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ژئوپولیتیک انرژی و تاثیرآن بر اقتصاد رانتی ایران
در راستای ارائه یک راهبرد ملی
ابوالفضل زینلی
دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ایران

حیدر لطفی
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دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ایران

عزت اله عزتی
دانشیار گروه جغرافیای سیاسی ،واحد علوم وتحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ایران
تاریخ دریافت7931/10/52:

تاریخ پذیرش7931/ 05 /81:

چکیده
صاحب نظران حوزه اقتصاد سیاسی به استناد روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بینالملل نرق

 12را دیمان کیمونوکاوئژ نرق هههههههاند

زیرا بر این باورند یکی از مهمترین چالشهای مهم جهانی در این قرن رقابت بر سر منابع ان رب دیکأت اب یژر زاـگ و تـفن

.تسا      

کشـورهای حـوزه خلیج فارس منجمله ایران اعظم درآمدهای خود را از فروش نفت خام بدست میآورند و اقتصاد تک محص یلو
آنها نفتی نیست بلکه وابسته به نفت است و این درآمدها از طریق دولت از مجرای بودجه به اقتص روشک نیا دا ه هدش قیرزت ا که       
کاهش قیمت نفت شدیدًاًا بر اقتصاد آنان ت راذگ ریثأ    م ممیباش یقحت نیا رد .د ق اب  فتسا اده اهرامآ ،یلیلحت و یفیصوت شور زا  و       
نمودارها و همچنین روش دلفی تاثیرات پدیده رانت و دولت رانتیر با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولتهای رانتی دروم ر   
بررسی قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی ب یبت یار ی و ن

گتفای هعسوت نادقف هیجوت ی سایس  ی  و ا رد یداصتق      

  

کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت .اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از ران تخاس رب یتفن ت     

دولت ،روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور ،پیامدهای منفی داشته و موجب تشدید روحیه نار  تت تتتج یو ی رصم و  ففففف -
گرایی در جامعه میشود و از طرفی دولت را تبدیل به توزیع کننده رانت خواهد نمود .کشور ما طبق نظریه جفری کمپ ع رب هوال   
در اختیار داشتن دومین منابع انرژی فسیلی (نفت و گاز) جهان در مرکز هارتلند استراتژیک جهان واقع میباشد اما با داش قا نت ت داص   

رانتیر بعلت تحریمها و تأثیرات آن در ابعاد داخلی و خارجی واز طرفی با درنظر گرفتن ویژگیهای صنعت نفت که مستلزم سرمایه-
گذاری کالن میباشد نتوانسته آنچنان که باید در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی ،دستیابی به دستاوردهای فنی و تکنولوژی
روز به منظور استفاده بهینه جهت استخراج انرژی و  ...عملکرد قابل قبولی داشته باشد ای  نمض قیقحت ن م یاهدمایپ و داعبا یفرع       
دولت رانتی با ارائه راهکارهایی برونرفت این موضوع را نشان دهد.

واژگان کلیدی :اقتصاد سیاسی ،خلیج فارس ،دولت رانتیر ،رانت ،ژئوپولیتیک انرژی.
( -1نویسنده مسئول) heidare.lotfi@gmail.com
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مقدمه
امروزه اغلب اندیشمندان اقتصاد سیاسی اجماع دارند که فرایند توسعهیافتگی سیاسی و اقتصادی و امنیت کشو یاهر
صادرکننده نفت تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفت د رارق اهروشک نیا ی ار ذپریثأت .د یر ح ی ی تا

     

سیاسی و بطور مشخص امنیت ملی از نفت در چند دهه اخیر نمونههای متفاوتی دارد .برخی از ویژگیه تعنص یا   
   

نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاض زا نوریب رد فرصم و ا لم یاهزرم ی او  ،ببببب ببببببس هب تفن تعنص یگت
تکنولوژی پیچیده کشورهای صنعتی و شرکتهای چند ملیتی ،وابستگی به س یامر هههگ  یارب نالک یراذ ا  فاشتک و   
استخراج ،کنترل قیمت نفت توسط نیروهای بینالمللی ،گستره و عمق تأثیرگذاری ای س رب ار هدام ن ر یلم تشون

    

بیشتر کرده است.
به این ترتیب میتوان گفت که وابستگی کشور ما به درآمد نفتی در عرصه اقتصاد بینالمل زا هبنج کی ل عوضوم

    

است و جنبه دیگر آن در تقابل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی تأثیری است که نفت در عرصه داخلی بر حی تا
اجتماعی و اقتصادی دارد .متأسفانه باید اذعان داشت که اگر نفت را از اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارک تایح نا   
اقتصادی ،اجتماعی و حتی سیاسی ما به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد .تزریق س تادراو ،تعنص شخب هب هیامر     
کاالهای اساسی ،تأمین و دستیابی به تکنولوژی نوین صنعتی و نظامی و ت هب یلخاد یژرنا نیمأ

مآرد د تفن یاه ی      

وابسته است .به عبارتی صریحتر امنیت اقتصادی ،امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر امنی یسایس تابث و ت    
کشور تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی میباشد .درآمد نفتی ایران نقش اساسی در اقتصاد سیاسی
ایران در طول یکصد سال گذشته ایفا کرده است .از لحاظ تاریخی جدا از رقابتهای بینالملل د یارب ی سس س سسسستیابی به
امتیاز بهرهبرداری از این منبع عظیم ،تخصیص و توزیع ای رد هک اهدمآرد ن بالقنا زا شیپ تلود رایتخا هدوب

     

مشکالت و بحرانهای اقتصادی اجتماعی شدیدی همچون تورم ،عدم کارایی ،فساد و مصرفگرایی را بوجود آورده
بود .پس از پیروزی انقالب ،درآمدهای نفتی پشتوانه مالی بسیار محکمی برای اجرای سیاستهای داخلی و خ یجرا
دولت بوده است ،اما همچنان بخش عظیمی از اقتصاد ایران متأثر از پدیده رانت میباشد ،زی هدروآداب یاهدمآرد ار    
نفتی در دوران جمهوری اسالمی ایران همچنان به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت محسوب میشوند.
آنچه مسلم است توسعه اجتماعی -اقتصادی کشورهای جهان بر محور ان و تفن( یژر

سراف جیلخ .تسا )زاگ

     

بعنوان بزرگترین منبع انرژی جهان مورد توجه خاصی قرار دارد ،لذا امنی قطنم ت هه هههای در خل هب لیدبت سراف جی    
موضوع امنیتی جهانی شده است.
در سالهای اخیر هر گونه تالقی که بین ژئوپولیتیک

و ژئواکونومی اد خر ناهج رد ک د ب ار دوخ ریثأت ه ر لماوع        

جغرافیایی کشورها نمایان ساخته است .یکی از مناطقی که از گذشته جایگاه ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژی داشته و هم
اکنون اهداف ژئواکونومیکی قابل توجهی دارد حوزه خلیج فارس است.
خلیج فارس یکی از مهمترین مراکز ثقل مناسبات ژئوپولیتیکی و بینالمللی است که تحت سیطره دو قلمرو ایرانی و
عربی قرار دارد منطقه ژئوپولتیکی خلیج فارس متشکل از  8کشور ایران ،عراق ،کویت ،عربس عس نات و ،نیرحب ،ید    
قطر و امارات متحده عربی و عمان میباشد .از سال  908 1هنگامی که نخستین چاه در ایران به نف ر ت سس سسسید اهمیت
جهانی نوین خلیج فارس آغاز شد .امروز این اهمیت جهانی در ذخایر گسترده انرژی منطقه که گستردهت ریاخذ نیر   
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ی-
جهان است نهفته میباشد و این در حالی است که ذخایر موجود انرژی در دیگر بخشهای جهان رو به پای م نا یی یی
    

یافزایددد گس  رودص ناکما یگدرت و زرا  ا ت ین و تسا تفن دیل   
رود .عوامل دیگری که بر اهمی م هقطنم نیا ت یییی یییی
(مجتهدزاده.) 13 : 1385 ،

خلیج فارس دارای ذخایر عظیمی از نفت است .کشورهای خلیج فارس بیش از  62درصد منابع جهانی نفت خ ما و
نزدیک به  40درصد ذخایر جهانی گاز طبیعی را دارا میباشند که در این میان عربستان با  22 /5درصد و ای ییران 11 /5
درصد از سهم جهانی در منطقه بیشترین سهم را دارا میباشند.
پس از سقوط جهان دو قطبی ،گسستی در نظام سیاسی جهانی پدید آمده اس  نارظن بجاص زا یخرب ت را ب  ر نآ       
داشت تا ایدههایی را درباره چگونه پر کردن این گسست و چگونگی شکل دادن به نظ ما شیپ ناهج کیتیلوپوئژ     
کشند (مجتهدزاده .)842 : 1382 ،بعد از فروپاشی نظام دو قطبی یعنی از سال  1989تاکنون که به «ژئوپولیتی تسپ ک   
مدرن» معروف است اندیشههای ژئوپولتیکی شکل گرفتهاند که به نظر میرسد «ایده ژئواکونومی و اصالت اقتصاد در

