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 چكيده
 

 يزن يدجد ياقتصاد نهاد، يدو جد يمقد ياقتصاد نهاد يانعالوه بر تفاوت عمده م دهد ينشان م ها يبررس
 يانموضوع مطالعه م روش مطالعه و، فروض ينهدر زم يمهم هاي تفاوت ين. همچنيس ن يواحد ي کل

عمده  يباعث تحول ينهاد يكردوجود دارد. در مجموع رو يكو اقتصاد نئوکالس يدجد ينهاد ياقتصاد
 يدکتا به توان يت متحوال ينمسائل توسعه شده اس . از جمله ا ينهدر زم ياستيس هاي يهو توص ييندر تب
 يكردلزوم توجه به رو، بنگاه ي اهم، ها و سازمان يررسمينهادها و قدرت غ ي بر اهم يكردرو ينا
 ترين به عنوان مهم يدر مورد رشد اقتصاد يكيو نئوکالس ينهاد يكردرو يسهاشاره کرد. مقا اي رشته ينب

 هاي يهاس  و به توص يشتريب يکنندگ يينقدرت تب يدارا ينهاد يكردکه رو دهد يشاخص توسعه نشان م
و  يكدموکرات يساختار نهاد يجادا دهد ينشان م يرنهادي. مطالعات اخانجامد يم يمتفاوت ياستيس

 يانم يندرس  اس . هر چند در ا ياقتصاد هاي ياس س يو الزمه اجرا يرشد اقتصاد يانبن، يمشارکت
 يكدموکرات يحرک  در جه  ساختار ،اساس ني. بر اکرد يژهتوجه و يزن يبه فقر و نابرابر يدبا

 ياقدام تنها راهكار عمل ين. ايرددر دستور کار قرار گ يراندر ا يداس  که با ياصالح نهاد ترين مهم
 . در کشور اس  يدارو رشد پا يکاهش نابرابر

 

 .JEL:B52, B25, O43, O1 طبقه بندی
 .يرانتصاد ااق، ينهاد يكردرو، يرشد اقتصاد، توسعه :ها کليد وا ه
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 مقدمه -1

ــاد دارد و حتي در آثار آدام  ــعه و نهادها قدمتي به اندازه علم اقتص توجه به ارتباط ميان توس
(. اما اجماع 361 :2013، راس) کرد توان اشــاره به اهميت نهادها را مشــاهدهاســميت نيز مي

سال هاي اخير به حدي بوده است که دهه عمومي درباره اهميت نهادها در توسعه در خالل 
توان دوران تسلط انديشه نهادي بر مباحث توسعه دانست. ويكم را به حق مياول قرن بيست
سال سازماندر خالل  شگام رويكرد نئوکالسيكي مانند بانك جهاني هاي اخير حتي  هاي پي

سالهبه اين  شكست برنامهکردند اذعان  م سياري از نقاط جهان بيکه دليل  سعه در ب هاي تو
 (. 2005، بانك جهاني) توجهي به نهادها بوده است

ـــط  تاثير حجم عظيمي از مقاالت درباره ـــورها توس ـــعه کش ـــد و توس نهادها بر رش
، 2009) نورث و همكاران، (2005، 1990) نورث را نوشــته شــد از جملهانديشــمندان نهادگ

حتي انديشمنداني  .(2012) رابينسون و اوغلو عجم (2008) 2شرلي، (2006) 1گريف، (2012
سايل مختلف از فقر و نابرابري پيكتيکه خود را نهادگرا نيز نمي ، (1393) دانند در تحليل م

( و 2009) کولير و هوافلر، ( 2007) نفرين منابع کارل تا (2013) ديتون، (1394) اســـتيگليتز
 لينگزورثها( و انتقال تكنولوژي2013) 3روايني، پيترســـون، بوســـچيني، (2009) تورويك

 اند.کيد کردهتا بر لزوم توجه به نهادها در تحليل اين مسائل (2008) نلسون، (2000)
احد رويكرد نهادي به توسعه يك کليت وحال بايد به اين نكته توجه کرد که  با اين

