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  چكيده
 چند هر. باشد بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر فرآيند مديريت اقتصادي كشور موضوع اين مقاله مي

هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از سوي  آمدهاي نفتي بر حوزهاثر در

حثي تحت عنوان دولت رانتير، اقتصاد رانت محور نظران مورد بررسي قرار گرفته است مبا صاحب

جويي در عصر كنوني مورد توجه جدي قرار گرفته است اما اثر اين درآمدها بر  و مقوله رانت

فرآيند مديريت، خصوصاً مديريت، اقتصادي كشور تاكنون بطور مستقل مورد بررسي قرار نگرفته 

سب جهت تبيين اثر درآمدي نفتي بر فرآيند دليل فقدان آمار و اطالعات الزم و متناه ب. است

هاي فرآيند مديريت  ها و متغيرها ويژگي مديريت، كوشش شده است با طراحي برخي شاخص

ها و عدم  ها وميزان تحقق مطلوب اقتصادي تعيين و سپس اثر درآمدهاي نفتي بر اين شاخص

آماري مطلع و مسلط براي   انتخاب اعضاء جامعه. هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تحقق

 مديريت فرآيند بر نفتي درآمدهاي اثر بررسي بررسي اين اثرات و استفاده از روش پيمايشي جهت

براساس نتايج حاصل از پژوهش انجام گرفته، يكي از  كه است شده موجب كشور اقتصادي

چند اين هر. معضالت اساسي حوزة اقتصادي و مديريت كشور مورد شناسايي جامع قرار گيرد

 ارائه پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق همانند. باشد كم اهميت كردن ساير عوامل نميمقاله درصدد 

 نحوة تخصيص درآمدهاي نفتي در .۲عنوان ثروت بين نسلي   باز تعريف درآمدهاي نفتي به.۱

 .۳گردد   اقتصادي كشور  ها و افزايش ظرفيت هاي مختلف كه موجب تقويت زيرساخت بخش

هاي مقابله با اين  كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفت، كوششي جهت ارائه روش

  .كارآمدي است
  

  هاي نفتي، فرآيند مديريت اقتصاديدرآمد :هاي كليدي واژه
  
  

 :Shirkavand@ut.ac.ir Email   :   نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
ترين  وسعه يکي از کليدي   هاي کشورهاي در حال ت      در تجزيه و تحليل شرايط و ويژگي      

دامنـه  . ها، بررسي فرآيند مديريت کشور، خصوصاً فرآيند مديريت اقتصادي مي باشد       مقوله

ترين سطوح اجرايي کشور را      ترين سطوح سياستگذاري تا پايين     اين تجزيه و تحليل از عالي     

يت در اکثر متون و منابع دانش مديريت که توسط صاحب نظـران علـم مـدير                .گيرد ميدربر

ــر چهــار مرحلــه سياســتگذاري و برنامــه   ريــزي،  تــدوين شــده، فرآينــد مــديريت مــشتمل ب

سازماندهي و ساختار، اداره و رهبري و در نهايـت مرحلـه نظـارت و ارزيـابي معرفـي شـده                     

كه بخواهيم مديريت اقتصادي يک کشور را مورد تجزيـه و            بر اين اساس در صورتي    . است

  ]۵. [ناچار بايد اين چهار مرحله مورد بررسي قرار گيردتحليل و ارزيابي قرار دهيم به 

هاي فرآيند مديريت در حـوزة نظـري و عملـي يکـي از مفروضـات اصـلي،                    در ارزيابي 

گـران   باشـد و همـواره تحليـل       ضرورت وجود محـيط رقـابتي، شـفاف، آزاد و عادالنـه مـي             

قـرار داده و    هـاي علـم مـديريت را در چنـين محيطـي مـورد بحـث                   اند کـه آمـوزه      کوشيده

 وري، را در چنين محيطي مورد بررسي قـرار دهنـد            هاي مهمي مثل کارآمدي، بهره      شاخص

]۵[ ]۱۰[.  

