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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
 129 -158 صفحات، 1389، بهمن و اسفند 12 و 11های  شماره

 
 

 ن برون رفت از آیها راه ران وی در ایاقتصاد رانت
  

  1نژاد اهللا فضلی سیف
  2مرتضی احمدیان

  
 یها  دولتجادین نفت به عنوان عامل اطرح شدم با ژهی به و دار لی دولت تحصای ری رانت و دولت رانتدهیپد
 دولت و اتی آن نظریپ   و در  و جامعه قرار گرفتاستی سه حوزشمندانی مورد توجه پژوهشگران و اندریرانت

 به درآمد ی متکی در کشورهاید و اقتصایاسی سیافتگی فقدان توسعه هی و توجنیی تبی برایاقتصاد رانت
کنند که اتکا به  ی استدالل منی در مجموع چناتی نظرنیا . فتحاصل از رانت مورد استفاده قرار گر

،   ساخت دولتبر موضوع نیشود تا ا ی موجب می رانت نفتویژه   بادآورده حاصل از رانت و بهیدرآمدها
پردازان دولت  هینظر. داشته باشد یاری بسی منفیامدهای بر اقتصاد کشور پتیدر نهاروابط دولت و جامعه و 

 در ییگرا  و مصرفییجو  رانتهیشود تا روح ی موجب میطی شرانیکنند چن ی محی تصرنینهمچ ریرانت
 لیکننده رانت تبد عی و دولت به توزریی تغی اجتماعیبند  قشرف،ی دولت تضعیندگی نماتی، ماه دیجامعه تشد

 نی بر ادیکأ و با تریتپردازان دولت ران هی و نظرسندگانی آثار نونی مشهورترلی و تحلهی مقاله با تجزنیا . شود
 ما در کشور ویژه به   در اقتصادی جدریی تغرفتنی از پذری ناگزی و اقتصاد رانتری دولت رانتهینکته که نظر

 در ی اقتصاد رانتکی و حاکم بودن ی در دوران پهلوی دولت رانتیها امدی ابعاد و پیباشد ضمن معرف یم
 ی، راهکارها ری مدل دولت رانتکی دنیکش ضمن به چالش است تانی ای در پرانی ای اسالمیدوران جمهور
 . دی جدا شدن از آن ارائه نمای برادی جدی طراحکی را نشان داده و موضوع نیبرون رفت از ا

 
 در ری دولت رانتی الگو،ی پهلوری دولت رانت، اقتصاد رانتیر،ی دولت رانترانت، :یدی کلهای هواژ

 .رانیا
 
  
  
 
 
  

                                                 
       . واحد شهرضا اسالمی علوم سیاسی،عضو هیأت علمی دانشگاه آزادیدکترا. 1

  cheshme.shahr@gmail.com                                                           . کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل.2
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130  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

 مقدمه. 1
و  ی و اقتصادیاسی سیافتگی  توسعهندیا اجماع دارند که فریاسی اقتصاد سشمندانی اندغلبا امروزه

 نیا ینفت اقتصاد ی و به عبارتی نفتیدرآمدها ریثٔکننده نفت تحت تا  صادریکشورها یمل تیامن
 ری اخه از نفت در چند دهی ملتی و بطور مشخص امنیاسی ساتی حیریرپذیتأث. کشورها قرار دارد

  تقاضا وبینش و به فراز ی وابستگلینفت از قب  صنعتیها یژگی از ویبرخ. دارد ی متفاوتیها هنمون

 یصنعت ی کشورهادهیچی پیها ی صنعت نفت به تکنولوژی وابستگ،ی ملی از مرزهارونیمصرف در ب
 متیق کنترل خراج،است و اکتشاف یکالن برا یگذار هیسرما  بهی وابستگ،یتیمل چند یها شرکت و

 کرده شتریب یمل سرنوشت بر را ماده نیا یرگذاریتأث عمق و گستره ،یالمللنیب یروهاین توسط تنف

 .است
الملل نی در عرصه اقتصاد بی به درآمد نفتام  کشوری وابستگ کهتوان گفت ی مبی ترتنیه اب

 یری تأثی نفتی کشور با درآمدهای ملتیل امنباق آن در تگری دو جنبه است جنبه از موضوع کی
 که داشت اذعان دیمتأسفانه با.  داردی و اقتصادی اجتماعاتی بر حیاست که نفت در عرصه داخل

 ما یاسی سی و حتی اجتماع،ی اقتصاداتی تمام ارکان حمیی حذف نمای ملاقتصاداگر نفت را از 
 و نی تأم،ی اساسی به بخش صنعت، واردات کاالهاهی سرماقیتزر. ردیگ ی قرار مثیرأت تحت شدت به

 به .استوابسته  ی نفتی به درآمدهای داخلی انرژنی و تأمی و نظامی صنعتنوین ی به تکنولوژیابیدست
 یاسی و ثبات ستی فراتر امنیدگاهی از دی و حتی اجتماعتی امن،ی اقتصادتیتر امن حی صریرتعبا

 کی به عنوان انری ای درآمد نفت.باشد ی می اقتصاد نفتی و به عبارتی نفتی درآمدهاریکشور تحت تأث
 لحاظ از .است کردهایفا سال گذشته 80 در طول رانی ایاسی در اقتصاد سی مستقل نقش اساسریمتغ
 صی تخصم،ی منبع عظنی از ایبردار  بهرهازی به امتیابی دستی برایالملل نی بیها  جدا از رقابتیخیتار

 یها بوده مشکالت و بحران از انقالب پیش دولت خودکامه اری درآمدها که در اختنی اعیو توز
.  آورده بودد را بوجوییگرا  و مصرففساد ،ییکارا   همچون تورم، عدمیدی شدی اجتماعیاقتصاد
 ی داخلیها استی سی اجرای برای محکماری بسی پشتوانه مالی نفتی درآمدها، انقالبیروزی از پپس

 ،باشد ی رانت مدهیمتأثر از پد رانی از اقتصاد ایمی همچنان بخش عظاما ،است  دولت بودهیو خارج
 منبع نیتر  همچنان به عنوان مهمرانیا ی اسالمی در دوران جمهوری بادآورده نفتی درآمدهازیرا

 و ی اقتصادستمی بر سی رانت نفتری به تأثنکهی از اپیش ،بنابراین. دنشو یدرآمد دولت محسوب م
 اقتصاد اتیاست که رانت، خصوص الزم می بپردازی خروج از اقتصاد رانتی و راهکارهایاسیس
  .ف شودی تعرجویی  رانت و رانتیها نهی انواع، علل، منابع و زم،یرانت
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131 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

 تعریف رانت .2
 در واقع درآمدی است که از  واست ارائه شده مالکانه، کرایه و اجاره  ی بهرهارانت در لغت به معن

ی است که طی آن یک فرد،نهاد یا  فرایند جویی رانت،آید ویا به تعبیری مواهب طبیعی به دست می
و با تصاحب این  اند بهره ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی گروه صاحب اطالعات، فرصت

 این که درفرهنگی و اجتماعی دست یابند های ممتاز سیاسی، های مالی و موقعیت ها به سرمایه فرصت
 آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران  استفادهمفهوم از رانت نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این 

که در   و زمانی)1382،نا بی ( انحصار است اغلب زاییده ای ندارند، بهره در شرایط مساوی از آن 
شود منظور درآمدهایی است که برای دولت از منبع   رانت بحث میخصوص دراقتصاد سیاسی 

 نفت و یا همدهای نفتی برای کشورهای صادرکنند درآمانند .)1371طبیبیان، (گردد خارجی تأمین می
 .کند ها از کانال سوئز کسب می درآمدی که مصر به عنوان حق عبور کشتی

 یک حق نهادی است بدون آنکه  درآمد ناشی از اشتغال یا مالکیت رانت، دیگردیدگاهاز 
 که کسب این حق امالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد به این معن

   رانت درآمدی خارج از عرصهباید اذعان داشت که.  ظرفیت تولید اجتماعی نداردرثیری بأنهادی ت
های دیگر را دارد و  های مولد اقتصادی است که به لحاظ مفهومی امکان سرایت به حوزه فعالیت
 .)1383قاسمی، ( این درآمد مازاد از جستجو برای دست یافتن به استجویی نیز عبارت رانت

 صورتبندی به این  توانیم واژه رانت را در یک جمع اکنون با توجه به تعاریف گذشته می
که ثروت  باشد می رانت نوعی درآمد حاصل از منابع طبیعی یا اهدایی طبیعت به انسان: تعریف نماییم

کننده از  ه و استفادهکنند به دست آمده ناشی از فعالیت و نقش انسان نیست بلکه انسان تنها استخراج
باشد  گاز و نفت یا و کشاورزی زمین معادن، ممکن است طبیعی منابع مزایای پس از استخراج است این

شود که  آورده نام برده می و این درست همان چیزی است که در مفهوم عامیانه به عنوان سود باد
 داشتن قدرت   بلکه به واسطه  کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت اقتصادی

  .است سلب اختیار از دیگران امکان پذیر شده
 

 انواع رانت .2-1
 های اقتصادی، رانت های مختلفی مانند هتوان به گرو  آنها می  ها را باتوجه به منشأ ایجادکننده رانت

 .سیاسی، اجتماعی و اطالعاتی تقسیم نمود
، دیوید ریکاردو مطالبی ارائه نمودن رانت اقتصادی که پیرامو  کسینخستین   : اقتصادی رانت 

کنندگان محصوالت  عدالتی در میزان سود برای تولید بود که ضمن تحلیل اقتصادی خود به نوعی بی
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132  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

به طورکلی  اما  ،نامید را رانت شد از آنها می برخی  نصیبای را که غیرعادالنه برد و سود کشاورزی پی
های بازرگانی،  طبیعی، محدودیت  عوامل اقتصادی مانند منابعرخیبهای اقتصادی ناشی از  رانت

 توزیع  های ارزی و نحوه گانگی نرخ ارز، تخصیص سهمیه  ها، چند های حمایتی، کنترل قیمت سیاست
 .بودجه و اعتبارات دولتی است

 یکی از پیامدهای فساد سیاسی در هر جامعه است و  گیری رانت سیاسی شکل :رانت سیاسی
 منابع ثروت و قدرت درخصوصگیری  اه دولت و احزاب قدرتمند سیاسی که توزیع و تصمیمهرگ

های مختلف جامعه تبعیض قایل شوند و در  را در اختیار دارند در انجام این کار بین افراد و گروه
 یا گروه  امتیازی را به یک فرد کردن رقبا از میدان  متنفذان سیاسی به آن باشد که با خارج  واقع اراده

 .گیرد  یک رانت سیاسی برای آن فرد یا گروه خاص شکل می خاص بدهند
 و فردی های صالحیت از خارج که ویژه امتیازات برخی از برخورداری :اجتماعی رانت
 رانت اجتماعی . گردد می محسوب شود، رانت اجتماعی ذاتی برخی افراد نصیب آنها می های شایستگی

 که استحقاق آن  استهای فاقد صالحیت از امتیازات اجتماعی د یا گروهحاکی از برخورداری افرا
برخورداری از رانت  .شوند ی معدود از افراد جامعه می ا  عدهنزد و منجر به انباشت ثروت   را ندارند

 موقعیت شغلی خود از استفاده از  گاهی افراد با .گیرد اجتماعی به اشکال مختلف صورت می
 یک تشکل یا گروه   گرفتن در شوند،گاهی روابط خویشاوندی یا قرار ار میهایی برخورد فرصت

شود   قوانین که شمول عام دارند باعث میبرخیخاص و یا گاهی اعمال نفوذ سیاسی در تصویب 
منجر  که  موارد دیگر احداث جاده، کارخانه، سد ود مانندیآهای اجتماعی پدید  ای رانت برای عده

