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Abstract 

Iran's economy has not experienced high growth rate during past decades 
despite huge revenue from oil export. This shows ineffectiveness of resource 
allocation in Iran economy. The cause of such a resource mis-allocation has 
been disputed by different theories. In this paper, a political economy 
approach is used to explain such an inefficiency and it will be shown that it 
provides a better and more comprehensive approach in compare to the rival 
explanations. The core idea of the paper is that institutional arrangement in 
the pollical system evolved after Iran revolution from one hand and the 
quality of institutions on the other hand leads to high social discount rate 
which dominates short-termism to long-termism. From institutional point of 
view, high quality institution helps to relax some political economy 
constraints and provide incentives for economic agents to follow long-term 
benefits rather than short term one. In the absence of high-quality 
institutions, supporters of the status-quo allocation prevail the forces who 
support reallocation to achieve optimal allocation. As a result, transition 
from current negative equilibrium to superior one is blocked. In another 
word, economic reform requires high-quality institutions which support 
reallocation of available resources. Otherwise, different political economy 
constraints prevent to prioritize superior allocation to inferior one. 
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 رویکرد نهادی به تحلیل ناکارایی در عملکرد اقتصاد ایران 

 رانیتهران، ا ،ی دانشگاه عالمه طباطبائ  هبیم  داقتصا  اریاستاد    علی سرزعیم

 

 چکیده 
تجربه رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به 

کند. این معنا مؤید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیر بهینه منابع، 
های مختلفی است؛ اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی  پردازیموضوع نظریه

می به نشان  و  جامعکاررفته  رویکرد  که  نظریهدهد  به  نسبت  آن   هایتری  مقاله  کانونی  ایده  دارد.    رقیب 
ها به شکلی است که نرخ تنزیل  است که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقالب و کیفیت آن 

به را  کوتاهاجتماعی  منافع  ترجیح  و  باالبرده  می شدت  توجیه  را  بلندمدت  منافع  به  منظر مدت  از  کند. 
می  کمک  باکیفیت  نهادهای  بنهادی،  تا  انگیزهکنند  و  شوند  حذف  سیاسی  اقتصاد  قیدهای  در  رخی  ای 

کوتاه  منافع  به  نسبت  را  بلندمدت  منافع  تا  آید  وجود  به  اقتصادی  غیاب  عامالن  در  دهند.  ترجیح  مدت 
برای  منابع  تخصیص  باز  حامی  نیروهای  بر  منابع  بد  تخصیص  تداوم  حامی  نیروهای  باکیفیت،  نهادهای 

گذار و  یافته  غلبه  بهینه  سیاست   تخصیص  تداوماز  و  عامل  سیاستهای  به  نامطلوب  وضعیت  های  بخش 
به عامل وضع مطلوب مسدود می  باکیفیتی  عبارتشود.  نهادهای  نیازمند  اقتصادی  دیگر، گذار اصالحات 

صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از    است که از باز تخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این
 صیص منابع بهتر انتخاب شود.  شوند که تخ آن می 

 ناکارآمدی، اقتصاد سیاسی، نهادگرایی، رشد اقتصادی واژگان کلیدی:
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 مقدمه
میلیارد دالر از محل صادرات نفت    1265نزدیک به    1395تا    1358اقتصاد ایران از سال  

سال فاصله  در  ایران  اقتصادی  رشد  میانگین  است.  داشته    1398تا    1360های  درآمد 
فاصله سالنزدیک   بوده است. در  های طالیی  که سال  1389تا    1379های  به سه درصد 

ایران   اقتصادی  رشد  میانگین  است،  بوده  نفتی  درآمد  لحاظ  به  ایران  درصد    2/5اقتصاد 
درصد و میانگین رشد    1/6توسعه  که متوسط رشد کشورهای درحالبوده است درحالی

درصد بوده است )بانک    8/4رصد و مصر  د  3/6درصد، اردن    9/5اقتصادی کشور لبنان  
 (. 2015جهانی، 

نبوده و منابع به    1است که تخصیص منابع در اقتصاد بهینه   وجود این رشد پایین نشانگر آن
به دنبال    2یافته است که بازدهی پایینی های مختلف اقتصاد ایران تخصیصشکلی در بخش 

پروژه ترجیح  پروژهداشته است.  بر  بازدهی کم  با  بازده  های  یا کم  و  باال  بازدهی  با  های 
است.   های اقتصادی ناکارآمداند، معلول سیاستهایی که در ابتدا پربازده بودهشدن پروژه
گره نیازمند  بالطبع  عملکردی  کارایی  سمت  به  گذار  و  ناکارآمدی  موضوع  از  گشایی 

سیاست سیاستاصالح  است.  اقتصاد  بر  حاکم  اقتصادی  ناکارآمد های  اقتصادی  های 
شده و چون عملکرد عامالن اقتصادی متناسب با نظام    4در نظام انگیزشی  3موجب  اختالل 

شود. تجمیع رفتار  گیرد، تخصیص منابع در سطح خرد غیر بهینه میانگیزشی صورت می
کند. درواقع  غیر بهینه در سطح خرد به شکل رشد پایین در سطح کالن خود را ظاهر می

می  مشاهده  روزمره  زندگی  در  شهروندان  ایجادآنچه  به  نشدن  کنند،  کافی،  شغل  اندازه 
با   متناسب  ایرانی  خانوارهای  رفاه  سطح  نیافتن  بهبود  دستمزدها،  سطح  ماندن  پایین 
کشورهای دیگر است؛ اما ریشه این مشکالت در رشد پایین در سطح کالن اقتصاد است  

 دهد.  و رشد اقتصادی پایین به دلیل فراگیرشان تخصیص بد منابع در سطح خرد رخ می

 
1. Sub-optimal resource allocation 
2. Low rate of return 
3. distortion 
4. Incentive system 
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 هش پیشینه پژو
های رقیب برای تبیین ناکارآمدی مطرح است. در  در حال حاضر طیف وسیعی از دیدگاه

ناکارآمدی یک ریشه  را  »پاترمونیال«  سیاسی  ساختار  که  دارد  قرار  کسانی  دیدگاه  سو 
دموکراسیمی و  سیاسی  توسعه  طبیعتاً  و  راه  داند  را  میشدن  تلقی  اصلی  کند  حل 

(  1های سلطانی دارای چند ویژگی هستند:  وایت، نظام(. بر اساس این ر1374)حجاریان،  
حتی   و  است  فعال  غیررسمی  روابط  شبکه  جوامع  این  در  سیاست:  امر  بودن  شخصی 

کننده  ( تقرب: نزدیکی به کانون قدرت تعیین 2برنهادها و مؤسسات رسمی نیز غلبه دارد.  
کز است و برای  شدت متمرها بهگیری در این نظاماصلی در کسب مواهب است. تصمیم

