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  قدمه م

 World Institute for Development economics)های اقتصاد توسعه  مؤسسه جهانی پژوهش

Research) که با عالئم اختصاری (W.I.D.E.R) شود، از مؤسسات برجسته پژوهشی  شناخته می
ترین   سال گذشته برجسته10این مؤسسه که طی .  است(UN.U)وابسته به دانشگاه ملل متحد 

های پایانی قرن بیستم و آغاز هزارۀ سوم  های مربوط به توسعه را انجام داده، در سال پژوهش
بندی  از ارائۀ یک جمع پروژۀ بسیار مهم نمود که هدف محوری آن عبارت یکاقدام به سفارش 
. های نظری و عملی در قرن بیستم بود های معطوف به امر توسعه، در حوزه جهانی از کوشش

 مجری این طرح (Giovani Corina) به قلم جیووانی کورینا  های این پژوهش ای از یافته خالصه
 مهمترین  ارائه شد که1999در سال  (WINDER) علمی در سایت  پژوهشی در قالب یک مقالۀ

  : های پژوهش یاد شده را به شرح زیر مطرح ساخته بود یافته
المللی، همواره روندی  روند نابرابری در قرن بیستم هم در سطح ملی و هم در سطح بین -1

  .فزاینده داشته است
های معطوف به شناسایی  شود، کوشش تا آنجا که به کشورهای در حال توسعه مربوط می -2

افتگی نمایانگر این واقعیت است که مهمترین دلیل این مسأله، نبود نی دالیل تداوم توسعه
دهد  های این پژوهش نشان می مند به مسأله فقر و نابرابری است و یافته حساسیت کافی و نظام

که اکثریت قریب به اتفاق دالیل و عوامل دیگر به تبع گسترش و تعمیق فقر و نابرابری 
 .کند موضوعیت پیدا می

فزاینده و برخورد انفعالی کشورهای در حال توسعه با روندهای جهانی شدن، آزادسازی  -3
رود که در آینده نیز اوضاع بر همین  المللی را افزایش داده و انتظار می های ملی و بین نابرابری

ها و جهانی شدن در شرایط نابرابری قدرت و  به عبارت دیگر مواجهه با آزادسازی. منوال باشد
های روندهای مزبور منتج  ورها، لزوما به توزیع بسیار نابرابر دستاوردها و هزینه کش توانمندی

ها  ها و خسارت ر منافع نصیب کشورهای قدرتمند و حداکثر هزینهکثشود به طوریکه حدا می
 .شود نصیب کشورهای در حال توسعه می

 کشورهایی موارد استثنایی و خارج از آن قاعدۀ کلی در میان کشورهای در حال توسعه -4
نیافتگی در برخورد قاطع و رادیکال با   توسعه هستند که اولین گام خود را در راه مواجهه با پدیدۀ
اند به  وری قرار داده ها برای تولید همراه با بهره مسألۀ فقر و نابرابری از طریق توانمندسازی انسان

های اولیه شروع  هبرای همۀ کشورها در ده (Gin:-Coefficient)طوری که ضریب جینی 
در ) یعنی بسیار نزدیک به خط برابری کامل% (3تا % 25های معطوف به توسعه بین  کوشش

 .وری سامان یافته است دهی نیز بر محور بهره نوسان بوده است و پاداش
در نیمۀ دوم قرن بیستم، از نقش عوامل سنتی مؤثر برنابرابری در سطوح ملی و  - 5
به عنوان مهمترین » های اقتصادی سیاست«و » فناوری«ده و بر نقش المللی مرتباً کاسته ش بین

  )Corina، 1999(. عوامل مؤثر بر فقر و نابرابری افزوده شده است
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های اقتصادی به مراتب از اولویت  اما در این میان نباید تردیدی داشت که نقش سیاست
 این آخری به نحوۀ نگرش و بیشتری نسبت به فناوری برخوردار است زیرا بخش مهم از سرنوشت

گیری و تخصیص منابع و نظام پاداش اقتصادی و اجتماعی وابسته است با  طرز عمل نظام تصمیم
ها مسأله بسیار مهم و حیاتی، اعم از مسائل  آنکه در ارتباط با موضوع نفت و توسعۀ ملی ده
صه به یک جنبه خاص از شود تا به طور خال  می فرابخشی و بخشی وجود دارد، در این مقاله تالش

گیری دربارۀ نحوۀ نگرش به مسألۀ نفت و  مسأله پرداخته شود که عبارت از این است که تصمیم
میزان اتکا به منابع حاصل از صدور نفت خام از نظر درجۀ اهمیت قابل مقایسه با هیچ یک از 

ع زیرزمینی نیست موضوعات راهبردی مورد توجه در یک اقتصاد در حال توسعه وابسته به مناب
گیری کشورمان شاهد  با این امید که به تدریج با افزایش سطح بلوغ و بینش در نظام تصمیم

  .روزهای بهتری در آینده باشیم
  

  طرح مسأله 
هایی که تاکنون دربارۀ نحوۀ به کارگیری درآمدهای نفتی توسط  همۀ مطالعات و بررسی