  .شود ای می ن عده افزایش قیمت زمیبه
 های سیاست زمینه در اقتصادی اطالعات به انحصاری و هنگامزود دستیابی :اطالعاتی رانت

ترین انواع رانت   یکی از مهمٔاهای عمرانی منش پولی، ارزی، بازار سهام، امور مالی وطرح ،بازرگانی
دست آوردن زودرس اطالعات ای از افراد با به  ترتیب که عده  به این .به نام رانت اطالعاتی است

جدید،  های گیری ها و تصمیم الوقوع در قوانین و مقررات، سیاست  مختلف در زمینه تغییرات قریب
 استفاده خود شخصی منافع جهت اطالعات در از این  شهری جامع های ها و نقشه اصالحات در محدوده

خود  زیرکانه به اطالعات صحیح این دستیابی .یابند میهای هنگفتی دست  کنند که به ثروت می
 .)1382،نا بی( شود گیری رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه می موجب شکل
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  پردازان  های نظریه دیدگاه. 3
های   عنوان الگوها و اهمیت توسعه اقتصادی در دولتتحت خود   در مقاله)1970 (حسین مهدوی

 :نماید  تعریف میصورت این به یا تحصیلدار را  ، دولت رانتیر رانتیر با در نظر گرفتن ایران
هایی هستند که به طور منظم میزان معینی از رانت خارجی را دریافت  های رانتیر، دولت دولت

رانتی است که از سوی افراد   اقتصاد داخلی است این رانت که منشأ آن بیرون از دایره. کنند می
 خاص کشور یک های حکومت و ها شرکت افراد، تیاراخ ها در بزرگ یا حکومت های ، شرکت خارجی

  نفت  صادرکننده کشورهای نفت و کشور یک از نفت  لوله عبور حق کانال سوئز، درآمد .گیرد می قرار
 که درآمدهای است اهمیت دارد این آنچهدر این میان . شود  رانت خارجی محسوب میبه عنوان

ثر ؤداخلی نیست و عوامل اقتصاد داخلی کمتر در آن مرانتی نفتی حاصل فرایند تولید در اقتصاد 
  .ایی خدادادی یا موهبتی طبیعی است هستند و در واقع عطیه

های یک   عنوان دولت تحصیلدار در جهان عرب ویژگیتحتای  حازم ببالوی نیز در مقاله
 : شمارد  میصورت  این  به دولت رانتی و تحصیلدار را

 تحصیلدار رانت خارجی وابسته است، در واقع در یک دولتدولت رانتی به طور عمده به 

تولید  پردازند، آن می یا استفاده از و اکثریت به امر توزیع کار تولید مشغولند تنها اندکی به )جو رانت(
 خصوص در ، مثالعنوان به. رود ها است و استفاده از آن معلول به شمار می  تمام فعالیتدلیلثروت 

ها به   نقش درآمدهای نفتی به قدری است که علت اصلی دیگر فعالیت  نفتهندکن کشورهای تولید
 بخش کوچکی از جامعه انجام   تولید ثروت به وسیله در دولت رانتی و اقتصاد رانتی، .رود شمار می

گیرد و مابقی جامعه به کار توزیع و استفاده از ثروت مشغول هستند و از آنجا که حکومت  می
   .ردم بر رانت خارجی نظارت دارند شمار اندکی از متنها  اصلی رانت خارجی است  کننده دریافت

   تفاوت اساسی. کند جویی ایجاد می  رانت    روحیهی اقتصاد نوع  ببالوی معتقد است که این
خلل  )کار و تالش( علت و معلولی    در این است که در رابطه  جویی با رفتار اقتصادی روحیه رانت

 .کند یوارد م
داند که بدون زحمت و   نیز رانت را به مثابه اقتصادی، درآمدی می)1388( علیرضا ازغندی

شود که دولت از منابع خارجی  در واقع رانت به درآمدهایی اطالق می آید؛ تالش یدی به دست می
 آورد، این درآمدها هیچ بدست می) مانند فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان(

   بارز این نوع درآمدها ناشی از فروش نفت،ه نمون.دن با درآمدهای تولید اقتصاد داخلی ندارارتباطی
است که البته در شمال آفریقا و خاورمیانه، رانت محدود به درآمدهای ...  آهن، آلومینیوم، مس و
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134  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

وشش است،  کار و که معتقد است که برخالف اقتصاد تولیدی که ثروت نتیجوی  .نفت وگاز است
  .ثروت ناشی از تصادف، شانس، روابط فامیلی و نزدیکی به منابع قدرت است

 

 ثیرات آنٔرانتیریسم و تا .4
های رانتیر  نماید که سیاست و حکومت در تمام دولت ادبیات مربوط به دولت رانتیر چنین تصور می

به عنوان جزء داخلی رفتار  رانتیریسم ، به عبارت دیگر .گیرد در چارچوب مدل رانتیریسم قرار می
ال این رانت خارجی پیامدهای مختلفی بر ساختارهای داخلی حدر هر   .شود دولت رانتیر متصور می

 اقتصاد به ه دولت، روابط دولت و جامعه و عرص توان این پیامدها را در سه عرصه جامعه دارد که می
  .قرار داد بررسی  موردتفکیک

 
 اخت دولتپیامد رانتیریسم بر س. 4-1

  :شود می شامل بر ساخت دولت  را عمدهثیرٔتا رانتیریسم سه  کهگفت توان می به طور کلی
 
 جامعهافزایش استقالل دولت از  - 

 سبب موضوعدولت رانتیر در مسیر کسب رانت، استقالل فنی و اقتصادی از جامعه دارد و همین 
 ، به عبارتی. داردرا درپیدولت رانتیر شود و استقالل اجتماعی  شدن بدنه دولت از جامعه میجدا

 منبع زیرارود   وزنه قابل اعتنایی به شمار نمی ای است که در آن جامعه گونه ماهیت رانتیر دولت به
دار   انحصاری عهدهصورتدر اعماق زمین قرار دارد و دولت به )  خام دیگرهنفت یا هر ماد(قدرت 
  .)1384ی،براترمی( برداری از این منبع طبیعی است بهره

 
 ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسی - 

گیرد،  را در اختیار می) درآمدهای نفتی(که دولت کنترل بخش اعظم ثروت موجود در جامعه  زمانی
یند ااین فر. آورد  کنترل منابع قدرت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز به دست میهزمین

 اجتماعی های گروه یابی زیع آن در سطح جامعه و قدرتقدرت در دست دولت، از تو تمرکز منابع

 های گروه میان فضای رقابت شدن سیاسی و باز در چنین فضایی امکان توسعه .کند می جلوگیری

 شود سلب می از جامعه دموکراسی و استقرار سیاسی  توسعهدر نهایتاجتماعی بر سر قدرت و 

  .)1382بشریه،(
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135 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

 ز توزیعی دولتتضعیف توان استخراجی و با - 

گرایی، نظام سیاسی به عنوان یکی  در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکرد
 ههای خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها کار ویژ های اجتماعی کار ویژه از خرده نظام

 هکی از معیارهای عمدبراساس این تحلیل، ی .ست ااستخراج منابع از داخل جامعه و توزیع مجدد آنها
توان استخراج و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه  یی یک نظام سیاسی، بررسی اسنجش میزان کار

 هستند بلکه اند  توان پاسخگویی به جامعهههای رانتیر نه تنها در زمین دولت .)1382فام، توحید( است
  .مدنداناکاردر خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل جامعه نیز 

 
  رانتهتبدیل شدن دولت به توزیع کنند - 

دولت در .  رانت در جامعه استهکنند  دولت، تبدیل دولت به توزیع بریکی دیگر از پیامدهای رانت
این دولت همان . کند ترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا می  اساسیشرایطیچنین 

ها به آنها دولت   اهمیت ویژگی توزیعی این دولتدلیله پردازان ب دولت تخصیصی است که نظریه
 در چنین  .)1987گیاکومو،( دهند های تولیدی قرار می گویند و آنها را در مقابل دولت تخصیصی می

های دولت وابستگی پیدا   کل نظام سیاسی و اجتماعی به میزان و چگونگی تخصیص هزینهشرایطی
 .کند می

  

 روابط دولت و جامعهپیامد رانتیریسم بر . 4-2
یکی دگرگونی : توان به دو صورت عمده مشاهده کرد  رانتیریسم بر روابط دولت و جامعه را میثیرٔتا

 .در قشربندی اجتماعی و دیگری تغییر شکل تقابل دولت و جامعه
 

 دگرگونی در قشربندی اجتماعی) الف

در یک جامعه با . کنند معه توزیع می نابرابری در سطح جاههای رانتیر اساساً رانت را به شیو دولت
 اما میزان بهرمندی ،شوند مند می  افراد کم و بیش از مزایای ناشی از رانت بهرهتمامساختار رانتیر 

دولت رانتیر اساساً از رانت به عنوان ابزاری برای کسب . افراد از این رانت به شدت متفاوت است
 بر   رانتهکنند یک دولت توزیع. کند  استفاده میرضایت افراد جامعه و باالبردن مشروعیت خود

خالف دولت متکی به مالیات که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش 
 نفتی های دریافت رانت  در اجتماعی های  باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروه  صرفاً صرف کند

خاطر نشان  ین ارتباط است که حازم ببالوی و لوسیانی لذا در هم.)1384،کاتوزیان( دارند برتری
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136  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

 خود خریداری سود سیاسی را به اتفاق نظر سازد که  دولت را قادر می درآمدهای نفتی  کنند که می
 .)1987گیاکومو،( کند

 

 تضعیف ماهیت نمایندگی دولت) ب

لت نیازی به استخراج  دولت رانتیر این است که از آنجا که رهبران دوهیکی از نتایج منطقی نظری
  ).1987 ،آبادی نجم (کردن از مردم بپردازندکنند که به نمایندگی منابع ندارند ضرورتی احساس نمی

است که از فشار مالی دولت بر جامعه ا ین معنه ا دولت رانتیر به درآمد رانت بهوابستگی فزایند
 به عنوان منبع اصلی  به درآمد مالیاتیهای رانتیر اساساًگونه که ذکر شد دولت  زیرا همان،کاسته شود

پردازان دولت رانتیر معتقدند در چنین شرایطی دولت در نظریه. های خود توجهی ندارد هزینه تأمین
مردم  آن چارچوب که در یابد می دست ضمنی با مردم جامعه به توافقی مقابل دریافت نکردن مالیات از

دریافت  عدم شعار ،دیگر عبارت به .باشند داشته جامعه مایندهن و منتخب  دولتی تادیگر انتظار ندارند
 یتوافق چنین .شود می تبدیل رانتیریسم ساختار از اساسی یئجز به نمایندگی عدم وجود در مقابل مالیات
  ).1387یوسفی، یجحا( شود می جامعه بر رانتیر دولت بیشتر هرچه هسلط و قدرت های پایه تحکیم سبب

 

 یریسم بر اقتصادپیامد رانت .3-4
 عمده از نکتهبا این حال دو . ای بر اقتصاد جامعه دارد به طور معمول، رانتیریسم پیامدهای گسترده

اختالل در گرایی و  جویی و مصرف تشدید روحیه رانتاز شود که عبارتند  این پیامدها اشاره می
 . اقتصادیههای توسع برنامه

 

 راییگ جویی و مصرف تشدید روحیه رانت) الف

 آوردن روی و اند اقتصادی غیر و مولد غیر هاییاساساً فعالیت جویانه رانت های فعالیت که داشت توجه دبای

های  های مولد منجر خواهد شد و بخشی از سرمایه ها به زیان فعالیت بازیگران اجتماعی به این فعالیت
 ).1381،خضری ( به هدر خواهد داداشتباهجامعه را نیز در مسیر 