به همین دلیل وصلتمشارکت در تصمیم نزدیک شد.  به شخص حاکم  باید  های  گیری 
می استراتژیک  اهمیت  حاکمیتی  میدرون  را  امتیاز  این  فرد  زیرابه  جزو  یابد؛  تا  دهد 

( غیررسمی بودن سیاست: ساخت قدرت از نهادینگی گریزان 3ها قلمداد شود.  اندرونی
تصمیممی و  غیرگیریشود  است.    ها  پرده  پشت  نوع  از  و  شیوه  4شفاف  متوازن:  ستیز   )

اصلی استمرار قدرت تکنیک »تفرقه بینداز و حکومت کن« است چراکه رقابت ناسالم و  
عنوان داور نهایی مشاجرات  غیررسمی در همه سطوح در جریان است و شخص حاکم به

می میظاهر  موجب  قدرت  مجدد  توزیع  باز  و  توزیع  مجال    شودگردد.  جدی  رقیب  تا 
ها طوری به کار گرفته شوند که تعادل قوا بین  شود تا اهرمرشد نیابد و پیوسته تالش می

شود.  گروه  قدرت  عرصه  پیروز  نتواند  کسی  و  شود  برقرار  مختلف  لیاقت  5های   )
رود یک ائتالف از رقبا ایجاد شود، حاکم تالش  گری: ازآنجاکه هر آن احتمال مینظامی

امی افسران کاماًل  کند  از  استفاده  با  را  ارتش  این  و  باشد  داشته  را  رتش خصوصی خود 
( توجیه دینی: معموالً مشروعیت سیاسی با عقاید  6کند.  مطمئن و محارم نظامی اداره می

می توجیه  »چونمذهبی  و  به  شود  خداست.  حکم  با  چالش  حاکم  قدرت  قبال  در  وچرا 
ناگزیر شکلهمین دلیل شورش به خود می  های سیاسی  گیرد« )حجاریان،  شقاق مذهبی 

1374 .) 
بااین  ولی  دارد  وجود  توانمند  و  خوب  مدیران  کشور،  در  دیدگاه  این  اساس  حال  بر 

می گمارده  مسئولیت  به  ضعیف  مطیع  مدیران  سیاست،  عرصه  در  سفلگان  زیرا  شوند؛ 
نمی ایجاد  مافوق  برای  تهدیدی  و  سونین،  هستند  و  )اگروف  این 2011کنند  اطاعت    (. 

تر به سطوح  ها راحتکند و آنامکان رشد و ارتقای بیشتری برای افراد ضعیف ایجاد می
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پروری داند و سفلهپروری میرسند. این تحلیل ریشه مشکل را در سفلهگیری میتصمیم
قدرت سیاسی  مالحظات  از  ناشی  میرا  قلمداد  حاکم  در  های  اینکه  فرض  با  کند. 

بهترین  کامل  دموکراسیهدموکراسی  غیر  در  اما  شبها  یا  رشد    ها  سفلگان  دموکراسی 
داند. بخشی  نیافتگی کشور میکنند؛ این تحلیل نبود دموکراسی کامل را علت توسعهمی

خواهند وضع مردم بهتر شود و  کنند که حاکمان نمیاز توده مردم، حکومت را متهم می
ر عرصه سیاست پیامدهایی دارد  خواهند وضع مردم بهتر شود ولی چون این قضیه د یا می

دهند وضع مردم بهتر نشود. به همین دلیل سیاستمداران  اند، ترجیح میکه از آن گریزان
می سیاستترجیح  سیاستدهند  کماکان  و  نشود  اتخاذ  بهتر  شود  های  اجرا  بد  های 

 (. 2012اوغلو،  )رابینسون و عجم
قرار  دیگرکسانی  سمت  اقتص  در  تفکر  حاکمیت  که  سالدارند  در  بازار  از  اد  پس  های 

می ناکارآمدی  این  ریشه  را  آنجنگ  دید  از  چراکه  با  شمارند  سازگاری  تفکر  این  ها 
)اباذری،   ندارد  را  ایران  به  1400شرایط  متکی  بازار  نظام  است  معتقد  دیدگاه  این   .)

غیرواقع اساس  از  مفروضات  این  یا  که  است  این  مفروضاتی  دستکم  یا  و  هستند  بینانه 
آنمفر تأکید  نیست.  برقرار  ایران  در  متقارن،  وضات  اطالعات  کامل،  رقابت  نبود  بر  ها 

فناوری بودن  بنگاهیکسان  میهای  عنوان  این  برای  و...  بودن ها  غیرکاربردی  تا  شود 
الگوهای اقتصادی را مورد تأکید قرار دهند. بخشی از نهادگرایان معتقدند که تمرکز علم  

ادی و غفلت از مالحظات اجتماعی، سیاسی و تاریخی که خود  اقتصاد بر رفتارهای اقتص
چارچوب در  میرا  نشان  نهادی  جریان  های  روایت  به  اقتصاد  علم  تا  شده  موجب  دهد 

 اصلی به تجویزهای نادرستی دست بزند. 
تلقی می ناکارآمدی  فساد را عامل اصلی  نیز هستند که رسوخ  از دید  البته کسانی  کنند. 

سرعت پیشرفت خواهد کرد )راغفر،  سئوالن وجود نداشته باشد ایران بهها اگر فساد مآن
نقد آن دستکم می  1381 فساد (؛ ولی در  آیا رسوخ  این پرسش را مطرح کرد که  توان 

این ساده بر  ناکارآمدی. عالوه  یا علت  ناکارآمدی است  اگر گمان معلول  اندیشی است 
می را  فساد  مسئله  که  شخص  کنیم  مسئله  به  از  توان  و  داد  تقلیل  مفسد  اشخاص  یا 

 سازوکارهای فسادزا غافل ماند.  
می مطرح  ایرانی  نخبگان  برخی  توسط  که  دیگری  علت  فرضیه  که  است  این  شود 

های  اطالعی از پیشرفتنیافتگی ایران فاصله گرفتن کشور از جهان خارج است. بیتوسعه
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غیر و  دستاو  فناورانه  از  ما  کشور  تا  شده  موجب  و  فناورانه  بماند  محروم  جهانی  ردهای 
نتوانیم از امکاناتی که در اختیار داشتیم به شکل   ایرانیان  نیز موجب شده تا ما  همین امر 

العلل ناکارآمدی در ایران، فقدان  علت( »1393مناسب استفاده کنیم. به تعبیر سریع القلم )
بین  استارتباطات  را    .المللی  تخصص  داشتیم،  ارتباط  جهان  با  ترکیه  حد  در  ما  اگر 