مشترکاً بر این نکته تأکید دارند که رویکرد مالی مدیریت اقتصاد و توسعۀ ملی صورت پذیرفته، 
. یری کشور با مسألۀ نفت زده استگ رو شدن نظام تصمیم حرف نخست را در تبیین نحوۀ روبه

اتخاذ این رویکرد آثار و پیامدهای گسترده و بسیار مهمی بر سرنوشت توسعۀ ملی داشته است و 
ای مورد توجه قرار  العاده  با حساسیت بسیار فوقبا وجود آنکه این آثار و پیامدها در سطح جهان
های ناشی از آن و نیز به حداقل رساندن آثار  گرفته و دربارۀ نحوۀ استفاده حداکثر از فرصت

منفی و تهدیدهای ناشی از آن، کارهای ارزنده و بسیار مهمی صورت گرفته است، اما با کمال 
های توسعه در کشورمان بدون  دوین برنامهگیری و ت شود که نظام تصمیم شگفتی مالحظه می

های قدیمی  توجه به همۀ این مالحظات، همچنان درهای توسعه اقتصاد کشور را بر همان پاشنه
  .چرخانند می

استمرار و تداوم این روند، کشور را در ادبیات توسعه به عنوان مثال سنتی مطرح ساخته به 
عنوان یاد شده حکایت . برند  نام می 1»پارادوکس ایران«صورتی که معموالً از این تجربه با عنوان 

های اصلی اقتصاد  از این واقعیت دارد که هنگامی که یک پژوهشگر توسعه از بیرون به مشخصه
از سرزمینی وسیع با : بیند ای را مهیا می کند، همۀ ابزارها و لوازم جهش توسعه کشورمان نگاه می

های  های هوشمند و با استعداد تا ظرفیت  زمینی و از انسانآب و هوای چهارفصل تا منابع سرشار
توسعۀ ملی توجه شود دستاوردها  اما هنگامی که به کارنامۀ. فیزیکی قابل توجه ایجاد شده

جالب توجه آنکه در تبیین این نبود تناسب . تناسبی ناچیز و بسیار محدود با انتظارات دارند
روت نفت و آثار و پیامدهای آن بر ثیری عایدات ناشی از بیش از هر چیز دیگر به نحوۀ به کارگ

اعتنا به آثار و  سرنوشت توسعۀ ملی پرداخته شده است، اما مدیریت توسعه ملی همچنان بی

                                                      
١ - Paradox of Iran 
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ساز خود، یعنی نگرش صرفاً مالی، به مسأله نفت در اقتصاد و  پیامدهای این تصمیم سرنوشت
در این مقاله تالش بر . بخشد کس ایران را استمرار میدهد و بنابراین پارادو توسعۀ ملی، ادامه می

این است تا با تشریح اجمالی رویکردهای نظری مورد استفاده دربارۀ آثار و پیامدهای آن در 
برخورد با ثروت نفت و با اتکا به شواهد تجربی موجود در اقتصاد ایران راه را بر این امید هموار 

گیرانه نسبت به این مسأله اجتناب شود و  از رویکردهای سهلهای آتی  گیری سازیم که در تصمیم
های نظری و شواهد تجربی به پایان خود برسد و کاربست نهادمند  رویه نادیده گرفتن کوشش

های راهبردی به عنوان سنتی حسنه و راهگشا، محور اصلی  گزاری علم در سیاست
  . ها و تخصیص منابع در کشورمان گردد گیری تصمیم

  
  وهای نظری عمده الگ

همۀ مطالعاتی که دغدغۀ اصلی خود را بر روی آثار و پیامدهای نحوۀ بکارگیری درآمدهای 
نظر دارند که دولت از طریق  اند، در این زمینه اتفاق نفتی بر اقتصاد ملی متمرکز ساخته

و حتی های اقتصادی و سیاسی   کردن درآمد نفتی بر همۀ عرصه گیری دربارۀ نحوۀ هزینه تصمیم
 اما به طور کلی دو رویکرد نظری عمده وجود (Chandhry 1997:26). گذارد فرهنگی کشور تأثیر می

تری در میان  دارد که در زمینۀ تبیین آثار و پیامدهای این مسأله از مقبولیت گسترده
بیماری هلندی و اقتصاد : این دو رویکرد به ترتیب عبارتند از. پژوهشگران برخوردار است

  .سی رانتیسیا
  
  رویکرد بیماری هلندی  .1

به . گیرد در دو سطح خرد و کالن مورد توجه قرار میدر رویکرد بیماری هلندی این مسأله 
برای این پدیده ناشی از توجه به این واقعیت است که برخالف » بیماری«طور کلی اطالق عنوان 

زایش چشمگیر درآمدهای ارزی تصور عامیانه و اولیه شکوفایی ناگهانی یک بخش از اقتصاد و اف
های افزایش یافته برای اقتصاد و توسعۀ ملی باشد،  ناشی از آن، بیش از آنکه در برگیرنده فرصت

