تغییرات و ای بودجه های شاخص ١. در جدول بودخواهد  غیرنفتی
 .است شده داده

  
 )یرنفتیغ GDPاز  ی(درصد یجار یها استیس چارچوب درمنتخب  یها شاخص ی: برخ١جدول 

  ١۴۵۵  ... ١٣٩۶ ١٣٩۵ هاشاخص
  ١٩ ... ١٩ ١٩ اولیه مخارج

  -١٨۴ ... -٢ -٠/nfa( ۵دولت (یمال یها ییدارا خالص
  -٧ ... -۴/١ -۴/٢ کلاولیه تراز
  -٢۴ ... -۵/١ -٢/٢ کلای بودجه تراز

  -٨  ... -٨ -٨ )nrpb(یرنفتیه غیاول تراز
  تحقیق محاسبات: مأخذ

 

ای طـی  هـای مهـم بودجـه شـاخص ی،نفتـ عوایـداسـتفاده از  و فعلـی وضعیت تداوم فرض با
 خـالص) ١۴۵۵(سـال  دوره انتهـایکـه در  ین ترتیـبا بدتر خواهد شد. به بررسی موردهای  سال
هـای مـالی (سـهام،  تنها عواید حاصل از نفت به دارایی نه یعنی ؛منفی خواهد بود یمال های ییدارا

 یه. تراز اولآورد خواهد بار به نیز بزرگی یمال های یبده دولتبلکه  ،ذخایر ارزی و...) تبدیل نشده
هـای  (هزینـه ای بودجـه مصـارف اسـتقالل معنای به کهغیرنفتی)  GDPعنوان درصدی از  (به ینفت
 منفیبررسی  مورددر طول دوره  است، نفتحاصل از صادرات  عواید از) عمرانی مخارجو  یجار

طـول دوره  در .کنـد تـراز رامخارج خود  تواند نمیدولت از طریق درآمدهای غیرنفتی  یعنی است؛
 بـرایفعلـی  هـای سیاست سازی شبیهبود.  خواهدنیز منفی  2کل تراز و 1کل اولیه تراز یبررس مورد

هـای مولـد  ای بـرای تبـدیل عوایـد نفتـی بـه سـرمایه برنامه گذار سیاستدهد که  آینده نیز نشان می
ای بدتر خواهنـد  هم ترازهای بودجه زیرا ندارد؛ بعدی های نسل منافع حفظ برای(فیزیکی و مالی) 

هـای فیزیکـی در دسـترس خواهـد بـود و هـم خـالص  گـذاری لذا منابع کمتری برای سرمایه ؛شد
 روند ٢ نمودارهای مالی انباشت نخواهد شد.  لذا دارایی ؛خواهد بودهای مالی دولت منفی  دارایی
   .دهد می نشان را ها شاخص این تغییرات

                                                           
 یرغ ) توسط درآمدها (بهیو فرع بده  اصل یها بازپرداخت از یرغ (به مخارج که کند می توصیف را شرایطی کل اولیه تراز. ١

  ).یا بهرهیرمخارج غ یها منها اتیشود (مال ین می) تأمیمال یها ییحاصل از دارا یدرآمدها از
 یـرغ (به درآمدها توسط) بدهی اصل های  بازپرداخت از یرغ (به مخارج که کند می توصیف را شرایطی کل ای بودجه تراز. ٢

 .شود می تأمین) مالی های دارایی از حاصل درآمدهای از



 ۵٣       ... نسلی بین عدالت برقراری براساس بودجه پایداری 

 
 

 
  یجار یها استیس براساس دولت یا بودجه یترازها: ٢نمودار 

  تحقیق محاسبات: مأخذ
  

  ای بودجه پایداری و نسلی بین عدالت موضوعات با ایران بودجه انطباق. ۴−۴

برقـرار نخواهـد  نسلی یندهد که عدالت ب حاضر نشان می یطوضعیت بودجه دولت در شرا بررسی
هـای فیزیکـی  کـه نـه دارایـی شود. همچنان های فعلی مصرف می زیرا عواید نفتی به نفع نسل ؛بود

