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مالحظـه   .اسـت  اقتصـاد  در نهادهـا  نظریۀ ترکیب براي تالشی جدید نهادگراي تأکید دارد. اقتصاد اقتصادي
نقش نهادها در اقتصاد به سیاسـتگزاران و برنامـه ریـزان امکـان مـی دهـد بـا شـناخت عناصـر و اجـزاء نظـام            

اقتصادي را واکاوي نموده و براي تسهیل روابط اقتصادي و کاهش هزینه هاي  اجتماعی جایگاه مؤلفه هاي
مبادله برنامه ریزي نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصـلی توسـعه اقتصـادي در ایـران پـس از دفـاع مقـدس،        

فقدان مبانی نظري و شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، تعدیل ساختاري تجویز 
بستگی به الگوهاي وارداتی دو مؤلفه کلیدي سیاستگزاري اقتصادي در ایران طی سالهاي پـس از انقـالب   وا

بخشـی بـراي   نظر به نقش محوري که براي محیط نهادي قائـل اسـت، داللتهـاي الهـام    اقتصاد نهادگرا  است.
لکه در اصالح نهادهـاي  هاي بازار، بنه تنها در شکستنهادگرایان  شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد.

انـد. اینـان بـیش از    هاي بیشتري در فرایند توسعه براي دولت قائـل نقش سازي،اقتصادي ـ اجتماعی و جریان 
ـ    دولت و خصوصی يهانداز  د.سازي بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مـداخالت دولـت تأکیـد دارن

دهـد.  سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قـرار مـی  اقتصاد نهادگرا را در چهار  با رویکرد جدید، ویلیامسون
هاي حاکم بـر  وي تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوري

. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادي اقتصاد ایران امکـان بررسـی نقـش نفـت و     داندهر سطح می
ت بیشتري فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه هاي سیاستی بـراي اصـالح وضـع    جایگاه دولت را با شفافی

مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادي نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایـران از  موجود ارائه گردد. 
بیـین  منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و داللت هاي این رویکرد براي اصـالحات نهـادي در اقتصـاد ایـران را ت    

ــا اســتفاده از الگــوي چهارســطحی ویلیامســون نقــش نفــت در اقتصــاد ایــران را در  نمایــد. مــی ایــن مقالــه ب
آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادي تحلیل کرده و با توجـه بـه پدیـده کوتـه     رانت

ده و فقـدان حقـوق   سـاالري گسـتر  نگري، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه هاي مولد، دیوان
شفاف مالکیت، پیشنهادهایی براي تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصـادي در  

ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهاي قانون اساسی و اهداف سـند  -جهت بسترسازي براي نیل به الگوي اسالمی
گیرد که پیش شرط و در پایان نتیجه می  نمایدچشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوري اسالمی ایران ارائه می

در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگـاه نهـادي آن   ضروري پیشرفت 
این اصل انفال از  است. این امر از طریق تدوین سیاستهاي کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است.

 بـه  نسـبت  عامـه  مصـالح  طبق بر ااختیار حکومت اسالمی قرار می دهد ت جمله معادن مانند نفت و گاز را در
. تدوین و ابالغ سیاستهاي کلی بهره برداري از  این منابع امکان اصالح جایگاه نهـادي نفـت   نماید عمل آنها

  را فراهم ساخته و نقش نهادي دولت را بهبود می بخشد. 
  

  گوي چهارسطحی ویلیامسون، رانت، کیفیت نهادياقتصاد نهادگرایی جدید، ال ها:کلیدواژه
 JEL: B15، F63، H11طبقه بندي 
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  قدمهم
تجربه هفتاد و هفت سال برنامه ریزي اقتصادي در اقتصاد ایران نشان داده است، دولت در ایران 
در تحقق اهداف مطلوب اقتصادي توفیقات شایسـته اي نداشـته اسـت. اولـین شـوك نفتـی، نقـش        

ایند را پیچیده تر و تناقض آمیزتـر نمـود. انقـالب اسـالمی و تغییـر بـردار اهـداف        دولت در این فر
هاي بلند نظام جمهوري اسـالمی نیـز فاصـله تـا     مطلوب و شکل گیري قانون اساسی بر اساس آرمان

اولین دولت پس از جنگ مبناي  چشم انداز مطلوب را زیادتر نمود. پس از یک دهه دفاع و تثبیت،
زي اقتصادي و جهت گیري الگوي توسعه را تعدیل ساختاري تجویز شـده از طـرف   خود در بازسا

صندوق بین المللی پول قرار داد. دولت اصالحات نیز همین مسیر را ادامـه داده و دولتهـاي نهـم و    
دهم نیز اگرچه رویکرد بازتوزیعی داشتند؛ مبناي نظري روشن و توان و ظرفیت الزم براي اصـالح  

  را نداشتند. دولت کنونی نیز مجري سیاستهاي مشابه دولت سازندگی است. ساختاري اقتصاد
بر این اساس، فقدان مبانی نظري و وابستگی به الگوهاي وارداتی دو مؤلفه کلیدي سیاستگزاري 

آلود کنندگی آن در فضـاي  اقتصادي در ایران طی سالهاي پس از انقالب است. نفت و نقش رانت
 در دولت مداخالت با اصوال جوییرانت چیدگی شرایط افزوده است. پدیدهاقتصاد کالن نیز  بر پی

 ایجـاد  رقابـت  بـازار  در اقتصـادي  هـاي فعالیـت  در دولـت  حد از بیش دخالت. است مقارن اقتصاد
از طـرف دیگـر،    .سـازد مـی  فراهم طلبانهفرصت هايفعالیت گسترش براي را زمینه و نموده اختالل

اقتصاد ایران پایداري الزم در مواجهه بـا تکانـه هـاي     ي اخیر نشان داد،تحریم هاي اقتصادي سالها
  خارجی ندارد.

ي هتـرودکس منشـعب از پـارادایم ارتـدوکس     اگرچه مکتب نهادگرایی به عنـوان یـک نحلـه   
اقتصاد نئوکالسیک است و به طور طبیعی مبادي متافیزیکی کم وبـیش مشـابه جریـان غالـب را بـه      

پذیرد؛ نظر به نقش محوري که براي محیط نهادي قائـل اسـت، داللتهـاي    یعنوان قواعد مفروض م
بخشی براي شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. شناخت محیط نهادي به ویژه با توجه بـه  الهام

ي آن دو در حکومت جمهوري اسالمی ایران سازوکار انتخاب ارکان دولت و مجلس و نقش ویژه
اختار اقتصاد ملی دو مؤلفه اصلی تحلیل جایگاه دولت در وضع موجود و نیز نقش نهادي نفت در س

نماید که وابستگی دولت به نفت، ارتباط متقابل مردم و دولت را بـه  اقتصاد کشور است. بدیهی می
طور نهادي تحت تسلط خود دارد. بر این مبنا، مقاله حاضر مبتنی بر نقـش نهـادي نفـت در اقتصـاد     
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اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و داللت هاي این رویکرد براي ایران به آسیب شناسی 
  نماید. اصالحات نهادي در اقتصاد ایران را تبیین می

