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  چكيده
پيشبرد اهداف براي گيري و تخصيص منابع كشور  هدف اين مقاله گشودن افق جديدي به روي نظام تصميم

با تكيه بر اين يافته مهم نهادگرايان و گيري از دستگاه نظري نهادگرايي  به اين منظور با بهره. توسعه ملي است
به بررسي عوامل  ،»هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله است ريتاريخ توسعه، تاريخ اقتصادي نوآو«تاريخي كه 

ساز تغييرات نهادي و نقش برجسته دولت و بستر تاريخي در مسير ترتيبات نوآورانه كاهنده هزينه مبادله  زمينه
هاي يادشده را كه به توسعه وكاهش هزينه مبادله در جوامع  هاي نوآوري ايم و در اين راستا ويژگي پرداخته

مراجعه به تاريخ اقتصادي كشورمان، تالش  همچنين با .يافته منجر شده است، مورد بررسي قرار داديم عهتوس
هاي مبادله  هاي معطوف به كاهش هزينه هاي چشمگيري كه در اثر تالش شواهد مهمي از موفقيتشده است 

هاي  مونه از تجربه نوآوريبدين منظور به دو ن .وجود دارد مطرح و دستاوردهاي آن مورد بررسي قرار گيرد
و » سازي هزينه و منابع دالري شفاف«هاي اوليه پس از پيروزي انقالب اسالمي،  يادشده در ايران و در سال

هاي نوآورانه  اشاره و وضعيت قبل و بعد از اين اقدام» سازي مقررات مربوط به تجارت خارجي شفاف«
دهد كه در اقتصاد سياسي ايران، با استفاده از  هاي پژوهش حاضر نشان مي افتهي. تشريح شده است

توان با  جويي و جلب اعتماد توليدكنندگان مي هاي نهادي معطوف به افزايش هزينه فرصت رانت نوآوري
  .سرعت مطلوبي به سمت تحقق اهداف توسعه ملي حركت كرد

  
  .JEL: N15, O17, P48بندي  طبقه
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    مقدمه -1
شود نسبت  نيافتگي ارايه مي هايي كه از ديدگاه نهادگرايان در ارتباط با توسعه و توسعه تبيين

از جمله اينكه با اين الگوي تبييني در عين حال  ،هاي زيادي دارد به اقتصاد متعارف مزيت
هاي ناموفق نيز به صورت روشمند  ان براي نمونهتو شود، مي تر مي كه رموز توسعه قابل فهم

هاي اقتصاد  نظر از همه محدوديت توضيحاتي فراهم كرد. اين در حالي است كه صرف
توان چرايي  متعارف در زمينه توسعه، در قالب اين الگوي نظري در بهترين حالت تنها مي

صاد متعارف فرض بر اين بقا و بالندگي كشورهاي موفق را تبيين نظري كرد. از ديدگاه اقت
شوند. در نتيجه،  است كه واحدهاي ناموفق در كوران رقابت از گردونه فعاليت حذف مي

طور اساسي نبايد هيچ واحد ناموفقي در جهان مشاهده شود در حالي  به قاعده اين الگو به
اموفق كه در واقعيت در هر برهه از تاريخ همواره اكثريت موارد مشاهده شده را واحدهاي ن

اند، خواه اين واحدهاي ناموفق عنوان كشور داشته باشند و در مقياس جهاني  داده تشكيل مي
هايي درون اقتصاد ملي باشند.  آنها را بررسي كنيم و خواه اين واحدهاي ناموفق بنگاه

اقتصاد متعارف قادر به تبيين چگونگي و چرايي بقاي آنها نيست و اما در چهارچوب نظري 
ي، تحقق توسعه در نهايت، ناظر بر شرايطي است كه ساختار نهادي مشوق نهادگراي
دهد نهادهاي كارآمدي كه  هاي مبادله كاهنده باشد. تاريخ اقتصادي نشان مي هزينه

ويژه از طريق تعريف، تضمين و اجراي  مشخصه بارز آنها پايين بودن هزينه مبادله است، به
ل مسير توسعه منجر شده و تغييرات و به نسبت كارآمد حقوق مالكيت، به تسهي

هاي ثمربخش و كاهنده هزينه مبادله، در نهايت  هاي انجام شده در جهت انگيزش نوآوري
بخش را به همراه داشته است. در نتيجه، فهم درست اين مسأله كه براي  دستاوردهاي توسعه

ست و چه بستري بايد هاي نهادي الزم ا يافتگي، چه نوع تغييرات و نوآوري رسيدن به توسعه
تواند  ها شكل گيرد و به بهبود عملكرد اقتصادي منجر شود، مي مهيا شود تا اين نوآوري

  گيري و تخصيص منابع جوامع باشد.  كمك بسزايي در خصوص تصميم
توان بر اين مبنا، به اعتبار تجارب تاريخي كشور و  پرسش اساسي اين است كه آيا مي

ان، راهي به سوي توسعه كشور ارايه كرد. در راستاي شواهد تجربي موجود در جه
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پاسخگويي به اين پرسش در ادامه مقاله و در بخش دوم، مفهوم هزينه مبادله و عوامل 
وري، ارايه  دهنده آن و همچنين عوامل مؤثر بر كاهش آن و در نتيجه، افزايش بهره شكل
گيري  ادله كه در اوايل شكلهاي نهادي كاهنده هزينه مب شود. بخش سوم، به نوآوري مي

وري در اين جوامع منجر شد، اختصاص دارد و در اين  غرب مدرن به رشد فزاينده بهره
هايي از  نمونه هاي نهادي يادشده بر توسعه و عملكرد اقتصادي نوآوري راستا دستاوردهاي

در بخش چهارم، نقش دولت و بستر تاريخي  جوامع موفق و ناموفق، آورده شده است.
شود،  يافتگي ارايه مي جوامع در مسير ترتيبات نهادي نوآورانه كاهنده هزينه مبادله و توسعه

زيرا از سويي، با توجه به نوسانات عملكرد اقتصادي در هر كشور خاص در طول تاريخ 
كه كند  را معرفي ميهاي نهادي  نوآوري اي از مجموعهمراجعه به تاريخ اقتصادي هر كشور 

مورد استفاده  آن كشور، نوان نيروي محركه بالندگي و حركت به سوي توسعهع بهتواند  مي
تواند در مسير  شود كه نهاد دولت نيز مي گيرد. همچنين نشان داده ميخردورزانه قرار 

در بخش آخر تجربه دو هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله كمك بسزايي كند.  نوآوري
گيري و  سازي فرآيندهاي تصميم شفاف«يران، نوآوري نهادي كاهنده هزينه مبادله در ا

سازي مجوزها و مقررات مربوط به تجارت  شفاف«و » منابع ريالي و دالري صيصتخ
شد و دستاوردهاي  هاي پس از پيروزي انقالب اجرا مي در اوايل سالكه » خارجي
اي ه عنوان راهكاري براي بازشدن گره به بخش را به همراه داشت، ارايه شده و توسعه
  اي امروز ايران، پيشنهاد شده است. توسعه

 
و تغييرات  1مروري بر نظريات پيشين در ارتباط با مفهوم هزينه مبادله -2

  نهادي
هاي مبادله را از نظريه سنتي كه  بر هزينه پرهزينه بودن مبادله اقتصادي، رهيافت مبتني

سال، سودهاي  200د. به مدت ساز اند، متمايز مي ها از آدام اسميت به ارث برده اقتصاددان
پذير شده بود، اساس  واسطه تخصصي شدن و تقسيم كار امكان حاصل از تجارت كه به

پذير شد  داد، اما تخصصي شدن با افزايش اندازه بازارها امكان نظريه اقتصادي را تشكيل مي
                                                                                                                   
1- Transaction Cost 
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تي كه در تر شدن تقسيم كار، تعداد مبادال تدريج همراه با رشد اقتصاد جهاني و خاص و به
گرفت، گسترش يافت. با اين حال، بسياري از  خالل عملكرد اقتصادها صورت مي

بر بودن فرآيند مبادله توجهي نداشتند. اينكه  اقتصاددانان با پيروي از اين رهيافت، به هزينه
نظريه  فرآيند مبادله دربردارنده هزينه معامالتي است، اصالحات قابل توجهي را در

كند و پيامدهاي بسيار متفاوتي براي عملكرد اقتصادي به دنبال دارد  مياقتصادي ايجاب 
هاي تجاري  هاي سازماندهي و انجام فعاليت هاي مبادله، هزينه ). هزينه56، ص1385(نورث، 

كنند و نفوذ قوي بر  هاي اقتصادي را تعيين مي هستند. آنها روش سازماندهي فعاليت
گذاري دارند. وقتي هزينه مبادله باالست،  فق سرمايهو انتخاب ا كار و ريزي كسب برنامه

تواند به  هاي مبادله باال مي هاي افراطي، هزينه كنند. در حالت بازارها به نحو كارا عمل نمي
هاي با  هايي كه در محيط طوري كه بعضي فعاليت به ،شكست كل بازار منجر شود

هاي مبادله به  هايي از هزينه شوند. نمونه يهاي مبادله پايين رايج هستند، اصالً انجام نم هزينه
هاي مهم كاالها و خدمات مورد  هزينه كسب اطالعات درباره ويژگي اين شرح هستند:

مبادله، هزينه تهيه منابع مالي و سرمايه، هزينه تضمين و اجراي حقوق مالكيت، هزينه 
هزينه تشكيل  وكار، هاي كسب دست آوردن اطالعات در مورد شركاي تجاري و فرصت به

گيري كيفيت نيروي  ها، هزينه انعقاد و اجراي قراردادها، هزينه اندازه و سازماندهي شركت
ونقل، واردات و صادرات كاالها و هزينه رعايت و اطاعت از قوانين و  كار، هزينه حمل

 ).3، ص1387نمايندگان دولت (هولدن،

اي خاص و ثابت  ازارها در نقطهدر الگوي تعادل عمومي والراس كاالها مشابه هستند. ب
گيرد. افراد به صورت كامل  قرار دارند و انجام مبادله در يك لحظه معين از زمان صورت مي

هاي كاالهاي مورد مبادله آگاهي دارند و شرايط مبادله براي طرفين يكسان و  از تمام مشخصه
ترين  كي از مهمعنوان ي آشكار است. اگر نقطه عزيمت خود را در بحث از مبادله به

