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چكيده
اقتصاد سیاسی ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی دستخوش تحول شده است ،اما به دلیل دلد
ایجاد تغییرات ساختاری و کارکردی به تناسب این تحول ،کشور نتوانسته شلادد تحقلت توسلپه پایلدار
اقتصادی باشد .این پژودش با توجه به شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران ،به توضیح الزاماتی میپلردازد
که برای سیاستگذاری و طراحی الگودای توسپه پایدار اقتصادی و انباشت مؤثر سرمایه در اقتصاد مللی
ضرورت دارند .این الزامات با رویکردی دملگرایانه و بر اساس نظریهدای انباشت اولیه سرمایه ،ساختار
اجتمادی انباشت ،نهادگرایی و دولت توسپهگرا بررسی می شوند .با ردایت این الزامات ،بدون لزو تغییر
کلی در سیاستدای کالن نظا (به دنوان فرآیندی دشوار و زمانبر) و از طریت ایجلاد انباشلت درونزا،
جمهوری اسالمی می تواند بدون افزایش مداخله مستقیم دولت در اقتصاد ملّی بله سلوی توسلپه پایلدار
اقتصادی حرکت نماید .نقش دولت در این مسیر منحصر به نودی زمینهسازی چندبُپدی ،بازتنظیم ساختار
اجتمادی انباشت و میانجیگری مالی خوادد بود.

واژگان كليدي:

سیاستگذاری ،انباشت مؤثر سرمایه ،ساختار اجتمادی انباشت ،دولت توسپهگرا

 ) Email: mossalanejad@ut.ac.irنویسنده مسئول( -
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 -1مقدمه
پس از پیروزی انقالب اسالمی و روی کار آمدن نظا جمهوری اسالمی در ایران ،شرایط
اقتصاد سیاسی کشور به کلی دگرگون شده است که این دگرگونی بیش از در چیز ریشه در

جهتگیریدای ایدئولوژیک و سیاسی نظا جمهوری اسالمی دارد که به کلی با اسالف خود

متفاوت میباشد .بنیاددای نظا بروکراتیک کشور در دوران پهلوی مبتنی بر روابط سیاسی و

اقتصادی با نظا بینالمل و بویژه توسپه دولتی وابسته به غرب سازمانددی شده بود؛ نهاددای
اقتصادی مبتنی بر این اساس فپالیت میکردند که ایران کشوری در ارتباط و وابسته به غرب
است و دولت باید بخش حداکثری اقتصاد را کنترل نماید .با پیروزی انقالب اسالمی حلقه
ارتباطی با دنیای غرب (که اساس فپالیتدا و توسپه اقتصادی کشور بدان وابستگی جدی

داشت) قطع شد و از این رو شرایط اقتصاد سیاسی پیش روی ما به کلی دستخوش تحول
گردید .به فراخور قطعشدن پیوند محکم با دنیای غرب ،بروز بحراندای ساختاری ،تبدی شدن
اتحاد استراتژیک با غرب به دشمنی آشکار و به طور خالصه تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد
سیاسی کشور ،سیاستگذاری بازطراحی شد و برنامهریزی مناسبی برای نهاددای اقتصادی
کارگزار توسپه صورت نپذیرفت و نهاددای برجایمانده از رژیم قبلی با تغییرات جزئی به
فپالیت سنتی خود ادامه دادند ،بدون آنکه توجهی به شرایط تغییریافته اقتصاد سیاسی کشور
داشته باشند و یا تحرکی برای ایجاد تحول در درصه اقتصادی مبتنی بر شرایط جدید اقتصاد
سیاسی تدارک ببینند .نتیجه این وضپیت آن است که اقتصاد ایران با توسپهیافتگی فاصله بسیار

دارد.
اقتصادی که در آن نهاددای سنتی به شیوهدای سنتی فپالیت کرده و برای نقشآفرینی مؤثر
در وضپیت جدید اقتصاد سیاسی کشور بروزرسانی و آماده نشدهاند ،بخش خصوصی در
اقتصاد کشور حضور پررنگ ندارد ،خصوصیسازیدای صوری منجر به بروز پدیده

خصولتیدا شده ،نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور به طور تصاددی باال میرود ،تور باال
دمواره به دنوان مپضلی جدی خودنمایی میکند و در نهایت توسپه پایدار اقتصادی اتفاق
نمیافتد .دد وجود سیاستگذاری و استراتژی توسپه متناسب با شرایط اقتصاد سیاسی کشور
منجر به بیکاری گس ترده ،توزیع نامتپادل درآمد ،افزایش شدید و تصاددی نقدینگی ،دد
استفاده مطلوب از ظرفیتدای تولیدی و اتالف منابع سرمایهای شده است (دظیمیآرانی،

 .)135-155 :1393بنابراین ددف از این پژودش توضیح الزاماتی است که با توجه به شرایط
اقتصاد سیاسی کشور در طراحی رادکاردا برای دستیابی به توسپه پایدار اقتصادی ضرورت
دارند.
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 -2مبانی نظري
این پژودش بر اساس نظریهدای انباشت سرمایه ،ساختار اجتمادی انباشت ،نهادگرایی و

دولت توسپهگرا در صدد توضیح الزاماتی است که در سیاستگذاری و طراحی الگوی

دملگرایانه توسپه پایدار ضرورت دارند .طبت این رویکرد برای دستیابی به توسپه پایدار

انباشت مؤثر سرمایه قاب سرمایهگذاری درازمدت ،فرادمبودن ساختار اجتمادی انباشت،
نهادگرایی و مشخصبودن متولیان نهادی توسپه و توسپهگرابودن دولت از الزامات ضروری
محسوب میشوند که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.

 -1-2نظریه انباشت سرمایه
مفهو انباشت سرمایه به دنوان پیششرط توسپه ،دمواره مورد توجه نظریهپردازان قرار
داشته است .دبارت انباشت سرمایه یا انباشت موجودی ( )Accumulation of Stockاولین بار
توسط آدا اسمیت ( )Adam Smithبه کار رفته است .وی در کتاب مپروف خود ثروت مل ،

دو دام تقسیم کار و قانون انباشت ( )Law of Accumulationرا به دنوان دو مؤلفه اصلی
پیشرفت اقتصاد سرمایهداری و به بیان خودش ثروت مل مپرفی کرده و در باب ادمیت دام
انباشت سرمایه مینویسد" :انباشت سرم ایه باید مقد بر تقسیم کار باشد" ( Smith, 1976:
 .)277میزان ادمیت دوام مطرح شده در نظریه اسمیت به حدی است که برخی مپتقدند
"تاکنون در نظریات کلی توسپه اقتصادی ،چیزی بر این دوام افزوده نشده است" (کاتوزیان،
 .)94-93 :1394مارکس ( )Karl Marxمقد بودن انباشت سرمایه بر تقسیم کار را در قالب
دبارت انباشت "اصلی" نشان میددد که دنگا برگرداندن آثارش به زبان انگلیسی ،این دبارت
به صورت انباشت ابتدایی ( )Primitive Accumulationیا انباشت اولیه (Initial
 )Accumulationترجمه شده و از آن پس مفهو انباشت اولیه سرمایه ،بحثدای زیادی را در
اقتصاد سیاسی به خود اختصاص داده است.
در حالی که اسمیت ،انباشت اولیه سرمایه را پیششرط اصلی توسپه و حتی مقد بر
سازمانددی نیروی کار میدانست ،در دیدگاه مارکس ،انباشت ابتدایی مقدمه استثمار نیروی کار
و به دنوان یکی از بنیاددای اصلی نظا سرمایهداری تلقی شده و از آن تحت دنوان گناه بزرگ
یاد میشود ( )Marx, 1977: 873که این رویکرد منفی مارکس نیز نشانگر میزان ادمیت انباشت

