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عوامل نهادی و ساختاری تمرکز دولت و ناکارایی اقتصادی در تاریخ اقتصادی ایران

روحاله شهنازی

1

چکیده
هر نظام اقتصادی از سه جزء دولت ،بازار و نهاد تشکیل میشود و عملکرد اقتصادی بر نحوه تعامل میان این سه
جزء بستگی دارد .بر اساس نحوه تعامل این سه جزء دو نوع نظام اقتصادی رقابت باز و رقابت محدود شکل میگیرد.
در نظام رقابت محدود ،که همراه با تمرکز دولت در اقتصاد بوده و سودآوری فعالیتهای اقتصادی تابع رانت توزیع
شده توسط دولت است تا رقابت بازاری ،رشد و توسعه اقتصادی با محدودیت مواجه میشود .بررسی تاریخ اقتصادی
کشور نشان میدهد نظام رقابت محدود و تمرکز دولت ،همواره یکی از مهمترین مشکالت اقتصاد ایران بوده است.
این مقاله به بررسی ریشههای تمرکز دولت و به دنبال آن ایجاد نظام رقابت محدود در اقتصاد ایران میپردازد و
اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی میکند .مقاله بدین نتیجه میرسد که عامل تمرکز دولت و نظام اقتصادی
رقابت محدود در اقتصاد ایران در گذشته کمبود آب و در زمان حال وجود درآمدهای نفتی است .از این رو تحریم
نفت و کاهش قیمت نفت در دو سه سال اخیر فرصتی اجباری برای کاهش تمرکز تاریخی دولت و رفتن اقتصاد به
سمت نظام رقابت باز برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور میباشد .این نتیجه به لحاظ طراحی الگویی ایرانی
برای توسعه اقتصادی اهمیت اساسی دارد.
کلمات کلیدی :نهاد ،تمرکز دولت ،نظام رقابت محدود ،نظام رقابت باز ،تاریخ اقتصادی ایران
 -1مقدمه
اقتصاد ایران تاریخ پر فراز و نشیبی دارد .شاید مهمترین و ثابتترین ویژگی اقتصاد ایران دولتی بودن اقتصاد اسـت.
ویژگیای که در تمامی تاریخ اقتصاد کشور مشاهده میشود .از این رو یکی از مشکالت بسـیار مهـم اقتصـاد ایـران،
اقتصاد متمرکز دولتی است .بررسی تاریخی اقتصاد ایران نشان میدهد؛ تقریبا در تمامی تاریخ ایران ،اقتصاد دولتـی
بوده و هیچگاه بخش خصوصی نتوانسته جایگاه واقعی خود را بیابد .با توجه به تأثیرات مهمی که ساختار اقتصاد در
توسعه کشور دارد ،در این مقاله به بررسی ریشههای اصلی این مسأله میپردازیم .در این مقاله عقیده بر آن است که
 .1استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شیرازrshahnazi@shirazu.ac.ir :

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛

سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931

ریشۀ اصلی اقتصاد متمرکز دولتی در گذشته کمبود آب و در عصر جدید وجود درآمدهای نفتی است .برای برقراری
ارتباط این دو عامل با اقتصاد متمرکز دولتی اثرات نهادی و ساختاری آنها را بررسی می کنیم.
اگر چه برای بررسی ساختار یک کشور در طول تاریخ نمیتوان تنها به یک عامل متکی شد و باید بـه صـورت
سیستماتیک به علل مختلف شکلگیری ساختار متمرکز دولتی پرداخت ،ولـی از آنجـایی کـه تئـوری بیـان حـدی
واقعیت است ،این مقاله در صدد نشان دادن اهمیت زیاد کمبود آب و دریافتی نفتی بر تمرکز دولتی اقتصـاد ایـران
است.

