
 

جویی و توسعه اقتصادیرانت، رانت
  

  دکتر فرشاد مومنی

 :ارائه شده در

  مجله فرهنگ و اندیشه
  1383زپایی  سال سوم، شماره یازدهم،



  وسعه اقتصادیترانت، رانت جویی و 
2

   
  طرح مسأله 

العاده قائل هستند و بر این اعتقاد پافشاری  اهمیتی خارقعلم برای مفاهیم فیلسوفان 
هایی که مردم  آید با سطح توانایی کنند که سطح درکی که از هر مفهوم به وجود می می

دهند،  یک جامعه در زمینه نوع برخورد و میزان تحقق بخشیدن آن مفهوم نشان می
مفهوم رانت نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین . دار و مستحکم دارد ای معنی رابطه
زدن به مباحثی که تا سرحد ممکن اطراف و جوانب مسائل مربوط به این مفهوم را  دامن
های ملی در  تواند به مثابه کوششی برای ارتقاء توانمندی سازد به اعتباری می تر می روشن

شود، سرچشمه بسیاری از  تا آنجا که به حوزه اقتصاد مربوط می. آن زمینه محسوب گردد
گردد که اقتصاد به  ها و اقدامات، به این مسأله باز می ها درباره مفاهیم و سیاست تفاهم سوء

های   ناظر بر سه سطح تحلیل متفاوت با سه گروه و دغدغهعنوان یک مشترک لفظی
باشد؛ اما همۀ آنها با عنوان کلی  متمایز از یکدیگر و نیز ابزارهای تحلیل جداگانه می

این سه سطح تحلیل متفاوت به ترتیب . گیرند اقتصاد مورد خطاب و شناسایی قرار می
های   سطح کالن اقتصادی و تحلیلهای های سطح خرد اقتصادی، تحلیل تحلیل: عبارتند از

های سطح خرد اساساً افراد،   موضع اصابت رهنمودهای تحلیل.سطح توسعۀ اقتصادی
های سطح کالن مهار  در حالی که دغدغه محوری تحلیل. ها هستند خانوارها و بنگاه

های سطح توسعه  نوسانات و ایجاد ثبات در فضای کالن اقتصادی است و باالخره تحلیل
. اند های بنیادی و اعتالبخش قرار داده ه محوری خود را روی مسألۀ دگرگونیدغدغ

هایی  شود که گرچه هر سه سطح تحلیل اقتصادی، دغدغه بنابراین به روشنی مالحظه می
شناختی و نیز ابزارهای  های روش با عنوان کلی اقتصاد دارند اما مواضع اصابت، بنیان

  .باشد و ناظر بر اهداف متفاوتی است دیگر متمایز میگذاری آنها از یک تحلیلی و سیاست
شاید یکی از مهمترین نکات اغواگر در این زمینه ارتباطات، پیوندها و دادوستدهای 

به این معنا که شرایط یک کشور از . ای است که میان این سه سطح وجود دارد گسترده
ای بر  کننده ف و تعییننظر نحوۀ آرایش عوامل مؤثر در عملکرد توسعه ملی تأثیر شگر

طور که وضعیت سطح کالن  همان. روی میزان کارآمدی ابزارهای سطح کالن اقتصادی دارد
سازد به  دار خود را بر روی عامالن سطح خرد اقتصادی منعکس می اقتصادی آثار معنی

ای که در شرایط عدم ثبات در سطح کالن اقتصادی، عامالن سطح خرد، از عالئم  گونه
کنند و این امر به نوبۀ خود منجر به سوء تخصیص منابع و  تأثیرات سوء دریافت میقیمتی 

  .شود خروج از مدار کارایی و بهینگی می
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شود که  های اقتصادی مشاهده می یک مسأله مهم دیگر نیز با مراجعه به تاریخ اندیشه
ها در عرصۀ  اهمتف ها و سوء برداشت تواند به سوء شناختی می در شرایط فقدان تأمالت روش

گذاران علم اقتصاد به این  مطالعات اقتصادی دامن زند و آن هم عبارت از تفاوت نگاه بنیان
در مقالۀ » آلبرت هیرشمن«برای مثال به تعبیر . سطوح متفاوت تحلیل اقتصادی است

های طوالنی  ارزشمند ظهور و افول علم اقتصاد توسعه، تاریخ اندیشه اقتصادی برای مدت
ها و  ها و مکان  حاکمیت تلقی از علم اقتصاد به مثابۀ یک علم واحد برای همه زمانشاهد

 بنابراین کسانی که تحت تأثیر  �.همۀ شرایط و سطوح پیشرفت اقتصادی بوده است
شوند که از  که با این واقعیت روبرو می شناختی پیشگامان قرار دارند، هنگامی موازین روش
گذرد و در طی این سه ربع قرن   سال می70نها چیزی حدود های سطح کالن ت عمر تحلیل

است که ما با یک رشتۀ علمی متمایز به نام اقتصاد کالن روبرو هستیم و طول عمر 
های سطح توسعه و موضوعیت یافتن یک دیسیپلین علمی جدید به  همگانی شدن تحلیل

کالن نیز کمتر است، به نام توسعه اقتصادی، نزدیک به یک ربع قرن از عمر دانش اقتصاد 
سرعت در معرض فراموش کردن مشترک لفظی بودن علم اقتصاد به مثابۀ یک کلیت و 

های محوری، خاستگاه  گانه تحلیل اقتصادی از منظر دغدغه متمایز بودن سطوح سه
هنگامی که از این . گیرند های متفاوت قرار می شناسی تاریخی، ابزارهای تحلیل و روش

توان ریشۀ بسیاری از  شود می ث مربوط به رانت اقتصادی مراجعه میزاویه به مباح
ها دربارۀ مفهوم رانت و جایگاه و نقش آنها در عملکرد اقتصادی را  تفاهم ها و سوء تفاوت
در نگاه اقتصاددانان کالسیک حساسیت راجع به مسألۀ رانت، ارتباط وثیق و . دریافت

) محصول( تولید از کیک لخورداری عادالنه عوامتنگاتنگی با مسألۀ تولید اقتصادی و بر
در تاریخ » آدام اسمیت«برای مثال ما در مواجهه با نقش و جایگاه . تولید شده دارد

کس روبرو هستیم به این معنا که از یک سو او را پدر علم واندیشه اقتصادی با یک پاراد
های اقتصادی بر  دیشههای تاریخ ان خوانند و از سوی دیگر اغلب کتاب اقتصاد مدرن می

این نکته پافشاری دارند که اسمیت نوآوری درخشان و ممتازی در عرصۀ علم اقتصاد از 
بندی هنرمندانه تمام عیار از مجموعه  خود نشان نداده و فقط توانسته است یک جمع