ها عموماً برای پاسخگویی به  ن است که این گونه دولتایهای رانتیر حاکی از  جربه دولتت
یعنی به واردات گسترده  گیرند ترین کار را در پیش می ترین و راحت  ساده، جامعههنیازهای فزایند

خلی حضور گسترده کاالهای وارداتی در بازار دا. شوند مواد و کاالهای مورد نیاز جامعه متوسل می
گرایی را در جامعه دامن  زند و هم روحیه مصرف هم به تولیدکنندگان داخلی به ندرت ضربه می

زند و این موضوع همان چیزی است که در کتب مختلف تحت عنوان حاکم شدن نوعی روحیه  می
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137 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

 ه تازه ثروتمندشده جامعه دولت رانتیر برای ارضای تقاضاهای فزایند، بنابراین.شود رانتی مطرح می
 .نماید نوکیسه اقدام به واردات زیاد به ویژه کاالهای لوکس و مواد غذایی می

  

 های توسعه اقتصادی اختالل در برنامه) ب

 انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه صورتکه پیش از این ذکر شد، دولت رانتیر به  گونه همان
های اجتماعی و بدون در نظر گرفتن   دولت بدون مشورت با گروه تاشود همین امر سبب می. کند می

در چنین فضایی  .های خود را به اجرا در آورد مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی، برنامه
. آورند های مبتنی بر جایگزینی واردات روی می های رانتیر، براساس تجربه تاریخی به سیاست دولت

 قرار د توجهرموی و کاهش واردات در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخل
آیند از کارایی و  است که معموالً صنایعی که در چنین شرایطی پدید می  اما مشکل این،دنگیر می

 پایین بودن کیفیت محصوالت این صنایع تولیدات دلیلانعطاف پذیری الزم برخوردار نیستند و به 
  ).1380،انیکرم کردزاه (ا در بازار داخلی قابل فروش استآنها تنه

 

 از نفت تا رانت .5
 شناخته شده بود و از ابتدای کشف و استخراج آن تا به امروز به تدریج بر گذشتهمواد نفتی از 

 که نفت و مشتقات آن از چهار هزار سال پیش از معتقدندگروهی . است اهمیت آن افزوده شده
یز که آتش را مظهر اهورامزدا  زرتشت ندینهای  آموزه. است گرفته  مورد استفاده قرارمیالد
. داشتن آتش شد ای برای روشن نگه شمرد سبب توجه ایرانیان باستان به نفت به عنوان ماده برمی

گری در ایران بدون نیاز به چوب و هیزم به طور دائم مشتعل بودند  های دوران زرتشتی برخی آتشگاه
  ).1381،فرشادگهر (خواندند که آنها را آتش جاویدان می

 دشمنان و هها نیز از نفت و مشتقات آن برای به آتش کشیدن قلع ایرانیان باستان در جنگ
هرودوت قدمت آشنایی انسان با نفت را بیش از چهارهزار . کردند ها استفاده می درمان شکستگی

 استفاده از نفت و قیر برای مومیایی کردن اجساد در مصر قدیم. است  از میالد ذکر کردهپیشسال 

سدها  ها و کردن قایق اندود یا برای قیر عنوان سوخت همچنین در گذشته از مواد نفتی به. است شهورم
  ).1374،ذوقی (شد گیری می  امراض پوستی و عفونی همانند وبا، سل و روماتیسم بهرههو یا معالج

کرد به   استفاده می،یافته بودندبشر در گذشته تنها از مشتقات نفتی که در سطح زمین جریان 
کندند و پس   اروپایی شرقی و رومانی دهقانان زمین را با دست میانند مناطق مرخی که در بای گونه

ای از آن به دست  کردند که ماده آوری تراوشات طبیعی داخل زمین آن را تقطیر می از جمع
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138  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

 هر در. )1374،یرگین (کردند آوردند و از آن به عنوان سوخت چراغ روشنایی استفاده می می
 .شود  میآغاز 19، تاریخ نفت در قرون جدید از قرن صورت

مایشگاه خود تقطیر  یکی از دانشمندان آمریکایی مقداری نفت خام را در آز1833 در سال
تری به دست آورد که در چراغ روشنایی به  توان نفت سبک  که از این نفت خام میکرده و دریافت
متر در پنسیلوانیا حفر  23  نخستین چاه نفت در عمق1859  اما در سال).1384،فاتح (مصرف برسد

ت روز به روز افزایش پیدا کرد و  آن تولید جهانی نفدر پیگردید و سوخت مایع به دست آمد و 
  ).1358،واسیلیف ( میلیون تن رسید2760 استخراج آن به1974 در سال

 سیاستمدار مشهور  به حدی رسید که لرد کرزن20 اینکه اختراع نفت در قرن در نهایت
یروزی نایل متفقین به پ: گوید های جهانی می  نفت و اهمیت آن در جنگخصوصدر  انگلیسی

 1287  چاه نفت ایران در سالنخستیناما به هر حال ). 1357،ینلسا ( نفتهنگردیدند مگر به واسط
 سیاسی و آثاربا این حال ). 1382،قطبی (برداری شد  در مسجد سلیمان بهره میالدی1908شمسی و 

های پایانی خود را   قاجار سالهها در ایران هویدا نشد و سلسل الاجتماعی استخراج طالی سیاه تا س
   ).1387،شکاری ( و همچنین معادن گذراندهای مستقیم و غیرمستقیم ز مالیاتبا درآمد حاصل ا

ا در درآمدهای رضاشاه نخستین کسی بود که سهم درآمدهای نفتی ر  کهکردالبته باید عنوان 
  ).1989،ییکد (کار گرفتهای توسعه و نوسازی کشور ب  طرحدولت افزایش داد و آن را در اجرای

 فقدان قدرت دلیلاست که تا زمان به قدرت رسیدن رضاشاه به مل دیگر این ٔ قابل تاهنکت
ایر مرکزی، درصدی از درآمدهای نفتی به عنوان حق محافظت از تأسیسات نفتی به ایالت و عش

 رضاشاه با سرکوب عشایر و خلع سالح آنها، این درآمدها را به دولت باز اماگردید،  پرداخت می
  ).1363،طوسی رئیس (گرداند

با این حال درآمد دولت ایران از این بخش چه در عصر قاجار و چه دوران پهلوی اول در 
 مرداد و با آغاز فعالیت 28 یاما پس از کودتا. ترین منبع درآمدی دولت باشد حدی نبود که مهم

جام سبب شد در این مسئله سران. کنسرسیوم درآمد نفتی ایران سیری ثابت و رو به رشد یافت
ترین منبع درآمد   درآمدهای نفتی در جایگاه اصلی1340ه بتدای ده و ا1330ه های پایانی ده سال

 .دولت قرار گیرد که در پی آن دولت رانتیر در ایران شکل گرفت
  

 )1332-1291(  در دوره زمانیدرآمدهای نفتی ایران .6
 خام به ه صدور یک یا چند مادطریق رانتیر دولتی است که بخش اعظم درآمد خود را از دولت

 42حازم ببالوی در این زمینه از سهم حداقل. مؤسسات یا کشورهای خارجی به دست آورد
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139 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

چنین تعریفی برای توضیح . ستا  درآمدهای دولت سخن گفتههدرصدی این درآمد در مجموع
 یعنی اواخر دوره قاجار و حتی دوران پهلوی اول صادق )1332-1291 (دولت ایران درمقطع زمانی

 . درآمد نفت به این جایگاه در اقتصاد ایران دست یافت1340ه نیست؛ در واقع از ده
 گفت که در توان می) 1332-1291 (بندی از وضعیت درآمدهای نفتی ایران طی دوره  جمعدر

 جایگاه امااین دوره درآمد نفتی به ساخت قدرت براساس الگوی دولت رانتیر در ایران منجر نشد، 
 هزار تن در سال آغاز 43 تولید نفت ایران دراین دوره از. برتری در درآمدهای دولت به دست آورد

 آغاز شد و ر یک سال د هزار لیره250 هزار تن رسید و درآمد حاصل از آن نیز از 31750به  شد و
  . میلیون لیره رسید16به 

  این دوره، درآمد نفتی تا سطحدر
3
از درآمدهای دولت رسید که در واقع در آن زمان نیز  1

گیری دولت رانتیر در ایران  نسبت به سایر درآمدهای دولت دست باال را داشت هرچند سبب شکل
های این دوره وارد نشد و  وارض ساخت دولت رانتیر در دولتنباید فراموش کرد که ع. نشد

  ).1383،عباسی (داد را انجام میها  تر وظایف سنتی مربوط به دولت بیشاهرضاش
 

 )1357-1332(دوره زمانی درآمدهای نفتی ایران در  .7
اف  بسیاری از اهد مرداد و پس از آن ورود کنسرسیوم به صنعت نفت ایران عمال28ً  کودتایبا

 نفت ایران به کنسرسیومی واگذار شد    تولید و عرضه امانهضت ملی شدن صنعت نفت از بین رفت،
 جایگاه ء و ارتقاوضوعاین م. پرداخت های خود را به دولت ایران می  درصد از خالص دریافتی50که

 تا امروز المللی برای خرید آن سبب شد از آن تاریخ ها و نیز رشد تقاضاهای بین نفت میان انرژی
 بود که گروهی از کارگزاران حدیتثبیت درآمد نفت به . دندرآمدهای ملی ایران تثبیت شو

. های صنعتی انداخت گذاری  کشور و سرمایهه توسع برداری از آن در زمینه حکومت را به فکر بهره
 اول  نامهبر.  توسعه در ایران تشکیل شد  نهادی برای تدوین یک برنامه1328  بار در سالنخستین

 با اماهای نهضت ملی ناکام ماند،  شده توسط این نهاد به دلیل قطع درآمدهای نفتی در سال تهیه
 تبدیل شده ی دائمی با عنوان سازمان برنامه که به نهاد- این نهادهبازگشت این درآمدها دومین برنام

رای آن سهم ابع اج درصد از من5/64  ارائه شد که)1341-1334 (های  برای اجرا در سال-بود
  ).1376،المللی انرژی مؤسسه مطالعات بین (درآمدهای نفتی بود
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توان سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیر لقب داد و از این زمان به   را می1957  سالبنابراین
 درصد را در درآمدهای دولت ایران داشته به 40 بعد نفت عالوه بر اینکه همواره سهمی بیش از

  ).1387،شکاری (ستا  دادهثیر قرارٔرا تحت تاایران  متغیر مستقل نظام اقتصادی و سیاسیعنوان یک 
 حسین مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران در همین دوره نظریه دولت رانتیر را ارائه داده دکتر

سهم درآمدهای نفتی در مجموعه  که است و ایران را مصداق بارز آن معرفی کرده و چنین آورده
 میالدی 1965 سال در درصد 50به )1333تقریباً( میالدی 1954 سال درصد در 11مدهای دولت از درآ

 ).1970،مهدوی (است افزایش یافته) 1342تقریباً(
گاه وابستگی دولت به درآمدهای   تا زمان پیروزی انقالب اسالمی هیچ1350 های دهه  سالطی
یل اعتصاب کارکنان صنعت نفت تولید نفت ایران  به دل1357البته در سال .درصد نبود 54نفتی زیر 

نگاه کلی به میزان درآمدهای  . یافتکاهش میلیارد دالر 15کاهش یافت و درآمد نفتی کشور به 
 40 ، این درآمد بیش از1332 دهد که تقریباً از سال  نشان می)1357-1332 (نفتی دولت در دوره

 میزان الزم درآمد خصوصاگر تعریف ببالوی در . است درصد منابع درآمدی دولت را تأمین کرده
 1339 باید گفت که از سال) درصد درآمد دولت42(یریم ذرانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپ

