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چکیده
نهادها نقش غیر قابل انکاری در فرایند رشد و توسعۀ اقتصادی جوامع دارند .نهادهای اقتصادی و سیاسی
مناسب میتوانند روی رشد اقتصادی ،سرمایهگذاری ،کاهش فساد ،بهبود توزیع درآمد و سایر شاخصهای
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در جامعه اثرگذار باشند .سوالی مهمی که در این خصوص مطرح میشود آن است
که با توجه به ابعاد مختلف و تأثیرات متفاوتی که نهادها میتوانند در عرصههای مختلف اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ،فرهنگی و نظایر آن داشته باشند ،تقدم و تأخر آنها در فرایند رشد و توسعه پایدار به چه صورت است.
به عبارت دیگر ،چنانچه جامعهای بخواهد نهادهای موجود را اصالح نماید ،بیشتر روی کدام جنبه از این نهادها
باید تمرکز و تأکید کند تا با اصالح آن ،روند بهبود نهادها در سایر بخشها نیز فراهم گردد .در این مقاله به
اختصار به این موضوع پرداخته میشود.
واژههای کلیدی :نهادهای اقتصادی ،نهادهای سیاسی ،توزیع منابع ،رشد ،توسعه.
 -1مقدمه
کمتر محققی است که در عرصه اقتصادی و سیاسی ،در خصوص اهمیت و نقش نهادها در فرایند رشد و توسعه
اقتصادی ،شک و تردیدی داشته باشد .نهادها چنانچه خوب طراحی و پیاده سازی شوند می توانند مشوق تولید
و سرمایه گذاری بوده و در بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر نقش قابل مالحظه ای ایفا نمایند .نهادهای شفاف و
کارامد منور به کاهش فساد و تبعیض در جامعه شده و از این مسیر روند رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی کشور را بهبود می بخشند .اما به هر حال محققان ممکن است راجع به اینکه چه نهادهایی در
کشورهای در حال توسعه باید ابتدا ایواد شود ،دچار شک و تردید باشند .در حالی که برخی بر تقدم نهادهای
اقتصادی مثل ایواد اتحادیه های قدرتمند کارگری یا تولیدی تاکید می ورزند ،برخی صاحبنظران ممکن است
بر تقدم نهادهای سیاسی یا حتی نهادهای اجتماعی و فرهنگی تاکید داشته باشند و توجیه آنها نیز بعضا آن
است که با ایواد و تقویت نهادهای اجتماعی و فرهنگی و بهبود فرهنگ عامه می توان به اصالحات اقتصادی یا
سیاسی در جامعه امید بیشتری داشت .در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که اوالً :اصالحات در ساختار
اقتصادی بدون ایواد تیییرات و اصالحات اساسی در ساختار سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نیست و
ثانیاً؛ اصالحات ساختاری و نهادی زمانی می تواند جلوه زیبا و واقعی خود را در رشد و توسعه کشور نمایان
 .1استادیار دانشگاه فردوسی مشهدhoseinmohammadi@yahoo.com :
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سازد که به صورت هماهنگ و همه جانبه اعمال گردد .درست مثل منشوری چندوجهی که در صورتی شفاف
است و جلوهای درخشان دارد که تمامی ابعاد و وجوه آن درخشان و تمیز باشد و وجود ناپاکی و کدری یکی از
وجوه ،کل شفافیت این منشور را زیر سوال خواهد برد .بنابراین انوام این اصالحات در تمامی ابعاد اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد و تنها در این صورت است که اصالحات در هر یک از این
ابعاد می تواند نتیوه آرمانی مورد انتظار را داشته باشد .اما در هر صورت نمی توان به این امید که همگی
ساختارها و نهادهای یک جامعه توسعه نیافته بصورت هماهنگ باید اصالح شوند ،دست روی دست گذاشت و
منتظر شرایط آرمانی شد .حرکت به سمت اصالح ساختارها و نهادهای یک جامعه فرایندی تدریوی است که
باید ضروریات و مقتضیات آن ایواد شده و افراد و تصمیم گیرندگان جامعه زمینه الزم برای اصالحات همه
جانبه در سیستم های ناکارامد را فراهم نمایند .تحت این شرایط چنانچه شروع اصالحات با برخی از نهادهای
موجود باشد ،روند اصالحات در سایر بخشها سریعتر و موفقتر خواهد بود و برعکس ممکن است چنانچه
بخواهیم بدون یکسری اصالحات مقدماتی فرضا نهادهای اقتصادی را شروع به بازسازی و اصالح نماییم ،با
مقاومت شدید ساختارهای سیاسی یا اجتماعی مواجه شویم .پس نقطه شروع کوا می تواند باشد؟ در این
نوشتار به این موضوع پرداخته شده است.