عنـوان يكـي از      در اين بررسي سعي شده است که اثر درآمدي نفتي در کشور ايـران بـه               

گيري محيط اقتصادي كـشور بـر فرآينـد مـديريت اقتـصادي کـشور،                 عوامل مؤثر در شكل   

تحليل قرار گرفته و نشان داده شود که وجود چنين درآمدهايي چه تاثيري بر مورد تجزيه و    

  . بر فرآيند مديريت اقتصادي کشور داشته است فضاي محاط

  
  فرآيند مديريت اقتصادي

، ]۶ و ۳[هـا، تحقيقـات و اظهارنظرهـاي انجـام شـده توسـط محققـان               تأملي در گـزارش   

و عـدم موفقيـت در اداره امـور اقتـصادي           و آحاد مـردم وجـود ناكارآمـدي         ] ۸[دولتمردان  

 G.N.Pنرخ تورم دو رقمـي، نـرخ بيكـاري دو رقمـي، نـرخ رشـد                 . نمايد  كشور را تأييد مي   

هـاي غيرنفتـي، ضـريب جينـي        متكي بر درآمدهاي نفتي، حجم غيرمتناسـب صـادرات كاال         

هايي هستند كـه وضـعيت نـامطلوب اقتـصادي كـشور را نـشان                 ترين شاخص   اصلينامناسب  

هاي اخير،    دهند، بر اين اساس گزاره مشترک اظهارنظر مردم و دولتمردان کشور در دهه              مي

  . در خصوص مديريت اقتصادي ايران تکيه بر عنصر کارآمدي است

گـردد کـه عوامـل مـوثر بـر ايـن ناکارآمـدي مـورد                 اي موجـب مـي      وجود چنين گزاره  
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کـه نـسبت بـه شـناخت، تحليـل و       يشناسايي، تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گيرد، و تا زمان   

يـابي بـه مـديريتي توانمنـد،      مقابله با اين عوامـل اقـدام الزم صـورت نپـذيرد، امکـان دسـت              

در ايـن پـژوهش سـعي شـده      . هاي اقتصادي وجود نخواهد داشت      کارآمد و موفق در حوزه    

رسـي  عنوان يكي از عوامل اين ناكارآمدي مـورد بر         است كه ميزان تأثير درآمدهاي نفتي به      

  . قرار گيرد

لـيكن در ايـن     ] ۷و   ۵[هر چند وجود عوامل ديگر در اين ناكارآمدي موثر بـوده اسـت              

عنوان سؤال اصلي پژوهش و فرضيه اصلي مورد بررسـي و آزمـون قـرار                 اين نكته به   بررسي

  .گيرد مي

  
  روش تحقيق
در اي از افراد صاحب نظر و کارشناس که مـستقيماً در طـي سـه سـال گذشـته                     مجموعه

بنـدي و آزمـون نظـرات ايـن          اند استفاده شده است و پـس از جمـع           ارتباط با اين مسئله بوده    

  .گيري الزم حاصل شده است کارشناسان نتيجه

بديهي است جهت تکميل مباحث، برخي آمارها و اطالعات رسـمي و همچنـين برخـي                

ده قـرار   هاي آماري ديگر خصوصاً در تجزيه و تحليـل مفروضـات مـدل مـورد اسـتفا                 روش

  .گرفته است

  
  آوري اطالعات جمع

در اين پژوهش اعضاء جامعه آماري در قالب سه گروه ازکارشناسـان و متخصـصان بـه                 

  .اند گونه زير تعريف شده

هاي اصلي اقتصادي کشور که بيشترين سهم و نقش را در  کليه اعضاء شوراها و کيسيون .۱

ل کليـه وزراء بازرگـاني، امـور        انـد، شـام     هـاي اقتـصادي داشـته       تدوين و اجـراي برنامـه     

اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و همچنين روساي بانک مرکزي و       

هاي پس از پيروزي انقالب به همراه كليـه   ريزي کشور در سال   سازمان مديريت و برنامه   

  .هاي مذكور دستگاه معاونين اقتصادي يا معاونين طرح و برنامه 

هاي برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس شوراي اسالمي         رئيس کميسيون کليه روسا و نواب      .۲

  .هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال

هــاي تهــران و عالمــه  هــاي اقتــصاد و مــديريت دانــشگاه اعــضاء هيئــت علمــي دانــشکده .۳
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هـاي پـس از پيـروزي        هاي اول و دوم را در طي سـال         طباطبايي که مشاغل همتراز گروه    

  .ندا انقالب داشته

الذکر به مباحث مورد نظـر، شـرط حـداکثر           جهت اطمينان از آشنايي و تسلط افراد فوق       

  .الذكر براي کليه افراد در نظر گرفته شده است دو سال خدمت در مسئوليت فوق

پس از انجام   (هاي تحقيق   نامه پس از شناسايي و طبقه بندي اعضاء جامعه آماري، پرسش         