در ادامه مقاله ابتدا مروري بر ادبیات موضوع، مبتنی بـر پـارادایم نهـادگرایی جدیـد و بـه ویـژه       
لت این الگو در تبیین مهمترین چالشهاي الگوي چهارسطحی ویلیامسون انجام می گیرد. سپس دال

نهادي اقتصاد ایران استخراج می شود. در بخش چهـارم کانالهـاي تـأثیر محـیط نهـادي بـر فراینـد        
سیاستگزاري در اقتصاد ایران بررسی و در پایان توصیه هاي کاربردي براي بهبـود محـیط نهـادي و    

م در جهـت نیـل بـه سـوي الگـوي      تمهید استقرار دولت مطلـوب در راسـتاي کسـب آمـادگی الز    
  ایرانی پیشرفت ارائه می گردد.-اسالمی

  
  ادبیات موضوع

 و امـور  شـدن تخصصـی  به وابسته اقتصادي سیستم وريبهره که است داده توضیح اسمیت آدام
 پـذیر امکـان  دادوسـتد  کـه  اسـت  میسر صورتی در تنها شدنتخصصی خود ولی،. است کار تقسیم

 و تـر تخصصـی  امـور  باشـد  کمتـر ) مبادلـه  هـاي هزینـه ( دادوسـتد  هايهزینه هرچه نتیجه، در .باشد
 سیسـتم : دارد کشـور   نهادهاي به بستگی مبادله هايهزینه ولی،. بود خواهد بیشتر سیستم وريبهره

 عمـل  در. آن ماننـد  و فرهنگـی  سیستم آموزشی، سیستم اجتماعی، سیستم سیاسی، سیستم حقوقی،
 کـه  اسـت  چیزي این و کنندمی هدایت و سازماندهی را اقتصاد یک کردعمل که هستند نهادها این

  ). Coase ،1998: 72-73( "کندمی روشن اقتصاددانان براي را جدید نهادگراي اقتصاد اهمیت
بر نقش نهادها (قواعد بازي و تعامل افراد جامعه با هـم و بـا حکومـت) تأکیـد ویـژه      نهادگرائی 

هـایش  طلـب اسـت، عقالنیـت محـدودي دارد و انتخـاب     سان گرچه نفعاناز منظر نهادگرایان  دارد.
متأثر از چهارچوب نهادي جامعۀ خود اسـت. آزادي و مالکیـت خصوصـی همچنـان مـورد توجـه       

 در؛ ددارنـ هاي تـاریخی و مطالعـات کیفـی بیشـتر توجـه      در روش علمی به استقراء و محک .است
هاي بازار، بلکه در اصـالح  نه تنها در شکستگرایان د. نهادشمولی براي علم قائل نیستننتیجه جهان

هـاي بیشـتري در فراینـد توسـعه بـراي دولـت       نقـش   سـازي، نهادهاي اقتصادي ـ اجتماعی و جریان 
سازي بر عنصـر شـفافیت، کـارایی و پاسـخگویی     دولت و خصوصی يهاند. اینان بیش از اندازقائل

زدایـی و  هـاي برابـر و رانـت   در کنـار فرصـت  در موضـوع عـدالت،   د. مداخالت دولت تأکید دارن
) در مسیر توسعه نیز مانند آن انحصارزدایی بر تأمین حقوق پایه و اولیه (امنیت، سالمت، آموزش و
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اصالح نهادي فضاي کسب و کار ند. پردازتأکید دارند، اما به طور مستقل به شکاف فقر ـ غنی نمی
و نسبت به اثر قواعد تجارت آزاد بر کشـورهاي در   کنندپذیري ملی را تشویق میو تقویت رقابت

 اجتمـاعی،  سیسـتمهاي  کانـال  در اقتصـادي  فعالیتهاي آب نهادگرایان نظر از .اندحال توسعه، بدبین
 کارآمـدتر  و باشـد  شـده  طراحـی  بهتر کانالها این چه هر و دارد جریان حقوقی و فرهنگی سیاسی،

 سد.رمی مقصد به سریعتر و بهتر آب آن باشد،
)، نهادها را به عنـوان نظـامی از قواعـد تثبیـت شـده و رایـج در جامعـه کـه بـه          2006هاجسون (

کنـد. براسـاس ایـن تعریـف، زبـان، پـول، قـانون،        دهند، تعریف مـی تعامالت اجتماعی ساختار می
هـا همگـی نهـاد هسـتند     گیـري، آداب غـذا خـوردن و بنگـاه    هاي مربـوط بـه وزن و انـدازه   سیستم

)Mashhadi ،2013 .(داند و آنها را به دو دسـته رسـمی و   نورث نهادها را قواعد بازي در جامعه می
کند. نهادهاي رسمی مشتمل بر قوانین سیاسـی، قـوانین اقتصـادي و قراردادهـا     غیررسمی تقسیم می

حـدود مالکیـت    -دهند که بخش مهمی از نهادهاي رسمی را تشکیل می–هستند. نهادهاي حقوقی
هـا و درآمـدهاي ناشـی از آن و    اي از حقـوق اسـتفاده از دارایـی   کنند و بر مجموعهرا مشخص می

-به گفته نورث نهادها حد و مـرز انتخـاب   توانایی افراد در انتقال یک دارایی یا منبع ثروت ناظرند.
ها در چارچوب آن تحقق پذیرد. البتـه نهادهـا بـه    کنند تا کنش متقابل انسانهاي افراد را تعیین می

هاي مبادله را کـاهش  توانند با کاهش نااطمینانی، هزینهکنند میهایی که ایجاد میغم محدودیتر
 به را نهادها) 27-20 :1981( اقتصادي تاریخ در تغییر و ساختار کتاب در او). North ،1998دهند (

 تقسیم هاقرارداد اجراي تضمین کننده نهادهاي و مالکیت حقوق از حمایت کننده نهادهاي نوع دو
 حمایت کننده نهادهاي. می نماید بحث اقتصادي توسعه و رشد روند در آنها اهمیت از و می نماید

 در شـهروندان  حقـوق  از کـه  می باشند جامعه یک در حاکم مقررات و قوانین مالکیت، حقوق از 
 بـا  همقایسـ  در نهادهـا  ایـن  مـی کننـد   حمایت و حفاظت جامعه قدرتمند طبقه و دولت قدرت برابر

 نهادهـاي  امـا . دارنـد  ارتبـاط  جامعـه  - دولـت  و سیاست مداران بین تعامالت به قراردادي نهادهاي
وام  هماننـد  کشـور  یـک  افـراد  بـین  قراردادهـاي  بـر  نـاظر  کـه  هسـتند  مقرراتی و قوانین قراردادي،
 دولت و هابنگاه یا بین افراد عمودي رابط مالکیت حقوق نهادهاي. است وام گیرندگان و دهندگان