بنابراین سؤال بسیار مهمی که . عصر خود ارائه دهد دستاوردهای عالمان پیشین و هم
کند این است که چرا دانشمندی که دستاورد  دام اسمیت موضوعیت پیدا میدربارۀ آ

اختصاصی ممتازی نداشته تا این اندازه در نزد اقتصاددانان همچنان گرامی داشته 
های اقتصادی عمدتاً بر این  شود؟ در پاسخ به چنین سؤالی متخصصان تاریخ اندیشه می

 عظمت آدام اسمیت این است که در زمان کنند که شاید مهمترین رمز نکته پافشاری می
های فیزیوکراسی و ظهور علم اقتصاد  خود که دقیقاً نقطۀ عطف پایان حاکمیت اندیشه
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گذاران را از یک دعوای  ورزان و سیاست شود، ذهن اندیشه کالسیک محسوب می
ای نادرست به سمت مسألۀ اصلی هدایت کرد و به این  حاصل و تمرکزیافته در نقطه بی

های عظیم انسانی و مادی گردید که حول دعوای  ترتیب از یکسو مانع هدر رفتن انرژی
حاصل و دو قطبی کاذب صنعت در برابر کشاورزی متمرکز گردیده بود و از سوی دیگر  بی

های آزاد شده مزبور را حول موضع اصلی مشکل یعنی تعارض منافع مولدها در برابر  انرژی
های غیرمولدها بر عملکرد  خواهی ار نحوه مواجهه با زیادهد غیرمولدها و آثار معنی

از این زاویه به روشنی . اقتصادی و جایگاه یک کشور در سطح جهان متمرکز ساخت
شود که از نظر اسمیت با توجه به شرایط آن زمان انگلستان و سطح تکنولوژی  مالحظه می

تواند  رود می غذایی به کار میهایی که برای تولید مواد  موجود در آن دوره، فقط زمین
ای  وی معتقد بود که میزان بهره مالکانه. منشأ بهره مالکانه برای صاحب آن محسوب گردد

در . گیرد به حاصلخیزی و موقعیت مکانی آن زمین بستگی دارد که به صاحب آن تعلق می
ی میزان عین حال اسمیت به این نکته توجه نمود که با افزایش تقاضا برای مواد غذای

ای که صاحبان نیروی کار و سرمایه و زمین  عایدی صاحب زمین از حداقل الزم و عادالنه
به دست خواهند آورد از حدود متعارف فراتر خواهد رفت و با توجه به این فرض اسمیت 
که صاحبان نیروی کار و سرمایه دقیقاً به اندازه سهم عادالنه خود دریافت می کنند 

دار سهم صاحب زمین از این عایدات شد که بخشی از عایدات مزبور  نیمتوجه افزایش مع
او این برخورداری . به زعم او ربطی به تولید و وزن و میزان سهم عامل زمین نداشته است

  ��.نامید منطق و غیرمولد را رانت می بی
رسد او نیز در چارچوب همان سنتی که اسمیت بنا  می» ریکاردو«هنگامیکه نوبت به 

در این نگرش جدید همچنان دغدغه محوری، . ای دیگر به رانت نگریست اد، اما از زاویهنه
ها و جایگاه عامل زمین  برخورداری صاحب زمین از درآمدهایی است که فراتر از صالحیت

از نظر ریکاردو این موضع جدید رانت ناظر بر شرایطی بود که ثبات . در فرایند تولید است
ناپذیر  های نامرغوب را اجتناب  در کنار رشد جمعیت، استفاده از زمینهای فنی تولید شیوه
  .سازد می

هایی است که  گذاری های نامرغوب نیازمند سرمایه از آنجایی که استفاده از زمین
های مرغوب اولیه نماید و  ها قابل رقابت با زمین شرایط تولید را برای این زمین

های  های انجام شده بر زمین باتوجه به هزینهگذاری محصوالت کشاورزی عمالً  قیمت
آورند  های نامرغوب اضافه درآمدی به دست می پذیرد، صاحبان زمین نامرغوب صورت می

به این ترتیب در اندیشه ریکاردو به . که برای آن زحمتی نکشیده و صالحیتی ندارند
ادالنه رقابت در کنیم و آن هم مسأله شرایط ع موضع جدیدی از سهم عادالنه برخورد می
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به عبارت دیگر از نظر ریکاردو هنگامیکه رقابت میان عامالن . میان عامالن اقتصادی است
اقتصادی به صورت غیرعادالنه صورت پذیرد، چنین رقابتی از کارکردهای انتظاری خود 

 اجتماعی خواهد –کارکردهای بسیار در کل نظام اقتصادی  دور شده و منشأ عوارض و سوء
  .شد
قتصاددانان نئوکالسیک زمانی در عرصۀ اندیشه اقتصادی سر برآوردند که شرایط ا

ها   فنی نسبت به دوران کالسیک–های علمی   اجتماعی و سطح پیشرفت–اقتصادی 
های آغازین ربع پایانی قرن نوزدهم با ظهور ایده  در سال. بسیار تفاوت پیدا کرده بود

ی، ما با شرایطی روبرو هستیم که در آن عامالن های سهامی و تشکیل بازارهای مال شرکت
کردند جای خود را به  ای اقتصادی که با قدرت تولیدی همگن و اندازه کوچک تولید می ذره

های عظیم مالی شکل گرفته بودند و با اتکاء  انحصارگرانی داده بودند که با اتکاء به سرمایه
ی سنتی هرچه بیشتر دور کرده و به به موقعیت انحصاری خود بازار را از شرایط رقابت

در چنین شرایطی بود که حجم تولید از سوی . نمودند سمت انحصار هدایت می
یافت و به این ترتیب از یکسو  های بازاری افزایش می انحصارگران کاهش یافته و قیمت

های غیرمتعارف بنگاه  کرد و از سوی دیگر برخورداری کنندگان کاهش پیدا می رفاه مصرف
های بنگاه  یافت بدون اینکه این افزایش ارتباطی با صالحیت انحصارگر افزایش می

شود و  همانگونه که مالحظه می. انحصارگر از نظر میزان تالش و نوآوری داشته باشد
دغدغه محوری اقتصاددانان نئوکالسیک نیز در زمینه رانتی که به این ترتیب نصیب بنگاه 

ادامۀ سنت کالسیکی ریکاردوئی نگاه به مسألۀ رانت، شد، همچنان در  انحصارگر می
حساسیت نسبت به سازوکار رقابت عادالنه بوده است، به اضافۀ آنکه از منظر اقتصاددانان 