اگر ارتباطات جدی    .دادیمبه یک نفر، بیش از ده حکم اجرایی نمی  وداشتیم  گرامی می
ها، ترافیک شهری، نظام اداری  المللی داشتیم، سریع آلودگی هوای تهران، ایمنی جادهبین 
المللی داشتیم،  ر ارتباطات وسیع بین اگ  .کنیم  وفصل حلشدیم  مورد را مجبور می  هادهو  

نرخ  نمی دهه  دورقمی توانستیم  برای  را  کنیمتورم  حفظ  بین   .ها  در  اگر  بودیم،  المللی 
و ژاپنی گرفته تا محققان مصری و برزیلی حضور پیدا    ایکرهما، از اساتید    هایدانشگاه

میمی تدریس  میکردند،  آموزش  میکردند،  و  افراددادند  و  در    آموختند  دانشگاهی 
می محک  را  خود  کشور،  بین   .زدندداخل  نمیاگر  قبول  بودیم،  درصد المللی  کردیم 

کردیم،  المللی عمل میاگر بین   .از مردم ایران از اتومبیل پراید استفاده کنند  توجهی قابل
صرافی در  ایران  ارزی  شاخص  خارجی،  روبروی  را    هایمعادلهای  ضعیف  بسیار 

 .« دیدیمنمی
دانشگاهیان  فرضیه   و  برخی روشنفکران  توسط  و  دارد  بسیار رواج  ایران  در  دیگری که 

این است که فرهنگ رایج در کشور  عنوان می مستعد    توسعه شود  یا حداقل  ستیز است 
توسعه نیست. این دیدگاه بر اشکاالت موجود در فرهنگ ایرانی انگشت تأکید گذاشته و 

»جامعه چون  تعابیری  خودمانی«  با  بهشناسی  دهد  نشان  دارد  فرازوفرودهای  تالش  رغم 
توسعه ریشه  سیاست،  عرصه  عنصر  شدید  در  فرهنگ    نسبتاًنیافتگی  این    .استپابرجای 

هایی نظیر  خورد. کتابهای برخی روشنفکران معاصر بسیار به چشم میدیدگاه در نوشته
جمال نوشته  ایرانیان«  ما  )»خلقیات  »جامعه1371زاده  خودمانی (،  نراقی  شناسی  نوشته   »

( و فرهنگ سیاسی ایران نوشته  1378مرادی )  (، »خودمداری ایرانیان« نوشته قاضی 1380)
های معروفی از این نمونه هستند. در نمونه متأخر، محسن رنانی  ( نمونه1386القلم )  سریع

برآمده می ایران  مردم  میان  از  ما  »حاکمان  توانایینویسد:  و  از اند  فراتر  نیز  آنان    های 
جامعه برآمدهتوانایی  آن  از  که  از  ای  درصد  هشتاد  از  بیش  درباره  ما  نیست.... چون  اند 

ای نداریم«  گیرد( رسماً هیچ برنامهسالگی شکل می  7ظرفیت کودکانمان )که از تولد تا  
 (.1401بلوکی،  )برگرفته از لشکر
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عظیمی است.  فرضیه دیگری که به دیدگاه این مقاله نزدیک است دیدگاه مرحوم دکتر  
بهبود   نهادهای حکمرانی کشور  باید  بیفتد  اتفاق  است توسعه  قرار  »اگر  معتقد است  وی 
انجام شود، در   باید در ده دقیقه  نکنند، کاری که  نهادها خوب کار  این  اگر  پیدا کند... 

انجام می نشان می بیست روز  ملی  تولید  بیست روز خودش را در  این  و  دهد. علت  شود 
فقط  این  می  1500که  تولید  مشغولیم«  دالر  زمان  و  وقت  اتالف  به  که  است  این  کنیم 

 (.1401بلوکی،  )لشکر
شده در مورد چرایی ناکارایی و ناکارآمدی در ایران های گفتهذکر است که تبیین شایان 

های  های فوق نیست و قرار نیست در این نوشته شرح جامعی از دیدگاهمنحصر به دیدگاه
 کند. مینه ارائه شود زیرا خود مجال مستقلی را طلب میموجود در این ز

 1رویکرد اقتصاد سیاسی جدید
جای استفاده از تعبیر »دانش اقتصاد« از  تعبیر اقتصاد سیاسی دارای پیشینه است. در ابتدا به

می استفاده  سیاسی«  »اقتصاد  بهتعبیر  اما  برداشتشد؛  به  سیاسی  اقتصاد  تعبیر  های  تدریج 
آن اساس  بر  که  یافت  اختصاص  تغییرات  مارکسیستی  زیربنای  اقتصادی  تحوالت  ها 

سیاسی است. از اواخر قرن بیستم رویکرد دیگری در حوزه اقتصاد بانام »اقتصاد سیاسی«  
برای جدا در کنار    مطرح شد که  را  عبارت جدید  مارکسیستی،  رویکرد  از  کردن خود 

به کار می »اقتصاد سیاسی»  اقتصاد سیاسی جدید، روش  2007د )بزلی،  بردنعبارت  (. در 
مدل که  است  این  پدیده کار  تحلیل  برای  اقتصادی  تحلیل  استفاده  های  سیاسی  های 

الملل در  ویژه روابط بین شود. البته اندیشمندان دیگری نیز در حوزه علوم سیاسی و بهمی
برای   را  جدید«  سیاسی  »اقتصاد  تعبیر  جدید«  سیاسی  »اقتصاد  موضوعات  مجله  بررسی 

محیط سیاسی  اقتصاد  تطبیقی،  سیاسی  اقتصاد  یعنی  قدیم  سیاسی  اقتصاد  اقتصاد  زیست، 
بین  سیاسی  اقتصاد  و  توسعه  بهسیاسی  گرفتند.  کار  به  تعبیر  الملل  از  اقتصاددانان  تدریج 

سیاسی  اقتصاد  به2»دانش  نیز «  مقاله  ادامه  در  کردند.  استفاده  جدید  سیاسی  اقتصاد  جای 
 شود.جلوگیری از خط مفهومی، از همین تعبیر استفاده می برای

اگر یک سیاست   این پرسش است که  به  پاسخ  دنبال  به  اقتصاد سیاسی«  »دانش  رویکرد 

 
1. New political economy 
2. Political Economics 
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سیاست این  چرا  است،  نامطلوب  نمیاقتصادی  اصالح  نامطلوب  با  های  کس  هر  شوند؟ 
باید آن شیوه اصالح  ای نامطلوب است، طبیعتاً  اندیشد که اگر مشخص شد شیوهخود می

های سال و گاه های نامطلوب سالاست که بسیاری از سیاست  توجه آنشود. نکته جالب
پیدا می بسیاری از سیاستچندین دهه تداوم  اینکه  نامطلوب در  کنند کما  اقتصادی  های 