منجر به ظهور آثار تخریبی و معکوس در آنها خواهد شد، مگر آنکه مدیریت توسعه با تدبیر و 
ای  ست این درآمدها را به گونهنگر تصمیمات مربوط به نحوۀ کارب شناخت عالمانه و رهیافت واقع

اتخاذ نماید که بیماری مزبور مهار گشته و به دنبال آن راه برای استفادۀ عقالنی از آنها در فرآیند 
به عبارت دیگر، در چارچوب این رویکرد بحث بر این است که اصل  .توسعۀ ملی هموار گردد

در این رویکرد .  آن را اثبات نمایداین درآمدهاست مگر تدابیر اتخاذ شده خالف» بیماری زایی«
بازارهای جهانی ، یعنی کاالهایی که قیمت آنها در 1با اتکا به دو مفهوم اصلی کاالهای قابل مبادله

، یعنی کاالهایی که 2تعیین شده و قابل صادر کردن و وارد کردن باشند و کاالهای غیرقابل مبادله
ه واسطۀ قوانین و مقررات تجاری دولت برای وارد به دلیل حجم زیاد یا ارزش ناچیز خود و یا ب

                                                      
١ - Tradables 

٢ - Non Tradables 
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شدن بسیار گران هستند و در مقابل برای صادر شدن به اندازۀ کافی ارزان نیستند و لذا در 
شود که این بیماری چگونه آثار خود را بر روی  شوند، نشان داده می بازارهای جهانی مبادله نمی

مندان   سطح خرد فرض بر این است که بهرهدر. سازد سطوح خرد و کالن اقتصاد منعکس می
در این حالت، با توجه به اینکه . ها و افراد خصوصی باشند اصلی چنین منبع درآمدی، بنگاه

شود  شکوفایی ناگهانی یک بخش منجر به اضافه درآمد ناشی از شوک افزایش درآمد ارزی می
آورد و منحنی  وجود میکنندگان ب های مصرفی جدید و قابل توجهی را برای مصرف فرصت

کند، تقاضای کل افزایش پیدا  داری به طرف باال هدایت می امکانات مصرف جامعه را به طور معنی
به این ترتیب با . مدت امکان تعدیل بخش عرضۀ اقتصاد وجود ندارد کند در حالیکه در کوتاه می

. شویم رو می قابل مبادله روبهافزایش تقاضا هم برای کاالهای قابل مبادله و هم برای کاالهای غیر
مدت برای مواجهه با افزایش تقاضای کاالهای قابل مبادله به افزایش  حل کوتاه طبیعی است که راه

اما چون برای کاالهای غیرقابل مبادله چنین امکانی . گردد واردات این دسته از کاالها منجر می
به . انجامد  افزایش قیمت این کاالها میوجود ندارد، فزونی تقاضا نسبت به عرضه این کاالها به

پس . سازد این ترتیب، حرکتی که از سطح خرد آغاز شده، آثار خود را به سطح کالن منتقل می
  :آید به طور کلی در اثر بیماری هلندی تبعات زیر پدید می

فزونی تقاضا نسبت به عرضه کاالهای غیرقابل مبادله و در نتیجه افزایش قیمت  -1
  ز کاالها؛ این دسته ا

افزایش سطح عمومی دستمزدهای پولی در بخش شکوفا شده و آثار انتشاری  -2
 ها؛ آن در سطح دستمزد سایر بخش

پیامدهای افزایش سطح عمومی دستمزدهای پولی به سطح عمومی  گسترش -3
 ها؛ قیمت

تمایل تولیدکنندگان به تخصیص منابع بیشتر برای کاالهای غیرقابل مبادله و  -4
 تولید؛ تغییر ترکیب 

ترجیح صادرکنندگان به عرضۀ کاالهای صادراتی در بازار داخلی و کاهش  - 5
 درآمدهای صادراتی ناشی از آن؛ 

 افزایش واردات کاالهای مصرفی؛  -6
کنندگان و  ها و ترجیحات مصرف گذاری اندازها و سرمایه تغییر ترکیب پس -7

 .تولیدکنندگان
مد موقتی باشد از یک سو به واسطۀ آثار شود که اگر این افزایش درآ به طور کلی گفته می

های گسترده در این  ها و اتالف تورمی خود منجر به سود تخصیص منابع و بروز و ظهور اسراف
شود و  شود و از سوی دیگر به از دست دادن بازارهای صادراتی موجود منجر می زمینه می

به این معنا .  نیز به همراه داردهمچنین موقتی بودن این مسأله آثار اجتماعی و اقتصادی خاص را
که در شرایط طبیعی با منتفی شدن آن شکوفایی می بایست دستمزدها به سطح قبلی خود باز 

کنندگان نیروی کار در شرایط جدید اقدام به مقاومت در برابر کاهش  گردد در حالی که عرضه
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اذب پیشین را کنندگان نیز که طعم رفاه ک که مصرف دستمزدها خواهند نمود ضمن آن
اما از آنجا که این تعدیل به . اند، اصوالً باید به تعدیل الگوهای مصرفی خود مبادرت ورزند چشیده