یه کیتلوپوئژ یا ی   
برابر نظامیگری» ادوارد لوتواک 1پیش از دیگر تئوریها به واقعیت نزدیک است حت روئت رد ی یی یی
نظیر نظام نوین جهانی ،نظام تک قطبی ،چند قطبی و غیره اقتصاد و مناس نطب رد یعون هب یداصتقا تاب یمامت       
اندیشههای ژئوپولیتیک عصر پست مدرن نمود آشکاری دارد با پایان جنگ سرد در قرن  21ش یارب یربهر صخا    
یباش یتزع( د  ) 106 :0 38 1،،، ،،و ک یژتارتساوئژ درکرا
کشورهای سرمایهداری و قدرتمند دیگر قدرت نظ من یما یی یی

رد   

مناسبات بینالمللی رنگ باخته است .لوتواک معتقد است که زوال جنگ سرد در واقع نش  ریسم ریغتم هدنهد نا و   
حرکت نظام جهانی از ژئوپولیتیک به ژئواکونومی میباشد (اتوتایل و همکاران .)942-942 : 13 80 ،بعبارت دیگر وی
خبر از آمدن نظام جدید بینالمللی در دهه نود میدهد که در آن عوامل اقتصادی جایگزین اهداف نظامی میشوند و
عامل درگیریها دیگر موضوعات قدیم نمیباشد بلکه در کنار هر تنشی یک عامل اقتصادی خودنمایی میکند.
مفاهیم وادبیات
ژئوپوليتیک انرژی
ژئوپوليتیک انرژی به مطالعه ،نقش و اثر انرژی و جنبهها و ابعاد مختلف آن بر سیاست ،قدرت و مناسبات گون نوگا

ملتها و دولتها میپردازد .انرژیهای فسیلی 2به ویژه نفت خام 3و گاز طبیعی 4از آن حی ا نالیب رد هک ث ن یژر     
جهان جایگاه باالیی دارند ،جایگاه ویژهای را در مناسبات بین المللی پیدا کردهاند و سیاس ملا نیب ت ل ار یل

تحت     

الشعاع قرار دادهاند( .حافظ نیا.) 102 : 1385 ،
منطقه ژئوپولیتیک خلیج فارس
خلیج فارس مدل یگانهای از یک منطقه ژئوپولیتیک در بخش موسوم به خاورمیانه است .این منطق لم ه ل لماش ار ی    
یشود که به لحاظ فرهنگی متفاوتند ،ولی از نظر مشغلههای سیاسی اس سناجت و یگنهامه یداصتقا و کیژتارت     
م
دارند (عزتی.) 50 : 1386 ،
1
- Edward Luttwak
2- Fossil Fuel
3- Crude Oil
4- Natural Gas
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جدول  :1میزان ذخایر ،تولید و مصرف نفت در خلیج فارس و خاورمیانه در پایان سال 2102
میزان ذخایر

میزان تولید

میزان مصرف

(میلیارد بشکه)

(هزار بشکه)

(هزار بشکه)

267.910

0 153 1

5392

18.1

ایران

0 54.58 1

3680

1971

10.4

عراق

0 41.35 1

3115

کش و ر
ع ر بس ت ا ن

-

درصد از کل جهان

9.5

کویت

104

3127

476

7.05

امارات

97.800

3380

720

6.6

قطر

25.380

1966

250

خاورمیانه

796.640

28270

8354

54.5

.7 1

کل جهان

1473.761

86152

89774

001

منبعBP, 2013 :

امروزه ،جهان  41درصد مصارف نفتی خود را از خلیج فارس تأمین میکند .با توجه به اینکه ذخایر نفتی بس زا یرای
کشورهای دنیا در  20سال آینده کاهش مییابد ،اهمیت چهار کشور دارنده منابع نفت یعنی ایران ،عربستان ،ع و قار
کویت که هر چهار کشور در حوزه خلیج فارس قرار دارند ،بیشتر نمایان ش لباق نازیم سراف جیلخ نینچمه .د      

توجهی از دیگر منابع پراهمیت انرژی جهان یعنی گاز طبیعی را نیز در اختیار دارند؛ هرچند به دلیل ،باالبودن هزینه-
های بهرهبرداری (تولید ،انتقال و توزیع) گاز طبیعی ،صنعت گاز منطقه خلیج فارس عمدتًاًا توسعهنیافته و صرفًاًا طی
سالهای اخیر شاهد حرکت برخی از این کشورها به سمت اکتشاف و توسعه گاز هستیم .بنابر آمارهای منتشرش زا هد
سلوی بی .پی در سال  ،3102ذخایر نفت منطقه خلیج فارس و خاورمیانه حدود  796.640میلیارد بشکه میباشد که
این میزان بیش از  54درصد از ذخایر نفت دنیا است .به لحاظ ذخایر گازی نیز این منطقه با بهرهمندی از  8تریلیون
متر مکعب از ذخایر جهان ،در حدود نیمی از ذخایر اثبات شده گاز جهان را دارا است .بهطور کلی ،منطقه خاورمیانه
و خلیج فارس با موقعیت منحصر به فرد ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی خود که نزدیک به  55درصد ذخ و یتفن ریا

 40درصد ذخایر گازی جهان را در خود جای داده ،از اهمیت ویژه و استثنایی در جهان برخوردار ش ب .تسا هد ههه هههه-

طوری که ،لوئیس و پکس زمین شرکت استاندارد اویل نیوجرسی معتقد است که خلیج فارس  40ه عبرم لیام راز    
مناطق زیردریایی بسیار غنی نفتی و  21درصد زمینهای زیردریایی غنی دنیا وجود دارد (فاضله.) 49 : 1385 ،
جدول  :2میزان ذخایر ،تولید و مصرف گاز در خلیج فارس در پایان سال 2102
کشور
ایران
قطر

میزان ذخایر

میزان تولید

میزان مصرف

(میلیارد متر مکعب)

(میلیارد متر مکعب)

(میلیارد متر مکعب)

33.1
52

160.5

درصد از کل جهان

156.1

16

26.2

12

02.8 1

02.8 1

9.3

62.9

2.9

57 1

عربستان

8.3

امارات

6.1

2.7

عراق

.6 3

0.8

کویت

.8 1

14.5

عمان

0.9

5 9. 2

-

بحرین

0.3

14.5

کل خاورمیانه

1 79.

548.4

17.2
411.8

.7 1
0.9
0.5
0.2
38.1

منبعBP, 2013 :

اگرچه منطقه خليج فارس از نظر ذخاير گازي جايگاه مهمي در جهان دارد ،اما از نظر توليد ،وضعيت مطلوبي ندارد.
در مقابل کشورهای اروپایی و اوراسیا که ذخایر اثبات شده آنها  33درصد ذخایر جهان است ،با تولیدی مع دا للل 379
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میلیارد متر مکعب در سال ،سهم خود را در تولید نیز به همان اندازه  33درصد حفظ نمودهاند و ناگفته پیداس هک ت   
آنان از تمام ظرفیت منابع خود در حال بهرهبرداری هستند.
مجاورت جغرافيا يي اين كشورها با منطقه خليج فارس ،باعث ش  تسا هد ت  ا ااااااا ياهزاين نيمأت يارب اهروشك ني      
روزافزون انرژي خود به ذخاير عظيم گاز خليج فارس توجه كنند .از طرفي ديگر ،چالشه هيسور يكيتيلوپوئژ يا    
(بهعنوان تأمين كننده انرژي گاز اروپا) با اروپا و قطع خطوط لوله گاز در زمستانهاي طاقت فرساي اروپ يلامش يا   
درکشور اوكراين از جانب روسيه و بيثباتي بازار نفت ،باعث شده كشورهاي اتحاديه اروپا نيز به ذخاير گ جيلخ زا   
فارس توجه كنند ،و مشتریان بالقوه و بالفعل گاز خلیج فارس شناخته شوند.
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نقشه  -2موقعیت خلیج فارس
(منبع :اقبالی و همکاران) 250 :5931 ،

اقتصاد سیاسی
در رابطه با اقتصاد سیاسی نظرات متفاوتی وجود دارد که هر کدام به ُبُبعدی میپردازند ام یرظن ا هه هههپردازان نوچمه ی   
رابرت گیلپین به نوعی نظریهپردازی ترکیبی در این حوزه پرداختهاند و سعی کردهاند که از جنبههای مثب تایرظن ت   
یگی وصا .در   ًالًال
دیگر تا حدودی استفاده نمایند .از لحاظ تئوری نظرات گیلپین در زم هر رئالیس م رارق یداصتقا م یییی یییی
نالمل ،ل
یه یب یداصتقا یا ننن ننن
رهیافت رئالیسم در اقتصاد سیاسی بینالملل ،حامل این پیام است ک  هعسوت ه ه راکم ییی ییی
محصول ارادههای سیاسی خاصی است که آن همکاریها را به نفع خود میبینند .با این حال ،هر زمانی ممکن است
یه  اب ار ا ا ای لالتخ س هجاوم عنام ا دنز
تشخیص دهند چنین همکاریهایی به نفعشان نیست و استمرار همک را ی ی