ها در تحليل نهادي توســعه وجود دارد. با وجود اين تنوع ها و گرايشنيســت و انواع نظريه
شه نهادي کمتر مقالهايده ررسي توان يافت که به باي به ويژه به زبان فارسي را ميها در اندي

ـــاد نهادي و تنوع آن بپردازد و اين  ـــتره اقتص ـــالهگس ـــياري از با مس ـــردرگمي بس عث س
ده باعث شــ مســالهشــود که با انديشــه نهادي آشــنايي ندارند. همچنين اين پژوهشــگراني مي

است که برخي از نويسندگان به ويژه در کشور ما با اضافه کردن يك متييير نهادي در کنار 
ه منطق درحالي ک کنندهاي خود استفاده ساير متيييرها از عنوان تحليل نهادي براي پژوهش

ور هاي نادرستي در کشها نئوکالسيكي است. اين امر باعث ارايه تحليلحاکم بر مقاالت آن
اقتصــادي کشــور از تك نرخي شــدن ارز به  مســئوالنجايي که برخي از  تا نيز شــده اســت

                                                                                                                   
1- Greif 
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3- Boschini,  Anne.,  Pettersson, Jan.,  and  Roine, Jesper 
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کنند که نشان از درک نادرست از مفهوم نهاد در ميان ترين اصالح نهادي ياد ميعنوان مهم
بنابراين ارايه تصوير دقيقي از رويكرد  1و انديشمندان اقتصادي ايران دارد. مسئوالنبرخي از 

نهادي به توســعه به منظور برطرف کردن ســوء تعبيرهاي رايج و آتي امري ضــروري اســت. 
ود شي در ايران ميگذارسياست اي از عوامل هنگامهمچنين اين امر باعث توجه به مجموعه

 طور که حتي کارشــناســانكي مورد غفلت واقع شــده اســت و آنکه در رويكرد نئوکالســي
ـــت برنامهبانك جهاني نيز اعتراف مي ـــكس ـــته همين کنند علت ش ـــعه در گذش هاي توس

 (.  2005، بانك جهاني) توجهي بوده استبي
ــه در اين مقاله تالش مي مطرح شــدهبا توجه به مطالب  شــود تصــويري کلي از انديش
ستيابي به اين هدف مقاله به دو نهادي و تفاوت آن با رو شود. براي د سيكي بيان  يكرد نئوکال

ها در فرو  ريخچه و برخي تفاوتتا در بخش نخست به بيان ؛بخش کلي تقسيم شده است
ـــاد نهادي و و روش تحليل در رويكرد نهادي و همچنين گرايش ي هاچالشهاي مهم اقتص

عنوان  به) رشــد اقتصــادي مســالهبررســي  پردازيم. در بخش دوم بهپيش روي اين رويكرد مي
پردازيم و ضمن مقايسه آن از نگاه برخي از انديشمندان نهادي مي 2ترين شاخص توسعه(مهم

 شود.هاي اين دو رويكرد اشاره ميبا رويكرد نئوکالسيكي به تفاوت
 

 ریخچه مختصرتا رویکرد نهادی: یک -1 
شاره شامل گروه متنوعي از نظريه کندمي همانطور که چاونس ا صاد نهادي  ست کاقت ه ها ا

(. البته در ساير تحليل35، 1390، چاونس) وجه اشتراکشان اين است که نهادها مهم هستند
توان نشاني هاي اقتصاد کالسيك نيز ميهاي مختلف علوم انساني حتي در تحليلهاي رشته

ـــت که نهادها در يز تحليلاز توجه به نهادها را يافت با اين حال وجه متما هاي نهادي آن اس
سيممرکز اين تحليل شاخه ها قرار دارند. در يك تق صاد نهادي به دو  صادبندي کلي اقت  اقت
 شود.مي تقسيم 4و اقتصاد نهادي جديد3نهادي قديم

                                                                                                                   
  2006، گريف2004ها بنگريد به گريف واليتن براي تعريفي در مورد نهاد، متيير و پارامتر و همچنين تفاوت آن -1