  .است ساخت دولت در ایران رانتیر بوده
 

  و پیامدهای دولت رانتیر در دوران پهلویابعاد .8
عی ایران انکارناپذیر است و شاید بتوان گفت  نفت و درآمدهای آن بر ساختار سیاسی و اجتماتأثیر
از . اند  مشابه ایران داشتهشرایطی این متغیر در ایران حتی بیشتر از دیگر کشورهایی است که تأثیرکه 

 .است داشتهاین لحاظ شاید ایران اولین و باالترین کشوری باشد که نفت در آن چنین جایگاهی 
 اولین استخراج صنعتی نفت و بود 1901 در سال به بیگانگان امتیاز نفت هکنند  اولین اعطاایران

 1951 در سال و اولین کشوری بود که صنعت نفت  در ایران انجام شد1908 در سال در خاورمیانه
دولت پهلوی دولتی رانتیر بود زیرا به طور منظم مقادیر  که د گفتیدر ادامه با .در آن ملی گردید

 1سه عامل میراث تاریخی یعنی نظام سیاسی پاتریمونیال. کرد فت میعظیمی از رانت خارجی را دریا
المللی  در ایران، اوضاع داخلی ایران یعنی ناکامی جبهه ملی در اداره موفق کشور و وضعیت بین

 حفظ کند تا به دام را خود در ایران هنشاند کوشید دولت دست مریکا میآیعنی شرایطی که 
  ).1382،یوسفی حاجی (گیری و تثبیت دولت رانتیر در ایران شد ساز شکل زمینه کمونیسم نیفتد

 

                                                 
 .باشد تابعیت می–فرهنگ سیاسی پاتریموینال به معنای پدرساالری و فرهنگ امریت . 1
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 ایران اسالمی  دولت رانتیر در جمهوریالگوی .9
 ای گونهتوان به  ز می هوری اسالمی را نیه شده از دولت تحصیلدار، نظام جمئ تعاریف ارابراساس

های دولت تحصیلدار را  گیل اقتصادی دانست یعنی تمام ویژئ همان وضعیت قبلی در زمینه مساهادام
 با نهخوارا که دولت جمهوری اسالمی حیات خود را در گروی همکاری رانت در حالی. داراست

ها بیشتر  آوری مالیات  رسد کارایی دولت در جمع داند هرچند که به نظر می ژوازی تجاری میربو
 عمل در جهت کاهش  نظری و چه درلحاظهایی چه از  های گذشته تالش است و در طول سال شده

 قعیتی واامادرآمدهای دولت به منابع زیرزمینی از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی صورت گرفته، 
تواند به حیات خود ادامه   منابع خدادادی میه تنها با فروش سخاوتمندانایراناست انکارناپذیر که 

های ایدئولوژیکی و  عت در زمینه با وادار کردن مردم به اطاایران توان ادعا کرد که حتی می. دهد
 و غیرتولیدی و توزیع رانت و اعطای لیهای اقتصادی مشوق صنوف دال ریزی اخالقی و با برنامه

نفتی  درآمدهای وجود کاهشدر واقع با . است تر از قبل ماهیت تحصیلداری پیدا کرده یارانه گسترده
 است ر دولت اسالمی گسترش داده دولت، مالحظات سیاسی ویژگی دولت توزیعی را دهدر بودج

  .)1384،ازغندی(
 هتدا اسکاچپول با استفاده از نظریه دولت تحصیلدار، درآمدهای کالن نفتی پهلوی را که چهر

 داند و برای جمهوری اسالمی می1357 ساز انقالب ، زمینهندغیر دموکراتیک به دولت بخشیده بود

 امیرمحمدحاجی یوسفی نیز باتوجه به سهم. ل استئرا قا اتکا به منابع خدادادی همین ماهیت دلیلبه 

 رژیم تغییر از پس بالفاصله زیرا دانسته تحصیلدار را عمومی، دولت ایران درآمد کل در درآمدهای نفتی

 کردنملی بعالوه .یافت افزایش نفتی مدهایبه درآ های دولت وابستگی اسالمی جمهوری استقرار و

مخابرات و  و ونقل حمل بیمه، خدماتی، زی،کشاور صنعتی، تجاری، ،تولیدی های شرکت  ها، بانک
ای  ها، تسلط و سلطه دولت بر امور اقتصادی به صورت بسیار گسترده مصادره حکومتی کارخانه

 جو انقالبی حاکم بر دلیلهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به  هرچند که در سال.افزایش یافت
 دولت و جامعه مدتی از بین رفت و مفهوم دولت ینها تمایز ب  و فعالیتکردن منابعجامعه روند دولتی

 از پایان  اما،گرفت تحصیلدار تحت الشعاع امواج انقالب و ضرورت دفاع از وطن و انقالب قرار
ها  در این سال. سازد  به بعد دولت تحصیلدار و رانتی ماهیت خود را نمایان می1368 جنگ در سال

ای و  زا و بازسازی جنگ، تمرکزگرایی از تهران و تعادل منطقه دی درونسیاست توسعه اقتصا
 تحت اما )1384،ازغندی (شود  اعالم میبه طور رسمیسیاست توسعه اقتصادی جایگزینی واردات 

 سیاست جایگزینی واردات جای خود را به استراتژی   جهانی و برنامه تعدیل اقتصادی،کفشار بان
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برنامه دوم  .سازی و آزادسازی بود های خصوصی صل آن اتخاذ سیاستتوسعه صادرات داد که حا
 ساختاری و هم از لحاظهم از ) 1378-1374 (های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برای سال

 بود هیچ تفاوتی با  وابسته عمدتاً به درآمدهای نفتیمین برنامهٔتاکه این جهت   ماهیت و هم ازلحاظ
عدالت اجتماعی  به هدف اصلی خود که برقراری ،بنابراین.  نداشتگذشته های  ساله توسعهبرنام

 ).1382،یزاحمدی و فو پور (نیافتبود دست 
 ه یوسفی با تأسی از الگوی لوسیانی بین فرایند آزادسازی اقتصادی دورامیرمحمدحاجی

ست  و آزادسازی نسبی سیاسی دوره ریا)1376-1368 ( هاشمی رفسنجانی آقایریاست جمهوری
 برقرار ای  با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار رابطه1376  محمد خاتمی پس از آقایجمهوری

های ریاست   را همانند آزادسازی اقتصادی سالیاسیسازی نسبی س ساخته و تحقق شرایط آزاد
حاجی یوسفی . است  هاشمی رفسنجانی ناشی از افول ماهیت دولت تحصیلدار دانسته آقایجمهوری
مدی دولت تحصیلدار در فائق آمدن بر ا سال جنگ و عدم کار8کند که بحران ناشی از  یاضافه م

 مشارکت سوی و نظام سیاسی را به داد کاهش  رابحران مالی و اقتصادی، نقش تحصیلداری دولت
  و شعار جامعه مدنی و توسعه سیاسی را سرلوحهسوق دادهای اجتماعی  اقتصادی و سیاسی با گروه

حکومتی  دستگاه وابستگی ها سیاست و ها تالش این  هرچند که).1376،یوسفی (داد قرارسیاست خود 
 خاتمی به رغم افزایش حمد م آقای سال ریاست جمهوری8 در زیرابه منابع نفتی را کاهش نداد، 

درآمدهای دولت از درآمدهای مالیاتی و صادراتی باز هم منبع اصلی درآمد دولت را منابع 
شاهد افزایش روزافزون واردات کاالهای مصرفی چه به  ،عالوه بر این. دهد  میخدادادی تشکیل
 کشور اخل چه به صورت غیررسمی و همچنین افزایش دائمی مصرف انرژی در د وصورت رسمی

گذاری سرمایه های گروه در نفت صادرات زمینه حفظ وضع موجود در ضمن اینکه. هستیم
3
درآمد  1

  ).1376،شامبیانی (است ی نفت در خود صنایع نفت بودهارز
طلب  های اصالح  طبقه متوسط و الیه1376  از انتخابات ریاست جمهوری دوم خردادپس

ای از طریق نهادهای مشارکت قانونی در جهت افزایش سهم  طبقات دیگر جامعه تالش همه جانبه
مد و ا همزمان مدیریت ناکاراما. م دادندهای سیاسی و اجتماعی انجا گیری یند تصمیماخود در فر

یند نهادسازی او در فر دهای اجتماعیقانونی در نها های قانونی و غیر ای با دخالت  حرفهنخوارا رانت
کنندگان  ین ترتیب تمام آرزوهای مشارکته امدنی در تضعیف جامعه مدنی گام برداشتند و ب

 رانتی و -های ارزی صیلدار با همان پشتوانه بر باد رفت و دولت تح1376 انتخابات دوم خرداد
حیات سیاسی به تر از گذشته  حتی قوی برخورداری از حمایت علنی و پنهانی نیروهای طرفدار خود
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های چشمگیر سیاسی، فرهنگی و اقتصادی  رغم وجود تفاوت هب). 1384،ازغندی( دهد خود ادامه می
 ارزی ای تشدید وابستگی به درآمدهدلیل، اما به های قبل از خود دارد که جمهوری اسالمی با دولت

ت دولت تحصیلدار را همانند گذشته دارا اها و خصوصی  ویژگیبیشترناشی از فروش منابع زیرزمینی 
المللی پدید  های ایران در عرصه داخلی و بین  پیروزی انقالب تحول عمیقی در سیاستبا .باشد می
ت تولید نفت و مواضع نفتی ایران در بازار جهانی انرژی این تحول که آثار شگرفی بر وضعی. آمد

 ه منابع نفت کشور و شیووضوعبرجای گذاشت معلول نگرش متفاوت رهبران انقالب به م
های شدیدی در زمینه تولید و صادرات نفت ایران  در چنین شرایطی، نوسان.  بودآنبرداری از  بهره

به تب و تاب انقالب وجنگ، زمامداران کشور به ساله مربوط  10ه پدید آمد اما با گذشت دور
توسعه توان تولید و صادرات  و هایی با هدف ایجاد ثبات در بخش نفت تدریج به سوی اتخاذ سیاست

 . کردنددااین بخش گرایش پی
 گذاری سرمایه جذب کشور، شدهتخریب صنایع بازسازی ضرورت و تحمیلی جنگ گرفتن پایان با

با این حال به واسطه مجموعه شرایطی . های توسعه قرار گرفت دولت و برنامهخارجی در دستور کار 
های خارجی در  ها و موانعی در راه جذب سرمایه که عمدتاً پس از انقالب پدید آمد، محدودیت

  .اشتدثیر فراوانی أهای بعدی در این بخش ت گذاری ایه و گاز ظاهر شد که بر روند سرمنفتبخش 
 

 یع متقابل بقراردادهای .10
های خارجی در بخش   شرایطی که مسئوالن کشور پس از پایان جنگ، ضرورت جذب سرمایهدر

 نوع و در نهایتهای خارجی   در مسیر جذب سرمایهییهانفت و گاز را احساس کردند، محدودیت
براساس این . خاصی از قراردادهای خرید خدمت در چارچوب بیع متقابل مورد توجه قرار گرفت

های عمده نفتی، حاکمیت و مالکیت منابع و  گیری از خدمات شرکت  ضمن بهرهادهاقراردنوع 
اجرای قراردادهای بیع متقابل عمالً از برنامه دوم توسعه . ماند تأسیسات نفتی متعلق به ایران باقی می

متقابل قراردادهای بیع   قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا با امضایمورد توجه) 1378-1374(
قراردادهای بیع متقابل در برنامه سوم . نماید منابع خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز استفاده از

 اما برای امضای این قراردادها در این برنامه سقف ،نیز مدنظر قرار گرفت )1379-1383(توسعه 
  ).1381،بیگی حسن (معینی در نظر گرفته نشد