هـای مـالی بـرای  هـای مولـد) و نـه دارایـی های سـرمایه مولد (از طریق تبدیل عواید نفتی به طرح
شود. از طـرف دیگـر بودجـه دولـت پایـدار  نفتی) انباشت می یردی (بعد از اتمام ذخاهای بع نسل
ای منفـی  های مهم ارزیابی ناپایداری بودجه عنوان یکی از شاخص زیرا تراز اولیه غیرنفتی به ؛نیست

   های جاری منفی خواهد بود. بوده و در آینده نیز با ادامه سیاست
ای است برای  نسلی و پایداری بودجه که نقطه اتصال عدالت بین هارتویک قاعدهچنانچه از  اما

روش فوق را برای بودجه دولت  1متفاوت خواهد شد. یکل شرایط فوق به ،بودجه ایران استفاده کنیم
                                                           

 هیفرضـ« بـر یمبتن ودهیش و »یدائم درآمد هیفرض« بر یمبتن وهیش: شود یم استفاده کیهارتو  قاعده بر یمبتن وهیشدو  از. ١
(در  اسـت سـازگارتر رانیـا طیشـرا با رایز  م؛یا کرده استفاده یدائم درآمد هیفرض از خود پژوهش در ما. »دست در پرنده

 آن از قبـل و کـرد استفاده ینفت دیعوا از توان یم آن منابع حصول و نفت استخراج زمان از تنها »دست در پرنده هیفرض«
  ).شود بازپرداخت ها یبده نفت استخراج با نکهیا دیام به کرد استقراض توان ینم
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کنیم. نتایج حاصل از  سازی می شبیه ١۴۵۵ یرو سال خاتمه ذخا اوپک های یمتبینی ق ایران با پیش
  .است شده داده نشان ٣نمودار  و ٢این کار در جدول 

 یدرصـد در ابتـدا ۴/٩غیرنفتی از  GDPمخارج اولیه دولت به  نسبتقاعده فوق  یریکارگ به با
. یابـد یغیرنفتی کاهش م GDP) ١۴۵۵درصد در پایان دوره (سال  ۶/۵ها) به  دوره (شروع سیاست

 مچنـین،. هیابـد یدرصد کاهش مـ٧٠غیرنفتی تا  GDPسهم مخارج اولیه دولت به  یگرسخن،د به
 GDPدرصـد ٣٢٧درصـد در ابتـدای دوره بـه ٩مالی دولت از  یها تحت این قاعده خالص دارایی

های مهم دیگر که پایـداری یـا ناپایـداری  . یکی از شاخصیابد یغیرنفتی در انتهای دوره افزایش م
 بـا قاعـده فـوق بـه ،غیرنفتی GDPتی دولت به یعنی نسبت تراز اولیه غیرنف ؛دهد بودجه را نشان می

درصـد در انتهـای دوره افـزایش ٣/۵درصد در ابتدای دوره به ٢/١از  که یطور به ؛یابد بهبود می یکل
 تنهـا نه یرنفتیغ یاز محل درآمدها یو عمران یتأمین مخارج جار بادولت  صورت این در یابد، یم

 کسـریبودجه خود را بدون اتکا به عواید حاصل از صادرات نفت تراز کرده و در عین حال  تواند می
  .آمد خواهد به وجود یزبودجه ن مازادبلکه  ،نداشته باشد بودجه

توان به دو دغدغه مهم جامعه یعنی برابـری بـین  شود، می از نتایج مدل نیز مشاهده می که چنان
ای  و بعد از اتمام ذخایر) و ناپایداری بودجه دولت به نحو شایستهبرداری از نفت  ها (حین بهره نسل