 اقتصادي براي توسعه در بخش دوم مقاله توضيحاتي ارائه شده است.در مورد اهميت رشد  - 2

3- Old Institutional Economic 

4- New Institutional Economics  
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شامل شود نيز ياد مي 1اقتصاد نهادي قديم که از آن تحت عنوان اقتصاد نهادي اصيل
اين (. 2001، 173، راثرفورد) استآيرس و 4ميچل، 3کامونز، 2وبلن مانندآراي انديشمنداني 

سبت بهنهادگرايان  شتند  نئوکالسيك بودند نظرات مشترکي اقتصاد که جرياني انتقادي ن دا
ـــي تكاملي اقتصـــاد به  -2، کيد برعمل جمعي بيش ازعمل فرديتا -1: که عبارتند از بررس

 تقياسي اس يهابه جاي استدالل يمشاهدات تجربيد بر تاک -3، مكانيكي ايهبررسي جاي
  .(456 :1999، کالين)

سيك  صاد نئوکال سخت فر  عقالنيت اقت سر شمندان از منتقدان  همچنين اين اندي
ستفاده از ابزار کالسيكي تحليل مانند مطلوبيت و مطلوبيت نهايي بر نهادها  بودند و به جاي ا

ـــكلبه عنوان عامل  ـــلي ش کردند. اين رويكرد در دهه آخر قرن کيد ميتا دهنده رفتاراص
ستم به تدريج گسترش يافت و به رويكردي مهم در اقتصاد بدل شد  نوزدهم و اوايل قرن بي

 5(.1392، 36، چاونس) رو به افول نهاد 1940اما با آغاز دهه 
صاد نهادي قديم به تدريج رويكرد نهادي دي افت گري گسترش يهمزمان با افول اقت

ــهرت يافت.  ــاد نهادي جديد ش ــاد نهادي جديدکه بعدها به اقتص به نام  7مقاله کوز با 6اقتص
 ها ازاين مكتب فكريمدت تا، اما (72: 1998، کوز) آغاز شــد 1937ماهيت بنگاه در ســال 
سون اولين بار شد وياد ميتحت عنوان نهادي  صاد نهادي جديد توسط ويليام صطالح اقت  8ا

ــال  در ــتفاده قرار گرفت 1975س ــب 456: 1999، کالين) مورد اس (. از جمله تعاريف مناس
 :نويســدمي اشــاره کرد که کالين توان به تعريفمي ارائه شــده درباره اقتصــاد نهادي جديد

و  يشناسجامعه، ياسيسعلوم، سازمان يهنظر، حقوق، اقتصاد يهارشتهيد جدي اقتصاد نهاد»

                                                                                                                   
1- Original Institutional Economics  

2- Thorstein Veblen 

3- Commons 

4- Mitchell 

ضربايد به اين نكته توجه نمود که  - 5 شمندان ب البته در حال حا ساس برخي از اندي صول نهادگرايان قديم درر ا حال ا

ه اين افراد با انتقاد ب .رفورد و بوش اشاره کردثتوان به افرادي مانند هاجسون، راآن جمله مي نظريه پردازي هستند که از

به ارزش تار افراد  ـــيح رف يت در توض عادات و فرهنگ توجه فر  عقالن ندميها،  ندنبرگکن اين  .(218 ،2002، )وا

ـــوع  ـــت برخي  آن موض ـــده اس ـــبب ش ـــاديرا نهادگرايان  هاس  New Old Institutional) قديم جديد اقتص

Economic ) (2006، 372)جيمسون،  بنامند. 