نامـه توسـط     ء جامعه آماري ارسال، پس از تکميل پرسـش        براي کليه اعضا  ) مرحله آزمايشي 

  .اعضاء جامعه آماري، اطالعات بدست آمده مورد استفاده قرار گرفته است

نامـه قابـل قبـول     پرسـش % ۷۲هاي ارسالي براي كليه افراد بـيش از       نامه از مجموع پرسش  

  .تشخيص داده شده و در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

  
  ي بر فرآيند مديريت اقتصادي کشورهاي نفتاثر درآمد

جهت بررسي اثر درآمدهاي نفتي بـر هـر يـک از مراحـل چهارگانـه فرآينـد مـديريت                     

ريـزي، مرحلـه سـازماندهي و سـاختار،           يعني مرحله سياستگذاري و برنامـه     (اقتصادي کشور   

تعيـين  هـايي متناسـب    ، سعي شده است نمادها و شـاخص     )اداره و رهبري، نظارت و ارزيابي     

هـاي انتخـاب شـده بـراي هـر            شده و در قالب سواالت دقيق و متناسب، متغيرهـا و شـاخص            

مرحله از مراحل چهارگانه فرايند مديريت اقتصادي، براساس نظرات اعضاء جامعـه آمـاري              

  .تهيه گردد

اي طراحي شده که اعضاء جامعه آماري با انتخـاب يکـي از               گونه نامه به  سؤاالت پرسش 

ربوط به سواالت قادر به اعالم نظر خود در خصوص ميزان اثرگـذاري متغيرهـا               هاي م   گزينه

بندي ليکرت طراحي شده است، پاسـخ ارائـه شـده قـادر              چون سواالت براساس طبقه   . باشند

خواهد بود نظر اعضاء جامعه آماري در خصوص ميزان اثر درآمدهاي نفتي بـر هـر يـک از                   

  .به عنوان متغير وابسته مدل را اعالم نمايدهاي در نظر گرفته شده  متغيرها و شاخص

ها به پنج گزينه خيلي كم، كم، متوسط، زياد و خيلي زياد              بندي ليكرت گزينه    طبق طبقه 

  .دهند  را به خود اختصاص مي۵ تا۱شوند كه به ترتيب نمره  تقسيم مي

اسـت   باشـد مفهـوم آن ايـن         ۳د  هاي ارائه شده بيشتر از عد      که ميانگين پاسخ   در صورتي 

كه  داري بوده است و در صورتي      آمدهاي نفتي بر متغير تعريف شده داراي تاثير معني        که در 

  قابل قبول درآمـدهاي نفتـي بـر شـاخص         اشد نشانه عدم تأثير يا تأثيرغير      ب ۳ميانگين كمتر از    

  . باشد تعريف شده مي
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س از  هاي مختلف مورد آزمون قرار گرفته و پـ         هاي بدست آمده از طريق آزمون      جواب

كه نتايج حاصـله بـا فرضـيه تحقيـق همخـواني             مده، در صورتي    دست آ  هتأييد صحت نتايج ب   

دهنـدة آنـست كـه وجـود         داشته باشد، فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است كـه نـشان            

نا كارآمدي فرآيند مديريت اقتصادي كشور        درآمدهاي نفتي از نظر اعضاء جامعه آماري بر       

  .مؤثر بوده است

  .ت انجام اين بررسي مراحل چهارگانه به گونه زير مورد توجه قرار گرفته استجه

در طراحـي سـواالت مربـوط بـه مرحلـه اول فرآينـد مـديريت يعنـي بررسـي اثـر                      ) الف

هـاي زيـر بـا تكيـه بـر مبـاني و        ريزي، مقوله درآمدهاي نفتي بر مرحله سياستگذاري و برنامه     

  .]۲[ ]۱[هاي مطلوب مورد توجه قرار گرفته است عنوان شاخص هاي علم مديريت به آموزه

ها با شـرايط زمـاني و مکـاني اتخـاذ            لزوم تطابق اهداف تعيين شده در سياستگذاري       .۱

  ها سياست

هاي تعيين شـده در ظـرف        هاي بلند مدت و ميان مدت براساس سياست         تنظيم برنامه  .۲