سبحانی و بیات ( )1616به مقایسه تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی
و نفتی پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه
کشورهای نفتی ،که عملکرد نهادهای آنها نامطلوب است ،بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای
آنها در سطحی مطلوب قرار دارد .بنابراین باید اهتمام موریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول
مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیش تر از موریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
مداح و دل قندی ( )1612در مطالعه ای به بررسی اثر کیفیت نهادها و عملکرد سیاست های اقتصادی بر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی  1و اوپک پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که
واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی 1مثبت است ،هم
چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تواری ،افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات
سیاسی ،کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
شاه آبادی و پورجوان ( )1611در پژوهشی به بررسی نقش نهادها روی رشد اقتصادی پرداخته و نتایج این
مطالعه حاکی از آن است که شاخصهای نهادی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد
بررسی داشته است .در واقع ،پیشرفت در هر یک از ابعاد نهادی (از طریق مشارکت مردم و ثبات سیاسی،
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اثربخشی دولت و سیاستگذاری مبتنی بر شناخت ،حمایت از حقوق مالکیت مادی و فکری و کنترل فساد) بر
رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع از نظر آماری اثر مثبت و معناداری داشته است.
شریفی رنانی و مال اسمعیلی دهشیری ( )1611به مطالعه تاثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای
منتخب عضو اوپک پرداختند .در نظریه های جدید توارت بین الملل ،صادرات تابعی از متییرهای قیمتی و
غیرقیمتی است .از متییرهای غیرقیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است ،می توان به
متییرهای نهادی اشاره کرد .هدف این پژوهش بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی،
بار مالی قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک است .در
همین باره تاثیر نهادها بر صادرات غیرنفتی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های تابلویی برای 13
کشور اوپک برای سالهای  2331تا  2313مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج نشان داد شاخصهای اثربخشی
دولت و حاکمیت قانون اثر منفی و شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات
غیرنفتی کشورهای منتخب دارند.
متوسلی و همکاران ( ،)1611به بررسی دالیل نهادی پایین بودن بهره وری در اقتصاد ایران پرداخته و اشاره
کردند که بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین
است .این پژوهش در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دالیل این مسئله است .از نظر نورث برای بهبود بهره
وری دو موموعه نهادی باید اصالح شوند :الف -نهادهای طرف عرضه :یعنی خلق یک ساختار نهادی و
سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید .تیییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های
مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود .نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از:
نهاد حقوق مالکیت ،نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک ،نهادهای موثر بر تحرک سرمایه و نهادهای
مرتبط با جریان شفاف اطالعات .ضعف نهادهای فوق منور به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه
بهبود بهره وری تلقی می شود .نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند ،نیز شامل آن هایی هستند
که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند .ب -نهادهای طرف تقاضا :تیییرات القاء
شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی ،هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ
تیییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایواد می کند که بهره وری
اقتصاد را متاثر می کند .به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف
را در جامعه ایواد می کنند .دستیابی به عملکردهای باالی بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام
است که نهادهای اقتصادی الزم را ایواد کند و تضمین های اجرایی موثر را فراهم نماید .موموعه نهادهای
مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند .نظام
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سیاسی مشارکتی موثرترین سازوکار برای فرآوری و تومیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی
است.