 -2نهادها و نظامهای اقتصادی
نورث نهادها را قواعد بازی درجامعه میداند و به عقیدۀ او تغییرات نهادی مسیر تحول جوامع بشری در طول تـاریخ
را مشخص میکنند .بنابراین کلید فهم تغییرات تاریخ محسوب میشـود (نـورث ،1233 ،ص .)13وی میـان نهـاد و
سازمان تفاوت قائل میشود و تفاوت میان آن دو را تفاوت بین بازیکنان یک بازی رقـابتی و قواعـد بـازی مـیدانـد.
هدف قواعد مشخص کردن نحوۀ بازی است ولی هدف تیم بردن بازی درچارچوب قواعد اسـت .بـه عبـارتی نهادهـا
قواعد بازی و سازمانها تیمهای بازیکن هستند.
از نظر نورث« :سازمانها شامل ساختارهای سیاسی( 1احزاب سیاسی ،مجلس ،انجمن شهر ،هیئتهـای نظـارتی)،
ساختارهای اقتصادی( 2بنگاهها ،اتحادیههای تجاری ،مزارع خانوادگی و تعاونیها) ،ساختارهای اجتماعی( 2کلیساها،
باشگاهها ،مؤسسات ورزشی) و ساختارهای آموزشی( 1مدارس ،دانشگاهها ،مراکز آموزش حرفه ای) هستند.
سازمانها متشکل از گروهی از افرادند که نیتی مشترک برای دستیابی به اهداف مورد نظر آنها را گرد هم آورده است
… اینکه چه سازمانهایی به وجود آمده اند و چگونه درطول زمان تکامل یافته اند به طور بنیادی متأثر از چارچوب
نهادی است .سازمانها نیز به نوبۀ خود به نحوۀ تکامل چـارچوب هـای نهـادی تـأثیر مـی گذارنـد( ».نـورث،1233 ،
ص)22
چارچوب نهادی در بر دارنده قیود و محدودیتهایی بر رفتار و عملکرد عوامل انسانی و سازمانی است که عدم رعایت
آنها هزینههایی برای عوامل دارد .در اقتصاد چارچوب نهادی تعیین کننده تعامل و حد و مرزهای دولـت و بـازار در
نظام اقتصادی است .قابل ذکر است که وجود نهادها در اقتصاد با هدف کاهش هزینـههـای مبادلـه( 5کـه البتـه در
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 .5هزینه مبادله آن دسته از هزینههای پیش بینی نشده است که به علت عدم پایبندی یکی از طرفین مبادله به تعهداتش بر طرف دیگر مبادله تحمیل میشود .به
عبارتی هزینه مبادله در بر گیرنده هزینههای کسب اطالعات درباره فروشنده ،خریدار ،کیفیت کاال یا خدمتی که مبادله میشود ،هزینههای عقد قرارداد ،نظارت بر
عملکرد طرف مقابل و از همه مهمتر هزینه های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق است (رنانی .)1235 ،همچنین از نظر ویلیامسود
( )1336هزینه مبادله هزینهای است که توسط فرد ،گروه یا سازمان برای کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زمانی که با دیگر افراد بر هم کنش اقتصادی انجام
میدهند تحمیل میشود.
2
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اقتصاد نئوکالسیک هزینه مبادله صفر لحاظ میشود) ناشی از نااطمینانی حاکم بر مبـادالت اسـت .نهادهـا در ایـن
وضعیت با کاهش عدم اطمینان مبادالت اقتصادی زمینه مبادله را کاهش میدهند.
نهادها به دو دسته رسمی و غیر رسمی قابل تقسیم هستند .به گفته نورث «اگر طیفی از نهادها از یک طرف شامل
رسوم و سنتها و از سوی دیگر شامل قوانین و مقررات رسمی مکتوب طبقهبندی شود ،حرکت در بلندمدت با تغییر
جوامع از سنتی به جوامع پیچیده و تخصصیتر شدن فعالیتهای اقتصادی و افزایش تقسیم کار از سوی سنتهـای
رسوم غیر مدون به قوانین و مقررات مدوم و مکتوب است (نورث 1233 ،ص .)32
همانطور که در شکل ( ) 1مشخص شده ،نظام اقتصادی شـامل سـه جـزء دولـت ،بـازار و چـارچوب نهـادی اسـت.
چارچوبهای نهادی به نوعی تعیین کننده ساختار روابط میان دولت و بازار است .بر اساس تحلیـل تـاریخی نـورث
مقایسه نهادی کشورهایی نظیر امریکا ،انگلستان ،فرانسه ،آلمان و ژاپن با کشورهای جهان سوم با مقایسه چارچوب-
های نهادی کشورهای توسعه یافته در گذشته و حال بیانگر اهمیت تعیین کننده این چارچوبها در موفقیت نسبی
اقتصادها چه به لحاظ مقطعی و چه از نظر مسیر زمانی است .شـیوه ترکیـب دولـت و بـازار در نظـام اقتصـادی در
چارچوب نهادی به طور کلی به دو صورت اصلی شامل نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود در سـازماندهـی
رقابت میتوان اتفاق بیافتد (نورث ،دالیس و وینگاست .)2333 ،دو شیوه نظم دسترسی باز و نظم دسترسی محدود
در سازماندهی رقابت توضیح دهنده اصلی عامل تفاوت کارایی اقتصادی در نظامهای اقتصـادی کشـورهای توسـعه
یافته و در حال توسعه یا تفاوت وضعیت کشورهای توسعه یافته در گذشته و حال اسـت .ایـن دو شـیوه دسترسـی
همانطور که بیان شد به چارچوب نهادی ترکیب کننده بازار و دولت در کنار هم برمیگردد .که حلقه واسطه میان
دولت و بازار بوده و عملکرد دولت و بازار و نحوه تعامل و حد و مرزهای دولت و بازار و در کل نظام اقتصادی کشـور
را تشکیل میدهد.
دولت

بازار

بستر و چارچوب نهادی

رقابت باز

رقابت محدود

شکل ( :)1اجزاء نظام اقتصادی
منبع :دستاورد تحقیق
در نظم دسترسی محدود در اقتصاد ،ساختار نهادی ترکیبی از بازار و دولت ایجـاد مـیکنـد کـه در آن تخصـیص و
توزیع فرصتها و نهادهها و ستاندهها بر اساس رانت تقسیم میشود به عبارتی در این نظم رقابت با مداخله مستقیم
دولت در بازار و ساز و کار قیمت محدود میشود .در نظام اقتصادی رقابت محدود دولـت تبـدیل بـه عامـل خلـق و
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توزیع رانت میان صاحبان قدرت میشود .در این نظام صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی تمایل به ایجاد محدودیت
بر سر راه رقابت هم در بازار و هم در دولت دارند .صاحبان قدرت اقتصادی در بازار با استفاده از رقابـت محـدود راه
ورود بنگاههای جدید را سد کرده و رانتهای ایجاد شده را به خود اختصاص میدهند .صاحبان قـدرت سیاسـی در
دولت نیز از طریق ایجاد محدودیت رقابت در بازار با خلق رانت فعاالن اقتصـادی را ملـزم و مقیـد بـه پشـتیبانی از
حاکمیت سیاسی خود میکنند .که این ارتباط با منافع متقابل سبب ایجاد موانع متعدد در برابر رقابت در بازار می-
شود .و از آنجا که رقابت ،عامل اصلی ایجاد کارایی بازار است ،محدود کردن آن سبب ناکارایی کـل نظـام اقتصـادی
خواهد شد .در این شرایط منابع و عامالن اقتصادی در بازار و دولت از فعالیتهای مولد تولید ثروت به فعالیتهـای
غیر مولد توزیع ثروت موجود بر اساس رانتجویی انتقال مییابد .در این حالت اگر چه ممکن است توزیع رانتها به
صورت مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز باشد ولی نظام کلی اقتصاد وضعیت رقابت محدود خود را حفظ میکند.
در نظم دسترسی باز در اقتصاد ،با ایجاد امکان دسترسی آزاد افراد و سـازمانهـا در فعالیـتهـای اقتصـادی رقابـت
افزایش مییابد .در این نظام خلق و توزیع رانت از طریق نوآوری انجام میشود .نوآوری که با ایجـاد حـق انحصـاری
برای عامل نوآوری رانت ایجاد میکند ولی از آنجا که در این نظام ورود به فعالیتها آزاد بوده و حق و امکان انحصار
بلندمدت وجود ندارد ،با ورود بنگاهها جدید رانت ایجاد شده پس از مدتی از بین رفته و برای ایجاد رانت جدید نیاز
به نوآوری جدید است .در نظام اقتصاد مبتنی بر رقابت باز چارچوب نهادی حمایت کننده و مشوق رقابت در دولت و
بازار است (زمانزاده و الحسینی.)1231 ،