      

(قنبرلو .) 181 : 388 1،اقتصاد سیاسی ،زاده وجود موازی و کنش متقابل دولت و بازار در جهان امروز است.
در بحث انرژی با توجه به نظریه ثبات هژمونیک آن کشوری که بتواند سلطه خود را بر بازار اعمال نماید و از ب رازا

ی-
برای افزایش قدرت خود بهره برد ،توان تأثیرگذاری بر دیگران را پیدا خواهد کرد .از دیپلماسی انرژی مناس م ب یی یی
توان جهت افزایش این قدرت استفاده کرد و جایگاه چانهزنی کشور را در بازار بینالمللی باال برد.
از دیگر بحثهای مرتبط گیلپین با اقتصاد سیاسی این است که به نظر او رابطه اقتصاد و سیاست یک راب یلماعت هط   
است .و با تأکید بر نقش بازار در این تعامل بیان میدارد که میتوان از ظرفیت و پتانسیل بازار برای پیشبرد اهداف و
کارآمدتر ساختن کسب ثروت استفاده نمود.(Gilpin,1987:43) ..
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رانت

1

یباشد اما در اصطالح سیاسی درآمدی است ک جارختسا تعیبط هیده زا ه     
واژه رانت در لغت به معنی اجاره بها م 
یرود که نتیجه تالش و فعالیت
یآید و در مقابل مفاهیمی چون مزد و سود بکار م 
یشود و بدون تالش به دست م 
م
اقتصادی است (حاج یوسفی .) 136 : 387 1،امروزه به هر گونه امکان کسب درآمد که ناش زایتما زا ی ا ،یراصحنا ت    
یشود
مجوزها وسهمیه ها باشد رانت اقتصادی می گویند و زمانی که در اقتصاد سیاسی در خصوص رانت بحث می ی
یگ در د نام  ن  د د یاهروشک یارب یتفن یاهدمآر       
منظور درآمدهایی است که برای دولت از منبع خارجی ت م نیمأ یی یی
صادرکننده نفت و یا درآمدی که مصر به عنوان حق عبور کشتیها از کانال سوئز کسب میکند( .طبیبیان) 3:1371 ،
یشود که پیش از توسعه یافتگی به ثروت نفت دست یافتهههانددد در حالیک رد ه
دولت رانتیر اساسًاًا در جوامعی ظاهر م 
ی نفت ار مسیریتنار ی   
جوامعی چون نروژ که پیش از کشف نفت مراحل توسعه را طی ک رو ،دندوب هدر و  د د اهدمآر ییی ییی
ایجاد نکرد (میرترابی.) 135 : 1384 ،
دولت رانتیر نفتی در اقتصاد سیاسی
ی مربو یاهدرکیور هب ط    
مفهوم دولت رانتیر در اقتصاد سیاسی اساسًاًا در چهارچوب تالش برای رفع نارسااییهای ی
مارکسیستی و وابستگی و در تشریح ملل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم مطرح شده است و از این منظ ره ر   
دولتی که قسمت عمدهی درآمدش (  42درصد) از منابع خارجی دریافت مینماید دولت رانتیر نامی  هد مم مممیشودد .با
توجه به آمار که بیانگر این مطلب میباشد که بطور متوسط در طی حدود  4دهه اخیر

 % 55از درآم زا تلود یاهد   

فروش نفت بوده است و همینطور آثار منفی ران زا لصاح یجراخ ت  عبانم شورف و  و ریاخذ  اثر تا رب دوس

        

دموکراسی و توسعه سیاسی و توسعه اقتص ــ ادی محس ــ وب میشود که اصو ًالًال باعث تخریب دولت ،تخریب نهادهاا
یشود.
و تخریب دموکراسی م 
میتوان گفت اقتصاد تک محصولی با اتکا بر فروش انرژی (نفت و گاز) پایهی ساختار رانتیریسم نفتی در ایران شده
یگیرد .با توجه به
است در چنین شرایطی امنیت ملی ایران تحت تأثیر تحوالت بازار نفت و ژئوپولیتیک انرژی قرار م 
اینکه در عصر فعلی اقتصاد نقش برجستهتر از هر زمان دیگر داشته و با توجه ب هب روشک یگتسباو ه کیتیلوپوئژ      
انرژی منابع انرژی به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین متغیره تیلوپوئژ یا یکی اب ناریا اهروشک تالماعت رد        
قدرتهای جهانی و منطقهای و سیاست خارجی مؤثر بوده است .بنابراین انرژی کاالی استراتژیک است که بر امنیت
ملی همه کشورهای مرتبط با آن و از جمله ایران که در اقتصاد رانتیر آن فروش ذخایر بزرگ نفت و گ تیمها زا زا   
فراوانی برخوردار است تأثیر اساسی دارد.
باید دانست در چهارچوب مؤلفههای ژئوپولیتیک اصلیترین ه ردق صوصخ هب اهروشک فد

تتتتتتتتتتتهاای جه و ینا

منطقهای تبدیل شدن به بازیگر مؤثر در زمینههای فعالیت در استحصال و انتقال انرژی است .کنترل ب دیلوت زکارم ر    
یتواند تأمین کننده منافع ملی آنها باشد.
انتقال م 

1- Rent
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انواع رانت
رانتها را با توجه به منشأ ایجاد آن به دستههای مختلفی از قبیل رانتهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و اطالع یتا
تقسیمبندی میکنند.
رانت اقتصادی :اولین بار دیوید ریکاردو بود که ضمن تحلیل اقتصادی خود به نوعی بیعدالتی در میزان سود ب یار
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی پی برد و سود غیرعادالنهای را که نصیب برخی از آنها میشد را رانت نامید ،اما
ته ،یناگرزاب یا   
به طور کلی رانتهای اقتصادی ناشی از برخی عوام ط عبانم دننام یداصتقا ل ب یدودحم ،یعی تتتتتت تتتتتت
سیاستهای حمایتی ،کنترل قیمتها ،چندگانگی ن خر

یمهس صیصخت ،زرا ه هه ههههه و هجدوب عیزوت هوحن و یزرا یا   

اعتبارات دولتی است.
رانت سیاسی :شکلگیری رانت سیاسی یکی از پیامدهای فساد سیاس  رد ی هه هههر جامع  تلود هاگره و ه و زحا  اب    
قدرتمند سیاسی که توزیع و تصمیمگیری در خصوص منابع ثروت و قدرت را در اختیار دارند در انجام این کار بین
افراد و گروههای مختلف جامعه تبعیض قائل شوند و در واقع اراده متنفذان سیاسی به آن باشد که ب ندرک جراخ ا    
رقبا از میدان امتیازی را به یک فرد یا گروه خاص بدهند
رانت اجتماعی :برخورداری ازبرخی امتیازات ویژه که خارج ازصالحیتهای فردی و شایس گت یییه یخرب یتاذ یا    
افراد نصیب آنها میشود ،رانت اجتماعی محسوب میگرددکه حاکی از برخورداری افراد یا گروههای فاقد صالحیت

ی-
از امتیازات اجتماعی است که استحقاق آن را ندارند و منجر به انباشت ثروت نزد عدهای معدود از افراد جامعه می ی

شوند .برخورداری از رانت اجتماعی به اشکال مختلف از قبیل :موقعیت شغلی ،روابط خویشاوندی ،قرار گ فر تتن در
یک تشکل یا گروه خاص ،اعمال نفوذ سیاسی در تصویب برخی قوانین که شمول عام دارند برای عدهای رانته یا
اجتماعی پدید آید مانند احداث جاده ،کارخانه ،سد و موارد دیگر که منجر به افزایش قیمت زمین عدهای میشود.
رانت اطالعاتی :دستیابی زودهنگام و انحصاری به اطالعات اقتصادی در زمینه سیاستهای بازرگانی ،پو ،یزرا ،یل
بازار سهام ،امور مالی و طرحهای عمرانی منشأ یکی از مهمترین انواع رانت به نام رانت اطـالعاتی اسـت .عدهای از
افراد با به دست آوردن زودرس اطالعات مختلف در زمینه تغییرات قریب الوقوع در قوانین و مقررات ،سیاستها و
تصمیمگیریهای جدید ،اصالحات در محدودهها و نقشههای جامع شهری از این اطالعات در جهت منافع شخصی
خود استفاده میکنند که به ثروتهای هنگفتی دست مییابند که موجب شکلگیری رقابت ناسالم اقتصادی در ب رازا
سرمایه میشود (بی نا.) 283 : 1382 ،
دیدگاههای نظریهپردازان
1