  .افرادند و هابنگاه بین افقی رابط قراردادي نهادهاي در حالی که هستند
. کنـد مـی  تعریـف  را منـابع  بـه  دسترسـی  کـه  دارد وجـود  حقوقی رژیم نوع دو نورث عقیده به

 ایـن  همکـارانش  و نـورث  تحلیـل  در اساسی نکته.  منابع به باز دسترسی و منابع به محدود دسترسی
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 رشـد  بـا  کـه  اسـت  بـاز  دسترسـی  نظـم  بـه  محدود دسترسی نظم از تحول عنايم به توسعه که است
 امـا  بیابـد  اقتصـادي  رشد محدود دسترسی نظم با جامعه است ممکن  یعنی است؛ متفاوت اقتصادي

  .کندنمی پیدا توسعه لزوما
 از دیدگاه نورث محیط نهادي وظیفه تعیین قواعد بازي را بر عهده دارد. وي ترتیبات نهـادي را 

که موضوع اصلی تحلیل در آثـار ویلیامسـون و دیگـر نظریـه پـردازان       -با ساختارهاي سازماندهی 
ها شامل گروهـی از افرادنـد کـه    سازد. به گفته وي سازمانمرتبط می -است 1»اقتصاد هزینه مبادله«

ودي اند. رفتار اقتصادي شـدیداً متـاثر از قیـ   براي رسیدن به هدف یا اهداف مشترك گرد هم آمده
کند. در مقابل رفتار اقتصادي نیز بر سـاختار محـیط نهـادي    است که محیط نهادي بر آن تحمیل می

گذارد. رفتار متقابل نهادها و عامالن اقتصادي ماهیت تکـاملی (تطـوري) دارد و بـه همـین     تاثیر می
کور شـود. در تحلیـل فرآینـدهاي تکـاملی مـذ     دلیل نیاز به رویکرد تکاملی (تطـوري) توجیـه مـی   

هاي مدرن و نهادهاي پولی بازارهاي مختلط بیشترین تاکید متوجه قیودي است که از جانب فناوري
شود.  در رویکرد نهادگرایـان قـدیم برخوردهـا و تضـادهاي ذاتـی نهفتـه در       داري ناشی میسرمایه

گیـرد. بـه همـین سـبب در ایـن رویکـرد بـه        فضاي اقتصادي هر جامعه مورد توجه جدي قـرار مـی  
هاي اقتصادي از جانب اجتماع تاکیـد  رورت ایجاد نهادها براي کنترل تضادهاي نهفته در فعالیتض

-شناسـی، جامعـه  هـایی ماننـد روان  اي است کـه از دانـش  رشتهشود.  نهادگرایی رویکردي میانمی
کند تا رفتار عامالن اقتصـادي را فهـم کنـد و مفروضـات     شناسی و حقوق استفاده میشناسی، مردم

 تري براي وصف رفتار آنان ایجاد کند. قیقد
 و سیاسـی /  اساسـی  قـانون  نهادهـاي  گـروه  دو بـه  نهادها ، نهادها مراتبی سلسله فرضیه اساس بر

 اقتصـادي  نهادهـاي  سـاز  زمینـه  سیاسـی /  اساسی قانون نهادهاي. می شوند تقسیم اقتصادي نهادهاي
 نهادهـاي  بـر  غیرمسـتقیم  و مستقیم طور به هاآن رازی هستند مطرح ابزار عنوان به نهادها این. هستند

 کـه  آن دلیـل  بـه . دارنـد  تأثیر تولید بر مستقیم شکل به اقتصادي نهادهاي اما تأثیرگذارند اقتصادي
 طـول  زیـادي  زمان مثالً(دارند زیادي پایداري زمان طی در و کرده تغییر به کندي سیاسی نهادهاي

 تـأثیر  ،)یابـد  انتقـال  آن ماننـد  یـا  دموکراسـی  بـه  ريدیکتـاتو  حالـت  از کشـور  یـک  که می کشد

________________________________________________________________ 

1- Transaction Costs Economics 
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 نهادهـاي  اقتصاد، عملکرد بر نهادها تأثیر بحث در نتیجه در است؛ اندك بسیار تولید بر شانمستقیم
 عملکـرد  اقتصـادي،  نهادهـاي  کـه درحالی بنابراین. باشند مناسبی ابزاري متغیرهاي توانندمی سیاسی

. هستند سیاسی نهادهاي تأثیر تحت غیرمستقیم و مستقیم طور به خود اما می کنند تعیین را اقتصادي
 اقتصـادي  منابع توزیع و سیاسی نهادهاي اساس این بر. است زادرون جامعه در سیاسی قدرت توزیع

 در سیاسـی  نهادهـاي  انتخـاب  چگـونگی  و قدرت توزیع چگونگی بر که هستند متغیر دو جامعه در
 و منابع توزیع یعنی است؛ ثبات و پایداري بحث اینجا در موضوع ترینمهم. گذارندمی تأثیر جامعه

 نیـز  سیاسـی  نهادهـاي  آنکه دلیل به. پایدارند زمان طی در و کرده تغییر کند بسیار سیاسی نهادهاي
 تعیین کلیدي عامل جامعه در سیاسی قدرت توزیع هستند، جمعی انتخاب اقتصادي نهادهاي همانند
 جامعـه  در منابع توزیع از ناشی پایداري دیگر مکانیسم. باشندمی اقتصادي اينهاده تحول و تکامل
 سیاسی قدرت ثروتمندي این باشد ثروتمندتر دیگر گروه به نسبت خاصی گروه که هنگامی است،

 را سیاسـی  و اقتصـادي  نهادهـاي  تـا  سـازد مـی  قادر را آن و دهدمی افزایش را گروه آن غیررسمی
  .)Dadgar & Nadiri ،2014باشد ( عشاننف به که کنند ایجاد

شـماري متغیـر را دربـر    از آنجا که نظام اقتصادي در قلمرو نظام اجتماعی قـرار دارد، تعـداد بـی   
-شود. یک رویکرد جامع بـراي مطالعـه تفـاوت   گیرد، و در نتیجه به صورت نظامی باز تلقی میمی

توانـد تحـت عنـوان رویکـرد     کـه مـی   هاي اقتصادي، توسعه مطالعاتی استهاي موجود در سیستم
هـایی کـه در آن قـرار    کند که ساختارها و نهادها به زمینهنهادگرا یاد شوند. این رویکرد تأکید می

دارند حساس بوده و بنابراین در ساختارهایی که الگوهاي متفـاوتی از سـازمان اقتصـادي را شـکل     
هـاي  محیط مناسب براي انطبـاق بـا راه حـل   تواند یک دهند، متفاوت هستند. ارزیابی نهادها میمی

کند به وجود آورد. کیفیت نهادها تأثیر مبتنی بر همکاري که تغییرات و رشد اقتصادي را تسریع می
گذاري و نحوه تولید تأثیر پذیري و رشد دارد. کیفیت نهادها بر تصمیمات سرمایهشگفتی بر رقابت