 ای دست یافت. و پایداری بودجه نسلی ینزمان به برابری ب توان هم پاسخ داد؛ یعنی می

  
 )یرنفتیغ GDPاز  ی(درصد PIH و یجار یها استیس چارچوب درمنتخب  یها شاخص ی: برخ٢جدول 

  ١۴۵۵ ١۴۵۴  ...  ١٣٩۶ ١٣٩۵ هاشاخص
  ١٩ ١٩ ...  ١٩ ١٩ جاریهایسیاستبااولیه مخارج

  ۶/۵ ۶/۵ ...  ٧/١١ ٩/PIH ۴ه در چارچوبیاولمخارج
  -١٨۴ -١٨٠ ...  -٢ -۵/٠ یجار یهااستی) با سnfaدولت (یمال یها ییدارا خالص
 ٣٢٧ ٣٢۶ ...  ١۵ ٩ PIH) در چارچوبnfaدولت (یمالیها ییدارا خالص
  -٨ -٨  ...  -٨ -٨ یجار یهااستی) با سnrpb(یرنفتیه غیاول تراز

  ۵/٣ ۵/٣  ...  -٠/۶ ٢/١ PIH) در چارچوبnrpb(یرنفتیه غیاول تراز
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  پیشنهادهاو  یریگ جهینت. ۵

 یبرقرار یو در حوزه اجتماع یا بودجه یداریپا یبرقرار یها در حوزه مال اهداف دولت ینتر از مهم یکی
ن بودجـه و در کـردو متـوازن  یا تراز بودجـه یبه معنا یداریپا یهاست. برقرار نسل ینعدالت درون و ب
حاصل از صـادرات  یدبودجه دولت به عوا یاز وابستگ یجیتدر ییرها یرانمانند ا ینفت یمورد کشورها

عادالنـه  یحاصـل از آن برخـوردار یـدبا توجه به صـادرات نفـت و عوا یزعدالت ن یبرقرار نفت است.
 بنـابراین،اسـت.  یـدعوا یـنها در اسـتفاده از ا نسل یساده آن برابر یحاصل و در معنا یدها از عوا نسل

 یحاصل از منابع نفت یداز عوا یمختلف در برخوردار یها نسل ینعدالت ب یبرقرار و یا بودجه پایداری
  است. نفتی کشورهایمشترک در  های ینهبا زم حال ینو در ع اصلی یها از دغدغه یکی

و  ارتبـاط نسـلی ینو عـدالت بـ یا بودجه پایداری بین آیا که بود این پژوهش ینما در ا یسؤال اصل
 یا بودجـه دارییـو پا نسـلی بین عدالت برقراری ینها مشخص شد که ب یدر بررس دارد؟ وجود تناظری

 قاعده شود؛ می ایجاد نیز یا بودجه پایداری نسلی ینعدالت ب یبرقرار با یگرسخن،دتناظر برقرار است. به
از منـابع  یتمام درآمد ناشـ یدقاعده با این براساسارتباط را نشان دهد.  ینا تواند یم یبه خوب هارتویک

 گذاری یه) سرمایرهو غ یمال های ییو دارا یربناهاو ز آالت ین(ماش پذیر یرپایانغ یها در بخش پذیر یانپا

-%10

-%8

-%6

-%4

-%2

%0

%2

%4

%6

1395 1399 1403 1407 1411 1415 1419 1423 1427 1431 1435 1439 1443 1447 1451 1455

pe
rc

en
t o

f N
on

-r
es

ou
rc

e 
G

D
P

Under current policies PIH



 ١٣٩٨ پاییز و زمستان/  ٣٢ش/ ١۶سایران /  یاقتصاد یجستارها                                   ۵۶

 

  .کـردمصـرف  نیـز) را هـا یهسـرما یراز سـا یاقتصاد (ازجمله تمـام درآمـد ناشـ یدرآمدها یهو بق شود
و هـم اصـل  شـوند  یمنـد مـ بهره گذاری یهاز سرما یاز مواهب ناش یهم نسل فعل ین ترتیبا به      
 درآمـد فقط هم فعلی نسل. شود یبعد منتقل م یها ) به نسلپذیر یانغیرپا یها مولد (بخش یهسرما