هاي اقتصادي براساس اين رويكرد قرار دهيم، براي مبادله هيچ تالشي الزم نيست جز  فعاليت
ها به ابزار تخصيصي  آنكه بايد مقادير متناسبي پول صرف كرد. در چنين شرايطي، قيمت

شود. از سوي ديگر، هر مبادله  مناسبي براي حصول به باالترين ارزش مصرفي تبديل مي
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ادي به نام قرارداد دارد، خواه اين قرارداد مكتوب باشد يا نامكتوب، رسمي باشد يا همز
كند كه تنظيم و اجراي اين  شناختي اقتصاد مرسوم حكم مي غيررسمي. مفروضات انسان

قراردادها به صورتي كامل، بدون هزينه و با اتكا به اطالعات كامل و مجاني است. تا زماني 
هاي تكراري  محيط كوچك، اشخاص معين، كاالهاي محدود و مبادله كه قرارداد مربوط به

ماند. به موازات تنوع كاالها و غيرشخصي و غيرتكراري شدن  باشد، اين شرايط ثابت باقي مي
توان به اين مورد اشاره كرد كه  شود كه از جمله آنها مي مبادالت مسايل جديدي طرح مي

ده و الزمه كسب آن صرف وقت و انجام هزينه كافي انجام مبادله مستلزم وجود اطالعات بو
طلبي از سوي  براي دريافت آنهاست. از سوي ديگر، با موضوعيت يافتن احتمال فرصت

شناسيم و به او اعتماد كافي نداريم و شايد تا پايان عمر  طور دقيق او را نمي شخصي كه به
دهد. مسأله  و قرار ميسروكاري با او نداشته باشيم، مسايل جديدتري را هم پيش ر

هاي دستيابي به اطمينان  هاي كاال يا خدمت مورد مبادله و همچنين هزينه گيري ويژگي اندازه
بيني شده در  كافي در زمينه اجراي قرارداد به صورتي كامالً شفاف و در چهارچوب پيش

  ).53، ص1384شود (مؤمني، قرارداد از اين نوع مسايل محسوب مي
بين مجموعه عوامل مؤثر بر هزينه مبادله، سنگيني هزينه كسب براساس اين، در 

هاي  شود كه شامل هزينه هاي مبادله در نظر گرفته مي مثابه كليد فهم هزينه اطالعات به
كننده حقوق و هدايت  هاي حمايت هاي باارزش اقالم مورد مطالعه و هزينه سنجش ويژگي

توان گفت هزينه مبادله  ين ترتيب ميبه ا ).5، ص 1385و اجراي قراردادهاست (نورث،
كننده حد فاصل بين الگوي استاندارد نئوكالسيكي عرضه ـ تقاضا با واقعيت مشاهده  معين

. درك اين تفاوت و توجه به واقعيتي (Khan,1995, P.1)شده در مبادالت روزمره است 
مثابه  ان اقتصادي آن را بهپرداز اي اهميت دارد كه برخي از نظريه اندازه به نام هزينه مبادله به

بارزل . (Cheung,1983, P.21) اند انقالبي عظيم در انديشه اقتصادي محسوب كرده
هاي  طور مشخص به هزينه هاي متعارف توليد به هاي ناديده در هزينه در تشريح مؤلفه

زني براي  هاي مذاكره و چانه تعيين و انتخاب خريدار آن و فروشندگان احتمالي، هزينه
هاي نظارت و داوري در مورد قراردادها  كل دادن به قراردادها و در نهايت، هزينهش
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هاي مبادله تنها در  . از منظر نهادگرايي هزينه(Barzel, 1998, P.4)كند  اشاره مي
بازارهاي اقتصادي موضوعيت ندارد، زيرا در بازارهاي سياسي نيز در معرض ظهور 

هاي مبادله سياسي  هاي ظهور هزينه ترين زمينه همانواع گوناگون آن هستيم. يكي از م
هاي باالي ابراز  هاي سياسي ـ اجتماعي است. در چنين شرايطي، هزينه فقدان آزادي
كارانه و تظاهر دروغين  هاي پنهان هاي فرد به افزايش گرايش ها و دانسته عاليق و ارزش

هاي  تارها و انتخابشود. در اين صورت امكان درك واقعيت رف و رياكاري منجر مي
  .(Nelson & Silberberg,1987, PP.15-16) فردي بسيار دشوار خواهد بود

نهادگرايان از اين زاويه تالش دارند تا به تبيين علمي گسترش روحيه نفاق و 
توسعه بپردازند و نشان دهند كه در چنين شرايطي،  هاي درحال چندچهرگي در كشور

ا و روابط اقتصادي بسيار دشوار و پرهزينه خواهد بود. به ه دستيابي به درك دقيق واقعيت
هاي نهادي در نظر  هاي برخاسته از چهارچوب هاي مبادله را هزينه توان هزينه اين اعتبار، مي

كه دايره شمول آن بازارهاي سياسي و اقتصادي است.  (Cheung, 1998, P.15)گرفت 
است كه به موارد زير و نقش آنها در هاي مبادله كافي  براي درك ابعاد اهميت هزينه
تعيين سطح تخصصي  -2، 1تعيين نوع مواجهه با مخاطره -1عملكرد اقتصادي توجه شود: 

ويژه در بين  هاي عمودي و افقي به درك داليل اقتصادي ادغام -3ها،  شدن امور و فعاليت
شخص از سوي هاي سازماني م تبيين داليل انتخاب شكل -4هاي بزرگ و فرامليتي،  شركت
پذيري دروني ساختن  تبيين سطح امكان -5توسعه و  هاي درحال هاي اقتصادي كشور واحد
 .(Mc.manus, 1975, P.346) هاي خارجي پيامد

هاي مبادله به وجود  عنوان هزينه برخي از اقتصاددانان نئوكالسيك بدون تصريح به
كنند؛  يابد، اشاره مي انعكاس مي ها ها خارج از آنچه در تابع توليد بنگاه برخي از هزينه

هاي داللي، حق تمبر و دردسرهاي احتمالي بر سر راه  براي مثال، هيكس به هزينه
مثابه  ونقل و ماليات به هاي حمل آلن به هزينه و (Hicks, 1935, P.6)اجراي كار 

قد در مقابل، نهادگرايان با ناشاره دارند.  (Allen, 1999, P.894)هاي اصطكاك  هزينه

                                                                                                                   
1- Risk 
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گيرند و تنها اين تفاوت  ها را درست مانند افراد در نظر مي ديدگاه نئوكالسيكي ـ كه بنگاه
گيرند كه يكي تابع مطلوبيت دارد و ديگري، انگيزه سودآوري و در  را بين آنها در نظر مي

 كنند كه به اين نكته توجه ميـ  ها نيز منحني توليد دارند برابر سبدهاي مصرفي افراد، بنگاه
مثابه سازوكار هماهنگي، چيزي  گيري بنگاه و خروج عامالن اقتصادي از بازار به منشأ شكل
مثابه يك سازوكار هماهنگي  هاي مبادله نيست. به اين ترتيب آنان براي بنگاه به جز هزينه

  .(Kreps, 1995, P.46)گيرند  رقيب بازار، هويتي مستقل در نظر مي
طور كامل تغييرات نهادي و سازماني كه  داريم كه به در نتيجه، اكنون ادبيات معتبري

وري را كه ناشي از اين فناوري است،  هاي جديد بوده و رشد و بهره متناسب با فناوري
دهد، اما اين، همه داستان نيست. رشد بخش معامالت ناشي از رشد قواعد و  توضيح مي

هايي كه  خود براي رويارويي با رويه نوبه قوانين نيز بوده است كه اين قواعد و قوانين نيز به
اند. اين مجموعه،  شده، تكامل يافته هاي اقتصادي در قرن گذشته ظاهر مي در فعاليت

ازاي هر معامله، هزينه مبادله را كاهش و قواعدي كه هزينه  تركيبي است از قواعدي كه به
ل ريشه در حقوق مالكيت اند. قواعد گروه او داده ازاي هر معامله، افزايش مي مبادله را به

طور مستقيم  اند، چه به وري بوده هاي بهره خوب تعريف و اجرا شده دارد كه مشوق انگيزه
مانند حق امتيازها و قوانين انحصاري تجارت و چه به صورت غيرمستقيم در زمينه 

ا هاي سياسي و اقتصادي غيرمتمركز و كار هاي دستيابي به دانش؛ دوم، اتخاذ تصميم انگيزه
پذير كرده و سوم، رقابت كارا را در بازارهاي  را در بازارهاي سياسي و اقتصادي امكان

  .(North, 1994, P.9) اند پذير ساخته سياسي و اقتصادي امكان
ها  توان اين هزينه هاي ارايه شده از مفهوم هزينه مبادله، اينكه چگونه مي اما با توجه به تلقي

ارآمد پيشين را تغيير داد و ترتيبات نهادي كارآمد و توسعه را كاهش و چهارچوب نهادي ناك
هاي بسياري براي بررسي آن  وجود آورد، از جمله مسايلي است كه تاكنون تالش بخش را به

 1دراكر نوشته پيتر» داري جامعه پس از سرمايه«توان به كتاب  مي صورت گرفته است؛ ازجمله
تحول و دگرگوني بنيادين جهان معاصر، يعني انتقال )، اشاره كرد كه در اين اثر، وي، 1375(

                                                                                                                   
1- Peter F. Drucker  
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داري را به جامعه پساصنعتي تحليل و چگونگي تأثير و تاًثر اين انتقال بر  آن از عصر سرمايه
كند و توضيح  جامعه و مسايل اقتصادي، تجاري و سياسي را در حال و آينده بررسي مي

دهد و  بشري، تحولي بنياني رخ ميدهد كه چگونه با گذشت هر چند صد سال در جامعه  مي
اي اقتصاد و تجارت و باالخره ساختار اجتماعي  هاي پايه جامعه و نگرش آن به جهان و ارزش

اين اثر، همواره بر موضوعي قطعي و  كند. دراكر در ت متاًثر ميدش و سياسي آن را به
در تمام نهادها،  الوقوع تاًكيد دارد و آن، تغيير و تحول دايمي و دگرگوني مستمر حتمي
ها و مفاهيم سياسي است. بدين  ها، باورها و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و سيستم ارزش

هاي اين  كند و چالش وجوگر به آينده، گذشته را تحليل مي منظور وي ضمن نگاهي جست
ها و واكنش  اي جديد را شناخت آن چالش دوران گذار را برمي شمرد و راه آفرينش آينده