هـاي توسـعه و رشـد    توزیع منافع حاصل از سیاسـت  ها وگذارد و نقش کلیدي در تحمیل هزینهمی
  کند.جوامع ایفا می

توان سه رویکرد گسترده را در مطالعات مباحث نهادي شناسایی کـرد.  از نقطه نظر تئوریک می
توان به عنوان رویکرد تاریخی معرفی کرد که اولین بار توسط نورث ارائه شد. اولین رویکرد را می

جزیه و تحلیل نهاد تطبیقی است که به صورت ماهرانـه و پویـاتر توسـط    دومین چارچوب تفسیر، ت
آوکی به وجود آمد. سومین ردیف تجزیه و تحلیل، تئوري اطالعات ناقص است کـه نهادهـا را بـا    
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کنـد. هـر   اصطالح رفتار استراتژیک، و تحت اطالعات نامتقارن بین بازیگران مختلـف تشـریع مـی   
هایی در مسیر تجزیه و تحلیل خود داشـتند، بـراي رفـع ایـن     تهاي مذکور محدودییک از تئوري

تر و پویاتري به مفهوم نهاد داد و مدلی را توسعه داد که بـه نـوعی   مسئله الیور ویلیامسون دید جامع
  ).Motovaseli et al. ،2013هاي تئوري مذکور را مرتفع ساخت (کلیه محدودیت

دهـد. وي  ح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قـرار مـی  اقتصاد نهادگرا را در چهار سط 2ویلیامسون
هـاي  تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تـأخر آنهـا نسـبت بـه یکـدیگر و تئـوري      

  ).Motovaseli et al. ،2013(ساخت داند حاکم بر هر سطح می
  هدف                )سال( زمانی سطح                                                    دوره

  
             اغلب غیر قابل محاسبه و خودبه خودي     1000تا100

  
  شفاف کردن و دستیابی به محیط نهادها      100تا  10

  
  شفاف کردن و دستیابی عملی به ساختار حکمرانی حکمرانی 10تا 1

  
  دستیابی به قوانین مربوط به شرایط نهایی     پیوسته

  مدل چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون ):1(شکل 
  )2000منبع: ویلیامسون (

 
 اجتمـاعی  تئـوري معرف سطوح نهادي مورد نظر ویلیامسون اسـت. سـطح اول نهـادي،     1شکل 

شناسی بوده و مفـاهیمی نظیـر فرهنـگ،    است و شامل نهادهایی است که عمدتا موضوع علم جامعه
سال بوده و شیوه تغییـر آن   1000تا  100ییرات این سطح بین گیرد. افق تغرا در بر می …مذهب و 

ریزي قبلی یا تدوین قانون توسـط خردمنـدان و   گونه برنامهاست و هیچ 3خودي و ناخودآگاهخودبه
  اشخاص مؤثر اجتماع در این سطح قابل تصور نیست.

________________________________________________________________ 

2- Williamson, 2000 

3- Unconscious 

 سطح اول

 چهارم سطح

  سطح سوم

 سطح دوم

ها، عرف ها، پایداري نهادهاي غیررسمی، فرهنگ
 ها، هنجارها و مذهبسنت

محیط نهادي : قوانین رسمی بازي، به خصوص 
 ، قضایی و دیوانساالري)حکومتی( حقوق مالکیت

  حکمرانی: 
جریان واقعی اجراي بازي مخصوصا 

 
  تخصیص منابع 

 ترازي انگیزش)(قیمت هاي نسبی، هم
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 10قی در حد است. نهادي که اف اثباتی سیاسی تئوري مالکیت و  حقوق اقتصادهايسطح دوم، 
ها به تدوین قوانین بـازي پرداختـه اسـت. ایـن دسـته از      سال دارد و در آن خرد جمعی انسان 100تا

جستجو نمـود.   5و یا تعهدات درون گروهی 4توان در قوانین رسمی کشور یا قراردادهاقواعد را می
 برخی مفهوم به مالکیت حقوق آلچیان، دیدگاه از .است مرتبط مالکیت حقوق تئوري با این سطح

 منـابع  از اسـتفاده  به تمایل فرد خواسته برخالف که می باشد افراد سایر انتخاب مقابل ها درحمایت
 & Cool(مـی باشـد    هوفلـد  تعریـف  بـاالخص  و دانـان  حقـوق  نظـر  بـا  مطـابق  تعریـف  این. دارند

Grossman ، 2001.(  
رد ایجاد ساختار حاکمیتی اسـت،  چه اهمیت داآنمبادله،  هزینه اقتصاددر سطح سوم نهادي یا 

-هاي اجرایی، سازماننامهاي که از اجراي قواعد، اطمینان حاصل گردد. مواردي نظیر آیینبه گونه
هـایی از سـطح سـوم    انـد، همگـی مثـال   شـده هاي رسمی که براي اطمینان از اجراي قوانین تأسیس 

میـزان  هـا بـازخورد نیـز وجـود دارد.     نهادي هستند. ارتباط بین این سطوح دوطرفه بـوده و بـین آن  
انطباق رفتار بازیگران با قواعد بازي که در سطح دوم از نظر گذشـت و ایجـاد سـازو کـاري بـراي      

ي اقتصـاد، ضـوابط نـاظر    ضمانت پیاده سازي قواعد بازي، موضوع اصلی این سطح است. در حوزه
  به قراردادها، رژیم اقتصادي حاکم بر مبادالت هستند.

اي است که بازیگران بـا فـرض ثابـت انگاشـتن قواعـد و      الیه نمایندگی تئوريرم یا سطح چها
کنند. در اینجا وجه تمـایز  شوند، اقدام به تخصیص منابع میاي که قواعد مورد قبول واقع میدرجه

گردد. زیرا پیش از آنکه یک سیستم اقتصادي هاي متداول روشن میسازيرویکرد نهادگرا با بهینه
د تخصیص منابع بدهد و خود را بهینه سازد ابتدا باید به این پرسـش پاسـخ دهـد کـه قواعـد      بخواه

حاکم بر بازي، بستر را براي کارایی باالتر آماده ساخته است یا خیر؟ بر این اساس، بـر هـر یـک از    
  گردد. حاکم است که در ادامه تشریح می سطوح فوق یک تئوري

 دانسـتند مـی  »انتخـاب « را اقتصـاد  علـم  موضوع که تصادداناناق از بسیاري خالف بر ویلیامسون
 نیـز  دلیـل  همـین  به. باشد »قراردادها« تحلیل و شناخت باید اقتصاد دانش موضوع که داشت اعتقاد

________________________________________________________________ 

4- Contract 

5- Nexus 
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 سـه  حسب بر را مبادالت ویلیامسون. است »مبادله« آورده وجود به وي که آثاري در تحلیل واحد
 و مـی کنـد   بنـدي تقسیم مبادالت  تناوب و  نااطمینانی اص،خ کاربرد به دارایی اختصاص ویژگی