مداح( )1611در بررسی رابطه کیفیت نهادها و فساد اقتصادی ،رابطه میان فساد اقتصادی و کیفیت نهاد های
اقتصادی شامل :کارایی دولت ،کیفیت اجرای قانون در بخش دولتی و حاکمیت قانون را با استفاده از یک مدل
ارتباطات خطی ساختاری ( )LISRELدر سطح  64کشوراز جمله ایران با استفاده از داده های سالهای ،2333
 2334و  2333مورد بررسی وتحلیل قرار داده است .نتایج مطالعه وی نشان داد که اثر نهایی کیفیت نهادی بر
اندازه فساد اقتصادی معادل ( )-3/23می باشد .این یافته بیانگر آن است که :ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت
نهادهای اقتصادی با فساد اقتصادی در سطح کشور ها از جمله ایران وجوددارد به طوری که با بهبود کیفیت
نهاد های اقتصادی ،فساد اقتصادی کاهش یافته است .نتایج مقاله اثرمنفی و معنی دار فساد بر تولید را نیز
تایید کرده است به نحوی که افزایش فساد با ضریب ( )-1/16تولید ناخالص داخلی واقعی در سطح کشورها را
کاهش داده است که در این میان بهبود کیفیت نهادی بر تولید واقعی کشورها با ضریب ( )3/21اثرمثبت داشته
است.
محمدی ( )1611به بررسی دالیل تفاوت نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع مختلف پرداخته و با طرح
مفهوم نهادها و نقش دولت در تکامل و یا تخریب نهادها ،به بررسی دالیل متفاوت بودن نهادها پرداخته است.
نتیوه این بحث آن است که در کشورهایی که دارای نهادهای اقتصادی و یا سیاسی ضعیف بوده اند ،حکمرانان
این کشورها ،نهادهای حاکم را به دلیل منفعت رساندن به عده قلیلی از گروههای سیاسی با هزینه بخش عمده
ای از جامعه انتخاب کرده و بعضا علی رغم اثبات ناکارمدی این نهادها ،تالشی در جهت بهبود و یا تیییر آنها
انوام نداده و اگر تالشی نیز انوام داده اند به نتیوه خاصی نرسیده است .محدودیت بر قدرت سیاسی ،حمایت
از حقوق مالکیت بخش خصوصی ،محدود کردن رانت های اقتصادی و سیاسی از جمله پیشنهادات حرکت به
سمت نهادهای اقتصادی و سیاسی بهتر بوده است.
صمیمی و آذرمند ( ،)1611به بررسی تاثیر متییرهای نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان طی
دوره زمانی  1113الی  2331پرداختنند .نهادها اعم از اقتصادی ،سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و
محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد
اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند .به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای
مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند .این شاخصها آزادی اقتصادی ،شاخص
ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون بودند .نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند
مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی ،سیاسی و حقوقی است.
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برخی نتایج مهم مطالعات انوام شده در این قسمت به طور خالصه عبارتند از:
 -1بهبود شاخصهای نهادی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان داشته است.
 -2ارتباط غیر مستقیمی میان کیفیت نهادهای اقتصادی با فساد اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله ایران
وجوددارد به طوری که با بهبود کیفیت نهاد های اقتصادی ،فساد اقتصادی کاهش یافته است.
 -6شاخصهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب دارند.
 -1کارآیی سیاست های اقتصادی در جذب سرمایه گذاری در کشورهای مختلف با وجود شرایط نهادی مناسب
مثل ثبات سیاسی ،کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
 -4دستیابی به عملکردهای باالی بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی
الزم را ایواد کند و تضمین های اجرایی موثر را فراهم نماید .موموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر
اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند .نظام سیاسی مشارکتی موثرترین
سازوکار برای فرآوری و تومیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.
 -3محدودیت و کنترل بر دارندگان قدرت سیاسی ،حمایت از حقوق مالکیت بخش خصوصی ،محدود کردن رانت
های اقتصادی و سیاسی از جمله اقدامات اولیه و ضروری برای حرکت به سمت ایواد و گسترش نهادهای
اقتصادی و سیاسی بهتر است.
 -1اهتمام موریان قانون اساسی در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی
بسیار بیش تر از موریان قانون در کشورهای صنعتی باشد.