در فرآینددای اقتصادی است .مطابت این دیدگاه ،دوران سرمایهداری از طریت انباشت
ابتداییای آغاز شد که منابع آن از مح کشف طال و نقره در قاره آمریکا ،کشتار بومیان برای
غارت این منابع ،استثمار دند و بردهداری تأمین گردید ( .)ibid: 915کاربرد زور در مراح
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اولیه سرمایهداری ،یکی از ابزاردای اصلی برای انباشت ابتدایی به شمار میرفت؛ برخی
نظریهپردازان مپتقدند که این ابزار دمچنان به منظور تداو انباشت سرمایه ،مورد استفاده نظا
سرمایهداری قرار خوادد گرفت ( .)Luxemburg, 2003: 351داروی ( )David Harveyبر این
باور است که امروزه شادد انباشت از طریت سلب مالکیت (Accumulation by

 )Dispossessionدستیم که تمامی بخشدای اقتصاد ،دانش و فردنگ را نیز تحت تأثیر قرار

میددد .سلب مالکیت دارای مراحلی است که با انباشت بیش از حد سرمایه آغاز شده و با
راهاندازی بحراندای ساختگی برای کادش ارزش داراییدای سرمایهای ،تملک آنها در
قیمتدای بسیار پایین ،واردکردن گسترده نیروی کار و کادش ارزش آن ادامه مییابد و ددف
آن صرفاً انباشت بیشتر است (.)Harvey, 2003: 148-150
شومپیتر ( )Joseph A. Schumpeterدیدگاه مارکسیستی به انباشت سرمایه را نقد کرده و آن
را فاقد توان توضیح پدیده رشد بدون خشونت ،بر مبنای نوآوری و روابط واقپی بازار کار
میدانست؛ وی خشونت موجود در امپریالیسم را ناشی از تصمیمدای نخبگان سیاسی حاکم
میداند ،نه برخاسته از خواستهدا و منافع نخبگان اقتصادی .وی ادتقاد دارد که منبع اصلی

انباشت سرمایه نه استپمار ،غارت و خشونت بلکه نوآوری ،استفاده از ادتبارات و تسهیالت
بانکی به جای پول نقد برای سرمایهگذاریدای خالقانه و استفاده از فناوریدای جدید است
که منجر به ایجاد مازاد ( )Surplusقاب انباشت و سرمایهگذاری می شود ( Schumpeter, 1961:
 .)69-70او دمچنین قائ به نقش محوری اَبَلرشرکتدا و بنگاهدای بزرگ اقتصادی در پیشبرد
فرآیند توسپه است ،چرا که تنها آنها میتوانند منابع الز برای تحقیت و توسپه و نوآوری را
تأمین کنند و با مد یریت خود اقتصاد را به شکلی سازمانیافتهتر به پیش برند ( Schumpeter,

 .)2003: 106, 189لویس ( )William Arthur Lewisبرنده جایزه نوب اقتصاد مپتقد بود که
مبنای اصلی توسپه اقتصادی ،انباشت سرمایه سریع است ( .)Lewis, 1954: 139روستوف
( )Walt Whitman Rostowتنها دام تپیینکننده برای ایجاد جهش در رشد اقتصادی کشوردا
را انباشت سرمایه و افزایش مداو سرمایهگذاری میدانست ( .)Rostow, 1991: 37-46ری
( )Debraj Rayسرمایهگذاری مداو را به دنوان بنیاد تما مدلدای رشد اقتصادی مپرفی
میکند ( .)Ray, 1998: 54در گزارش سال  1951سازمان مل میخوانیم" :بیشک رشد
اقتصادی وابستگی مستقیم با نرخ تشکی سرمایه جدید دارد .در بیشتر کشوردای برخوردار از
رشد اقتصادی باال ،نرخ تشکی سرمایه جدید  10درصد درآمد ملّی و باالتر است .بنابراین

چگونگی افزایش نرخ تشکی سرمایه سؤال محوری در مباحث توسپه محسوب میشود"
( .)United Nations, 1951: 35صندوق بینالمللی پول میگوید" :کلید اصلی رشد تولید
ناخالص داخلی سرانه ،افزایش پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی است" ( Hadjimichael et
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 .)al., 1996: 1بانک جهانی ،رشد اقتصادی کشوردای آسیایشرقی را متأثر از "انباشت
داراییدای مولّد" میداند ( .)World Bank, 1993: 191در چه مانده سرمایهگذاریدا و سرمایه

در گردشدای یک اقتصاد بیشتر باشد ،تا مدت قاب توجهی ،سرانه تولید ناخالص داخلی آن
به نسبت میزان انباشت سرمایه افزایش خوادد یافت .نمودار آورده شده در شک  1نشان

میددد که چگونه افزایش موجودی سرمایه برای کشوردای مورد بررسی ،منجر به افزایش
قاب مالحظه سرانه تولید ناخالص داخلی شده است.

شک  -1رشد موجودی سرمایه و تأثیر آن بر رشد (.)Miles and Scott, 2001: 85

در مجموع میتوان گفت که ادمیت انباشت مؤثر سرمایه به دنوان یکی از مؤلفهدای اصلی
رشد و توسپه اقتصادی به حدی زیاد و غیر قاب انکار است که در اکثریت قریب به اتفاق آثار

متفکران اقتصاد سیاسی بر ادمیت محوری آن تأکید میشود .از سوی دیگر به نظر میرسد در
اقتصاد ایران انباشت مؤثر سرمایه صورت نپذیرفته است .در واقع بخش دمده انباشت سرمایه
پس از پیروزی انقالب اسالمی در چارچوب بخش دولتی بوده و در میان شرکتدای بزرگ

فپال در اقتصاد کشور ،کمتر میتوان شرکتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی واقپی مشادده
نمود .به نظر میرسد میتوان این مشک را به ناکارآمدی یا ناتوانی دولت در تحریک انباشت
مؤثر سرمایه در بخش خصوصی و سرمایهگذاری توسط این بخش نسبت داد .از آنجا که یکی

از ویژگیدای اقتصاد سرمایهداری ،تمرکز سرمایه و ابزار تولید در دست یک طبقه اجتمادی
خاص یپنی بورژوازی میباشد (مندل ،)65 :1386 ،به منظور پیشگیری از سوءبرداشتدای
احتمالی الز است توضیح داده شود که منظور از انباشت سرمایه مورد نظر به دنوان یکی از
الزامات طراحی الگوی توسپه ،نه رویکرد کاپیتالیستی به آن است که متضمن تجمیع بخش
دمده سرمایهدا در دست اشخاص مپدود میباشد و نه رویکرد مارکسیستی به آن ،که موضوع
انباشت اولیه سرمایه را در جریان دیالکتیک تاریخی مورد نظر مارکس بررسی میکند .دمچنین
منظور از دخالت دولت جهت تحریک انباشت سرمایه ،نه مداخله مستقیم دولت در اقتصاد و
افزایش بنگاهداری دولتی ،بلکه جایگزینی محرکی مؤثر توسط دولت (به جای محرکدای
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ناکارآمد قبلی) برای تجمیع سرمایهدای خرد و تبدی آنها به سرمایهدای کالن میباشد ،به
نحوی که نه به تجمیع سرمایه در اختیار اشخاص مپدود منجر شود و نه به افزایش

تصدیگیری دولت در اقتصاد بیانجامد.