6- New Institutional Economics 

7- Coase, Ronald  

8- Williamson, Oliver  
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سان سان سب درک تا کندمييب را ترک يشنا سيس، ياجتماعي از نهادها يمنا  يانو بازرگ يا
 يزبان اصــلگيرد، اما يوام م ياجتماعمختلف علوم يهاارائه دهد و به طور آزادانه از رشــته
ونه چگ، يستچ نهاد دهديح توض است که ينايد جدي آن اقتصاد است. هدف اقتصاد نهاد

ـــتي چه اهداف يبرايد آيم به وجود ـــودمند اس قابل  يد و چگونهنمايير ميچگونه تي، س
 . (456: 1999، ينکال) «اصالح است
کند همراهي به اي که اين مكتب را از اقتصــاد نهادي قديم جدا مي مســالهترين مهم

ــالح ــبت اص ــت. برخالف اقتصــاد نهادي قديمنس ــيك اس  ،گرايانه آن با اقتصــاد نئوکالس
گذاشــتن اقتصــاد نئوکالســيك نيســتند و بيشــتر در جهت صــدد کنار نهادگرايان جديد در
صالح آن حرکت مي سد: در اين زمينه مي (19: 2000) کنند. داگالس نورثا صاد » نوي اقت

ــي براي الحاق تئوري ــش ــياري از  نهادي کوش ــت. اما برخالف بس ــاد اس نهادها به علم اقتص
ـــتي اخير که جهت براندازي يا جايگزيني نظريه هاتالش ـــيك انجام گرفته اس  ،نئوکالس

سترش نظريه  صالح و گ صدد ا ست و در شده ا ساخته  ساس آن  صاد نهادي جديد بر ا اقت
ست سيك ا سائل را که پيش از اين خارج  تا نئوکال سيعي از م به آن اجازه دهد که طيف و

 «.ها رسيدگي کنداز ديد آن بود درک و به آن
ش شتر ا صاد نهاره ميهمانطور که ري صاد نهادي قديمادي جديد برکند اقت  خالف اقت

ــيك را رد مي ــاد نئوکالس ــده، کردکه همه فرو  انتزاعي اقتص  1فرو  را به طور رقيق ش
  (.9 :2015، ريشتر) پذيردمي

 تفاوت ناي کوز مانند پيشــگاماني اقتصــاد نهادي جديد کليت واحدي نيســت و البته
صادي در رويكردها صاد به که دانندمي مزيت يك را نهادي اقت صت نهادي اقت  اختنپرد فر

سائل به ستند معتقد و دهدمي را گوناگون زواياي از مختلف م ستره اين ه  بايد يديدگاه گ
  (.a1999 ،4، کوز) يابد نيز افزايش
سيمتا ست. برخي از بنديکنون تق شده ا صاد نهادي جديد ارايه  هاي متفاوتي از اقت

ـــه گروه  ـــي دارند نهادگرايان جديد را به س ـــياس ـــتر گرايش علوم س ـــمندان که بيش انديش
تقســـيم مي4شـــناختيو نهادگرايان جامعه3نهادگرايان انتخاب عقاليي، 2ريخيتا نهادگرايان

                                                                                                                   
1- Watered-down  

2- Historical Institutionalism 

3- Rational Choice Institutionalism 

4- Sociological Institutionalism 
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ـــياري را مي ـــيم توان يافت که درباره اينکنند. آثار بس ه از آن اند کبندي بحث کردهتقس
 اشاره کرد.  (2001) 3جورجسو  (2001) 2( تورفينگ1996) 1ل وتيلورهاتوان بهجمله مي

تر اندازي وسيعوي در چشم .ارايه شده است 4بندي ديگري هم توسط ريشترتقسيم
و نيز در اين د کند و انديشمندان نهادگرا اعم از قديم و جديد رابه دو جريان کلي اشاره مي

ــتند ؛دهدجريان کلي قرار مي ــامل انديشــمنداني اســت که معتقد هس ها فرآيند گروه اول ش
ــتند. پيشــگام اين انديشــمندان هيوم بوده اســت و انديشــمنداني مانند  5کنندهخود تنظيم هس

د. گروه گيرنکرزنر و لويس و نهادگراياني مانند آئوکي و گريف نيز در اين گروه قرار مي
سون و ن، کوز تا يكهاکند و از کامونز وکيد ميتا يگري که بر هزينه مبادلهد ورث در يليام