به   را  سیاسی  اقتصاد  مالحظات  سؤال  این  پاسخ  است.  پیداکرده  ادامه  دهه  ایران چندین 
م با گرفتن بازخورد از  یمیان  آورد؛ زیرا اگر مسئله تنها اقتصادی و فنی بود کافی است 

خورده سابق، آن را اصالح کرد؛ اما در واقعیت اجتماعی پدیده وابستگی  تجربه شکست
قرار   مسیری  در  اقتصاد  وقتی  و  هستند  اینرسی  دارای  روندها  یعنی  دارد،  وجود  مسیر  به 

مسی  آن  در  تداوم  به  میل  میگرفت  پیدا  بهر  مسیر  اصالح  و  نیست.  کند  ممکن  سادگی 
های اقتصادی نامطلوب،  تحلیل چرایی استمرار حرکت در مسیر نادرست و تداوم سیاست

 کند. های اقتصادی را آشکار میابعاد اقتصاد سیاسی سیاست
پردازد که وقتی دو  در همین چارچوب »دانش اقتصاد سیاسی« به ارزیابی این موضوع می

میسی  عرضه  سیاستمدار  به  نامطلوب  اقتصاد  سیاست  و  مطلوب  اقتصادی  شوند،  است 
است    زند. پاسخ »دانش اقتصاد سیاسی« آنسیاستمدار با چه معیاری دست به انتخاب می

ای را ترجیح خواهند داد که  . یعنی سیاستمداران گزینه1فایده سیاسی-که چارچوب هزینه
ره باالتری کسب کند. حال اگر یک سیاست اقتصادی،  فایده سیاسی نم-در ارزیابی هزینه 

هزینه  چارچوب  در  اما  دارد،  نامطلوبی  اقتصادی  سیاست  -پیامد  به  نسبت  سیاسی  فایده 
کند، طبیعی است که این  اقتصادی مطلوب، ارجحیت بیشتری برای سیاستمدار ایجاد می

صاد سیاسی، به چرایی  (. لذا نخستین پاسخ اقت 1993گزینه نهایتاً انتخاب شود )رودریک،  
استمرار آنوجود سیاست و  ناکارآمد  اقتصادی  محاسبات تصمیمهای  منظر  از  گیران   ها 

شایان بود.  هزینهسیاسی  که  است  تحلیلفایده-ذکر  کانون  در  برای  کردن  اقتصادی  های 
»گری ابتدا  در  دارد.  و  داشته  قرار  اقتصادی  رفتارهای  )  تحلیل  این  1976بکر«  توانست   )

گیرد.  چارچ  کار  به  اجتماعی  خصوصاً  و  غیراقتصادی  رفتارهای  تحلیل  برای  را  وب 
 نوآوری »دانش اقتصاد سیاسی« کاربست آن در حوزه سیاست بود. 

پژوهش  تصمیمدر  چارچوب  بعدی،  قرار  های  بیشتر  واکاوی  مورد  سیاستمداران  گیری 

 
1. Political cost-benefit analysis 
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همان محدودیتگرفت.  با  افراد  همه  شخصی،  زندگی  در  که  مت طور  روبرو  های  عددی 
، سیاستمداران  2انجام دهند   1سازی مقید سازی نامقید، بهینهجای بهینههستند و ناگزیرند به 

اقسام محدودیت  با  مواجهنیز  از یکها  نظم سیاسی  برای حفظ  و  ائتالف  اند  و حفظ  سو 
گیری در نظر بگیرند. باید سیاسی از سوی دیگر، ناگزیرند قیدهای مختلفی را در تصمیم

سیاستتو که  داشت  یا  جه  مهندسی  مناقشات  نظیر  خنثی  موضوعاتی  اقتصادی  های 
گذارند و به همین  پزشکی نیستند؛ بلکه بر الگوی توزیع منافع در اقتصاد تأثیر مستقیم می

یا زیان بازندگان  یا منتفعان و  برندگان  کند  دیدگانی ایجاد میدلیل هر سیاست اقتصادی 
از2000)روالند،   منتفعان  حفظ    (.  برای  پشتیبان  نیروهای  به  موجود  اقتصادی  سیاست 

تبدیلسیاست میها  تغییر  حامی  نیروهای  دیدگان  زیان  و  که  شده  است  روشن  شوند. 
می ایجاد  کمی  دیدگان  زیان  و  زیاد  منتفعان  مطلوب  اقتصادی  بخش  سیاست  و  کند 

 گیرند. تری از جامعه در زمره منتفعان قرار میبزرگ
منعکس   دیگر،عبارتبه کالن  اقتصاد  عرصه  در  نامطلوب  تعادل تعادل  یک  کننده 

نخورد،   برهم  نامطلوب  تعادل سیاسی  وقتی  تا  و  است  سیاسی  قدرت  نامطلوب در سطح 
نیز تغییر نخواهند کرد )عجم تعادل نامطلوب اقتصادی  (.  2013،  4و رابینسون   3اوغلو  های 

زا مثل مخاطرات  حوالت کالن برون در رویکرد اقتصاد سیاسی این باور وجود دارد که ت 
خشک شورش،  خارجی،  جنگ  میطبیعی،  قبیل،  این  از  اموری  و  الگوی  سالی  تواند 

ای برای گذار از یک تعادل اقتصادی بد به  توزیع قدرت در جامعه را تغییر داده و روزنه
)اولسون،   کند  فراهم  مطلوب  اقتصادی  تعادل  پیامدهای یک سیاست  2008یک  گاه   .)

بهاقتص پیامدهایش  دهد.  سرعت توزیع قدرت را تغییر میادی غلط چنان وخیم است که 
ایدهعنوانبه اشتراکیمثال،  برای  مائو  مرگ  های  و  قحطی  چنان  کشاورزی  ومیر کردن 

وسیع در چین به وجود آورد که مائو ناگزیر از تجدیدنظر در این سیاست شد و مخالفان  
 (. 1999گرداند )کیان، این سیاست را دوباره بر سرکار بر

 
1. Constrained optimization 

مقصود از این تعبیر آنست که اگر در حالت عادی فرد هیچ محدودیتی نداشته باشد شاید گزینه الف را به عنوان بهترین گزینه  .  2
 ن تلقی شود.   شود شاید گزینه ج بهترین گزینه ممکانتخاب کند اما وقتی محدودیتها در نظر گرفته می

3. Acemoglu 
4. Robinson 
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توان موضوع ناکارآمدی عملکرد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران  با این رویکرد می
های اقتصادی ناکارآمدی که رشد پایینی را در پی دارند و منافعی  را تحلیل کرد. سیاست
کوچک بخش  میبرای  ایجاد  جامعه  از  این  تری  تداوم  و  حفظ  قدرت  که  کند 