 -2-2نظریه ساختار اجتماعی انباشت
در اواخر دده  60و اوای دده  70میالدی با بروز مشکالت حاد اقتصادی در ایاالت متحده

و دد کارآمدی نظریات کینزی برای توضیح پدیده رکود و بیثباتی رشد اقتصادی نظا
سرمایهداری ،فضا برای طرح نظریات جایگزین فرادم گردید .در چنین فضایی نظریه ساختار

اجتمادی انباشت ( )Social Structure of Accumulationبرای نخستین بار توسط دیوید
گوردون ( )David Gordonمطرح شد .ایده محوری نظریه وی این بود که تداو انباشت

سرمایه ،نیازمند الزامات نهادی است و از این منظر ساختار اجتمادی انباشتی که وی مد نظر
داشت ،در واقع مجموده کاملی از نهادداست که برای تداو انباشت ضرورت دارند ( Gordon,
 .)1978: 27گوردون توضیح میددد که چگونه اقتصاددای بزرگ در دوراندایی شادد رونت
بسیار و در دورهدای دیگر شادد کُندی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دستند؛ وی دلت اصلی
حرکت شتابان یا درجازدن اقتصاددا را در ساختار اجتمادی انباشت جستجو میکند ( Gordon
 .)et al., 1998: 254منظور از دبارت ساختار اجتمادی انباشت ،مجموده نهاددا و روابط
سیاسی ،اقتصادی ،اجتمادی و فردنگی است که فرآیند انباشت سرمایه را پشتیبانی مینمایند.

این رویکرد نظری به بررسی مجموده نهاددای مؤثر در فرآیند انباشت سرمایه (ادم از
سازماندا ،روابط و مناسبات) میپردازد و توسپه اقتصادی در یک دوره زمانی طوالنی را
نیازمند ساختار اجتمادی انباشتی میداند که به طور مؤثر و کارآمد و در طی زمان ،نقشآفرینی
کند ) .(Kotz et al., 1994: 1برای تداو سرمایهگذاریدا و توسپه در بلندمدت ،نهاددا ،روابط
کار  -سرمایه و مناسبات کالن سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،اجتمادی و فردنگی دمگی باید

توسپه محور باشند .ساختار اجتمادی انباشت مادیتی پویا دارد و برای حفظ و تداو کارویژه
اصلی آن ،الز است در دورهدای زمانی مورد بازنگری و تطبیت با شرایط جاری اقتصاد سیاسی
کشور قرار گیرد .ساختار اجتمادی انباشتی که سه دده قب سازمانددی شده ،نمیتواند با
سردت زیاد تحوالت اقتصادی ،به توسپه پایدار بیانجامد و بروزرسانی آن امری ضروری است.
 -3-2نظریه نهادگرایی
ارتباط نهادگرایی با رشد و توسپه اقتصادی موضوع مطالپات بسیاری بوده است؛ میردال
( )Gunnar Myrdalتوسپهنیافتگی را به طور مستقیم ناشی از وضپیت نهادی جوامع دانسته و
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مپتقد است که در کشوردای کمتر توسپهیافته تنها راه دستیابی به توسپه ،پیادهسازی
اصالحات نهادی رادیکال میباشد ( .)Myrdal, 1984: 140-153نهادگرایان میگویند رشد

اقتصادی و فرآیند توسپه در خأل سیاسی و نهادی شک نمیگیرد ،بلکه مقررات ،نهاددا و
الزامات اجتمادی شک ددنده آن دستند و اگر به وضپیت توسپهنیافتگی بسیاری از جوامع نگاه

کنیم در مییابیم که توسپهنیافتگی دمواره ناشی از کمبود منابع اقتصادی نبوده ،بلکه در
بسیاری از موارد از بیثباتی سیاسی ،ناکارآمدی نهاددا و ساختار متشتت اجتمادی سرچشمه

میگیرد ( .)Solimano, 2005: 1بر این اساس ،در جهان سو و کشوردای کمتر توسپهیافته،
آنچه سردت و شتاب رشد را میگیرد ،دملکرد نهاددای مسلط ناکارآمدی است که مانع از به
کارگرفتن صحیح منابع مالی ،فنی و انسانی میشوند ( )Street, 1987: 1861باید توجه داشت
که نهاددا ،تنها قوادد و ابزار بازی دستند و نقش دامالن یا افرادی که از این قوادد و ابزار،

برای بازیکردن در درصه اجتمادی و اقتصادی استفاده میکنند ،ادمیت دارد .در این زمینه
پوپر ( )Karl R. Popperنهاددا را به سان قلپهدایی توصیف میکند که باید دم به طرز
صحیحی طراحی شده و دم افراد کارآزمودهای در آنها به خدمت گرفته شوند ( Popper,

.)1957: 66
در مورد ایران و مسائ توسپه آن نیز باید توجه کافی به رویکرد نهادگرایی صورت پذیرد
و در رادکاری برای دبور از وضپیت کنونی و سوقدادن اقتصاد کشور به سوی توسپه پایدار
بدون توجه به این رویکرد نظری ،نمیتواند راه به جایی برد .مطالپه رنانی و دمکاران نشان

میددد که اوالً بدون توجه به مسائ نهادی ،نمیتوان تحلی درست و جامپی از مشکالت
اقتصاد ایران ارائه کرد و ثانیاً کیفیت نهاددا بر تولید واقپی ایران تأثیری دراز مدت و قاب
مالحظه دارد .طبت این دیدگاه ،نهاددای ضپیف تأثیر مپنیداری بر دملکرد اقتصادی خوادند
داشت و این امکان نیز وجود دارد که با وادارکردن کارگزاران اقتصادی به انجا فپالیتدای
سیاسی بازتوزیپی به جای فپالیت اقتصادی با بازددیدای اقتصادی باال ،مانع رشد نیز شوند.
نهاددا میتوانند منابع را به کاراترین استفاده تخصیص ددند ،انباشت و نوآوری را تسهی کنند،
دد اطمینان موجود در کنشدای متقاب افراد را کادش و انگیزه برای سرمایهگذاری در
داراییدای ملموس و غیرملموس را افزایش ددند (رنانی و دمکاران.)193-210 :1389 ،

 -4-2نظریه دولت توسعهگرا
رویکرد نهادی ،دولت را مهمترین ،قدرتمندترین و اثرگذارترین نهاد در در جامپه دانسته تا
جایی که برخی متفکران ،نهادگرایی را به دنوان دلم دولت قلمداد کردهاند .بدیهی است که
دولت به دنوان مهمترین نهاد در جامپه ،نقشی بیبدی در مسیر توسپه کشوردا ایفا مینماید.
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ایده نقشآفرینی مهم و بیجایگزین دولت در مدیریت و جهتددی به روند توسپه اقتصادی
را شاید بتوان محور اصلی نظریه دولت توسپهگرا ( )Developmental Stateتلقی کرد .بر