  زماني مناسب

  ها ها و فعاليت تنظيم دقيق و متناسب بودجة برنامه .۳

هاي هزينـه و فايـده در تنظـيم و           هاي کارشناسي مبتني بر تحليل     توجه الزم به تحليل    .۴

  ها تعيين برنامه

  ها ها و پروژه يابي در انتخاب برنامه هاي بهينه توجه به ضرورت استفاده از تكنيك .۵

 .هاي عملياتي توجه هر چه بيشتر به تدوين کارشناسانه بودجه .۶
  

ررسي اثرات درآمدهاي نفتـي بـر دومـين مرحلـه از            در طراحي سواالت مربوط به ب     ) ب

هاي علم  فرآيند مديريت اقتصادي کشور يعني مرحله سازماندهي و ساختار با تكيه بر آموزه

هاي مهم و موثر مورد سوال و بررسـي قـرار گرفتـه             عنوان شاخص  هاي زير به    مديريت مقوله 

  .]۱۶[ ]۲[است

هـا و   در قالـب سـازمان  ) ولـت حجـم د (هـاي بخـش دولتـي       حجم و گـستره فعاليـت      .۱

  تشكيالت دولت و روند گسترش آن

  هاي اقتصادي  گري دولت در فعاليت نحوه و ميزان تصدي .۲

  هاي مختلف کشور هاي موازي در بخش ايجاد و استمرار فعاليت .۳

  ها و نهادهاي امدادي و حمايتي ايجاد و گسترش سازمان .۴
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  سازي بخش خصوصيرويكرد حاكم بر ايجاد و توانمند .۵

  ختار و سازمان متولي نظام مالياتي کشورسا .۶

  ها و نهادهاي غيررسمي گيري و گسترش سازمان نحوه شکل .۷

  پاسخگوها و نهادهاي اقتصادي غير گيري سازمان شكل .۸

  نگرش دولت به دانش فني و مديريت نوين در سازماندهي نهادها .۹

 نحوه برخورد با ساختارهاي يکنواخت و موجود .۱۰
  

هاي مربوط به بررسي اثرات درآمدي نفتي بـر   وين شاخص در طراحي سواالت و تد    ) ج

سومين مرحله از فرآيند مديريت اقتصادي کشور يعنـي مرحلـه اداره و رهبـري بـا تكيـه بـر                     

هـا در نظـر گرفتـه        تـرين شـاخص    عنـوان اصـلي    هاي زيـر بـه      هاي علم مديريت مالک     آموزه

  .]۲[ ]۱[اند شده

  ه سازمانهاتوجه الزم به نظام شايسته ساالري در ادار .۱

  ميزان احساس تعلق سازماني در کاركنان و مديران مياني .۲

  ايجاد و تقويت نظام تفويض اختيار .۳

  ميزان هماهنگي و همگرايي در اداره نهادها وسازمانهاي مرتبط و مکمل .۴

  انتخاب و استقرار نظام انگيزش مطلوب .۵

  )پاداش و نتيجه(استقرار نظام مطلوب جبران خدمات  .۶

  .طراحي و ايجاد نظام آموزش ضمن خدمت .۷

  

در بررسي اثر درآمدهاي نفتي بر چهارمين مرحله از فرآيند مديريت اقتصادي کشور   ) د

هاي علم مديريت به   هاي زير با تكيه بر آموزه       يعني مرحله نظارت، کنترل و ارزيابي شاخص      

  .اند ر گرفتههاي مطلوب و موثر در بررسي اين اثرات مورد توجه قرا عنوان مالك

  هاي رسمي و اثر بخش اداري استقرار نظام کنترل .۱

  )نهادهاي مدني(ساماندهي و استقرار نهادهاي نظارت عمومي و غير دولتي  .۲

  ها و نهادهاي نظارتي رسمي و قانوني  تقويت و توانمند سازي سازمان .۳

  طراحي استانداردهاي اثر بخش عملياتي و اجرايي .۴

  ت وسايل ارتباط جمعيايجاد و تقويت مکانيزم نظار .۵

  هاي ادواري آوري گزارش طراحي و بکارگيري نظام جمع .۶
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  ها ها و برنامه بيني شده در فعاليت هاي ريالي پيش مکانيزم نظارت بر رعايت سقف .۷