  .دهند شود، در برابر آن نیز مقاومت نشان می مدت آنها منجر می کاهش سطح رفاه کوتاه
ن منجر اما در سطح کالن، شکوفایی ناگهانی یک بخش و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از آ

زمان این دو پدیده  تأثیرات هم. گردد ها می به افزایش درآمد ملی و نیز ایجاد مازاد تراز پرداخت
تقاضا برای کاالها و خدمات قابل مبادله و غیر قابل مبادله را افزایش داده و با همان سازوکار 

از فشار تقاضا مواجه گفته، از سویی با افزایش واردات و از سوی دیگر با افزایش قیمت ناشی  پیش
برآیند کلی این تحوالت در سطح ملی، حرکت منابع به سمت کاالهای غیرقابل مبادله . شویم می

  .های تولیدکننده کاالهای قابل مبادله است و گسترش نسبی این بخش و تضعیف بخش
در صورتیکه بخش عمده و اصلی درآمدهای ناشی از این شکوفایی نصیب دولت شود، 

نمایند تا دولت ناگزیر به هزینه کردن  طلب اقدام به اعمال فشار بر دولت می  منفعتهای گروه
خود دولت نیز مایل به افزایش تقاضا در عین حال، . تر این درآمدهای بادآورده شود هرچه سریع

به این ترتیب، به . برای کاالهای مصرفی ویژه خود، یعنی کاالها و خدمات عمومی، خواهد داشت
مزمان، با تمایل فزاینده دولت به افزایش اندازه و حجم خود و نیز تشدید اضافه تقاضا صورتی ه

  .برای کاالهای غیرقابل مبادله مواجه خواهیم شد
مسأله بسیار مهم دربارۀ دولت آن است که در هنگام کاهش درآمدهای ارزی امکان کاهش 

جامعه را در ولت در این زمینه شود و اصرار د عرضۀ کاالها و خدمات عمومی بسیار محدود می
همچنین تکیه بر این درآمدها از یک . دهد  سیاسی قرار می–های اجتماعی  معرض انواع بحران

انگاری در انجام  رساند و منجر به نوعی ول هایش را به حداقل می سو دقت دولت در کارآیی هزینه
 منطقی کسب درآمد غافل های شود و از طرف دیگر، دولت را از راه های عمومی می هزینه
به . سازد ای از سوی این نهاد هموار می ناهنجار و ضدتوسعهسازد و راه را برای بروز اقدامات  می

دهد و بزرگ شدن حجم آن، امکان جذب  عالوه، هنگامی که دولت اندازه خود را افزایش می
دهد، خطر  ا افزایش میبهترین استعدادهای انسانی بدون داشتن توان استفاده کارآمد از آنها ر

. گردد ها مخدوش می شود که در آن اصل تناسب برخورداری با صالحیت بروز شرایطی فراهم می
  .تر خواهد بود  اجتماعی این پدیده به مراتب از آثار اقتصادی آن مخرب–آثار فرهنگی 

ان دیدگاه پرداز در مواجهه با چنین شرایطی و در راه مهار عوارض این بیماری، توصیه نظریه
  :بیماری هلندی به طور کلی در دو گزینه قابل طرح است

نادیده گرفتن بخش هرچه بیشتری از این درآمد بادآورده و ایجاد نهادهای  -1
های خردمندانه خارجی به  گذاری دار برای اختصاص این درآمدها به سرمایه صالحیت

ی و نهادی، با هدف وارد های انسان ای، به ویژه ظرفیت های توسعه منظور ایجاد ظرفیت
  کردن تدریجی عایدات ناشی از آن و استفاده مؤثر برای دستیابی به توسعۀ ملی؛ 
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های گسترده برای حفظ الگوهای تولید و مصرف موجود و تخصیص  اعمال نظارت -2
 ,Corden). های نهادی ها و افزایش توانمندی گذاری بر روی انسان منابع جدید به سرمایه

1984) 
  

  د اقتصاد سیاسی رانتی رویکر .2
ته که از طریق کار کردن به دست نیامده باشد سفرهنگ علوم اقتصادی، رانت را درآمدی دان

در برخی دیگر از تعاریف از جمله تعریف بامول و بالیندر مسأله میزان پرداختی ). 1371فرهنگ، (
امل در محل اشتغال به یک عامل تولید به میزانی بیش از حداقل الزم برای باقی ماندن آن ع

 حسین مهدوی نیز .(Baumol and Blinder, 1991: 573)اش مورد توجه قرار گرفته است  کنونی
شمارد به طوری که عرضۀ آن عامل نسبت به اندازۀ پرداخت  رانت را پرداخت به یک عامل می

آنچه در و بالیناز نظر بامول .  (Mahdavy, 1970: p428)الزم برای استفاده از آن بدون کشش باشد 
تواند کل مبلغ رانت را به صورت مالیات  سازد این است که دولت می رانت اقتصادی را مهم می