تئوری دولت رانتیر

تئوری «دولت رانتیر» برای اولین بار توسط حسین مهدوی ارائه شد و سپس ببالوی و لوسیانی با پرورش این نظریه
تهای خارجی به کار بردند.
آن را درمورد نتایج حاصل از ران 
1- Rentier State Theory
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یکند ،دولت
ببالوی معتقـد است هر دولتی که مقادیر قابل توجهی از رانتهای خارجی را به شکلی منظم دریافت م 
یآید وی بر همین اساس حد نصاب  42درصدی را برای درآمدهای دول گ رظنرد ریتنار ت ر هتف     
رانتیر به حساب م 
یشود
است یعنی هر دولتی که  42درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد دولت رانتیر قلمداد م 
تولید و توزیع رانت مانند یک سیاست مالیاتی نادرست اقتصاد را از پوی یا ی زفا ببس هتشادزاب  ا نیزه شی ه ،دیلوت        
یشود و با هدایت انرژی مردم به سوی فعالی ییتهاای
کاهش پس انداز وسرمایه گذاری وکاهش خالقیت ونوآوری م 
یدهد .هم چن  بـجوم یراوخ تنار متسیس نی پپپپپ پپپپپپی تابسانم شیادـ   
غیر تولیدی انرژی قابل توجهی را به هدر م 
یشود.
نادرست درنظام اداری کشور م 
درآمدهای نفتی استقالل غیرعادی اقتصادی و سیاسی دول  دـلوم یاــهورین زا ار ت و مهارـف یعامتـجا تاقبط        
یآورند .این عواید برای کل جامعه به صورت یک منبع نامرئی (تقریبًاًا اسرارآمیز) «رفاه» فزاینده درمی آید تا آن که
م
یشود .باتوجه به جنبههای فنی و جامعه شناختی عواید نفت ،این عوای هب د   
به تدریج مکانیسم ناپیدای آن شناخته م 
یبخشد .این پول مالی  ناگدنهد تا ن ات تسی
دولت انعطاف پذیری بسیار زیادی در پرداختها م 

دو دروم رد تل      

تهاای خ هب ،یجراـ    گونهههای
چگونگی خرج کردن آن ملـزم بـه پاس یوگخ ی نایزوتاک( دشاب   .) 290 : 38 14،،،، ،،،رانت ت
یکند و روند توسعه اجتماعی و سیاسی جوامع نفت خیز را
انحـراف در مسیر شکل گیری ساختارهای دولت ایجاد م 
یسازد (میرترابی ) 121 : 1384 ،که این نوع ساختار در تضاد با ساختار موفق و پیشنهاد شده در جه ندش ینا   
مختل م 
یتواند در رقابت با نیروهای جه درکیور هب هجوتاب .دشاب قفوم ندش ینا        
یباشد .این ساختار سنتی نم 
اقتصاد م 
یکند .اما دولتهای نتفت هب ی   
نئولیبرالیسم اقتصادی ،دولت حداقل و مکمل بازار بستر توسعه و پیشرفت را فراهم م 
یتوانددد به
دلیل اتکای بیش از پیش به نفت حجم زیادی در اقتصاد را دراختیار دارند .این نو یسایس داصتقا ع     نم مم 
صورت مؤثر و کارا در دنیای رقابتی اقتصاد جهانی عمل کند .این موضوع بر جایگاه ژئواکونومیک منطقه تأثیر گ راذ
است.
ویژگی دولت رانتیر
هر کشوری که  42درصد یا بیشتر از کل درآمدش از رانت خارجی باشد؛
تها باید از خارج از کشور تأمین شود؛
این ران 
درصد بسیار کمی از نیروی کار درگیر تولید رانت است؛ بنابراین اکثریت جامعه دریافت کننده یا توزیع کننده رانت
هستند؛
یکند (حاجی یوس ،یف
دولت رانتیر دریافت کننده اصلی رانت خارجی بوده و نقش اساسی در هزینه نمودن آن ایفا م 
.) 79 : 387 1
رانتیریسم و تأثیرات آن
رانتیریسم به عنوان جزء داخلی رفتار دولت رانتیر متصور میشود .در هر حال این رانت خارجی پیام یفلتخم یاهد   
بر ساختارهای داخلی جامعه دارد که میتوان این پیامدها را در سه عرصه دولت ،رواب و تلود ط
اقتصاد به تفکیک مورد بررسی قرار داد.

 هعماج و هصرع      
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-1پیامد رانتیریسم بر ساخت دولت
رانتیریسم نیز سه تأثیر عمده را بر ساخت دولت دارد:
الف :افزایش استقالل دولت از جامعه
دولت رانتیر در مسیر کسب رانت ،استقالل فنی و اقتصادی از جامعه دارد و همین موضوع سبب هندب ندش ادج      
دولت از جامعه میشود و استقالل اجتماعی دولت رانتیر را در پی دارد زیرا منبع قدرت (نفـت یا ه ماـخ هداـم رـ   
دیگر) در اعمـاق زمیـن قرار دارد و دولت به صورت انحصاری عهدهدار به م نیا زا یرادرب هر ن تسا یعیبط عب

    

(میرترابی.) 27 1 : 1384 ،
 ایجاد مانع در مسیر توسعه سیاسیزمانی که دولت کنترل بخش اعظم ثروت موجود در جامعه (درآمدهای نفتی) را در اختیار میگیرد ،زمینه کنترل منابع
قدرت سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جامعه را نیز به دست میآورد .این فرایند تمرکز منابع قدرت در دست دول ،ت
یکن ا ییاضف نینچ رد .د ممم ممممک هعسوت نا   
از توزیع آن در سطح جامعه وقدرتیابی گروههای اجتماعی جلو م یریگ یی یی
سیاسی و باز شدن فضای رقابت میان گروههای اجتم یسایس هعسوت تیاهن رد و تردق رس رب یعا

 و اس رارقت         

دموکراسی از جامعه سلب میشود (بشریه.) 87 : 1382 ،
ب :تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت
در ادبیات سیاسی به ویژه در چارچوب نظریات مبتنی بر کارکردگرایی ،نظام سیاسی به عنوان یکی از خرده نظامهای
اجتماعی کار ویژههای خاصی را بر عهده دارد که از جمله آنها کار ویژه استخراج من  هعماج لخاد زا عبا و ت  و عیز     
مجدد آنها است .بر اساس این تحلیل ،یکی از معیارهای عمده سنجش میزان کارایی یک نظام سیاسی ،بررس ناوت ی   
استخراج و توزیع مجدد منابع در داخل جامعه است (توحیدفام .) 79 : 1382 ،دولتهای رانتیر نه تنها توان پاسخگویی
به جامعه را ندارند بلکه در خصوص استخراج و باز توزیع صحیح منابع در داخل جامعه نیز ناکارامدند.
ج :تبدیل شدن دولت به توزیع کننده رانت
یکی دیگر از پیامدهای رانت بر دولت ،تبدیل دولت به توزیع کننده رانت در جامعه است .دولت در چن طیارش نی ی   
اساسیترین نقش را در توزیع ثروت در میان مردم ایفا میکند .این دولت همان دولت تخصیصی اس لباقم رد و ت   
دولتهای تولیدی قرار میدهند ).(Giacomo,1987:42
 -2پیامد رانتیریسم بر روابط دولت و جامعه
تأثیر رانتیریسم بر روابط دولت و جامعه را میتوان به دو صورت عمده مشاهده کرد:
الف) دگرگونی در قشربندی اجتماعی
دولتهای رانتیر اساسًاًا رانت را به شیوه نابرابری در سطح جامعه توزیع میکنند .در یک جامعه با ساختار رانتیر تمام
افراد کم و بیش از مزایای ناشی از رانت بهرهمند میشوند ،اما میزان بهرهمندی افراد از این رانت ب توافتم تدش ه    
است .دولت رانتیر اساسًاًا از رانت به عنوان ابزاری برای کسب رضایت اف و هعماج دار
استفاده میکند .یک دولت توزیع کننده رانت بر خالف دولت متک هک تایلام هب ی

دوخ تیعورشم ندرب الاب

    

ی را ب یار
 دیاب ا ناوارف یژرن ییییییی ییییییی
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استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند صرفًاًا باید تصمیم بگیرد که کدام یک از گروههای اجتماعی در دریافت

ی-
رانتهای نفتی برتری دارند (کاتوزیان .) 198:1384 ،لذا در همین ارتباط است که ببالوی و لوسیانی خاطر نشان می ی
کنن مآرد هک د د لود یتفن یاه ت ار 

م رداق

یییییییییییییی یس  دزا کک کککه اتف هب ار یسایس رظن قا

     

خ دوسود نک یرادیرخ د          

).(Giacomo,1987:35
ب) تضعیف ماهیت نمایندگی دولت
یکی از نتایج منطقی نظریه دولت رانتیر این است که از آنجا که رهب هب یزاین تلود نار

نم جارختسا ا  عب ندا دنر        

ضرورتی احساس نمیکنند که به نمایندگی کردن از مردم بپردازند ).(Najmabadi,1987: 211

ت-
وابستگی فزاینده دولت رانتیر به درآمد رانت به این معنا است که از فشار مالی دولت بر جامعه کاسته شو لود ،د تت تت