اقتصاسیاست زیان های  و  بازندگان  و  دارند  را  ناکارآمد  سیاستدی  از  های  دیدگان 
تری هستند، فاقد قدرت الزم برای تغییر و اصالح این  اقتصادی موجود که بخش بزرگ

 ها هستند. سیاست

 رویکرد نهادی 
رویکرد اقتصاد سیاسی و رویکرد نهادگرا در ابتدا مستقل از هم شروع به فعالیت کردند و 

بهروش   اما  دادند  گسترش  را  خود  تحلیلتحلیل  نامدار  پژوهشگران  برخی  های  تدریج 
به کردند.  مبتنی  رویکرد  دو  این  میان  تلفیق  بر  را  »داگالس  عنوانخود  ابتدا  در  مثال، 

تحلیل   در  نهادگرایی  رویکرد  اقتصادی،  تاریخ  تحلیل  اساس  بر  همکارانش  و  نورث« 
درحالی دادند  توسعه  را  »اقتصادی  تحلیلکه  »تابلینی«  و  »پرسون«  اقتصاد  آلسینا«،  های 

اوغلو« هر دو رویکرد   کردند اما افرادی چون »دارون عجمسیاسی را جداگانه معرفی می
 های خود مورداستفاده قرار دادند. را در تحلیل

می تالش  که  است  رویکردی  عقبنهادگرایی  مرحله  یک  را  تحلیل  سطح  از  کند  تر 
ستحلیل اقتصاد  میهای  گفته  وقتی  که  معنی  این  به  ببرد  سیاستیاسی  غلط  شود  های 

می دارند  سیاستاستمرار  چنین  چرا  میپرسد  استمرار  میهایی  گفته  وقتی  و  شود  یابند 
پرسد چرا توزیع قدرت در جامعه متوازن نیست؟  توزیع قدرت در جامعه متوازن نیست می

بر نهادی  ترتیبات  که  است  این  نهادی  رویکرد  سطح    پاسخ  در  هم  قدرت  توزیع  نحوه 
( نورث  داگالس  دارند.  تأثیر  خرد  سطح  در  هم  و  ترتیبات  1991کالن  همه  را  نهادها   )

لذا    .تواند نظام انگیزشی جامعه را شکل دهدکرد که میرسمی و غیررسمی تعریف می
رسمی برنهادهای  تنها  توجه  نهادگرایی  نگاه  و    در  هنجارها  نقش  و  نیست  متمرکز 

شود. قوانین و نهادهای رسمی هم مستقیماً بر نظام انگیزشی تأثیر  نیز برجسته می  هافرهنگ
محدودیتمی هم  و  میگذارند  اعمال  ممکن  تصمیمات  دایره   بر  قیدهایی  و  و ها  کنند 

 درنتیجه بر تصمیم نهایی تأثیر دارند. 
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( سه کارکرد مهم برای نهادهای  2003و »هادی صالحی اصفهانی« )  1»مایکل کاستانهیرا«
تعهد برمی ایجاد  از:  است  عبارت  که  نمایندگی2شمارند  ارائه  هماهنگی   3،  ایجاد  . 4و 

های  کنند منافع همه بخش است که نهادهای خوب تضمین می  مقصود از »نمایندگی« آن
نهادهای بد صرفاً منافع و ترجیحات  شود؛ ولی  ها لحاظ میجامعه در تصمیمات و سیاست

می نمایندگی  را  جامعه  از  تضمین  بخشی  هماهنگی  کارکرد  خوب،  نهادهای  در  کند. 
فعالیتکند که سیاستمی نگیرد و  متناقض شکل  ها همدیگر را خنثی  ها و عملکردهای 

است   پایین  نهادها  کیفیت  وقتی  اما  رسید  سیاست  یا  تصمیم  یک  به  بتوان  و  نکنند 
میتصمیم دشوار  خوب  گیری  نهادهای  اینکه  نهایتاً  دشوارتر.  تصمیم  اجرای  و  شود 

توانند تداوم یک تصمیم یا سیاست را برای بلندمدت متعهد شوند و فعاالن اقتصادی  می
گذاری خود را شکل دهند. وقتی کیفیت  توانند تصمیمات سرمایهمتناسب با این تعهد می

مدت  تواند تداوم یک سیاست یا تصمیم را برای میاننهادی پایین است، نظام سیاسی نمی
ثباتی سیاسی و  شود و بیها دستخوش تغییر مییا بلندمدت تضمین کند و پیوسته سیاست

 شود.  گذاری بلندمدت میسیاستی مانعی برای تصمیمات سرمایه
اند از:  شمارد که عبارت( نیز چند کارکرد مهم برای نهادها برمی2016)  5»جرارد روالند«

وجود   وی  هماهنگی.  مسئله  نهایتاً  و  همکاری  مسئله  تعهد،  مسئله  اطالعاتی،  مسائل 
شمارد که وجود نهادها  را دو نمونه از مسائل اطالعاتی برمی  7منشی«  و »کژ  6گزینی«»دون 

آن  بر  آمدن  فائق  تعهدات  برای  اجرای  به  منوط  بلندمدت  قراردادهای  هستند.  الزم  ها 
الزامی کنند شرط الزم  بلندمدت است. و را  قراردادها  بتوانند  باکیفیت که  نهادهای  جود 

شکل توسعهبرای  تصمیمات  و  است  بلندمدت  قراردادهای  نیازمند  گیری  معموالً  ای 
قراردادهای بلندمدت است. مسئله همکاری در بیشتر موضوعات مرتبط با منابع مشترک  

می مطرح  عمومی  فضای  در  فقدکه  دارد.  اهمیت  به  شود  معموالً  باکیفیت  نهادهای  ان 

 
1. Michel Castanheira 
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مشترک  منابع  می  1تراژدی  روی  منجر  هماهنگی  یک  خوب  نهادهای  اینکه  نهایتاً  شود. 
 کنند.  تعادل خوب و نهادهای بد یک هماهنگی روی تعادل بد ایجاد می

( انجام 1توضیح آنکه افراد در انجام وظایف روزمره خود با یک انتخاب روبرو هستند:  
( انجام کار بدون کیفیت. معموالً افراد تصمیم خود در مورد این انتخاب  2باکیفیت،  کار  

انتخاب دیگران منوط می به شیوه رفتار و  پیاده توجه  را  به چراغ عابر  کنند. اگر دیگران 
ها نیز  کنند و اگر دیگران آن را نادیده بگیرند معموالً آنها نیز آن را رعایت میکنند آن

معدود افرادی هستند که انتخاب خود را فارغ از انتخاب دیگران    گیرند.ه می آن را نادید
توان دو تعادل را در نظر گرفت: تعادل خوب یعنی وقتی اکثریت  دهند. حال میانجام می