اساس این نظریه ،دولتدا سکاندار اصلی اقتصاد کشوردا دستند و میتوانند با جهتددی
درست و نظارت کافی ،مسیر حرکت اقتصاد کشور را به سمت توسپه پایدار سوق ددند و این
مهم زمانی محقت خوادد شد که دولتدای مذکور در بطن خود ،توسپهگرا باشند .میردال

پدیده رکود در کشوردای در حال توسپه را به غیاب دولت مقتدر نسبت میددد و بر نقش
آغازگرانه دولت در فرآیند توسپه اقتصادی از طریت به کارگیری درست محرکدا تأکید
مینماید ( .)Myrdal, 1977: 107برخی اندیشمندان مپتقدند بیش از آنکه نوع رژیم سیاسی

(چه استبدادی و چه مرد ساالر) بر توسپه اقتصادی اثرگذار باشد ،ثبات آن بر این مقولهدا تأثیر
میگذارد؛ نمونهدایی مانند کرهجنوبی و تایوان قاب ذکرند که بهرغم حاکمیت دیکتاتوری
مالیم خود ،در درصه اقتصاد بسیار موفت دم کردهاند .اوانز دخالت دولت را مفروض توسپه
دانسته ،نوع این مداخله را مسئله میداند نه میزان آن را (اوانز .)43 :1380 ،باید توجه داشت
که در دوره کنونی شادد کمرنگشدن مداو مداخله مستقیم دولت در پیشبرد برنامهدای
اقتصادی دستیم و نقشآفرینی دولت به طور روزافزونی بهسوی نقش تنظیمی پیش میرود.
منظور از توسپهگرایی ،ایفای مناسب دمین نقش تنظیمی دولت در پیشبرد برنامهدای کالن
اقتصادی است.
نظریه دولت توسپهگرا نخستین بار توسط جانسون ( )Chalmers Johnsonمطرح شده و
کاربرد آن در مباحث توسپه افزایش چشمگیری داشته است .جانسون با بررسی نقش مؤثر

نهاددای دولتی ژاپن در فرآیند توسپه پرشتاب اقتصاد این کشور ،در کتاب مهم خویش تحت
دنوان "میتی و مپجزه ژاپنی" مفهو دولت توسپهگرا را به شک امروزی آن مطرح نمود .در
این کتاب ،جانسون در صدد ارائه پاسخدایی موثت به این سؤال است که ظهور ژاپن به دنوان
یک قدرت اقتصادی تراز اول در دده  1960چگونه ،طی چه فرآیندی و به کارگزاری چه

کسانی اتفاق افتاده است )(Johnson, 1982: 11؟ وی در این رابطه به موضوع اولویتدای
نظا دای سیاسی حاکم پرداخته و کارآمدی دولتدای توسپهگرا را در گرو تببین و تپریف
واضح اولویتدا میداند .به دنوان مثال در ژاپن برای حدود  50سال ،اولویت شماره یک
دولت توسپهگرا ،موضوع توسپه اقتصادی بوده است؛ این به مپنای موفقیت دولت ژاپن در ک
این  50سال نیست ،بلکه ثباتقد و پایداری آن در پیگیری این اولویت ،موجب شد بویژه در

نیمه دو این دوره ،دولت در زمینه ددایت اقتصاد کشور به سوی توسپه پایدار موفت دم کند
) .(ibid: 305بنابراین شاید بتوان اولین گا در شک ددی به دولت توسپهگرا را در تبیین و
تپریف اولویتدای نظا حاکم دانست که طی آن موضوع توسپه اقتصادی به دنوان اولویت
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اصلی و شماره یک نظا شناخته شود .طبت این رویکرد در دولت دیگری که بخوادد این مسیر
را طی کند ،باید پیش و بیش از در چیز ،یک دولت توسپهگرا باشد و سایر نقشدا را در
اولویتدای بپدی و تابپی از توسپهگرابودن قرار ددد .کاستلز بر مبنای نظریات جانسون
میگوید" :دولت وقتی توسپهگراست که اص مشرودیت خود را بر پایه توانایی ایجاد و حفظ

توسپه بنا نهد؛ منظور از توسپه ،ترکیبی از نرخ باال و مستمر رشد اقتصادی و تغییر ساختاری
در سیستم تولید ،دم از نظر داخلی و دم از نظر ارتباطش با اقتصاد بینالمللی است" (کاستلز،
.)322 :1389
دمچنین جانسون در کتاب دیگر خود درباره نظریه دولت توسپهگرا و تطبیت آن با وضپیت

ژاپن ،یکی از دلتدای اصلی موفقیت ژاپن در دستیابی به ادداف توسپهای را این مهم میداند
که در این کشور برای حدود یک قرن ،بهترین ،کارآمدترین و داناترین افراد برای تصدی
پستدای دولتی برگزیده شده و به استخدا دولت درآمدهاند ( ،)Johnson, 1995: 8که بیانگر
میزان ادمیت نیروی انسانیِ ددایتگرِ دولت توسپهگرا میباشد .در دولتدای توسپهگرای
موفت ،بروکراسی کارآمدی حکمفرماست که کارآمدی خود را مردون بهرهمندی از پرسنلی

است که در سطح ملّی اصطالحاً بهترین و روشنترین ( )Best and Brightestافراد در زمینه
کاری خود محسوب میشوند (.)Evans, 1998: 71
به نظر میرسد که در جمهوری اسالمی ایران اگر چه تمامی دولتدا خود را طرفدار
توسپه و تالشگر در راه آن مپرفی میکنند ،اما تاکنون شادد شک گیری دولت توسپهگرا به

مپنای واقپی نبودهایم .حاکمیت ،اولویتدای دیگری را بر توسپهگرایی ترجیح داده و بدیهی
است با چنین اولویتدایی دستیابی به توسپه پایدار ممکن نخوادد بود .به دالوه وضپیت
گزینش نیروی انسانی در ایران که بیشتر بر حسب روابط شخصی ،دوستانه و خانوادگی افراد
میباشد با الگوی گزینش نیروی انسانی در دولتدای توسپهگرا تناقض جدی دارد که مپضلی
قاب توجه میباشد.

 -3متغيرهاي پژوهش :دولت و توسعه پایدار
با توجه به مبانی نظری مورد استفاده و به ویژه نظریه دولت توسپهگرا ،دولت (به مپنای
حاکمیت) نقشی محوری را در تمامی کشوردا در مسیر ددایت اقتصاد به سوی توسپه پایدار

ایفا میکند .از این رو ،در این پژودش دولت به دنوان متغیر مستق و توسپه پایدار به دنوان
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .بنابراین مدل مفهومی این پژودش در رابطه با نحوه
اثرگذاری متغیردا بر یکدیگر در قالب نمودار ذی قاب ارائه میباشد.
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شک  -2شمایی کلی از مدل مفهومی پژودش.