بندي با بررســـي (. اما ريشـــتر عالوه بر اين طبقه4 :2015، ريشـــتر) گيرنداين گروه قرار مي
ــريات گوناگون مي ــريات معتبر چه نش ــردبيران نش ــخ دهد که س ــوال پاس ــد به اين س کوش
ــوعاتي را جزئي ا ــاد نهادي جديد ميموض ــمتي ارايه  9بندي وي ابتدا طبقه .دانندز اقتص قس

 کاهد که عبارتند از:ها را به چهار گروه فرو مياما در نهايت آن ،کندمي
 ويليامسون(، کوز) اقتصاد هزينه مبادله -1
 آلچيان(، کوز) اقتصاد حقوق مالكيت -2
 مك نيل(، نغيررسمي: ويليامسو، استيگليتز، ميلرز، رسمي: اسپنس) نظريه قرارداد اقتصادي -3
 نورث(.) ريختا رويكرد نهادي جديد به -4

شتر مي سد: در نهايت ري صاد نهادي جديد پس از کوز»نوي شاخه از اقت ، 1937) دو 
ي بر اساس ريختا ( توسعه يافت. اقتصاد هزينه مبادله ويليامسون و اقتصاد نهادي جديد1960

سد: مي. وي «(1986) رويكرد نورث پس از کوز در واقع ويليامسون و نورث به رهبران »نوي
ي بندي ديگر(. اين نگاه ريشتر به تقسيم11، 2015، ريشتر) «اقتصاد نهادي جديد بدل شدند

سيم شتري دارد. در يك تق ست که در بين نهادگرايان رواج بي صاد  ،بندي کلينزديك ا اقت
ـــيم توان به دو جريان عمده تنهادي جديد را مي . يك جريان بر بحث قراردادها و کردقس
ــون رهبري  حقوق مالكيت ــط کوز و ويليامس ــت که عموما توس و مباحث بنگاه متمرکز اس

                                                                                                                   
1- Hall and Taylor 

2- Torfing 

3- Gorges 

4- Ritcher  

5- Self-adjusting Processes  
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آن  کند که پيشـــتازکيد ميتا شـــود و جريان ديگر بر بحث دولت و ســـاختارهاي کالنمي
 گيرد. مي( و البته استروم نيز در اين گروه قرار 2010، 1، مينارد و شرلي) نورث است

 

 ها با رویکرد نئوکالسیکیتر و تفاوتاقتصاد نهادی جدید: بررسی دقیق -2
ـــاد نهادي جديد  ـــاد نهادي جديد و قديم ما در اين مقاله بر اقتص از ميان دو رويكرد اقتص

طور که گفته شد اين رويكرد مانند اقتصاد نهادي قديم درصدد کنار کنيم. همانتمرکز مي
ـــتن رويكرد  ـــتگذاش ـــيكي نيس ن اين ها ميااما تفاوتي عمده در برخي از زمينه ،نئوکالس

 ترين آن درباره فرو  است. رويكرد و رويكرد نئوکالسيكي وجود دارد که مهم
ـــت اما در مورد دو فر   ،در واقع هرچند رويكرد نهادي جديد کليت واحدي نيس
لي تفاوت اين رويكرد با ميان اين انديشــمندان توافق وجود دارد و اين دو فر  عامل اصــ

ست. اين دو فر  عبارت سيكي ا   از فر  عقالنيت محدود در برابر فر ندرويكرد نئوکال
ـــيكي و نامتقارن در برابر تا عقالنيت کامل نئوکالس يان بر اطالعات ناقص و  کيد نهادگرا
 اطالعات کامل نئوکالسيكي. 
صــاد جديد و تفاوت آن با اقتدر مورد فرو  اقتصــاد نهادي  هايكي از بهترين تبيين

شده است سد: وي مي، نئوکالسيك توسط نورث بيان  اقتصاد نهادي جديد...درصدد » نوي
ست سائل  تا اصالح و گسترش نظريه نئوکالسيك ا به آن اجازه دهد که طيف وسيعي از م

ها رســيدگي کند. براين اســاس آنچه را که پيش از اين خارج از ديد آن بود درک و به آن
گيرد فر  اساسي کميابي و مي شود و مبناي ساختن قرارمي ازنظريه نئو کالسيك[ حفظ]