های کالسیکی مربوط به رانت افزوده شد و آن هم  نئوکالسیک یک نکته جدید به ایده
ش اضافه رفاه های اجتماعی است که خود را به صورت کاه عبارت از هزینه

کنندگان به سمت انحصارگران نشان  جایی منافع از سمت مصرف کنندگان و جابه مصرف
شود تا اینجا هنوز هیچ بحثی از دولت و نقشی که دولت  طور که مالحظه می همان. دهد می

شاید برای اولین بار . در زمینۀ ایجاد یا تخصیص رانت برعهده دارد، مطرح نیست
وری انتخاب عمومی بودند که دربارۀ نقش دولت در حوزۀ مسائل مربوط به پردازان تئ نظریه

جویی مطالبی را مطرح ساختند از نظر آنها در فرایند تنظیم قوانین و قواعد  رانت و رانت
ها با تأثیرگذاری بر قواعد بازی یا  بازی از سوی دولت ممکن است که برخی گروه

نفعان  ستجوی امتیازات ویژه برای خود و یا همگیران و مجریان و یا هر دو در ج تصمیم
تواند در  ها از نظر تئوری انتخاب عمومی می موضوعیت پیدا کردن این تالش. خود برآیند

های اجتماعی جدیدی به وجود آورد و رقابت  ای هزینه کننده سابقه تعیین ابعاد بی
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نگامی که یک بنگاه از ابعاد برای مثال ه. داری روبرو سازد های معنی اقتصادی را با اختالل
تواند  شود، اگر دریابد که می رانت حاصله در اثر ایجاد شرایط انحصاری برای خود آگاه می

هایی به مقدار کمتری از میزان رانت انتظاری موقعیت مزبور را کسب کند  با صرف هزینه
ای اعمال های متشکل بر برای او سودآور است که با پرداخت رشوه یا برانگیختن گروه

فشار یا تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و از این قبیل دولت را متقاعد یا ناگزیر ساخته 
در اینجا دیگر رانت حاصله به شرایط فنی و ساختار . و موقعیت مزبور را به دست آورد

توانست موقعیت انحصاری فراهم سازد، ارتباطی  هزینه بنگاه که به صورت طبیعی می
تواند  ه این اقتدار انحصاری دولت در زمینۀ وضع قوانین و مقررات است که میندارد؛ بلک

همچنین . های غیرمتعارف یک بنگاه طالب شرایط انحصاری قرار گیرد طلبی آماج منفعت
های متعارف و  جویی دیگر ربطی به هزینه های ناشی از این الگوی جدید رانت هزینه

هایی مثل تبلیغات برای تحت تأثیر قرار دادن افکار  هزینه. شناخته شده برای بنگاه ندارد
نفع و از این  های ذی عمومی، ترغیب کارگزاران عمومی برای دریافت رشوه، بسیج گروه

اقتصاد » ای رابینسون کروزوئه«های  همچنین هنگامی که در این فضا از تحلیل. قبیل
زیگران اقتصادی در چارچوب های مربوط به تعامل با گیریم و به واقعیت مرسوم فاصله می

نماییم و در این فرایند حتی از ابعاد مطرح در رویکرد  ساخت نظام کنش متقابل توجه می
شود که در واکنش به این  گیریم مالحظه می  نیز فاصلۀ بیشتری می���سنتی نظریه بازی

 از منافع توانند در چارچوب درکی که جویانه هر یک از بازیگران به نوبۀ خود می رفتار رانت
انتظاری ناشی از ورود به این بازی داشته باشند از انگیزۀ کافی برای فعال شدن برخوردار 

برای مثال ممکن است مشتریان آن بنگاه انحصارجو از مسأله آگاه شده و تالش . گردند
سو مانع دستیابی بنگاه مزبور به موقعیت انحصاری شوند و از سوی دیگر  کنن که از یک

اه یا سود انتظاری خود را افزایش دهند به این ترتیب ما وارد بعد جدیدی از میزان رف
. گیرد  رقابت عادالنه را سخت به چالش می شویم که مسألۀ های اجتماعی می هزینه

گیریم که  جو رقبایی را در نظر می همچنین هنگامی که برای آن بنگاه انحصارطلب و رانت
. این بازی کالهی از این نمد برای خود تدارک ببینندآنان نیز حاضر باشند با ورود در 

کند کارگزاران و مقامات  بدیهی است در این شرایط که تعداد بازیگران افزایش پیدا می
گیرند و در معرض این نیروی محرکه واقع خواهند  دولتی نیز در موقعیت جدیدی قرار می

شود که  بنابراین مالحظه می. شد که سهمی نیز برای خود در این دعوا جستجو نمایند
جویی تمایز و تفکیک قائل شویم زیرا در اینجا  ناگزیر باید بین مفهوم رانت و مفهوم رانت

جویی در واقع به نوعی تالش و تخصیص منابع مادی و انسانی برای دستیابی  رانت
نفع،  یدر چنین فرایندی فرد یا بنگاه یا گروه ذ. غیرمتعارف به حقوق اقتصادی خواهد بود
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به جای آنکه با یک رقابت عادالنه و برابر و در راستای منافع جامعه در صدد دستیابی به 
از این . شود حقوقی باشد، به اعمال نظرهایی برای تحت تأثیر قرار دادن دولت متوسل می

زاویه است که نحوه واکنش دولت و میزان تعامل دولت با شهروندان و سطح التزام و تعهد 
های اجتماعی، نظام پاداش  ن اقتصادی به قواعد عادالنه بازی، ساختار هزینهبازیگرا

به تعبیر . دهد اجتماعی و وضعیت عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می-اقتصادی
گیرد؛  هایی برای کسب موقعیت انحصاری صورت می ، در چنین شرایطی هزینه»پاسنر«

این چنین است که الگوی جدید . داشته باشدبدون آنکه دستاوردی برای جامعه به همراه 
شود، بدون  هایی است که بر جامعه تحمیل می رانت انحصاری شکل گرفته ناظر بر هزینه

جویی را در   در واقع رانت��.آنکه نفع یا بازدهی جمعی خاص به همراه خود داشته باشد
به تولید نداشته و توان به مثابه یک تالش در عرصه اقداماتی که ربطی  چنین شرایطی می

باشد، در  دهند و صرفاً در کار یک فعالیت باز توزیعی محدود می منابع اقتصادی را هدر می
نظر گرفت که خواه از سوی بخش خصوصی به آن دامن زده شود و خواه کارگزاران دولتی 
در جستجوی آن باشند در هر حال بر روی نتیجه نهایی یعنی تحت تأثیر قرار دادن 