داند و اما در بين تمام مطالعات انجام شده در حوزه نهادها و تغييرات  اسب به آنها ميمن
ترين آن مربوط به آثار نورث بوده كه محصول بالغ بر چهل سال تاًمل فكري  نهادي، برجسته

دان اقتصادي، اهميت تاريخ تنها  عنوان يك تاريخ وي در اين قلمرو است. از ديدگاه نورث به
توان از گذشته آموخت، بلكه به آن دليل است كه حال و آينده  يل نيست كه ميبه اين دل

هاي امروز و فردا را  واسطه تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشته پيوند دارند. گذشته انتخاب به
توان تنها در قالب حكايت تحول و تغيير نهادي فهميد. در  دهد و گذشته را مي شكل مي

دهد و  ي از اين چهارچوب كلي، نظريه نهادها و تغيير نهادي را ارايه ميگير نتيجه، او با بهره
كند. تعيين اينكه نهادها  درباره ماهيت نهادهاي اقتصادي و سياسي و نحوه تغيير آنها بحث مي

گذارند، محور اصلي  هاي معامالتي و توليد تأثير مي دقيقاً چه هستند و چگونه بر هزينه
بطه است. مقاله حاضر نيز از اين چهارچوب نظري نهادگرايان و هاي او در اين را تحليل

  ويژه آراي داگالس نورث بهره برده است. به
  
  ساز آن  هاي نهادي و عوامل زمينه نوآوري -3

اند از قوانين رسمي جاي  هاست كه عبارت اي پيچيده از محدوديت ثبات ثمره مجموعه
تر است. اين مجموعه  سطح ماقبل آن پرهزينهگرفته در سلسله مراتبي كه تغيير هر سطح از 



 9هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله و توسعه اقتصادي: نگاهي به تجربه ايران  نوآوري

 
 

 

شود كه متشكل از گسترش، شرح و بسط و  هاي غيررسمي را شامل مي همچنين محدوديت
هاي غيررسمي جزيي از رفتار عادي  جرح و تعديل قوانين هستند. از آنجا كه محدوديت

ت از سازگاري اند، استعدادي قوي براي بقا دارند. در مقابل تغيير نوعاً عبارت اس شده
اند. مسير  اي مركب از قوانين، هنجارها و اجرا كه مقوم چهارچوب نهادي با مجموعه 1مرزي

هاي صعودي و بازارهاي ناقص كه  بازدهي ؛پذيرد تغييرات نهادي از دو عامل تأثير مي
هاي معامالتي قابل مالحظه، مشخصه آن است. در شرايطي كه نهادها بازدهي  هزينه

يابند و بدين ترتيب اگر  ه باشند و بازارها رقابتي باشند، نهادها اهميت نميصعودي نداشت
هاي غيرصحيح در اختيار داشته باشند و براساس آن عمل كنند يا  كنشگران در ابتدا مدل

شود،  هايشان مي حذف خواهند شد يا آنكه بازخورد اطالعاتي كارآمد باعث تصحيح مدل
يابند و در واقع، هر چهار  ته باشد، نهادها اهميت مياما اگر بازدهي صعودي وجود داش

هاي كمابيش متفاوت.  آيند، هرچند با برخي ويژگي به كار مي 2سازوكار خودتثبيتي آرثور
كند  در نهايت، شبكه به هم وابسته ماتريس نهادي بازدهي صعودي چشمگيري را ايجاد مي

تبع اين نهادها  زماني كه بازارهايي كه بهدهد، اما تا  و مسير بلندمدت اقتصادها را تشكيل مي
هاي معامالتي در آن صفر  شوند، رقابتي باشند يا حتي تقريبي با مدلي كه هزينه تشكيل مي

است، مطابقت داشته باشند، در اين مسير بلندمدت كارا خواهند بود. در غير اين صورت، 
هاي معامالتي  راكنده و هزينهيعني اگر بازارها ناقص، بازخورد اطالعات در بهترين حالت پ

واسطه بازخورد بسيار ناقص و هم  هاي ذهني كارگزاران كه هم به سنگين باشد، آنگاه مدل
دهند. در ارتباط با  اند، اين مسير را تحت تأثير قرار مي واسطه ايدئولوژي دگرگون شده به

جوامع فراهم  اينكه چه عواملي شرايط را براي تغييرات چهارچوب نهادي شكل گرفته در

                                                                                                                   
1- Marginal Adjustment  

هاي تأسيس كه  هاي ثابت يا هزينه هزينه -1كند: تثبيت را معرفي ميور در اين مورد چهار سازوكار خودآرث -٢
اثرات يادگيري كه با رواج آنها كيفيت محصوالت افزايش  -2يابد، كاهش مي هنگام افزايش توليد، هزينه واحد آنها

اثرات تشريك مساعي كه همكاري با ديگر كارگزاران اقتصادي را كه فعاليتي مشابه  -3يابد،  ها كاهش مي يا هزينه
آورد  ا به دنبال ميانتظارات تطبيقي كه اعتماد به بازار، اعتماد بيشتري ر -4كند و  انجام مي دهند، سودآور مي

)Arthur,1988, P.1.( 
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كنند، بايد گفت، شيوه مسلطي كه جوامع و اقتصادها در جهان براساس آن شكل گرفته  مي
اند، تغييرات نهادي تدريجي و از طريق  و چهارچوب نهادي پيشين خود را تغيير داده

ترين منشأ اين تغييرات نهادي، تغييرات اساسي  تعديالت نهايي پيوسته بوده كه مهم
هاي متقابل  هاي افراد را در كنش هاي نسبي، انگيزه است. تغييرات قيمت هاي نسبي قيمت

هاست). عوامل  كند (كه تنها منبع ديگر اين نوع تغييرات، تغيير سليقه انساني دگرگون مي
شوند:  هاي نسبي نيز محسوب مي زير كه همگي منشأ تغييرات نهادي هستند، تغيير در قيمت

، تغييرات هزينه اطالعات و تغييرات دانش فني. اين تغييرات تغيير نسبت قيمت عوامل توليد
ها (سياسي، اقتصادي و نظامي) هستند در جهت  هاي مستمر سازمان دهنده تالش نشان

كند و در  هاي نسبي را دگرگون مي هايي كه قيمت حداكثر ساختن (تابع هدفشان)، تالش
كه بيان شد، تغييرات نهادي غالباً طور  انجامد. گرچه همان نتيجه، به تغييرات نهادي مي

طور گسسته و از طريق تعديالت ناپيوسته كه  اند، ممكن است تغييرات نهادي به تدريجي
وجود آيد.  اند، به ها، فتوحات و بالياي طبيعي منشأ اين نوع تغييرات نهادي ها، جنگ انقالب

طور معمول نتيجه  كه به هوداي در قوانين رسمي ب منظور از تغييرات ناپيوسته، تغييرات ريشه
كشورگشايي يا انقالب است. در اين موارد اگرچه ممكن است قوانين رسمي دچار تغيير 

هاي غيررسمي ميلي قوي به بقا خواهند داشت و  كلي شوند، اما باز هم كثيري از محدوديت
يك قوانين رسمي جديد بسته به اينكه چقدر بر نظام انگيزشي مستلزم تعهدات ايدئولوژ

تدريج متزلزل شود يا اينكه حاصل كار به مرور زمان ميل به  مبتني باشد، ممكن است به
هاي كلي (از هر دو طرف) يابد تا تعادل جديدي برقرار  سوي تجديد ساختار محدوديت

  ).135، ص 1385 شود (نورث،

  
هاي مهم تحول در  هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله از عرصه نوآوري -4

  عهمسير توس
از نظر اقتصاددانان نهادگرا، توسعه در نهايت، ناظر بر شرايطي است كه ساختار نهادي  

هاي مبادله كاهنده باشد. استدالل آنان براساس مباني نظري و شواهد  مشوق هزينه
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پذير ساختن چنين اتفاقي به چهار گروه نوآوري  تجربي متعدد اين است كه براي امكان
مشترك همه آنها، غيرشخصي كردن روابط و مناسبات حاكم  نهادي نيازمنديم كه وجه

گيري غرب مدرن باعث كاهش هزينه مبادله در اين  هاست و در اوايل شكل بر مبادله
  اند از: ها عبارت اين نوآوري جوامع شده است.

  .دهند هايي كه تحرك سرمايه را ارتقا مي نوآوري -1
حساب  توان به تكامل صورت ت، مياز عواملي كه نقش مهمي در تحرك سرمايه داش

هاي  حساب ها و ابزارهايي كه مذاكره را درباره صورت خصوص توسعه تكنيك معامله و به
كرد، اشاره كرد. البته خود قابليت  پذير مي گيري امكان هاي تخفيف معامله و بهبود روش
و مراكز مالي ها  ها، بانك گيري به ايجاد نهادهايي از جمله نمايشگاه مذاكره و تخفيف

ها بستگي داشت. در اين  سابقه مبادله به گسترش بي وابسته بود كه توسعه اين نهادها نيز
هاي مبادله الزم بود، قابليت  حساب زمينه عالوه بر اقتصاد مقياس كه براي توسعه صورت

اجراي بهتر قراردادها نيز حياتي بود. همچنين نوآوري ديگري كه نقش مهمي را بر تحرك 
كرد، عبور از تكيه بر روابط خويشاوندي و تعهدات اخالقي ـ عقيدتي بر  مايه ايفا ميسر

ها بود كه از طريق يك نظام حسابداري پيشرفته  سازوكارهاي غيرشخصي كنترل رفتار بنگاه
  آمد. دست مي هاي بازرسي به و روش

  .دهند هاي كسب اطالعات را كاهش مي هايي كه هزينه نوآوري -2
هاي مربوط  داد، پيشرفت هاي مبادله را كاهش مي وري كه هزينه ع كلي بهبود بهرهدومين منب

شد: انتشار قيمت  ها شامل اين موارد مي هاي اطالعات بود. اين هزينه به كاهش هزينه
ها،  ها، اندازه هاي راهنماي حاوي اطالعاتي درباره وزن كاالهاي مختلف، انتشار كتاب

ها خود  شرفتيها. اين پ ويژه درباره نرخ مبادله پول تي و بهها، سيستم پس دستمزد واسطه
  المللي بود. تابعي از عملكرد اقتصاد مقياس و حجم تجارت بين
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ها را بين بازيگران مختلف  ها را به ريسك تبديل و ريسك ياطمينانناهايي كه  نوآوري -3
  .كنند توزيع مي

بر نهادهايي  و دومي ناظربوده از اين قبيل  كه اولي ناظر بر حقوق مالكيت و حاكميت قانون و
هاي  حساب صورت هاي متنوع و گذاري مشترك و سبد دارايي سرمايه،  بيمهانواع مانند است 

  استاندارد مبادله.

