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نگري در اقتصادهاي نفتي با سرمايه ناكافي پديده كوته  
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شود، در تضاد  پديده نفرين منابع با اين تصور عمومي كه ثروت منابع طبيعي باعث رشد اقتصادي مي
توسعه صادركننده نفت پس از سود بردن از  حال است. در اين بين، اينكه چرا كشورهاي در

ه تاكنون بدون جنگ رخ داده است، گرفتار زوال اقتصادي و تباهي ترين انتقال ثروت ك بزرگ
عنوان يكي از مسايل مطرح در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور  اند، به سياسي شده

گيري از چهارچوب نظريه نهادگرايي، به بررسي سازه ذهني  با رويكردي توصيفي ـ تحليلي و بهره
بار آن و  گذاران اين جوامع و آثار و عواقب زيان گيرندگان و سياست تصميم در بين» نگري كوته«

ايم و براي بررسي چگونگي پيدايش و  رفت از اين آثار منفي پرداخته همچنين راهكارهاي برون
ايم. در مجموع، براساس  استفاده كرده» سياسي اقتصاد«و » تبيين تاريخي«استمرار اين عارضه از دو 

ترين و تأثيرگذارترين عامل را ضعف ساختار نهادي  بر اين دو تبيين، مهم شده مبتني داليل ارايه
و  1350هاي  عنوان دولتي نفتي با تجربه دو شوك درآمد نفتي دهه ايم. همچنين مورد ايران، به يافته

د شو هاي تاريخي و اقتصاد سياسي مشاهده مي مورد بررسي قرار گرفته است و با ردگيري ريشه 1380
هاي  كند. در اين ارتباط در كنار ديگر گزينه كه يافته تحليلي پژوهش در اين كشور نيز صدق مي

برداري كارا از  عنوان راهكارهايي براي بهره ريزي و مالياتي، به پيشنهادي، اصالح نظام بودجه
  درآمدهاي حاصل از رونق نفتي براي توسعه بلندمدت، پيشنهاد شده است.
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  مقدمه -1
هاي متناسب در اين زمينه  توسعه در ذات خود يك پديده بلندمدت بوده و بنابراين، نيازمند نگرش

هاي  ها و پيشرفت دگرگونيگيري و تخصيص منابع است. از سويي،  هاي تصميم در عرصه
يافته به وقوع  خصوص در جوامع توسعه هاي مختلف زندگي بشر، به چشمگيري كه در حوزه

انداز را براي همه جوامع از جمله  گذاري همراه با برنامه و چشم پيوسته، دورانديشي و سياست
هاي  گذاري هتوسعه، بيش از قبل، ضرورتي انكارناپذير كرده است و سرماي حال كشورهاي در

طلبد، بدين ترتيب كه بتوانند در  وسيعي را در همه ابعاد اقتصادي، علمي، فناوري و... مي
ها، امكانات و منابع موجود  ها با نگاه به آينده عمل و از فرصت ريزي ها و برنامه گيري تصميم

ر عمل مالحظه استفاده بهينه كنند تا با اطمينان بيشتري گام بردارند. اين در حالي است كه د
نگري بوده كه بين  شود كه در بيشتر موارد، شاهد عكس اين واقعيت هستيم و بيشتر اين كوته مي

نگري و  رسد بررسي عارضه كوته گيرندگان اين جوامع شايع است. به همين خاطر به نظر مي تصميم
گي و اجتماعي بر هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهن آثار آن، اهميت بسزايي دارد، زيرا از جنبه

ترين پيامدهاي ناشي از انعكاس اين عارضه در وجوه حيات  جامعه تأثيرگذار است و از جمله مهم
پذيري، تقسيم كار عقاليي و تخصصي شدن امور بوده كه در  بيني جمعي، به چالش كشيدن پيش

وفصل  راستاي آن، علم، قانون و برنامه كه هر سه نهادهاي خلق شده توسط بشر براي حل
پذير كردن امور هستند، منزلت اجتماعي و اثربخشي خود را به شكل  بيني ها و پيش نااطميناني

دهند. از سوي ديگر، هنگامي كه شرايط نقص و عدم تقارن اطالعات،  دست مي معناداري از
رابطه طلبانه نيز  نگري با رفتارهاي فرصت كند، كوته ناپذير مي نگر را اجتناب هاي كوته انتخاب

شود. گرچه بررسي  وري منجر مي هاي كارايي و بهره يابد و در نتيجه، به كاهش انگيزه تنگاتنگ مي
منظور رفع آن براي همه جوامع درگير با آن، امري ضروري و  اين عارضه و تالش به أمنش

ناپذير است، درك بيشتر اين موضوع در مورد كشورهاي صادركننده منابع معدني،  اجتناب
مراتب اهميت بيشتري دارد، از آن جهت كه بسياري از اين كشورها در طول  صوص نفت، بهخ به

اند و در نتيجه، مديريت اين  دست آورده هاي نفتي به چند دهه اخير درآمدهاي بسيار بااليي از رونق
ن منظور استفاده بهينه از اي ريزي در راستاي هزينه كردن آن و دورانديشي به ها و برنامه ثروت

  درآمدهاي هنگفت، براي اين كشورها بسيار ضروري است.
انداز و  ميالدي معتقد بودند، مشكل كمبود پس 1950و  1940هاي  اقتصاددانان در دهه

راحتي با درآمدهاي حاصل از صدور  تواند به گذاري در كشورهاي صاحب منابع طبيعي مي سرمايه
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و كوزنتس،  1348ي شدن ايجاد كند (نوركس، را براي صنعت» 1فشار بزرگ«اين منابع حل شود و 
توسعه داراي منابع  )، در حالي كه تجربه ناموفق كشورهاي اوپك و ديگر كشورهاي درحال1372

تنها اين طرز تلقي را  طبيعي در دستيابي به سطوح باالتر رشد اقتصادي و درآمد سرانه، نه
نگر در اتخاذ  ت و پيروي از الگوهاي كوتهبرانگيز كرد، بلكه اين جوامع در نتيجه، سوءمديري چالش
هاي خارجي، اتكا به  ها با مشكالت زيادي از جمله ناكارآمدي نظام مالياتي، تشديد بدهي سياست

رو شدند. در مقاله حاضر سعي  زايي و... روبه توجهي به توسعه منابع انساني و اشتغال واردات و كم
بينانه اتخاذ شده و اينكه چه  هاي كوته سياست شده است تجربه ناموفق اين كشورها از جنبه

كنند،  ها و استمرار آنها نقش اساسي ايفا مي هاي اتخاذ اين نوع سياست نيروهايي در پيدايش انگيزه
بررسي شود. همچنين در اين بررسي راهكارهايي براي رهايي از اين عارضه ارايه شده است. بدين 

و در بخش دوم، منظور از اقتصادهاي نفتي با سرمايه نگري  منظور در بخش اول، تعريف كوته
هاي تاريخي و  ناكافي كه مد نظر مقاله حاضر بوده، آورده شده است. در بخش سوم، تبيين

عنوان الگوهاي تبيين نسبتاً توانا براي شناخت نيروهاي مؤثر در پيدايش  هاي اقتصاد سياسي به تبيين
. بخش چهارم به آثار منفي و مخرب ناشي از شيوع شوند و استمرار عارضه يادشده مطرح مي

هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي و  ها بر ساخت گيري ها و تصميم نگري در اتخاذ سياست كوته
هاي مديريت درست برخورد با  رفت از اين عارضه و راه بخش پنجم هم به سازوكارهاي برون

عنوان دولتي نفتي با شرايط  يران بهدرآمدهاي غيرمترقبه اختصاص دارد و در بخش آخر هم ا
خاص در برخورداري از منابع غني انرژي (نفت و گاز) در محدوده جغرافيايي خود و تجربه نه 

برداري از درآمدهاي حاصل از آن مورد بررسي قرار گرفته و در خاتمه  چندان موفق در بهره
 پيشنهادهاي پژوهش ارايه شده است.

  
  نگري  تعريف كوته -2

مدت بر مالحظات بلندمدت در فرآيندهاي  وار مالحظات كوتاه نگري به معناي ترجيح نظام كوته
هاي جامعه،  گيري و تخصيص منابع است. در نتيجه، سرايت اين عارضه در همه زيرنظام تصميم

ثير چنداني بر مسير توسعه و دادي كارا يا تأ نتظار ارايه برونتوان ا خصوص زيرنظام اقتصادي، نمي به
ها و در نتيجه،  پيشرفت جامعه را داشت، از آن جهت كه به دليل تسلط روزمرگي بر اين زيرنظام
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برداري از بسياري از  گيرندگان، عالوه بر اينكه توان بهره گذاران و تصميم عدم دورانديشي سياست
ظ نظري آيد. به لحا آوري نيز به بار مي هاي سرسام رود، هزينه ها از دست مي ها و ظرفيت فرصت

ها و جوامع را به سمت  اقتصاددانان نهادگرا بر اين باورند كه نقص اطالعات، ناگزير انسان
ها وجود  طور ذاتي در انسان نگري نيز به هاي آينده كشاند، اما از آنجا كه ظرفيت نگري مي كوته

دي مناسب هاي عملكرد اقتصادي متفاوت جوامع، چگونگي تمهيد ترتيبات نها دارد، يكي از مؤلفه
هاي نهادي دورنگري است.گرچه تجزيه و تحليل چگونگي  نگري و تقويت بنيان براي مهار كوته

هاي اتخاذ تصميمات و  گيري اين پديده و شناخت عوامل مؤثر بر پيدايش و استمرار انگيزه شكل
كه  بينانه در همه جوامع درگير با آن امري مهم و ضروري است، اما از آنجا هاي كوته سياست
ويژه منابع نفتي با موهبتي خدادادي مواجه هستند كه نياز بيشتري  هاي داراي منابع طبيعي، به دولت

نگر در هزينه كردن درآمدهاي حاصل از اين منابع دارند،  هاي آينده ريزي و سياست به برنامه
موهبت اهميت نگر و عدم استفاده كارا از اين  هاي كوته متعارف رويه هاي سلطه غير شناخت ريشه

 زيادي دارد.

  
  اقتصادهاي نفتي با سرمايه ناكافي -3

سازد.  ها فراهم مي هاي پيشرو و دولت نظير را براي مشاهده دقيق رابطه بين بخش نفت فرصتي بي
ميالدي به بعد، يك موقعيت  2005و  1979-1980، 1973-1374زاي  هاي برون شوك

كند. البته بايد  هاي انتخاب را تسهيل مي حدوديتوجود آورده است كه بررسي م ساز به سرنوشت
ايم و تنها  توجه داشت كه استدالل اين مقاله را براي تمام كشورهاي توليدكننده نفت به كار نبرده

بحث را در محدوده كشورهاي نفتي داراي سرمايه ناكافي دنبال خواهيم كرد. در اينجا منظور، آن 
ي توليد نفت در توليد ناخالص داخلي و صادرات نفت در دسته از كشورهايي است كه سهم باال

بندي اقتصادهاي معدني از  براي طبقه{دهد.  كل صادرات بخش نفت را در مركز انباشت قرار مي
درصد كل  40درصد توليد ناخالص داخلي و  10اين نوع، بانك جهاني آستانه راهنماي تقريباً 

جز  اي مانند انگلستان را به يافته ريف كشورهاي توسعهگيرد. اين تع صادرات كااليي را در نظر مي
. كشورهاي يادشده به دو دسته داراي سرمايه ناكافي }1گيرد مدت دربر نمي هاي بسيار كوتاه دوره

توسعه صادركننده نفت وابستگي زيادي به  حال شوند. هرچند همه كشورهاي در و مازاد تقسيم مي
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شود، زيرا  شورهاي داراي سرمايه ناكافي شديدتر احساس مينفت دارند، اين وابستگي در مورد ك
آور ناشي از بروز و  وضوح محدودتر است، در نتيجه، نتايج ناموفق و شگفت هاي آنها به فرصت