 -1-3محرک هاي آزمودهشده توسط دولت در اقتصااد ملای ااراي دساتياای ااه
توسعه پایدار
ادمیت محوری دام انباشت سرمایه در فرآیند توسپه اقتصادی سبب شده تا دولتدا در
جمهوری اسالمی ایران دمواره بکوشند از طریت کاربست محرکدایی نسبت به ایجاد این
دام اقدا کنند که یکی از مهمترین این محرکدا ،تسهیالت تکلیفی بوده است که به نظر
میرسد تاکنون نتوانسته است به ددف اصلی خود یپنی انباشت مؤثر سرمایه و افزایش

سرمایهگذاری دست یابد .پرداخت تسهیالت به بنگاهدای زودبازده نمونهای از این محرک
میباشد .با اجرای این طرح و تا پایان سال  1389بیش از  250دزار میلیارد ریال (با توجه به
قیمت روز ارز مپادل حدود  22/1میلیارد دالر) تسهیالت به این طرحدا پرداخت شد (اژدری،
 .)3 :1391برای بررسی میزان کارآمدی این محرک ،به اشتغالزایی و مصرف صحیح منابع آن
توجه می شود؛ گزارش سازمان بازرسی ک کشور در اسفند  87نشان میددد که تنها  40درصد

از اشتغال اسمی تپهد شده تحقت یافته و حدود  60درصد انحراف در اشتغالزایی وجود
داشته و در خصوص مصرف منابع ،گزارش بانک مرکزی در مهر  87نشان میددد که حدود
 38درصد از طرحدای زودبازده اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است (دمان.)6 :
دمچنین اشتغالزایی طرح نیز پایدار نبوده است ،زیرا اگرچه در سالدای  86و  87نرخ بیکاری
به نسبت سال  85کادش یافته و از  11/3درصد در سال  85به حدود  10/5درصد در سالدای

 86و  87کادش پیدا کرد ،اما در سالدای بپد مجدداً افزایش یافت و به  11/9درصد در سال
 88و  13/5درصد در سال  89رسید که نشانگر ناپایداری فرصتدای شغلی ایجاد شده توسط
این طرح و توقف فپالیت برخی بنگاهدای ایجادشده میباشد (مرکز آمار ایران.)1391 ،
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دمچنین ادطای تسهیالت تکلیفی موجب بروز برخی مشکالت جانبی برای اقتصاد کشور
شده است که افزایش حجم مطالبات مپوق بانکدا از جمله این مشکالت به شمار میرود.

تقریباً تمامی پژودشدای صورتگرفته در این خصوص ،ادطای تسهیالت تکلیفی را یکی از

دوام اصلی بروز این پدیده میدانند (شپبانی و جاللی .)164-165 :1390 ،تسهیالت تکلیفی
نه بر اساس منطت اقتصادی ،بلکه بر اساس مالحظات دیگر ادطا میشوند که نتیجه آن انحراف
منابع کمیاب به سمت رانتدا ،فپالیتدا و سرمایهگذاریدای غیرمولّد است (ابریشمی و

دادیان.)15 :1383 ،

 -2-3مؤلفه هاي مهم اقت صاد سياسای ایاران تیريرگا ار اار تاراكغش متغيرهااي
مستقل و وااسته
با توجه به اینکه شرایط اقتصاد سیاسی کشور بر تراکنش متغیر مستق (دولت) بر متغیر
وابسته (توسپه پایدار) اثرگذار است ،الز است که برای سیاستگذاری و طراحی الگودای

توسپه اقتصادی ،حتماً توجه کافی به این شرایط صورت پذیرد .در این بخش مهمترین
مؤلفهدای اقتصاد سیاسی ایران را که بر تراکنش مذکور اثرگذارند ،ذکر مینماییم.
 -1-2-3رواج تهدیدپغداري ج .ا .ایران و ایرانهراسی در عرصه اينالمللی

یکی از دوام اصلی نامسادد شدن شرایط اقتصاد سیاسی کشور برای رشد سرمایهگذاری

و از مهمترین موانع پیش روی افزایش قدرت ملّی ،تصویر تهدیدگونه ارائه شده از کشور در
درصه بینالمللی میباشد .این تهدیدپنداری سبب شده "انگیزه اصلی کشوردای حاشیه خلیج
فارس برای خرید تسلیحات پیشرفته ،مقابله با تهدید استراتژیک ایران باشد" ( Grimmett and
 )Kerr, 2012: 14این تهدیدپنداری موجب میشود میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ( )Foreign Direct Investment-FDIدر ایران به نسبت کشوردای دربی دمجوار و
حاشیه خلیج فارس به شدت پایین باشد؛ در بازه زمانی بیست ساله  1990تا  2011در حالی
که کشوردای امارات ،بحرین ،دربستان سپودی و قطر توانستهاند مجموداً حدود  318میلیارد
دالر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کنند جمهوری اسالمی با جمپیتی مپادل بیش از دو
برابر جمپیت مجموع این کشوردا ،تنها حدود  32میلیارد دالر یپنی یک ددم آنها

سرمایهگذاری خارجی جذب کرده است ( )UNCTAD, 2012:174-5که نشانددنده وجود
موانع جدی در مسیر جذب سرمایهگذاریدای خارجی برای کشور میباشد .بنابراین از آنجا
که سرمایهگذاری خارجی و نیز ادتبارات و وا دای درازمدت بینالمللی یکی از منابع انباشت
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سرمایه به شمار میروند ،در طراحی الگودای توسپه بر اساس شرایط اقتصاد سیاسی کشور،
نباید روی منابع خارجی برای ایجاد انباشت سرمایه حساب چندانی باز کرد.
 -2-2-3عدم تغاسب سياستهاي داخلی و خارجی اا مفهوم توسعهگرایی
دد اولویتیابی توسپهگرایی موجب اتخاذ سیاستدای نامتناسب با توسپه در دو حوزه
سیاست خارجی و سیاست داخلی گردیده است .در حوزه سیاست خارجی ،جمهوری اسالمی

ایران نه توسپهگرا ،بلکه تا حد زیادی ایدئولوژیک میباشد (ازغندی )74 :1389 ،که منجر به
اتخاذ رویکرد رویارویی آرمانگرایانه و در نتیجه شدتیابی منازدات بینالمللی پیش روی

کشور شده است (رمضانی .)62 :1386 ،این رویکرد که از آن تحت دنوان ستیزهجویی انقالبی
یاد میشود ،ناشی از رنجش دمیت و گسترده انقالب ایران از رفتاردای سیاسی آمریکا بوده

(متقی )45 :1379 ،و سبب میشود دمده توان کشور در حوزه سیاست خارجی صرف دفع
تهدیدات گردد .البته باید توجه داشت که بخش دمدهای از منازدات پیش روی کشور در
حوزه سیاست خارجی ،ناشی از تپارض بنیادین نظا جمهوری اسالمی به دنوان نظامی

ددالتخواه و حامی مظلومان با نظا مسلط بینالمللی است.
در حوزه سیاست داخلی نیز ،سیاستدای غیر توسپهگرایانه منجر به بیثباتی فضای اقتصاد
کالن کشور گردیده که یکی از بارزترین نمونهدای آن در تضپیف مداو ارزش پول ملّی قاب
مالحظه است .کادش مداو ارزش پول ملّی که با ادداف ادالمی مانند ردایت بازتاب نرخ