  .دبخش ميكند و بهبود  ميهايي كه اجراي قراردادها را تضمين  نوآوري -4
و نحوه اجراي آن است كه از در آخرين نوآوري يادشده نقش حياتي در قانون تجارت 

عنوان مدرك در  تر حسابداري و استفاده ثبتي از آنها به هاي پيشرفته طريق توسعه روش
اي براي اثبات واقعيت در اختالفات  ها، اين امكان را فراهم آورد كه اين مدارك پايه مناقشه
   .(North,1994,P.2)شود 

نهادي كاهنده هزينه مبادله يادشده در هاي  توان تجربه موفق نوآوري براي نمونه، مي
دست يكديگر داده و بازارهايي  به ها دست آمستردام هلند را نام برد كه در آنجا اين نوآوري

وجود آوردند كه سلف مجموعه بازارهاي جديد و كارآمدند. بازارهايي كه رشد مبادله  به
ر را به خود جلب كرد؛ كا و اند. سياست باز، مهاجرت اهل كسب و تجارت را ميسر كرده

وجود آمد. درست  مين سرمايه الزم براي تجارت راه دور بهأهاي مؤثري براي ت شيوه
هاي مالي شكل گرفتند تا  هاي تنزيل در مؤسسه طور كه بازارهاي سرمايه و روش همان
هاي تقسيم  هاي الزم براي تضمين و تعهد مالي تجارت كاهش يابد. توسعه روش هزينه

پذير، ايجاد بازارهايي با مقياس  ديل نااطميناني به ريسك آماري و محاسبهريسك و تب
هاي قابل انتقال  هاي اطالعاتي را ميسر ساختند و توسعه بدهي بزرگ كه كاهش هزينه

). 202، ص 1385 اند (نورث، هاي معامالتي دولت، همگي بخشي از داستان كاهش هزينه
هاي مبادله پايين در اين نمونه كشورها،  از هزينهدست آمده  بدين ترتيب ساختار نهادي به

  كشاند. يافتگي مي توسعه عملكرد اقتصادي را به سمت بهبود، كارآمدي و
هاي باالي مبادله در  دست آمده از هزينه توان به ساختار نهادي ناكارآمد و به همچنين مي
ه در اين جوامع هاست ساختار نهادي يادشد توسعه اشاره كرد كه سال حال كشورهاي در
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گرا و كاهنده هزينه مبادله،  ها در جهت تغيير آن به ساختار نهادي توسعه تثبيت شده و تالش
هاي غيررسمي (و در  توسعه، بخش حال مثمرثمر نبوده است. گرچه اغلب در كشورهاي در

عمل اقتصادهاي زيرزميني) وجود دارند كه در جهت فراهم آوردن ساختاري براي مبادله 
آيد، زيرا عدم حفاظت از حقوق  دست مي هاي باال به كنند، اما اين ساختار با هزينه ش ميتال

كند كه بتواند  اي منحصر مي هاي مبادله شخصي هاي اقتصادي را به نظام مالكيت، فعاليت
انواع قراردادهاي خوداجرا را در اختيار گذارد. عالوه بر اين، در كشورهاي يادشده، 

نيافتگي  كنند خود بر تداوم توسعه ساختار اصلي توليد را تعيين مي چهارچوب نهادي كه
برداري كنند كه در  هاي سودآوري بهره آيند تا از فرصت وجود مي ها به زنند. بنگاه دامن مي

ثباتي حقوق مالكيت، اجراي ضعيف  هاي موجود از جمله: بي نتيجه، مجموعه محدوديت
هاي انحصارطلبانه، آنها را به سمت داشتن  محدوديتقوانين، وجود موانع ورود به صنعت و 

دهد. در اين شرايط،  هاي كوچك سوق مي مدت و مقياس هاي كوتاه سرمايه اندك، افق
كار اقتصادي تجارت، فعاليت در جهت توزيع مجدد يا حضور  و احتماالً سودمندترين كسب

ابت آنها قابل مالحظه است، هاي ث هاي بزرگي كه سرمايه در بازار سياه خواهد بود و بنگاه
هاي  اي و پرداخت هاي تعرفه هاي دولت و دريافت يارانه، حمايت تنها زير چتر حمايت

كند ـ به حيات  ندرت كارايي مولد ايجاد مي جبراني به سازمان سياسي ـ يعني تركيبي كه به
يافتن  رفت از چنين شرايطي، ). راه برون114، ص 1385 خود ادامه خواهند داد (نورث،

 هاي مبادله است. هاي بومي براي كاهش هزينه حل راه

  
هاي نهادي كاهنده هزينه  در مسير نوآوري» تاريخ«و » دولت«نقش  -5

  مبادله
   دولت -5-1

حداقل نزديك به چهار دهه است كه در قلمروي علم اقتصاد با پديده انقالب هزينه 
چوب پيشبردهاي نظري جديد مبادله مواجه هستيم. اين در حالي است كه در چهار

هاي كامالً قطبي، از  هاي توسعه به صورت دوگانه هايي كه در ارتباط با استراتژي بحث
شود، امروزه جايگاه مؤثري در  گرايي در برابر بازارگرايي، مطرح مي جمله دوگانه دولت
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كه ادبيات موضوع ندارد. امروزه اين بلوغ فكري تا حد قابل اعتنايي حاصل شده است 
هاي متفاوتي از بازار داريم و تنها با يك بازار مواجه نيستيم.كيفيت و عمق بازار  گونه

ها و سطح توانايي ساختار  هاي اجرايي دولت ها، بلوغ فكري و توانايي تحت تأثير ظرفيت
شدت تحت تأثير نحوه تعريف، تضمين  نهادي موجود در بنا كردن بازارهاست. بازارها به

مالكيت هستند و بنابراين، براساس نوع دولتي كه در كشور وجود دارد، و اجراي حقوق 
با بازارهاي متفاوتي مواجه هستيم. در حال حاضر بحث دولت در مقابل بازار جاي خود 
را به بحث تركيب خردمندانه دولت و بازار داده است. برحسب چگونگي ساماندهي 

گرا بودن هر دولت  بودن يا غيرتوسعه گرا توان به توسعه مداخالت دولت در اقتصاد، مي
داوري كرد. مداخالت دولت را به دو گروه عمده مداخالت حاكميتي در مقابل 

كنند. مداخالت حاكميتي دولت در ذات خويش  گرانه تقسيم مي مداخالت تصدي
بيشترين نقش را در توسعه بازارها و بخش خصوصي مولد دارد، افزايش اين نوع 

گرانه دولت، بخش خصوصي  وسعه ملي است، اما مداخالت تصديمداخالت به نفع ت
سازد. يكي از كاركردهاي انقالب هزينه مبادله،  مولد را از ميدان رقابت خارج مي
بينانه به مسأله توسعه ملي  هاي عملي واقع گذاري تصحيح رويكردهاي نظري و سياست

بعدي به ابزارهاي  تكانگار و  زده مطلق است كه از مسأله برخوردهاي ايدئولوژي
هاي مشاهده شده كه به صورت سه گونه كلي  هماهنگي عبور كرده و با تأكيد بر واقعيت

هماهنگي از كانال بازار، كانال فرمان و هماهنگي به شيوه مختلط است، از رويكردهاي 
 1384 زدايي كرده است (مؤمني، ايدئولوژي هاي دولت و بازار در اقتصاد قطبي به مداخله

پذير وضعيت هزينه مبادله  ). اين موضوع بدين معناست كه با معيارهاي كميت4لف، صا
گيري و برحسب سطوح هزينه مبادله  هاي متفاوت اندازه ها و رشته فعاليت درباره زمينه

هايي بايد در اختيار بازار قرار  شود كه امر اقتصادي در چه قسمت موجود مشخص مي
ها  هايي در اختيار بنگاه اقتصاد تحميل كند و در چه قسمتهاي كمتري به  گيرد تا هزينه

هايي دولت وظيفه مداخله  كننده را برعهده گيرند يا در چه قسمت تا آنها نقش هماهنگ
گويند،  را برعهده گيرد. به اين نحوه عملكرد، كارگزاري چندوجهي و چندسطحي مي
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ادله به صورت كامالً تركيبي بدين معنا كه موضوع هماهنگي اقتصادي با منطق هزينه مب
گيرد و ابزارهاي هماهنگي به صورت مكمل براي نيل به توسعه در نظر گرفته  صورت مي

   ).1392 گيرند (مؤمني، وجه در برابر هم قرار نمي هيچ شوند و به مي
وجود دولت براي رشد اقتصادي ضروري است، اما دولت عامل افول اقتصاد به دست 

رود. دولت براي به حداكثر رسانيدن درآمد، قوانين را مشخص و به تبع  بشر نيز به شمار مي
كاهد. بدين صورت كه با  هاي معامالتي را مي كند كه هزينه اين قيد، قوانيني را وضع مي

وجود اين قيد، كاالي عمومي، يعني مجموعه قوانين و ضمانت اجراي آن قوانين را 
كند. اين مجموعه شامل تعريف اوزان و  مي هاي معامالتي عرضه منظور كاهش هزينه به

مقادير متحدالشكل، حقوق مالكيت براي تشويق توليد و تجارت، نظام قضايي براي حل 
  ).58 ، ص1379 هاي اجراي قرارداد خواهد بود (نورث، اختالف و روش

هايي كه محيط  سازند، انگيزه در واقع، دولت و نهادهايي كه ساختار حكمراني را مي
كنند.  سازند، ايجاد مي كننده براي كارآفرينان را فراهم مي كار و نهادهاي حمايت و كسب

هاي نهادي كاهنده هزينه در دنياي  توان نقش دولت را در فرآيند نوآوري در اينجا مي
غرب بررسي كرد. دولت يكي از عوامل مؤثر در اين تحوالت بود و پيوسته بين نيازهاي 

در بين تجار و شهروندان كنش و واكنش متقابلي وجود داشت، مالي دولت و اعتبار دولت 
هاي دولت بر تكامل بازارهاي سرمايه تأثيري اساسي و چشمگير برجاي  ويژه سياست به