مردم انجام کار باکیفیت و وجدان کاری را انتخاب کنند و تعادل بد یعنی وقتی اکثریت  
کار درست دررفتن را انتخاب کنند. نهادها تضمین    از زیرمردم انجام کار بدون کیفیت و  

( معتقدند  2011)  2کنند تعادل خوب بر جامعه حاکم شود. البته عجم اوغلو و جکسون می
دهی برای هماهنگی روی تعادل خوب است. نهادگرایان  کارکرد رهبران سیاسی عالمت

اما  معتقدند رهبران خوب و رفتار درست رهبران محصول ترتیبات   نهادی درست است؛ 
بزنگاه در  رهبران  نمینقش  را  تاریخی  عالمتهای  کرد.  انکار  سوی  توان  از  غلط  های 

می موجب  سیاسی  پایین  رهبران  کیفیت  و  شود  هماهنگ  بد  تعادل  روی  جامعه  تا  شود 
 های غلط را اصالح کند. تواند رویه ارسال عالمتنهادها نمی

« روی ویژگی  خورندها شکست میچرا ملتتاب »( در ک2012اوغلو )  رابینسون و عجم
نبودن  فراگیر فراگیر  یا  تأکید کردند. آن  3بودن  نهادی  »ترتیبات  باریک  ها در کتاب  راه 
« نیز بر این تأکید کردند که ترتیبات نهادی اگر به شکلی باشد که دولت و جامعه  آزادی

ه و زمینه بهروزی فراهم  گرفتزمان تقویت شوند، توسعه موزون شکلدر طول تاریخ هم
 (.2019شود )می

بر  تأثیر  خالل  از  آن  و  دارند  تأثیر  کارآمدی  بر  نیز  دیگری  شکل  به  نهادی  ترتیبات 
انتخاب که  است  مختلفی  میقیدهای  محدود  را  سیاستمداران  نظام  های  وقتی  زیرا  کند؛ 

های اقتصادی  ساالر است یعنی قدرت در جامعه تقریباً پراکنده است، سیاستسیاسی مردم

 
1. Tragedy of common 
2. Jackson 
3. Inclusive vs exclusive 
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جهت سویی  و  سمت  میبه  بزرگگیری  بخش  برای  را  نفع  بیشترین  که  از  شوند  تری 
است توزیع قدرت متوازن نیست و    1ساالر«مردم  جامعه فراهم کند. وقتی نظام سیاسی »غیر

آن دلیل  همین  به  و  دارد  قدرت  از  بیشتری  سهم  جامعه  از  کوچکی  از  بخش  ها 
ها را صیانت کند. همین اقلیت  کنند که منافع آنایت میهای اقتصادی خاصی حم سیاست

سیاست استمرار  و  تداوم  از  خود  قدرت  به  اتکا  میبا  پشتیبانی  ناکارآمد  کند. های 
در حکومتعنوانبه میمثال،  نامیده  »خونتا«  که  قدرت  اصلی  حلقه  نظامی،  در  های  شود 

انتخابگیریتصمیم و  نهایت ها  و  خونتا  اعضای  منافع  نظر  ها  در  بیشتر  را  نظامی  نیروی  اً 
ها تداوم خود را تضمین کند  کند باعرضه کاالهای خصوصی به آنگیرد و تالش میمی

توان  دهد، نمیساالر که رأی اکثریت مردم پایه قدرت را تشکیل میهای مردماما در نظام
کاالی  باعرضه  باید  بلکه  کرد  کسب  را  مردم  توده  رضایت  خصوصی  کاالی    باعرضه 

 (.  2005عمومی رضایت بیشتری کسب کرد )دومسکیتو، 
نیز   زاویه  این  از  اسالمی  جمهوری  نظام  در  اقتصادی  عملکرد  ناکارآمدی  تحلیل  در 

توان نگریست. ترتیبات نهادی موجود به شکلی است که اوالً توزیع قدرت در جامعه  می
گر از  بخشی  منافع  تا  شده  موجب  امر  همین  و  است  نکرده  متوازن  کوچک  وهرا  های 

های ناظر بر دارای قدرت بیشتر با منافع توده مردم همسو نباشد و به همین جهت سیاست
و   مضاعفی  قیدهای  موجود  ترتیبات  ثانیاً  نشود.  گرفته  کار  به  عمومی  کاالی  گسترش 

ازحدی را بر انتخاب سیاستمداران، مدیران و حتی کارشناسان تحمیل کرده است و  بیش 
تع هرچه  دورتر طبیعتاً  مقید  غیر  بهینه  انتخاب  از  نهایی  انتخاب  باشد،  بیشتر  قیدها  داد 

شود که پیامد آن در سطح خرد به شکل بازده کمتر و هزینه باالتر و در سطح کالن به  می
قیدهای   سیاسی  نظام  هرچه  شد.  خواهد  ظاهر  نامطلوب  کارآمدی  و  پایین  رشد  شکل 

ها به  گیران تحمیل کند، انتخاب نهایی آن  کمتری را بر انتخاب عوامل اقتصادی و تصمیم
تری  تر شده و در بلندمدت کشور از رشد باالتر و کارآمدی مطلوبانتخاب بهینه نزدیک

 شود. برخوردار می

 
1. Non-democratic 
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 های نفتیگرایی )پوپولیسم( و قرارداد اجتماعی در دولت عوام
کردن    درگرو هزینه گذاری  گذاری است و تصمیمات سرمایهتحقق توسعه درگرو سرمایه

مدت به امید تحقق سود در بلندمدت است. هرچه ثبات سیاسی و ثبات سیاستی  در کوتاه
پیش  باشد،  بیشتر  جامعه  تصمیمات  در  گرفتن  و  شده  بیشتر  آینده  پذیری  بینی 

کنند که ثبات  شود. نهادهای باکیفیت با ایجاد تعهد کمک میتر میگذاری آسانسرمایه
سیا  ثبات  و  سرمایهسیاسی  تصمیمات  درنتیجه  و  باشد  دسترس  در  بلندمدت  ستی  گذاری 

می سرمایهتسهیل  مواهب  از  چون  نیز  جامعه  میگذاریشود.  منتفع  بلندمدت  شود،  های 
 1کند که این وضعیت را جامعه شناسان »نرخ تنزیل اجتماعی کم«دید بلندمدتی پیدا می

می دیگران،  نام  و  )دانشمند  مقا2018نهند  در  نه  (.  است،  پایین  نهادها  کیفیت  وقتی  بل 
سرمایهسرمایه انجام  به  تحمل  گذاریگذاران  جامعه  نه  و  هستند  راغب  بلندمدت  های 

( »ادواردز«  و  »دورنبوش«  دارد.  را  بلندمدت  رفاه  به  رسیدن  برای  ( 2007پذیرش سختی 
سیاستعوام اتخاذ  را  اقتصاد  در  )پوپولیسم(  میگرایی  کهایی  منافع  که  اما  داند  م 