صاد خرد بر مبناي آن بنا  ست که اقت ساس رهيافت نظريه انتخاب ا ست که ا بنابراين رقابت ا
شته فرضيه، است 1شود عقالنيت ابزاريمي شده است.آنچه ]از نظريه کالسيك[ کنار گذا

صاد نئ اي در نظريه سيك به نهادهااقت ست که نظريه نئوکال شده ا سيك که باعث  يب وکال
براي پردازش اطالعات  ي محدوديو ظرفيت ذهن ناقص ياطالعاتما اما درواقع  توجه باشد.
ها نقش مهمي در انتخاب و هزينه مبادله حاصل در چنين دنيايي عقايد و ايدئولوژيداريم... 

بنابراين نقطه آغاز براي ايجاد يك نظريه نهادي اصـــالح  کنند.مي از بازارهاي ناقص ايفا
ــنتي فر »شــود: (. وي يادآور مي17، 2000، نورث) «فر  عقالنيت ابزاري اســت هاي س

امال اي از مسائل و مقوالت کها با پارهاند که اقتصادداناقتصاد نئوکالسيك مانع از آن شده

                                                                                                                   
1- Instrumental Rationality  
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 هامدل گيرند. ايني ذهني تصميم ميهامدل افراد بر اساس بنيادي دست و پنجه نرم کنند...
قدر ناقص  کنند آنکنند و اطالعاتي که بازيگران دريافت مياز فردي به فرد ديگر فرق مي

احد ي متباين به مدلي وهامدل اي از همگرايي يا ميل ايناست که در بيشتر موارد هيچ نشانه
 (.17، 1990، نورث) «خوردبه چشم نمي

روش  نهادگرايان انتقاداتي به، ادات فوق به فرو  اقتصـــاد نئوکالســـيكعالوه بر انتق
ــيك نيز دارند.  ــاد نئوکالس ــاد مطالعه اقتص ــاالنه انجمن اقتص رونالد کوز در دومين کنفرانس س

اگر »يد: گودر اين باره مي، هاي الي دونس اقتصاددان انگليسيبا اشاره به صحبت نهادي جديد
ــاي آن نمي، را مطالعه کننداقتصــاددانان بخواهند اســب  ــان بلكه روي صــندلي، روندبه تماش ش

شينند و با خود ميمي سب بودمن سريع ب کردمکار ميچه ، گويند: اگر من يك ا سپس  ه اين و 
  (.b 1999 ،3، کوز) کردندشان را حداکثر ميرسند که مطلوبيتنتيجه مي

ــيك تنها بر مطالعات کمي ــود اقتصــکيد ميتا در حالي در اقتصــاد نئوکالس اددانان ش
هادگرا طيفي از روش كار مين ثالها را ب به عنوان م قد اســـت براي فهم  ،گيرند.  گريف معت

ستيممزمكاني ستگي ميان عوامل و نتايج ه سايي همب شنا  هاي تييير نهادي نيازمند فراتر رفتن از 
به اين هدف بر2006، 6، ، گريف) يل  ـــي را که براي ن هادي گزيندمي (. وي روش  تحليل ن
ـــهتا ـــدمي نامد و در تبيين اين روشمي (HCIA) 1ايريخي و مقايس ريخي تا HCIA» نويس

ــت ــي ، ريخ در ظهورتا نقش زيرا تالش دارد ،اس ــازي و تييير نهادي را بررس  .کندجاودان س
سه سههمچنين مقاي شي از طريق مطالعه مقاي ست به دليل تالش براي بدست آوردن بين ي ااي ا

ي هانهايت تحليلي اســت به واســطه اينكه اتكا صــريحي بر زمينه در زمان و مكان ودر طول 
 (. 1998، 80، گريف) «ي خرد براي تحليل تجربي داردهامدل اختصاري

سناد ( در مطالعه ادغام بدنه2000) کوز ،به عنوان مثالي ديگر سازي فيشر به بررسي ا
ـــتقيم پديده مي  ردکتوان ذکر دي از مطالعات نهادي را ميپردازد. موارد متعدو مطالعه مس