ها را توقيف كند يا به هر  واسطه تعهداتش دارايي توانست به نهاد، زيرا هرقدر كه دولت نمي
ايش عدم اطمينان در مبادالت استفاده كند، شكلي كه مايل باشد از نيروي قهريش براي افز

شدند.  گرفتند و بازارهاي كارآمدتر سرمايه ايجاد مي به همان اندازه نهادهاي مالي شكل مي
آميز،  ممانعت از رفتار خودسرانه حاكمان و توسعه قوانين غيرشخصي كه به نحوي موفقيت

هاي  همي از نوآوريكرد، بخش م هاي داوطلب را محدود مي هم دولت و هم سازمان
هاي حكومتي در آنها به گردش  هاي نهادي كه وام آمدند. توسعه جريان نهادي به شمار مي

مين أگيري بخشي از بازارهاي منظم سرمايه منجر شد و فرآيندي كه ت آمدند به شكل درمي
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پذير ساخت، گام مهمي در جريان تحول  هاي منظم امكان ديون دولتي را از محل ماليات
  ). 202، ص 1385 آمد (نورث، زارهاي سرمايه به شمار ميبا

  

  تاريخ  -5-2
هايي براي  شود كه فرمول مدت زمان طوالني است كه در ساحت انديشه توسعه مطرح مي

يافتگي  ها نداريم و ابزارهاي متفاوت هماهنگي برحسب سطح توسعه ها و زمان تمام مكان
يابد. بنابراين، يكي از كليدهاي محوري  هاي متفاوتي موضوعيت مي هر جامعه به شكل

گذاري توسعه، اين است كه فهم تاريخي از  هاي عرصه سياست رفت از چالش براي برون
هاي طوالني است كه جامعه علمي در  . همچنين مدت1هاي محيطي ارتقا يابد واقعيت

ته و اين وفاق پوزيتيويستي از علم فاصله گرف هاي پوزيتيويستي و شبه مقياس جهاني از تلقي
هاي مشروط هستند و شروط مورد  طور عموم گزاره هاي تئوريك به حاصل شده كه گزاره

نظر از طريق فهم تاريخي واقعيت اقتصادي ـ اجتماعي با الگوهاي نظري مطرح شده، 
شوند. از اين زاويه، برخي اقتصاددانان بزرگ توسعه اين ايده را مطرح  سنجي مي نسبت
د رويكرد تاريخي مورد توجه بيشتري قرار بگيرد تا سطح درك ما از مسأله اند كه باي كرده

، اقتصاددان 2سال قبل فردريك ليست 150هاي سياستي ارتقا يابد. نزديك به  توسعه و بايسته
پرتاب كردن «گذاران مكتب تاريخي آلمان مفهومي را با عنوان  بزرگ آلماني و از بنيان

)؛ بدين صورت كه كشورهاي پيشگام در زمينه توسعه 1374مطرح كرد (ليست، » 3نردبان
هنگامي كه از نردبان توسعه باال آمدند و به سطح پيشگامي رسيدند با انگيزه دور كردن 
فرصت و امكان ظهور رقبا در بين خود نردبان مورد استفاده براي نيل به توسعه را به سمتي 

ي مربوط به توسعه را به صورت هاي محور پرتاب كردند. اين كشورها كوشيدند ايده
غيرتاريخي مطرح كنند و شروع به انتقادهاي جدي از مراحلي كه خود براي دستيابي به 

هاي  ).كساني كه وقوف تاريخي به واقعيت1392توسعه طي كرده بودند، كردند (چانگ، 

                                                                                                                   
  )1379: نورث (به براي نمونه، ر.ك -1

2- Georg Friedrich List  
3- Kicking away the Ladder  
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رهاي انگارانه مقهور اين استراتژي محوري كشو مربوط به توسعه ندارند، امكان دارد ساده
پيشگام شوند. از اين زاويه، اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان و هم اقتصاددانان نهادگرا و 

اند  اي را در اين زمينه مطرح كرده العاده خصوص نهادگرايان تاريخي، شواهد بسيار خارق به
هاي نوظهور اقتصادي براي ساختن  هايي كه از اين طريق توسط قدرت و اكنون تالش

اند، الاقل در سطح آكادميك برمال شده  جاي حقيقت صورت داده به 1قيقتهاي ح رژيم
  ).1392است (مؤمني، 

گيري حال و  االسرار و آيينه عبرتي براي تصميم تاريخ اقتصادي در حقيقت، مخزن
آينده بوده و در شناسايي موانع توسعه و چگونگي رفع آن، معرفت تاريخي از جايگاه 

پردازان  ترين نظريه يكي از برجستهعنوان  نورث، بهبه تعبير ت. قابل توجهي برخوردار اس
كه براساس  »مبادله است  هاي نهادي كاهنده هزينه تاريخ توسعه، تاريخ نوآوري«توسعه 

هاي  االسرار نوآوري مثابه مخزن توان با مراجعه به تاريخ اقتصادي هر كشور به مياين 
هاي موفقي را ارايه  متناسب بوده و آزموننهادي كه با شرايط اين جامعه هماهنگ و 

عنوان نيروي محركه بالندگي و حركت به  بررسي و متناسب با شرايط روز، به ،اند كرده
تاريخ وقتي اين در حالي است كه  .سوي توسعه آنها را مورد استفاده خردورزانه قرار داد

اه استاندارد شناخته حداقل سه نوع نگ ،گيرد اقتصاد، مورد بررسي قرار مي يدر قلمرو
  :شده به آن وجود دارد

، بايد از ؛ براساس اين رويكردمثابه آيينه عبرت براي آينده بهتر تاريخ اقتصادي به -1
گيري حال و آينده استفاده كرد كه اين  هاي تاريخي براي اصالح و بهبود تصميم تجربه

يكي از  يرا، زو مختص رشته اقتصاد نيستاست كاركرد عمومي معرفت تاريخي 
و عبرت ي پيشين براي ساختن آينده بهتر  ها تجربهمراجعه به تاريخ،  وردهاي انتظاريادست

ويژه از نظر اقتصادي شرايطي است كه  به ،آينده بهتر است.از آزمون و خطاهاي تاريخي 
اين جنبه از كاركرد معرفت تاريخي با تمام  ؛شود ها حداكثر مي ها حداقل و دستاورد هزينه

پردازان تاريخ علم اقتصاد  ترين نظريه آن از ديدگاه برخي از برجستهمنزلت  هميت وا

                                                                                                                   
1- Regimes of Truth  
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تري را  گذارد و وجوه پراهميت ترين وجه منزلت معرفت تاريخي را به نمايش مي اهميت كم
  .توان برشمرد نيز براي تاريخ اقتصادي مي

 از نگاه اول قرار نگاه دوم به مقوله تاريخ كه در سطح باالتري؛ 1نگاه شومپيتري -2
با تكيه بر معرفت تاريخي  كند كيد ميأوي تزيرا  ،نگاه شومپيتري به تاريخ است ،گيرد مي
از . كنوني غلبه كرد  هاي اساسي فهم متداول از مسايل اقتصادي به شيوه توان بر كاستي مي

در هاي اقتصادي عصري و مقيد به شرايط زمان و مكان هستند،  ديدگاه شومپيتر پديده
را به صورت المكان و الزمان ها)  (نظريهها  هاي رسمي اقتصادي تئوري حالي كه آموزش

هاي انتزاعي نيستند و امر  هاي اقتصادي، پديده ، پديده. همچنين به تصريح ويكند ارايه مي
حال  نيست.ها  اقتصادي، جداي از وجوه سياسي، اجتماعي و فرهنگي حيات جمعي انسان

اين زاويه نگرش به  ،بنابراين .سازد دي اين نقص مهم را نيز برطرف ميآنكه تاريخ اقتصا
توان فهم  و مي ردگذا مينمايي را به نمايش  هاي اقتصادي سطح باالتري از واقع واقعيت

تكميل و در سطح باالتري از اشتباهات فاحش و پرهزينه  نظري را در حوزه اقتصاد
  .(Schumpeter,1994) پيشگيري و تجويزهاي عالمانه ارايه كرد

سطح باالتري از اهميت براي  ؛ از زاويه ديد نهادگراها به تاريخ،نگرش نهادگرا به تاريخ -3
معرفت اقتصادي وجود دارد كه اگر به آن نيز مجهز شويم هم امتيازات دو رويكرد قبلي را 

دستاوردتر مسير اما پر ،تر هزينه توان بسيار كم و هم با اتكا به مزيت سوم مي ردبه همراه دا
قيدي براي  مثابه هاي گذشته به انتخابمنظر اين ديدگاه، از  .دملي را هموار كر  توسعه
معرفت تاريخي امكان آگاهي از  كنند. بدين صورت كه عمل مي هاي حال و آينده انتخاب

ه هر انتخابي در گذشته تبديل بزيرا  ،كند كه سر راه توسعه وجود داد فراهم ميرا هايي  قيد
 ، اگربراي مثال) ؛ North & Others, 2009( شود هاي بعدي مي يك قيد براي انتخاب

هاي  ديگر انتخاب گزينه شود،در يك دوره تاريخي خاص به هر دليل اقتصاد نفتي انتخاب 
هر انتخابي  ، زيراشود هاي آن انتخاب پيشين مشكل مي بعدي بدون لحاظ آثار و محدوديت

اين در حالي است كه بخش بزرگي از  ،كند را ايجاد ميمحدوديت يا قيد مجددي 

                                                                                                                   
1- Schumpeter 
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و در نداريم ها وقوف  هاي اتالف منابع مادي و انساني، اين است كه نسبت به اين قيد ريشه
رو هستيم و اين كار تنها  هاي پرهزينه و بدون دستاورد روبه با اصطكاك طور دايم به ،نهايت

  .فصل دارد و سازند قابليت حل مياز طريق نگاه تاريخي كه نهادگرايان مطرح 
  
  هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله در مسير توسعه ايران نوآوري -6

توان به دو دسته تقسيم كرد:  شوند، مي راهبردهايي را كه براي توسعه در ايران توصيه مي
كنند (براي  راهبردهايي كه بيشتر الگوهاي مشخص پيشيني را براي نيل به توسعه طرح مي

ل، طرحي از چگونه حاكم كردن بازار بر جامعه يا چگونه سپردن امور توسعه به مثا
كوشند شرايط  ها هستيم، مي دولت) و آنگاه با تشخيص اينكه در كدام مرحله از اين طرح
كوشد ابتدا نهادهاي خاص  را در تناسب با آن الگوها سامان دهند، اما رويكرد دوم مي