 -2مبانی نظری
یکی از مشکالت اساسی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،کمبود و یا فقدان یکسری نهادها و یا
زیرساخت های الزم برای فعالیت های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و نظایر آن است .اگر جامعه ای بخواهد در
زمینه اصالح نهادهای موجود حرکتی انوام بدهد ،عالوه بر اینکه باید ساختارها و نهادهای مطلوب برای رشد و
توسعه پایدار را بشناسد ،باید شناخت مناسبی از وضعیت موجود نهادها در جامعه و شیوه اصالح تدریوی آنها
داشته باشد .نهادهای ایواد شده توسط حکومت یا مردم ،چارچوب فعالیتهای مختلف اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و اجتماعی را در یک جامعه شکل می دهند .نهادهای خوب محیطی را ایواد میکنند که فعالیتهای
اقتصادی ،سرمایهگذاری ،تولید و در موموع رشد و توسعه اقتصادی کشور تحریک و تشویق می شود و نهادهای
بد نیز منور به رکود اقتصادی ،بیکاری و معضالت متعدد اقتصادی می شوند .نهادهای بد در دوره های مختلف
عالئم خود را در اشکال متفاوتی جلوه می نمایند که درمان ظاهری این عالئم اگر چه به طور موقت ممکن است
نشانه های مشکالت را کاهش دهد اما اصل مشکل همچنان پابرجاست و هر چند وقت یکبار به شدت
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خودنمایی می کند .اینکه پدیده هایی مثل تورم ،رکود اقتصادی ،بیکاری ،مشکالت مربوط به سرمایه گذاری،
وابستگی به نفت ،حوم زیاد دولت ،نرخ پایین رشد اقتصادی و مواردی از این قبیل مشکالت دائمی یک کشور
می شود و سیاست های مختلف پولی ،مالی و یا درآمدی توانی برای درمان آن ندارد ،نشانه ای از وجود
مشکالت عمیق تر در سیستم اقتصادی جامعه است که همان مشکالت نهادی است .طبق برداشتی از قانون
مشهور گودهارت1چنانچه عالئم یک بیماری یا مشکل در اقتصاد درمان شود و اصل مشکل تشخیص و درمان
نشود این بیماری بعدا با نشانه های وخیم تر خود را نشان داده و درمان آن به مراتب دشوار تر خواهد بود .از
این رو راهی نیست جز آنکه برای بهبود شرایط اقتصادی جامعه در جهت اصالح نهادهای موجود اقدام نمود.
مشخصه ادبیات اخیر رشد و توسعه اقتصادی ،تالش برای شناسایی نهادهایی است که بخش قابل توجهی از
تفاوت های مشاهده شده در استانداردهای زندگی مردم بین کشورهای مختلف را توضیح میدهند .این تفاوت
در استانداردهای زندگی کشورهای مختلف از  64برابر تا  11برابر در نوسان است .2به عنوان نمونه درآمد سرانه
کشور آمریکا در سال  1111حدود  64برابر درآمد سرانه در کشور نیور بوده است و این تفاوت گسترده به
تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی این دو کشور نسبت داده شده است.
در حالی که تعاریف ارائه شده در خصوص نهادها در مطالعات مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد ،اما
نتایج مشابه است .نهادها از لحاظ اقتصادی و آماری میتوانند تفاوتهای قابل مالحظه درآمد سرانه بین
کشورهای مختلف را توضیح دهند .نهادهایی که مرتبط با عملکرد اقتصادی هستند ،عمدتاً به معیارهایی چون
کیفیت بوروکراسی(تشریفات اداری) ،فساد ،حقوق مالکیت ،اندازه دولت ،ریسک سرمایه گذاری و تولید و آزادی
توارت مرتبط هستند .اگر چه مطمئنا جالب است مشخص کنیم که کشورهای در حال توسعه با توجه به
ساختارهای خاص خود فاقد چه نوع نهادهایی هستند ،اما ادبیاتی جامع که نهادهای موجد موفقیت اقتصادی
در جوامع توسعه یافته را تحلیل نماید ،وجود ندارد .در ادامه برخی از نکات مهم در خصوص نهادهای اقتصادی
و سیاسی که در مطالعات مختلف به آنها اشاره شده است ،ذکر میگردد6؛
 -1نهادهای اقتصادی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی اهمیت قابل مالحظه ای دارند زیرا این نهادها شکل
دهنده انگیزههای عوامل کلیدی اقتصادی میباشند .به طور مشخص این نهادها روی سرمایهگذاری در
سرمایههای فیزیکی و انسانی و همچنین تکنولوژی و سازماندهی تولید ،اثرگذار هستند .اگر چه مسائل فرهنگی
و جیرافیایی نیز ممکن است در عملکرد اقتصادی حائز اهمیت باشند ،اما تفاوت در نهادهای اقتصادی ،منبع
1. Goodharts law
)2. Hall and Jones (1999) or Caselli (2005
3 . Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson, 2005.