 را ویژگی سه این تأثیرگذاري چگونگی او. داندمی ویژگی سه این از تابعی را مبادله هر هايهزینه
 سـازماندهی  سـاختارهاي  ویلیامسـون  نگاه از. است داده توضیح سازماندهی ساختارهاي انتخاب در
. شـود مـی  تقسیم ترکیبی ساختارهاي و بنگاه مانند هرمی ساختارهاي بازار، شامل عمده دسته سه به
 کامـل  عقالنیـت  فـرض  جایگزین را طلبیفرصت و محدود عقالنیت فروض خود هايتحلیل در او

 قـرارداد  انعقاد زمان در توانندنمی افراد است محدود عقالنیت که آنجا از وي عقیده به. است کرده
 خـود  ذات در قراردادها همه نیز دلیل همین به. آورند حساب به را نممک احتماالت و اتفاقات همه

  .)Williamson، 2002( هستند ناقص
  

  نهادها؛ سیاستگزاري و اقتصاد ایران
براي تطبیق الگوي نظري ویلیامسون بر شرایط محیطی اقتصاد ایران، در سطح اول نقش دیـن و  

انی باید مد نظـر قـرار گیـرد. بـه نظـر مـی رسـد ظرفیـت         به طور ویژه مذهب تشیع و نیز فرهنگ ایر
راهبردي مکتب اهل بیت علیهم السالم براي تمدن سـازي نـوین اسـالمی مـورد وفـاق باشـد؛ مهـم        

مند مورد بررسی تطبیقـی قـرار گرفتـه و انطبـاق آن بـا      هنجارها و عاداتی است که باید به طور نظام
ون) بررسی و براي پر کردن شکاف بین وضع موجود ظرفیت نهادي (مدل ذهنی مورد نظر وییلیامس

که امکان تشـکیل حکومـت    (ع)و حضرت علی(ص) و مطلوب برنامه ریزي کرد. سبک و سیره پیامبر
یافتند، منابع ارزشمندي براي پیاده سازي الگوي عملیاتی قرآن براي تعیین جایگاه نهادي اقتصـاد و  

هاي مشترك تصادي اسالم در قلمرو انفال و ثروتهاي اقآموزهمعیشت در حکومت اسالمی است. 
 عنـوان  بـه  را طبیعی منابع اسالم جامعه اسالمی در این حکومت تبیین شده است. بر این اساس، دین

 اسالمی حکومت اختیار در اجتماعی و اقتصادي اهداف به رسیدن براي توجه، قابل مالی منبع یک
  .است داده قرار

 ایـن  تعبیـري  بـه  یـا  و نداشـته  دستی آن آوردن پدید در بشر که است عمومی هاي ثروت انفال
 آن مسـتحق  امـامتش،  منصـب  خـاطر  بـه  خصوص به امام و است نداشته مشخصی صاحب هاثروت
 بـود  انفـال  اختیـار  صـاحب  داشـت،  کـه  امـامتی  و الهی ریاست دلیل به پیامبر که گونههمان است؛

)Imam Khomeini، 1989.( م اسالمی صاحب اختیار انفال اسـت. در اقتصـاد   به لحاظ نهادي حاک
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  ایران عمال دولت این نقش را عهده دار است. 
در سطح دوم، حقوق مالکیت مبتنی بر حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی مد نظر قرارر مـی  

انتظـاري جـز    ،اسالم اقتصاد وسیله است و از وسیله رد"گیرد. در مقدمه قانون اساسی  آمده است: 
ا این دیـدگاه برنامـه اقتصـادي اسـالم فـراهم      . بتوان داشتنمی ئی بهتر در راه وصول به هدفکارا

هاي متفاوت انسـانی اسـت و بـدین جهـت تـأمین امکانـات       براي بروز خالقیت کردن زمینه مناسب
ایجاد کار براي همه افـراد و رفـع نیازهـاي ضـروري جهـت اسـتمرار حرکـت         مساوي و متناسب و

 ریـزي  پـی ". بند دوازدهم از اصل سوم این قـانون نیـز   "حکومت اسالمی است عهدهتکاملی او بر 
هر  ساختن و رفع فقر و برطرف ایجاد رفاه جهت ضوابط اسالمی بر طبق و عادالنه صحیح اقتصادي

را وظیفـه دولـت    "بیمـه  و تعمـیم  و کـار و بهداشـت   و مسـکن  تغذیه هاي زمینه در محرومیت نوع
اصول بیست و هشتم تا سی و یکم نیز برخورداري از شغل مناسب، تـأمین اجتمـاعی،    انسته است.د

  آموزش و پرورش رایگان و مسکن متناسب با نیاز را از جمله حقوق ملت برشمرده است.
بدیهی است تحقق اهداف و آرمان هاي مندرج در قانون اساسی بدون برخورداري از یک نظام 

ي اصول قانون یر نیست. این یکپارچگی تنها در صورتی محقق می شود که همهیکپارچه امکان پذ
ي اجرا بیابد. براي این کار حکومـت اسـالمی بایـد بتوانـد از     اساسی به عنوان یک کل واحد زمینه

تمامی منابع و امکانات خود استفاده نماید. در حالی که اکنون این منابع در اختیـار حـاکم اسـالمی    
اقتصـاد   -تنها به عنـوان بخشـی از قـواي سـه گانـه       -توجه به منافع کوتاه مدت دولت ها نبوده و با 

کشور در معرض نوسانات غیرضروري قرار گرفتـه اسـت. مالحظـه ضـریب همبسـتگی دوره هـاي       
نماید. دولـت هـا در   رکود و رونق اقتصاد ایران با قیمت و درآمدهاي نفتی نیز این ادعا را اثبات می

ارساله انتخاب می شوند و چون به رانت نفتی وابسته اند عمده کارآمدي خـود را در  دوره هاي چه
بهره گیري حداکثري و کوتاه مدت چهار ساله از منابع نفتی تعریف می کنند تا براي انتخابات آتی 
در  نزد آراء عمومی عملکرد قابل قبولی داشته باشند. این پدیده در ادبیـات دولتهـاي رانتیـر کوتـه     

تري می داننـد. بـدیهی   ري نامیده می شود. پاره اي از اندیشمندان پوپولیسم نفتی را واژه مناسبنگ
است که در صنایع نفت و گاز مصالح بلندمدت از جمله بهره برداري صیانتی و عدالت بین نسلی بر 

  منافع کوتاه مدت مرجح است. این مهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران مغفول است.
ناظر بر ساختار حکمرانی است. اقتصاد ایران شدیدا نفتی و دولتی است. رانـت نفـت   سطح سوم 

به بزرگی دولت انجامیده و ساختار حکمرانی را عمیقا تحت تأثیر قرار داده است. این مسـئله مهـم   
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باعث انحراف جایگاه نهـادي نفـت از سـطوح دوگانـه قبلـی شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه تحلیـل             
هم گسیختگی تئوریک روي داده است؛ زیـرا بـراي حفـظ انسـجام حاکمیـت       ویلیامسون نوعی از