تماعي ايراني را بشناسد، سپس، نقش و كاركرد هر سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اج
كدام از آنها را در توسعه به لحاظ تاريخي و واقعي مورد بررسي قرار دهد و آنگاه از 

هايي  خالل اين فهم تاريخي، مسايل ما را در توسعه شناسايي و در نهايت، طرح و ايده
هاي توسعه در ايران،  سياست براي توسعه ارايه كند. اين رويكرد براي ارايه راهبردها و

گونه  كند و اين هاي نهادي توسعه در چند دهه اخير را بررسي تاريخي مي نوآوري
دهد؛ براي نمونه، در ارتباط با رويكرد اول، گفته  راهبردهايي براي توسعه ايران ارايه مي

 شود، اگر قرار است سرانجام، ايران به نظام اجتماعي و اقتصادي متعادلي در مي
چهارچوب فرهنگي اصيل و مترقي (كه از آن خودش باشد) دست يابد، بايد آميزش 

مدرن) و  ي مدرن (و نه شبهها ها و تكنيك ها و روش ها، ارزش اي از انديشه بينانه واقع
وجود آيد. همچنين تأكيد دارد كه امروزه ماهيت و حد و مرز  سنتي) به و نه شبهسنتي (

تلفيق يا عدم تلفيق آنها، ديگر به آن روشني نيست كه در  نهادهاي نو و كهن و چگونگي
ها هم اينك به صف  و دانشگاه ها نموده است؛ براي مثال، بانك يگذشته بوده يا الاقل م

اند و اگر بحثي جدي درباره سرنوشت آنها  جان جامعه پيوسته دار و سخت نهادهاي ريشه
روز درآوردن و افزايش  ي و بهدر ميان است، در وهله نخست بر سر چگونگي نوساز
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اما در ارتباط با  )،160، ص 1371 ت (نفيسي،كارايي اجتماعي، اقتصادي و علمي آنهاس
شود كه مرور بر تاريخ عملكرد اقتصادي ايران  عنوان نمونه، تأكيد مي رويكرد دوم، به

ر عين توانند مانع توسعه اقتصادي كشور باشند و د دهد كه برخي از عوامل مي نشان مي
اند. در نتيجه، براي ارايه راهبردهايي در مسير توسعه  حال عواملي ديگر مشوق توسعه

ايران الزم است ابتدا تاريخ تحوالت اقتصادي كشور طي چند دهه گذشته را بررسي 
كنيم و دريابيم كه اقتصاد ما، تحوالت معاصر خود را از چه وضعيتي آغاز و در چه 

رسيده است. بدين ترتيب با دنبال كردن سير تاريخي كه جهتي حركت كرده و به كجا 
، 1371ايم، مسايل را با روشني و درك بيشتري مورد تحليل قرار دهيم (عظيمي، پيموده

ها هرگاه چه در مطالعه تاريخ اقتصادي يك كشور  ). از ديدگاه اين اقتصاددان129ص 
هاي  جوامع مختلف تفاوت هاي زماني متفاوت و چه در مقايسه بين عملكردهاي در دوره

توان از طريق تحوالتي كه در زمينه  معناداري مشاهده شد، رمز تفاوت عملكردها را مي
هاي مبادله اتفاق افتاده است، ردگيري كرد و ادعاي  سازي هزينه حقوق مالكيت و حداقل

آنها اين است كه قدرت تبييني اين مسأله نسبت به هر متغير ديگري براي توضيح 
شود مسير تاريخي تحوالت  ها بيشتر است. بدين ترتيب در اين بخش سعي مي ردعملك

عملكرد اقتصادي ايران مورد بحث و بررسي قرار گيرد و در اين ارتباط ابتدا نقش دولت 
هايي از  در مسير توسعه اقتصاد ايران در چند دهه گذشته ارايه و سپس، به نمونه

هاي آن كه در تاريخ اقتصادي ايران  له و دستاوردهاي نهادي كاهنده هزينه مباد نوآوري
   شود. تجربه شده است، اشاره مي

   نقش و مداخالت دولت در مسير توسعه اقتصاد ايران -
برانگيز در  اي چالش به اعتبار شرايط ايران، مسأله ميزان و نوع مداخالت دولت، مسأله

خالت دولت در اقتصاد و هم از رغم همه تحوالتي كه هم از منظر د توسعه ايران است. به
منظر تغيير در الگوي رفتاري بخش خصوصي در ايران در دوره پهلوي وجود دارد، 

دهنده اين  هاي آشكار شده بعد از فروپاشي رژيم پهلوي نشان بررسي اسناد و واقعيت
هايي در زمينه تصحيح الگوي  طور نسبي تالش است كه طي دوره مزبور گرچه دولت به
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هاي زيربنايي بسيار قابل توجه نسبت به دوره  خود و برعهده گرفتن مسؤوليترفتاري 
اي نشان داده، اما گرايش مسلط در بخش  گيري توسعه قاجار و انجام كارهايي با جهت

دار تاريخي قابل  چهارچوب همان سازوكارهاي نهادمند و ريشه خصوصي همچنان در
ي نخست پيروزي انقالب اسالمي، با وجود ها توضيح است. اين در حالي بوده كه در سال

و همچنين شروع جنگ تحميلي و  كاهش چشمگير ميزان توليد و صدور نفت خام
تدريج از ميزان دخالت دولت كاسته و بخش خصوصي مولد جايگزين  شرايط جنگي، به

طوري كه براساس گزارش پيوست سند برنامه اول توسعه پس از انقالب  آن شد، به
 63معادل  1356حالي كه ميزان دخالت دولت در اقتصاد ايران در سال  اسالمي، در

درصد و ميزان  40رغم عبور از يك دوره اقتصاد جنگي، به  به 1368درصد بود، در سال 
درصد رسيد و همچنين از كل مداخالت دولت در  60دخالت بخش خصوصي به 

گرانه  بل مداخالت تصدياقتصاد، در اين دوره همواره سهم مداخالت حاكميتي در مقا
از سوي ديگر، شواهد قطعي حكايت از آن  ).1368بيشتر بود (سازمان برنامه و بودجه، 

ها تاكنون، دولت از ابزارهاي موجود براي كاهش مداخالت دولت  دارد كه بعد آن سال
گرانه دولت  در اقتصاد استفاده كرده، اما در عمل موجب افزايش سهم مداخالت تصدي

بل سهم مداخالت حاكميتي دولت در اقتصاد كه محرك توسعه اقتصادي بوده، در مقا
هاي حاكميتي  هاي اخير شاهد آن بوديم كه همواره شكاف بين هزينه شده است. در سال

گري دولت افزايش يافته و سهم  هاي تصدي گري در اقتصاد به نفع هزينه و تصدي
ت حاكميتي دولت بوده است گري بيش از دو برابر سهم مداخال مداخالت تصدي

گذاري دولت، به از ميدان به در بردن بخش  گذاري و سياست ). قاعده1390قلي،  (اهللا
گرانه منجر شده  خصوصي مولد و ناگزيري دولت براي افزايش سطح مداخالت تصدي

است. اين موضوع موجب كاهش سطح رفاه عمومي و توان رقابتي در كشور شده است. 
سازي، سطح مداخالت  زمان با افزايش خصوصي سال اخير همپنج  و طي بيست

سازي در عمل موجب  گرانه دولت نيز افزايش يافته كه اين الگوي خصوصي تصدي
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سابقه بخش خصوصي مولد همراه با رشد سرطاني بخش خصوصي  گريزي بي ريسك
  گري دولت شده است. سابقه افزايش تصدي ناپذيري بي غيرمولد و اجتناب

  فهم و بررسي تجارب تاريخي در مسير توسعه اقتصاد ايران  ضرورت -
گشايي  هاي تاريخي در ايران سطح بلوغ و راه با توجه به گستردگي و فراواني تجربه

دهنده  هاي سياستي انتخاب شده از جنبه ميزان استفاده از معرفت تاريخي تكان گيري جهت
هاي كارآمد  در انتخاب سياستمعرفت تاريخي جايگاهي بايسته توان گفت  و مياست 

هاي آن را  و هزينهايم  بارها آزمودههاي تاريخي را  ما آزموده، زيرا براي اقتصاد ايران ندارد
ها در فرصت جديد اشتباهات  گيري از آن تجربه و باز هم بدون عبرت ايم پرداخت كرده

فت از آنجا كه توان گ از منظر اقتصادي مي ،. به عبارتيشود تكرار ميدوباره گذشته 
معرفت تاريخي در فرآيند آموزش و پژوهش علم اقتصاد در نظام رسمي و آموزشي و 

ها نيز جايگاه  اريذگ عمل در عرصه سياستدر اي ندارد،  پژوهشي كشور جايگاه بايسته
هاي سنگيني را از اين ناحيه به نظام ملي  مناسبي پيدا نكرده و همواره اين نقص بزرگ هزينه

كه در مقايسه و بررسي اولين و آخرين شوك  هايي پژوهش ،نمونه؛ براي كند تحميل مي
درصد  90حدود دهد،  مينشان شد، انجام  1384و  1353هاي  هاي سال يعني شوك ،نفتي

در دور دوم نيز تكرار شده  ،اشتباهاتي كه در دور اول شوك افزايش قيمت نفت ايجاد شد
نظر از ساير  كه صرفرتباط الزم به يادآوري است ااما در اين  )،1390 قلي، (اهللا است
اند و طرز  برابر شده 200هاي رشته اقتصاد در اين فاصله بيش از  آموخته ها، دانش رشته

نشان داد كه گويي بود و نبود اين همه ذخيره  در مواجهه با شوك دومدولت  برخورد
و همه آنها را كنار است ان بوده براي آنها يكس ،هاي تاريخي پرهزينه سرمايه انساني و تجربه

،  يابي نشده ز منظر تاريخي ريشهمسايل اواسطه آنكه  بهتنها اند و به زبان ساده  گذاشته
در  از زاويه ديد نهادگراها به معرفت تاريخي اند. همچنين اشتباهات همچنان تكرار شده

گاه نبايد امور با  د هيچهرچن. كرد اشارهتوان به تجربه دولت نهم و دهم  مي مورد ايران نيز
هاي اشخاص تحويل كرد، بايد توجه داشته باشيم كه  به ويژگيتنها هويت جمعي كشور را 
 ،رو اين از ؛مؤثر باشند گونه نيست كه مطلقاً اما اين ،تأثير نيستند بي گرچه اشخاص مطلقاً
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اما از آنجا كه  ،به اعتباري خود نيز قرباني ساختار رانتي حاكم بر كشور بوديادشده دولت 
برنامه و قانون ، هاي تاريخي ايران از ابزار علم رغم همه دستاوردهاي تمدن بشري و تجربه به