 چیـزی ها دارایی سایر از ناشی درآمد از و کند می منتقل بعدی نسل به را زیرزمینی منابع از حاصل
  .کند نمی انداز پس بعدی نسل برای را

پـژوهش نشـان  نتـایجما در این پژوهش این بود که آیا بودجه ایران پایـدار اسـت؟  یگرسؤال د
و مخـارج دولـت  یرنفتیغ یدرآمدها ین) فاصله ب١٣٩۵−١٣٨١( یبررس که در دوره مورد دهد یم
کفـاف حـدود  تنهـاطـور متوسـط  در این دوره درآمدهای غیرنفتی بـه که یطور به ؛است یادز یاربس
شـود.  مصارف از محل صادرات نفت تأمین مـی بقیهکند و  درصد مصارف عمومی دولت را می۶٠

  درصد). -٧ ینبوده است (ب یهمواره منف یرنفتیغ GDPبه  یرنفتیغ یهتراز اول نسبت ،همچنین
نشـان  نیـز) ١۴۵۵( ینفتـ یربه زمان خاتمه ذخـا یدوره منته یبرا یا اطالعات بودجه سازی شبیه

درصد خواهـد بـود. ١٩در طول دوره  یرنفتیغ GDPاز  یهمخارج اول سهم یادامه روند جار بادهد  یم
درصـد اسـت.  ٨ یمنفـ یدر طول دوره موردبررس یرنفتیغ GDPبه  غیرنفتی اولیه تراز نسبت ینهمچن
 نسـلی بـین عدالت. بود نخواهد یدارپا یندهدر آ یجار های یاستبا ادامه س یدارپا یرانبودجه ا ین،بنابرا
  .است نشده اتخاذ نسلی بین برابری رعایت برای ای قاعده هیچ اصوالً  زیرا است؛ نشده رعایت نیز

هـای  ، شـاخصشود استفاده ،شده قاعده هارتویک استخراج ازکه  هایی یدهاز ا یکیاز  چنانچه
غیرنفتی  GDPنسبت مخارج اولیه دولت به  که یطور به ؛یابد ای به نحو چشمگیری بهبود می بودجه

غیرنفتی  GDPمالی دولت به  یها خالص دارایییابد. نسبت  درصد کاهش می۶/۵درصد به ۴/٩از 
 GDPنسـبت تـراز اولیـه غیرنفتـی دولـت بـه  ،یابد. همچنین درصد افزایش می٣٢٧درصد به ٩از 

انداز زمـانی منتهـی بـه  در چشم ،درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین٣/۵درصد به ٢/١غیرنفتی از 
  ای پایدار خواهد داشت. زمان خاتمه نفت بودجه

 قاعـدهبـر  یمبتنـ هـای یـدهاز ا یکـی دولـتشود که  می توصیه یقتحق یها یافته براساس این،بنابر
روش در  یـناتخـاذ ا با. یردبه کار گ را) دائمی درآمد فرضیه از استفادهبر  مبتنی قاعده(مانند  یکهارتو
 یست،وابسته ن یحاصل از صادرات نفت یدبودجه دولت به عوا ینفت یربه خاتمه ذخا یدوره منته یانتها

 یجـهخواهـد داشـت و درنت وجـود ارزی یررشد مخارج دولت کنترل شـده، حجـم قابـل توجـه ذخـا
مصون هستند، بـا حجـم قابـل  یا بودجه یداریاز تبعات حاصل از ناپا ینکهبر ا افزون یبعد یها نسل
  ها بشود. نسل این رفاه یشتواند باعث افزا یرو هستند که م هروب یزن یارز یراز ذخا ییاعتنا
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   .۶٩٩−۶١۶ص پنجم، و ستیب سال ،٨۴ش ،یاقتصاد یها استیس

ــ«)؛ ١٣٨٨حامــد ( ،یقدوســ .١٢ ــام یجرم ــز؛ و بنت ــابع اســتخراج در ینگــیبه و عــدالت رال  من
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