زیانکوتاه ولی  دارد  »سرزعیم«  مدت  داشت.  خواهد  دنبال  به  بلندمدت  ولی  زیاد  های 
( در یک مدل نظری نشان داده که وقتی کیفیت نهادها پایین است و فساد از یک  1394)

می بیشتر  کوتاهحدی  در  توزیع  باز  تقاضای  سرمایهشود،  تقاضای  بر  در  مدت  گذاری 
 کند.  دارد غلبه میزیرساخت که منافع بلندمدت 

شده در ادبیات اقتصادی و علوم سیاسی است و  های نفتی موضوعی شناختهموضوع دولت
شود. اخیراً ادبیات مرتبطی حول مفهوم  های رانتی« از آن یاد میمعموالً ذیل عنوان »دولت

دولت در  حاکمیت  و  شهروندان  بین  اجتماعی  شکلقرارداد  رانتی  است  های  گرفته 
کنند  های نفتی تالش می(. بر اساس این مفهوم دولت2009اولوفسون و یوسف،  )دزایی،  

این قرارداد اجتماعی را ایجاد کنند که درازای ایجاد رفاه اقتصادی، حقوق سیاسی و گاه  
می دریغ  از شهروندان  را  اختیار  اجتماعی  در  را  امکان  این  نفتی کالن  کنند. درآمدهای 

می قرار  رانتحکومت  تا  بخش هدهد  اختیار  در  را  دهد. ایی  قرار  جامعه  مختلف  های 
های کشت، به وکال انحصار در  مثال، به کشاورزان برق ارزان و حذف محدودیتعنوانبه

به کارانه  نظام  پزشکان  به  وکالت،  شغلی  امر  امنیت  دولت  کارمندان  به  دستمزد،  جای 

 
1. Low social discount factor 
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بخش خصوصی قانون    بندی شده با تورم، به کارگران  حساب همراه با حقوق شاخصبی
بهره و به صنایع مختلف نهادهای ارزان  های کمکار غیر متعادل، به اصناف گوناگون وام

 شود.  عرضه می
کند اما در بلندمدت کننده ایجاد میمدت منافعی را برای دریافتهمه این امور در کوتاه

نهاده دارد.  همراه  به  جامعه  کل  برای  را  وزیانی  کشاورزی  ارزان  حذف   های 
مدت را به دنبال دارد  های رایج بر زراعت اگرچه رضایت کشاورزان در کوتاهمحدودیت

انجامد. ایجاد انحصار برای وکال اگرچه درآمد زیادی اما در بلندمدت به بحران آب می
آن  میبرای  ایجاد  میها  گرفته  جامعه  بقیه  جیب  از  درآمد  این  اما  بخش  کند؛  و  شود 

ناتو جامعه  از  عدالت  بزرگی  ایجاد  در  قضایی  نظام  کارایی  و  شده  وکیل  گرفتن  از  ان 
کنند  شود. در نظام درمانی که مبتنی بر کارانه باشد، پزشکان انگیزه پیدا میمخدوش می

های بخش  ترتیب هزینهاین های ارزان ترجیح دهند و بههای پرهزینه را بر درمانتا درمان
بیمهسالمت به باال رفته و نظام  ناتوان از پرداخت آن میاشدت  پیامد آن فقر  ی  شود که 

هزینه از  به  ناشی  شدید  شغلی  امنیت  عمومی  بخش  در  است.  سالمت  کمرشکن  های 
می منجر  انگیزه تالش  دستمزدهای شاخص حذف  و  به کسری    شود  تورم  با  بندی شده 

بخش  بقیه  برای  تورم  ایجاد  و  شدید  میبودجه  منتهی  جامعه  غهای  کار  قانون  یر  شود. 
مدت به نفع کارگران است و  متعادل به زیان کارفرما و به نفع کارگران اگرچه در کوتاه

تدریج قراردادها را به سمت غیررسمی شدن  کند اما بهنظام رسمی را هوادار کارگران می
های کاربر را کم کرده  گذاری در شغلسوق داده و با ایجاد تصلب در بازار کار، سرمایه

تنها بیکاری برای اقتصاد به  آورد. بدین ترتیب، نهلی کمی به وجود میهای شغو فرصت
بلکه قدرت چانهارمغان می نیز بهآید  های  شود. وامشدت کاسته میزنی کارگران شاغل 

تکلیفی  کم تسهیالت  از  بانکی  نظام  وقتی  اما  است  جذاب  گیرندگان  برای  اگرچه  بهره 
از ص به پشتیبانی  امکان  دید،  نهادهای  شدت آسیب  نخواهد داشت.  را  و کارآفرینان  نایع 

تدریج صنایع را به  ای برای صنایع نیز اگرچه در نگاه اول جذاب است اما بهارزان و یارانه
های انرژی بر سوق داده و ترکیب تولیدات را به سمت محصوالت باارزش  سمت فناوری

می تغییر  کم  فرصتافزوده  ایجاد  با  اختالالتی  چنین  رانتهادهد.  فضای    ی  به  جویی 
 زند. شدت آسیب میوکار در اقتصاد بهکسب

آورد اما  مدتی را به وجود میگرایانه منافع کوتاه های عوامبه شرحی که گفته شد سیاست
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زیان جامعه  برای  بلندمدت  برای در  را  نفت  سرشار  درآمد  حاکمیت  وقتی  است.  بخش 
است    گیرد نیازمند آناجتماعی( به کار می-انعقاد این مبادله )رانت به ازای حقوق سیاسی 

کاهش   دلیل  به  نفت  درآمد  کاهش  اما  شود  بیشتر  و  یابد  ادامه  پیوسته  درآمد  این  که 
شود. حکومتی که  مخازن یا کاهش قیمت مانع از تداوم این الگوی قرارداد اجتماعی می

ی را بخرد با  اجتماع -دیگر نتواند رانت دهد تا رضایت شهروندان از فروش حقوق سیاسی 
 شود.  امواج نارضایتی روبرو می

 نگاهی مجدد به ناکارآمدی 
بار دیگر به مقوله ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه منابع نگاه کرد و آن توان یکحال می

شده تفسیر کرد. برای آشنایی به ذهن کافی است موضوع را با  را در پرتو مفاهیم عرضه
ی تخصیص منابع، دولت برای اینکه رضایت جامعه  یک مثال تحلیل کنیم. در یک الگو

دهد. بنزین ارزان انگیزه  را جلب کند، انرژی را به قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار می
درون برونسفر  و  میشهری  تقویت  را  شهری  خودروی  با  سفرهای  شهری  کند. 