تور در ارزش پول ملّی ،افزایش صادرات ،کنت رل واردات ،مدیریت شناور نرخ ارز و امثال آن
ادمال می شوند و در دم کارکرددایی نظیر جبران کسری بودجه و تأمین منافع کوتاهمدت
دارند ،یکی از سیاستدایی است که از یک سو بادث افزایش جریان تورمی و رشد دزینهدای
تولید میشود ،از سوی دیگر درجه ادتبار کشور را در بازاردای جهانی کادش داده و منجر به
دشواری بسیار زیاد جذب سرمایهدای خارجی میگردد (آریا .)274 :1394 ،نگادی به روند

نوسانات نرخ ارز در ایران نشان میددد که ارزش پول ملّی در اقتصاد ایران از یک فرآیند غیر
خطی و آشوبی تبپیت میکند (بابازاده و دمکاران" .)29 :1389 ،طی اینسالدا مپموالً فاصله
بین نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد به مرور بیشتر میشده است تا نهایتاً مقامات پولی به
اضطرار این فاصله را با شوکدا و جهشدای ناگهانی در نرخ ارز جبران کردهاند" (باغجری و
دمکاران .)93 :1394 ،جالب اینکه به رغم ادال اددافی مانند رشد تولید ،کادش واردات
کاالدای مصرفی و افزایش صادرات برای سیاست کادش ارزش پول ملّی ،اما مطالپات
صورتگرفته نشان میددد که افزایش نرخ ارز ،تأثیر کادشی مشهود بر واردات کاالدای

شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی ...

165

سرمایهای و واسطهای و تأثیر افزایشی مشهود بر واردات کاالدای مصرفی داشته است
(محمدی و نبیزاده.)140-141 :1392 ،
 -3-2-3عدم انباشت مؤرر سرمایه در اقتصاد ملّی و عدم توفيق خصوصیسازي
خصوصیسازی از دو روش فروش سها شرکتدا به متقاضیان و سها ددالت انجا شده

است .در مورد روش اول "درضه سها شرکتدا به صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک
بخش خصوصی برای رقابت با بخش دمومی در این درضهدا از طرف دیگر ،سبب شده

توسپه بخش خصوصی از طریت این واگذاریدا محقت نگردد" (آقاجانی مپمار )2 :1393 ،و
در مورد سها ددالت ،دولت دمچنان به صورت مستقیم و غیر مستقیم مالکیت  60درصدی

سها شرکتدای مذکور را در اختیار خوادد داشت .در مجموع به نظر میرسد که
سیاستگذاریدای نامناسب موجب شده است به دلی دد شک گیری انباشت مؤثر سرمایه در
بخش خصوصی واقپی ،این بخش توان و تمای چندانی برای ورود و سرمایهگذاری در
حوزهدای بزرگ تولیدی و دیربازده نداشته و بیشتر متمای به سرمایهگذاری در حوزهدایی

است که دارای بازده سریع باشند ،لذا برای سیاستگذاری و طراحی الگودای توسپه باید
توانمندسازی بخش خصوصی از طریت انباشت مؤثر سرمایه در این بخش ،مورد توجه قرار
گیرد.
 -4-2-3تحریمهاي درازمدت اينالمللی

به رغم آنکه سیاست تحریم از بدو پیروزی انقالب اسالمی توسط ایاالت متحده دلیه ایران
به اجرا گذارده شد اما "سوءمدیریت دائمی منابع طبیپی و انسانی در ایران به دمراه
رویکرددای ایدئولوژیک و مداخلهجویانه آقای احمدینژاد و کادش قیمت جهانی نفت در
سالدای آخر دولت وی" زمینه را برای اثرگذاری جدی این تحریمدا بر اقتصاد ایران فرادم

آورد ( .)Maloney, 2010: 136در واقع ایاالت متحده با رصد این شرایط ،زمان مناسبی را برای
کاربست و تقویت تحریمدای ددفمند دلیه ج .ا .ایران انتخاب کرد و موضوع دستهای بهانه و
دستاویزی خوب برای ادمال این تحریمدا به شمار میرفت .ایاالت متحده به خوبی میدانست
که جمهوری اسالمی ایران نه سالح دستهای دارد و نه برنامهای برای ساخت آن در دستور کار
خود قرار داده است؛ به نظر میرسد موضوع دستهای تنها بهانهای برای سیاست تحریم دلیه
جمهوری اسالمی ایران باشد که دل اصلی آن را باید در جای دیگری (یپنی در مشکالت
مبناییتر غرب با ج .ا .ایران) جستجو کرد .خانم شرمن مپاون وزیر امور خارجه ایاالت متحده
در جلسه گزارش خود به کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اظهار داشت حتی در
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صورت حصول توافت جامع دستهای ،فشاردا روی ایران بر اساس موضوداتی مانند حقوق
بشر ،حمایت از تروریسم و مداخلهدای منطقهای دمچنان ادامه خوادد یافتSherman, ( .

 )2014: 5,7برجا صرفاً به لغو یا توقف اجرای تحریمدای مرتبط با موضوع دستهای انجامیده
که از آندا تحت دنوان تحریمدای ثانویه یاد میشود و به نظر میرسد که تحریمدای اولیه
دمچنان به قوت خود باقی خوادند بود و به دیگر بهانهدا تداو خوادند یافت .از این رو

سیاستگذاریدا و الگودای پیشنهادی برای توسپه پایدار باید با در نظر گرفتن واقپیتی به نا
تحریم طراحی گردند.

 -3-3الزامات ضروري اراي سياستگ اري دولت اه مغظور دستياای ااه توساعه
پایدار
در مدل مرحلهای سیاستگذاری دمومی ،مراح اصلی تدوین سیاستدا را شناخت مشک ،
ارائه راهح دا ،تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی میدانند (وحید .)23 :1395 ،از آنجا که

سیاستگذاری ،پاسخی به تقاضادای شهروندان میباشد ،باید به نحوی صورت پذیرد که دم
تقاضای مذکور (در خصوص توسپه و بهبود شرایط اقتصادی زندگی شهروندان) را پاسخ داده
و دم منجر به افزایش تسلط شهروندان بر زندگی اجتمادی گردد (اشتریان )7 :1386 ،یا به
دبارت دیگر مداخله مستقیم دولت را افزایش نددد .بدیهی است آنچه در این پژودش مورد

توجه قرار میگیرد ،مراح اول و دو میباشد و مراح بپدی در اختیار تصمیمگیران و
سیاستگذاران در دستگاه حاکمیتی میباشد.