مراتب بيشتر  برداري از درآمدهاي نفتي در اين كشورها به نگر در بهره گذاري كوته استمرار سياست
هاي نفتي هستند (از جمله  قاله حاضر نيز اين دسته از دولتشود و موضوع بررسي م مشاهده مي

 ، ايران، نيجريه و الجزاير). وئالونز

  
  نگري عوامل مؤثر بر پيدايش و استمرار كوته -4

يعني  ،درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به سه دليل از درآمدهاي معمول آحاد اقتصادي
نكه اين درآمدها به ارز خارجي مثالً دالر اينخست  متفاوت است؛ ها ها و دولت خانوارها، بنگاه

هاي  افزوده ايجاد شده در ساير بخش يعني مستقل از ارزش ،زاست است. دوم آنكه به صورت برون
نكه اندازه درآمد حاصل از آن آنقدر بزرگ هست تا بود و نبودش بر رفاه ايجامعه است و سوم 

وه برخورد با اين درآمدها نقش مهمي در سرنوشت ، در نتيجه، نححال شهروندان مؤثر واقع شود
انگيز و بسيار قابل تأمل آن است كه اين كشورها با وجود همه  كند. نكته حيرت جامعه ايفا مي

، واكنش يكساني به ورود اند هايي كه به لحاظ تاريخ، فرهنگ، شرايط جغرافيايي و... داشته تفاوت
هاي يكسان آن بود كه مخارج دولتي را  جمله اين واكنشآساي دالرهاي نفتي نشان دادند؛ از  سيل

ها معتقد بودند، رفع  در حد وسيعي افزايش دادند. در هر مورد منطق قضيه مشابه بود. اين دولت
دهد تا با يك جهش بزرگ به گروه كشورهاي  هاي ارزي در نهايت، به آنها اجازه مي محدوديت

سرعت حرك  تاً محدودشان به اين معنا بود كه بايد بهتازه صنعتي شده برسند و ذخاير نفتي نسب
توانستند از  اي را صاحب شده بودند و مي شدت گسترش يافته كنند، زيرا اكنون پايه درآمدي به

كرد، بر موانع  طلبانه و پرهزينه كه دولت تأمين مالي مي هاي صنعتي جاه اندازي برنامه طريق راه
ها كه به نظر قدرتشان نامحدود شده بود،  سران اين دولت .1اصلي در مسير توسعه غلبه يابند

؛ گويي هيچ چيز 2انگارانه را آغاز كردند اي شتابزده و سهل هاي توسعه سرعت اين برنامه به
تر هزينه  ناپذير شدن هرچه سريع تواند جلوي آنها را بگيرد، اما اينكه چه موانعي به اجتناب نمي

گذاران اين جوامع را به سوي  شود و تصميمات سياست نجر ميكردن اين درآمدهاي غيرمترقبه م

                                                                                                                   
 .57، ص 1388كارل،  -1

 هاي نفتي. نفتي و دولتهاي  )، معماي فراواني، رونق1388كارل ( :بهبيشتر، ر.ك براي اطالع  -2



  51سيزدهم شماره سال  ،اقتصاديفصلنامه پژوهشنامه    24

 
 

 

كند،  تر مواجه مي دهد و در نتيجه، آنان را با شرايطي وخيم بينانه سوق مي هاي كوته اتخاذ سياست
هاي بسياري براي بررسي آن صورت گرفته است.  اي بوده كه تاكنون تالش از جمله مسايل پيچيده

هاي اين پرسش  ز دو منظر تاريخي و اقتصاد سياسي به برخي از جنبهشود ا در مقاله حاضر سعي مي
  پاسخ داده شود. 

  
  تبيين تاريخي  - 4-1

نگري و در نتيجه، اتخاذ  در اين بخش از منظر تاريخي، چگونگي پيدايش عارضه كوته
، از كاتوزيان و سپس بينانه در جوامع را ابتدا براساس ديدگاه محمدعلي همايون هاي كوته سياست

كنيم و اين موضوع كه تاريخ چه نقشي در بروز و استمرار الگوي  گرايي بررسي ميديدگاه نهاد
نگري در همه ابعاد حيات  تر هزينه كردن درآمدها و مستقر ساختن سايه سنگين كوته هرچه سريع

ه مدت اين كشورها برخالف جامع كند يا به عبارتي، اثر تاريخ بر ماهيت كوتاه جمعي ايفا مي
  بلندمدت اروپا، مورد بحث قرار گرفته است.

مدت، جوامعي هستند كه در آنها تغييرات ـ حتي تغييرات مهم و  منظور كاتوزيان از جوامع كوتاه -
اند كه آن هم، نتيجه فقدان يك چهارچوب استوار و  بنيادين ـ اغلب عمري كوتاه داشته

بلندمدت داشته باشد، اما از آنجا كه تداوم  توانست تداومي ناپذير قانوني بوده است كه مي خدشه
به ها اند و بدين ترتيب تاريخ آن بلندمدتي در بين نبوده، اين جوامع تغييراتي اساسي به خود ديده

. در اين راستا وي جامعه اروپا را 1مدت به هم پيوسته بدل شده است هاي كوتاه هايي از دوره رشته
عنوان نمونه كشور جهان سوم مطرح  دهد و ايران را به رار ميبا كشورهاي جهان سوم مورد مقايسه ق

اي نزديك  مدت يك جامعه را كه رابطه كند. بدين منظور وي سه ويژگي عمده ماهيت كوتاه مي
  كند:  شمرد و تحليل مي با يكديگر دارند، بدين صورت برمي

  مشكل مشروعيت و جانشيني  
 اعتبار بودن جان و مال  بي  
  مشكالت انباشت توسعه 

دو تفاوت اساسي بين قواعد بنيادي جانشيني در تاريخ اروپا و  مشكل مشروعيت و جانشيني: -1-1- 4
كشورهاي جهان سوم وجود دارد؛ نخست اينكه در كشورهاي جهان سوم، در عالم واقع آزمون 
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ايزدي يا فيض  عيني براي تعيين مشروعيت جانشين و حكومت وجود نداشت و برخورداري از فره
آيد، در حالي كه در جوامع اروپايي،  الهي قاعده اصلي براي جانشيني و مشروعيت به شمار مي

شد. دومين  اي بنيادين براي حل مسأله جانشيني به كار گرفته مي عنوان قاعده نخست زادگي به
در كشورهاي تفاوت آن بود كه به دليل قاعده برخورداري از فيض الهي براي مشروعيت جانشيني 

كرد و  اي فرد مدعي را در نشستن بر تخت شاهي محدود نمي جهان سوم، هيچ چهارچوب قانوني
او نيازي به توافق هيچ بخشي از جامعه، از وضيع و شريف نداشت و تنها به اطاعت اجباري مردم 

جديد و  متكي بود كه اين كامالً برخالف سنت اروپايي از دوران باستان تا قرون وسطي و دوران
  . 1معاصر است

اصل جانشيني و مشروعيت در جهان سوم خود دليل روشني بر  اعتباري جان و مال: بي -1-2- 4
توانست در تاريخ اروپا  اين است كه چرا مالكيت خصوصي در جهان سوم به معناي رايج نمي

يم در مالكيت مستق طور مستقيم يا غير وجود داشته باشد، زيرا امالك خاصه، خالصه و ديواني به
دولت يا فرمانروا بود و اشخاص برخوردار از زمين يا عايدات هيچ حق مستقلي نسبت به آن 

هيچ تشريفات رسمي از فرد  توانست قدرت، مالكيت و نفس زندگي را بي نداشتند و حكومت مي
  . 2سلب كند

راي توسعه انباشت بلندمدت سرمايه شرط الزم و نه كافي ب مشكل انباشت و توسعه: -1-3- 4
گذاري الزم در عرصه تجاري به يكپارچگي  اقتصادي و اجتماعي مدرن بود كه بدون آن نه سرمايه
انجاميد و نه اين فرآيند به توليد كاالهايي منجر  بازار داخلي و گسترش مداوم تجارت خارجي مي

د، اما از كارگيري روش تازه در كشاورزي و صنعت را ممكن كن شد كه اختراعات جديد و به مي
انداز بلندمدت در كشورهاي جهان سوم به دليل ترس از غارت و مصادره،  آنجا كه اقدام به پس

آمد غارت و مصادره اين  اي نبود و در موارد معدودي هم كه كوششي به عمل مي كار عاقالنه
. اين 3ميدانجا كرد، فرآيند انباشت سرمايه در اين جوامع هرگز به بلندمدت نمي فرآيند را قطع مي

خصوص به انباشت و نگهداري نياز دارد، خواه  تنها به نوآوري، بلكه به در حالي است كه توسعه نه
ثروت باشد يا حق و امتياز يا دانش و علم و همه اينها در جامعه بلندمدت اروپايي با تالش و مبارزه 
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توان  مي ،ين سه موردقابل برگشت بود. بنابر ا فراوان تحقق يافت و وقتي محقق شد ديگر غير
مدت آنها چه نقش بسزايي  گيري ماهيت كوتاه دريافت كه ضعف ساختار تاريخي جوامع در شكل

داشته كه اين خود، از نتايج دولت استبدادي و نماينده حكومت خودسرانه فردي و جامعه خودسر 
  . 1گرايد شود به آشوب مي بوده كه هرگاه تسلط دولت بر آنان تضعيف مي

  نگري كرد نهادگرايي در باب مسأله كوتهروي -
نگري در ديدگاه نهادگرايي كه در سطح نظر و عمل مطرح  ترين مسايل پيرامون بحث كوته از مهم 

نگري  است. ويليامسون در برابر عارضه كوته يشود، تمركز بر مسأله نقص اطالعات و نااطمينان مي
كند. بدين صورت كه  ه يادگيري را مطرح ميداند، مسأل كه آن را زاده پديده نقص اطالعات مي

ناپذير  نگر را اجتناب هاي كوته شرايط اطالعات ناقص و همچنين توزيع نامتقارن آن، انتخاب
گذارد. در  كند و پيامدهاي ناگوار ناشي از اين اشتباه فاحش را بر تمام سطوح جامعه برجاي مي مي

وجود  هاي متفاوتي را به ه چه ميزان باشد، كارنامهنتيجه، برحسب اينكه ظرفيت يادگيري در جامعه ب
در اين ارتباط معتقد است كه بشر به اعتبار وجود نقص اطالعات با دو  3. همچنين نورث2آورد مي

هايي كه در تعامالت بين  هاي با منشأ طبيعي و نااطميناني ها (نااطميناني گروه عمده از نااطميناني
رند) مواجه است. در اين صورت جامعه درگير با شرايط اطالعات ها ريشه دا ها و سازمان انسان

هاي با منشأ طبيعي را بيابد و با اتكا به آن و  تواند ابتدا سطوحي از توانايي مهار نااطميناني ناقص مي
تدريج با  فصل كند و به و ها را حل هاي انساني، تا حدودي اين گروه از نااطميناني تمركز بر تعامل

ويژه در بين  نگري را به هاي با منشأ انساني را نيز حداقل سازد. نورث كوته هادها، نااطمينانيتكيه بر ن
كند كه  سازد و با نقد فروض غيرواقعي اقتصاددانان نئوكالسيك تصريح مي انان برجسته ميداقتصاد
رفتار و  ها در ها و پيشداوري ها و ايدئولوژي نگري افراطي ايشان مانع درك اهميت انديشه كوته

. در كل اين دو به لحاظ تئوريك بر اين موضوع تأكيد دارند كه در 4شود عملكرد اقتصادي مي
شود افق  سطح نظر وجود شرايط نقص اطالعات و در سطح عمل وجود شرايط نااطميناني باعث مي

                                                                                                                   
، تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ وسياست در ايران )،1380(كاتوزيان  تفاوت دو مفهوم ديكتاتوري و استبداد در -1

 آورده شده است.

2- Williamson, 2005 
3- North 
4- North, 1994, P.4. 