  ها ها و برنامه بيني شده در فعاليت هاي زماني پيش مکانيزم نظارت بر رعايت سقف .۸

  ) تنبيهپاداش و(طراحي و اجرا نظام جبران خدمات  .۹

  
  نتايج حاصل از پژوهش

هـاي ارائـه شـده ابتـدا در قالـب            بنـدي پاسـخ     هـا و طبقـه      نامـه  آوري پرسـش    پس از جمع  

براسـاس ايـن   . هاي ارائه شده مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفتنـد         توصيفي پاسخ  يها نگاره

 از نظـر    دست آمـد كـه     هگيري ب   اين نتيجه .  بيشتر بود  ۳ها از    بررسي چون ميانگين كليه پاسخ    

هاي مورد بررسي بر ناكارآمدي مراحـل         آماري، درآمدهاي نفتي در طي سال      ء جامعه اعضا

  .  است چهارگانه فرآيند مديريت اقتصادي كشور اثر تعيين كننده داشته

اي اسـتفاده گرديـد          و آزمون دو جمله    Zبراي آزمون نتايج حاصله، از دو آزمون توزيع         

مـورد تأييـد    % ۹۵و آزمون نتايج حاصله در سطح اطمينـان         كه براساس نتايج حاصل از هر د      

 استفاده شـده اسـت      αجهت بررسي پايايي و روايي نتايج حاصله نيز از آزمون         . قرار گرفت 

  . دست آمده پايايي و روايي تحقيق نيز مورد تأييد قرار گرفته است هكه با توجه به نتيجه ب

هاي اصلي و فرعي تحقيـق    هاي مختلف و تأييد فرضيه     هاي آزمون   هبا توجه به تأييد آمار    

نتايج زير در مـورد تـاثير درآمـدهاي نفتـي بـر فرآينـد مـديريت اقتـصادي کـشور در طـي                        

براساس نتـايج حاصـل از تحقيـق، عـالوه بـر تأييـد         . دست آمده است   ه ب ۱۳۵۳‐۸۳هاي   سال

ارآمـدي فرآينـد مـديريت اقتـصادي        فرضيه اصلي تحقيق يعني تاثير درآمدهاي نفتي بر ناک        

ها فرعي تحقيق نيز به تفکيک هر چهار مرحله از فرآيند مديريت اقتصادي به                کشور، فرضيه 

  .صورت زير مورد تاييد قرار گرفتند

هاي مورد بررسـي وجـود درآمـدهاي نفتـي      نتايج حاصله گوياي آنست که در طي سال     

 درآمــدها از طريــق بودجــه عمــومي بــه كــه مــستقيماً در اختيــار دولــت بــوده و تزريــق ايــن

هاي مختلف اقتصادي صورت گرفته است، موجب پيامدهاي منفي در اقتصاد ايران و              بخش

كه به صـورت زيـر      . ستمجموعاً بيانگر ناکارآمدي فرآيند مديريت اقتصادي کشور شده ا        

  :قابل ذكر است

د مـدت، ميـان     هـاي بلنـ    انتخاب اهداف آرمانگرايانه و غيرواقعي در طراحي سياست        .۱

هـا عـدم    که در زمان طراحي و انتخـاب ايـن سياسـت        مدت و کوتاه مدت، به طوري     

  . نموده است تحقق آنها بديهي مي
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هـاي اقتـصادي غيـر واقـع بينانـه در نظـر              ها و فعاليت    هاي ريالي و زماني برنامه      سقف .۲

 هاي مـديريتي   و هيچ يك از بخش    . شده است   گرفته شده و تنها روي کاغذ ذکر مي       

  .اند دانسته ها را الزامي نمي كشور رعايت اين سقف

اي  هــاي اقتــصادي در ســطح ملــي و منطقــه  هــا و پــروژه در تعيــين و تــدوين برنامــه .۳

  .گيري و اجرا نبوده است هاي هزينه و فايده مبناي تصميم تحليل

هـا    هاي مربوط به برنامه     سازي در انتخاب و تعيين الويت      هاي بهينه  ها و تکنيک   روش .۴

  .ها مورد توجه جدي قرار نگرفته است پروژهو 

صــورت کارشناســانه و مبتنــي بــر  هاي بــ ريــزي در ســطح ملــي و منطقــه نظــام بودجــه .۵

  .هاي علم اقتصاد و علم مديريت مورد توجه قرار نگرفته است آموزه

هـاي علـم مـديريت     ها و تدوين ساختارهاي مربوط به آنها آموزه        در طراحي سازمان   .۶