 اقتصادی و کاهش سطح رشد اقتصادی انتظاری تفاوتی نخواهد داشت و آثار عملکرد
های ناهنجار  های همه این فعالیت  در چنین شرایطی هزینه�.یکسانی را ظاهر خواهد نمود

کنندگان متحمل شوند به عبارت  بایست مصرف و بدون دستاورد عملی برای جامعه را می
 ضمن آنکه آثار ��.قاطع مردم یک کشور خواهند بوددیگر بازنده عملی این بازی، اکثریت 

های تولیدی گریبان جامعه  و پیامدهای منفی این اقدامات بازتوزیعی نامربوط به صالحتی
های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیست محیطی نیز رها نخواهد  را در عرصه

در برخی از . پردازیم ساخت که البته ما در اینجا با همه اهمیتی که دارند به آنها نمی
شود، مسأله در حد استفاده از  جویی پدیدار می هایی که میان بازیگران بازی رانت تعامل
کنندگان قوانین و مقررات  های قانونی ایجاد شده توسط ارگزاران دولتی و وضع فرصت

ته و توان شرایطی را در نظر گرفت که مسأله از این حد نیز فراتر رف ماند اما می محدود می
توان مواردی را نیز در نظر  در عین حال که می. جویی با فساد مالی نیز همراه گردد رانت

های صورت گرفته در کادر قوانین و  جویی های گسترده میان رانت گرفت که همپوشانی
های معطوف به فساد و رشوه به اندازۀ ای افزایش یابد که تفکیک  مقررات موجود و فعالیت

اما به هر حال کارکردهای منفی این مسأله همچنان به . ر بسیار دشوار گرددآنها از یکدیگ
های  فساد مالی را یکی از شکل» کروگر«در حالیکه . قوت خود باقی خواهد ماند

کند که تفکیک این دو از یکدیگر  تصریح می» تانزی «���.آورد جویی به حساب می رانت
های افراطی که  توان دریافت که دیدگاه  با این نگاه به روشنی می����.بسیار دشوار است
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سازند تا چه میزان ارزش علمی  جویی را تنها به یک یا چند بازیگر محدود می مسأله رانت
جویی، از  ها میان بازیگران عرصه رانت خود را به واسطۀ نادیده گرفتن نقش انواع تعامل

ستان را در این زمینه ای که همه دا های کلیشه در این میان برخی نگرش. دهند دست می
انگاری غیرمتعارف خود یا در  روند که با ساده به دولت محدود کرده و تا آنجا پیش می

کنند  راستای برخوردهای ایدئولوژیک دربارۀ جایگاه و نقش دولت در اقتصاد چنین گمان م
 با آن جویانه نیز متناسب های رانت که هر قدر نقش دولت را در اقتصاد کاهش یابد، فعالیت

در این زمینه . دهند تر از دیگران ارائه می هایی به غیت عجیب دیدگاه. کاهش خواهد یافت
شویم که نویسنده با فراموش کردن نقش و جایگاه دولت در  گاه با مواردی روبرو می

ترین سطح آن که دولت حداقل صرفاً به ترسیم و تعیین قواعد بازی  اقتصاد حتی در نازل
کنند تنها راه مبارزه با  رساند که تصور می ان احساسات کار را به جایی میپردازد غلی می

انگیزترین  یکی از حیرت! های غیرقانونی آن است که دولت را از میان برداریم؟ جویی رانت
توان در کار اقتصاددان برجسته معاصر و برنده جایزه نوبل  ها را در این زمینه می نمونه

 مالحظه کرد وی در زمینه بزرگنمایی نقش دولت در گسترش و »گری بکر«اقتصادی یعنی 
رود که تنها راه مقابله مؤثر در این زمینه را از میان  گیری فساد مالی تا آنچا پیش می شکل

   ��.نماید برداشتن دولت ذکر می
  

  جویی و کشورهای در حال توسعه  رانت، رانت
 به شناسایی و تعریف رانت بر های اولیه مربوط همانگونه که مالحظه گردید کوشش  

های تولیدی و تمرکز بر سهم عادالنه عوامل و در چارچوب شرایط رقابتی  محور حساسیت
های اقتصادی، اجتماعی و  با پیشرفت. های سطح خرد مطرح شد کامل و در قالب تحلیل

 گذاران به تدریج به این پردازان و سیاست فنی درکشورهای صنعتی نظریه-تحوالت علمی
های اقتصادی و عامالن  به فعالیت» ای رابیسون کروزوئه«واقعیت حساس شدند که نگاه 

های اقتصادی، اجتماعی و  کند و تعامل ها پیدا می ای بیشتر با واقعیت آن هر روز فاصله
سازد که باقی ماندن در  محیطی بازیگران اقتصادی شرایطی را فراهم می فرهنگی و زیست

های ناشی از مقیاس،  جویی ۀ مسائلی مانند انحصارها، صرفهفضای رقابتی به وسیل
ها و پیامدهای خارجی مثبت و منفی تحت تأثیر قرار گرفته و بازیگران  ناپذیری تقسیم

پردازان اقتصادی  نظریه. سازد اقتصادی را به صورت فزاینده از شرایط رقابتی دور می
نظر  تفاوت خود روی این مسأله اتفاقهای ایدئولوژیک م ها و چارچوب نظر از دیدگاه صرف

شود که  دارند که ظهور هر یک از آن شرایط یا ظهور ترکیبی از آن شرایط موجب می
دولت عالوه بر تعیین قواعد بازی و نظارت و تضمین آن قواعد برای حفظ شرایط رقابتی 
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گونی که در های گونا ها و مکتب دیدگاه. عادالنه ناگزیر از دخالت در اقتصاد خواهد بود
نظر  اند تحت این شرایط بر روی اصل ضرورت دخالت دولت اتفاق دانش اقتصاد ظاهر شده

دارند و اختالفات عمدتاً معطوف به مواضع دخالت دولت و نیز چگونگی اعمال آن 
به روشنی مشخص است که حتی برای کشورهای پیشرفتۀ صنعتی نیز از . هاست دخالت

گریزی  ن، هنگامیکه به هر دلیلی بخش خصوصی حالت ریسکپردازا نظر این گروه نظریه
این در حالی است . شود ناپذیر می  دخالت دولت از موضع تصدی اجتنابپیدا کرده است

که کشورهای صنعتی اکثریت قریب به اتفاق مسائل و موانع سطح توسعه خود را حل و 
های انسانی   انباشت سرمایهها در حد معقول انجام شده، سطح اند، زیربناسازی فصل نموده

ای طراحی  و فیزیکی در حد قابل قبولی است و نظام پاداش اقتصادی و اجتماعی به گونه
شده که حداکثرسازی منافع عامالن سطح خرد اقتصادی نه تنها تعارضی با مالحظات 