 27 نگري در اقتصادهاي نفتي با سرمايه ناكافي     پديده كوته

 
 

 

يت مدت فراتر نرود و حتي تشديد شود و تنها با نهادسازي و تقو ديد جامعه از مالحظات كوتاه
  توان بر اين مشكل غلبه كرد. نگرانه مي هاي آينده انگيزه

هاي كسب  در ارتباط با چگونگي استمرار اين مناسبات ناكارآمد حتي پس از كاهش هزينه
گشايد.  اطالعات، از منظر نهادگرايي نورث زاويه جديدي را در باب تشريح ابعاد اهميت تاريخ مي

توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به اين  اين معنا نيست كه مي وي معتقد است، اهميت تاريخ تنها به
واسطه تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشته پيوند دارند. در مجموع،  دليل است كه حال و آينده به

هاي  حل ها و راه دهند تا روش طيف وسيعي از عوامل وجود دارند كه دست به دست يكديگر مي
 - 1اند از:  كند كه عبارت تثبيت اشاره ميچهار سازوكار خوديت شوند. وي به ناكارآمد تثب

آثار يادگيري كه موجب بهبود كيفيت و كاهش  -2 ،هاي ثابت اوليه براي تأسيس نهادها هزينه
تر  ها كمتر و كارها آسان بينند، هزينه مرور كارگزاران بيشتر آموزش مي شود، هرچه به هزينه مي

برد، آثار  و بازده آن را تقويت و هزينه فرصت تغيير را باال ميكه شبكه  ديگرنكته  -3شود،  مي
تشريك مساعي با ديگراني است كه درگير در مجموعه يك فعاليت يا ترويج يك مرام يا 

، آثار انتظارات تطبيقي است كه تثبيت مناسبات بعدنكته  -4 كننده يك اعتقاد و... هستند و مصرف
  .1آورد بازيگران، اعتماد بيشتري به دنبال ميپذير بين  بيني و تعامل پيش

هاي ماندگار و سخت در  شود نهادهاي تاريخي به صورت عرف اين چهار سازوكار موجب مي
اي است  راحتي تسليم تغيير و تبديل نشوند و نكته بسيار مهم نتيجه برابر تغييرات ايستادگي كنند و به

شود هر  هاي چندگانه موجب مي : تعادلگذارند كه اين سازوكارهاي خودتثبيت برجا مي
اي تحت نظم خودتثبيت شود و در مقابل تغييرهاي بيروني استقامت نشان دهد.  مجموعه

هاي بازدهي صعودي موجب واگرايي، عملكرد  سازوكارهاي ناكارآمد تثبيت شده نيز با ويژگي
حل دست  يك راهبه محض آنكه به  ؛شود. گير افتادن ضعيف و در نتيجه، تثبيت نهادي مي

شود. در چنين حالتي به مسيري كه جامعه طي كرده است  يابيم، كنار گذاشتن آن دشوار مي مي
افتيم و به زبان فني نورث  كنيم. در واقع، در يك تله تاريخي گير مي وابستگي شديدي پيدا مي

نكنيم، قادر  وابستگي به مسير طي شده به معناي آن است كه تا تكامل تدريجي نهادها را دنبال
. همچنين وي در 2بفهميمرا بر سر راه آنها  هاي امروزمان و قيدهاي موجود نخواهيم بود انتخاب
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كند، نهادگرايان معتقدند، ساختار نهادي در كشورهاي جهان سوم فاقد  پژوهشي ديگر تصريح مي
كشورها، گرچه اغلب در اين  ،ساختار رسمي (و اجرا) بوده كه زيربناي بازار كارآمد است

اي (و در عمل اقتصادهاي زيرزميني) وجود دارند كه براي فراهم آوردن  رسمي هاي غير بخش
آيد، زيرا عدم  دست مي هاي باال به كنند، اما اين ساختار با هزينه ساختاري براي مبادله تالش مي

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

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

، وجود 1ثباتي حقوق مالكيت، اجراي ضعيف قوانين هاي موجود از جمله بي مجموعه محدوديت
هاي انحصارطلبانه، آنها را به سمت داشتن سرمايه اندك،  موانع ورود به صنعت و محدوديت

 دهد. در اين شرايط، احتماالً سودمندترين هاي كوچك سوق مي مدت و مقياس هاي كوتاه افق
كار اقتصادي تجارت، فعاليت براي توزيع مجدد يا حضور در بازار سياه خواهد بود و  و كسب
هاي دولت و  هاي ثابت آنها قابل مالحظه است، تنها زير چتر حمايت هاي بزرگي كه سرمايه بنگاه

 هاي جبراني به سازمان سياسي ـ يعني تركيبي كه اي و پرداخت هاي تعرفه دريافت يارانه، حمايت
. بدين ترتيب ساختار نهادي 2كند ـ به حيات خود ادامه خواهند داد ندرت كارايي مولد ايجاد مي به

نگرانه، عملكرد اقتصادي را به سمت ضعف و  گيري كوته دهنده به فرآيندهاي تصميم پاداش
  كشاند. نيافتگي مي ناكارآمدي و بازتوليد توسعه

  
  تبيين اقتصاد سياسي - 4-2

و  3، بيشتر اقتصاددانان توسعه از جمله نوركس1950بيان شد، در اوايل دهه طور كه  همان
كند تا بر  مانده كمك مي بر اين باور بودند كه فراواني منابع طبيعي به كشورهاي عقب 4كوزنتس

مشكل كمبود سرمايه غلبه كنند بدون اينكه فشاري بر جامعه وارد شود. اين قبيل كشورها، به لطف 
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خواهند توانست با درآمد حاصل از صدور اين منابع، به احداث زيربناها و ارايه منابع طبيعي 
اما اقليتي از  ،1نيافتگي رهايي يابند كاالهاي عمومي بپردازند و از اين طريق از دام فقر و توسعه

ن بر صدور منابع گرفتند. پيشتازا راهبردهاي توسعه مبتني هاقتصاددانان (ساختارگرايان)، سه ايراد ب
بر منابع طبيعي، عاقبت خوشي ندارد، زيرا قيمت جهاني  اين مكتب استدالل كردند كه رشد مبتني

كاالهاي اوليه نسبت به محصوالت ساخته شده صنعتي، روندي كامالً نزولي دارد و تقاضاي جهاني 
 ،ينكند. عالوه بر ا تر از تقاضا براي كاالهاي اوليه رشد مي براي محصوالت ساخته شده، سريع
تري براي ورود كاالهاي اوليه نسبت به كاالهاي ساخته  گيرانه كشورهاي ثروتمند، قوانين سخت

و اين نوسانات به  استقيمت مواد اوليه در معرض نوسانات شديد  ،كنند. از طرفي شده وضع مي
گذاري را  و سرمايه كند ميثبات  ، درآمد ارزي و بودجه دولت را بييابد مياقتصاد داخلي انتقال 

كردند كه بعيد است صنايع  سازد. همچنين آنها ادعا مي در چنين محيطي بسيار پرمخاطره مي
هاي اقتصادي شوند، زيرا كشورهاي  بر منابع طبيعي، باعث رشد و حركت ساير بخش مبتني

اطات پيشين يافته منابع خواهند داشت كه ارتب هاي رونق صادركننده منابع طبيعي، جزايري از بخش
و  2كنند. اقتصاددانان بسياري از جمله هانس سينگر و پسين معدود و ضعيفي با بقيه اقتصاد ايجاد مي

ويژه اين ادعا كه رابطه مبادله  ها و انتقادها را بيازمايند، به سعي كردند تا اين استدالل 3رائول پربيش
. 4اند ي صادراتي زيان ديدهثباتي قيمت كاالها توسعه بدتر شده و از بي كشورهاي درحال

هاي انجام شده به برخي از اين ادعاها پاسخ دادند، اما معماهاي جديدي را نيز مطرح  پژوهش
ها و مقاالت با رويكرد سياسي و تأثير عوامل سياسي و  ساختند. در دهه اخير دور جديدي از كتاب

يعي ظاهر شده است. هدف اجتماعي در ايجاد مشكالت اقتصادي كشورهاي صادركننده منابع طب
هاست، يعني ميل  پذير براي تبيين ناكامي و شكست سياست ها، يافتن نظريه تعميم اين رشته بررسي

كنند و ادامه  بهينه را اتخاذ مي بينانه و غير هاي اقتصادي كوته ها به اينكه سياست ذاتي دولت
ترين داليل  اي اشاره كرد كه اساسي گانه  توان به رويكرد سه ها مي دهند. از جمله اين بررسي مي
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نگر را در رويكردهاي توهم  هاي كوته ها و همچنين اتخاذ سياست ناكامي و شكست سياست
  .1كند بندي مي جويي و حكمراني بد دسته قدرت، رانت

مترقبه باعث اعتماد به  رويكرد اول، توهم قدرت: اين رويكرد در كل معتقد است، ثروت غير -
وجود  بينانه را بدين طريق از جانب آنان به هاي كوته شود و سياست دازه حاكمان مينفس بيش از ان

كند كه راحت پولدار شدن،  شناختي دارد، ادعا مي آورد. اين رويكرد كه ريشه فرهنگي و روان مي
شود و ثروت منابع هم نوعي توهم را در بين كارگزاران عمومي و  پروري و تنبلي منجر مي به تن

 1960هاي  هاي نفتي در دهه نگر دولت هاي كوته آورد. در ارتباط با سياست وجود مي بهخصوصي 
آن  بينانه يا نقيض پروري كوته اند تنتو گفتند رانت منابع مي ، محققان توسعه اغلب مي1970و 

دادند كه مسير توسعه  بينانه را باعث شود. گروهي از يك سو، هشدار مي خيز كوته و جست
ريزي  شود و به برنامه واسطه ذهن و تفكر نفتي دچار اختالل مي دركننده نفت بهكشورهاي صا

انجامد. گروه ديگر، رانت منابع را  قيدوبند و تنوع ناكافي صادراتي مي اقتصادي نامنضبط و بي
دانستند كه روحيه و توهم سريع ثروتمند شدن را بين  باعث نشاط و سرخوشي غيرعقاليي مي

كند. رهبران اين كشورها افزايش قيمت و درآمد صادراتي را امري  يج ميگذاران ترو سياست
نگرند.  دانند و به كاهش درآمدها به صورت يك استثنا و امري غيرعادي مي طبيعي و عادي مي

فراواني منابع طبيعي دقيقاً شبيه كمك خارجي غيرمشروط، احساس دروغين امنيت را به 
شود كه  و با افزايش رانت منابع، دولت به اين توهم دچار مي كند گذاران و مردم القا مي سياست

قادر به انجام هر كاري هست. در نتيجه، اين ثروت حاضر و آماده، به فلج شدن و از كار افتادن 
هاي دولتي  شود. چشم مقام گذاران منجر مي بينانه سياست گيري يا سرخوشي كوته نظام تصميم

نفع  هاي ذي شود و مقاومت گروه اصالحات اقتصادي كور ميچنين كشورهايي در برابر ضرورت 
هاي  طور كه از شواهد پيداست، بيشتر سران دولت براي مثال، همان ؛2زند خاص نيز بدان دامن مي
هاي نفتي اقدام به هزينه  دست آوردن درآمدهاي غيرمترقبه حاصل از رونق نفتي مورد بحث با به

آالت و تجهيزات جديد و پيشرفته توليد شده توسط  ماشينكردن سريع آن از جمله وارد كردن 
يافتگي با اين  توانند در مسير توسعه با اين تصور كه بدين طريق مي ،3يافته كردند كشورهاي توسعه
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ها و اركان فناوري را مورد بررسي قرار دهند  كشورها همگام شوند و غافل از اينكه ابعاد و ويژگي
يا اصالً فناوري وارد كردني است يا نه؟! اينها همه در حالي است كه و به دنبال آن باشند كه آ

اش  هاي اساسي بر مهارت و هنر داللت دارد كه از مشخصه طور ذاتي بر شناخت مبتني فناوري به
انباشتي و جمعي بودن است و در اكتساب آن، اين عنصر تكرار و انجام دادن كار (يادگيري حين 

آالت و تجهيزات از  كند. همچنين فناوري عالوه بر ماشين مهمي ايفا ميانجام كار) است كه نقش 
طور  اركاني تشكيل شده است (اطالعات، مهارت و دانش فني و سازماندهي و مديريت) كه به

كامل و مطلق واردكردني نيستند و تنها در صورتي قابليت واردكردن خواهند داشت كه با 
  د.نمعي پيدا كنيادگيري در حين انجام كار، خصلت ج

جويي: براي تبيين اين رويكرد در ابتدا الزم است تعريف دقيقي از  رويكرد دوم، نظريه رانت -
حق نهادي است بدون آنكه مالك  رانت درآمد ناشي از اشتغال يا مالكيت يكرانت ارايه شود. 

