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داند کهه بها ههد  محهدود ای از قوانین، اختیارات و الزامات میموفق را مجموعه
پذیر، برای دستیابی به اهدافش، نیاز بهه اجتناب کردن و پیرگیری از یک رفتار غالباً

 (. 1: 1119جش و بررسی مستمر نتای  دارد )نفیو، سن
هوشهمند در نظهر  میتحهر یرا بهرا یکله ۀتوان چهار شاخصیم اساس نیبر ا
 میو مقررات تهرم نیقوان نی. تدو1 ؛. تمرکز بر هد  و موضوعات خاص1گرفت: 
 یهی. گسترخ محدوده اجرا4و  یابیو ارز یابزار متنوع نظارت یریکارگه. ب1 ؛شونده
بهه  یبها درک اقتصهاد متکه رانیهکننهدگان امیکه تحر ییهایوگیو ؛یسازاجماعو 

 یطولهان یدر رونهد ،ینفت یهاو فروخ نفت و فرآورده دیحاصل از تول یهادرآمد
 بههره خهود اههدا  بهه دنیرسه و رهتریب درد جادیفرار و ا یو مستمر از آنها برا

 جستند.

 رانیا ریاقتصاد رانت. 2

ههای رانتی و وابسته بهه درآمهد یما اینست که اقتصاد ایران اقتصاد اولین مفروض
هها، ناشهی از درصد درآمهد 41نفتی است. برابر تعریف ارائه شده، چنانچه بیش از 

از منبع خارجی باشد، چنین نظهام  _نفت_خام معدنی  ۀفروخ و صادرات یک ماد
ایهن فهرض، آمهار تولیهد، توان رانتیر اطلاق کرد. بهرای رسهیدن بهه اقتصادی را می
اسهتخرا  و  ،1111تها  1131های های ارزی نفتی ایران طی سالصادرات و درآمد

 نران داده شده است.  1در جدول 
ههای رغم فراز و نریبشود، در این چهار دهه، علیطور که مراهده میهمان

ولیهد کهرده هزار برکه نفهت ت 111میلیون و  1متوسط  طورهفراوان، ایران روزانه ب
و بقیهه بهه مصهر   شده هزار برکه صادر 114میلیون و  1که از این میزان حدود 

ههزار  441میلیهون و  1داخلی و تولید فرآورده رسیده است. کمتهرین رقهم تولیهد 
 1113هم مربوط بهه سهال  است و بالاترین آن 1131برکه بوده که مربوط به سال 
اداره ههزار برهکه تولیهد شهده اسهت ) 391میلیهون و  4است کهه در آن میهانگین 

(. از ایههن میههزان متوسههط 11: 1111-1111 های اقتصههادی بانههک مرکههزی،بررسههی
هزار برکه بوده که کمترین میهزان در سهال  114میلیون و  1صادرات کلی، روزانه 

بهوده اسهت  1111هزار در سال  111میلیون و  1هزار و بیرترین آن  111با  1131