های رانتیر اساسًاًا به درآمد مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین هزینههای خود توجهی ندارن یرظن .د هه هههپ تلود نازادر   
رانتیر معتقدند در چنین شرایطی دولت در مقابل دریافت نکردن مالیات از جامعه به توافقی ض  مدرم اب ینم د تس     
مییابد که در چارچوب آن مردم دیگر انتظار ندارند تا دولتی منتخب داشته باشند( .حاجی یوسفی.) 159 : 387 1،
-3پیامد رانتیریسم بر اقتصاد
به طور معمول ،رانتیریسم پیامدهای گستردهای بر اقتصاد جامعه دارد .با این حال دو نکت یاهدمایپ نیا زا هدمع ه     
اشاره میشود که عبارتند از:
الف) تشدید روحیه رانتجویی و مصرفگرایی
فعالیتهای رانتجویانه اساسًاًا فعالیتهایی غیر مولد و غیر اقتصادیان هب یعامتجا نارگیزاب ندروآ یور و د

نیا     

فعالیتها به زیان فعالیتهای مولد منجر خواهد شد و بخشی از سرمایههای جامعه را نیز در مس رده هب هابتشا ری     
خواهد داد (خضری.) 13 : 1381 ،
تجربه دولتهای رانتیر حاکی از این است که این گونه دولتها عمومًاًا برای پاسخگویی به نیازهای فزاین ،هعماج هد   
سادهترین و راحتترین کار را در پیش میگیرند یعنی به واردات گسترده مواد و کاالهای مورد نی لسوتم هعماج زا    
میشوند .حضور گسترده کاالهای وارداتی در بازار داخلی هم به تولیدکنندگان داخلی به ندرت ضربه میزن مه و د   
روحیه مصرفگرایی را در جامعه دامن میزند .بنابراین ،دولت رانتیر برای ارض هاضاقت یا ا زات هعماج هدنیازف ی ههههه هههههه
ثروتمند شده نو کیسه اقدام به واردات زیاد به ویژه کاالهای لوکس و مواد غذایی مینماید.
ب) اختالل در برنامههای توسعه اقتصادی
یشو نودب تلود ات د     
دولت رانتیر به صورت انحصاری رانت را دریافت و آن را هزینه میکند .همین امر سبب می ی
مشورت با گروههای اجتماعی و بدون در نظر گرفتن مسائلی همچون کارایی و بازدهی اقتصادی ،برنامههای خو ار د
ته ینیزگیاج رب ینتبم یا     
به اجرا درآورد .در چنین فضایی دولتهای رانتیر ،بر اساس تجربه تاریخی ب سایس ه تت تت
واردات روی میآورند .در نتیجه گسترش صنایع با هدف افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات مورد توجه ق رار
میگیرند ،اما مشکل این است که معمو ًالًال صنایعی که در چنین شرایطی پدید میآیند از کارایی و انعطافپ مزال یریذ
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برخوردار نیستند و به دلیل پایین بودن کیفیت محصوالت این صنایع تولیدات آنها تنها در بازار داخلی قاب رف ل وش   
است (کردزاده کرمانی.) 53:1380 ،
درآمدهای نفتی ایران در دوره زمانی 1332 - 1357
سال  357 1را سال تبدیل ایران به یک دولت رانتیر لقب دادند و از این زمان به بعد نف الع ت و هراومه هکنیا رب ه      
سهمی بیش از  40درصد را در درآمدهای دولت ایران داشته به عنوان یک متغیر مس ایس و یداصتقا ماظن لقت سی     
ایران را تحت تأثیر قرار داده است (شکاری.) 57:1387 ،
مهدوی با ارزیابی درآمد نفت ایران در این دوره نظریه دولت رانتیر را ارائه داده و ایران را مص یفرعم نآ زراب قاد    
کرده و چنین آورده است که سهم درآمدهای نفتی در مجموعه درآمدهای دولت از  11درصد در سال  1954میالدی
به  50درصد در سال  1965میالدی افزایش یافته است ).(Mahdavy,1970:45-453
 54درصد

طی سالهای دهه  0 35 1تا زمان پیروزی انقالب اسالمی هیچگاه وابستگی دولت به درآمدهای نفتی زیر

نبود .البته در سال  357 1به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت تولید نفت ایران کاهش یافت و درآمد نفتی کشور به
یده هک د   
 15میلیارد دالر کاهش یافت .نگاه کلی به میزان درآمدهای نفتی دولت در دوره ( ) 1332 - 357 1نش م نا یی یی
تقریبًاًا از سال  ، 1332این درآمد بیش از  40درصد منابع درآمدی دولت را تأمین کرده است .اگر تعری ب ف ب رد یوال   
خصوص میزان الزم درآمد رانتی برای ساخت دولت رانتیر را بپذیریم (  42درصد درآمد دول هک تفگ دیاب )ت

  

زا

سال  1339ساخت دولت در ایران رانتیر بوده است.
الگوی دولت رانتیر در جمهوری اسالمی ایران
یتو نوگ هب نا ههه ههههای ادام نامه ه   
بر اساس تعاریف ارائه شده از دولت تحصیلدار ،نظام جمهوری اس م زین ار یمال ییی ییی
وضعیت قبلی در زمینه مسائل اقتصادی دانست یعنی تمام ویژگیهای دول  رادلیصحت ت ر راد ا ا رد .تس هک یلاح

   

جمهوری اسالمی حیات خود را در گروی همکاری رانتخوارانه با بورژوازی تجاری میداند هرچند که به نظر می-

شه یا ی
رسد کارایی دولت در جمعآوری مالیاتها بیشتر شده است و در طول سالهای گذش الت هت شش شش
نظری و چه در عمل در جهت کاهش درآمدهای دولت ب نیمزریز عبانم ه ی زا 

ظاحل زا هچ   

یتایلام یاهدمآرد شیازفا قیرط        

صورت گرفته ،اما واقعیتی است انکارناپذیر که ایران تنها با فروش سخاوتمندانه منابع خدادادی میتوان تایح هب د    
خود ادامه دهد (ازغندی.)44 : 1384 ،
تدا اسکاچپول با استفاده از نظریه دولت تحصیلدار ،درآمدهای کالن نفتی پهلوی را ک هب کیتارکومد ریغ هرهچ ه

   

دولت بخشیده بودند ،زمینهساز انقالب  357 1میداند و برای جمهوری اسالمی به دلیل اتکا به منابع خدادادی هم نی
ماهیت را قائل است .حاجی یوسفی نیز با توجه به سهم درآم  یتفن یاهد دد دددر ک ومع دمآرد ل م ار ناریا تلود ،ی   

  

تحصیلدار دانسته است (ازغندی) 45 : 1384 ،
حاجی یوسفی با تأسی از الگوی لوسیانی بین فرایند آزادسازی اقتصادی برای سالهای (  ) 68 31 - 1376و آزادسازی
نسبی سیاسی پس از  1376با تمرکز بر ماهیت دولت تحصیلدار رابطهای برقرار ساخته و تحق ش ق رر رررایط آزادس یزا
نسبی سیاسی را همانند آزادسازی اقتصادی سالهای ریاست جمهوری آقای هاشمی ناش تلود تیهام لوفا زا ی     
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تحصیلدار دانسته است .وی اضافه میکند که بحران ناشی از  8سال جنگ و عدم کارامدی دولت تحصیلدار در فائق
آمدن بر بحران مالی و اقتصادی ،نقش تحصیلداری دولت را کاهش داد (حاجی یوسفی .) 82 : 1382 ،هرچند ک نیا ه   
تالشها و سیاستها وابستگی دستگاه حکومتی به منابع نفتی را کاهش نداد ،زیرا در  8سال ریاست جمهوری آق یا
خاتمی (  ) 1384 - 1376به رغم افزایش درآمدهای دولت از درآمدهای مالیاتی و صادراتی باز هم منبع اص دمآرد یل   
دولت را منابع خدادادی تشکیل میدهد .عالوه بر این ،شاهد افزایش روزاف هچ یفرصم یاهالاک تادراو نوز

   

هب

صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی و همچنین افزایش دائمی مصرف انرژی در داخل کشور هس نمض .میت   

اینکه حفظ وضع موجود در زمینه صادرات نفت در گروههای سرمایهگذاری  13درآمد ارزی نفت در خود صنایع نفتی
بوده است (شامبیانی.) 252 : 1376 ،