 -3علت تاریخی تمرکز دولت در اقتصاد ایران
تا پیش از انقالب صنعتی ،اقتصاد بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران مبتنی بر تولید کشـاورزی بـوده و تنهـا در
تعداد کمی از کشورها ،اقتصاد بر پایۀ مبادالت بازرگانی میچرخید ،کشاورزی مبتنی بر چهار عنصر اصـلی زمـین،
آب ،نیروی کار و ابزار میباشد و محدودیت هر یک از این عناصر سبب محدود شدن کشاورزی میگردد .در ایران از
گذشته تا کنون عامل محدودکنندۀ کشاورزی آب بوده و از ایـن رو ایرانیـان بـرای آب احتـرام بسـیار زیـادی قائـل
بودهاند .دیاکانوف در اینباره مینویسد« :در ردیف خدای خورشید یک الهۀ بزرگ به نام الهۀ محصول شهرت داشت
و وابسته به آب بود که در مشرق زمین حاصلخیزی زمین مربوط و موکول به آن بوده و مورد ستایش و احترام قرار
میگرفت .این الهه را ایرانیان آناهیتا (آنائیت) و سامیها ناتایی یا آرتاگایش مینامیدند… .مذهب آناهیتا در ایران و
خارج از حدود آن از جمله در آسیای صغیر رواج زیادی پیداکرد .معبد این الهه که در قدیم شهرت بسزایی داشـت،
در اکباتان بود( ».دیاکانوف .1216،ص)253
ریزش جوی در ایران بطور متوسط  253میلیمتر بوده که حدود  23درصد متوسط بارش جهانی است .در کنـار
کمبود ریزش باران درایران دو مشکل عمدۀ دیگر نیز دارد و آن پراکندگی زمانی و مکانی ریزش است .به طوری که
از طرفی ریزش نوسان زیادی در فصول مختلف سال دارد و از جهتی ریزش در بخشهای مختلف نوسان زیادی دارد.
بهگونه ای که در بخشهایی از مناطق شمالی کشور بیش از  1333میلیمتر ریـزش سـاالنه داریـم و در بخشـهایی از
کویر لوت ریزش باران از تبخیر سطحی آب کمتر است .به این دالیل است که بـرای بدسـت آوردن آب مـورد نیـاز
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کشاورزی در ایران همیشه نیاز به تأسیسات مصنوعی چون ساخت قنات و آببند و شبکههای آبیاری بوده اسـت .از
این روست که «درسراسر فالت پهناور ایران ،حتی در نقاطی که مقدار بارندگی ساالنه بـه مقـدار قابـل مالحظـهای
افزایش دارد ،کشاورزی بدون آبیاری مصنوعی مقدور نبوده و نیست .بنابراین با اطمینان کامل مـیتـوان گفـت کـه
پایه های تمدن ایران باستان همیشه براصول آبیاری مصنوعی استوار بوده است و خدماتی کـه ایرانیـان طـی تـاریخ
هفت هزار سالۀ خود در این زمینه انجام دادهاند .در نوع خود بی نظیر و از لحاظ فنی قابل تحسین و اعجـاب آمیـز
است» (کورس .ص .)23
حال مسأله ایناست که ساخت قنات ،آببند و شبکههای آبیاری با آن عظمت کار کیست؟ کار روستاییان ضعیف یا
زعمای مقتدر قوم و حکومت مرکزی .مطالعه تاریخ اقتصادی کشور نشان میدهد و ایجـاد آن کـار روسـتاییان و یـا
زمینداران به تنهایی نبوده بلکه نیازمند همکاری تعداد زیادی کارگر سخت کوش با نظارت یک قدرت مرکزی است.
اسناد متعددی از مداخلۀ مستقیم دول هخامنشی ،اشکانی ،ساسانی برای ساختن سیستم مصنوعی آبیاری در دست
است .تمرکز قدرت برای تهیه و انتقال آب رفته رفته زمینه ساز ایجاد یک قدرت استبدادی دولتی شد کـه اقتصـاد
کشاورزی را از طریق کنترل آب در اختیار گرفت و از این طریق نیروی کار نیز در کنترل دستگاه دولتی درآمد .بـه
عالوه از آنجا که زمین بدون آب در کشاورزی ارزشی ندارد ،دولت صاحب زمینهای کشاورزی شد و به این ترتیـب
شاهان ایران تبدیل به بزرگترین زمینداران دوران خود شدند و در پی آن « نهـاد قـدرت بسـیار متمرکـز و از نـوع
پدرساالرانه یا پاتریمونیال (شبه پدری) میگردد .به طوری که شاه پدر ملت و ملت رعیت (فرمانبردار) شاه محسوب
میشدند( ».علمداری .1233 ،ص )131و اینگونه است که در نظام ملکداری ایران بخش عظیمی از زمینها رسماً
در تملک شاه میباشد به طوریکه هرگاه شاه اراده میکرد ،منطقـه یـا ناحیـهای را بـه کسـی مـیبخشـید یـا از او
میگرفت .به عبارتی تعریف و تضمین حقوق مالکیت در طول تاریخ کشور در دورههای زیادی وجود ندارد یا کـامال
نقض شده است .به قول کاتوزیان «هم فرودستترین و هم فرادستترین افراد میدانستند کـه در اصـل همـه چیـز
امکانپذیر است .درست همان گونه که ممکن بود کـه جـان و مـال صـدر اعظـم را بـه میـل فرمانـدار از او بگیرنـد،
فرودستترین افراد نیز ممکن بود که به صدر اعظمـی برسـند» (کاتوزیـان .)1233 ،از ایـن رو اسـت کـه در ایـران
برخالف اروپا نظام فئودالی شکل نگرفت.
علمداری چرایی عدم رشد نظام فئودالی در شرق را در دالیل زیرخالصه می کند:
«  – 1وضعیت اقلیمی ،تعیین فقر طبیعت و کمبود آب؛
 – 2شیوۀ معیشتی اقتصاد بستۀ طبیعی؛
 -2مالکیت ارضی جمعی به عنوان نیاز حل معضل کم آبی و عدم رشد مالکیت ارضی خصوصی؛
 – 1وحدت پیشه و زراعت و غلبۀ اقتصاد روستایی بر اقتصاد شهری؛
 – 5استبداد شرقی؛
 – 6ادغام دین و دولت؛
 – 3عدم رشد شهرهای مستقل و مراکز تجاری؛
 – 3عدم شکل گیری هویت فردی( ».علمداری .1233 ،ص)133
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که تمامی این دالیل به نوعی وابسته به دلیل اول یعنی کمبود آب می باشد .یعنی به بیان ساده دلیـل اصـلی عـدم
شکلگیری فئودالیسم در ایران کمبود آب بوده است.
علمداری در مورد شرایط اقتصادی ایران به این نتیجه میرسد که« :جامعۀ ایران از ویژگیهایی برخوردار بوده است
که در مجموع آن را به الگوی شرقی یا آسیایی نزدیک میکند .شکل مالکیت در ایران به دلیل کمبـود آب ،جمعـی
بوده است… از آن گذشته نظام تیولداری و مالکیت خالصۀ (دولتی) دست دولت را برای کنترل زمینها و سپردن
آنها به وابستگان حکومتی بازنگه داشت حتی زمینداران بزرگ نیز امنیت قانونی حفظ زمین خود را نداشـتند .ایـن
وضعیت تا زمان رضاشاه ادامه دارد به طوری که رضاشاه با غصـب زمـینهـای زیـادی از اربابـان ریـز و درشـت بـه
بزرگترین زمیندار عصر خود بدل شد( ».علمداری ،1233،ص )131وطنخواه ( )1233پایگاههای قدرت اسـتبدادی
در ایران را شامل سه عامل شیوۀ آبیاری ،مالکیت عمومی و بوروکراسی میداند» (وطـنخـواه ،1233،ص .)121کـه
این سه عامل ناشی از یک علت اصلی و آن هم کمبود آب میباشد.
از این رو است که در نهایت باید گفت در کنترل زمین از طریق انحصار ،سیسـتم آبیـاری کلیـد اسـتبداد شـرقی را
نشان میدهد و فقدان مالکیت خصوصی و سیستم آبیاری نیز کلید معمای اقتصاد تمرکز یافته را در مشـرق زمـین
عرضه میدارد» ( وطنخواه ،1233 ،ص.)22