هاي ديدهاي به بررسي پريخي و تحليل مقايسهتا که در آن نهادگرايان با استفاده از مطالعات

                                                                                                                   
1- Historical and Comparative Institutional Analysis 
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خشونت »با عنوان  1واليس و ينگاست،  اند که مثال متاخر آن کتاب نورثگوناگون پرداخته
 2ه است.از آن جمل «شده بررسيريخ ثبتتا و نظم اجتماعي: چارچوبي مفهومي براي تفسير

شمندان  سط نهادگرايان و اندي سي تو ضوعات مورد برر در نهايت بايد به تفاوت مو
شاره کرد. سيكي ا شده بود که جريان غالب  نئوکال کوز هنگام دريافت جايزه نوبل يادآور 

ـــياه مي ـــاد به بنگاه مانند يك جعبه س ـــائل اقتص ـــي آن بپردازيم مس نگرد و وقتي به بررس
هد داشــــت ناگوني وجود خوا که اقتصــــاد (1992، 714، کوز) گو ياه ديگر  ـــ به س . جع

شان مينئوکالسيك به آن بي شمنداني مانند نورث با توجهي ن ست که اندي داد ميز و ذهن ا
 .گيري دارنداستفاده از علوم شناختي سعي در کنكاش آن و تبيين بهتر تصميم

ـــادموارد فوق را مي ـــترک اقتص ـــاد  توان نقاط مش نهادي جديد و تمايز آن با اقتص
وتي نيز هاي ســياســتي متفاها و توصــيهها در عمل به تبييننئوکالســيك دانســت. اين تفاوت

معني  گويد بهانجامد. در واقع کنار گذاشتن فر  عقالنيت کامل همانطور که نورث ميمي
، نورث) شــودمي لزوم توجه به نهادها اســت و همچنين باعث نقض فر  کارا بودن بازارها

 شود. اي از مباحث را باعث مي(که طيف گسترده17، 2000
ي از اتفاوت روش مطالعه اقتصــاد در رويكرد نهادي باعث توجه به طيف گســترده

ـــناختي طيف ريخي ميتا عوامل از جمله عوامل ـــود و در نهايت توجه به بنگاه و علوم ش ش
رويكرد نئوکالسيكي از آن غفلت شده است. کند که در اي از مسائل را مطرح ميگسترده

ها همانطور که در بخش دوم مقاله با جزئيات توضــيح داده خواهد شــد حاصــل اين تفاوت
ا اين حال ب قدرت تبييني بيشتر رويكرد نهادي در مورد تفاوت رشد و توسعه کشورها است.
ه به بررسـي دو همانطور که اشـاره شـد رويكرد نهادي جديد کليت واحدي نيسـت. در ادام

 پردازيم.رويكرد اصلي آن مي

  

                                                                                                                   
1- John Joseph Wallis  and Barry R. Weingast 

گاه هاروارد دانش هدر کنار استقبال نهادگرايان از کار اخير نورث و همكارانش تمجيد نيل فرگوسن استاد بلند آواز -4

 لندن تحت عنوان: اقتصادي هاز اين اثر نيز بسيار شايان توجه است. براي اطالعات بيشتربنگريد به سخنراني وي در مدرس

Niall Ferguson (2012), The Rule of Law and its Enemies 
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 ساختار نهادی() رویکرد کالن -3
سعه را مي سميت به ارتباط ميان نهادها و تو ست. از زمان نگاه آدام ا توان نگاهي کالن دان

ــميت ــمندان مختلفي از اين زاويه به اهميت نهادها مدت تا آدام اس ها پس از آن نيز انديش
شاره کردهدر رشد اقتصادي و  ش کتاب در شومپيتر ،اند. به عنوان مثالتوسعه ا  خود هورم

ـــم» عنوان با تاليس يه، کاپي ـــرما ـــيس ـــراحت از اثر مهم« داري و دموکراس  فرآيند به ص
داري پيش از تكامل سرمايه»دارد: کند و بيان ميياد مي 1داري بر چارچوب نهاديسرمايه
ــاختدنياي فئودالي ر2ترتيبات نهادي، همه چيز و در تعريف چارچوب نهادي « ا ويران س
ريم که بترين مفهوم پذيرفته شده از آن بكار ميما اين اصطالح را در وسيع»نويسد نيز مي