ها با مالحظات سطح توسعه  توسعۀ ملی ندارد، بلکه به صورت سینرژیک، این کوشش
رسانند و در عین حال فضای کالن اقتصادی نیز از یک   گشته و به آن مدد میهمراستا

طبیعی است که در چنین شرایطی است که دولت و . باشد ثبات نسبی برخوردار می
نهادهای مدنی بیشترین سطح اهتمام را به ایجاد و تداوم یک فضای عادالنه رقابتی 

خصیص منابع تا حدود قابل قبولی از گیری و ت اند و فرایندهای تصمیم مصروف داشته
دولت و کارگزاران دولتی، نوعی التزام نهادمند به کاربست علم در . شفافیت برخوردارند
گیری و تخصیص منابع دارند و در امور تخصصی به صورت نهادمند،  فرایندهای تصمیم
وسعه و اما هنگامی که با کشورهای در حال ت. کند الخطاب عمل می علم به عنوان فصل

شود که از یکسو بیشتر موارد  شویم مالحظه می مسائل اقتصادی و اجتماعی آنها روبرو می
گذرانند و یا به واسطه نبود آنها با انبوهی از  گیری را می مزبور یا اساساً هنوز مرحله شکل

  . کارکردها روبرو هستیم ها و سوء تعارض
گیری و داوری  طی هر نوع تصمیمطبیعی است که انتظار داشته باشیم در چنین شرای

بایست، سوء  های متداول و مرسوم در کشورهای صنعتی می گیری در زمینۀ مسائل و سمت
در . های ممکن همراه باشد شناختی با حداکثر وسواس کارکرد اعمال مالحظات دقیق روش

 ای و نبود تأمالت کافی در زمینۀ ای و ترجمه صورت اتخاذ رویکردهای کلیشه غیراین
های به مراتب  تواند با تحمیل هزینه شرایط و مسائل خاص این دو گروه از کشورها می

مشکالت ساختاری و نهادهای . تری در کشورهای در حال توسعه همراه باشد سنگین
موجود در کشورهای در حال توسعه موجب شده است که از یکسو این کشورها همچنان 

اد خود روبرو باشند و در عین حال انبوهی از با مشکالت بنیادی در قسمت عرضه اقتص
ها که در کلیت خود به صورت ناموزونی، از هم گسیختگی و نابرابری  مسائل و دشواری
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. دهد های عرضه و تقاضای اقتصاد را توأمان تحت تأثیر قرار می شود، نیز قسمت ظاهر می
سازد   شرایط رقابتی دور میدر نتیجه عالوه بر آنکه در پهنۀ اقتصاد ملی این کشورها را از

المللی نیز آنها را در معرض یک شرایط رقابتی نابرابر و بسیار دشوار قرار  در پهنه بین
های بسیار مهمی روبرو  های راهگشای اقتصادی را با چالش گذاری دهد که سیاست می
 و های سوداگرانه گرداند در شرایطی که در این کشورها به دالیل گوناگون فعالیت می

جویی در  های رانت طلبانه گسترش چشمگیری دارند و باز به دالیل گوناگون انگیزه فرصت
ای برخوردار است، نحوه مواجهه با مسأله رانت و  العاده این کشورها از گستره و عمق فوق

در اینجا عالوه بر مفاهیم و مسائل . تر خواهد شد جویی به طور طبیعی بسیار پیچیده رانت
 موجود در کشورهای صنعتی ما با اقتصاد رانتی، دولت رانتی و حتی ملت گفته و پیش

طبیعی است که مدیریت توسعه در چنین . ای روبرو هستیم رانتی نیز در ابعاد ویژه
ای که برخورد صحیح و عالمانه با  به گونه. العاده برخوردار است شرایطی از حساسیت فوق

تواند، منشأ  له رانت به طور مشخص هم مینیافتگی به طور کلی و مسأ مسائل توسعه
تواند  سرعت بخشیدن به حرکت کشور به سمت توسعه و بالندگی فزاینده باشد و هم می

  .ماندگی و وابستگی فزاینده را تسریع نماید فرایند حرکت به سمت اضمحالل و عقب
 از های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با انبوهی در جایی که در همۀ عرصه

دار نیست  ها روبرو هستیم، رقابت سالم و بالنده معنی ها و نابرابری ها و ناموزونی ناهنجاری
و بیشتر فرایندهای حداکثرکننده منافع شخصی در تعامل با نیروهای اقتصادی و 

گذاری و مدیریت  غیراقتصادی خارجی در تعارض با منافع عمومی قرار دارد، سیاست
های  گیری در زمینۀ نحوۀ مواجهه با رانت و فعالیت میمتوسعه به طور کلی و تص

است زیرا به ویژه در چنین کشورهایی » میدان مین«جویانه مانند قدم برداشتن در  رانت
تر است و ساختار  تر و پیچیده های میان رانت و فساد مالی بسیار گسترده همپوشانی

  . سازد ناپذیر می انتی را اجتناباقتصادی نیز مواجهه فزاینده و همه جانبه با اقتصاد ر
ها را حول دو محور عمده  تر است که مجموعه بحث برای شروع چنین حرکتی مناسب

  . ای مواجهه با رانت متمرکز نماییم سازوکارهای کسب ادراک علمی و سازوکارهای توسعه
  

  سازوکارهای کسب ادارک علمی 
سیم کار در حوزه تولید اندیشه میان با هر ضابطه و معیاری که به مسأله نحوه کنونی تق

شود که  کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی نگاه کنیم به روشنی مالحظه می
سهم گروه اول در این زمینه بسیار ناچیز و محدود است و کشورهای در حال توسعه قبل 
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های مادی کشورهای پیشرفته باشند تحت تأثیر  کننده فرآورده از آنکه مصرف
  .وردهای فکری آنها قرار دارنددستا

این واقعیت به خودی خود نه تنها اشکال ندارد، بلکه اگر به صورت آگاهانه و همراه با 
تواند به مثابۀ  شناختی باشد می های روش ها و وسواس اعتماد به نفس و توأم با اعمال دقت

 رسیدن به تر در این عرصه تا مرحلۀ یک سکوی مناسب برای برعهده گرفتن نقش فعال
تا آنجا که به حوزۀ . های تولید اندیشه علمی باشد های نظری راهگشا در همۀ عرصه بنیان

شود، در این راستا کشورهای در حال  گانۀ آن مربوط می علم اقتصاد و سطوح تحلیل سه
باشند و آن هم عبارت از اتکاء افراطی و تا  توسعه با یک چالش بسیار اساسی روبرو می