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اصلی تفاوت بین کشورها در عملکرد اقتصادی و رفاه آنها به شمار میآید .نهادهای اقتصادی نه تنها تعیین
کننده رشد اقتصادی بالقوه در یک اقتصاد هستند بلکه نشان دهنده پیامدهای اقتصادی که شامل توزیع منابع
آینده است (یعنی توزیع ثروت ،سرمایههای فیزیکی یا سرمایههای انسانی) نیز میباشند .به عبارت دیگر نهادها
نه تنها روی اندازه کل کیک اثر میگذارند بلکه روی این که چگونه کیک بین گروههای مختلف تقسیم شود نیز
اثر گذار هستند .از این رو:
نهادهای اقتصادی در دوره   tعملکرد اقتصادی در دوره  tو توزیع منابع در دوره t+1
 -2نهادهای اقتصادی درونزا هستند .این نهادها به عنوان انتخابهای جمعی جامعه تا حد زیادی برای پیامدهای
اقتصادیشان تعیین و انتخاب میشوند .البته تضمینی نیست که تمامی افراد و گروههای یک جامعه ،موموعه
یکسانی از نهادهای اقتصادی را ترجیح دهند ،زیرا نهادهای مختلف اقتصادی باعث توزیع متفاوت منابع جامعه
خواهند شد .در نتیوه ممکن است یک نوع تضاد در منافع بین گروهها و افراد مختلف برای انتخاب نهادهای
اقتصادی وجود داشته باشد .بنابراین این سوال مطرح میشود که نهادهای اقتصادی تعادلی چگونه تعیین
میشوند؟ به عنوان مثال اگر دو گروه مخالف هم از ترجیحات و سالیق برای انتخاب نهادهای اقتصادی وجود
داشته باشد ،ترجیحات کدام گروه غالب خواهد بود؟ پاسخ این پرسش به قدرت سیاسی دو گروه بستگی دارد.
اگر چه کارامدی یک موموعه از نهادها در مقابل دیگری ممکن است روی این انتخاب اثر گذار باشد ،اما قدرت
سیاسی داور نهایی در این زمینه است .هر گروهی که قدرت سیاسی بیشتری داشته باشد ،احتماال موموعهای
از نهادهای اقتصادی که ترجیح میدهد را حفظ مینماید .از این رو:
قدرت سیاسی در دوره  tنهادهای اقتصادی در دوره t
 -6همانگونه که اشاره شد قدرت سیاسی در یک دوره می تواند روی شکل گیری نهادهای اقتصادی تاثیر گذار
باشد .به هر طریق بحث ضمنی در این نظریه که قدرت سیاسی تعیین کننده نهادهای اقتصادی است ،این ایده
است که منافع متضادی در توزیع منابع و از این رو به طور غیر مستقیم در موموعه نهادهای اقتصادی وجود
دارد .اما این سوال مطرح می شود که چرا گروههای با منافع متضاد ،روی موموعهای از نهادهای اقتصادی که
رفاه جامعه را حداکثر نماید توافق نمیکنند(روی اندازه کل کیک) و سپس قدرت سیاسی خود را برای توزیع
منافع بین خود به کار گیرند؟ چرا بکار گیری قدرت سیاسی در تعیین نهادهای اقتصادی یک جامعه معموال به
عدم کارایی اقتصادی منور میشود؟ دلیل این موضوع آن است که دارندگان قدرت سیاسی معموال تعهدی
ندارند که منافع خود و گروههای حامی را در راستای منافع جامعه تنظیم نمایند ،زیرا این منافع بعضا با هم در
تضاد هستند .از این رو تعقیب منافع حزبی و سیاسی به بهای کاهش منافع جامعه تمام خواهد شد.