زمامداران کشور به تدریج به سوی اتخاذ سیاستهایی با هدف ایجاد ثبات در بخش نف و دیلوت ناوت هعسوت و ت   
صادرات این بخش گرایش پیدا کردند و جذب سرمایهگذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامههای توسعه قرار
ته  رد یعناوم و ا ر ها   
گرفت .با این حال به واسطه مجموعه شرایطی که عمدتًاًا پس از انقالب پدید آم دحم ،د ودی تت تت
جذب سرمایههای خارجی در بخش نفت و گاز ظاهر شد که بر روند سرمایهگذاریهای بعدی در ای ریثأت شخب ن    
تهای نهم ودهم که رشد چشمگیری از درآمدهای نفتی داشتیم باز هم
فراوانی داشت .به رغم افزایش درآمدهای دول 
منبع اصلی درآمد دولت را منابع خدادادی تشکیل میدهد .عالوه بر این ،شاهد افزایش روزاف یاهالاک تادراو نوز   
مصرفی چه به صورت رسمی و چه به صورت غی و یمسر ر

ینچمه ن زفا  ا فرصم یمئاد شی

یژرنا

لخاد رد         

کشوربودیم که متاسفانه در دولت یازدهم نیز همین روند تکرار گردید.
قراردادهای بیع متقابل
در شرایطی که مسئوالن کشور پس از پایان جنگ ،ضرورت جذب سرمایهه زاگ و تفن شخب رد یجراخ یا
احساس کردند ،محدودیتهایی در مسیر جذب سرمایهه و یجراخ یا

ار      

 یصاخ عون تیاهن رد ا رق ز ا  یاهدادر در    

  

ته یا
چارچوب بیع متقابل مورد توجه قرار گرفت .بر اساس این نوع قراردادها ضمن بهرهگیری از خ کرش تامد تت تت
عمده نفتی ،حاکمیت و مالکیت منابع و تأسیسات نفتی متعلق به ایران باقی میماند .اجرای قرارداده لباقتم عیب یا    
عم ًالًال از برنامه دوم توسعه ( ) 1374 - 378 1مورد توجه قرار گرفت و به دولت اجازه داده شد تا با امضای قراردادهای
بیع متقابل از منابع خارجی برای توسعه صنعت نفت و گاز استفاده نماید .این قراردادهادر برنام زین هعسوت موس ه     
مدنظر قرار گرفت ،ا (حسن بیگی.) 1381:24 ،
روش بیع متقابل آخرین و تنها انتخاب فراروی دولت برای تأمین عایدات ارزی به شمار میآید .ضعف دانش فنی و

کشورهای صادرکننده نفت و وابستگی مطلق در این زمینه به قدرتهای صنعتی و استراتژیک دنیا موجب شده چانه-

زنی در استخراج و تولید نفت برای صادرکنندگان نفت به ویژه ایران بسیار مشکل باشد .اعمال تحریمهای آمریکا نیز
مشکل را مضاعف کرده و این مانع در کنار ریسک باالی منطقه خاورمیانه باعث مقبولیت سیستم بیع متقابل گردی هد
است .باید توجه داشت که پیمانکاران خارجی از چنین معض  هاگآ یتال ه هب و دنتس لد نیمه یل معم و ًالًال طیارش 
دشواری برای ایران پیشنهاد مینمایند.
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یی زا هک میبا   
در مجموع و خارج از تمام بحثهای صورت گرفته اگر به منابع درآمدی دولت ایران نگاه کن مرد می یی یی
حدود سال  0 96 1تا اکنون ب یالا

 42درص  دمآرد د د ریا تلو ا ر زا ن اه مآ تسدب تفن شورف د هلیپ( تسا ه    

      

فروش.) 173 : 1382 ،
راههای برون رفت از اقتصاد رانتی در ایران
-1تفکیک مقوله نفت به عنوان سرمایه از نفت
به هر حال نفت به عنوان یک موهبت الهی و یک سرمایه ارزشمند از دیدگاه کارشناسان روزی تمام میشود .بنابراین
باید راهی غیر از عایدات نفتی را برای تأمین بودجه جستجو کرد که یکی از این روشه هب تفن هلوقم کیکفت ،ا

   

عنوان سرمایه از مقوله نفت میباشد (نصری.) 201 :0 38 1،
در چهار دهه اخیر کشور ما از محل فروش داراییهایی مانند نفت و گاز چندین برابر قبل از انق بال

بسک دمآرد    

کرده که در حد خود سرمایه بسیار عظیمی محسوب میشود .اما ورود این میزان سرمایه به کشور توسعه واقع هب ی   
همراه نیاورده است زیرا پترودالرها به جای سرمایه گذاری صرف هزینههای جاری شده درصورتیکه اگر برنامهریزی
یگرفت ،امروز وضع ب نوگ ه هه هههای دیگر
مناسبی برای سرمایهگذاری گسترده این پولها در بخشهای مولد صورت م 
بود (میر ترابی.) 122 : 1384 ،
اقدامات مثبت محدودی طی سالهای اخیر برای تفکیک درآمد از ثروت صورت گرفته است .از جمله این اق تاماد
یه یارب ا   
میتوان به ایجاد صندوق ذخیره ارزی اشاره کرد که یکی از اهداف آن بهرهگیری از مح رف ل و راد ش ایییی ییی
کمک به سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در کشور است (بینام.) 1385 ،
-2کوچک کردن دولت
نفت به واسطه شعاع فراگیر خود کل اقتصاد جامعه را شامل میشود .به این دلیل تجویز برای رهایی از وابستگی به
آن مانند تجویز برای بهبود اقتصادی و توسعه همه جانبه است ،از اینرو رهایی از این مشکل این اس تلود هک ت    
کوچک شود و از دخالت در اموری که مربوط به دولت نیست پرهیز کند .وظیفه اص  هیلوا و یل ه  یتلود ر ت نیمأ      
امنیت و ارائه کاالها و خدمات عمومی است .با کاهش دخالت دولت و واگ درم هب روما یراذ م یداصتقا قنور        ،
آشکار شده و پرداخت مالیات تسهیل میشود (نصری .) 201 :0 38 1،پدیده رانتجویی اصو ًالًال با مداخالت دول رد ت
اقتصاد مقارن است .دخالت بیش از حد دولت در فعالیتهای اقتصادی در بازار رقابت ایجاد اختالل نمودده و زمینه
را برای گسترش فعالیتهای فرصتطلبانه فراهم میسازد .البته در مسائلی که به نوعی با مص طبترم یمومع تحل    
است مداخله در اقتصاد ضروری است که در این قبیل موارد دولت با انجام س و یمیظنت ،یدیلوت تامادقا عون ه    
رفاهی قدم پیش میگذارد (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.) 231 : 1382 ،
اما با توجه به ضرورت حذف رانتخواری در اقتصاد ایران ،بر اساس ماده  35قانون برنامه سوم توسعه مقرر شد که
دولت تصدیگری خود را کاهش دهد و به تدریج انحصارات دولتی را حذف نماید.
در نتیجه تا زمانی که دولت ساختاری حجیم و پرهزینه دارد ،همچنان از درآمدهای نفتی برای ت دوخ جراخم نیمأ    
یه دلوم یا   
استفاده خواهد کرد بنابراین با کوچک شدن دولت ،بخش بزرگی از درآمدهای نفتی برای سرمایهگ راذ ی ی
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آزاد خواهد شد .یکی از راهکارهای عمده کوچک کردن دولت ،خصوصیسازی اس صوصخ دنور اما ت

یس یزا
یییی یییی

بسیار کند و ناکارامد بوده است .به همین دلیل است که دولت به جای کوچک ش تسا هدش رتگرزب لمع رد ند     
(مجله اقتصاد ایران.) 1382:31 ،
-3گسترش صادرات غیر نفتی

ی-
ایران صنایعی دارد که متکی بر رانت و رابطه هسستند .بدون رانت و رابطه بسیاری از صنایع ایران ورشکس م ت یی یی

شوند (ادیب .) 31 :0 38 1،استراتژی توسعه صادرات در واقع به منزله حذف رانت و رابطه از اقتصاد ایران است زی ار
در توسعه صادرات است که هر کاال باید در بازارهای جهانی بتواند رقابت کند و با قیمت مناسب نیز عرضه شود.
یو
تمام این مسائل در شرایطی رقم خورده است که کشور ما نیاز بسیار شدیدی به رهایی از اقتص لوصحم کت دا ییی ییی
اقتصاد رانتی دارد .آنچه به عنوان یک ایده الزم است که بر حسب شرایط موجو  ار گرزب شهج یعون دیاب د در      
صادرات غیر نفتی مورد توجه قرار دهیم .موضوعی که دقیقًاًا همسایه ایران یعنی ترکیه ظرف یک دوره  4ساله موفق
شده است صادرات خود را از  2260میلیون دالر در سال  1979به  5746میلیون دالر در سال  1982افزایش دهد.
 -4جریان آزاد اطالعات
در کشور ما هنوز دسترسی به اطالعات یک معضل جدی است .بسیاری از وزارتخانهه  ناریا رد یتلود یا از ا هئار     
بسیاری از اطالعات روزانه و عادی و سیر طبیعی امور تحت عنوان محرمانه بودن امتناع میکنن سد .د تترس هب دازآ ی   
اطالعات شرط تحقق یک اقتصاد بازار و تولیدی است و با امکان دسترسی همگ  تاعالطا هب نا ا نوناق هک تس       
عرضه و تقاضا مفهوم پیدا میکند.
با نگاهی ویژه به رابطه جریان آزاد اطالعات و صنعت و بخش خصوصی درمییابیم که انحصار برخ تاعالطا زا ی   
اقتصادی به نهاد دولت و دریغ آن از بخش خصوصی در مواردی باعث ورشکستگی بخش خصوصی میگ در د اذل    .
جریان آزاد اطالعات اقتصادی یکی از شروط اساسی اتکاء به صنعتی شدن و اقتصاد بازار است .دس ماگنهدوز یبایت
وانحصاری به اطالعات اقتصادی در زمینههای بازرگانی ،پولی ،ارزی ،بازار سهام ،طرحهای عمرانی خود منش کی أ   
نوع رانت بنام رانت اطالعاتی است به این ترتیب که بسیاری از افراد صاحب نفوذ و نزدیک به مراجع تصمیمگی یر