این در حالی است که در . های اقتصاد نئوکالسیکی است ای ایدئولوژیک به آموزهمرز باوره
خود کشورهای صنعتی عالوه بر آنکه رویکردهای نظری گوناگون و متفاوتی در کنار 

های اقتصاد  های آموزشی دارند، خود آموزه های اقتصاد مرسوم، حضور فعال در نظام آموزه
گیرند و  شناختی قرار می های عمیق و مستمر روش نتوکالسیکی نیز در معرض ارزیابی

های مزبور برای حل و فصل مسائل اقتصادی به وجود  بنابراین انتظاراتی که از آموزه
این مسأله تا بدانجا . بینانه و به دور از افراط و تفریط است آید، انتظاری معقول، واقع می

در عین تأکید بر وجوه مثبت و » رثداگالس نو«پرداز بزرگی مانند  رود که نظریه پیش می
های قابل توجه اقتصاد نئوکالسیک هنگام مطالعه روندهای تحوالت تاریخ  توانایی

رسد که بالغ بر چهار پنجم تاریخ اقتصادی جهان را  بندی می اقتصادی جهان به این جمع
  �.توان با این رویکرد توضیح داد نمی

کند که   متعددی از این دست اشاره میهای تاریخی خود به نکات نورث در واکاوی
هنگام به کارگیری چارچوب نظری نئوکالسیکی برای درک درست مسائل اقتصادی باید 

کند که به رغم  برای مثال وی در همین کتاب تصریح می. مورد توجه ویژه قرار گیرد
عالقه بودن اقتصاددانان نئوکالسیک در زمینه جایگاه و نقش دولت در اقتصاد  بی

ها در طول تاریخ  های مشاهده شده محرز تاریخی، حکایت از این دارد که دولت واقعیت
عالوه بر نقش استثنایی خود در زمینه تعیین قواعد بازی حضور فعالی نیز در عرصه 

کند که چون امروز  گیری می بر این اساس وی نتیجه. اند مالکیت عمومی و اجتماعی داشته
یخ منابع پیش از آنکه تحت مالکیت شخصی باشند در مالکیت نیز همانند تمامی طول تار

های  های کارا و مبتنی بر تساوی حل های الزم برای نیل به راه شرط. اجتماعی مشترکند
نه در جمهوری روم باستان و ) کنند آنگونه که اقتصاددانان نئوکالسیک ترسیم می(نهایی 

 بنابراین نادیده ��.جود نداشته استنه در ایاالت متحده و اتحاد شوروی قرن بیستم و
گرفتن چگونگی رفتارهای دولت و صدور احکام کلی و همه زمانی درباره آن به معنای کنار 
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در زمینه نسبت . گذاشتن بخش بسیار بزرگی از واقعیت اقتصادی در طول تاریخ بشر است
ار تأثیرگذ ار های بسی برداشت ها سطح توسعه نیز نورث به یکی از سوء نهادها با تحلیل

اقتصاددانان نئوکالسیک که معموالً نقطۀ عزیمت خود را در زمینه هر نوع کوششی برای 
دهند اشاره داشته و با اتکاء به  بهبود عملکرد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع قرار می

های تاریخی  دهد که جهت علیت در تجربه مطالعات تاریخی به روشنی نشان می
کنند وی  اً عکس آن چیزی است که اقتصاددانان نئوکالسیک ادعا مییافتگی دقیق توسعه

  : نویسد می
توسعه اقتصادی جوامع ریشه در نهادهای سیاسی و اقتصاد «

ها در  دارند و این نهادها به نوبه خود در فرایند مشارکت انسان
گیرند چرا  های سیاسی و اقتصادی در طول تاریخ شکل می زمینه

جوامع در طول تاریخ عمدتاً در گرو کارایی که توسعۀ بلندمدت 
های توسعه اقتصادی است  ناشی از ناسازگاری بین نهادها و هدف

درواقع این سازگاری موجود . و نه کارایی ناشی از تخصیص منابع
بین نهادها و توسعۀ اقتصادی است که تخصیص بهینه منابع در 

   ���.»دهد درازمدت را شکل می
یان ابعاد اهمیت ساختار نهادی و نظام پاداش اقتصادی و وی در بحث دیگری در ب

های غیرکارآمد باشد  دهنده فعالیت کند که اگر ساختار نهادی پاداش اجتماعی تصریح می
در آن صورت عامالن اقتصادی در آن زمینه به حداکثرسازی سود پرداخته و اقتصاد رشد 

  ����.نخواهد کرد
جویی از این ایده استفاده  مسأله رانت و رانتما در بحث از نحوه مواجهه کارآمد با 

دهیم،  ای که در این قسمت از بیان نورث مورد استفاده قرار می آخرین نکته. خواهیم برد
گذاران اقتصادی به این مسأله است که میان رقابت و  نظران و سیاست جلب توجه صاحب

سأله نیز در مواجهه گیری انحصار، ارتباطی وثیق وجود دارد و درک درست این م شکل
  : نویسد وی می. جویی بسیار مؤثر خواهد بود خردمندانه با مسأله رانت و رانت

های کوچک را در  اگر یک صنعت رقابتی با تعداد زیادی بنگاه«
نظر بگیریم با تغییری در عرصه تکنولوژی که منجر به ایجاد 

ازه های اقتصادی قابل مالحظه در اندازه بازار و نیز اند صرفه
شود یا از تعادل رقابتی قدیم ناگزیر به سمت یک  مؤثربنگاه می

راه حل انحصار چند قطبی جدید حرکت خواهیم کرد به این معنا 
های کوچک اولیه، یا  که در مواجهه با شرایط جدید رقابتی بنگاه
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های خود را افزیش دهند یا آنکه در یکدیگر ادغام  باید اندازه
رقابت . ین صورت ورشکسته خواهند شدشوند چه اینکه درغیر ا

ناپذیر آن ظهور  رحمانه است و پیامد اجتناب برای بقاء، بسیار بی
حتی . های بزرگ با اندازه بهینه خواهد بود تعداد معدودتری بنگاه

در این حالت نیز احتماالً تعادل، ناپایدار است زیرا در یک انحصار 
ها  ی و تثبیت قیمتای برای تبان وقفه های بی چند قطبی تالش

وجود خواهد داشت و همواره برای هر بنگاه انفرادی این موقعیت 
نتیجۀ . وجود دارد که در ترتیبات مذکور مبادرت به تقلب نماید

هایی از تبانی است که در آن ادوار رقابت  عملی این فرایند دوره
  ���.»دهد رحمانه نیز رخ می بی