 بـراي  متعـارف  اقتصاد ضروري است سطوح چهارگانه با یکدیگر پیوند ناگسستنی داشته باشند. در
 عمـومی،  کاالهاي تدارك خارجی، آثار اصالح بازار، نقصان جبران انحصارات، بروز از پیشگیري
پردازنـد؛ امـا در ایـران نقـش     می نقش ایفاي به دولتها اقتصادي ثباتی بی با و مقابله درآمد بازتوزیع

 دولـت  ،)1968(تـراژدي هـاردین    بـه  معروف هاينظریه .دولت با تحلیل متعارف قابل تبیین نیست
 هايتبیین... و) 1997( فراوانی معماي ،)1993(منابع  نفرین ،)1977(هلندي  بیماري ،)1970(رانتیر 

 ملی ثروت منابع ترینمهم از یکی طبیعی، منابع. است منابع (نفت در ایران) رانت دةپدی از متفاوتی
 کشورهاي براي هاآن صادرات از حاصل درآمدهاي رودمی انتظار که شوندمی محسوب جهان در
 در که دهدمی نشان شواهد. آورد ارمغان به اقتصادي رشد و ثروت آن، صادرکننده توسعه حال در

 مسـیر  در گـرفتن  قـرار  و شکوفایی به تنها نه الوصول،سهل و سابقهبی ثروت کشورها، نای از برخی
 آن از اقتصادي ادبیات در که است انجامیده فالکت و شوربختی به بلکه نشده، منجر توسعه و رشد

 طـور  بـه  فـراوان،  طبیعـی  منـابع  بـا  کشـورهایی  دهـد مـی  نشان مطالعات. شودمی یاد  منابع نفرین به
 و فقـر  همچنـین . برخوردارنـد  کمتر منابع با هایی کشور به نسبت کمتري اقتصادي رشد از نگینمیا

 داراي هـاي  کشـور  در منفی هاي پیامد این. است بیشتر ها کشور این در اجرایی هاي نهاد در فساد
 بعمنـا  بین شده مشاهده معکوس رابطۀ. است طبیعی منافع بالي پدیده به منتسب فراوان طبیعی منابع

 یـک  عنـوان  بـه  را منبـع  رانت حذف و جذب لزوم پایه منبع کشورهاي در اقتصادي رشد و طبیعی
 طـور  بـه  طبیعـی  منـابع  از حاصـل  فراوان درآمدهاي کشورها این در. است ساخته آشکار ضرورت

 نفـت  جهـانی  قیمـت  نوسـان . برد می بین از جامعه در را ابتکار و نوآوري روحیه گاز، و نفت عمده
 جـاري،  هـاي  هزینـه  در افـزایش  باعـث  کنـد،  مـی  سلب دولت از را مدت بلند ریزي برنامه امکان

عوارضی از این دست  و واردات افزایش تورم، ایجاد آن، شدن ناکارآمد و اداري سازمان گسترش
  . شودمی

 با مقایسه در تريضعیف نسبتا عملکرد حتی غنی طبیعی منابع داراي کشورهاي از زیادي تعداد
 تجربـه . اندداشته فقر کاهش و اقتصادي توسعه و رشد فرآیند زمینه در طبیعی منابع فاقد هايکشور

 طبیعـی  هايثروت به دولت وابستگی افزایش موجب نفتی منابع دهدمی نشان نیز ایران در ساله صد
 نبـودن  پاسخگو و دولت عملکرد شفافیت عدم مالیات، اخذ در اهمال دولت، حجم شدن بزرگ و
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 منـابع  نفـرین  مصداق مقاطعی در و طبقاتی ایجادشکاف تبعیض، و خواريرانت فرهنگ اشاعه آن،
 شـتاب  1970 دهـه  در نفـت  جهانی قیمت ناگهانی افزایش از پس خصوص به روند این. است شده

  .گرفت خود به بیشتر
 د،دهمی اختصاص خود به را ایران تجاري مبادالت از ايعمده حجم نفت صادرات که آنجا از
 در ايویـژه  اهمیـت  و وزن نفت، قیمت نفت، صادرکننده کشورهاي سایر همانند که رودمی انتظار
 داشـته  نوسـان  شـدت  بـه  اخیـر  چهل سال در نفت قیمت. باشد داشته ایران تجاري يمبادله يرابطه
. سـت ا داشته ايگسترده تغییرات نفت يکننده صادر کشورهاي يمبادله يرابطه رو، این از. است

 مبادلـه  رابطـه  نوسـانات  موجب نفت قیمت تغییر ایران، اقتصاد بودن محصولی تک ویژگی دلیل به
  .گذاردمی تاثیر گذاريسرمایه جمله از و کالن اقتصاد متغیرهاي بر نتیجه در و شودمی

سطح چهارم از الگوي ویلیامسون بر نظام انگیزشـی و سـازوکار تخصـیص منـابع تمرکـز دارد.      
ي نفت در اقتصاد ایران موجب می شود براي تحلیل کم و کیف فرایند سیاسـتگزاري در  سهم نهاد

جهت تخصیص منابع در اقتصاد ایران به این موضوع از منظر بردار اهداف مطلـوب نظـام اقتصـادي    
  نگاه ویژه صورت گیرد. 

 بموجـ  اقتصـادي  ثبـاتی  بـی . باشـد  مـی  اقتصـادي  ثبات افزایش اقتصادي نظام اهداف از یکی
 و بررسـی  بـا  تـوان  مـی . بـود  خواهـد  اقتصـادي  رشـد  کاهش آن دنبال به و گذاري سرمایه کاهش
 هـا  پرداخت تراز و واقعی بهره نرخ ارز، نرخ حاشیه تورم، نرخ بودجه، کسري شاخص پنج ارزیابی

 دولـت  ناهماهنـگ  و نامناسـب  هـاي  سیاسـت  همچنین. برد پی اقتصاد ثباتی بی یا و ثبات وجود به
 بـدیهی . اسـت  کامـل  اشـتغال  اقتصاد اهداف از یکی .کند می عمل اقتصادي ثبات جهت در مانعی
 بـراي . مـی باشـد   حصـول  قابـل  کامـل  اشـتغال  به نیل کشور کالن هاي سیاست و راهبردها با است

 در اي فزاینـده  هـاي  گـذاري  سـرمایه  بایـد  جمعیت، داشتن نگه ثابت فرض با بیکاري نرخ کاهش
 عمرانی بودجه از بیش ها گذاري سرمایه حجم ساالنه که نحوي به گیرد، انجام مختلف هاي بخش
  .باشد کشور