آن حق نهادي براي دريافت اين درآمد كمكي به توليد اجتماعي كرده باشد، بدين معنا كه كسب 
مترقبه،  كند كه ثروت غير اين رويكرد استدالل مي. در واقع، تأثيري بر ظرفيت توليد اجتماعي ندارد

بينانه و مانع رشد  هاي مالي و تجاري كوته كند كه از سياست نفع را تقويت مي هاي سياسي ذي گروه
ارهاي قانوني ضعيف و كنند. حضور رانت عظيم در چنين اقتصادهايي همراه با ساخت حمايت مي

كند و استعدادها و  جويي در مقياس كالن فراهم مي هاي فراواني براي رانت نواقص بازار، فرصت
هاي مضر به حال جامعه، منحرف  هاي اقتصادي مولد به سمت فعاليت منابع كمياب را از فعاليت

هاي رقيب  جناح رسد كه سازد. گاهي اوقات جنون خوردن يا اثر آزمندي به چنان حدي مي مي
پردازند و در اين بين، توليد كاالهاي عمومي،  براي تصاحب رانت به نزاع شديد با يكديگر مي

هاي مورد بحث با پيروي از  ؛ براي نمونه، بيشتر دولت1شود اخالقيات و سرمايه اجتماعي قرباني مي
دالرهاي نفتي و وام هاي عظيم دولتي راه انداختند كه از طريق  هاي رايج توسعه، برنامه مدل

هاي بزرگ  ترين بخش مخارجشان را به پروژه شد و از سويي، چون بزرگ خارجي تأمين مي
ها  اشان بيشتر از مخارج جاري بود. اين پروژه اي مقياس اختصاص دادند، نرخ رشد مخارج سرمايه

بر  تي شدن مبتنيمدت بودند كه مظهر راهبرد صنع بر و با دوره برگشت طوالني طور عمده سرمايه به
ها كه درآمدهاي نفتي نيز منبع الزم را براي  از جمله اين برنامه ،شدند. در اين بين منابع شناخته مي

عنوان يكي از  كرد، سياست جايگزيني واردات به هاي اجراي آن فراهم مي تأمين هزينه
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اي  هبردي توسعههاي مطلوب براي صنعتي شدن بود. گرچه اين سياست در ذات خود، را استراتژي
، اما در برخي 1اند يافتگي گام نهاده است و بسياري از كشورها با اجراي درست آن در مسير توسعه

كشورها به دليل عدم رعايت مالحظات اين سياست در مسير مطلوب، خالف آن روي داده است. 
ر شاهد آن هاي مورد بحث مقاله حاض در نتيجه، آنچه در اين گروه از كشورها از جمله دولت

يرهاي حقيقي سياست جايگزيني واردات (از جمله جاي تمركز بر متغ بوده است كه بهاين  ،ايم بوده
گذاري در بخش خصوصي و اصالح نهادي و هدايت آن در مسير درست توسط دولت)،  سرمايه

هم نه در اي آن  ترين آنها، يعني حمايت تعرفه بيشتر بر متغيرهاي اسمي اين سياست و از جمله رايج
گرايانه، تأكيد شده است و در نتيجه، سياست يادشده در اين كشورها به  هاي توسعه راستاي حمايت

شود و از سويي،  بار اجتماعي تبديل مي اي همراه با آثار زيان توليدي و ضدتوسعه سياستي غير
فع به بار ن اجراي ناكارآمد اين سياست از آنجا كه رانت هنگفتي را براي گروهاي خاص و ذي

گيرد. اين در حالي است كه در اصل رويكرد  آورد، همواره از طرف آنها مورد استقبال قرار مي مي
گذاري در صنعت توسط بخش  جايگزيني واردات بر اين تأكيد دارد كه قسمت اعظم سرمايه

هاي اقتصادي براي هدايت ابتكارات بخش  خصوصي انجام گيرد و نقش دولت ايجاد مشوق
ايم،  در مسير مطلوب باشد، اما در عمل آنچه در كشورهاي مورد بحث شاهد آن بودهخصوصي 

جاي انتخابي عمل كردن و تنها حمايت از صنايع نوپا، آن هم در مدت زمان  اين بوده است كه به
ها در اين راستا برقراري  ترين اقدام شود و از عمده محدود، تمام بخش صنعت نوپا فرض مي

اي). ناگفته نماند كه گرچه بيشتر كشورهاي دنيا براساس  ست (حمايت تعرفههاي باال تعرفه
هاي  هاي مورد استفاده آنان، حمايت يافتگي دست يافتند، اما حمايت گرايي به توسعه حمايت
اي داشت. از  توان انتظار دستاوردهاي توسعه گرايانه بوده است و از هر نوع حمايتي نمي توسعه

ها  گرايانه، مشروط بودن آن به ارتقاي بنيه توليدي بنگاه هاي توسعه حمايت هاي مهم جمله ويژگي
دهد  و كاهنده بودن آنها در طول زمان و داراي سقف زماني براي حمايت است، اما تجربه نشان مي

هاي نفتي مورد بررسي به كار گرفته شده است،  اي كه در بيشتر دولت هاي تعرفه كه تنها حمايت
گرايانه  هاي توسعه هاي حمايت تنها ويژگي ن نوع حمايت نبوده، زيرا نوع اجراي آن، نهبسا بهتري چه

گرايي نبوده و  شده است، بلكه حتي در برخي موارد، انتخاب درستي براي حمايت را شامل نمي
طور مستقيم در زمينه مورد انحراف، دخالت دولت اعمال  شد به بهتر آن بوده است كه سعي مي
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ممكن بود ارايه يارانه مستقيم به توليدكننده براي هزينه كردن در بهداشت،  ،ي مثالشد؛ برا مي
تري نسبت به افزايش  آموزش و فناوري و تحقيق و توسعه، دستاوردهاي بهتر و حمايتگري مناسب

  تعرفه بر واردات باشد.
ند نهادهاي قانوني توا مترقبه مي كند كه ثروت غير رويكرد حكمراني بد: اين رويكرد استدالل مي -

نگر كند كه در عين حال براي رشد و توسعه  پاسخگو و كوته و تشكيالت دولتي را ضعيف، غير
هاي قبلي را براي  اقتصادي بلندمدت ضروري هستند. اين رويكرد در عمل تركيبي از استدالل

تفاده منظور كمك به رشد اقتصادي اس چگونگي خسارت زدن رانت منابع بر توانايي دولت به
  هاي حكمراني بد، نظريه دولت رانتير بوده است. ترين روايت از تبيين كند. تاكنون متداول مي

شوند و بر روابط علي متفاوتي بين رانت  هاي مختلف ظاهر مي هاي دولت رانتير به شكل نظريه
ورزند. حسين مهدوي نخستين كسي بود كه مفهوم  منابع و مديريت ضعيف اقتصادي تأكيد مي

بين و  هاي دولتي كوته شود مقام ولت رانتير را معرفي كرد و مدعي شد رانت منابع باعث ميد
ها به نحو  گريز شوند. او نشان داد كه به محض دريافت اين ثروت غيرمترقبه و عظيم، دولت ريسك

شوند و بيشترين بخش از منابع را به حفظ  بين مي غيرعقاليي درباره درآمدهاي آينده خوش
عملي  جاي اينكه درصدد انجام اصالحات و توسعه باشند. بي دهند به موجود اختصاص مي وضعيت

. عالوه بر اين، محققان ديگري نيز در 1سازد هايي هرگونه اقدام اصالحي را متوقف مي چنين دولت
ي ها گيرند و برنامه هاي رانتير، ماليات اندكي از جامعه مي اين رابطه استدالل كردند كه چون دولت

هاي مخالف را از بسيج حول مسايل اقتصادي نااميد  كنند، گروه اي اجرا مي رفاهي گسترده
هاي اقتصادي مواجه هستند. همچنين  سازند و با فشارهاي اجتماعي اندكي براي اصالح سياست مي

وين هاي اداري و مالياتي ناكارايي دارند، فاقد اطالعات الزم براي تد هاي رانتير سازمان چون دولت
گذران امور جاري خود و ورود به براي ها  دولت. واضح است كه 2اي هستند راهبردهاي توسعه

المنفعه كه رغبتي براي ورود بخش خصوصي وجود ندارد، نيازمند  هاي عام گذاري برخي سرمايه
، بودهباعث ايجاد مفسده  آنهاپول هستند. برخي امور نيز وجود دارند كه ورود بخش خصوصي به 

عنوان مركز اعمال اراده عمومي بايد  رو، دولت به ازاين ،امنيت و قضا از جمله اين موارد است
عنوان  در كنار ساير منابع درآمدي دولت از ماليات بههمواره موارد يادشده را به انجام رساند. 
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هان تمام شود، به نوعي كه در ادبيات اقتصادي كالسيك ج نام برده مي ،ترين منبع تغذيه دولت مهم
  .ها تأمين شود هاي دولت بايد از طريق ماليات هزينه

با تركيب هر » هاي نفتي نفتي و دولت هاي معماي فراواني: رونق«در كتاب  1كارل ليناما تري 
هاي اول و  هاي نفتي مورد بررسي پس از شوك سه رويكرد اقتصاد سياسي ارايه شده براي دولت

كند كه وابستگي به درآمد نفت، نوع  مراني بد)، ادعا ميجويي و حك دوم (توهم قدرت، رانت
كند. از  ها را تشويق مي آورد كه توزيع سياسي رانت وجود مي متمايزي از بستر نهادي به

مالي به دالرهاي نفتي است كه حوزه اختيار و عمل  هايي، اتكاي هاي اصلي چنين دولت مشخصه
زمان اقتدار (توانايي  دهد و هم سترش ميدولت (قلمرو و درجه دخالت در اقتصاد) را گ

كند، به اين دليل كه  تأثيرگذاري بر جامعه و هدايت كارآمد مسير تحوالت) آن را تضعيف مي
هاي دولتي با فشارها و  رود. هر زمان مقام هاي كسب درآمد دولت از بين مي ساير توانمندي

اي، مخارج عمومي را جايگزين  زايندهكنند تا به نحو ف مطالبات اجتماعي مواجه شوند، عادت مي
كشورداري و حكمراني خوب كند و در نتيجه، ظرفيت و صالحيت دولت براي اداره كشور را 

هاي عظيم،  كننده رانت هاي دريافت دهد كه دولت كنند. او نشان مي تر مي طور دايم ضعيف به
و در نتيجه، تشكيالت اداري دولت ترين زمان، بيشترين كار را انجام دهند  تالش دارند تا در كوتاه

گيرد. جالب است كه اين  جويان قرار مي يابد و مورد طمع و حمله رانت شدت گسترش مي به
ريزي دقيق  شدت به يك برنامه ها دقيقاً همان موقع كه با داشتن ثروت عظيم و غيرمترقبه، به دولت

سازد و  ريزي را غيرممكن مي برنامه كند و بلندمدت نياز دارند، دو اثر يادشده دولت را ضعيف مي
ناپذير  مدت را بر بلندمدت اجتناب نگر و ترجيح مالحظات و منافع كوتاه هاي كوته اتخاذ سياست

  كند.  مي
هاي  دولتمشكالت  توان دهد، نمي ها و رويكردهاي ارايه شده نشان مي بنابراين، بررسي تبيين

هاي استثنا: نروژ، كانادا، آمريكا، بوتسوانا  زد (نمونهه گر نفتي را تنها به وجود منابع سرشار انرژي
برداري كردن از  قشي كه پيشينه تاريخي و چهارچوب نهادي در برابر چگونه بهرهو...)، بلكه ن