های افراد از نسبت شرایط  یدئولوژی و طرز تلقیاز نظر نورث عالوه بر موارد مزبور، ا
های افراد و الگوی تخصیص منابع اثر  آل و عادالنه نیز بر روی انتخاب موجود با شرایط ایده

وی از این موضع نیز نظریه اقتصاد نئوکالسیکی را مورد انتقاد . داری خواهد داشت معنی
به نقش ایدئولوژیکی در آن مورد دهد که عملکرد اقتصادی را بدون توجه  جدی قرار می

  .بررسی قرار داده است
بدیهی است که برای مواجهه خردمندانه و راهگشا با دستاوردهای فکری دیگران و نیز 

های موجود  تالش برای یافتن یک چارچوب نظری دقیق و عالمانه برای تبیین واقعیت
ها و تأمالت  عمال دقتاقتصادی در یک کشور در حال توسعه عالوه بر نیاز شدید به ا

شناسی اقتصادی نیز  شناختی، مراجعه به تاریخ، اقتصاد سیاسی و جامعه روش
  . ناپذیر است اجتناب

  
  گرا در مواجهه با رانت  سازوکارهای توسعه

شود، ما با انبوهی از تدابیر و  تا آنجا که به تجربۀ کشورهای صنعتی مربوط می
سازد،  بینی می رد اقتصادی را شفاف و قابل پیشها روبرو هستیم که فضای عملک سیاست

نوعی التزام و تعهد نهادمند در کاربست علم در امور تخصصی ایجاد شده و نهادهای 
تخصصی مدنی با حداکثر وسواس و حساسیت نسبت به موارد شکست بازار و شکست 

 وجود همۀ آن با. نمایند دولت نظارت مؤثر و فعالی بر عملکردهای دولت و بازار اعمال می
شود که روند فزایندۀ دخالت دولت در اقتصاد  تدابیر و تمهیدات باز هم مالحظه می

ها  ناپذیر است و به ویژه شرایط جهانی شدن اقتصاد و وارد شدن بنگاه کشورهای اجتناب
های بزرگ  ها در میان غول های جدید و بسیار خطیر رقابت ما را با موجی از ادغام در عرصه
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گذاری اقتصادی از  بنابراین در چنین شرایطی سیاست. سازد ی روبرو میاقتصاد
نمایند که  ای اقتصاد نئوکالسیکی تا حدود زیادی جدا شده و تالش می رهنمودهای کلیشه

های گسترده و فزاینده دولت در اقتصاد  در عین برخورداری از دستاوردهای مثبت دخالت
های این شرایط را با میدان دادن هرچه  هزینهو نیز موج گسترش انحصارهای چندجانبه 

ها و نهادهای تخصصی و  بیشتر به افکار عمومی و دارای آزادی عمل به مطبوعات و رسانه
امان با هرگونه فساد مالی، به حداقل  جانبه و باالخره مبارزۀ بی های همه افزایش نظارت

  .برسانند
شود ما در کشورهای در حال توسعه با  یجویی مربوط م تا آنجا که به مسأله رانت و رانت

چند پارادوکس بسیار مهم روبرو هستیم، یکی از آنها این است که در حالیکه نیاز 
تر جهت ارتقاء  جانبه تر و همه کشورهای در حال توسعه به اعمال مالحظات دقیق

و های قسمت عرضۀ اقتصاد بسیار شدید است، فضای کلی نظام پاداش اقتصادی  توانمندی
های غیرمولد عمل  اجتماعی در جهت تضعیف قسمت عرضه اقتصاد و تقویت فعالیت بخش

جویی  اغلب مطالعات مهمی که در زمینه وضعیت این کشورها از نظر شرایط رانت. کند می
جویی در کشورهای در  های رانت صورت گرفته به روشنی نشان دهنده این است که انگیزه

 در چنین شرایطی مدیریت  ��. از کشورهای پیشرفته استحال توسعه، به مراتب باالتر
های  شرط نیازها و پیش توسعه از یکسو با این واقعیت سروکار دارد که بسیاری از پیش

های  کاربست مؤثر و کارآمد اقتصاد بازار وجود خارجی ندارد و از طرف دیگر انگیزه
حل مؤثر  انتخاب راه. داردکارکرد نظام اقتصادی  جویی نقش بسیار مؤثری در سوء رانت

کارآمد در چنین شرایطی نیاز به درک سطح باالیی از دستاوردهای نظری و نیز شناخت و 
» مشتاق خان«. بصیرت عمیق از شرایط تاریخی و اقتصاد سیاسی یک کشور معین دارد

در مطالعۀ بسیار ارزشمندی که در زمینۀ رابطه رانت با کارایی و رشد اقتصادی صورت 
زدا، شرایطی را در نظر  های ارزش افزا و رانت های ارزش ه، با تفکیک دو مفهوم رانتداد
وی با مطالعۀ . دهندۀ رشد اقتصاد باشند توانند، ارتقاء ها می گیرد که تحت آنها رانت می

دهد که عملکرد ضعیف  دقیق خود بر روی چند کشور در حال توسعه، به روشنی نشان می
های باالی   کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود هزینهاقتصادی در بسیاری از

سازی  بلکه ناتوانی مدیریت توسعه در ایجاد، استمرار و بالنده. جویی در آنها نیست رانت
کننده ارادۀ سیاسی و  از این زاویه وی با تأکید بر نقش تعیین. افزاست های ارزش رانت

ردهای نظری اقتصاد سیاسی رانتی و دهد که با ترکیب دستاو ترتیبات نهادی نشان می
افزا  های ارزش توان به دستاوردهای راهگشایی در زمینۀ مدیریت رانت اقتصاد نهادگرا می

وی در مطالعات موردی خود تعدادی از . در جهت پیشبرد اهداف توسعه ملی دست یافت
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وفقیت دهد که بخش اعظم م کشورهای آسیای شرقی را مورد توجه قرار داده و نشان می
  زدا و تقویت های ارزش این کشورها ناشی از برخورد خردورزانۀ آنها در زمینه مهار رانت

 شواهد موجود در کشورهای شرق ���.افزاست های ارزش های مولد به وسیلۀ رانت بخش
های بسیار گسترده و عمیقی در  ها دخالت آسیا از این واقعیت حکایت دارند که دولت

ای از  ها، انتخاب عالمانۀ مجموعه یکی از مهمترین این دخالت. اند تهفرایند توسعه ملی داش
های توسعۀ این کشورها از آنها به  های صنعتی است که در اسناد برنامه رشته فعالیت

هایی که در طی  آتیه نام برده شده و نیز انتخاب مجموعه از فعالیت عنوان صنایع خوش
این مجموعه از صنایع . و اهمیت آنها کاسته شودبایست از وزن  یک دوره زمانی معقول می