شکل ( :)2ساختار اقتصاد براساس میزان آب در یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی
منبع :دستاورد تحقیق

 -4اثرات نهادی و ساختاری کمبود آب :
از آنجا که «چارچوب نهادی نقش اساسی در عملکرد اقتصادی ایفا میکند(نورث ،1233 ،ص )116دراین بخـش
به بررسی آثار نهادی و ساختاری کمبود آب میپردازیم و به ارتباط بین نهادها و سـاختارهای از کمبـود آب توجـه
میکنیم.
با توجه به تعاریف ارائه شده از نهاد و سازمان به بررسی ماتریس نهادی (نهادهای رسـمی و نهادهـای غیررسـمی) و
ساختارهای شکلگرفته ناشی از کمبود آب در ایران میپردازیم:
کمبود آب نهادهای غیررسمی و رسمی زیادی را در طول تاریخ ایران شکل داده است .از جمله نهادهای غیررسـمی
که در نتیجۀ کمبود آب در ایران شکل گرفته است میتوان به فرهنگ ستایش آب در نزد ایرانیـان اشـاره کـرد کـه
بهدلیل اهمیت حیاتی آن برای اقتصاد عنصری مقدس به شمار میآمد ،به طوری که گیرشمن مینویسـد … «:آب
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در همۀ زمانها نزد ایرانیان مقدس بوده و هرود توس آن را تأیید میکند و میدانیم که رب النوع آب آناهیتا (ناهید)
بوده است(».وطنخواه ،1233،ص.)122
نهاد غیررسمی دیگر ناشی از کمبود آب فرهنگ احترام به تهیـهکننـدگان و حافظـان منـابع آب و در رأس آنهـا
پادشاه است به طوری که پادشاه در ایران باستان دارای فره ایزدی بوده و با ورود اسالم به ایران پادشاهان را ظلاهلل
(سایۀ خدا) مینامیدند.
فرهنگ پذیرش مالکیت عمومی وشیوۀ تولید رعیتی دیگر نهاد غیر رسمی است که در ایران وجود دارد و ناشی از
کمبود آب میباشد زیرا مردم میبینند که کارآیی آنها برای تهیه و حفظ منابع آب بطور دسته جمعی بیشتر است.
نهاد غیررسمی دیگر ایجاد فرهنگ تقدیرگرایی بین مردم ایران است .این فرهنگ سبب شـد تـا ایرانیـان افـرادی
قانع به آنچه پیش میآید باشند .فرهنگ ایرانی فرهنگی شود که در آن مردم انتظار برای تصمیم دیگران دارند و در
برابر اوامر شاه اطاعت بی چون و چرا داشته تاحدی بی تفاوت به نحوۀ عملکرد شاه مـیباشـند .بـرای نمونـه ضـرب
المثلهایی نیز از این فرهنگ در ادبیات ما به جا مانده چون «سرت را پایین نگهدار» و «آسه برو ،آسه بیا ،کـه ،»...
«زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد» و … .که نشانگر فرهنگ تقدیرگرایی در ایران است.
شرایط اقلیمی ایران و فقر اقلیمی در زمینه آب نهادهای رسمی زیادی نیز از خود برجای گذارده است چون پذیرش
عمومی الهۀ آب (آناهیتا) و ساختن معابد و آتشکده هایی برای پرستش این الهه یـا پـذیرش حکومـت اسـتبدادی و
پادشاهی توسط روحانیون ادیان به دلیل قدرت متمرکز اقتصادی در دست حکومت و مشروعیت دادن بـه حکومـت
که در عوض ،حکومتهای موجود نیز زمینهای موقوفۀ معابد و آتشکدهها را در دست روحانیون باقی میگذاشتند و
خود به نوعی مروج دین میشدند.
شکل ( :)3تأثیر نهادی و ساختاری کمبود آب بر ایجاد اقتصاد متمرکز دولتی
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منبع :دستاورد تحقیق
قوانین شکل گرفته نیز قابل توجه است برای مثال در زمینۀ قوانین سیاسی حکومت به طور قانونی سـاختار اصـلی
تصمیمگیری و ویژگیهای صریح نظارت بر برنامۀ ها را مشخص میکرد .برطبق این قوانین ساختار حکومـت ایـران
یک ساختار پادشاهی متمرکز و موروثی میباشد.
در زمینۀ قوانین اقتصادی نیز میتوان گفت که این قوانین حدود و ثغور مالکیت را مشخص میکند و مجموعهای
از حقوق استفاده از دارایی و درآمدهای ناشی از آن و توانایی انتقال یک دارایی یا منبع مولد ثروت مـی باشـد .ایـن
قوانین در ایران به گونهای بودند که اقتصادایران را کامالً دولتی مینمودند و حکومت از طریق تسلط برآب بـه طـور
قانونی صاحب تمامی اراضی و نیروی کار ایران بود.
به طورکلی میتوان اثر کمبود آب را بر نهادها و ساختارهای ایران در شـکل ( )2خالصـه کـرد و از ایـن طریـق بـه
اثرگذاری فقر اقلیم ایران بر تمرکز اقتصاد در دست دولت پی برد.
قابل ذکر است با توجه به اقتصاد متمرکز دولتی و نظام رقابت محدود در تاریخ اقتصـادی ایـران کـارایی اقتصـاد در
طول تاریخ تا حد زیادی وابسته به یک فرد و به عبارتی شیوه رفتار و نوع نگـرش شـخص پادشـاه بـوده اسـت .بـه
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عبارتی در دورههایی که پادشاهی مقتدر و با دانش حکومت بر کشور حکمرانی کرده وضعیت اقتصادی کشور بهبود
یافته و در دورههایی که پادشاهان ضعیفالنفس و فاقد دانش بر کشور حکومت کرده به لحـاظ اقتصـادی کشـور بـا
مشکالت زیادی مواجه شده و در برخی موارد پس رفت داشته است .برای مثال در اینجا عملکرد اقتصادی در زمـان
دو پادشاه سلسله صفویه یعنی شاه عباس اول و شاه سلطان حسین با هم مقایسه میشوند.
«نبوغ نظامی شاه عباس ،منجر به ایجاد ارتشی منظم جهت حفظ قدرت شد که یک از اساسیترین اصالحات او بود.