 توزیـع . است اقتصادي توازن به رسیدن و ها نابرابري کاهش عدالت، اصلی هاي مؤلفه از یکی
 بـا  بسـیار  طبیعـی  منـابع  از توجهی قابل حجم با اي جامعه در ویژه به اسالمی جامعه یک در  درآمد
 غیـر  کاالهـاي  تولیـد  سـمت  به را کشور منابع هزینه، مجراي از درآمد، نابرابر توزیع .است اهمیت
 پدیدآمـدن  باعـث  و داده سـوق  جامعـه  درآمد باالي گروه تقاضاي مورد وارداتی لوکس و ضرور
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 تـاثیر  عمـومی  رفـاه  و اقتصـادي  رشد بر و شود می کشور اقتصادي منابع بهینه تخصیص در اختالل
 متعـادل  توزیع و اقتصادي نابرابري کاهش ها دولت اهداف از یکی رو این از. داشت خواهد منفی

  .باشد می درآمد
  

  تحلیل کیفیت نهادي و ساختار انگیزشی
محیط کسب و کار مجموعه اي از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادي و مقرراتی اسـت کـه بـر    

اري باعـث تبـدیل شـدن    فعالیت هاي کسب و کار حاکم است. موانع سـخت و دیـوان سـاالري اد   
بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیر مولـد شـده و توسـعه اقتصـادي را بـا مشـکل       
مواجه می کند. سهولت کسب وکار، شروع کسب وکـار، اخـذ مجوزهـاي سـاختمانی، اسـتخدام      

)، نیروي کار، ثبت دارایی و اموال شرکت، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران جزء
پرداخت مالیات، تجارت برون مرزي، اجرا و الزام آور بودن قراردادهـا و انحـالل کسـب وکـار از     
معیارهاي اندازه گیري فضاي کسب وکـار مـی باشـد. عـدم وجـود همـاهنگی هـاي الزم در میـان         
سازمان ها و نهادهاي درگیر، عدم وجود اطالعات متقارن و کمبود آگاهی از قوانین و مقـررات از  

 گیري سخت عدم وکار، کسب فضاي نع پیش روي بهبود فضاي کسب وکارمی باشد. سهولتموا
 نفـع  بـه  مبادلـه  رابطـه  بهبود به منجر تولیدي صنعتی هاي بخش بازدهی افزایش و بروکراتیک هاي

  .شد خواهد مولد بخش
 کـارآیی  جامعـه،  مقـررات  و قـوانین  عملکرد دولتی، مقررات اجراي کیفیت که نهادي کیفیت

 کیفیـت  .اسـت  مطـرح  اقتصـادي  فسـاد  علل از یکی عنوان به گیردمی بر در را بروکراسی و ولتد
 فسـاد  رشـد  و ایجـاد  در اساسی نقش جامعه، در حاکم قوانین دولتی، مقررات دولت، شامل نهادي

 عمـومی،  خـدمات  پـایین  کیفیـت  در کـه  دولـت  کـارایی  بودن پایین زمینه این در. دارند اقتصادي
 تجلـی  هـا سیاسـت  درسـت  اجـراي  به دولت التزام عدم اداري، تشریفات و گیر پا و دست مقررات

 تقویت را دولتی ادارات در شخصی سودجویی و قانون شکست انگیزه و است توسعه مانع یابد،می
 کسـب  بـراي  را مناسـبی  فرصـت  دولتـی  بخش در مقررات اجراي پایین کیفیت همچنین. نمایدمی

 هـایی سیاسـت  ارتبـاط  ایـن  در. کندمی فراهم دولتی ادارات کارکنان طتوس غیرقانونی درآمدهاي
 کننـده  تحدیـد  مقـررات  و قـوانین  بـانکی،  سیستم عملکرد بر ناکافی نظارت ها،قیمت کنترل مانند

 یا گروه انحصاري قدرت تقویت موجب خارجی و داخلی تجارت در خصوصی بخش هايفعالیت
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 ایجـاد  هافرصت و امکانات به دسترسی در وتبعیض ابرابرين و شودمی دولتی بخش در خاص افراد
 فسـاد  گسـترش  و دولتـی  بخش در قانونی غیر وجوه انواع دریافت ساز زمینه مسئله این که کندمی

 عامـل  ایـن . اسـت  نهـادي  کیفیـت  هاينشانه از دیگر یکی قانون حاکمیت همچنین. است اقتصادي
 همـه  مسـاوات  جامعـه،  در قوانین صحیح عملکرد و اقرارداده قضایی، احکام درست اجراي: شامل

 حقـوق  افـراد،  حقـوق  نقض موجب آن پایین سطح که شودمی قانون برابر در اقتصادي کارگزاران
 صورت به قانونی غیر هايپرداخت و شودمی اقتصادي فساد مرتکبین براي امنیت حاشیه و مالکیت

  .نمایدمی تشویق را اختالس یا رشوه
 تنظیم در دولت نقش رابطه این در کند.می ایفا اقتصادي رشد در مهمی نقش دينها چارچوب

 بـا  دولـت  هـاي دخالـت  حـوزه  و حـدود  اصـالح  همچنین و باکیفیت، مقررات و قوانین ها،سیاست
ساختار انگیزشی در اقتصاد ایران متأثر از رانت نفت و . است کنندهتعیین بسیار اختالل ایجاد حداقل

ت. لذا نقش سازوکار قیمت در تخصیص منابع و انگیزش کارگزاران اقتصادي در دولت بزرگ اس
  حاشیه قرار دارد.

 افـزایش . اسـت  دولت بودجه اساسی هايویژگی از مزمن بودجه کسري وجود ایران اقتصاد در
 بـه  را اقتصـاد  وابسـتگی  نفتـی،  رونـق  دوران در دولت اندازه شدن تربزرگ و دولت مخارج شدید

 رکـود  تعمیـق  بـه  منجـر  شـرایطی  چنین در دولت مخارج کاهش نتیجه در و افزوده لتیدو مخارج
نرخ پائین ارز براي کنترل تورم کاالهاي وارداتی از جمله غذا، دارو و سـوخت،  . شودمی اقتصادي

قیمت تضمینی پائین خرید محصوالت کشاورزي، نـرخ انـدك حـداقل دسـتمزد و ... نمونـه اي از      
 دار به واسطه منابع ارزان حاصل از رانت نفت در اقتصاد ایران است. بنـابراین قیمت گذاري تورش 

 تواندمی هاسیاست تنظیم حوزه در دولت کارکرد چگونه نفتی رانت توزیع در که شودمی مشاهده
 کـارآیی  امـر  در تسـهیل  جـاي  بـه  اسـت  ممکـن  کـه  طـوري  به باشد داشته اقتصاد بر متفاوتی آثار

 اثـر  بلندمـدت  در تنهـا  نـه  اقتصـادي  اخـتالالت  به تبدیل با بازار، هايکاستی رفع و منابع تخصیص
  . دهد کاهش نیز را اقتصادي رشد بلکه باشد نداشته درآمد توزیع بهبود بر مثبتی