خاب فراروی جمهوری اسالمی برای تأمین عایدات ارزی به  بیع متقابل آخرین و تنها انتروش
ضعف دانش فنی کشورهای صادرکننده نفت و وابستگی مطلق در این زمینه به . آید شمار می
زنی در استخراج و تولید نفت برای  های صنعتی واستراتژیک دنیا موجب شده چانه قدرت
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144  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

های آمریکا نیز  اعمال تحریم.  مشکل باشدبسیارجمهوری اسالمی ایران ه ویژه صادرکنندگان نفت ب
مشکل را مضاعف کرده و این مانع در کنار ریسک باالی منطقه خاورمیانه باعث مقبولیت سیستم بیع 

 هستند و به آگاهاما باید توجه داشت که پیمانکاران خارجی از چنین معضالتی . است متقابل گردیده
 .نمایند ان پیشنهاد می معموالً شرایط دشواری برای ایردلیل مینه

های صورت گرفته اگر به منابع درآمدی دولت ایران نگاه  در مجموع و خارج از تمام بحث
 درآمد دولت ایران از راه فروش  درصد42 تا اکنون باالی1960یابیم که از حدود سال کنیم درمی

، 1379 سالجمع کل درآمدهای قطعی دولت ایران در  ،است؛ به عنوان مثال نفت بدست آمده
  میلیارد ریال بوده5/59448 میلیارد ریال بود که درآمد حاصل از فروش نفت و گاز 5/124284

 است  از درآمدهای دولت مربوط به صادرات نفت و گاز بوده درصد8/47است یعنی چیزی حدود
کار   نیروی این رانت یعنی بازده نفت خام به ابزار داخلی تولید و ،سوی دیگر از ).1382،فروش پیله(

 که مسئولیت را بر عهده دارد تمام آن نیز دولت ردنو تالش بستگی ندارد و در دریافت و خرج ک
  . فوق در ایران نمایان استه شرایط چهارگان که تمامدهد نشان میاین موضوع 

 

  رانی در ای برون رفت از اقتصاد رانتیها راه .11
ایم الزم است تا  یران شناختهدار را در ا اکنون که ابعاد متفاوت یک دولت رانیتر یا تحصیل

  .  اجرایی دولت پیشنهاد دهیم ارهای برون رفت از این اقتصاد رانتی را بشناسیم و آن را به بدنهکراه
  

  نفت به عنوان سرمایه از نفتتفکیک مقوله .1-11
های طبیعی گوناگونی که در  یابد و ثروت کند افزایش نمی  می آن زندگیدر زمینی که انسان کمیت

 در گسترش است و لحظه نیازهای مردم با پیشرفت تمدن هر  اما،شود خاک نهفته است بیشتر نمی
 نآنچنا. د کرده طبیعت را سرانجام از پاسخ گفتن به نیازهای همه مردم درمانده خواموضوعهمین 
 را استنباط کرد اهمین معن »و اخرجتَ االرضَ اَثقالها« ر سوره زلزله توان از این آیه شریفه د که می

 ).2آیه ،سوره زلزله (پذیرد و پایان میشود  مام میکه محتویات زمین روزی ت
است در پهنه   بودهانسانصالح ه  نیاز و به که خداوند متعال آنچه مایکرد باید عنوان سویی از

 دست کفران نعمت و ستمکاری این فرصت الهی را از  تیجه انسان در ناست اما هستی گرد آورده
 نادرست  پس براساس تعالیم دینی، استفاده). 33آیه ،سوره ابراهیم (»نَّ اإلنسنَ لَظلُومٌ کُفَّارإ«  دهد می

گیرد، حال آنکه نفت به عنوان یک موهبت الهی  های الهی مورد نکوهش قرار می و افراطی از نعمت
  قرار دارد کارشناسان روزی دیگر آنچنان که اکنون در دسترس مااز دیدگاهشمند  ارز و یک سرمایه
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145 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

   در اولین قدم باید راهی غیر از عایدات نفتی را برای تأمین بودجهبنابراین. توان آن را پیدا کرد نمی
 تفکیک مقوله نفت به عنوان سرمایه از مقوله ،ها روشجستجو کرد که در حال حاضر یکی از این 

 ).1380،نصری ( باشد فت مین
 میلیارد 550 نفت و گاز حدود هایی مانند  داراییدر چهار دهه اخیر کشور ما از محل فروش

اما ورود این میزان . شود محسوب میدالر درآمد کسب کرده که در حد خود سرمایه بسیار عظیمی 
تی به جای ثروت و سرمایه های نف است زیرا پول  واقعی به همراه نیاورده سرمایه به کشور توسعه

گذاری  ریزی مناسبی برای سرمایه که اگر برنامه در صورتی. است ای جاری شده صرف هزینه
 ای دیگر بود های مولد صورت گرفته بود، امروز وضع به گونه ها در بخش گسترده این پول

 ).1384،میرترابی(
. است  ثروت صورت گرفتههای اخیر برای تفکیک درآمد از  سالطی مثبت محدودی اقدامات

توان به ایجاد صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد که یکی از اهداف آن  از جمله این اقدامات می
 . گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است  برای کمک به سرمایهها محل فروش داراییگیری از  بهره

ره ارزی از یورش که استقالل صندوق ذخی است  قابل تأمل است این قسمت که در اینای نکته
ا که این صندوق تأسیس شد تا زیرباشد  ها جهت تأمین کسری بودجه بسیار ضروری می دولت

پذیری کشور  درآمدهای نفتی مازاد بر نیاز به آن وارد شود تا اهرمی باشد برای جلوگیری از آسیب
صی واگذار  نیمی از ذخایر موجود به بخش خصوسویی نیز قیمت نفت و از های به هنگام نوسان

  ).1385،نا بی ( گیرندمورد استفاده قرارهای تولیدی و عمرانی  شود تا در اجرای طرح
 از لحاظ عقل و منطق حاکم  که خارج از تمام تحقیقات کارشناسانه باید گفت، سوی دیگراز

  از یک منبع درآمد باشد، آن همگیری  بهرهبر روابط بازرگانی نیز نباید یک فرد تنها متکی به
المللی و جهانی نیز   نفت که خود تحت تأثیر عوامل بیناننددرآمدی از نوع موهبت زمینی آن م

  .باشد می
 

 کوچک کردن دولت . 2-11
 تجویز برای رهایی به این دلیل. شود  شعاع فراگیر خود کل اقتصاد جامعه را شامل می  به واسطهنفت

رو راه رهایی از   همه جانبه است، از اینه و توسعاقتصادیبرای بهبود  از وابستگی به آن مانند تجویز
 دولتاز دخالت در اموری که مربوط به  این مشکل عمده این است که دولت کوچک شود و

 .است ه کاالها و خدمات عمومیئ هر دولتی تأمین امنیت و ارا   اصلی و اولیه وظیفه .نیست پرهیز کند
تسهیل  مالیات پرداخت شده و آشکاررونق اقتصادی  م،مرد به واگذاری امور و دولت با کاهش دخالت
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146  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

دخالت . ستجویی اصوالً با مداخالت دولت در اقتصاد مقارن ا  پدیده رانت).1380،نصری (شود می
های اقتصادی در بازار رقابت ایجاد اختالل نموده و زمینه را برای  بیش از حد دولت در فعالیت

 عمومی مصلحت نوعی با هدر مسائلی که بالبته  .سازد میهای فرصت طلبانه فراهم  گسترش فعالیت
مرتبط است مداخله دولت در اقتصاد ضروری است که در این قبیل موارد دولت با انجام سه نوع 

  .گذارد اقدامات تولیدی، تنظیمی و رفاهی قدم پیش می
 زیربنایی و ها بیشتر کاالها و خدمات در اینگونه فعالیت:  تولیدی استراتژیکاقدامات) الف

صنایع پایه و مهم همچون ساخت جاده، اسکله، سد، صنایع سنگین یا مادر و صنایع مرتبط با امنیت و 
 رشود و نباید د گیری میاهمیت آنها توسط دولت پیدفاع ملی از جمله در زمینه تسلیحات به دلیل 

 .گونه مسائل از نقش دولت کاسته شود این
 شامل برقراری یک نظام و  به صورت خدماتاغلبها فعالیتگونه  این:  تنظیمیاقدامات) ب

 در هماهنگی تجارت، ایجاد و خارجی تولید و داخلی بردن موانع اوزان، از بین پایدار، یکسانی پولی

 این از هدف ،واقع در .باشد می قراردادها و حامی قوانین نظام قضایی استقرار اقتصادی و های سیاست

 کردنبرطرف در دولت دخالت واقع در است؛ بازار برای فعالیت الزم اجتماعی تربس سازی فراهم اقدامات

 نیاز جامعه و تنظیم در بازار و همچنین دخالت در تعیین کاالهای مورد ها عدم توازن و نارسایی

 .استها بسیار ضروری قیمت
 و شغلی های هبیم بهداشتی، و درمانی خدمات ارائه شامل که اقدامات این :رفاهی اقدامات) ج
 وقعاتت و زندگی سطح افزایش با دنشو می ... و کارافتادگی از و بازنشستگی حقوق اجتماعی، تأمین

 مردم از قانونی های حمایت ،واقع در .یابد می افزایش دولت سوی از خدمات این طریق ارائه انتظار جامعه

  ).1382،نا بی( شود می محقق دولت سوی از جامع رطو به و صرفاً خصوصی بخش و صنایع صاحبان و
 سوم   قانون برنامه35خواری در اقتصاد ایران، بر اساس ماده   با توجه به ضرورت حذف رانتاما

 انحصارات دولتی را حذف به تدریجگری خود را کاهش دهد و  توسعه مقرر شد که دولت تصدی
 .نماید

همچنان از درآمدهای نفتی برای که دولت ساختاری حجیم و پرهزینه دارد،  تا زمانیدر نتیجه 
تأمین مخارج خود استفاده خواهد کرد بنابراین با کوچک شدن دولت، بخش بزرگی از درآمدهای 

کردن  ارهای عمده کوچککیکی از راه.  مولد آزاد خواهد شدهای گذاری نفتی برای سرمایه
 پس از انقالب مورد هع توس  ساله5  سازی در قالب سه برنامه خصوصی. سازی است وصیصدولت، خ
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147 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

 است که دولت دلیلبه همین . مد بوده استاسازی بسیار کند و ناکار ند خصوصیتوجه بوده اما رو
 .)1382،مجله اقتصاد ایران (است به جای کوچک شدن در عمل بزرگتر شده

سازی   در ادامه این روند باید به آن اشاره شود موانعی است که اکنون در روند خصوصیآنچه
 جابجایی قدرت از کارآفرینان و مدیران به وابستگاه سیاسی را اکم است بر این اساسشور ما حدر ک
های  سازی در برنامه های تقویت بخش خصوصی ترین دالیل عدم موفقیت سیاست توان از مهم می
 ).1384،ازغندی (های اقتصادی و عمرانی ارزیابی کرد  و سوم در زمینهومد

های ما در  خانه ت صرفاً تأمین اجتماعی است به این مفهوم که وزارتشان از دول  تلقیای عده
حقوق اقشار  ی  اقتصادی اداره شوند و در جهت ایفابایست میچارچوب منطق آزادسازی اقتصاد 

های دولتی به مردم از طریق   کمک تمام بزرگ تأمین اجتماعی ایجاد شود و  پذیر یک وزارت آسیب
سازی به مفهوم جداسازی دو   در شرایطی است که در واقع خصوصیع موضو بگیرد؛ اینصورتآن 

 شرط ضروری برای ایجاد  کهمفهوم اقتصاد و تأمین اجتماعی است و پیوسته به این مسئله باید گفت
یک بخش خصوصی نیرومند وجود امنیت برای سرمایه است البته در کنار آن باید بتوانیم احساس 