گونه نيست كه بخش اعظم  شود و اگرنه اين يك قرباني مقصر محسوب مي ،استفاده نكرد
در تاريخ ايران همواره زيرا  ،مختص آن زمان باشديادشده  رخ داده در دو دورهوقايع 
  .هايي تاريخي بر سر راه توسعه وجود داشته است قفل

توسعه تغييرات نهادي و در  ايران معرفت تاريخيتاريخ و براي روشن شدن نقش 
بررسي هاي ابتدايي پس از انقالب  سال توان عملكرد اقتصادي اين كشور را در مي اقتصادي

  .ملي را به همراه داشته باشدأهاي قابل ت تواند درس كه مي كرد

توان اوضاع اقتصادي ايران را قبل از انقالب و شروع جنگ تحميلي،  طور كلي مي به
ها،  ها، بيمه حجم و اندازه دولت و دولتي شدن بانك گسترش -1بدين شرح خالصه كرد: 

شركت و  500تجارت خارجي، صنايع و معادن بزرگ و... و همچنين ملي شدن نزديك به 
درصد آن از منابع بانكي،  70ي بودجه و تأمين نزديك به افزايش كسر -2مؤسسه توليدي، 

كاهش  -4كاهش توليد واحدهاي صنعتي به دليل كمبود مواد اوليه و عوامل ديگر، -3
 7/26باال بودن سهم واردات كاالهاي مصرفي ( -5گذاري،  درصدي سرمايه 25نزديك به 

درصد). بنابراين،  5/23م (باال بودن نرخ تور -7 وجود نظام دوگانه ارزي و -6درصد)، 
شود كه اقتصاد ايران در آستانه جنگ تحميلي، در وضعيت مطلوبي نبود  مشاهده مي

ساله نخست بعد از  ده عملكرد اقتصادي )، اما در مقابل88، ص 1387 (دژپسند و رئوفي،
طور نسبي پايبندي عملي بيشتري به  پيروزي انقالب اسالمي و دوران جنگ (كه در آن به

ها  دهد كه: در اين سال وجود داشت) اين نتايج را ارايه مي 1ول اقتصادي قانون اساسياص
مداخله دولت در اقتصاد نسبت به قبل از انقالب، كاهش و تمايل  رغم شرايط موجود، به

تر در امور اقتصادي به طرز چشمگيري افزايش  بخش خصوصي مولد به مشاركت فعال
                                                                                                                   

 را دانايي گروه سه از هوشمندانه و هنرمندانه اي آميزه ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون اقتصادي اصول در -١
 شناخت -2 ايران، در نيافتگي توسعه تاريخي هاي ريشه از عميق شناخت -1 از: اند عبارت كه كرد ردگيري توان مي

 عميق بسيار شناخت -3 و اساسي قانون تدوين زمان تا توسعه تجربي و نظري دستاوردهاي آخرين از ديگر دقيق بسيار
 ).1378 (بهشتي، اسالمي اقتصاد از زمان مقتضيات با مناسب و



   54شماره  ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، سال چهاردهم 24

 
 

 

توان به مواردي مانند كاهش  ها اتخاذ شد، مي در آن سالهاي بزرگي كه  يافت. از تصميم
هاي فيزيكي  درصدي افزايش زيرساخت 1100درصدي صادرات نفت، رشد  80حدود 

هاي چندمليتي از صنعت داروسازي ايران،  توسعه روستايي و كوتاه كردن دست شركت
ركورد در عملكرد ساله اخير اقتصاد ايران، هفده  طور كلي در تاريخ چهل اشاره كرد. به

چهارده ركورد از اين هفده ركورد، مربوط به دوره جنگ  اقتصاد ملي اتفاق افتاده است.
اي كه به قاعده استانداردهاي شناخته شده در دنيا بايد دوره  بوده است، يعني دوره

هاي شديد و افت عملكرد اقتصادي باشد. كمترين ميزان نرخ تورم تجربه  ريختگي هم به
ساله اخير ايران، مربوط به دوره جنگ است؛ در صورتي كه اقتصاد جنگي  چهلشده در 

شود.  ها شناخته مي هاي چشمگير در سطح عمومي قيمت عنوان اقتصاد مستعد افزايش به
گذاري مولد توسط بخش  كمترين ميزان فساد اقتصادي، باالترين نرخ رشد سرمايه

گرانه دولت در اقتصاد ايران طي  له تصديخصوصي در اقتصاد ايران و كمترين ميزان مداخ
و  1387ساله مورد بررسي، متعلق به دوره جنگ بوده است (دژپسند و رئوفي،  دوره چهل

)؛ براي نمونه، تصميم بر كاهش صدور نفت خام يكي از 1379سازمان برنامه و بودجه، 
كه اجرا شد و  هاي راهبردي در روزهاي اوليه پيروزي انقالب اسالمي بود نخستين تصميم

به  عنوان يك نقطه عطف بزرگ در تاريخ معاصر ايران است. اين تصميم با استناد به
هاي رسمي كه در سازمان برنامه سابق وجود دارد، يك شوك منفي سي درصدي  گزارش

جاي صدور روزانه چهار  به توليد ناخالص داخلي ايران وارد كرده است، يعني زماني كه به
ت، سقف صدور نفت را هشتصدهزار بشكه مقرر كرد، درآمد ملي با يك ميليون بشكه نف

هشت  و رو شد، اما مالحظه گزارش اقتصادي سال پنجاه شوك منفي سي درصدي روبه
 GDPدهد كه در اقتصاد ايران تنها يك شوك منفي كمتر از شش درصدي در  نشان مي

ه عوامل مؤثر در شود كه حتي اگر هم ثبت شده است. به اين ترتيب مالحظه مي
داران  داران و بنگاه ريختگي اقتصاد كشور و فرار سرمايه هم پاشيدگي فضاي نهادي و به ازهم

شد كه در اين سال توليد ناخالص  را ناديده بگيريم، همين تصميم به تنهايي بايد باعث مي
. ايران رشد منفي سي درصدي داشته باشد، اما در عمل تنها كاهش هفت درصدي رخ داد
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اين تصميم باعث شد از همه عوارض پديده نفرين منابع و بيماري هلندي مصونيت يابيم و 
اي افزايش يابد كه بيش از دوسوم افت توليد ناشي  اندازه هاي حقيقي اقتصاد به رشد بخش

  . ا به صادرات نفت خام را پوشش دهداز كاهش اتك
ورت گرفته كه اين هاي نهادي ص پرسش اين است كه در دوره جنگ چه نوآوري

  انگيز را به بار آورده است؟ كارنامه شگفت
اي قابل  گونه به هاي تاريخي مهمي در آن دوران وجود دارد كه نوآوري ،از منظر نهادي

توان در ادامه به دو نمونه  كه از جمله آنها مي دهد پاسخ مي هاي مطرح شده را پرسش اعتنا،
  اره كرد:ترين و تأثيرگذارترين آنها اش از مهم

 كرد دالرهاي نفتي به مجلس شوراي اسالمي  گيري براي نحوه خرج ارجاع تصميم -1

به تقاضاي داوطلبانه دولت بنا تشكيل مجلس، پس از انقالب و پس از  هاي اوليه در سال
گيري در مورد تعيين دخل و خرج دالري كشور نيز عالوه بر دخل و خرج  وقت، تصميم

جلس سپرده شد. دولت با اين تصميم خود، قوه مجريه را بسط داد و عهده م ريالي كشور، به
عهده  گذاري را به ها و وظايف را تفكيك كرد و وجه اجرايي را خود و وجه قاعده نقش

عنوان قوه مجريه كه  مجلس(قوه مقننه) سپرده بود. اين كاركرد دولت، دولت را به
دهنده  عنوان حكومت كه نشان دولت بهكند (نه  دولت است ارايه مي 1دهنده سازمان نشان

 - 1خود، پنج كاركرد كليدي داشته است:  نوبه نهاد دولت است). اين تصميم راهبردي به
جويي؛ از آنجا كه با هر كيفيتي كه مجلس ايران داشته  ايجاد شفافيت و افزايش هزينه رانت

ي و تخصيص گير ترين ويژگي مجلس اين است كه تمام فرآيندهاي تصميم باشد، مهم
گيرد و شفافيت،  سازي در آن صورت مي كند، شفاف منابع كه به مجلس راه پيدا مي

سازي  كننده فضاي رانتي است. دولت با اين اقدام تاريخي خود از طريق شفاف متزلزل

                                                                                                                   
ها و نهادها كنش  گذارند و بين سازمان هاي نهادي تاَثير مي خود بر نحوه تكامل چهارچوب نوبه ها نيز به سازمان -1

ها كه از مجموعه قيود (قيود نهادي و قيود سنتي نظريه اقتصادي)  تبع مجموعه فرصت ها به متقابل وجود دارد. سازمان
اند و در نتيجه تالش براي دستيابي به اهدافشان از عوامل اصلي تغييرات  وجود آمده ند بهشود و با نيتي غايتم حاصل مي

 . 1385 ها در تغييرات نهادي ر.ك به: نورث، نهادي محسوب مي شوند. براي مطالعه بيشتر نقش سازمان
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جويي را در ايران باال برد، زيرا تحت اين شرايط  فرآيندهاي توزيع رانت نفتي هزينه رانت
جاي مذاكره با يك يا چند نفر از دولت، بايد نظر  ي كسب رانت نفتي بهجويان برا رانت

پنجاه نفر از نمايندگان مجلس را در يك فرآيند شفاف جلب كنند. اين  حداقل صدو
جويان با تحليل هزينه فرصت  بر و نيازمند به انرژي زيادي است. رانت فرآيند بسيار زمان

سود يا فاقد منفعت  ديد بسيار پرزحمت و كمجويي تحت شرايط ج يافتند كه رانت درمي
هاي  وقتي توزيع رانت -2كردند.  نظر مي است و از دستيابي رانتي به دالرهاي نفتي صرف

مثابه يك واكسيناسيون كلي دستگاه اجرايي كشور در مقابل فساد مالي  نفتي شفاف شد، به
 - 3تصاد ايران ثبت شد. عمل كرد. به همين دليل در دوره جنگ كمترين فساد مالي در اق