  .نگرفته استمورد توجه قرار 

سـاالري   هاي مختلف بدون رعايت استانداردهاي علمي ديوان    حجم دولت در حوزه    .۷

  .اي اين روند تداوم يافته است رويه گسترش يافته و به شکل بي

هاي مـشابه و تکـراري را    و نهادهاي موازي که فعاليتها  به گسترش و تکثير سازمان     .۸

کـه ايـن رونـد گـسترش،         ييه تـا جـا    توجهي شد  اند بي   در دستور کار خود قرار داده     

هــا و نهادهــاي مــوازي، غيررســمي و  اي از ســازمان گيــري مجموعــه موجــب شــکل

  .اند پاسخگو نيز شدهغير

توجهي کرده   دولت بدليل برخورداري از حجم گسترده خود به بخش خصوصي بي           .۹

عنـوان يـک نهـاد     عنوان يک ضـرورت کـه بـه       و اصوالً بخش خصوصي را نه تنها به       

  .يز به رسميت نشناخته استمکمل ن

دليل برخورداري از درآمدهاي مورد نياز مكفـي، معمـوالً نـسبت بـه درآمـدهاي                ه  ب .۱۰

نيـازي شـده اسـت و بـر ايـن اسـاس سـازمان و نهـاد ماليـاتي                مالياتي نيز احساس بـي    

ناپذير براي رشد و شكوفايي اقتـصاد كـشور          عنوان يک ضرورت اجتناب    گاه به  هيچ

  . قرار نگرفته استمورد شناسايي وتوجه

 توجه ها و ابزارهاي نوين بي     گيري از روش   نظام اداري و ديواني کشور نسبت به بهره        .۱۱

ها به کمترين حد قابل تصور خود رسـيده      وري در طي اين سال     بوده و در نتيجه بهره    

  .است

هاي مختلف حتـي نهادهـا    روحيه تعامل و همگرايي و سازگاري در نهادها و سازمان     .۱۲
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توجهي قـرار گرفتـه و سـازمانها و نهادهـا هريـک در               هاي مکمل مورد بي    و سازمان 

  .اند ها و نهادها زندگي کرده نياز از ساير سازمان اي مستقل و بي جزيره

توجهي  روحيه تعلق سازماني در ميان کارکنان دولت و مديران مياني کشور مورد بي .۱۳

  .رت نپذيرفته استقرار گرفته است و کوشش الزم در جهت تقويت اين روحيه صو

اصل شايسته ساالري در گزينش مـديران عـالي و مـديران اداري مـورد توجـه قـرار                  .۱۴

در نتيجه معيارهاي ديگـري بـراي بکـارگيري و ارتقـاء مـديران مـورد               . نگرفته است 

  توجه بوده است

پذيري پـس از آن      نظام تفويض اختيار به مديران مياني و مديران اجرايي و مسئوليت           .۱۵

  .اقتصادي کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته استدر مديريت 

در داخـل يـک سـازمان       روحيه همگرايي و هماهنگي در ميـان کارکنـان و مـديران              .۱۶

 قرار نگرفته و حتي در برخي مواقع روحيـه واگرايـي نيـز مـشاهده        مورد توجه جدي  

  .شود مي

ها و ابزارهـاي نـوين درعرصـه         کارگيري روش  هنظام آموزش ضمن خدمت جهت ب      .۱۷

ختلف اقتصادي مورد كم توجهي قرار گرفته و در برخـي مواقـع نيـز تنهـا ظـاهر و                    م

  .شود اي از آن در مديريت اقتصادي مشاهده مي پوسته

نظام انگيزشي مناسب و متناسب در سطوح مختلف اجرايي براي مديران و کارکنان              .۱۸

يـزش در   اي متفاوت و متنوع از ابزارهـاي انگ         مجموعه. مورد توجه قرار نگرفته است    

  .کار گرفته شده است هها و نهادها بر حسب سليقه ب سازمان

هاي مولد و سازنده و پرهيز  جهت ترغيب و تشويق پرسنل و مديران به تداوم فعاليت  .۱۹

پاداش و  (هاي نادرست، نظام مطلوب و پايدار جبران خدمات           دادن متخلفان از رويه   

  . مورد پذيرش و اجرا قرار نگرفته است) تنبيه

  . ها و نهادها استقرار نيافته است م کنترلي درونزا و اثر بخش در درون سازماننظا .۲۰

وسـايل ارتبـاط جمعـي، اتحاديـه و         (نظام کنترل عمـومي از طريـق نهادهـاي مـدني             .۲۱