شاه عباس فرمانروایی قدرتمند بود که به اندازه کافی در اسباب انحطاط و زوال فرمانروایی صفویان اندیشیده بـود و
از آنجا که پروش یافته حرمسرا و دربار نبود و از خراسان اوضاع نابسـامان کشـور را نظـاره کـرده بـود ،بـا پشـتوانه
اندیشهای منسجم درباره سرشت فرمانروایی خودکامه بر تخت سلطنت نشسـت»« .اهمیـت شـاه عبـاس بـه عنـوان
سردار و فرمانده نظامی در آن است که او سیاست و جنگ را دو امـر جـدای از هـم نمـیدانسـت و از شـمار انـدک
پادشاهان ایرانی بود که دریافتی درست از منطق جنگ و رابطه نیروها پیدا کرده بـود .وی از جملـه شـاهان ایرانـی
است که توانست با دریافتی از مصالح عالی ملی با توجه بـه مناسـبات جهـانی و آرایـش نیروهـا در درون و بیـرون
مرزهای کشور پیدا کند» (طباطبایی)1233 ،
از جمله مهمترین کارهای اقتصادیای که شاه عباس اول انجام داد توجه بـه زیربناهـای اقتصـادی از جملـه ایجـاد
امنیت داخلی و خارجی ،بهبود در زیرساختهای راه و آبرسانی کشور و تعریـف و تضـمین حقـوق مالکیـت تجـار و
بازرگانان است .در ایجاد امنیت شاه عباس تالشهای گستردهای بـرای ایجـاد ثبـات در مرزهـای کشـور در مقابـل
خارجیان و ایجاد امنیت راهها و شهرهای کشور در مقابل راهزنان انجام داد .در زمینه زیرساختهای آب در این دوره
قنوات زیادی ساخته و یا بازسازی شده و هزینه زیادی صرف نگهداری از آنها شد .همچنین زیرساختهای شبکه راه
کشور به سرعت بهبود یافت و فقط  333کاروانسـرا احـداث شـد .در خصـوص تعریـف و تضـمین حقـوق مالکیـت
بازرگانان نیز ،که مهمترین عامل رونق بازرگانی در دوره شاه عباس است ،از طرف شاه حفظ اموال تمامی بازرگانـان
در مقابل راهزنان تضمین شد .به گونهای که اگر به بازرگانی راهزنان حمله کرده و اموالش را میبردند ،شـاه معـادل
ارزش اموال برده شده از خزانه به وی غرامت میداد.1
در مقابل شاه عباس اول« ،شاه سلطان حسین در حالی که تمامی عمر بیست و شـش سـاله خـود را در حرمسـرای
شاهی گذرانده بود پس از شاه سلیمان بر تخت سلطنت نشست ...شاه سلطان حسین به شاهی شراب خوار و زنبـاره
تبدیل شد  ...بیاطالعی شاه از اوضاع کشور و انتقال قدرت واقعی به خواجهسرایان و بزرگان از یک سو و نفوذ برخی
علما از سوی دیگر و تعارض منافع این دو گروه پر نفوذ ،نقشی عممده در فرسودگی قدرت سیاسی و اقتدار پادشـاه
بازی کرد؛ و در شرایطی که قدرت مرکزی اقتدار خود را در والیات از دست داده و سامان و نظام ارتش یکسـره بـه
فراموشی سپرده شده بود ،زمینه برای فروپاشی ایران زمین فراهم شد( ».طباطبایی)1233 ،
با گذشت زمان عدم تعادل درآمدها و تقسیم نامناسب ثروت و اندوخته شدن اموال و امالک بیشمار در نزد رجال و
روحانیان و لشکریان شکاف عمیق در بین طبقات مملکت پیش آورد .پول و ثروتی کـه در اوایـل دوران صـفوی تـا
کمی بعد از شاه عباس ،صرف جنگهای خارجی و یا ایجاد سد و پلها و انجام کارهای عمرانی داخلی میشـد ،کـم
کم متعلق به خانوادهها معدودی گشت یا صرف خرید جواهرات و اشیاء گرانبها شد و تجمل و شکوه جای مـدیریت
 .1برای مطالعه بیشتر در این خصوص به خضری و شاردن ( ،)1226کجباف ( ،)1233باستانی پاریزی ( )1232مراجعه شود.
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اقتصادی قبلی را گرفت .مثال در جنگ با افغانها ،سپاه ایران «چنان به نظر میآمد که سربازان گویی به مجلس بزم
و عروسی میرفتهاند نه جنگ .اولین دسته سپاه ایرانی که به سرداری عبداهلل خان والی (خوزستان) پیشواز محمـود
رفت تمامت سپاه با لباسهای فاخر و اسبان فربه و زین و لگام زرین در برابر اردوی افغان سـراپردههـا و چادرهـای
پوش رنگین به پا کردند و در اولین برخورد ،شکست نصیب ایـن سـپاه زرانـدود شـد و افاغنـه  25هـزار تومـان زر
مسکوک از لشکر قزلباش گرفتند».
از طرفی این شرایط عدم رعایت حقوق مالکیت اثرات اقتصادی مهمی داشت از جمله« :کم کم بسیاری از مردم ،کار
غیر مشروع را با صرفهتر از کار اساسی دانستند .خصوصا ارامنه که بر اثر این اوضاع ناچار به قاچاقچیگری پرداختند
و آن ارامنه بازرگان خوش حساب زمان شاه عباس تبدیل به کسانی شدند که شمشهای نقره را از بصره قاچاقی به
هند میبردند» (باستانی پاریزی 1232 ،ص .)233
دورههای موفق در تاریخ اقتصادی ایران زمان هـایی اسـت کـه دولـت اهمیـت اساسـی بـه کـاهش مالیـات ،بهبـود
زیرساختها (از جمله زیرساختهای آب و راه) ،ایجاد امنیت در سطح داخلی و خارجی داشته است .و مقابـل دوره-
های ضعیف تاریخی کشور در زمانهایی است که دولت شروع به احتکار ثروت کشور ،تجمل گرایی و عدم توجه بـه
زیرساختها دارد.
با توجه وابسته شدن کل اقتصاد به یک فرد در طول تاریخ ایران میتوان قانون کلی بدسـت آمـده توسـط باسـتانی
پاریزی ( )1232برای توضیح تاریخ کشور را در حیطه اقتصادی با توجه به شکل ( )1نشان داد.