با به دست آوردن یکسری اطالعات زودرس از این موضوع برای منافع شخصی استفاده میکنند و بیشتر ب رث ه و تتتتت -

های هنگفت دست مییابند .نتیجه این وضعیت ،شکلگیری یک رقاب  یداصتقا ملاسان ت در تسا هیامرس رازاب

    

(ادیب.)81 :0 38 1،
افزایش بیرویه مصرف که نمود عینی آن در مصرف بیش از اندازه انرژی در ایران مشاهده میشود و بر اساس آم ،را
مصرف نهایی انرژی در کشور طی  30سال گذشته  01/5برابر شده و رشد ساالنه آن معادل  8/4درصد بو .تسا هد

  

در حالی که در همین دوره رشد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت تنها در حد  3/4درصد بوده است .این
موضوع به معنای پیش گرفتن رشد مصرف انرژی در کشور بر رشد اقتصادی است که معنای دیگر آن افزایش شدت
انرژی در ایران و کاهش بهرهدهی در مصرف آن است.
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به این مصرف بیرویه انرژی در کشور مسئله بنزین ،برق ،گاز ،آب و  ...را اضافه کنیم تا وخامت کار بیشتر مشخص
شود .آمار و ارقام مصرف بنزین در کشور نشان میدهد که چگونه در ساختار رانتیریسم ،ارائه یارانههای غیر منطقی
به فرآوردههای مصرفی همچون سوخت سبب تغییرات فاحش در الگوی مصرف این مو  فرصم و دا ف اهنآ هدنیاز     
شده است( .مجله نفت ،گاز ،پتروشیمی.) 28 :
 -5حذف یارانهها
یارانه که آن را مالیات منفی نیز میگویند ،عبارت است از کمک مالی دولت برای پرداخت تفاوت هزینههای تولید و
قیمتی که مصرفکننده میپردازد در حالی که هزینه تولید از هزینه فروش کاال به مصرفکننده ب هزورما .دشاب رتالا    
هدف از پرداخت یارانهها در اصل برقراری عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی و توزیع عادالنه درآمدها میباشد (موسسه
تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.) 279 : 1382 ،
پرداخت یارانهها با پیروزی انقالب اسالمی به دلیل فشارهای گسترده بر دولت و جنگ تحمیلی آغاز شد به نوعی که
بسیاری از کاالهای اساسی به منظور دستیابی اقشار مختلف جامعه به آنها مشمول نظام یارانهها گردید ت تیاهن رد ا   
در برنامه سوم توسعه ،هدفمند ساختن یارانهها به نفع گروههای کم درآمد و کاهش سهم یارانه و ق جیردت عط ی نآ    
برای خانوارهای پردرآمد را مورد توجه قرار داد (موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.) 280 : 1382 ،
پس الزم است تا نظام پرداخت یارانهها حداقل در هر سال به نسبت سال قبل کاهش یابد و در ی هسورپ ک     4تا 5
ساله تمام یارانهها حذف و حاکمیت اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا بوجود آید.
 -6جلوگیری از آزادسازی یک باره و سریع اقتصاد
اصالح نگرش فکری در حوزه سیاست توزیع اقتصادی الزم است ت د یرکف ییازون کی ا ر زوح  ههههه ههههههه فلتخم یا   

اقتصادی و ایجاد تناسب بین افکار جدید با شرایط رشد اقتصادی بوجود آید و از سویی نیز نوعی توازن بین بخش-

های مختلف اقتصادی حاکم شود .این مسئله صرفًاًا با افزایش نقش نظارتی دولت و رقابتی کردن اقتصاد صورت می-
گیرد .از سویی باید از آزادسازی یک باره و سریع اقتصاد جلوگیری شود ،زیرا روسها یک باره اقتصاد را آزاد کردند
و با فروپاشی مواجه شدند (قاضی مهابادی.) 1379 ،
بنابراین نیاز است تا دولت و مجلس و هم کارشناسان دست به دست هم دهند و برنامه تدریجی زمانبندی شدهای را
تدوین نمایند تا با حرکتی آرام اما منطقی و کارشناسی شده گام در راه توسعه برداریم.
 -7جلوگیری از تمایل به سمت اقتصاد چرخشی رانتی
اقتصاد باید در یک چرخه طبیعی به صورت تدریجی مسیر خودش را طی کند ،زیرا دولتهای رانتیر به حرکته یا
طبیعی اعتقادی ندارند و در پی آن هستند تا به سرعت تحوالت را شکل دهند و از هم هک تسا هطقن نی

تلاخد      

دولت آغاز میشود .بنابراین باید اجاز ه داد تا اقتصاد به سمت حرکت طبیعی تولیدی خود پیش برود و از هر گونه
یشو دن
تمایل به اقتصاد چرخشی رانتی که در آن هر بار عدهای از رانت سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...بهرهمند می ی
جلوگیری شود .در کنار این مسئله باید از شتاب و سرعت در تصمیمگیریهای دولتی جلوگیری شو میمصت اریز د    
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سریع دولت رانتی اغلب نسنجیده میباشد زیرا تصمیمها در کوتاهترین زمان اتخاذ میشود که با روند طبیعی اقتص دا
یشود (حاجی یوسفی.) 165 : 387 1،
همخوانی ندارد و گاهی باعث کشمکش و تضاد در جامعه م 
-8جذب سرمایه گذاری خارجی ونقش آن در توسعه اقتصادی کشور
یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کالن ،رشد و توسعهی اقتصادی است .بر همین اساس ،دستیابی ب و دشر ه

هعسوت    

اقتصادی هدفی است که همهی دولتها و برنامهریزان اقتصادی در جهان بر آن تأکید دارند .از طرفی دیگر در تمامی
نظریات و الگوهای رشد ،سرمایه بهعنوان موتور محرکه و عامل نیرومند رشد و توسعهههی اقتص هتفرگ رظن رد یدا    
شده است .به بیان سادهتر پیششرط تحقق اهداف کالن اقتصادی ،یعنی رشد اقتصادی ،فراهم آوردن سرمایه کافی به
منظور تأمین مالی مورد نیاز طرحهای زیربنایی است.
یکی از اساسیترین عواملی که سبب رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه میشود ،سرمایهگذاری خارجی است.
کشورهایی که سرمایهگذاری خارجی را جذب میکنند ،به پساندازی فراتر از پسانداز داخلی دست مییابند .اف نوز
بر این ،سرمایهگذاری خارجی ابزار مهمی برای جابهجایی فناوری و نو عسوت یاهروشک زا نیون یروآ هههه هههههیافت هب ه   
کشورهای در حال توسعه است .شواهد معتبری وجود دارد که شیوهی تأثیر سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی
گوناگون است و از کشوری به کشور دیگر فرق میکند .همچنین بسته به شرایط چیره بر اقتص و تدش اهروشک دا
سازوکار اثر سرمایهگذاری خارجی بر رشد اقتصادی دیگر میشود.
ی ب لوصا زا یخرب ا    
در ایران برای سرمایهگذاری خارجی موانع قانونی وجود دارد و جذب سرمایهگ جراخ یراذ یی یی
قانون اساسی مغایرت است .براساس اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساس ا یمالسا یروهمج ی یرا تسایس ،ن      
خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری ،حفظ استقالل همهجانبه و تمامیت
ارضی کشور ،دفاع از حقوق همهی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقاب اب ل   
دولتهای غیرمحارب استوار است .بر این اساس ،هر گونه پیوند سیاسی و اقتص سارب دیاب ،یدا اس یلم عفانم  و    
همچنین تمامیت ارضی کشور برقرار شود .تجربهی تلخ بسیاری از کشورهای توسعهههیافت طسوت اهنآ رامعتسا و ه     
قدرتهای بزرگ ،این گمانه را دامن زده است که باید در گسترش روابط خارجی بس و طاتحم رای