مهـري   توجهي قرار گرفته و در برخـي مواقـع نيـز بـا بـي               مورد بي  )هاي صنفي   تشكل

  .روبرو شده است

هـا و     هـا، برنامـه    انوني که وظيفه نظـارت بـر سياسـت        هاي رسمي و ق     نهادها و سازمان   .۲۲

هاي اقتصادي را بر عهده دارند از توان، پويايي و انگيزه الزم برخورد نبـوده و          پروژه

  .اند هاي جاري و روزمره بسنده كرده صرفاً به برخي فعاليت
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دهـاي  ها و نها   هاي دستگاه   ها و ناکامي    استانداردهاي مورد نياز براي ارزيابي كاميابي      .۲۳

  .مختلف به مديران و كاركنان معرفي نشده است

هـا و    هاي ادواري و منظم که تهيه آنها طبق قانون بر عهده برخي از سـازمان               گزارش .۲۴

هاي ذيربط نيز نـسبت بـه        گردد و سازمان   ها گذارده شده است تهيه و ارائه نمي         نهاده

  .اند عدم انجام اين مهم عادت کرده

محيطـي يـا اجتمـاعي کـه در اجـراي            برخي قيود زيست  هاي ريالي و زماني و        سقف .۲۵

هاي اقتصادي رعايت آنان توصيه شده است مورد بي توجهي قرار            ها و فعاليت    برنامه

کننـد و نـسبت بـدانان        هاي نـاظر ايـن وضـعيت را عـادي تلقـي مـي              گرفته و سازمان  

  .دهند واکنش مناسب و در خور را ارائه نمي

  
  تپيشنهادا

درآمد نفتي بر ناکارآمدي فرآيند مـديريت اقتـصادي کـشور پيـشنهاد             با توجه به اثرات     

  .گردد که درآمدي نفتي به سه صورت زير دراقتصاد کشور مورد استفاده قرار گيرند مي

هـاي عمرانـي جهـت       تخصيص بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش نفت به فعاليـت           .۱

 صـيانت از  خـصوصاً تقويـت و   (هاي اقتصادي کـشور      افزايش و گسترش زيرساخت   

  )صنعت نفت

هايي صورت پـذيرد کـه بخـش خـصوصي            گذاري صرفاً در پروژه       اين سرمايه . ۱‐۱

  .اجازه، امکان، تمايل يا ضرورت حضور در اين بخش را ندارند

گذاري در يک شرايط شفاف، رقابتي و عادالنه با استفاده از بخش              اين سرمايه . ۱‐۲

  .عنوان پيمانكار صورت پذيرد خصوصي به

هـاي مـستقيم بـه        صيص بخشي ديگر درآمدهاي ناشي از فـروش نفـت بـه يارانـه             تخ .۲

  هاي پايين درآمدي جهت برقراري عدالت اقتصادي  دهك

ها بطور مستقيم و از طريق يک سازمان واحد دولتي مناسب صورت              اين يارانه . ۲‐۱

  .پذيرد

هـاي   کهايي که جهت توانمندسازي يـا حمايـت از دهـ           کليه نهادها و سازمان   . ۲‐۲

  .اند در سازمان متولي اين كار ادغام شوند کم درآمد تشکيل شده

هـاي مردمـي از طريـق       هاي ناظر و نظـارت     هاي رسمي از طريق سازمان     نظارت. ۲‐۳

  .ها نظارت داشته باشند نهادهاي مدني به چگونگي توزيع اين يارانه
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ورت صـ  هگذاران بخـش خـصوصي بـ       تخصيص بخشي از درآمدهاي نفتي به سرمايه       .۳

هـاي تخـصص     سازي بخش خصوصي از طريق بانک     تسهيالت بانكي جهت توانمند   

  )كشاورزي، صنعت و معدن، توسعه صادرات(دولتي 

  .هاي دولتي و شبه دولتي حق استفاده از اين تسهيالت را نداشته باشند شرکت. ۳‐۱

ني کنندگان از اين تسهيالت بطور رسمي و عل گزارش ساالنه مربوط به استفاده. ۳‐۲

  .منتشر گردد

ها در همه مراحل      هاي صنفي بر دريافت و پرداخت اين وام        ها و تشکل    اتحاديه. ۳‐۳

  . نظارت داشته باشند
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