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 -1توزیع قدرت سیاسی در جامعه نیز به شکل درونزا است .در این جا تمایز بین دو جزء از قدرت سیاسی که
آنها را قدرت سیاسی قانونی و قدرت سیاسی عملی مینامیم ،مفید است .قدرت سیاسی قانونی اشاره به قدرتی
است که از نهادهای سیاسی یک جامعه نشات گرفته باشد .نهادهای سیاسی همانند نهادهای اقتصادی تعیین
کننده محدودیتها و انگیزههای بازیگران کلیدی در عرصه سیاسی است .نمونههایی از نهادهای سیاسی شامل
شکلهای مختلف دموکراسی و یا اتوکراسی است .بنابراین این بحث اشاره به آن دارد که:
نهادهای سیاسی در دوره  tقدرت سیاسی قانونی در دوره t
 -4در مورد قدرت سیاسی در مقایسه با نهادهای سیاسی نکات بیشتری وجود دارد .یکسری گروهها در جامعه
حتی اگر از جانب نهادهای سیاسی مثل قانون اساسی به آنها قدرتی اختصاص داده نشده باشد ،با وجود این
ممکن است که دارای قدرت سیاسی قابل مالحظه ای باشند .این گروهها اگر چه در ظاهر از قدرت سیاسی
قانونی پیروی می کنند ،اما در مواقع لزوم می توانند با ایواد کودتا ،آَشوب و نظایر آن ،هزینه های اقتصادی و
سیاسی زیادی را بر جامعه تحمیل نمایند .توربه کودتاگران در کشورهایی چون مصر ،پاکستان نشان دهنده
قدرت عملی این گروه ها است .به این نوع از قدرت سیاسی ،قدرت سیاسی عملی اطالق میشود .قدرت عملی
یک گروه ،عمدتاً به منابع اقتصادی آن وابسته است که تعیین کننده توانایی آنها در استفاده(یا سوء استفاده) از
نهادهای سیاسی موجود است .از این رو:
توزیع منابع در زمان  tقدرت سیاسی عملی در زمان t
از این رو چنانچه یک جامعه بخواهد قدرت سیاسی عملی گروههای خاصی را در جامعه محدود سازد ،باید
نسبت به توزیع منابع مخصوصا برای این گروهها ،تودید نظر جدی نماید.
 -3بررسی نکات فوق می تواند سیر تکامل یکی از متییرهای اصلی چارچوب بحث یعنی نهادهای سیاسی را
مشخص نماید .متییر اصلی دیگر نیز توزیع منابع است .نهادهای سیاسی و توزیع منابع به کندی تیییر کرده و
مهمتر آنکه تعیین کننده نهادهای اقتصادی و عملکرد اقتصادی هم به صورت مستقیم و هم به شکل
غیرمستقیم می باشند .درک اثر مستقیم آنها به راحتی امکانپذیر است .چنانچه نهادهای سیاسی تمام قدرت
سیاسی را در دست گروههای معدودی قرار دهد ،نهادهای اقتصادی که تامین کننده حفاظت از حقوق مالکیت
و برابری فرصتها برای تمام اقشار جامعه است ،به سختی ایواد شده و حمایت نخواهند شد .اثر غیرمستقیم نیز
از طریق کانالهای بحث شده در باال عمل مینماید :نهادهای سیاسی تعیین کننده توزیع قدرت سیاسی عملی
هستند که در روی انتخاب نهادهای اقتصادی اثرگذار است .بنابراین چارچوب فوق یک مفهوم طبیعی از سلسله
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مراتب نهادها 1را معرفی میکند که نهادهای سیاسی روی نهادهای اقتصادی تعادلی اثر گذاشته و آنگاه
پیامدهای اقتصادی را تعیین میکنند.