توسعه هاي نفتي چه  كند، بسيار اهميت دارد. اينكه پيش از وقوع رونق درآمدهاي نفتي ايفا مي
اند و چطور  ايي ساختار سياسي و اجتماعي جامعه را تشكيل دادهه نهادها و گروه ،پيشين اجتماعي

ها در برخورد با اين درآمدهاي عظيم و ناگهاني از آنها در راستاي توسعه بلندمدت خود  دولت
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گيرند، تا حد بسيار زيادي به ساختار  بينانه را پيش مي هاي كوته گيرند يا برعكس سياست بهره مي
فصل شرايط  و تش در قبال چگونه هزينه كردن اين درآمدها براي حلنهادي دولت و نوع تصميما
ها و همچنين استفاده از راهكارهاي تأييد شده در نحوه مصرف و  نقص اطالعات و نااطميناني

 گذاري آن بستگي دارد. سرمايه

  
  سياسي و اجتماعي با منطق نهادي  ،نگري در ساخت اقتصادي پيامدهاي كوته -5

اي نزد اصحاب علم و انديشه  هايي است كه امروزه جايگاه ويژه ريزي از مؤلفه برنامهنگري يا  آينده
ها تبديل شده  گذاري ناپذير در سياست ريزان دارد و به ضرورتي نسبتاً اجتناب و دولتمردان و برنامه

هاي عظيمي مواجه  نگري در جامعه با چالش و همچنين از مواردي است كه در صورت بروز كوته
 شود. مي

كوشد كم و كيف تغييرات يا عدم تغييرات  مند است كه مي نگري تالشي نظام در واقع، آينده 
هاي آينده را ترسيم كند و بر آن است تا منبع، الگوها  وجود آمدن واقعيت كنوني و تأثير آنها در به

. 1ليل قرار دهدهاي جايگزين مورد تح بيني و ترسيم آينده و علل تغيير و ثبات را براي تقويت پيش
ها  ها و سازمان ريزي براي آن، توسط دولت در نتيجه، ضرورت درك بهتر و بيشتر آينده و برنامه

كنيم كه متفاوت از امروز خواهد بود، همچنين  اي زندگي مي امري مهم است، زيرا ما در آينده
در عصر انقالب دانايي، ويژه  اي نامعلوم و پرتحول، به هاي بشر در زمينه مواجهه با آينده نگراني

كند. اين در حالي است كه از جمله پيامدهاي ناشي از انعكاس  ضرورت شناخت آينده را بيشتر مي
پذيري امور و همچنين تقسيم كار  بيني نگري در وجوه حيات جمعي، به چالش كشيدن پيش كوته

هر سه نهادهاي خلق  عقاليي و تخصصي شدن امور است كه در راستاي آن علم، قانون و برنامه كه
پذير كردن امور هستند، منزلت اجتماعي  بيني ها و پيش فصل نااطميناني و شده توسط بشر براي حل

دهند. از سوي ديگر، هنگامي كه شرايط نقص و عدم تقارن اطالعات،  خود را از دست مي
اي  طلبانه نيز رابطه نگري با رفتارهاي فرصت كند، كوته ناپذير مي نگر را اجتناب هاي كوته انتخاب

شود. از  وري منجر مي هاي كارايي و بهره كند و در نتيجه، به كاهش انگيزه تنگاتنگ پيدا مي
شود، برقراري سازوكارهاي نهادمند و  حلي كه در اين شرايط ارايه مي ديدگاه نهادگرايي راه

م، قانون و برنامه در پذير كردن امور از طريق تكيه بر عل بيني بخش است؛ از جمله پيش اطمينان
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اي موفق است و اگر اين تدبير صورت نگيرد، طيف عظيمي از  ترتيبات نهادي كه از رموز تجربه
  اند از: ترين آن عبارت يابد كه مهم پيامدها موضوعيت مي

هاي متصلب (غيرمنعطف) و نظام ناكارآمد مالياتي: با الزام صنعت نفت به  ظهور پارادوكس هزينه -
وري در كشورهاي مورد بحث، بديل منطقي براي افزايش  اري فزاينده براي حفظ بهرهگذ سرمايه

شود، اين  در حالي كه آنچه مشاهده مي ،ستاني داخلي بوده درآمد دولت از طريق نفت همانا ماليات
است كه درآمد نفت باعث شد تا هيچ كوششي براي ايجاد پايه مالياتي داخلي صورت نگيرد. در 

ستاني داخلي وابسته  اي مجبور نيستند به ماليات ها براي تأمين مالي اهداف توسعه ي دولتنتيجه، وقت
ها الزامي نخواهند داشت تا اهداف خويش را تحت نظارت دقيق شهروندان كه  باشند، حكومت

پردازند، تدوين كنند. در عين حال آنها اجازه دارند تا وجوه را بين  حساب مالياتي مي صورت
  .1مناطق به شكل دلبخواهي و تصادفي توزيع كنند ها و بخش

هاي بخش  ظهور پارادوكس وفور درآمد نفتي و تشديد بدهي خارجي: با رشد انبساطي برنامه -
هاي بخش خصوصي و با مشخص شدن اينكه منابع مالي مورد نياز  عمومي و ناتمامي درخواست

هاي يادشده تصميم به  ته، اعم دولتهاي عظيم از درآمدهاي نفت پيشي گرف براي تكميل پروژه
وجوي اعتبارات  ها براي جست اندازي استقراض خارجي گرفتند كه اين استدالل دولت راه

هاي خارجي قرار گرفت كه مشتاق بازيافت دالرهاي نفتي خارجي  خارجي، مورد حمايت بانك
كرد، رفتار بيشتر دهد، حتي زماني كه قيمت نفت و درآمد دولت سقوط  بودند. شواهد نشان مي

گذاري كاهش  هاي سرمايه هاي يادشده چندان تغييري نكرد و همچنان مخارج دولتي و هزينه دولت
نيافت و در نتيجه، بدهي خارجي (وام خارجي) منبع تأمين مالي براي مخارج عمومي باال و 

  .2يل شدهاي سياسي تبد سازوكار مرجح براي هموار كردن كسري بودجه، آشفتگي نهادي و تنش
اي بوده است كه  ها، حمايت تعرفه ترين اين نوع حمايت هاي حمايتي: از رايج بدنام شدن سياست -

شد. از پيامدهاي اجراي نادرست اين نوع حمايت  شدت طرفداري مي نفع به هاي ذي توسط گروه
نتيجه، افزايش كنندگان، ناشي از افزايش تعرفه واردات و در  توان به افزايش قيمت براي مصرف مي

مورد  :هزينه واقعي و كاهش واقعي رفاه در اقتصاد اشاره كرد. همچنين موارد ديگر از جمله
ها و صنايع؛  ها و همچنين برخي صنايع نسبت به ساير بخش حمايت بيشتر قرار گرفتن برخي بخش
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خش ضربه بزرگ به بخش كشاورزي به علت تبعيض عليه بخش كشاورزي نسبت به ب ،براي مثال
پذيري  صنعت. حمايت صنعت در داخل كشور و نه در خارج و در نتيجه، عدم قابليت رقابت

ها.  محصوالت داخلي در مقايسه با محصوالت خارجي و حادتر شدن مشكالت تراز پرداخت
هاي مورد حمايت قرار گرفته و تحت تأثير قرار  متحول كردن الگوي توزيع درآمد به نفع بخش

  ت و توزيع مكاني.گرفتن الگوي سكون
حل و  ترين راه نگر: انتخاب سريع به واردات الگوي كوته زدايانه و متكي تمركز بر خصلت اشتغال -

آالت و تجهيزات پيشرفته با استفاده از درآمدهاي نفتي، در واقع، جامعه را با  وارد كردن ماشين
ورهاي ديگر تقديم هاي شغلي موجود را به كش كند كه از سويي، فرصت شرايطي مواجه مي

هاي  هاي جدي از نظر دانش ضمني و ظرفيت كند و از سوي ديگر، خود را با محدوديت مي
  سازد. سازماني درگير مي

توان  نگري، مي عنوان برخي پيامدهاي ناشي از پديده كوته در نتيجه، با توجه به موارد يادشده به
معه، كانون اصلي بحران، وارد شدن دريافت كه در صورت وجود شرايط شيوع اين عارضه در جا

مسأله اساسي در اين  كننده سرنوشت بلندمدت بوده كه هاي سنگين به متغيرهاي تعيين خسارت
اي از مسايل، وقتي شكوفايي  توسعه به اعتبار طيف گسترده حال ن است كه در كشورهاي درآزمينه 

مدت  طور عمده به آثار كوتاه به گذاران مانند عامه مردم اذهان سياست ،شود درآمدي ايجاد مي
نگر)، در كشور عالوه بر موارد باال، چند  در چنين شرايطي (انعكاس الگوي كوتهشود.  ميمعطوف 

دهد. مسأله اول  كه هر يك سرنوشت بلندمدت نظام ملي را تحت تأثير قرار ميافتد  اتفاق مهم مي
ضابطه  اندازه دولت به صورت بي اين است كه با افزايش درآمد نفتي با بزرگ شدن غيرعادي

شويم و اين نحوه بزرگ شدن موجب از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد  مواجه مي
اين است  ،يابد د. عارضه دومي كه آثار بلندمدت دارد و در چنين شرايطي موضوعيت ميشو مي

كه فساد مالي به يابد. عارضه سوم اين است  ها در گستره و عمق افزايش مي كه انواع نابرابري
هاي  هاي مولد مقهور بخش يابد. عارضه چهارم اين است كه بخش صورت چشمگير افزايش مي

هاي  هاي انساني و مادي كشور به سمت فعاليت شوند و به اين ترتيب استعداد و سرمايه غيرمولد مي
ي بخش پذير هاي مولد آسيب ن است كه در درون بخشآيابد و آخرين نكته  غيرمولد سوق مي

كشاورزي از بخش صنعت بيشتر است و از اين ناحيه هم منافع بلندمدت نظام ملي را مورد تهديد 
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گيري در جامعه را بيش از هر چيز نسبت به  در نتيجه، بسيار مهم است كه نظام تصميم دهد. قرار مي
  .1مالحظات بلندمدت حساس كرد

منزله نرسيدن به  و تخصيص منابع تنها بهگيري  ارتكاب اشتباه در فرآيندهاي تصميمبديهي است 
تواند بنابر اهميت  واردشده در اثر آن اشتباه نيز مي هاي خود هدف نيست، بلكه ميزان خسارت

  اشتباه رخ داده، بيشتر و جبران ناپذيرتر باشد.
  