  ).1380،ادیب (ش دولتی تمهید کنیم را در بخصوصیمسئولیت بخش خ
 اهتمام به الوه بر امنیت و احساس مسئولیت ،سازی ع  دیگر نکات کلیدی در بحث خصوصیاز

 رشد و ارتقاء زیراباشد  ایجاد یک رقابت سالم و صحیح در صنایع و در بازار عرضه و تقاضا می
ایت کند و بعد با ایجاد  تا مدتی از صنعت حمبایست میکیفی در گروی رقابت است پس دولت 

انحصار و رانت ایجاد  های خود را کاهش دهد زیرا ممانعت از این امر  او یاد بدهد که هزینهبهرقابت 
 در این رابطه حتی از .کیفیت هستند کند و در کنار آن مردم محکوم به استفاده از کاالهای بی می

  ).1380،وهاجی (یم و نه یک ابزار درآمدیها هم باید به عنوان یک ابزار حمایت استفاده کن تعرفه
جمهور خود را انتخاب نمایند پس حق دارند کارخانه   ملتی حق دارد تا نمایندگان و رئیساگر

سازی نام برد که  توان از یک نوع خصوصی  داشته باشند بنابراین بسیار واضح است که اصوالً مینیز
 عبارت دیگر هد و بنتأثیر ت و دولتمردان در آن بیدولکنند یعنی   میایفادرآن مردم نقش اساسی را 

الزمه این کار اعتقاد به اصل عدم مداخله دولت به . است سازی صورت نگرفته در آن اختصاصی
  تبدیلدار به یک دولت ناظر دولت را از یک سرمایهباید باشد،  صورت مستقیم در امور اقتصادی می

. کننده نباشد  تولیدد خواما به مصالح جامعه مشخص نماید مشی کلی را با توجه  خطتنهایم که ینما
کند به  اصل مداخله دولت در امور اقتصادی که به موجب آن دولت تولید را راهنمایی می  ،در واقع

ی توزیع و جلوگیری ای است که دولت اسالمی همواره برای تضمین اجرای قوانین عموم مثابه وسیله
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بنابراین الزم است تا به  ).1372،رزمی (گیرد می  اجتماعی بر عهدهتتخلف از عدال ها و از کجروی
 کاهش دخالت دولت هر ساله مقداری از وابستگی دولت به نفت کم شود و به همان میزان در دلیل

  .سازی گام برداشته شود جهت خصوصی
 

 سازی مالیات  نهادینه. 3-11
 در شرایط  امانمایند درآمدهای نفتی تجویز می تکیه بر درآمدهای مالیاتی را به جای بسیاریافراد 

 افزایش بعالوه .نماید مدت وضع مالیات و افزایش آن رکود فعلی را تشدید می  فعلی و در کوتاه
  کننده  جبرانانیست رو صرف مالیات برد از این  افزایش تولید را در بلندمدت از بین می مالیات انگیزه

پردازی برای جبران بخشی از عایدات دولت امری  ازی مالیاتس نهادینه  عوارض نفت نیست بلکه
آور مالیات از تبعات  توان با افزایش سرسام یک شبه نمی[ و  استبلندمدت حساب شده، تدریجی و

 اجتماعی   مالیات را اصالح نمود و ضرورت توسعه کننده  ابتدا باید نظام وصول]اقتصاد نفتی رها شد
  .)1380،نصری (را اجابت کرد
 مشروعیت فرهنگی مالیات ینوعای باید   از هر مسئله که پیش بحث مالیات باید گفتپیرامون

 به عنوان مثال در فرانسه فرهنگ مالیاتی نهادی .شدن فرهنگ مالیات تعریف و طراحی شودیا نهادی
ست و ا بندی جدیدی به صورت نهادی درآمده  افکار عمومی تقسیم ن معنا که در بدنهایاست به شده

های اجتماعی و اخالقی دارد که  شود که هر فردی یک سری مسئولیت ین صورت تعریف میه اب
 فرد این مسئولیت را سویشود که به وکالت از   ایجاد میهایی نهاددلیلباید انجام دهد به همین 

  ).1380،بادی ( آن را با پرداخت مالیات و عوارض تأمین نماید دهد و تنها فرد باید هزینه انجام می
باشد یعنی مردم   میمواجه ایران با آن   همان مشکلی است که جامعهموضوع به طور دقیق این

 که در ایران ادانند و نه یک فریضه مذهبی به این معن  ملی می ایران پرداخت مالیات را نه یک وظیفه
 .تاس  از محل درآمدهای نفتی تأمین شده بلکههزینه این خدمات نه از محل مالیات

وابسته ) افکارعمومی(دهندگان   دولتی که برای ارائه خدمات به جامعه به مالیات،بنابراین
ای که مدام سطح مطالبات اقتصادی خود را از دولت ارتقاء  یابد و جامعه سر مینباشد، حیاتی خود

 ایجاد مددهد خود انقالبی را در سطح توقع مر  نفت به آنها پاسخ مساعد می دهد و دولت هم بواسطه
کنند در چنین شرایطی است که درآمدهای  مردم به مرور دولت را کلید هر مشکلی تلقی می .کند می

گیری این  شود و عدم شکل گیری فرهنگ مالیاتی در ایران تلقی می ترین عامل عدم شکل نفتی مهم
  ).1380،بادی (دهد ت ناظر جهت می دولت عامل و نه دولویفرهنگ تصور مردم از دولت را به س
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آمدهای مالیاتی کشور این   مشکل در کهتوان گفت در نگاه ویژه به وضعیت مالیاتی کشور می
 یک تور ماهیگیری است که دهنه آن بسیار تنگ است و ماهیان اننداست که کل نظام مالیاتی ما م

ارج ها نیز بسیار تنگ است و ماهیان کوچکی که باید از آن خ شوند، چشمه بزرگ وارد آن نمی
رویم و هزاران ماهی  با این تور به دریای مالیاتی می. شوند و رشد کنند قادر به این کار نیستند

  .باشد  آنها نیز اندک می ه بسیار کم است و کیفیت بازدهیور افتادتهای به  وزن ماهی. گیریم می
که در  شرایطیدر .  مالیاتی وجود دارد  میلیون پرونده6 تا 5 نظام مالیاتی ایران بیش از در

 درصد این خانوارها زیر حداقل 70 تا 60 میلیون است و بیش از 15کشور ما کل خانوارها حدود 
 کند می مالیاتی از اشکاالتی حکایت   میلیون پرونده6تا  5کنند، قطعاً وجود  معیشت زندگی می

  .)1371،آرانی عظیمی(
. دارد کوچک را در خود نگه میهای ریز، ماهیان   همان توری است که با چشمهموضوع این

کند و راه عملی  کردن کفایت نمی در نظام مالیاتی به برخوردی متفاوت احتیاج است و تنها کوشش
 جدا رونده هزار پ500 تا200 حدود  موجوداین است که با استفاده از اطالعات غیرمحرمانه و ثبتی

اگر دقت کنیم در شرایط .  متمرکز کرد این تعدادبرشود تا بتوان نیروی دستگاه وصول مالیات را 
الوصول است یعنی یا در گمرک وصول  های سهل  ما عمدتاً مالیات های وصول شدهفعلی مالیات

 بر دریافت اراییپس تمام توان وزارت د. های حقوق های غیرمستقیم و یا مالیات شود یا از مالیات می
گیرد، متمرکز  ها را در بر می  مالیات بر شرکتدرصد محدودی از مالیات که عمدتاً مالیات مشاغل و

  ).1371،آرانی عظیمی (شود می
 واحدهای زمه داشتن یک نظام مالیاتی جامع این است که ابتدا بررسی تمام البدیهی است

آمدها و موقعیت  بندی شغلی براساس در های مالیاتی تشکیل شود و یک نوع درجه شغلی پرونده
 به عنوان مثال باید بین مشاغلی همچون نانوایی با ،زیرا بوجود آید جغرافیایی و اصناف مختلف

  .ها تفاوتی وجود داشته باشد فروش اتومبیل و طال هایگاهنمایش
 به اعتقاد  کهسازی مالیات صحبت شد باید گفت نهقدر کافی پیرامون نهادی اکنون که به

اخت مالیات در جریان معامالت  درصد اقتصاد، اقتصاد پنهان است که بدون پرد50کارشناسان 
هایی تدوین شوند که  تا سیاست الزم است  پس).1382،جامساز (شوند تکثیر می زیرزمینی هنگفت

هایی اجتماعی  های رانتی که منجر به بحران داللی و سوداگری را کاهش داده و در برابر گروه
وع مشروعیت فرهنگی مالیاتی،  الزم است تا ضمن ایجاد یک نبنابراین .شوند ایستادگی نماید می

   اقتصاد پنهان و داللی و سوداگری مبارزه  با پدیدهسویینظام مالیاتی ایران ساماندهی شود و از 
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 پاسخگویی در برابر   ضمن افزایش درآمدهای دولت، کار ویژهاز طریقاساسی صورت گیرد تا 
  .ایان سازد اثر خود را نم- مالیاترداختبه دلیل پ –مردم 

 

 گسترش صادرات غیر نفتی. 11-4
بدون رانت و رابطه بسیاری از صنایع ایران .  هستند صنایعی دارد که متکی بر رانت و رابطهایران

   حذف رانت و رابطه  صادرات در واقع به منزله استراتژی توسعه ).1380 ،ادیب (شوند ورشکست می
 رقابت نداال باید در بازارهای جهانی بتوا صادرات است که هر ک  در توسعهزیرااز اقتصاد ایران است 

 .کند و با قیمت مناسب نیز عرضه شود
های اخیر محدود نفتی در کشور در سال صادرات غیر های سه برنامه توسعه، بینی  وجود پیشبا

است که کشور ما   این مسائل در شرایطی رقم خوردهتمام .است بوده و رشد اندکی را تجربه کرده
آنچه به عنوان یک ایده یا .  اقتصاد رانتی دارد ودی به رهایی از اقتصاد تک محصولیدینیاز بسیار ش

 جهش بزرگ را در ینیاز الزم است به آن بپردازیم این است که برحسب شرایط موجود باید نوع
 ترکیه ظرف یک یعنی که دقیقاً همسایه ایران موضوعی. صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار دهیم

 میلیون 5746 به 1979 میلیون دالر در سال 2260است صادرات خود را از  ساله موفق شده 4  دوره
 . افزایش دهد1982دالر در سال 

و بازارهای  جهان امروز نفوذ به بازارهای صادراتی اعم از بازارهای کشورهای صنعتی در
کننده در  مصرف  با گذشت زمان ذوق و سلیقه.  مشکل استیار کاری بسکشورهای در حال توسعه

های کاالهای صادراتی با نیازهای بازار مصرف  حال تغییر است بنابراین ضروری است ویژگی
طراحی برای صادرات حرکت کنیم نه اینکه هر در جهت  باید ،به عبارت دیگر. شته باشدمطابقت دا

طراحی برای  در چنین شرایطی ایجاد مراکز .ر جهانی باشیمکاالیی را تولید کنیم و منتظر بازا
آوری کنند تا براساس   کاالهای رقیب را جمع در واقع این مراکز باید نمونه .صادرات محسوس است

 . برتری را داشته باشدتآن کاالیی را تولید کنیم که کیفی
 ی نوع خصوص درالزم استسخن گفتیم   که پیرامون جهش به سمت صادرات غیرنفتیاکنون
 آمار بانک جهانی در دنیا  بر اساس.یمیاست مطالبی ارائه نماع ایران  حاکم بر صنای کهای تفکر موزه

 در ).1380،ادیب (است گذاری کرده  مورد آن سرمایه108 نوع صنعت وجود دارد و ایران در 135
معموالً هر کشوری در تولید . وجود ندارد ایران  گذاری به اندازه  سرمایههای شته کشوری تنوع ر هیچ