 -1نهادهای سیاسی نیز اگر چه به آرامی تیییر میکنند اما آنها نیز به صورت درونزا هستند .جوامع از شکل
دیکتاتوری به دموکراسی گذار کرده و با تیییر قانون اساسیشان یکسری محدودیتهایی را بر دارندگان قدرت
وضع مینمایند .از این رو همانند نهادهای اقتصادی ،نهادهای سیاسی نیز انتخابهای جمعی هستند و توزیع
قدرت سیاسی در جامعه عامل تعیین کننده کلیدی در سیر تکاملی آنها است .این موضوع یک گرایش برای
دوام را ایواد میکند :نهادهای سیاسی قدرت سیاسی قانونی را تخصیص داده و کسانی که دارای قدرت سیاسی
هستند ،روی سیر تکامل نهادهای سیاسی اثر گذار هستند و غالباً آنها از نهادهای سیاسی حمایت میکنند که
قدرت سیاسی را به آنها بدهد .به هر حال باید توجه داشت که قدرت سیاسی عملی ،برخی از اوقات باعث ایواد
تیییرات در نهادهای سیاسی میشود .به عنوان مثال هنگامی که عدم تعادل در قدرت باعث یک انقالب یا
تهدید به یک انقالب میشود ،باعث ایواد یکسری اصالحات اساسی در نهادهای سیاسی میشود که غالباً روی
شیوه کارکرد نهادهای سیاسی موجود اثر میگذارد .با خالصه کردن این بحث خواهیم داشت:
قدرت سیاسی در زمان  tنهادهای سیاسی در زمان t +1
با قرار دادن تمام این بخشها در کنار یکدیگر الگوی کلی و ساده چارچوب طرح شده در این بخش به شکل
زیر است:
نهادهای سیاسی در دوره  + tتوزیع منابع در دوره   tقدرت سیاسی قانونی و قدرت سیاسی

عملی در دوره t

قدرت سیاسی قانونی و قدرت سیاسی عملی در دوره t نهادهای اقتصادی در دوره  + tنهادهای

سیاسی در دوره t+1

نهادهای اقتصادی در دوره  + tنهادهای سیاسی در دوره  t+1عملکرد اقتصادی در دوره +t
توزیع منابع در t+1

دو متییر توضیحی اصلی در این سیستم ،نهادهای سیاسی و توزیع منابع هستند و شناخت این دو متییر در
زمان  tبرای تعیین دیگر متییرهای سیستم کفایت میکند .در حالی که نهادهای سیاسی تعیین کننده توزیع
قدرت سیاسی قانونی در یک جامعه هستند ،توزیع منابع روی توزیع قدرت سیاسی عملی در زمان  tاثر
میگذارد .این دو منبع از قدرت سیاسی روی انتخاب نهادهای اقتصادی اثر گذاشته و روی سیر تکاملی آتی
1 . hierarchy of institutions
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نهادهای سیاسی تاثیر گذار هستند .نهادهای اقتصادی تعیین کننده نتایج و عملکردهای اقتصادی از جمله نرخ
رشد اقتصاد و توزیع منابع در زمان  t+1هستند .از این رو اگر چه نهادهای اقتصادی عوامل اصلی شکل دهنده
نتایج اقتصادی هستند اما خود آنها درونزا بوده و توسط نهادهای سیاسی و توزیع منابع در جامعه تعیین
میشوند.
دو دلیل اصلی برای تداوم رفتار این سیستم وجود دارد :اول آنکه نهادهای سیاسی معموال بادواماند و به طور
مشخص تیییراتی گسترده در توزیع قدرت سیاسی ،برای ایواد تیییر در نهادهای سیاسی الزم است .دوم آنکه
وقتی یک گروه خاص در مقایسه با سایر گروهها دارای ثروت(منابع مالی) بیشتری است ،قدرت سیاسی عملی
این گروه افزایش یافته و قادر است تا نهادهای اقتصادی و سیاسی مورد عالقهاش را در جامعه وضع و گسترش
دهد .علی رغم این گرایشات برای تداوم ،یک نیروی بالقوه برای تیییر این سیستم ،شوکهایی از قبیل تیییرات
تکنولوژی و محیط بینالمللی است که توازن قدرت سیاسی عملی را در جامعه تیییر میدهند و این تیییرات
میتواند به تیییرات اساسی در نهادهای سیاسی و از این رو نهادهای اقتصادی منور شوند.