ضعف

هرج و مرج

اواخر تیموریان
609-110

جستجوی رهبر
پیروزی

ثروت
شاه عباس

شاه اسماعیل
شاه طهماسب
609

669

تجمل
شاه سلیمان

ضعف

هرج و مرج

شاه سلطان حسین
افغان

7011

محمد

جستجوی رهبر
نادرشاه
7711

7701

7731

630

شکل ( :)4روند تاریخ اقتصادی کشور
منبع :باستانی پاریزی ()1372
قابل ذکر است که این روند به دلیل عدم وجود نهادهای پایدار و منسجم در طول تاریخ کشور میباشـد .نهادهـایی
که به دلیل تمرکزی قدرت در دست شاه از شاهی به شاه دیگر تغییر کرده و صرفا تـابع روحیـات و شخصـیت شـاه
میباشد.
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 -5تمرکز دولت براقتصاد ایران در عصر جدید
انقالب صنعتی و جایگزین شدن صنعت به جای کشاورزی به کشورهایی چون ایران که بهدلیل کمبود آب اقتصـاد
متمرکز داشتند ،این امید را داد که با ورود صنعت (با توجه به عدم وابستگی زیاد آن به آب) به این کشورها دسـت
حکومت از اقتصاد کوتاه شود و گسترش بخش خصوصی زمینه ساز وابستگی حکومت به این بخش گردد و حکومت
جهت تأمین نیازهای خود متوجه مردم شود .ولی به چند دلیل این اتفاق نیفتاده اول اینکـه بـر خـالف کشـورهای
اروپایی که صنعتی شدن در آنها از همان ابتدا در اختیار بخش خصوصی بود و بخش خصوصی توانمند دوره فئودالی
قدرت اقتصادی و توان مدیریت ورود و پیش بردن فعالیتهای صنعتی را داشت .در حالی که در ایران چنین بخـش
خصوصی ای اصال شکل نگرفته بود و به عبارتی بخش خصوصی توانمند به لحاظ مدیریتی و مالی وجود نداشت کـه
بخواهد دست به فعالیتهای صنعتی بزند.
از طرفی همزمان با ورود صنعت به ایران ،مادۀ سیاهی کشف شد که مدتی بعد اهمیت آن برای صنعت (چه از جهت
تأمین سوخت و چه بهدلیل تأمین منابع انرژی مورد نیاز صنعت) به اندازۀ اهمیت حیـاتی آب درکشـاورزی شـد تـا
صنعت نوپای ایران را از پایه وابسته به خود پرورش دهد و همچنان قدرت و تمرکز دولت را بر ساختار اقتصاد حفظ
کند و اینگونه رب النوع آب (آناهیتا) جای خود را با رب النوع نفت در اقتصاد ایران عوض کند .اگر ویتفگل به ایـن
نتیجه رسید« :که جوامـع شـرقی را بایـد بـه مثابـۀ «تمـدن آبـی» و «دیـوان سـاالری آبرسـان» از غـرب متمـایز
کرد(».علمداری ،1233 ،ص  ) 233در عصر جدید جوامعی چون ایران را باید به مثابۀ «تمـدن نفتـی» و «دیـوان
ساالری نفتی» دانست و بدون شک تمرکز اقتصاد دولتی در ایران درعصر جدید ناشـی از نفـت اسـت کـه در واقـع
میتواند همان شیوۀ تولید آسیایی یا تداوم آن باشد .در عصر جدید ،دولتِ جوامعی چون ایران با اتکا به منابع مـالی
ناشی از نفت خود را مستقل از ارادۀ مردم دانسته و از آنجایی که نیاز و اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد نـه تنهـا
وابستۀ به جامعه نیست بلکه جامعه و بخش خصوصی را نیز وابستۀ به خود پرورش داده است .اینگونه است که بـه
نظر میرسد برای حذف تمرکز دولتی بر اقتصاد باید منابع درآمدی غیرمالیاتی دولت را از او گرفت .بنابراین شـاید
فرصت تحریم نفت ایران و کاهش قیمتهای نفت فرصتی طالیی برای اقتصاد ایران از این جهت باشد.
از نظر کاتوزیان« :از سال  1233و به ویژه از سال  ،1211عواید نفت منبع درآمد به نسبت مطمئنی برای تـأمین
نیازهای مالی دولت بود .ارزش و سهم کل نفت در صادرات و تولیدات ایران نیز از همین دوران رو به افـزایش نهـاد.
رشد درآمد نفت میزان و کیفیت مالی و قدرت سیاسی دولت را نسبت به طبقـات دارا و نهادهـای مـذهبی افـزایش
داد»( .کاتوریان ،1233 ،ص .)233از نظر جان فوران«:عمدهترین نهادهای دیکتاتوری سـلطنتی پهلـوی بـه ترتیـب
اهمیت عبارتند از :درآمدهای نفتی ،ماشین سرکوب ،دیوان ساالری و نظام حزبی» (جان فوران ،1232 ،ص )162
نکتۀ قابل ذکر ایناست که درآمدهای نفتی پایه و اساس شکلگیری دیگر دالیل عنوان شده است .زیرا بدون تأمین
مالی ،دولت امکان اقداماتی چون سرکوب یا ایجاد دیوان ساالری دولتی را ندارد .آمارها نشان میدهند اگر چه سهم
مالکیت دولت در صنایع بهدلیل اجرای قانون اصالحات ارضی (که طی آن سهام کارخانههای دولتی به عنوان غرامت
به مالکان زمینهای واگذار شده انتقال یافت) از  53درصد درسال  1223به  13درصد درسال  1212کاهش یافـت،
ولی با افزایش دریافتی نفتی ،نقش دولت در سرمایهگذاریهای صنعتی رفته رفته افزایش یافـت و از  13درصـد در
دهۀ 1213به  63درصد دردهۀ  1253افزایش یافت«.درآمدهای سرشار نفـت بـه خصـوص در دهـۀ 1253موجـب
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گردید که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سوی دولتـی شـدن پـیش رود .عـدم امکـان جـذب درآمـدهای ارزی
گسترده حاصل از صدور نفت توسط بخش خصوصی و همچنین بکارگیری استراتژی ایجاد صنایع سنگین ،که عموماً
از عهدۀ بخش خصوصی بر نمیآمد ،موجـب گسـترده شـدن مالکیـت دولـت درایـران گردیـد( ».بهکـیش،1231 ،
ص« )112با وقوع انقالب و خروج تعدادی از سرمایهگذاری صاحبان صنایع خصوصی از کشور و در اختیـار گـرفتن
اموال آنها توسط دولت ،حجم فعالیت های اقتصادی دولت بمراتب گسترده تر از قبل گردید.همچنین با تجاوز عراق
به ایران و شروع جنگ ،روند دولتی شدن اقتصاد کشور قوت گرفت( ».بهکیش .1231 ،ص .)113
در پایان این بخش در مورد تفاوت کشورهای نفتی با غیرنفتی و اثر نفت در اندازه دولت میتوان گفت« :مهمتـرین
تفاوت کشورهای نفتی با کشورهای غیرنفتی آن است که در این کشورها دولت میتواند با اتکاء بـه درآمـد نفـت و
بی توجه به سطح تولید ملی ،قدرت مصرف داشته باشد و این قدرت را به جامعه منتقل سازد .ویژگـی بـارز اقتصـاد
نفتی ماهیت دوگانۀ آن است که بخش اصلی و محرک اقتصاد (بخش نفت) ،منفک از اقتصـاد داخلـی ،بـه حیـات و
رشد خود ادامه میدهد و ارتباط اصلیاش با بقیۀ بخش ها از طریق انتشار جریان درآمدی حاصل از صدور نفت خام
است .به دلیل سهم باالی درآمد نفتی درکل درآمدهای دولت ،دولت از حیـث اقتصـادی و سیاسـی بـه اسـتقاللی
غیرعادی از نیروهای مولد ملی دست مییابد .در مثال ایـران ،سـهم نفـت در کـل پرداخـت هـای دولـت (از محـل
درآمدعمومی ) طی دهههای اخیر به طور متوسط همواره حدود  53درصد بوده است که پس از افزایش بهای نفـت
درسال  1252به  33درصد رسیده است .از حیث ارزی نیز سهم صادرات نفت در تأمین انرژی کشـور ،بـیش از 33
درصد بوده و در برخی سالها به حد  33درصد نیز افزایش یافته است .در چنین وضـعیتی دولـت درکسـب درآمـد
ریالی و نیز در تأمین انرژی اقتصاد داخلی ،نیازی به تکیه بر نیروهای مولد داخلی نمیبیند .درنتیجه اندازۀ دولت به
بازار نفت و تصمیم و تمایالت دولتمردان بستگی مییابد. .هنگامیکه درآمد نفتی با رونـق یـک بـاره مواجـه شـود
(مانندآنچه درسال  1252رخ داد) ،دولت های نفتی معموالً دست به گسترش یک بارۀ هزینـههـا مـیزننـد .میـزان
جدید هزینهها تعهدات دیرپایی را برای دولت به وجود می آورد که حتی پس از رکود بازار نفت بـه حیـات خـویش