 صنعتی مزیت نسبی  کند؛ در واقع هر کشور در چند رشته کاال تخصص پیدا مییک یا چند نوع 
کند، البته علت اصلی اینکه ایران  ها متمرکز می دارد، بنابراین محور امور تولیدی خود را در آن رشته
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 را قطع یارانهدر شرایطی که دولت . باشد می یارانه پرداخت ، است شدهها وارد فعالیت  رشتهاغلبدر 
د نی که مزیت نسبی داریها ایران در رشته. ند کارخانجات دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشتک

دهی شود و اقتصاد کشور به سمت آن هدایت شود  اگر استراتژی توسعه صنعتی به خوبی سامان
  ایران اگر به سمت،ن مثال به عنوا.مد را جبران کنداهای ناکار  مشکالت ناشی از بخشتمامتواند  می

پس در سطحی کالن . تواند درآمد هنگفتی را حاصل نماید  نفت به پارچه روی آورد میتبدیلخط 
 هر بخشی که نفت خام را به محصول نهایی تبدیل کند ایران در آن بخش مزیت  کهتوان گفت می

 تواند ارزش  ایران به جای صادرات نفت خام آن را به محصول نهایی تبدیل کند میاگرنسبی دارد و 
  ).1380،ادیب ( بسیار باالیی را در سال تولید کند افزوده

 
 کردن نقدینه جلوگیری از گنجینه. 5-11
ای کارهه بسیاری از را.کند سالمی حرکت می ما کشوری است که بر اساس ایدئولوژی اکشور

د که برگرفته از کتب، احادیث و روایات نباش ارهای اسالمی میک ما همان راهکشوراقتصادی در 
 .است دههایی را ارائه دا کردن پول و ثروت نیز اسالم توصیه برای جلوگیری از گنجینه. مختلف است
 زکات و نقره ذخیره شده را مشمول و نموده و طال کردن پول و رکود آن مخالفت اسالم با ذخیره

 خوابیده های سرمایه تدریجی  توان این مالیات را نوعی مصادره می است که مالیات ساالنه قرار داده

 از و آرمیده کنجی  درودگ بیرون از که ییها سرمایه تماممالیاتی  سیاست  با اجرای این.کرد تلقی

 شوند  دولت جذب می توسطناخواه  اند خواه کشیده صنعتی خود را کنار و امور کشاورزی شرکت در

 آمده صادق امام از حدیثی رد .نمایند تولیدی می های در زمینه تشویق به مصرف پول و در واقع مردم را

 ).1360،صدر( کنید ذخیره  خرج نهآنرا تا است کرده عطا زیادتی  خداوند به شما در مال کهاست
های بازرگانی یا صنعتی یکی از ضروریات فعلی   صاحبان پول به بخش  انتقال سرمایهبنابراین

 تا کنندتالش مین پول همواره کشی از پول است، صاحبا  بهرهخواهان در نظامی که .باشد ایران می
 را بهرهفرصت مناسبی بیابند و از نیاز بازرگانان به پول در کار تجارت یا صنعت استفاده کنند و نرخ 

 رباخوار و مولد  در صورت لغو بهره از برخورد منافع میان طبقه  ،بنابراین. به میل خود باال ببرند
شوند در عملیات  رمایه برای حفظ منافع خود وادار می صاحبان س،آید و در ادامه پیشگیری بعمل می

ها و   در کنار این موضوع با حذف واسطه).1360،صدر (بازرگانی و صنعتی شرکت نمایند
ها معموالً نقش  یابد زیرا میانجی  بدون انجام کار سطح تولید افزایش می به دست آمده دهایدرآم

  .کنند ود را به دستگاه تولید تحمیل میگونه عمل و خ سازنده و مولدی ندارند و انگل
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 جریان آزاد اطالعات . 6-11
های دولتی در   بسیاری از وزارتخانه. کشور ما هنوز دسترسی به اطالعات یک معضل جدی استدر

 امتناعایران از ارائه بسیاری از اطالعات روزانه و عادی و سیرطبیعی امور تحت عنوان محرمانه بودن 
 دسترسیامکان  ی آزاد به اطالعات شرط تحقق یک اقتصاد بازار و تولیدی است و بادسترس  .کنند می

 ).1380،ادیب (کند همگان به اطالعات است که قانون عرضه و تقاضا مفهوم پیدا می
یابیم که  میدر جریان آزاد اطالعات و صنعت و بخش خصوصی   ویژه به رابطههیبا نگا

 باعث خصوصی در مواردی بخش از آن دریغ و دولت نهاد به  از اطالعات اقتصادیرخیب انحصار

 سی لذا جریان آزاد اطالعات اقتصادی یکی از شروط اسا.گردد ورشکستگی بخش خصوصی می
دستیابی زود هنگام و انحصاری به اطالعات اقتصادی در . شدن و اقتصاد بازار است اتکاء به صنعتی

خود منشاء یک نوع رانت بنام رانت  های عمرانی هام، طرحهای بازرگانی، پولی، ارزی، بازار س زمینه
گیری با به   تصمیمعاطالعاتی است به این ترتیب که بسیاری از افراد صاحب نفوذ و نزدیک به مراج

 بیشترکنند و   منافع شخصی استفاده میبرایدست آوردن یکسری اطالعات زودرس از این موضوع 
گیری یک رقابت ناسالم اقتصادی در   شکل، این وضعیتنتیجه .یابند میهای هنگفت دست  به ثروت

ایجاد شفافیت در ارائه اطالعات خود باعث جلب  ،در نتیجه). 1380 ،ادیب( است بازار سرمایه
شود و به دنبال آن حتی آزادی سیاسی و حقوقی فردی  مشارکت مردم و حاکمیت اقتصاد بازار می

های تلفیقی،  نیز باید با انتشار گزارشاتی در خصوص بودجه دولت ).1384،مؤمنی (یابد هم تحقق می
های اقتصادی و مالی، به  گیری آوری درآمدها، مجموعه قوانین و مقررات و اقدامات و تصمیم  جمع

  .رسانی نماید مردم اطالع
 

  و اصالح الگوی مصرف دون استفادههای ب ظرفیت. 7-11
های   ظرفیت.باشدا میه  از ظرفیت  مطلوب دم استفاده ما در حال حاضر، ع  از اختصاصات جامعهیکی

زیانبار  فعلی که برای وضعیت حال  در عینوضوعاین م. بسیار زیاد است  نشده در اقتصاد ایران استفاده
بخش  اگر. را در اختیار ما قرار دهد وانیافر ای و امکانات توسعه تواند مثبت باشد است برای آینده می
حال حاضر  در اما است بارانی کم آب و کم رغم اینکه ایران کشوریعل بگیریم کشاورزی را در نظر

 حداکثر بیش از
3
  ).1371،آرانی  عظیمی (گیرد استفاده قرار نمی منابع آب کشور مورد ظرفیت 1

 نهات هست نیز از بارندگی کم کشور که دارای توزیع نامناسب زمانی و مکانی ، عبارت دیگربه

 درحد
3
 ، از سوی دیگر. وجود داردنیزهای اقتصادی  این وضعیت در سایر بخش. شود  استفاده می1
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 وسعه با توجه به اینکه در روند تاماکشور ما از لحاظ نیروی انسانی جوان در سطح خوبی قرار دارد 
 وضوعپیشرفته پیرامون همین مدر جوامع های متعددی از تخصص نیاز است و  اقتصادی به رده

 در ایران اگر ).1371،آرانی عظیمی (اند  تخصصی طرح کرده هایی برای تربیت نیروی انسانی بقال
شود تا یا به سمت فساد یا به   رها می کسی از درس و دانشگاه دور شود بدون راهنمایی در جامعه

بدون توجه به نیاز  ،ک نشودنزدی مشاغل کاذب حرکت کند و اگر به هیچ یک از این دو متس
برداری بهتر از نیروی  شود برای بهره  بنابراین پیشنهاد می.کند  خاص حرکت می جامعه در یک رشته

مورد نیاز جامعه طراحی   های  آمایش شغلی، سرزمینی، تخصصی و برحسب تخصصیانسانی نوع
  . شود

 طرحی نو برای جلوگیری از تبایس می ایران بدون استفادههای   کنار استفاده از ظرفیتدر
 مصرف که نمود عینی آن در مصرف  رویه افزایش بی. رویه در جامعه ایران ریخته شود مصرف بی

مصرف نهایی انرژی در کشور طی  شود و بر اساس آمار،   انرژی در ایران مشاهده میبیش از اندازه
در حالی که در . است  بوده درصد4/8 برابر شده و رشد ساالنه آن معادل 5/10 سال گذشته 30

 این .است  درصد بوده4/3همین دوره رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت تنها در حد 
 به معنای پیش گرفتن رشد مصرف انرژی در کشور بر رشد اقتصادی است که معنای دیگر موضوع

 ،گاز،له نفتمج (دهی در مصرف آن است   ایران و کاهش بهرهدرآن افزایش شدت انرژی 
 . )پتروشیمی
را اضافه کنیم تا ... رویه انرژی در کشور مسئله بنزین، برق،گاز، آب و   این مصرف بیبه

دهد که چگونه در  آمار و ارقام مصرف بنزین در کشور نشان می. وخامت کار بیشتر مشخص شود
چون سوخت سبب تغییرات های مصرفی هم منطقی به فرآورده های غیر ساختار رانتیریسم، ارائه یارانه

  .است  آنها شده  در الگوی مصرف این مواد و مصرف فزایندهاحشف
ها  ردهوفرآ این قیمت که است نای های سوختی گسترده برای فرآورده های یارانه  پرداختمشکل

های نفتی،  انحراف شدید قیمت فرآورده. دارد واقعی و غیرمنطقی پایین نگه میرا به صورتی غیر
 ننتیجه چنی. کند   مصرف ارسال می های مختلف اقتصادی در زمینه های اشتباهی را به بخش عالمت

 تولیدی و ،های مختلف اعم از خانگی، تجاری روندی پیدایش الگوی غلط مصرف در بخش
کردن مصرف  شود اقدامی ضروری برای بهینه در نتیجه باعث می. باشد ونقل در کشور می حمل

های خودروسازی توجه چندانی به کاهش مصرف  به عمل نیاید و شرکتها  سوخت در ساختمان
  . نکنندولسوخت خودروها مبذ

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            25 / 30

https://ejip.ir/article-1-231-en.html


154  12 و 11های  مجله اقتصادی سال دهم شماره 

 ها  حذف یارانه. 8-11
ست از کمک مالی دولت برای پرداخت تفاوت  اگویند، عبارت که آن را مالیات منفی نیز می یارانه
 فروش کاال به ه تولید از هزینهینکه هز پردازد در حالی کننده می های تولید و قیمتی که مصرف هزینه

ها در اصل برقراری عدالت   هدف از پرداخت یارانهامروزه). 1382،نا بی (کننده باالتر باشد مصرف
  .باشد  میاجتماعی، رفاه عمومی و توزیع عادالنه درآمدها

ها را به اقتصادی،  توان یارانه  مجموع براساس اهداف دولت از پرداخت یارانه میدراما 
اما . بندی کرد ای، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مصرفی، خدماتی، صادراتی و توزیعی تقسیم وسعهت

در که های پرداختی و مستقیم و غیرمستقیم بودن آنها باید گفت  خارج از بحث انواع و اهداف یارانه
 صفویه و های مالیاتی دوران ای طوالنی دارد و حتی به تخفیف کشور ما پرداخت یارانه گرچه سابقه

بندی همراه با پرداخت یارانه در ایران از زمان جنگ  گردد اما اولین نظام سهمیه قاجار نیز باز می
 برای دهای بع داد و سپس در سال ترین کاالهای آن را نان تشکیل می جهانی دوم برقرار شد که مهم