 نرخ تثبیت سیاست کنار در جهانی هاي قیمت به نسبت داخل در ها قیمت افزایش بیشتر سرعت
 پـذیري  شـده اسـت. رقابـت    صـادرات  کـاهش  و اقتصاد یريپذ رقابت قدرت کاهش به منجر ارز،

 فنـی،  نـوآوري  نظیـر  دیگـر  سـاختاري  عوامـل  سـري  یک به ها هزینه و ها قیمت ارزیابی بر  عالوه
نیــز، واردات  .دارد بســتگی انســانی و فیزیکــی ســرمایه در گــذاري ســرمایه و  وري بهــره افــزایش
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تولید داخلی و افزایش بیکاري در کشـور   کاالهاي مصرفی، منجر به کاهش ارزش افزوده، کاهش
 برخـوردار  بیشـتري  پـذیري  رقابت قدرت از صادرات می شود سبب پول ارزش می گردد. کاهش

 ایـن  بـر  عـالوه . گردد منجر تولید افزایش به تکاثري تاثیرات طریق از و خود نوبه به امر این و شده
 واردات جـاري  بـه  داخلی کاالهاي نیجایگزی نهایت در و واردات شدن گرانتر شرایطی، چنین در
  .دهد می افزایش را تولید نیز

 نفـت  قیمـت  نوسانات به توجه با و است نفتی صادرات بر متکی ارزي درآمدهاي عمده قسمت
 بـا  بـود. کشـورهاي   خـواهیم  ارزي درآمدهاي در ثباتی بی شاهد همواره برونزا متغیر یک عنوان به

 پـول  ارزش بـر  آن اثـرات  و نفت هاي قیمت برونزاي نوسانات اساسی چالش با همواره نفتی اقتصاد
 تبـع  بـه  و یافته افزایش کشورهاي داخلی پول ارزش قیمت نفت، افزایش با. اند بوده مواجه داخلی

 از بـاالتر  نهادي کیفیت داشتن اما. یابد می کاهش الملل بین تجارت در آن پذیري رقابت توان آن
 نـرخ  تاثیرپـذیري  و شـده  کشـورها  پذیري رقابت بهبود باعث ونقان حاکمیت و فساد کنترل جمله
 اقتصـادي  هـاي  سیاسـت .سازد می خنثی و کنترل را نفت هاي قیمت برونزاي تغییرات از ارز واقعی

 .باشـد  نفتـی  غیـر  بخـش  در داخلـی  تولیـد  افـزایش  براي مساعد زمینه آوردن فراهم جهت در باید
 اسـت  شده باعث نفتی، درآمدهاي به حد از بیش کايات و محصولی تک اقتصاد از ناشی مشکالت

 بـا  گیـرد و  قـرار  نفـت  بهـاي  نوسانات جمله از خارجی عوامل تأثیر تحت شدت به کشور اقتصاد تا
 می احساس نفتی غیر صادرات رشد و تقویت ضرورت شدت به نفتی درآمدهاي نوسانات به توجه
  .گردد

 شـده  تـدوین  هاي استراتژي مجلس، یا و دولت ییرتغ در شرایط نهادي حاکم بر اقتصاد ایران با
 تغیـر  شـده  تدوین هاي مشی خط و ها برنامه تمام و شده اساسی تحوالت دچار کشور اقتصاد براي

 کند می غلبه اقتصادي قواعد بر سیاسی  هاي مصلحت  مقررات و قوانین در اساس این بر. کند می
  .گردد می ثباتی بی به منجر و

بـه   داد. قـرار  بررسـی  هاي سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مورد جنبه از توانمی را رانت تأثیرات
 از دولـت  نیـازي بـی  جامعه، از دولت استقالل دولت در افزایش ساخت بر رانت لحاظ سیاسی تأثیر

 بـازتوزیعی  و اسـتخراجی  تـوان  توسعه سیاسی و تضعیف مسیر در گذاشتن مانع و دموکراسی ایجاد
 سیاسـی  نظام کل حالتی چنین رانت متبلور است. در توزیع کننده ي به دولت شدن و تبدیل دولت

 ،Katoozian( کننـد مـی  پیدا وابستگی دولت هايهزینه تخصیص چگونگی و میزان به اجتماعی و
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و در نتیجه برون فکنی سرمایه هاي مولد، مصرف  جوئیروحیه رانت از نظر اقتصادي، رشد). 2007
از آثـار رانـت    اقتصـادي  توسـعه ي  هـاي برنامـه  در اقتصاد و اخالل عمومی بخش زدگی، گسترش

 بوروکراسـی از نتـایج رانـت اسـت.     اجتماعی و رشـد  گروههاي است. به لحاظ اجتماعی، تضعیف
پیش شرط ضروري  پیشرفت  در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حـذف رانـت نفـت از طریـق     

طریق تدوین سیاستهاي کلـی اصـل چهـل و پـنجم قـانون       تغییر جایگاه نهادي آن است. این امر از
 اساسی میسر است.

  
  جمع بندي و توصیه سیاستی

 از حاصـل  باطـل  ایرانـی پیشـرفت، الزم اسـت دور   -براي نیل به الگوي اسـالمی  رسدمی نظر به
دانـش   اسالمی، اقتصاد هاي آموزه به توجه با)  گاز و نفت پس این از و( نفت رانت جریان تشدید

 کشـور  مختصـات  و تجربۀ انباشتۀ بشري از جمله داللتهاي مربوط به نقش نهادها در اقتصـاد ملـی و  
 بهـره  راهبـري،  مـدیریت،  مالکیـت،  الگـوي  بر این اساس ضـروري مـی نمایـد   . است گسست قابل

قـانون اساسـی (اصـل چهـل و پـنجم)،       مبتنی بـر  رفاه -محصول -منبع يچرخه بر نظارت و برداري
 درون عـدالت  بـه  یابی دست ضوابط تدوین ،)فکري و فیزیکی( مالکیت حقوق ضمینو ت شناسایی

 منصـفانه  توزیـع  عوامـل،  شایسـته  سـهم  ها، فرصت برابري( آن بر نظارت و اجرا نسلی، بین و نسلی
 فرآینـدها،  کلیـه  در اثربخشـی  و) فنـی  و تخصیصـی (کـارآیی   حـداکثر  استقرار ،)مانند آن و منابع

 راهبـردي  تخصـیص  بهینـه،  تخلیه نرخ( صیانتی برداري بهره هاي شاخص بر تنظار و اجرا تدوین،
 و احصـاء  حقـان،  ذي سـایر  و زیسـت  محـیط  حقـوق  تضمین و تدوین ،)موازین مشابه و ها دارایی
ــابع رانــت جــذب و ســایر  مالیــات( مالکانــه حــق دریافــت طریــق از اســالمی حکومــت توســط من

ندوق توسعه ملی  و استفاده بهینه از منابع صـندوق در امـر   به ص آن واریز و) هاي مورد نظردریافتی
  تدوین، اجراء و نظارت گردد.سرمایه گذاري و تخصیص سود حاصل به زیرساختها 
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