  نگري براساس الگوي نهادي  رفت از كوته سازوكارهاي برون -6

ها و  گيري هاي نفتي، تصميم ورد بحث در مواجهه با رونقدهد، در كشورهاي م شواهد نشان مي
آميز نبوده و  برداري كارا از اين موهبت، موفقيت هايي اتخاذ شده است كه از منظر بهره سياست

ناكام مانده است، اما در عين حال و در مقام مقايسه با اين كشورها، كشورهاي صادركننده نفت 
طور  جود داشتند كه توانستند اين درآمدهاي غيرمترقبه را بهديگري از جمله نروژ هم در جهان و
يافتگي جوامع خويش به كار گيرند. گرچه موفقيت نروژ،  بهينه در راستاي صنعتي شدن و توسعه

دهد كه وجود  كند، اما نشان مي اي نياز به توسعه پيشين اجتماعي را تأييد مي كم تا اندازه دست
اند موهبتي ارزشمند باشد، اما در مواقعي كه عكس آن مشاهده تو ثروت طبيعي در ذات خود مي

هاست كه توانايي جلوگيري از خطرات  ها و مديريت نامناسب اقتصادي دولت شود، اين سياست مي
كند، اما  ي را به نوعي تهديد تبديل ميدهمراه با اين موهبت را ندارد و اين فرصت خدادا

كنند، برقراري  ادگراها نيز در اين شرايط مطرح ميحلي كه نه طور كه بيان شد، راه همان
پذير كردن امور از طريق تكيه بر علم،  بيني بخش از جمله پيش سازوكارهاي نهادمند و اطمينان

آيد. بدين  دست مي اي موفق به قانون و برنامه در ترتيبات نهادي است كه از رموز موفق، تجربه
ذير و قابل سنجش براي معرفي اين عارضه ارايه داد. پ هاي كميت منظور ابتدا الزم است شاخص

از منظر  .2كنند نگر را تقويت مي هاي كوته نگر گرايش به سياست هاي كوته شود، رويه گفته مي
نگر منعكس  هاي كوته مواجهه با دالرهاي نفتي ناشي از شوك نفتي بايد گفت كه در واقع، رويه

ظيم كردن اقتصاد دوره رونق با اضافه درآمد كسب در سطوح جوامع مورد بحث، خرج كردن و تن
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كند. در نتيجه، الزم است پادزهرهايي در اين زمينه ارايه داد  ناپذير مي شده از آن دوره را اجتناب
  اند از:  كه عبارت

نگري:  هاي تاريخي و ساختاري بروز و استمرار كوته ارايه راهكارهايي در زمينه ريشه - 1
پذير است، اما از آنجا كه تغييرات  ات مناسبات ناكارآمد امكانتوان گفت گرچه تغيير مي

نهادي امري جمعي و انباشتي است، پيچيده نيز هست. دو عامل كليدي كه بر مسير 
گذارند، بازدهي صعودي و بازارهاي ناقص (شاخص آن: هزينه  تغييرات نهادي تأثير مي

رايطي كه بازدهي صعودي مبادله) هستند. براساس چهارچوب نظري اين پژوهش در ش
يابند. در چنين شرايطي، اگر  وجود نداشته باشد و بازارها رقابتي باشند، نهادها اهميت نمي

ها عمل  صحيح در اختيار داشته باشند و براساس آن مدل هاي غير كنشگران در ابتدا مدل
ايشان ه كنند يا حذف خواهند شد يا آنكه بازخورد اطالعاتي كارآمد باعث تصحيح مدل

يابند و مسير  شود، اما اگر بازدهي صعودي وجود داشته باشد، نهادها اهميت مي مي
تبع اين نهادها  بازارهايي كه بهدهند. با اين حال، تا وقتي  بلندمدت اقتصادها را شكل مي

هاي معامالتي صفر  طور تقريبي با مدل هزينه رقابتي باشند يا حتي به ،شوند تشكيل مي
مطابقت داشته باشند، اين مسير بلندمدت كارا خواهد بود. در واقع، صعودي بودن 

هاي رسمي و غيررسمي  هاي ماتريس نهادي متشكل از تركيب پيچيده محدوديت بازدهي
كنند. تغييرات خاص  ادي را تعيين ميو قوانين به هم وابسته است كه دركل عملكرد اقتص

توانند تاريخ را تغيير دهند، اما  طور قطع مي هاي رسمي و غيررسمي به و منفرد محدوديت
كنند كه به بحث وابستگي به مسير طي شده  در بيشتر موارد، مسير آن را برعكس نمي

ر نخواهيم بود گردد. بدين معنا كه تا تكامل تدريجي نهادها را دنبال نكنيم قاد بازمي
هاي امروزمان را بفهميم و نخواهيم توانست هنگام ارايه مدل براي عملكرد  انتخاب

ريزي شده و درست  برداري برنامه ها را تعريف كنيم. گرچه بهره اقتصادي، آن انتخاب
تواند تأثير مهمي بر تغيير اين مناسبات ناكارآمد نهادي داشته باشد و  دالرهاي نفتي نيز مي

هار بازدهي صعودي و رقابتي كردن بازار و شفافيت اطالعات كمك و نقش در م
  .1چشمگيري ايفا كند
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هاي  طرح بهينه مصرف درآمدهاي نفتي: با بررسي چگونگي اتخاذ و اجراي سياست - 2
ها و بايدها و نبايدهايي را براي الگوي مورد  توان ويژگي هاي موفق در اين راستا مي دولت

توان به اين موارد اشاره كرد: اين الگو بايد  ترين آنها مي برجسته كه از جملهيافت نظر 
نيافتگي را فراهم كند. با  قدرت خروج اقتصاد از تله توسعهاي طراحي شود كه  گونه به

توجه به اينكه مسأله پايين بودن انباشت سرمايه فيزيكي يا انساني يكي از موانع اصلي 
تواند فرصتي براي ارتقاي سطح  هاي نفتي مي مدنيافتگي چنين جوامعي است درآ توسعه

و همچنين بستر  و روند خروج از وضع موجود را تسريع بخشد كندانباشت سرمايه فراهم 
فرآيندي انباشتي و جمعي و با استفاده از ابزار يادگيري حين دستيابي به فناوري را در 

درآمدهاي نفتي ي داشته باشد؛ بين بايد قابليت پيش ،انجام كار فراهم آورد. عالوه بر اين
د. نبود ننبايد طوري هزينه شوند كه باعث ايجاد عدم ثبات در اقتصاد كالن شو

اين هاي بازار جهاني نفت به اقتصاد كالن  جذب شوك باعث انتقال تكانهسازوكارهاي 
  .1ودش مي اشان هاي اقتصادي ثباتي و افزايش ريسك سياست و در نتيجه، بيها كشور

تر شدن دولت در ابعاد  در اختيار دولت بودن اين درآمدها نبايد باعث بزرگت: نقش دول - 3
تر دولت در  تر و دخالت گسترده ساالري پيچيده غيرحاكميتي، عدم شفافيت، ديوان

هاي  دولت. در واقع، بازار شود سازوكارهاي جايگزين  تخصيص اين منابع از روش
گذاري دارند.  خصيص منابع و سياستكشورهاي صاحب منابع طبيعي، نقش مهمي در ت

وري در بخش منابع صادراتي و متنوع  گذاري و افزايش بهره توانند با سرمايه آنها مي
توانند با ايجاد  ساختن كاالهاي صادراتي با روند نزولي رابطه مبادله مبارزه كنند. آنها مي

طانه اقتصادهاي هاي مالي محتا صندوق ذخيره ارزي و تثبيت نرخ ارز و اعمال سياست
توانند از  المللي كاالهاي صادراتي بيمه كنند. آنها مي ثباتي بازارهاي بين خود را در بي

درآمد غيرمترقبه حاصل از صدور منابع طبيعي براي تقويت ارتباطات پيشين و پسين 
دهي موقت به  هاي مالي انقباضي، يارانه توانند با اجراي سياست استفاده كنند و مي

گذاري درآمد ارزي در خارج از كشور، مانع  ي كشاورزي و صنعت و سرمايهها بخش
افزايش ارزش پول و كاهش قدرت رقابتي كشور شوند. بنابراين، عملكرد اقتصادي يك 

                                                                                                                   
 .1387كاوسي،  -1



 41 نگري در اقتصادهاي نفتي با سرمايه ناكافي     پديده كوته

 
 

 

هاي اتخاذي دولت  اي به سياست كشور پس از وقوع رونق منابع، تا حد قابل مالحظه
 .1بستگي دارد

ترين راهكارهاي پيشنهاد شده بيان كرد، اين است كه  مهمعنوان  توان به در كل آنچه مي
اما با تجربه ناموفق  ،برداري از موهبت منابع طبيعي در كشورهاي صاحب اين منابع موفقيت در بهره

ريزي براي شناخت و اصالح نهادي همراه با  در استفاده از آن، ميسر نخواهد شد مگر با برنامه
هاي اين  كارگيري مديريت مناسب اقتصادي دولت نگر و به هاي كوته تجديدنظر و اصالح سياست

نهادي و تقويت ساختار خود تالشي مضاعف و مستمر را براي بسترسازي  نوبه جوامع كه اين نيز به
  طلبد. نهادي مي

 
  عنوان كشور صادركننده نفت مورد ايران به -7

با توجه به اهميت روزافزون عامل انرژي و رشد اقتصادي و همچنين شرايط خاص ايران در 
برخورداري از منابع غني انرژي (نفت و گاز) در محدوده جغرافيايي خود، در اين بخش سعي 

هاي  گذاران با درآمدهاي دو شوك نفتي و همچنين ردگيري نشانه د سياستشود نحوه برخور مي
  نگري در اتخاذ تصميمات در كشور بررسي شود.  عارضه كوته

هاي باالي نفتي در  ايران يكي از كشورهايي است كه تأثير درآمددانيم،  طور كه مي همان 
ذخاير نفت جهان متعلق به ايران  درصد از 10حدود د. خوبي مشاهده كر توان به اقتصاد آن را مي

 ،رو ازاين اوپك است. ه نفت در بين كشورهاي عضوننددومين توليدك ،بعد ازعربستان وبوده 
در  .پذيردب آن تأثيرز تواند ا هم مي باشد و جهاني نفت تأثيرگذار تواند بر بازار اقتصاد ايران مي

اقتصاد ايران رشدي نزديك به ده  ،بود ازاي هر بشكه شرايطي كه قيمت نفت كمتر از دو دالر به
تجربه كرد كه نشان از يك رشد پايدار و ) 1352تا  1338ساله (بين 15درصد را در يك فاصله 

داشت و رشد يادشده حقيقي بود و با تكيه بر بر تشكيل سرمايه و كارآفريني در داخل كشور  مبتني
. با حاصل شده بود و رشد نفتي نبودويژه بخش كشاورزي و صنعت  هاي مولد اقتصادي، به بخش

 1353اين حال و درست به فاصله كوتاهي از جهش قيمت نفت از دو دالر به يازده دالر در سال 
تورم و فساد اداري نتايجي بود كه گريبان كشور را  ،و در عوضكرد شدت افت  رشد اقتصادي به

رشد اقتصادي پايدار و مستمر گرفت. از آن سال تاكنون اقتصاد ايران نتوانسته است از يك 
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صورت مسأله نشان ، اما اند اين امر دخيل بوده قطع داليل مختلفي درطور  بهبرخوردار شود. هرچند 
وپنج تا سي ميليارد دالر به اقتصاد كشور  دهد كه سرازير شدن درآمد متوسط ساليانه بيست مي

ناپذيري بر پيكره  وجب تأثير منفي جبرانحتي م نتوانسته است رشد مناسبي را به دنبال داشته باشد و
در ايران نفت در آغاز قرن بيستم، قبل از تشكيل سطوح قابل در واقع، . 1ده استشاقتصاد ايران 

طوري كه درآمدهاي آن براي تكميل درآمدهاي خصوصي  قبولي از توسعه نهادي ظاهر شد، به
گيري دولت  شد. اين درآمدها به شكلشد و حتي وارد بودجه عمومي ن هاي محلي استفاده مي مقام

هاي انگليسي به ايجاد ارتش مدرن كه  مدرن و تشكيل رژيم پهلوي كمك كرد و پشتيباني شركت
، 1930كرد، به تمركزگرايي بيشتر منجر شد. در ابتداي دهه  كنترل دولت را بر كشور تقويت مي

درآمدهاي نفتي، دولتي رانتير،  درآمدهاي مستقيم و غيرمستقيم از نفت منبع درآمدي دولت بود.
كرد.  گر، تمركزگرا و از لحاظ اداري ضعيف تحت حكومت مطلقه شاه را تأمين مالي مي مداخله

اين وضعيت تشديد شد. واكنش به رونق در ايران نيز مانند  1973 -1974با بروز رونق نفتي 
اي كه گويي با در  گونه ، بهونزوئال، نيجريه و الجزاير، خرج كردن اين درآمدها در اقتصاد بود

توانند تمام موانع بر سر راه رشد و توسعه بلندمدتشان را برطرف  اختيار داشتن اين درآمدها مي
خود، موجب شد با اتخاذ  نوبه سرعت به جايگاه بااليي در جهان دست يابند. اين مسأله به كنند و به

ها و تنگناها  ن در حالي كه محدوديتتوسعه مانند ايرا رويه انبساط مالي در يك كشور درحال
هاي  هاي مولد نسبت به نمونه پذيري بخش بسيار فراتر از محدوديت ارز و ريال بوده و انعطاف