 -1-3-3شغاخت مشكل اا اجماع نظر نخبگان
بهنظر میرسد در جمهوری اسالمی ایران اجماع نظری میان نخبگان حاکم در خصوص
مشک توسپهنیافتگی اقتصادی وجود ندارد .بدیهی است یکی از الزامات اصلی دبور از وضع

موجود و حرکتدادن اقتصاد کشور به سوی توسپه پایدار آن است که نخبگان ابزاری ،در
خصوص شناسایی مشک یپنی توسپهنیافتگی اقتصاد کشور به اجمادی فراگیر دست یابند .در
این زمینه یافتهدای این پژودش نشان داد که مشک توسپهنیافتگی کشور ریشه در مشک
بزرگتر و مبناییتری دارد که دبارتند از دد انباشت مؤثر سرمایه در اقتصاد ملّی که خود ناشی

از دد وجود ساختار اجتمادی انباشت مناسب در کشور میباشد .دمچنین مشک دیگری که
موارد قبلی را تشدید میکند ،دد توسپهگرایی دولت است که سیاستدای داخلی و خارجی
این ساختار و کارگزار غیر توسپهگرا ،تبپات زیادی برای شرایط اقتصاد سیاسی ایران در بر
داشته است .سیاستدای غیر توسپهگرایانه این کارگزار منجر به بروز مشکالتی شده که
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مهمترین آنها دبارتند از :تضپیف مداو ارزش پول ملّی ،بیثباتی اقتصادی ،سلب امکان
برنامهریزی درازمدت از فپاالن اقتصادی و در نتیجه گرایش آنها به فپالیتدای کوتاهمدت،
تضپیف تولید و تقویت فپالیتدای داللی و بازرگانی ،دفع سرمایهگذاری مستقیم خارجی،
دد انباشت مؤثر سرمایه در بخش خصوصی واقپی ،خصوصیسازی غلط و شکست آن و در

نتیجه پررنگماندن نقش و مداخله مستقیم دولت در اقتصاد ،تهدیدپنداری جمهوری اسالمی
ایران در درصه نظا بینالمل و وضع تحریمدای بینالمللی دلیه کشور.
 -2-3-3توجه اه دشواري و زماناراودن تغيير سياستهاي دولت غيرتوسعهگرا
یکی از الزامات ضروری در سیاستگذاری و طراحی الگودای توسپه آن است که باید

توجه داشت دمواره حصول اجماع نظر میان نخبگان در خصوص ضرورت تغییر سیاستدای
کالن ،فرآیندی دشوار و زمانبر خوادد بود که گادی صبرکردن برای حصول این اجماع
زیاندای فراوانی را به یک کشور وارد میآورد .از این رو بهتر است الگودای توسپه با توجه
به وضع موجود و بدون مطالبه تغییرات رادیکال در ساختار و کارگزار طراحی شوند .بنابراین
در شرایط فپلی اقتصاد سیاسی کشور نیز زمانی میتوان سیاستگذاری و طراحی الگوی مناسبی
برای توسپه داشت که به این مسئله و از جمله ساختار قدرت در کشور ،ویژگیدای فکری و
شخصیتی نخبگان حاکم و دشواری و زمانبربودن تغییر آنها توجه نمود و با توجه به وضع
موجود در این زمینه اقدا کرد.

 -3-3-3استفاده از ظرفيتهاي مردمی اا جهتدهی دولت
برنامهدای توسپه اثرات گسترده اقتصادی و اجتمادی در بر دارند و دم در مرحله طراحی
و دم در مرحله اجرا باید متکی به ظرفیتدای مردمی باشند .بنابراین به نظر میرسد که یکی
از الزامات در طراحی الگودای توسپه ،استفاده از این ظرفیتدا و نیز گسترش آنها میباشد .به

دنوان نمونه چنانچه دولت بتواند الگویی را به اجرا بگذارد که از ظرفیت دظیم نقدینگی
موجود در اقتصاد کشور که در قالب سرمایهدای خرد و کالن مردمی تجمیع شده است،
استفاده نماید ،میتواند مشک دد انباشت مؤثر سرمایه را مرتفع سازد .در این خصوص
رادکاردای دملگرایانه و اجرایی وجود دارد که به دلی دد گنجایش این مقاله ،موضوع
پژودشدای آتی خوادد بود.
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 -4-3-3درونزااودن الگوهاي توسعه
در طراحی الگودای توسپه برای ج .ا .ایران باید شرایط خاص اقتصاد سیاسی جمهوری
اسالمی ایران به دنوان یک پیشزمینه و شرایط محیطی دملکرد ،در نظر گرفته شود بدین مپنا
که باید توجه داشت ج .ا .ایران نمیتواند روی منابع خارجی و بینالمللی به دنوان منابع تأمین

مالی انباشت و توسپه حساب کند .این موضوع در سیاستدای اقتصاد مقاومتی ابالغی توسط
ردبر انقالب مورد اشاره قرار گرفته و در ابتدای آن آمده است که این سیاستدا "با رویکردی

جهادی ،انپطافپذیر ،فرصتساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو و برونگرا" تدوین و ابالغ شدهاند.

لزو درونزابودن برنامهدای تحول اقتصادی از آنجا ناشی میشود که در شرایط خاص ج .ا.
ایران که با تحریمدای درازمدت بینالمللی روبروست ،اصوالً توسپه برونزا و با استفاده از
امکانات و منابع مالی بینالمللی امکانپذیر نیست مگر آنکه تغییری کلی در سیاستدای
حاکمیت در خصوص مسائ مختلف داخلی و بینالمللی صورت پذیرد و بویژه در حوزه
سیاست خارجی ،ج .ا .ایران رویکردی دمادنگتر با نظا جهانی یافته ،طبت قوادد پذیرفتهشده

در درصه بینالمللی با رویکردی توسپهگرایانه فپالیت نماید که این تغییر کلی ،حداق در
میانمدت و با توجه به رویکرددای سیاسی نخبگان حاکم بر دستگاهدای تصمیمسازی و
اجرایی کشور ،امکانپذیر به نظر نمیرسد.
 -5-3-3اازتعریف دولت از خود تحت عغوان دولت توسعهگرا
دمان طور که گفته شد توسپه دارای الزامات نهادی است و یکی از مهمترین این الزامات،
بهرهمندی از دولتی است که به دنوان نهاد کارگزار توسپه ،خود را بازتپریف و در قالب دولت
توسپهگرا شناسایی کند .تا زمانی که توسپهگرایی به اولویت اصلی دولت (در مپنای حاکمیت)
بدل نشود ،نمیتوان انتظار داشت فرآیند توسپه با موفقیت دمراه باشد .الگودای توسپه زمانی

موفت خوادند بود که در نخستین گا دولت (حاکمیت) در ج .ا .ایران خود را از تمامی
تپاریف دیگر ردانیده و ذی تپریف دولت توسپهگرا جانمایی کند .برای نی به این ددف
نودی سلطه ایدئولوژیک توسپهگرایی الز است؛ بدان مپنا که "پروژه توسپهای دولت با
وا گیری از تپبیر گرامشی به پروژه دژمونیک تبدی شود و دمه بازیگران کلیدی کشور به طور
داوطلبانه از آن پیروی کنند" (دلفروز .)54 :1393 ،الز به ذکر است که بازتپریف خود به
1

دنوان دولت توسپهگرا به مپنای ترک آرماندا و یا استحاله دویتی نمیباشد؛ دریس ( Jerry

 )Harrisدر مقاله خود تحت دنوان قدرتدای در حال ظهور جهان سو  ،به درستی به دمین
- Jerry Harris
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نکته اشاره کرده است؛ وی میگوید " :چین ،دند و برزی در یک در چارچوب بافت سیاسی و
تاریخی خاص خود ،در پی آن دستند که طبقه متوسط خود را گسترش ددند ،برای مرد شغ