در حالی که در دیدگاه مهدوی کارکردهای .  کاهش یابدنهادهاخذ نماید بدون آن که عرضۀ آن 
نه در دهد که چگو وی توضیح می. سازی توسعه به واسطۀ اتکا به رانت برجسته است ناممکن

گیری و  ای دغدغۀ اصلی نظام تصمیم چنین شرایطی به جای محور قرار گرفتن تحوالت توسعه
ها به این  ای، حفظ وضع موجود است و دولت های توسعه تخصیص منابع به جای ایجاد دگرگونی

در عین حال، . کنند منظور بخش عظیمی از منابع رانتی را در جهت حفظ وضع موجود صرف می
گیری و تخصیص منابع با اتکا به این گونه منابع از یک سو در  هدوی نظام تصمیماز نظر م

های  کند و از سوی دیگر ظرفیت بینانه عمل می تصمیمات و اقدامات خود به صورتی کوته
دهد که تصمیمات و منابع تخصیص یافته از مدار  ای افزایش می پذیری خود را به اندازه خطر

  .شود ارج مینگری خ عقالنیت و آینده
های ایجاد شده بیشتر در انحصار دولت قرار  از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه رانت

ای  ها از اهمیت ویژه گردد، شناخت مشخصۀ آن دولت داشته و از طریق این نهاد توزیع می
هایی را رانتی می شمارد که با چهار مشخصه قابل شناسایی  ببالوی دولت. برخوردار است

   : هستند
   درصد و یا بیشتر از درآمدهای دولت از طریق رانت؛ 42حداقل تأمین  -1
های  کنندۀ رانت با سایر بخش ناممکن شدن برقراری ارتباط سازمانی میان بخش تأمین -2

 ؛ )دوگانگی(اقتصادی 
اشتغال درصد اندکی از نیروی کار در امر تولید رانت و تبدیل اکثریت جامعه به توزیع و  -3

 کنندگان رانت؛  دریافت
 . های مزبور نقش اساسی دولت رانتی در هزینه کردن بخش عمدۀ دریافت -4

(Beblawi, 1987: Pp. 36-37) 
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کننده از اطالق عنوان  شود عالئم کافی و حمایت تا آنجا که به تجربۀ کشورمان مربوط می
برای مثال، یکی از آخرین . شود های مزبور به وضوح مشاهده می دولت رانتی به اعتبار مشخصه

 تاکنون سهم درآمدهای 1351دهندۀ این است که حداقل از سال  طالعات بانک جهانی نشانم
 درصد و بیشتر 70 درصد کمتر نبوده و در مواردی حتی به حدود 54دولت از محل نفت هرگز از 

  (World development Report, 1997: P20)نیز رسیده است 
ای اقتصاد ایران به روشنی نمایانگر این ستانده تهیه شده بر-های داده همچنین همۀ جدول

بری فزاینده صنعت نفت شاهد جدایی بیشتر این بخش از  واقعیت است که به موازات سرمایه
ستانده اقتصاد ایران - به عنوان نمونه، براساس اطالعات اولیه جدول داده. باشیم اقتصاد ملی می

 ریال تولید محصول صنعت 100یجاد هر  را مورد بررسی قرار داده، به منظور ا1348که تا سال 
 ریال 4/8ها تأمین نموده و   ریال نیازهای خود را از سایر بخش3/7نفت در کشورمان تنها معادل 

 به 1353ستانده سال -های مزبور در جدول داده نسبت. ها محصول نفتی داده است به سایر بخش
 1370ستانده سال -های جدول داده ادههمچنین د. دهد  ریال را نشان می5/11 ریال و 4/1ترتیب 

 100نیز نمایانگر این واقعیت است که اگر سهم عوامل وارداتی را نادیده بیانگاریم، به ازای هر 
 ریال 3کند و حدود  ها خرید می  ریال از سایر بخش2صنعت نفت تنها ریال تولید محصول، 

ها در این حساب  ت که فرآوردهالبته باید توجه داش. کند ها عرضه می محصول به سایر بخش
  . جستجو شدISICبندی  از طریق طبقهشوند و سهم آنها باید به صورت مستقل  منظور نمی

دربارۀ سهم نیروی کار شاغل در تولید رانت نیز مطالعه ارزشمند فیروزه خلعتبری نشان 
 ایران به در حالی که کل نیروی کار) 1328-1329 (1950های میانی دهۀ  دهد که در سال می

نکتۀ .  درصد در استخدام شرکت نفت بودند7/0 هزار نفر یا 50رسید تنها   میلیون نفر می7حدود 
نکتۀ .  درصد در استخدام شرکت نفت بودند91جالب توجه آن است که همین تعداد شاغلین نیز 

 درصد را نیروی غیرمتخصص تشکیل 91جالب توجه آن است که همین تعداد شاغلین نیز 
 انگلیس از به –کند که در مواردی شرکت نفت ایران  به عالوه، خلعتبری تصریح می. اند داده می

آورد تا آن که به جهت باال رفتن رقابت  وجود آمدن صنایع ملی در منطقه ممانعت به عمل می
برای نیروی کار منطقه، هزینه پرداختی شرکت بابت پرداخت مزد و حقوق به ایرانیان افزایش 