تنها شاهد پيشرفت  مراتب كمتر و محدودتر است، نه مشابه در بين كشورهاي پيشرفته صنعتي به
ها  نه كردن، با متوقف شدن افزايش قيمتبرنامه هزي واسطه بي چشمگيري در اقتصاد نباشيم، بلكه به

، مشكالت 1975. بدين ترتيب شد كه با كاهش درآمدهاي نفتي در سال 2اقتصاد دچار بحران شود
سرعت ظهور كرد و دولت شاه ناتوان از تعديل با شرايط جديد بود. با نخستين نشانه  اقتصادي به

با وقوع انقالب اسالمي و  هم پاشيد.انگيزي از  مشكالت اقتصادي، رژيم ايران به نحو شگفت
گيري تصميم كاهش اتكا به نفت، شاهد كاهش مخارج دولت و ساختن كشوري براساس  پي

هاي انقالبي بوديم كه با بروز جنگ تحميلي و آسيب ديدن تأسيسات نفتي، اين عدم اتكا  آرمان
، ارزش 2005خصوص  بهو  2000بيش از پيش شد. عالوه بر آن، با وقوع رونق نفتي (شوك دوم) 
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طور چشمگيري افزايش يافت. اين افزايش ناگهاني در ارزش صادرات نفت  صادرات نفت خام به
طوري كه در تمام اين  هاي دولت منجر شد، به تبع آن، هزينه خام به افزايش درآمدهاي دولت و به

. 1يش قيمت نفت استاي دولت مطابق با افزا (اوج قيمت نفت)، الگوي هزينه 2008ها تا سال  سال
هاي  ها، از حضور دولت كاسته نشد، بلكه سهم شركت تنها بعد از گذشت اين سال در نتيجه، نه

گري حتي بيش از  دهنده گسترش حضور دولت در اعمال وظايف تصدي دولتي در اقتصاد نشان
  اش است.  وظايف حاكميتي

هايي  شود تا مصداق اينجا سعي مياما در راستاي الگوي نظري مطرح شده در مقاله حاضر، در 
نگري در ايران مطرح  هاي تاريخي و اقتصاد سياسي دال بر وجود و استمرار پديده كوته از تبيين

  شوند. ها همواره تكرار مي شود كه متأسفانه اين رويه
  

  تبيين تاريخي - 1
رخالف جامعه بلندمدت نگري در ايران معتقد است، ايران ب كاتوزيان در ارتباط با پديده كوته - 1- 1 

در اين جامعه، تغييرات ـ حتي تغييرات مهم و بنيادين ـ اغلب  مدت بوده است. اي كوتاه اروپا جامعه
ناپذير قانوني  اند. اين امر بدون ترديد نتيجه فقدان يك چهارچوب استوار و خدشه عمري كوتاه داشته

مدت حضور طبقات  هاي كوتاه هتوانست تداومي بلندمدت را تضمين كند. در دور است كه مي
تركيب اين طبقات بيش از يك يا دو نسل دوام  لشكري، ديواني و مالك امري نمايان بود، اما 

بازرگان اين جوامع. در ايران مالكيت و طبقه آورد، برخالف آريستوكراسي اروپا يا حتي  نمي
شد و  امري شخصي شناخته مي موقعيت اجتماعي عمري كوتاه داشت، دقيقاً بدان سبب كه اين امتياز

مدت جامعه به معنايي  هاي ماهيت كوتاه در شمار حقوق اجتماعي موروثي و نقض ناشدني بود. نشانه
كه ياد شد در سراسر تاريخ ديرينه ايران، خواه دوران پيش از اسالم و خواه دوران اسالمي، يافت 

  كنيم: شد براي ايران مطرح مي بيان. در اينجا سه ويژگي عمده اين ماهيت را كه 2شود مي
ترين اصل براي جانشيني و مشروعيت در تاريخ ايران،  مشكل مشروعيت و جانشيني: اساسي -

برخورداري از فره ايزدي يا فيض الهي بود و اين مشكل جانشيني تا قرن نوزدهم هم پابرجا بود؛ 
براي نمونه، فتحعلي شاه بعد از مرگ پسرش، عباس ميرزاي وليعهد، نوه خود، يعني پسر عباس 
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هاي زيادي را بين پسرانش  دانست اين مسأله نارضايتي را به جانشيني برگزيد، هرچند ميميرزا 
انگيزد و به همين دليل هم اعالم وليعهدي محمدميرزا را تا حد ممكن به تعويق انداخت. با اين  برمي

همه، بعد از جلوس محمدميرزا به تخت شاهي، برخي از عموهاي او سر به شورش برداشتند. خود 
ترش عباس ميرزا (بعدها ملك آرا) را براي جانشيني  حمدشاه نيز بعدها مشهور شد كه پسر جوانم

عباس  ،داده است. وقتي ناصرالدين شاه به تخت نشست به پسر ارشدش ناصرالدين ترجيح مي
ها (بعدها اميركبير) به ميان  ساله، اگر دخالت وزراي مختار روس و انگليس و اميرنظام ميرزاي نه

  .1شد داد يا كور مي آمد يا جان خود را از دست مي ينم
شمار ناامني مال و جان، بسياري  هاي بي اعتباري جان و مال: تاريخ ايران آكنده است از نمونه بي -

هيچ تشريفات قانوني و محروم از هر نوع دادخواهي كشته شدند يا  هاي مهم مملكت بي از مقام
توان به: مصادره  مال اغلب سياسي بود. از جمله اين موارد مياموالشان مصادره شد و علت اين اع

هاي دولت محمود و  ترين مقام ترين و محترم امالك و اموال استاد بونصر مشكان دبير از مهم
مسعود غزنوي، كامران ميرزا سومين پسر شاه دوره خود و وزير جنگ و ميرزا محمود خان 

  .2اشاره كردالملك پزشك ديرينه مظفرالدين شاه  حكيم
مشكل انباشت و توسعه: در پاسخ به اين پرسش بنياني تاريخي كه چرا انقالب صنعتي در كشورهايي  - 

دليل عمده نبود انباشت بلندمدت سرمايه در جامعه  1978مانند ايران روي نداد، ماركس وبر در سال 
داند. در  بر مالكيت خود مي ناپذير (طبيعي) مالك ايراني ناشي از فقدان امنيت و حق خدشه را ايران

ها و كاالها و  ترتيب از اروپا، نهادها، سازمان فاصله دو انقالب ايران در قرن بيستم تقليد دلبخواه و بي
با كمك عايدات فزاينده  1970و  1960خصوص در دو دهه  به ،وجود آورد. اين خدمات جديدي به
از بهشت بودكه در دست دولت ريخت و دولت هم اي نازل شده  راستي مانند مائده نفت روي داد و به

  .3طور اساسي همان بود كه بود آن را به شيوه دلبخواه خرج كرد، اما رابطه دولت و جامعه به
ها  نگري در اقتصاد ايران با تأكيد بر نااطميناني حال اگر از ديدگاه نهادگرايي به پديده كوته - 2- 1

در طبيعت با  دار هاي ريشه فصل نااطميناني و كنيم كه ايران اوالً در زمينه حل بنگريم، مشاهده مي
ها روز به روز در حال افزايش است؛ براي نمونه، در  رو بوده و حتي اين نااطميناني مشكالت جدي روبه
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) آمده 1384گزارش فقر و نابرابري در ايران (نخستين گزارش ملي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، مرداد 
نوع آن در كشور ما  32طبيعي در جهان، نوع بالي  44كشور بالخيز دنيا بوده و از  10است، ايران جزء 

ترين آنها: زلزله، سيل و خشكسالي). همچنين در گزارش يادشده آمده  پيوندد (از جمله شايع به وقوع مي
اند. پرسشي كه در اينجا مطرح  هزار نفر در اين باليا كشته شده 160سال اخير بيش از  10كه در است 
توان  ميناني با منشأ طبيعي در اين سطح وجود دارد، چطور ميآن است كه در كشوري كه نااط ،شود مي

تر از آن، اينكه چرا وقتي برنامه توسعه هم  فصل آن ادعاي برنامه توسعه را داشت و مهم و قبل از حل
گيرد؟! در حالي كه هر سال  ها صورت نمي فصل اين نااطميناني و اي مؤثر براي حل شود چاره نوشته مي

هاي طبيعي سال  بودجه در بهترين حالت تنها تالش براي جبران بخشي از خسارت در فرآيند تنظيم
پذيرد كه كم و كيف آن نيز جاي بحث دارد! واضح است  پذيري بقا صورت مي گذشته در حد امكان

يابد و در  كه مسأله اوليه بشر بقا بوده و پس از حل آن است كه رفاه و توسعه و ساير امور مرتبط معنا مي
كشد و در درجه بعدي با وجود  هاي با منشأ طبيعي مسأله بقا را به به چالش مي حال نااطميناني عين

ان كه همگي خطرات مربوط به  نيافتگي در اير هاي جدي انجام گرفته در رابطه با علل توسعه پژوهش
هاي  شور و برنامهسازند، در عمل در اسناد تخصيص منابع ك ناامني با منشأ تعامالت انساني را برجسته مي

عنوان ضرورت مطرح  يابي و تمهيد لوازم به حداقل رساندن آنها نيز به مدت و بلندمدت، ريشه ميان
ريزي و  توسعه در امر برنامه شود! اين در حالي است كه ايران در سطح كل كشورهاي درحال نمي

وار  به صورت انگيزه و ترجيح نظام توان شگامان است. در نتيجه، تأثير اين عوامل را ميپيتوسعه، در زمره 
گذاري مشاهده كرد. به  ويژه در سياست مدت بر بلندمدت در تمام وجوه جمعي، به مالحظات كوتاه

با درآمدهاي ناشي از منابع سرشار انرژي از شدن هاي ناكارآمد در مواجه  عبارت ديگر، گرچه سياست
ها از  گونه سياست د، اما نكته اين است كه بذر اينان جمله نفت و گاز اقتصاد ايران نقش بسزايي داشته

برداري از اين منابع نيز در سطح جامعه نهادينه شده بود، در  نگر پيش از بهره هاي كوته جمله سياست
نتيجه، بهبود شرايط جامعه، عالوه بر ارايه الگوي بهينه مصرف دالرهاي نفتي، بسترسازي نهادي كارآمد 

منظور انعكاس افق ديد بلندمدت در  ها را به شرايط نقص اطالعات ونااطمينانيفصل  و و تالش براي حل
  طلبد. گذاري، مي سطوح جامعه و سياست

 
  سياسي تبيين اقتصاد - 2
دهنده وجود اين رويكرد در بين  هاي نشان رويكرد توهم قدرت: از جمله سياست -1- 2

هاي نفتي براي توسعه  ه كردن درآمدهزينتوان به آن اشاره كرد،  گذاران ايراني كه مي سياست
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، چه استهاي آشنا براي مردم ايران  اين سياست جزء سياستاست.  واردات كاالهاي خارجي
هاي ارزي نفتي صرف واردات كاالهايي  بخشي از درآمد ،از آن پسانقالب و چه پيروزي پيش از 
براساس گزارش . 1شده است ...گندم، روغن، اتومبيل، لوازم الكترونيك، تجهيزات نظامي و مانند

 است،توسط بانك مركزي منتشر شده  1363بررسي تحوالت اقتصادي كشور كه در سال 
(يك سال بعد از شوك نفتي) به بيش از يك ميليون  1354موجودي كاال در بنادر در پايان سال 

 ،روز رسيد 180واسطه كمبود اسكله مدت زمان تخليه بار به بيش از  تن رسيد و در برخي ايام به
هاي متفاوت  يعني اينكه تزريق ارز و ريال بدون توجه به ظرفيت جذب اقتصاد ملي به شكل

. براساس مفاد گزارش ارزيابي عملكرد برنامه پنجم در حالي كه در برنامه كند ميآفريني  بحران
ر فرآيند اما اين متوسط رشد د ،درصد تعريف شد 4/11اوليه رشد ساالنه توليد ناخالص داخلي 