راتفر هدیجنس     

ی-
کنند .اثر سرمایهگذاری خارجی را در رشد و توسعه بسیاری از کشورها بهویژه کشورهای جنوب شرقی آس من ای یی یی
توان نادیده گرفت .بنابراین در صورت نبود سرمایهگذاری مناسب داخلی ،بهرهگیری درست از سرمایهگذار خ یجرا
با رعایت تمام جوانب میتواند بسیار مفید باشد .هدف بهت یژتارتسا نیر

رابرد ههه ههههی بهرههگی یامرس زا یر هه هههگ یراذ

خارجی است (یاوری و سعادت.) 24 -52 : 1384 ،
نتیجهگیری ودستاوردهای پژوهشی
در این تحقیق تالش شد تا نشان دهد که یک دولت رانتی متأثر از اقتصاد تک محصولی و متکی بر انحص رف را وش   
نفت ،مشکالتی را در پی دارد که از آن جمله میتوان به مسائلی از قبیل افزایش استقالل نه چندان مناسب دول زا ت
جامعه ،تضعیف توان استخراجی و باز توزیعی دولت ،تبدیل شدن دولت به توزیعکننده رانت ،دگرگونی در قشربندی
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فگرای و ی
اجتماعی ،تضعیف ماهیت نمایندگی دولت ،اختالل در برنامههای توسعه اقتصادی و تشدید روحیه مصرف ف
رانتجویی اشاره کرد.
در مجموع ،بر اساس تعاریف ارائه شده از یک دولت رانتیر میتوان عنوان داشت که اقتصاد ایران چه قبل از انقالب
و چه پس از انقالب در واقع تمام خصوصیات یک اقتصاد رانتی را دارا میباشد .به همین منظور در این مقال هچنآ ه   
به عنوان نتیجه کالم باید بیان شود راهکارهایی است که برای خروج از اقتصاد رانتی پیشنهاد میشود که از آن جمله
عبارتند از توجه به موضوع نفت به عنوان سرمایه ،کوچک کردن دولت ،نهادینهههساازی مالی رداص شرتسگ ،تا ات    
غیرنفتی ،جلوگیری از ذخیره کردن نقدینگی ،جریان داشتن یک جریان آزاد اطالعات ،اصالح الگوی مصرف ،حدف
یارانهها ،جلوگیری از اقتصاد چرخشی رانتی و در نهایت جلوگیری از آزادسازی یک ب بذج ؛داصتقا عیرس و هرا    
سرمایه گذاری خارجی تمام اینها مواردی هستند که اگر مورد توجه دولتمردان قرار گیرد میتواند ایران اسالمی را به
سمت توسعه پایدار سوق دهد .که در این راستا پیشنهادات ذیل در جهت حفظ و ارتقاء امنیت اقتص  یدا ووومل هک ی   
یباشد.
وابستگی زیادی به انرژی دارد مطرح م 
پیشنهاد میگردد در جهت کم کردن وابستگی کشور به درآمدهای بی ثبات و ناپایدار انرژی دو بخ ه ش زززینههههای یی
حاکمیت و هزینههای توسعهای جدا گردد و بخش دوم صرفًاًا در مو و هدنیاز دا ،دوش یراذگ هیامرس دلوم

     

مسئوالن کشور ما پس از یک قرن باید به این درک رسیده باشند که انرژی یک سرمایه است نه درآمد.
-دولت در جهت ایجاد امنیت ملی پایدار و ثبات سیاس ندرک مک رد یعس دیاب یداصتقا ی

هب دوخ یگتسباو

        

درآمدهای نفت و گازی تکیه و درآمدهای مالیاتی را به جای درآمدهای انرژی تجویز نماید .حرکتی ک رش ه وع   
شده اما همچنان با چالشهای مواجه است.
طراحان و مجریان سیاست خارجی باید از رویکرد تقابلی با جهان غرب و منطقه دست برداشته .چرا که وجود اینسیاست باعث از دست رفتن فرصتهای زیادی هم در بعد ژئواکونومیک و هم ژئواستراتژیک انرژی گردی هک هد   
نتیجه آن از دست رفتن سرمایه گذاری در بخش انرژی و تضعیف که اقتصاد داخلی و نارضایتی در سطح جامعه
یگردد.
و زمینه تهدید امنیت ملی م 
طراحان و مجریان سیاست خارجی باید در مجموع تشکیل دهنده عناصری قدرت ملی و امنیت مل تبثم شقن ی    عامل انرژی را افزایش دهند و از تأثیرگذاری عامل سیاسی و عوامل تشنج زا که باعث ان حطس رد ناریا یاوز    
یشود خودداری کنند.
منطقه و جهان م 
باتوجه به نقش مهم و اساسی انرژی در امنیت اقتصادی ایران سیاستمداران کشور باید خود در برق یاهدنویپ یرار   انرژی با کشورهای مهم و تاثیرگذار در نظام بین الملل کوشا باشند.
طراحان و مجریان حکومت از رویکرد تقابلی با جهان غرب و منطق  ثعاب دوخب دوخ هک ه ا سم شیازف ا تاقب        یشود دست
تسلیحاتی و افزایش هزینههای نظامی و کاستن از رفاهیات داخلی و فشار مضاعف به مردم کشور م 
برداشته چرا که ادامه این روند باعث نارضایتی عمومی و قطعًاًا باعث شورشهاای داخل یاهدمایپ هک هدش ی     
امنیتی مخربی را به همراه دارد.
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از نظر شاخص امنیت و توسعه پایدار عبور خطوط لوله نفت و گاز از ایران به کشورهای مص نک فر ن سارب هد اس    الگوی روابط خارجی توسعه گرا میتواند هم امنیت و صلح را بین کشورهای منطقه تقویت کن هطبار مه و د    
ایران با کشورهای منطقه و اثرگذاری و نقش ایران بر تحوالت اقتصادی منطقه را ارتقاء دهد.
باتوجه به ایفای نقش اصلی نفت در اقتصاد ایران باید همگام با جریان اصلی توسعه گرای جهانی امنیت خود را درقالب امنیت بین الملل جستجو کند و از انرژی و نفت و گاز و امنیت انرژی به عنوان ابزاری جهت اعتماد سازی
و محور تعامل سازنده و موتور توسعه ملی استفاده نماید و از تمام ظرفیتهای انرژی در جهت افزاایش و ارتق ءا
جایگاه ایران در تأمین امنیت انرژی جهانی و توسعه باید از کشور استفاده کند.
باتوجه به اینکه در عصر ژئواکونوی امنیت انرژی (ابعاد اقتصادی وسیاسی) نه از باب هکلب یژرنا عبانم دوبمک ت      ناشی از عدم رویکرد به وابستگی متقابل در تأمین و مدیریت عرضه است که این امنیت جز در همکاری متقابل
یگردد.
امکان پذیرنیست لذا پیشنهاد م 
باتوجه به جایگاه گاز و  LNGدر آینده و ذخایر و ظرفیت بالقوه باالی ایران بعنوان دومین دارنده ان ایند زاگ یژر    پیشنهاد میشود ایران همانند روسیه در بخش انرژی گاز سرمایه گ مزال یراذ  دیامن داجیا ار تتت ت تتتتتا بتوان نام د ند   
عربستان (جایگاه اول نفت جهان) جایگاه باالیی در بخش گاز داشته باشد و با ژئوپلتیک گازی بتواند به تعامل
اقتصادی با جهان صنعتی و ایجاد امنیت و توسعه در کشور بپردازد .بخصوص شرق آسیا و چین که باتوج هب ه   
رشد اقتصادی باالی خود نیاز به انرژی آنها روز به روز افزایش خواهد یافت.
سیاست مداران و دیپلماسی دستگاه خارجی داشتن کد ژئوپلتیکی و اس کیتلپوئژ یژتارت ی  یژرنا شخب رد  ر د ا ر   دستور کار خود داشته باشند تا بتوانند پیش بینی حوادث آینده را بنمایند.
ایران با نگاه صحیح به بازارهای بین الملل رویکرد جدید در سیاست خارجی و تغییر بعضی رفتاره رد از شنت یا   عرصه بین المللی و همچنین برنامه ریزی راهبردی جایگاه خود را در منطقه تحکیم بخشد تا بتواند ضمن تأمین
منابع مالی بین المللی با همکاری با سازمانهای منطقهای فرا منطقهای جهانی و تعادل منافع ملی و امنیت ان یژر
را به حداکثر برساند.
ته یا
 جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تنها یک منبع تأمین سرمایه و اش موکح یارب هکلب ،تسین لاغت تتتتت تتتتتنآوری ،عملکرده و ینامزاس یا
کشورهای در حال توسعه ابزاری برای دستیابی ب ف ،تراهم ه ننن ننن

و یتیریدم

یباشد:
دسترسی به بازار هم محسوب شده و دارای دو مزیت اساسی م 
 )1ریسک را سرمایهگذار و نه دولت میزبان میپذیرد.
 )2یکی از مسائل مهم کشورهای در حال توسعه انتقال تکنولوژی اس یامرس .ت هه هههگ تیهام یجراخ میقتسم یراذ     ًاًا
نیازمند انتقال تکنولوژی است.
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