دولت پاسخگو شد؛ وقتي تخصيص دالرهاي نفتي مبناي قانوني پيدا كند، دولت بايد 
فراهم كردن امكان  -4 كند، پاسخگوي ملت و مجلس باشد. ازاي هر دالري كه هزينه مي به

مادامي كه نظام توزيع دالرهاي نفتي شفاف باشد،  مشاركت فعال و مسؤوالنه جامعه مدني؛
توانند در امر تخصيص مشاركت كنند. هر تصميمي كه  خصصان و دانشگاهيان كشور ميمت

كرد و از سراسر كشور  اي پيدا مي گرفت، انعكاس رسانه در كانال مجلس قرار مي
توجه بيشتر به توليدمحوري  -5كردند.  متخصصان نظرات كارشناسي خويش را منعكس مي

ترين كاركرد اين نوآوري نهادي  توان گفت مهم يكننده توليد؛ م و ترتيبات نهادي تقويت
جويانه را هدف قرار داد و به كل  ترين كانون تحريك تمايالت رانت اين بود كه مهم

هاي توزيع رانت  بازيگران اقتصادي اين پيام را داد كه از طريق نزديك شدن به كانون
دمحوري و ترتيبات توان به برخورداري دست يافت. در نتيجه، در آن دوران تولي نمي

   ).1392كننده توليد در مركز توجه دولت قرار گرفت (مؤمني،  نهادي تقويت
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  گيري درباره مقررات صادرات و واردات به مجلس شوراي اسالمي  ارجاع تصميم -2
گيري  هر سال تصميم 1نوآوري نهادي ديگر دولت در زمان جنگ اين بود كه آن دولت

اردات را نيز برعهده مجلس گذاشته بود. از نظر مالحظات درباره مقررات صادرات و و
تراز  نيافتگي در يك فضاي رانتي، مسأله صدور مجوزهاي صادراتي و وارداتي هم توسعه

سازي  با مسأله دالرهاي نفتي است. وقتي دولت اين موضوع را نيز از طريق مجلس شفاف
اي در  هاي ضد توسعه وزيع رانتپنج درصد مجراهاي اصلي ت كرد، تقريباً بيش از هفتادو

هاي شغلي زيادي در كشور با جلوگيري از  ايران مسدود شد. با اين تصميم دولت فرصت
واردات كاالهايي كه در كشور امكان توليد دارند، ايجاد شد و از خروج ارز از كشور 
جلوگيري به عمل آمد. در يك ساختار رانتي كه درآمدها به صورت قطبي توزيع 

يابند، به  شمار دست مي هاي بي هاي رانتي و ثروت د، افرادي كه به فرصتشو مي
آورند و اين موضوع انگيزه  هاي لوكس و تجملي براي كسب تشخص روي مي مصرف

اصلي براي ترجيح واردات كاالهاي تجملي نسبت به كاالهاي اساسي است، اما در 
، تقريباً نزديك به صد الگوي مصرفي كه دولت در ايران در دوره جنگ ايجاد كرد

درصد مصرف جامعه، مصارف ضروري است و سهم مصارف لوكس و تجملي به سمت 
  ). 1368صفر متمايل شده است (سازمان برنامه و بودجه، 

توان در گزارشي درباره روند  هاي نهادي يادشده را مي يك نوآوري به برآيند يك
انقالب كه توسط دفتر اقتصاد كالن  وري در اقتصاد ايران در دوره پس از تحوالت بهره

منتشر شده است، مشاهده كرد. در اين گزارش،  1379سازمان برنامه و بودجه در سال 
طور متوسط، پنج برابر  هاي جنگ به وري كل عوامل توليد طي سال تصريح شده كه بهره

). 1379نسبت مشابه براي دوره زماني پس از جنگ بوده است (سازمان برنامه و بودجه، 
هاي اصلي توزيع رانت و افزايش هزينه  شود مسدود كردن كانون طور كه مالحظه مي همان

                                                                                                                   
كند كه قوه  دولت ارايه مي عنوان قوه مجريه و در نتيجه، سازمان اين كاركرد دولت نيز در اينجا، نقش دولت را به -1

عهده  گذاري را به مجريه را بسط داده و وظايف را تفكيك كرده و وجه اجرايي را خود برعهده گرفته و وجه قاعده
 مجلس شوراي اسالمي (قوه مقننه) گذاشته است.
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جويي دستاوردي تا اين سطح را در تاريخ اقتصادي معاصر ايران به نمايش  فرصت رانت
  گذاشته است.

سند رسمي انتشار  2بيان اين نكته خالي از لطف نيست كه انعكاس اين مسأله حياتي در 
هايي كه مسؤوليت اداره آن سازمان  ريزي كشور در دوره ز سوي سازمان متولي برنامهيافته ا

ترين منتقدان عملكرد اقتصادي دوره جنگ بوده است، بر اهميت و اعتبار   برعهده جدي
افزايد. از سويي، مقايسه عملكرد ايران و عراق در دوران جنگ نيز  هاي مورد اشاره مي داوري

هاي يادشده در ايران، نشان دهد. در  ني از دستاوردهاي اجراي نوآوريتواند تصوير روش مي
ميليون نفر بود، يعني اندكي كمتر از  14آستانه آغاز جنگ تحميلي، جمعيت عراق حدود 

سوم جمعيت ايران. اين در حالي بود كه در آن دوره اقتصاد عراق به دليل افزايش  يك
، 1980هاي اوپك در سال  ت. براساس گزارشدرآمدهاي نفتي وضعيت نسبتاً مساعدي داش

ميليون دالر رسيد كه اين رقم باالترين  47562توليد ناخالص داخلي عراق به قيمت جاري به 
هاي جنگ بوده و ذخاير ارزي و درآمدهاي  طور در طول سال ميزان تا پيش از آن و همين

درآمدهاي نفتي ايران در آن  ميليون دالر بوده كه بيش از دو برابر 35نفتي اين كشور حدود 
دوره است. ذخاير جنگي عراق در آن دوره هفت برابر ايران بوده و همچنين در زمان شروع 

ميليارد دالر بود. در كنار تمام  5/7جنگ، بدهي خارجي عراق صفر، اما بدهي خارجي ايران 
كه در پايان  دستاوردهاي مهم نوآوري نهادي كاهنده هزينه مبادله در ايران، مشاهده شد

از  ميليارد دالر شد، در حالي كه بدهي خارجي ايران به كمتر 86جنگ بدهي خارجي عراق 
سوم  تنها بدهي خارجي جديدي براي ايران ايجاد نشد، بلكه يك ميليار دالر رسيد، يعني نه 5

بدهي دوره پهلوي نيز در دوره جنگ پرداخت شده بود. همچنين نكته جالب اين است كه 
ر ارزي عراق در سال پاياني جنگ به صفر رسيد، در حالي كه ذخاير ارزي ايران به ذخاي

   ).66- 96ص ص، 1387 همان ميزان سال شروع جنگ باقي ماند (دژپسند و رئوفي،
هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله و  طور كه مشاهده شد، براي استفاده از نوآوري همان

دوران جنگ، سه عنصر علم، اراده و سازمان آميز  توسعه بخش به سبك تجربه موفقيت
گيري ـ اجرايي و نظارتي فساد رخنه  هاي تصميم ضروري است. در صورتي كه در كانون
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گيرد، زيرا  سازي صورت مي طور طبيعي مقاومت بيشتري بر سر راه شفاف كرده باشد، به
اپيوسته كه هاي بررسي شده در كشور حاصل تغييرات نهادي از طريق تعديالت ن نوآوري
طور كه در اين رابطه بحث شد، در اين نوع تغييرات  انقالب بوده، است و همان منشأ آن

نهادي اگرچه ممكن است قوانين رسمي دچار تغيير كلي شوند، اما باز هم بسياري از 
هاي غيررسمي ميلي قوي به بقا خواهند داشت و قوانين رسمي جديد بسته به  محدوديت

ام انگيزشي مستلزم تعهدات ايدئولوژيك مبتني باشد، ممكن است اينكه چقدر بر نظ
مرور زمان به سوي تجديد ساختار  تدريج متزلزل شود يا اينكه حاصل كار به به

هاي كلي (از هر دو طرف) ميل يابد تا تعادل جديدي برقرار شود، اما با اصرار و  محدوديت
اطمينان بيشتر و هزينه كمتر، كشور رو اقدام دولت و شروع اين كار از سوي قوه مجريه با 

ها حتي اگر در آغاز مشاهده كنيم كه  رود. با وجود اختالل اي پيش مي به اهداف توسعه
ها، سرعت حركت كند است، اما اين اميد زنده است كه در   ها و وعده براي تحقق آرمان

  نهايت، به هدف خواهيم رسيد.
  

  گيري  نتيجه -7
هاي كاهنده هزينه مبادله، ابتدا با بيان مفهومي از نهادها و  با نوآوري بحث خود را در ارتباط

گيري اين تغييرات شروع كرديم. سپس، سعي شد  ساز شكل تغييرات نهادي و عوامل زمينه
هاي نهادي كه اين جوامع در  يافتگي، در قالب نوآوري موفقيت دنياي غرب در زمينه توسعه
از  ها اين بوده است كه رد كه ويژگي بارز اين نوآوريپيش گرفتند مورد بررسي قرار گي

پذيري امور را افزايش، هزينه مبادله  بيني طريق غيرشخصي كردن مناسبات اقتصادي، پيش
كنند.  پذير مي وري و توسعه را امكان را كاهش و حركت به سمت بالندگي توليد، بهره

عنوان دو عامل مهم و  به اريخهاي مطرح شده، دولت و ت بدين ترتيب براي تحقق نوآوري
گرا مطرح شدند و چگونگي تأثير اين عوامل  هاي نهادي توسعه تأثيرگذار در مسير نوآوري
  مورد بررسي قرار گرفتند. 
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در مورد ايران نيز دو تجربه تاريخي كشور در زمينه نوآوري نهادي كاهنده هزينه مبادله، 
سازي مجوزها و مقررات  شفاف«و » يمنابع ريالي و دالر شفاف تعيين تخيصص«يعني 

شد و در كنار  و اثرات مثبت آنها بر عملكرد اقتصادي ارايه» مربوط به تجارت خارجي
هاي مؤثر بر رفع موانع مسير توسعه امروز  عنوان نوآوري هاي پيشنهادي، به ديگر نوآوري

  ايران، پيشنهاد شده است.
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