يعني اين توهم ايجاد شد كه امكانات ارزي ما  ،درصد در نظر گرفته شد 9/25تجديدنظر معادل 
تغيير يك متغير به جهش در توليد ناخالص داخلي  رتوانيم تنها با تكيه ب و ما مياست اضافه شده 

عنوان  بهاما ، هاي تمدن بزرگ گذاشته بودند دست يابيم و عنوان اين توهم را رسيدن به دروازه
العاده جلو  توان همه چيز را با سرعت و شتاب خارق نمونه ديگري از تصور اينكه با ارز و ريال مي

اي خطاب  نامه 1385جمهوري هنگام بررسي اليحه بودجه سال  برد، كافي است به ياد آوريم رييس
د درخواست دولت اگر منابع ارزي و ريالي مور ،ن به صراحت آمده بود به مجلس نوشت كه در آ

رساند. معناي  هاي معوقه عمراني كشور را به اتمام مي تأمين شود، در كمتر از چهار سال كل پروژه
در حالي كه در  ،اجرايي كندرا كه دولت آماده است سالي حدود سه هزار پروژه آن بوده  اين ادعا
هاي ملي در سال  پروژه تصريح شده بود كه توانايي نظام ملي در زمينه اجراي 1385 سال اليحه
هزار پروژه را طي سه سال و نيم  9اما در آن نامه ادعا شده بود است، پروژه بوده  52، 1384
مانده به نهايت خواهند رساند. دوستان اطالع دارند كه با وجود اتمام حجت كارشناسي  باقي

براساس مفاد اليحه اما  ،جمهوري اجابت شد هاي رييس اقتصاددانان مجلس تقريباً همه خواسته
پروژه  42، حدود 1385هاي عمراني اجرا شده در سال  كل پروژه ،معلوم شد 1386 سال بودجه

هايي غير از ارز و ريال، در آن سال  واسطه تنگناها و محدوديت بوده است. به عبارت ديگر، به
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تأسف بايد گفت كه . با كمال 1كاهش يافت 1384يافته حتي نسبت به سال  هاي خاتمه تعداد پروژه
  مراتب شدت يافت. هاي بعدي به اين روند در سال

هاي ناكام به كار گرفته شده در ارتباط با اين  ترين سياست جويي: از جمله مهم رويكرد رانت - 2- 2
 بر نسخه ايراني رشد اقتصادي مبتني شد، مترقبه نفتي حفظ مي رويكرد كه با توسل به درآمدهاي غير

رشد پيوسته درآمدهاي نفتي در هاي ناكارآمد بود.  واردات به صورت حمايتسياست جايگزيني 
اي در رشد اقتصادي ايران و  كننده موجب شد تا سياست جايگزيني واردات موفقيت خيره 60دهه 

عنوان يك استراتژي  سياست به اين هاي موجود در ايجاد تغييرات ساختاري داشته باشد. ناكارايي
 هاي يارانهشد به اين ترتيب كه تأمين مالي  آمد رو به افزايش نفت پوشانده ميتوسعه پايدار با در

افزايش . ساخت پذير مي گذاران و توليدكنندگان امكان به سرمايهرا هاي ارزان  وام ويژه ، بهدولتي
اي در استراتژي جايگزيني واردات  تغييرات گسترده 1974و  1973هاي  شديد قيمت نفت در سال

وفور در اختيار بود و حمايت از صنايع داخلي موجود بسيار  دنبال داشت. درآمدهاي ارزي بهايران به 
تر  توانست براي توليدات پيشرفته رسيد. همچنين درآمدهاي نفتي و منابع داخلي مي پرهزينه به نظر مي

در پرتو سياست  ،جاي اينكه صرف صنايع سبك داخلي كه در گذشته  به ،كار گرفته شود به
عنوان يك كارآفرين  . براي وصول به اين مقصود، دولت بهشود ،ايگزيني واردات تأسيس شدج

افزايش داد تا جايي كه نسبت  شدت بهگذاري در صنايع جديد را  پيشرو ظاهر شد و سرمايه
زمان، حمايت از صنايع داخلي  درصد رسيد. هم  60گذاري به توليد ناخالص داخلي غيرنفتي به  سرمايه

هاي بعد از سال  شدت كاهش يافت. در هر صورت، پيامد سياست منطق خود را از دست داد و به
اين بود كه صنايع جايگزين واردات و كشاورزي نسبت به صنايع جديدي كه دولت در حال  1973
داخلي) را از دست دادند. شاخص عيان اين قابليت رقابتي خود (در رابطه با منابع  ،بودآن ايجاد 

در . است 1975فرآيند افول سهم بخش توليدات صنعتي از توليد ناخالص داخلي ايران در اوايل سال 
هاي جنگ با عراق، صادرات نفتي و غيرنفتي ايران  در سالويژه  به نيز انقالبپيروزي هاي پس از  سال
پس از آن  هاي دولت بود. افزايش سطح حمايت ،عكاهش يافت. واكنش دولت به اين وض شدت به
كه با كاهش درآمدهاي نفتي همراه شده بود، بسياري  1993- 1994ها در سال  بحران تراز پرداخت نيز

 افزايش يافت دوبارههاي تجارت  هزينه گرايي دميد. برگرداند و بر آتش حمايت دوبارهها را  از كنترل
، اين است كه صنعت كشور، بودهآنچه مسلم  .كاهش يافت، صادرات غيرنفتي طور طبيعي به و
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اگر اين دو مزيت از صنعت گرفته  وتاكنون از دو مزيت انرژي ارزان و ارز تخصيصي برخوردار بوده 
براي صنعت در  يادشدههاي  واضح است كه حمايت. شود، قدرت رقابتي آن از دست خواهد رفت

و در نتيجه، خود، به نوعي بستر رانت و  بودهي دولت از درآمدهاي نفت ثرأحال حاضر به نوعي مت
تخصيص ارز به صنايع با وجود انحصار در بازار ارز  ،ك سوي. از جويي را فراهم آورده است رانت

منابع عظيم انرژي  ،از سوي ديگر كه ناشي از ارز حاصل از فروش نفت است و بودهتوسط دولت 
شود كه هر دو مورد نوعي حمايت آني و  زريق ميموجود در كشور به صورت ارزان به صنعت ت

رفتن منابع  هدرخراب شدن بازار و  برهاي غيراصولي  حمايت بوده كه ايننگرانه  بدون ديدگاه آينده
ها هدايت شده باشد و  بايد اين حمايت تر نيز بيان شد، طور كه پيش در حالي كه همان. دامن زده است

ها بتوانند روي پاي خود بايستند و محصوالتشان قابل  اين شركتاعمال شود كه در آينده  نحوي به
  .1رقابت در عرصه جهاني باشد

توان  عنوان مصداقي از اين رويكرد در ايران مي از جمله مواردي كه بهرويكرد حكمراني بد:  -3- 2
ترين  اين سياست معمولاست.  هاي نفتي در بودجه جاري دولت صرف درآمد به آن اشاره كرد،

كه در بيشتر كشورهاي داراي منابع طبيعي (از جمله نفت)  بودههاي نفتي  شكل هزينه كردن درآمد
با ورود فزاينده پول نفت به خزانه دولت، دهد،  تجربه نشان ميمورد استفاده قرار گرفته است. 

هاي نفتي از  كدام از دولت چبنابراين، هي ،شود گرفتن ماليات داخلي از لحاظ سياسي دشوارتر مي
رونق استفاده كامل نكردند تا نظام مالياتي قوي  دليلجمله ايران، از فرصت مالي فراهم شده به 

غيرنفتي مستقر سازند كه قابليت تأمين درآمد براي دوره پس از رونق را داشته باشد. جالب است 
اما حتي  ،دوره رونق افزايش يافت كه ماليات بر تجارت خارجي به دليل افزايش سريع واردات طي

هاي وضع شده بركاالها و خدمات داخلي خنثي  كاهش ماليات دليلاين افزايش در بيشتر موارد به 
مليارد دالر  450، بالغ بر 1385توليد ناخالص ملي كشور در سال  ،براساس آمارهاي اعالم شده. دش

بخشي قرار  آوري شده توسط دولت اصالً در حد رضايت هاي جمع اما ميزان ماليات ،برآورد شد
در حالي ميليارد ريال بوده  377935هاي جاري دولت  رقم هزينهدهد كه  آمار نشان مي ننداشت؛ اي

، يعني در حالي كه دولت بايد حداقل است ميليارد ريال بوده 177617كل درآمدهاي مالياتي كه 
درصد اين رقم را نيز  40حتي نتوانسته  ،ها تأمين كند جاري خود را از طريق مالياتهاي  هزينه

نيازي از درآمدهاي مالياتي باعث شد  وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و بي. در واقع، جذب كند
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هنگامي كه دولت احساس نياز كند به  ،سازمان امور مالياتي در حاشيه قرار گيرد. به عبارت ديگر
رود تا از فعاالن اقتصادي ماليات متناسب را اخذ كند. عدم توجه جدي دولت به  سازمان مي سراغ

شكاف بين فقير و غني را كه خالف اصل عدالت  ،كند اين مقوله كه ارقام آن را اثبات مي
بايد به اين نكته اهميت داد كه وجود نفت باعث . اجتماعي است روز به روز بيشتر خواهد كرد

پايگاه داده و نظام روز  فقدانناكارآمدي نظام مالياتي كشور و  بع آنت دولت از ماليات و بهنيازي  بي
و مشكالت جدي ناشي از آن با كاهش يا  شده استدنيا در آن و استفاده از سيستم سنتي در ايران 

دهد،  شواهد موجود در ايران نشان مي .1دقطع درآمدهاي نفتي آشكار و آشكارتر خواهد ش
ردهاي يادشده به صورت تركيبي وجود داشته و الزم است در برخورد با آن، ديدگاه رويك
  .2جانبه را در پيش گرفت و با توجه به هر سه رويكرد مشكالت را بررسي كرد همه

  
  گيري  نتيجه -8

نگري  خصوص كوته بحث خود را در ارتباط با مشكالت اقتصادهاي نفتي با سرمايه ناكافي، به
گيرندگان اين جوامع در برخورد با درآمدهاي نفتي، ابتدا با بيان ضرورت درك بيشتر و  تصميم

هاي نفتي و داليل تأثيرگذار بر وجود و استمرار آن آغاز كرديم. سپس،  بهتر اين عارضه در دولت
رفت از عارضه  منظور برون عي شد عالوه بر ارايه برخي عواقب مخرب آن، سازوكارهايي بهس

هاي تاريخي و  ترين استدالل برشمرده پس از بررسي ريشه نگري آورده شود. نتيجه آنكه مهم كوته
گردد كه به عدم دورانديشي  هاي اقتصادي ـ سياسي به ضعف ساختار نهادي اين جوامع بازمي تبيين
ها منجر شده است، اين در حالي بوده  ناپذير ديگر در اين دولت گذاران و مشكالت جبران استسي

ها و همچنين ناديده گرفتن  ها و نه سياست كه در بسياري موارد شاهد نزاع بر سر شخصيت
ايم در عين اينكه از وجود  گيري بستر نهادي و مشكالت در ارتباط با آن بوده چگونگي شكل

  بريم.  دي ضعيف و ناكارآمد رنج ميساختار نها
و  1350هاي  هاي دهه عنوان كشور صادركننده نفت و با تجربه شوك در مورد ايران هم به

كنيم، مشكالت يادشده وجود داشته و ضعف ساختاري و عدم دورانديشي  مشاهده مي 1380
ت. در اين راستا در مسؤوالن در برخورد با رونق نفتي براساس ساختار مقاله حاضر، قابل لمس اس
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نگري  رفت از عارضه كوته هاي پيشنهادي ارايه شده در ارتباط با راهكارهاي برون كنار ديگر گزينه
ريزي و مالياتي و تالش در جهت استقرار  و مديريت درست درآمدهاي نفتي، اصالح نظام بودجه

  كارآمد آن دو پيشنهاد شده است.
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