  ). 22-1368:24(نیابد 
یروزی پهای اول تا سوم پس از  های مربوط به مستندات برنامه در شرایط کنونی نیز داده

گفته   درصدی پیش7/0دهندۀ این است که گرچه نسبت مزبور از رقم  انقالب اسالمی نشان
گی دهد، اما در عین حال، روند فزایندۀ اتکا به نفت در کنار وابست افزایش اندکی را نشان می

 درصد از کل 50 دیون خارجی موجب شده است که بالغ بر  ازهرچه بیشتر به منابع ارزی ناشی
جمعیت فعال کشور اساساً نقشی در تولید ملی نداشته باشند و باالخره این که دربارۀ مشخصۀ 

های اخیر  چهارم نیز توجه به این واقعیت که سهم دولت در تولید ناخالص ملی در طی سال
دهد که نه تنها اقتصاد و دولت ایران که   درصد بوده است، به روشنی نشان می65بالغ بر همواره 

  .دانست، ابعاد آن بسیار فراتر از حدود متعارف در سایر اقتصادهای مشابه است» رانتی«توان  می
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دهد که در چنین شرایطی اقتصاد و جامعه به واسطۀ کاهش شدید  مطالعات موجود نشان می
سو و افزایش شدید انواع  پذیری از یک وری، کارایی، دانایی و مسؤولیت ی بهرهها انگیزه

های مولد، شهرمحوری در تخصیص منابع و ناهنجاری در الگوهای  ها، تضعیف بخش نابرابری
  .شود مواجه می» امتناع توسعه«تخصیص منابع با پدیدۀ 

ستیابی به سود بیشتر به شود که عامالن اقتصادی برای د گسترش بخش دولتی موجب آن می
وری هرچه  ها، کاهش ضایعات و بهره جای اتکا بر متغیرهای حقیقی از طریق افزایش نوآوری

  .آیند بیشتر، در جستجوی نزدیک ساختن به منبع قدرت و ثروت یعنی دولت بر می
شود و  ود و دولت نیز، مسأله نحوۀ توزیع رانت منجر به گسترش فساد مالی میدر درون خ

در . انجامد های دانایی می چنین تخصیص همراه با اسراف و تبذیر منابع به کاهش شدید انگیزههم
گیرد  الشعاع فضای رانتی قرار می ها تحت ها با شایستگی چنین شرایطی، اصل تناسب برخورداری

توان به جای تالش شدید و  یابند که برای برخورداری بیشتر می و افراد به سهولت در می
ها، تنها کافی است که خود را به کانون توزیع رانت نزدیک نمود  رسا برای کسب صالحیتف طاقت

  .و از طریق ارتشای مالی و اخالقی به برخورداری غیرمتعارف دست یابند
های مورد نیاز برای دستیابی به انواع  ی کنونی مسألۀ دانایی در مرکز صالحیتنیادر د

های دانایی، اقتصاد و توسعۀ ملی را  رتیب، کاهش شدید انگیزهها قرار دارد و به این ت برخورداری
ترین  دهنده شاید تکان. کند ماندگی هرچه بیشتر هدایت می گیر شدن و عقب به سمت زمین

هشداری که تاکنون از این دیدگاه به مدیریت توسعۀ کشورمان داده شده در گزارش توسعۀ 
زارش، که به اعتبار ورود جهان به عصر دانایی دراین گ.  انعکاس یافته باشد1996جهانی سال 

های فیزیکی و طبیعی را در تولید ثروت از یکدیگر  تالش کرده بود تا سهم منابع انسانی و ثروت
بندی جدیدی از کشورهای جهان برحسب میزان اتکا به هر یک از این منابع و  جدا کند و طبقه

 ایران به واسطۀ پایین بودن شدید ها ارائه دهد، به روشنی مشخص شده است که ثروت
) 2(و ) 1(های شماره  جدول. های دانایی در ردیف کشورهایی با بدترین وضعیت قرار دارد انگیزه

  .دهد این مسأله را به خوبی نشان می
 
  )1(جدول 

  های جدید توسعه وضعیت کشورهای منتخب بر حسب شاخص
برآورد ثروت سرانه   

$  
  سهم ثروت طبیعی   فیزیکیسهم ثروت  سهم منابع انسانی

  %20  %16  %64  86000  سرانه جهان
  %2  %16  %80  565000  ژاپن
  %4  %17  %79  399000  آلمان
  %10  %12  %78  268000  اسپانیا
  %13  %15  %72  34000  ترکیه
  %29  %37  %34  28000  ایران
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  )2(جدول 
  ههای جدید توسع های عمدۀ کشورهای در حال توسعه برحسب شاخص وضعیت گروه

  طبیعی  فیزیکی  انسانی  درصد از کل ثروت جهان  
  %44  %20  %36  %6/4   کشور صادرکنندۀ مواد خام64

  %28  %16  %56  %9/15  ال توسعهح کشور در 100
  %17  %16  %67  %6/79   کشور صنعتی29