ایجاد نمایند ،یک اقتصاد پیشرفته به لحاظ تکنولوژیک بنا کنند و در نهایت قدرت سیاسی خود

در درصه بین المللی را فزونی بخشند .این یک تسلیم در برابر امپریالیسم نیست ،بلکه یک

استراتژی برای توسپه میباشد که توسط نخبگان جدید سیاسی و اقتصادی ترویج شده است"
(دریس.)11 :1386 ،

 -6-3-3تغظيم ساختار اجتماعی انباشت
دمان گونه که گفته شد ،بدون وجود ساختار اجتمادی انباشت مناسب ،یا انباشت مؤثر

سرمایه ،اتفاق نمیافتد و یا در صورتی که انباشتی حاص شود ،مقطپی و ناپایدار خوادد بود.
لذا تنظیم ساختار اجتمادی انباشت از الزامات ضروری برای تدوین الگودای توسپه میباشد .با
توجه به اینکه ساختار اجتمادی انباشت ،در بر گیرنده تمامی نهاددا ،مقررات ،مناسبات و
روابط سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،فردنگی و اجتمادی میباشد ،تنظیم ساختار اجتمادی انباشت

به مپنای شناسایی موانع ضد توسپه در تمامی این بخشدا و برنامهریزی دملگرایانه برای رفع
آنها خوادد بود.
 -7-3-3طراحی مدلی مغاسب اراي ميانجی گري مالی دولت ااه مغظاور انباشات
مؤرر سرمایه
انباشت مؤثر سرمایه در کشوردای در حال توسپه ،تنها با مداخله دولت قاب حصول
خوادد بود .برای کشوردایی نظیر جمهوری اسالمی ایران که در آنها بخش خصوصی ضپیف
میباشد و دمچنین نمیتوان روی منابع خارجی برای ایجاد این انباشت حساب کرد ،مداخله
درست دولت با ددف ایجاد انباشت مؤثر ،ادمیتی دو چندان مییابد .این مداخله نه به مپنای

سرمایهگذاری مستقیم دولت بلکه به مپنای فرادمآوردن زمینه مناسب برای انباشت از طریت
بازطراحی ساختار اجتمادی انباشت و دمچنین از طریت در پیشگرفتن نودی سیاست
میانجیگری مالی است که این میانجیگری مالی تاکنون در جمهوری اسالمی ایران در قالب به
کار بردن برخی محرکدا نظیر تسهیالت تکلیفی ،انتشار اوراق مشارکت ،ادطای مپافیتدا و
بخشودگیدای مالیاتی و نظایر آن صورت پذیرفته که به دلی فرادمنبودن ساختار اجتمادی
انباشت و نیز کاربست غلط این محرکدا ،به سر منزل مقصود نرسیده است .بنابراین یکی از
الزامات طراحی الگودای توسپه در ج .ا .ایران ،طراحی مدلی مناسب برای میانجیگری مالی
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دولت میباشد که از طریت تزریت محرکی مؤثر به بخشدای دارای مزیت نسبی ،مشارکت
دمومی را در سرمایهگذاری جلب کرده و از ظرفیتدای اقتصادی مردمی بهره گیرد.

 -4توصيههاي سياستی
با توجه به آنچه گفته شد ،اوالً تاکنون به دلی دد سیاستگذاری متناسب با شرایط خاص
حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران ،شادد تحقت توسپه پایدار اقتصادی در کشور

نبودهایم و ثانیاً این وضپیت بدون ایجاد تغییرات اساسی در سیاستدای کالن نظا و از طریت
ردایت برخی الزامات در سیاستگذاریدا و طراحی الگودای توسپه ،قاب تغییر نمیباشد .بر

اساس مبانی نظریه انباشت سرمایه و نظریه دولت توسپهگرا ،برای ایجاد این تغییر ،باید دل
اصلی دد توسپهیافتگی یپنی توسپهگرانبودن دولت (حاکمیت) ،دد وجود ساختار اجتمادی

انباشت مناسب ،دد انباشت مؤثر سرمایه و کوتاهمدتبودن فپالیتدای اقتصادی را از بین
ببریم که خود نیازمند بازتپریف دولت از خود تحت دنوان دولت توسپهگرا و طراحی الگوی

مناسب توسپه است که در آن ،ساختار اجتمادی انباشت با توجه به شرایط خاص اقتصاد
سیاسی جمهوری اسالمی ایران بازتنظیم شود و دولت به منظور ایجاد انباشت مؤثر سرمایه در
بخشدای دارای مزیت نسبی ،سیاست میانجیگری مالی را در پیش گیرد که به مپنای تزریت
محرکی مؤثر برای تشویت مرد به تجمیع و انباشت سرمایهدای خرد و کالن بوده و میتواند
موجبات انباشت مؤثر سرمایه را بدون افزایش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد فرادم کند.

بنابراین توصیهدای سیاستی حاص از این پژودش را میتوان به این شرح دستهبندی نمود:
تپریف برنامه ای دملی برای دستیابی به اجماع میان نخبگان در خصوص شناسایی
توسپه نیافتگی به دنوان مشک اصلی ،سیاستگذاری بر اساس وضع موجود و دد مطالبه
تغییرات ساختاری یا کارکردی رادیکال ،باز تنظیم ساختار اجتمادی انباشت از طریت تالش
برای برطرفسازی موانع سیاسی ،اقتصادی ،حقوقی ،فردنگی و اجتمادی انباشت مؤثر سرمایه،
برقراری ثبات به دنوان پیشزمینه و مقدمه اصلی الز برای توسپه از طریت تدوین و اجرای
برنامهای با دنوان پیشنهادی "برنامه ملّی افزایش ثبات شرایط اقتصاد کالن ایران" یا "برنامه ملّی
ثبات اقتصادی" ،حرکت به سوی توسپهگرایی دولت (در مپنای حاکمیت) از طریت تدوین
سندی ملّی به دنوان میثاق ملّی توسپهگرایی با مشارکت تمامی کانوندای قدرت تحت دناوین
پیشنهادی مانند "سند ملّی توسپهگرایی" یا "سیاستدای کلی توسپهگرایی جمهوری اسالمی
ایران" ،طراحی الگویی دملی برای میانجیگری مالی دولت به منظور ایجاد انباشت مؤثر
سرمایه با استفاده از ظرفیتدای اقتصادی دمو مرد .
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در این راستا دمچنین توجه شد که جمهوری اسالمی ایران با توجه به رویکرددای خاص
سیاسی خود ،الاق در کوتاهمدت ،نمیتواند چشمانتظار انباشت برونزا یا ایجاد انباشت مؤثر

سرمایه با استفاده از منابع مالی و سرمایهگذاریدای خارجی باشد و لذا یکی از الزامات مهم در
ایجاد انباشت مؤثر سرمایه ،طراحی رادکاری مناسب برای ایجاد انباشت درونزا میباشد .نقش

دولت در این رادکار منحصر به نودی زمینهسازی چندبُپدی ،ایجاد ساختار اجتمادی انباشت،
میانجیگری مالی ،تزریت محرکی مؤثر برای جلب مشارکت مردمی و نه بیش از آن خوادد بود
که جلوهای از یک دولت توسپهگرا را به نمایش میگذارد.
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