 ).1382،نا بی(د  پدید آمشرایطیگوشت و گندم و سایر کاالها چنین 
ها با پیروزی انقالب اسالمی به دلیل فشارهای گسترده بر دولت و جنگ  پرداخت یارانه روند

تحمیلی باز هم ادامه پیدا کرد به نوعی که بسیاری از کاالهای اساسی به منظور دستیابی اقشار 
ن  ساختند سوم توسعه، هدفمهتا در نهایت در برنام ها گردید آنها مشمول نظام یارانهمختلف جامعه به 

های کم درآمد و کاهش سهم یارانه و قطع تدریجی آن برای خانوارهای  ها به نفع گروه یارانه
 ).1382،نا بی (داد مورد توجه قرار  راپردرآمد
 .های پرداختی بودیم  یارانهاز طریق منابع هها، شاهد تخصیص غیربهین  تخصیص یارانهه ادامدر

های مختلف  ه به صورت آشکار و پنهان در بخشبه این ترتیب که پرداخت انواع مختلف یاران
ها و مواد مشمول  اقتصادی به سمت تولید کاالها و خدماتی را شاهد بودیم که در تولید آنها از کاال

به همین جهت توجه به کیفیت، مزیت نسبی کشور در تولید یک کاال و . است  استفاده شدهای یارانه
 قیمت واقعی کاالهای ،در نتیجه. است  نشدهرد توجه واقع موایجاد شرایط رقابت در بازار جهانی

 نتیجه در .شود تر از قیمت تولیدی برای جامعه ارائه می  یک قیمت کاذب ارزانصورتتولید شده به 
شدن قیمت  منابع، چند نرخیههای آشکار و پنهان موجب عدم تخصیص بهین پرداخت یارانه
گری  خواری و توسعه مشاغل کاذب از جمله واسطه وب رانت نامطلههای و بروز پدید کاالهای یارانه

 فعاالن اقتصادی را از شرایط مساوی و متعادل محروم ساخته، ،است و کوپن فروشی گردیده
است و مجالی نیز برای رشد روحیه ابتکار و  گرایی و مصرف غیرعقالیی را گسترش داده صرفم
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155 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

ها حداقل در  زم است تا نظام پرداخت یارانهپس ال. است  صنعتی باقی نگذاشتههنوآوری و توسع
ها حذف و حاکمیت   یارانه ساله تمام5  تا4  و در یک پروسهیابدهرسال به نسبت سال قبل کاهش 

  . بازار و نظام عرضه و تقاضا بوجود آیدقتصادا
 

 جلوگیری از آزادسازی یک باره و سریع اقتصاد. 11-9
 فکری  اصالح نگرش، باشدورد توجهتواند م صاد رانتی می دیگری که پیرامون خروج از اقتراهکار

 های در حوزه  سیاست توزیع اقتصادی است، لذا الزم است یک نوزایی فکریه در حوزویژهبه 

  نیزسوییایط رشد اقتصادی بوجود آید و از مختلف اقتصادی و ایجاد تناسب بین افکار جدید با شر

 نظارتی نقش  با افزایشاین مسئله صرفاً.  حاکم شودهای مختلف اقتصادی  توازن بین بخشیعنو

 سریع اقتصاد باره و از سویی باید از آزادسازی یک. گیرد کردن اقتصاد صورت می دولت و رقابتی

 در کشوری زیراشدند  مواجه فروپاشی با کردند و ها یکباره اقتصاد را آزاد  روسزیراجلوگیری شود، 
 تصمیمات ردرصد بقیه هم تابع متغی 10 و  در دست دولت است آندرصد تولید ناخالص ملی 90 که

  ).1379،مهابادی قاضی (های دولت کاسته شود البته نه با سرعت نور است باید از حجم فعالیت دولتی
 ه نیاز است تا دولت و مجلس و هم کارشناسان دست به دست هم دهند و برنامبنابراین

 اقتصاد را تحمل نکنیم و هم ه آزادسازی یکبارآثارند تا هم ای را تدوین نمای  زمانبندی شدهتدریجی
در راه این مسئله حذف . با حرکتی آرام اما منطقی و کارشناسی شده قدم در راه توسعه برداریم

 آنها تخصیص کاالها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی انجام ههایی که به واسط زمینه
 خارج از حدود و اختیارات اشخاص یص منابع جامعهواقع باید تخصنمایاند و در  شود الزم می می

  .ها واگذار گردد مزباشد و به مکانی
 

 جلوگیری از تمایل به سمت اقتصاد چرخشی رانتی. 10-11
های   دولتزیرا مسیر خودش را طی کند،  به صورت تدریجی طبیعیه باید در یک چرخاقتصاد

دارند و در پی آن هستند تا به سرعت تحوالت را شکل دهند و های طبیعی اعتقادی ن رانتیر به حرکت
 سمت هبنابراین باید اجازه داد تا اقتصاد ب. شود  میآغازاز همین نقطه است که دخالت دولت 

 رانتی که در آن هربار  ز هرگونه تمایل به اقتصاد چرخشی تولیدی خود پیش برود و احرکت طبیعی
در کنار این مسئله . شوند جلوگیری شود مند می بهره...  ، فرهنگی وای از رانت سیاسی، اقتصادی عده

 سریع دولت رانتی میم تصزیراهای دولتی جلوگیری شود  گیری باید از شتاب و سرعت در تصمیم
ی اقتصاد شود که با روند طبیع ها در کوتاهترین زمان اتخاد می باشد زیرا تصمیم اغلب نسنجیده می

  .شود باعث کشمکش و تضاد در جامعه می یهمخوانی ندارد و گاه
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  یریگ جهینت. 12
انحصار   بریمتک و یمحصول تک اقتصاد  متأثر ازیدولت رانت کی که دهد نشان  تاکرد مقاله تالش نیا

ش استقالل نه ی افزااز قبیل یتوان به مسائل ی دارد که از آن جمله میرا در پ ی مشکالتفروش نفت،
ل شدن دولت به ی دولت، تبدیعی و باز توزیف توان استخراجیه، تضعچندان مناسب دولت از جامع

الل در دولت، اخت یندگیت نمایماه فی، تضعی اجتماعی در قشربندیکننده رانت، دگرگون عیتوز
  . اشاره کردییجو  و رانتییگرا ه مصرفید روحی و تشدی توسعه اقتصادیها برنامه

توان عنوان داشت که اقتصاد  یر میدولت رانتک یف ارائه شده از ی براساس تعار،در مجموع
ک یات ی در واقع تمام خصوصی انقالب اسالمیروزی و چه پس از پیران چه در دوران پهلویا

ان شود ید بی کالم بانتیجهن مقاله آنچه به عنوان ین منظور در ایبه هم. باشد ی را دارا میاقتصاد رانت
توجه شود که از آن جمله عبارتند از  یشنهاد می پیانت خروج از اقتصاد ریکه برااست  ییراهکارها
ات، گسترش صادرات ی مالیساز نهیکردن دولت، نهاد ، کوچکهیعنوان سرماه  نفت ببه موضوع

ان آزاد اطالعات، اصالح یک جریان داشتن ی، جرینگیکردن نقد رهی از ذخیری، جلوگیرنفتیغ
 از یریت جلوگی و در نهای رانتیچرخش از اقتصاد یریها، جلوگ ارانهی مصرف، حذف یالگو

رد یکه اگر مورد توجه دولتمردان قرار گ هستند ی مواردهاتمام اینع اقتصاد؛ یکباره و سری یآزادساز
  .دار سوق دهدی را به سمت توسعه پایران اسالمیتواند ا یم
  

  منابع
  ، مؤلف  :،اصفهان رفت از آن ون بر  ارهایک راه   ایران و در های اقتصادی حرانب ،)1380( محمدحسین ادیب،

  .14-114صص
  .30-14 صجا، ص بی: اصفهان ، ایران و سازمان تجارت جهانی ،)1380 (ادیب، محمدحسین

  .31مؤلف، ص : اصفهان ،ایران و اقتصاد موج سوم  ،)1380 (، محمدحسین ادیب
  .47-44صص قومس،: ، تهراندرآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران ،)1384 (ازغندی، علیرضا
  . 83-110، صص3قومس، چاپ : ، تهرانسیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ،)1384 (ازغندی، علیرضا

  .www.fariborzbaghai.org ، قسمت بر گرفته از سایتشناسی سیاسی ایران جامعه، )1388 (علیرضا ازغندی،
  .87 ص ،4 چاپ گام نو،: ، تهرانموانع توسعه سیاسی در ایران، )1382 (بشریه، حسین

  .286-34 صص ،2 جلد تدبیر اقتصاد،: ، تهرانها و پیامدها فساد مالی و اقتصادی و ریشه، )1382 (نا بی
  . سرمایه نشریه، "طلب راهی برای جلوگیری از دولت رانت"، )1385 (نا بی
  .325-286ص، ص3تدبیر اقتصاد، جلد : ، تهراناپیامدهها و  لی و اقتصادی ریشهفساد مانا،  بی
  .286-287 صص دانش و اندیشه،: ، تهرانگفتمان اصالحات در ایران، )1382 ( حسین و یحیی فوزی،احمدی پور
  .186 ، شمارهنشریه مردم ساالری، "رانت و دولت رانتیر در ایران" ،)1382 (فروش، میثم پیله

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            28 / 30

https://ejip.ir/article-1-231-en.html


157 های برون رفت از آن تصاد رانتی در ایران و راهاق

  .70-169صص روزنه،: ، تهران و دموکراسیدولت، )1382( محمد فام، توحید
 .نشریه هدف و اقتصاد، "اقتصاد رانتی مانع بزرگ اصالحات" ،)1382 (جامساز، محمود

اقتصادی  -سیاسی اطالعات :تهران ،مفهومی بررسی یک :رانتینیسم و رانتیر دولت ،رانت ،)1387( امیرمحمد یوسفی، حاجی
  .195-152ص ، ص125-126 های شماره

، 4ه  شمار،المللی های سیاسی و بین ، رهیافتظهور و تثبیت دولت رانتیر در ایران ،)1382 (یوسفی، امیرمحمد حاجی
  .71-99صص

، چاپ  مرکز اسناد انقالب اسالمی:  تهران، دولت نفت و توسعه اقتصادی در ایران، )1387 (یوسفی، امیرمحمد حاجی
 .122ص ، اول

  .24-25نور، صص  آوای:  ، تهران بک و منافع ملی اینفت ب ،)1381 (، ابوالفضل بیگی حسن
 مطالعات راهبری، ه، گزارش تحقیقاتی پژوهشکد"های اجتماعی جویی و هزینه رانت و رانت"، )1381( محمد خضری،

  .12-14 صص ،81 – 8/1شماره 
 .12-13صص ،4چاپ پاژنگ، : ، تهرانمسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران ،)1374(ایرج ذوقی، 

  .7-15کیهان، صص: ، تهراننفت و بحران انرژی ،)1363 (رضا ئیس طوسی،ر
  .7-89، صص  موحد: مشهد ، های اقتصادی نظام، )1372 (اکبر رزمی، سید علی

  .252، ص28ه ، شمارخرداد 15 فصلنامه، ترجمه عبدالقیوم شکاری، مخالفت با دولت تحصیلدار، )1376 (شامبیانی
 .63-55صص ، اسالمی اسناد انقالب مرکز:  تهران ، نقالب اسالمیا دولت تحصیلدار و  ظریهن ،)1387( عبدالقیوم شکاری،

  اول، ،چاپاسالمی علوم بنیاد :تهران فوالدوند، محمدمهدی  ،ترجمهما اقتصاد،)1360( سیدمحمدباقر صدر،
  .482-480صص
  .3، ص4ه ، شمارنامه و توسعه برهمجل، "رانت اقتصادی به عنوان یک مانع اقتصادی"،)1371( محمد طبیبیان،
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