  1996بانک جهانی : مأخذ                        
  

جهان متوسط سرانه سهم منابع انسانی شود در حالی که در سطح  گونه که مالحظه می همان
 درصد 34کنندۀ   کشورمان رقم بسیار نگرانرای درصد است، این نسبت ب64در تولید ثروت 

نیز حکایت از این واقعیت تلخ دارد که حتی اگر سهم ) 2(های جدول شمارۀ  داده. باشد می
د را تنها با میانگین یکصد کشورهای پیشرفته را در این آمار به کلی نادیده بگیریم و وضعیت خو

با )  درصد34( درصد مقایسه کنیم، رقم مشابه برای ایران 56کشور در حال توسعه یعنی نسبت 
کند از این واقعیت که حتی در میان  دهد که حکایت می این نسبت فاصلۀ بسیار نشان می

  .بار است کننده و تأسف کشورهای در حال توسعه نیز وضعیت ما بسیار نگران
 نتایج آن انتشار یافته، نشان داده شده است که به طور متوسط 1381ای که در سال  ر مطالعهد

با افزایش هر یک میلیارد دالر درآمدهای نفتی کشور، پس از گذشت یک سال، در حالی که 
 میلیارد ریال افزایش 27، 1369های ثابت سال  گذاری واقعی در بخش صنعت به قیمت سرمایه

 میلیارد ریال 320 و 20های کشاورزی و خدمات به ترتیب معادل  شابه برای بخشیافته، رقم م
شود  به عبارت دیگر، به روشنی نشان داده می). 246-248: 1381غروی نخجوانی، (بوده است 

ها تا چه  گذاری های مولد، مقهور بخش خدمات شده و سهم آنان از کل سرمایه که چگونه بخش
البته در اینجا باید توجه داشت که بخش مهمی از این . یابد صله میمیزان با بخش خدماتی فا

های بخش آموزش و  گذاری ها صورت گرفته در بخش خدمات مانند سرمایه گذاری سرمایه
اما شواهد کافی . بهداشت و درمان ممکن است به صورت بالقوه در خدمت تولید قلمداد شوند

اقعیت نگرفته است زیرا ارقام مندرج در جلد دوم از وجود دارد که نشان دهد این مسأله صورت و
 درصد کل 50اسناد برنامۀ سوم توسعه کشور بیانگر آن است که نزدیک به ) 2(پیوست شماره 

 درصد جمعیت شاغل 70سواد و نزدیک به  جمعیت شاغل در بخش کشاورزی را افراد به کلی بی
های منعکس  در عین حال، داده. اند داده یسواد تشکیل م سواد یا کم در بخش صنعت را افراد بی

دهد در حالی که نرخ مازاد عملیاتی   اقتصاد ایران نشان می1370ستانده سال -در جدول داده
 درصد بوده، رقم مشابه 33 درصد و 7/5های کشاورزی و صنعت به ترتیب معادل  برای بخش

رت دیگر، موضع اصلی مشکالت به عبا.  درصد بوده است205برای سود سرمایه بازرگانی معادل 
گذاری در  گردد که به جای سرمایه ایجاد شده به تفاوت فاحش برخورداری کسانی باز می

تبدیل شدن بخش . اند گری و داللی گرایش داشته های مولد به سمت خدمات واسطه فعالیت
 و ترین چالش اقتصاد ملی گری به بخش اصلی و پویای اقتصاد ایران، مهم خدمات واسطه
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باشد و در صورت تداوم روندهای پیشین و اتکای  ترین مانع توسعه ملی برای کشورمان می مهم
  . تری نیز خواهد یافت کننده فزاینده به نفت دراقتصاد ملی، این مسأله ابعاد به مراتب نگران

ای که به تازگی در  در زمینۀ نحوۀ به کارگیری منابع توسط دولت نیز کافی است به مطالعه
ه عاجر صورت گرفته است، م1368-1380های مجلس شورای اسالمی برای دورۀ  رکز پژوهشم

های عمرانی دولت یکی  گذاری دهد که اگر فرض کنیم سرمایه های این مطالعه نشان می داده. شود
اعتنایی به مالحظات مربوط به  گذاری آن نهاد باشد، بی های سرمایه ترین گزینه از قابل دفاع

گیری و تخصیص منابع  وری در الگوهای تصمیم های کارایی و بهره زهگیرویکرد فاقد اندانایی و 
آورد و به نوبۀ خود موجب تشدید بحران  ای را به وجود می کننده ملی وضعیت پرمخاطره و نگران

براساس . شود  با بحران مشروعیت در آینده میآندر درون دولت و افزایش حجم آن و رویارویی 
 383 در حالی که مقرر بوده با تخصیص 1368شود که در سال   این پژوهش مشخص میهای یافته

کمتر از ( درصد طرح 46میلیارد ریال، طرح عمرانی در همان سال پایان یابد، اما در عمل تنها 
 طرح 1993دهد که در برابر   نشان می1380های مشابه برای سال  رقم. خاتمه یافته است) نیمی