برون درون سفرهای  و  ترافیک  مرگ شهری  با  همراه  زیاد  تصادفات  و  ومی شهری  باال  ر 
بهینههزینه انگیزه  انرژی  پایین  قیمت  دارد.  دنبال  به  را  زیاد  درمان  در  های  سازی 

حمل از  استفاده  انگیزه  و  نقلیه  وسایل  و  منازل  بین  خودروسازها،  از  را  عمومی  ونقل 
پدیده می ظهور  و  سوخت  قاچاق  انرژی،  پایین  قیمت  دیگر  پیامد  یک  همچنین  برد. 

 بری است.   سوخت
ا یک  جامعه  در  اختیار  در  باال  قیمت  به  را  انرژی  دولت  بدیل،  منابع  تخصیص  لگوی 

شهری را توسعه  شهری و برون ونقل عمومی درونگذارد و از منابع حاصل از آن حملمی
ونقل عمومی در مقایسه با سفر در درون  دهد. مردم اگرچه در استفاده از وسایل حملمی

می بیشتری  سختی  اخودروی شخصی  زیرا کشند،  داشت  نخواهند  کمتری  رفاه  لزوماً  ما 
بین  پاکی خواهد داشت و ترددهای  شهری ایمن خواهد  شهر فاقد ترافیک شده و هوای 

بهینه انگیزه  انرژی  باالی  هزینه  نهبود!  انرژی  مصرف  در  سازی  بلکه  خودرو  در  تنها 
بلندمدت به وجود خواهد آورد و در  از »شدت    ساختمان و کلیه وسایل مورداستفاده را 

 شود. در کشور کاسته می 1انرژی«

 
1. Energy intensity 
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کند؛ اما الگوی دوم  الگوی اول تخصیص غیر بهینه منابع است و رفاه پایداری ایجاد نمی
آورد. الگوی اول  تخصیص بهینه منابع است و رشد اقتصادی و رفاه پایداری به وجود می

دهد. علت اینکه  نشان میناکارآمدی نظام سیاسی و الگوی دوم کارآمدی نظام سیاسی را  
دنبال می منابع را  الگوی تخصیص  اقتصاد سیاسی سیاستکشورها کدام  به  گذاری  کنند 

برمی اول عواماقتصادی  الگوی  اختیار جامعه    گردد.  در  نقدی  منفعت  زیرا  است  گرایانه 
بزرگمی زیان  بلندمدت  در  اما  آنگذارد  متوجه  را  آن تری  و  کرده  رفاه  ها  از  را  ها 
دهند به  کند. اینکه چرا مردم چنین الگوی نامطلوبی را ترجیح میتری محروم میگبزر

می مربوط  نهادها  اجتماعی  کیفیت  تنزیل  نرخ  است  پایین  نهادها  کیفیت  وقتی  شود. 
تا  بپذیرند  را  انرژی  باالی  قیمت  تا  ندارند  را  نه صبر الزم  و  اطمینان  نه  مردم  و  باالست 

حال  شهری به وجود آید. درعین شهری یا برونونقل عمومی درونها حملشاید برای آن
صورت  های زیادی برای قاچاق سوخت بهنباید فراموش کرد که تداوم الگوی غلط رانت

کالن فراهم کرده که همین امر فشاری در جهت تداوم این وضعیت برای منتفعان    خرد و
 آورد. آن به وجود می

الی به شکلی است که نقدینگی پیوسته رشد باالیی دارد  های پولی و م حال وقتی سیاست
رود، ثابت ماندن قیمت  تبع آن نرخ ارز پس از چند سال وقفه با یک جهش باال میو به

های سیاسی  شود یعنی دولت پس از چند سال با هزینهبنزین موجب تکرار مشکل قبل می
ک کرده و آن را در آن نرخ به های جهانی نزدیو اجتماعی زیاد، قیمت بنزین را به قیمت

کند شکاف قیمت آن به ریال باقیمت آن  کند اما وقتی نرخ ارز جهش میریال تثبیت می
این وضعیت یک چرخه سیاستدر جهان شدید می ایجاد میشود.  پرهزینه  کند  گذاری 

 بار برای همیشه حل کند. بدون آنکه مشکل را یک

 بندیجمع 
تبیین  این مقاله نشان داد که موضو قابل  اقتصاد  یا  ناکارآمدی تنها در حوزه سیاست و  ع 

به بلکه  سیاستنیست  است.  وابسته  سیاسی  اقتصاد  مقوله  به  تنها  شدت  اقتصادی  های 
مناقشه   دلیل جابجا کردن توزیع مواهب در جامعه موضوع  به  بلکه  نیست  فنی  موضوعی 

می قرار  سیاست  تغییر  مدافعان  و  سیاست  حفظ  ذینفعان  درعین گ میان  انسانیرد.  ها  حال 
دهند و به  ها واکنش مثبت یا منفی نشان میموجوداتی کنشگر هستند که در قبال سیاست

آن همراهی  دلیل  باسیاستهمین  سیاستها  یا  درست  برداشت  های  در  ریشه  غلط  های 
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بر  آن نهادی  بستر زمان دارد. ترتیبات  ها از نحوه توزیع مواهب و مزایای هر سیاست در 
های مختلف زمینه  زیع قدرت در جامعه تأثیر دارند و ترتیبات نهادی نامناسب از کانالتو

سیاست تداوم  برای  را  سیاستالزم  از  مردم  توده  نکردن  حمایت  و  نامطلوب  های  های 
دهد که  سو قدرت نامتناسبی به بخش کوچکی از جامعه میکند. از یکدرست فراهم می

نامطلوب  ند و این قدرت ضامن تداوم آن سیاستهای موجود منتفع هست از سیاست های 
بیش  قیدهای  موجود  نهادی  ترتیبات  دیگر  سوی  از  انتخاباست.  بر  زیادی  های  ازحد 

کند و همین  گذاران اقتصادی تحمیل میسو و مدیران و سیاستعامالن اقتصادی از یک
، انتخابی بهینه نباشد  ها در چارچوب این قیود زیادشود تا انتخاب نهایی آنامر موجب می

این  از سطح خرد در همه بخش و  ناکارآمدی  اقتصادی تزریق میگونه  نظام  و  های  شود 
دهد. نهایتاً نیز کیفیت  نهایتاً در سطح کالن خود را به شکل رشد پایین و مستمر نشان می

کند که  گرایانه )پوپولیستی( فراهم می  های عوامپایین نهادها زمینه را برای اتخاذ سیاست
به را  اقتصادی  کارآمدی  و  و کارایی  دارند  دنبال  به  را  بزرگی  زیان  بلندمدت  شدت  در 

تنها در  دهند. با این توصیف باید ریشه ناکارآمدی موجود در اقتصاد ایران را نهکاهش می
های اقتصادی ناکارآمد و  های اقتصادی ناکارآمد بلکه در اقتصاد سیاسی سیاستسیاست

 دی ناکارا جستجو کرد.ترتیبات نها
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