های توسعه کشورهای مزبور با عنوان صنایع رو به افول که کاهش ظرفیت در  را در برنامه
  . اند آنها ضروری است، نام برده

دهندۀ این است که صنایع گروه اول در اولویت کسب اعتبار قرار  شواهد تجربی نشان
های مالیاتی و سایر تدابیر   شده و بسیار ارزان و انواع معافیتبندی داشتند و از ارز سهمیه

   ����.اند حمایتی از جمله حمایت در برابر واردات برخوردار بوده
های خود از دستاوردهای  در ارزیابی» بالباالسا« برجستۀ بانک جهانی، استراتژیست

 التین جویی در کشورهای شرق آسیا و کشورهای آمریکای متعارض الگوهای مداخله
گذاری،  های وسیعی در سرمایه کند که در کشورهای آمریکای التین نیز کنترل تصریح می

به . شود گذاری و واردات وجود دارد در آنجا نیز تصمیمات مورد به مورد گرفته می قیمت
سؤال این است . های اتخاذ شده تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند عبارت دیگر نوع سیاست

کنیم؟ وی در پاسخ به این سؤال، تأثیر  ردهای متفاوتی را مشاهده میکه چرا دستاو
کننده نحوه مواجهۀ دولت در کشورهای شرق آسیا و به ویژه کره جنوبی را  شگرف و تعیین

   �����.دهد های مولد و بالنده مورد تأکید قرار می ها به سمت فعالیت در جهت هدایت رانت
جویانه از خود  های رانت  فعالیت بایست هزینه یدهد که م این تجربه به روشنی نشان می

جویانه که اساساً  های رانت رانت که یک انتقال صرف است، دقیقاً تفکیک شده و با فعالیت
ماهیت هزینه معامالتی دارند، به شدت برخورد شود و به این نکته توجه گردد که صرف 

 معنای آن نیست که منابع جویی به های رانت های دولتی و در نتیجه فرصت وجود رانت
جویانه در  های رانت میزان واقعی هزینه فعالیت. جویی خواهد شد حتماً در عمل صرف رانت

توان  ها می های دولتی چگونه و با کدام فرایند یک جامعه به این بستگی دارد که به رانت
که یک سر ای از تدابیر  دهد که دولت با اتخاذ مجموعه تجربۀ کره نشان می. دست یافت

های بسیار شدید  آن به تدوین برنامه ملی مبارزه با فساد و یک سر دیگر آن اعمال نظارت
هاست، توانسته است از یکسو   فعالیت ها و رشته در نحوۀ به کارگیری منابع رانت در بنگاه
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های ناشی از  پذیری های مولد را اعتال بخشد و از سوی دیگر تا حدود زیادی از آسیب بخش
البته این هم باز همۀ . های مولد و بالنده خود را مصون نگه دارد تصاص رانت به بخشاخ

داستان نیست و در ارزیابی تجربیات کشورهای موفق از جمله کره، به انبوهی از 
بایست آنها هم  ریزی عالمانه می خوریم که در یک برنامه های دیگر نیز بر می کاری ریزه

کند که یکی  ، در مطالعۀ ارزشمند خود تصریح می»اجون چانگه«. مورد توجه قرار بگیرند
امان با موارد  ترین دالیل موفقیت تجربۀ کره آن است که در عین مبارزه جدی و بی از مهم

فساد مالی حتی تا مرز محاکمه و مجازات ریاست جمهور هیچ رانتی که به افراد سودآور و 
نکه از دیدگاه او مهمترین عامل موفقیت ضمن آ. گیرد دائمی نیست آفرین تعلق می کار

گردد که از منظر اقتصاد سیاسی هنگامیکه در سایۀ  تجربۀ کره، به این نکته باز می
های دقیق، سختگیرانه و به غایت کارشناسی خود با عدم تحقق اهداف انتظاری از  نظارت

ها را قطع  انتگردد، قادر است که با قاطعیت و به سرعت آن ر ها روبرو می تخصیص رانت
 هیأت نظارت بر 1972 تا 1969های  دهد که تنها در فاصلۀ سال مطالعه او نشان می. نماید

ها شرکت ناکارآمد را مجبور به ادغام، فروش و یا انحالل  های مورد نظر ده عملکرد بنگاه
  ���.نمود

 دولت شواهد موجود حکایت از این دارند که فقط دو بنگاه از ده بنگاه بزرگ مورد نظر
 1980 قرار داشتند و در سال 1974 در میان ده بنگاه مورد نظر در سال 1966کره، در سال 

 همچنان وجود داشتند و در سال 1974نیز فقط پنج بنگاه از ده بنگاه مورد نظر در سال 
  ��. نیز تنها شش بنگاه از ده بنگاه مورد نظر باقی مانده بودند1985

های  رسیم که در دنیای عملی و هنگام تنظیم سیاست میتا اینجای بحث به این نتیجه 
نیازهای عمل کردن به رهنمودهای اقتصاد بازار حتی در  ها و پیش شرط توسعه ملی پیش

ای  کشورهای صنعتی نیز به تمام معنی وجود ندارد و بنابراین نه شرایط رقابتی به گونه
ی بدون ارتباط با یکدیگر و ا است که براساس رهنمودهای بازار عامالن اقتصادی ذره

های اقتصادی را شکل داده باشند و نه دولت به  همگن و برخوردار از اطالعات کامل بنگاه
  .باشد مفهوم نئوکالسیکی آن دولت حداقل می

گیرد و ابعاد این  هنگامی که مطالعه کشورهای در حال توسعه در دستور کار قرار می
بنابراین مواجهه . ظر گستره به مراتب چشمگیرتر استها چه از نظر عمق و چه از ن واقعیت

سر بود و نبود بحث بر . ناپذیر است نیافته اجتناب با مسأله رانت در یک اقتصاد توسعه
ما در این مقاله به برخی از . رانت نیست، بلکه بحث بر سر نحوه مواجهه با آن است

یشبرد اهداف توسعه ملی در سازوکارهایی که کاربست سودمند و مؤثر رانت را در جهت پ
بدیهی است بحث درباره . تجربۀ عملی یک کشور در حال توسعه ناظر بود، توضیح دادیم
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سازوکارهای استفاده سودمند از رانت در فرایند توسعۀ ملی برای کشوری با مشخصات 
ز وجه قابل مقایسه با کشورهایی ا جویانه در آن به هیچ های رانت ایران که ابعاد فعالیت

گیری  های شرق آسیا نیست، به فرصت دیگری نیازمند است؛ که به امید شکل قبیل نمونه
  . رسانیم آن فرصت مقاله را به پایان می
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