در عین حال، طی همین دوره به واسطۀ شرایط .  طرح عمرانی تمام شده است826مورد نظر تنها 
خاص اقتصاد سیاسی رانتی با خاتمه یافتن هر یک طرح، دو طرح عمرانی جدید آغاز شده و در 

.  ریال تعهد جدید ایجاد شده است6گذاری خاتمه یافته، حدود  مقابل هر یک ریال سرمایه
بینی شده خاتمه  های عمرانی جدید قطعاً با اعتبارات پیش امر که طرحبنابراین، با توجه به این 

شود، انتظار  نخواهد یافت و در دروان اجرا با افزایش عملیات و نیازهای اعتباری تازه مواجه می
تر  رود که ابعاد شکاف دربارۀ میزان عملیات خاتمه یافته نسبت به تعهدات جدید وسیع می

  )270-271: 1381پوردهکردی، . (خواهد شد
دهد نباید نابرابری را  طور که گفتیم مطالعۀ کورنیا نشان می دربارۀ مسألۀ نابرابری نیز همان

ای هم تراز با سایر موضوعات و در کنار آنها در نظر گرفت، بلکه نابرابری در همۀ اشکال و  مسأله
  . (Cornia, 1999)نیافتگی است  کنندۀ مهمترین موانع توسعه های خود تولید جلوه

 سالۀ گذشته ضریب جینی در کشور 30در این زمینه کافی است توجه داشته باشیم که طی 
تر   پایین4/0های اولیه انقالب اسالمی، هرگز از  ما حتی با اقدامات نسبتاً رادیکال بازتوزیعی سال

ۀ وضعیت به عبارت دیگر، وضعیت نابرابری درآمدی در کشور ما همواره در آستان. نیامده است
اما مسأله .  هم عبور کرده است5/0 از مرز 55-56های  آمیز قرار داشته است و در سال انفجار

های آمایشی حاصل از چنین رویکردی به مسألۀ  شود و نابرابری تنها به این جنبه محدود نمی
مطالعاتی براساس . های درآمدی نباشد کمتر از آن هم نیست تر از نابرابری کننده نفت، اگر نگران

 صورت گرفت، نشان داده شده است که اگر کل پهنۀ سرزمین 1400که در چارچوب برنامۀ ایران 
 درصد جمعیت و 81ایران را به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنیم، نیمۀ  غربی به تنهایی بالغ بر 

 درصد 19الی که نیمۀ شرقی با وسعت برابر، تنها حدر . فعالیت را در خود متمرکز ساخته است
  .جمعیت و فعالیت را در خود جای داده است
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های سالنامۀ آمار کشور  های مربوط به گزارش در مورد فساد مالی نیز کافی است که به جدول
در . های تشکیل شده در این زمینه مشخص شود کنندۀ پرونده مراجعه شود تا ابعاد بسیار نگران

ون شکاف میان موارد کشف شده و موارد ارتکابی عین حال، باید توجه داشت که به دالیل گوناگ
لذا برای درک ابعاد مسأله و میزان گستردگی و نفوذ آن در ساختار اقتصادی . بسیار وسیع است

  .الزم است که گستره و عمق فساد مالی را چندین برابر ارقام مکشوفه در نظر گرفت
ک روشن و عالمانه از حد شود که دانستن یک در با توجه به مطالبی که گذشت مشخص می

بنابراین . های توسعۀ ملی از اهمیت وافری برخوردار است مطلوب استفاده از ارز نفت در برنامه
لحاظ کردن جنبۀ مالی این مسأله و نادیده گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 

هات مدیریت توسعه و ها و یکی از بزرگترین اشتبا انگیزترین غفلت ترفرهنگی آن یکی از حی
های آتی مورد  رود در برنامه گیری کشور طی چند دهۀ گذشته است که امید می نظام تصمیم

در عین حال، تذکر این نکته نیز شایسته است که اگر به آنچه که در . بازنگری جدی قرار گیرد
کند،  تهدید میهایی که از آن طریق اقتصاد ملی را  گذرد و مسائل و چالش درون مدیریت نفت می

دهنده  و عاجلی برخواهیم خورد که نیاز به توجه  بار، تکان نیز توجه شود به موارد بسیار اسف
  .سازد تر به مسائل نفت و توسعۀ ملی را آشکارتر می کارشناسی وعمیق

گمان آغاز چنین حرکت راهگشایی برای توسعه ملی نیازمند تدوین برنامۀ ملی مبارزه با  بی
از آن جایی . گیری و تخصیص منابع است  ملی برای شفاف سازی فرآیندهای تصمیمفساد و عزم

نفع در  های ذی گفته در بردارندۀ منافع چشمگیری برای برخی از گروه که استمرار اشتباهات پیش
شناختی در این زمینه و متمایز  باشد، انجام مطالعۀ دقیق آسیب داخل و خارج کشور نیز می

کننده از این شرایط و   ناچیز برخوردار از این شرایط و اکثریت قاطع زیانساختن صفوف اقلیت
  . آمیز آنان نیز ضروری است های خصومت اتخاذ تدابیر الزم برای مهار واکنش
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