ادامه می دهد و رشد دولت را الزامی می کند(».توکلی ،1233 ،ص .)235
 -6اثر نهادی و ساختاری نفت
با توجه به تعریفی که در بخش قبل از نهاد شد به بررسی اثرات درآمدهای نفتـی بـر مـاتریس نهـادی جامعـه و
ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی میپردازیم .دریافتی نفت در قطع اتکاء دولت به مالیات و مـردم
آنقدر مهم است که تمامی ساختار ارتباط بین حکومت و مردم را تغییر می دهد و سبب میشود که حکومت نه تنها
برای تأمین درآمد خود نیازی به مردم نداشته باشد ،بلکه مردم و بخش خصوصی را نیز به خود وابسته کنـد .وجـود
دریافتی نفت تأثیر عمدهای بر شکلگیری نهادهای حاکم بر اقتصاد کشور میگذارد و برداشتهـای اجتمـاعی ویـژۀ
خود را دارد ،از آنجایی که به گفتۀ هاجسـون« :مـا همگـی در جهـان نهـادی متولـد و در چـارچوب آن ،اجتمـاعی
میشویم» بررسی نهادها و شرایط شکلگیری آنها اهمیت زیادی دارد.
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اثر درآمدهای نفتی بر نهادهای غیررسمی کشور بسیار زیاد است و در اینجا به طور خالصه به برخی از آنها اشاره
میکنیم .یکی از مهمترین نهادهای غیر رسمی شکل گرفته ناشی از درآمدهای نفتـی فرهنـگ مصـرفگرایـی بـین
مردم است .دریافتی نفت سبب شده تا مردم بتوانند بیش از آنچه تولید میکنند ،مصرف کنند و این سـبب ایجـاد
فرهنگ کارگریزی نیز میشود .نفت زمینهساز ایجاد فرهنگ مصرف کاالهای وارداتی و به عبارتی تـرجیح کاالهـای
خارجی به کاالهای داخلی میشود .زمانی که میتوانیم بدون تولیدکاالی مرغـوب ،بهتـرین کاالهـای روز جهـان را
مصرف کنیم چه نیازی به مصرف کاالهای بیکیفیت تولید داخلی است؟
نهاد غیر رسمی دیگر ناشی از درآمدهای نفتی ،فرهنگ مسئول دانستن دولت در تمامی زمینههاست ،بـدین معنـی
که از نظر مردم دولت مسئول تمامی کمی وکاستی موجود درجامعه است .دراین فرهنگ مهم نیست که چه کسـی
کاالی بیکیفیت تولید کرده یا اینکه کشور توان ایجاد یک میلیون شغل در سال را دارد یا نه .از نظر این فرهنگ،
از آنجا که دولت دریافتی نفت را در اختیار دارد ،مسئول تمامی کمی و کاستیهای اقتصادی است.
فرهنگ تقدیرگرایی :این فرهنگ که در بخش قبل توضـیح داده شـد ،در عصـرجدید نیـز تـا حـدودی وجـود دارد.
تقاضابرای شهر نشینی؛ از آنجایی که دریافتی نفت بیشتر به شـهرها سـرازیر مـی شـود روسـتاییان بیشـتر تـرجیح
میدهند در شهر زندگی کنند که نتیجۀ مخرب این فرهنگ مهاجرت بی رویۀ از روستا به شهر میباشد .و سـرانجام
پذیرش استبداد اقتصادی به دلیل قدرت باالی اقتصادی دولت که ناشی از درآمدهای نفتی است.
درآمدهای نفتی برنهادهای رسمی کشور نیز اثرات شگرفی گذاشته است که بیشتر اثر آن را مـیتـوان در قـوانین و
مقررات موجود درکشور دید .برای مثال در زمینۀ قوانین اقتصادی اصل  11قانون اساسی برای دولت انحصار مطلـق
را در بیشتر زمینه های اقتصادی کشور قائل است .در حالیکه اگر دولت متکی بـه دریـافتی نفـت نبـود و سـاختار
اقتصاد را از این طریق در دست نداشت ،اصالً نوشتن چنین قانونی به ذهن خطور نمیکرد .1اصل  11قانون اساسـی
به شرح زیر است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایۀ سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی با برنامهریزی مـنظم و صـحیح
استوار است .بخش دولتی شامل کلیۀ صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بـزرگ ،بانکـداری ،بیمـه،
تأمین نیرو ،سدها و شبکه های آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفـن ،هواپیمـائی کشـتیرانی ،راه و راه
آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و دراختیار دولـت اسـت .بخـش تعـاونی شـامل شـرکت هـا و
مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل میشود .بخـش خصوصـی
شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصـادی دولتـی و
تعاونی است…( ».قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اصل .) 11
حال مسأله این است که بدون دریافتی نفتی چگونه دولت میتواند عهده دار این همه مسئولیت باشد؟ بـه عبـارتی
این همه مسئولیت درجامعهای که بخش خصوصی آن طبق همین اصل بسیار ضعیف شده است چگونه میتوانـد از
عهدۀ یک دولت غیررانتی برآید و آیا یک اقتصاد سالم با وجود یک دولت غیر رانتی میتواند طبق این اصـل دوامـی
 .1قابل ذکر است که در سال  1231از طرف مقام معظم رهبری ابالغیه ای در توضیح و به نوعی تفسیر جدید از قانون ذکر شد که بسیاری از بخشاصل  11را به
نفع بخش خصوصی تغییر داد .البته به اجرای این ابالغیه توسط دولت ایرادات زیادی وارد است که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست.
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داشته باشد؟ پس این اصل فقط میتواند با وجود یک دولت رانتی که در ایران از رانت نفت اسـتفاده مـیکنـد دوام
نسبی داشته باشد.
نهاد رسمی و مکتوب دیگر قانون کار است .معضل اصلی موجود در قانون کار ایـن اسـت کـه دولـت بـا توجـه بـه
تکیهگاه محکم خود یعنی درآمدهای نفتی نیازی به گرفتن مالیات از بخش خصوصی احساس نمیکند .بدین دلیـل
این قانون نه تنها ترغیب کننده بخش خصوصی نیست بلکه نقش دلسـردکنندۀ بخـش خصوصـی را دارد« .بررسـی
قانون کار نشان میدهد که دراکثر موارد ،الزاماتی برای کارفرمایان و مدیران درقانون پـیشبینـی شـده ولـی کمتـر
وظیفهای برای کارگران ملحوظ گردیده است .همین مسئله سبب شده که کارگران تکلیف والزامی برای خـود قائـل
نبوده و تنها حضور به موقع سر کار را به عنوان مهمترین تکلیف خود بشناسند .بررسی مواد قانون کار نشان میدهد
که از  232مادۀ قانون کار ،حدود  123مادۀ آن به تعیین تکالیف و وظایفی برای کارفرمایان مربوط میشود .هرگـاه
مفاد آیین نامههای اجرایی قانون نیز مورد توجه قرارگیرند ،مواد مربوط به تکلیـف کارفرمایـان بـالغ بـر  233مـاده
خواهد شد»( .بهکیش ،1231 ،ص)211
قدرت اقتصادی حکومت با اتکا بر دریافتی نفت بر سـاختارهای سیاسـی ،اقتصـادی ،اجتمـاعی و آموزشـی نیـز اثـر
گذاشته است .به عنوان مثال در ساختار سیاسی کشور قبل از انقالب وجود یک دیکتاتوری سلطنتی و متکی بر نفت
و بعد از انقالب عدم شکل گیری احزاب قوی نتیجۀ درآمـدهای نفتـی اسـت .در سـاختار اقتصـادی وجـود اقتصـاد
متمرکز دولتی یا اتحادیههای صنعتی و تجاری ضعیف ،در سـاختار اجتمـاعی وجـود نهادهـای دینـی حکـومتی یـا
باشگاههای ورزشی وابسته به دولت برای تأمین مالی و در ساختار آموزشی ،مراکز آموزشی دولتی اعـم از مـدارس و
دانشگاهها یا مراکز فنی و حرفهای .شکل ( )5به اثرات دریافتی نفتی بر نهادها و ساختارهای ایران اشاره نمـوده و از
این رهگذر به اثرگذاری اقلیم غنی ایران بر تمرکز اقتصاد در دست دولت میپردازد.
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شکل ( :)5تأثیرات نهادی و ساختاری نفت دربوجود آوردن اقتصاد متمرکز دولتی