 -3جمعبندی و نتیجهگیری
در دنیای در حال تیییر کنونی ،افراد و گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی نه تنها از منافع اقتصادی امروز،
بلکه از منافع اقتصادی آینده نیز مراقبت می کنند .استفاده از قدرت سیاسی برای تیییر نهادهای سیاسی ،به
عنوان یک استراتژی موثر در کسب منافع حال و آینده مطرح است .از این رو مطابق مباحث انوام شده ،یکی از
منابع اصلی تیییر نهادهای اقتصادی ،تیییر و اصالح نهادهای سیاسی است که می تواند با کنترل قدرت
سیاسی ،روی نهادهای اقتصادی و عملکردهای اقتصادی تأثیرگذار باشد.
این چارچوب اگر چه به شکل بسیار ساده و خالصه است اما باعث می شود جوابهایی برای این سوال اساسی
پیدا کنیم که؛ چرا برخی جوامع نهادهای اقتصادی خوب و برخی نهادهای اقتصادی بد را انتخاب می کنند .اگر
فرض کنیم که نهادهای اقتصادی خوب آنهاییاند که امنیت حقوق مالکیت و دستیابی عادالنه به منابع و فرصت
های اقتصادی را برای اکثریت افراد و گروههای جامعه فراهم می نمایند ،در این صورت می توان به یک پاسخ
برای این پرسش اصلی رسید.
اول آنکه نهادهای سیاسی که بر دارندگان قدرت سیاسی اعمال نظارت و کنترل می کنند(به عنوان مثال با
توازن قدرت در جامعه) ،برای ظهور نهادهای اقتصادی خوب ،مفید و حائز اهمیت هستند .طبیعی است که
بدون نظارت بر دارندگان قدرت سیاسی ،دارندگان قدرت به احتمال زیاد موموعهای از نهادهای اقتصادی را بر
میگزینند که برای خود و گروههای حامی شان مفید بوده و برای سایر اقشار جامعه زیان آور باشد .در نهایت
این موضوع باعث میشود که حقوق مالکیت بخش عمدهای از افراد جامعه تامین نشود.
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دوم اینکه نهادهای اقتصادی خوب به احتمال بیشتر هنگامی ظهور می یابند که قدرت سیاسی در دست
گروههای نسبتاً گستردهتر با فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر باشد .علت آن است که با ثابت بودن سایر شرایط،
در این حال دارندگان قدرت خودشان نیز از حقوق مالکیت ایمن منتفع خواهند شد.
سوم اینکه نهادهای اقتصادی خوب با احتمال زیاد هنگامی به وجود آمده و تداوم مییابند که فرصت های
کسب رانت در جامعه کمتر وجود داشته باشد ،زیرا اینگونه رانتها گروههای رانت طلب را تشویق میکند که
نوعی از نهادهای اقتصادی را برگزینند که موجد فرصت های بیشتر برای کسب رانت و بهره برداری از منابع
جامعه برای یک گروه خاص در مقابل زیان اکثریت باشند .برای اینکه فرصتهای رانت کمتری در جامعه وجود
داشته باشد ،شفافیت بیشتر در فرایندهای سیاسی و اقتصادی و تسهیل کارکردهای مربوطه از طرق مختلف از
جمله گسترش رسانه های خبری می تواند مفید واقع گردد.
از این رو در فرایند اصالح ساختار نهادهای اقتصادی و سیاسی در جامعه برای دستیابی به نتایج و عملکرد های
اقتصادی مناسب تر ،اصالح نهادهای سیاسی ،نظارت بر دارندگان قدرت سیاسی با گسترش گروههای سیاسی
در جامعه ،کاهش قدرت سیاسی عملی برای گروههای ذی نفوذ از طریق انوام اصالحات در توزیع منابع می
تواند مفید واقع گردد.
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