منبع :دستاورد تحقیق
متاسفانه در سالهای فراوانی دریافتیهای نفتی به دلیل توهم استغنای دائمی ایـن دریـافتی و بـاال بـودن رجحـان
زمانی مصرف مسئولین اجرایی توجهی اثر آن بر کاهش قدرت رقابت اقتصادی نشده است .در حال حاضر که به جبر
تحریم فروش نفت در کنار کاهش قیمت آن دریافتیهای نفتی به شدت کاهش یافته ،جای امیدواری است به مرور
اثرات منفی ساختاری و نهادی آن حذف شود.
نتیجه :
شوخی یا قهر طبیعت ،هرچه بنامیم شرایط اقلیمی ایران بهگونهای است که همیشه دست نامرئیای اقتصاد ایران را
به سوی یک اقتصاد متمرکز دولتی و نظام اقتصادی رقابت محدود پیش برده است .اگـر چـه زمـانی مسـأله اصـلی
اقتصاد ایران ،فقر اقلیم (کمبود آب) و زمانی غنای بیش از حد اقلیم (دارا بودن نفت) این سرزمین کهن بوده اسـت،
ولی نتیجۀ هر دو یکی است .بیشتر به شوخی میماند اینکه دست نامرئی طبیعت با فقر و غنـای خـود فقـط یـک
جهت به اقتصاد ایران داده و آن اقتصاد متمرکز دولتی و نظام اقتصادی رقابت محدود است.
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