 ) «اســت هاســياســتمردم و  عامههاي نه تنها شــامل نهادهاي قانوني بلكه شــامل گرايش
 (.134-135، 1943، شومپيتر

انتشار (. 2011، 523، جانگ) برداشته شد 1990هاي اساسي در اين ميان در دهه گام
ـــادي، نهادها»کتاب داگالس نورث با عنوان   در آغاز اين« تيييرات نهادي و عملكرد اقتص
زه نوبل در اعطاي جاي، نهادها بر عملكرد اقتصـــادي بود تاثير دهه که تبيين بســـيار دقيقي از

سبب جلب توجه بيشتر محافل  به داگالس نورث 1993به رونالد کوز و در سال  1992سال 
شوري من جمله مطالعات  شد و در نهايت چندين مطالعه بين ک آکادميك به مباحث نهادها 

ناک1995)  3ناک و کيفر هادها بر رشـــد 1997) ( و کيفر و  ـــي اثر ن به بررس ( که در آن 
اقتصادي نهادها اثر مهمي بر رشد  داد کهمي نشانا هبررسي اقتصادي پرداخته بودند و نتايج

  4دارند سبب شد توجهات بيش از پيش به اثر نهادها بر عملكرد اقتصادي شد.
در رويكرد نهادي که بر ســاختار کالن متمرکز اســت دو زير شــاخه قابل شــناســايي 

ست  سط نهادهاي بينا ست که تو المللي از جمله بانك جهاني که عبارت از رويكردهايي ا
اســت و رويكردهايي که توســط  وکارکســب محيطارائه شــده و شــامل بحث حكمراني و 

ست که از جمله آن شده ا شمندان مختلف ارايه  سط ها مياندي شده تو توان به مباحث ارايه 

                                                                                                                   
1- Institutional Framework  

2- Institutional Arrangements  

3- Knak, Stephen and, Keefer, Philip 

کند که در اما به اين نكته اشاره مي Rداندرا مقطع توجه بيشتر به اثر نهادها بر توسعه مي 1990( نيز دهه 2013راس) - 4

 علوم سياسي اين مساله قدمت بيشتري داردادبيات 
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 اوغلو و رابينسون( و عجم2012، 2009) نورث و همكاران، (2008) شرلي، (2006) گريف
 ( اشاره کرد.2012، 2010)

ــندگان  ــته کلي و نويس ــترکي را ها مينمختلف آدر ميان اين دو دس توان نكات مش
مي اهميت قدرت غيررس، کيد بر اهميت ساختار نهاديتا يافت. از جمله اين نكات مشترک

ي بايد مورد توجه گذارسياست ها در شكل دادن به کنش است که هنگامو اهميت سازمان
ود اصالحات شبحث وابستگي به مسير است که سبب مي ،قرار گيرد. از جمله مسائل ديگر

شد. تبلور اين نكات را مي شته با سان روند تدريجي دا شنا توان در جمالتي که نورث و کار
 يافت.  کنند،ميبانك جهاني بيان 

هنجارهاي غيررسمي ، ينهادها متشكل از قواعد رسم »نويسد:نورث در اين باره مي
ــتند آنها ترکيبي از اجرايي و يهايژگيو و . در نندکيمتعيين را  که عملكرد اقتصــادي هس

ــمي در حالي که قواعد ــتند پذيرمدت کوتاهي تييير رس ــمي ، هس به فقطهنجارهاي غيررس
از  يابراي مجموعهرا که هنجارها مشــروعيت الزم  يي. از آنجاکننديتدريجي تييير م طور

ار تظانهيچ گاه آن اندازه که حاميان آن ، تيييرات انقالبي، آورنديقواعد رســمي به وجود م
 هاينيبپيش ( متفاوت ازافتديآنچه در عمل اتفاق م) ،عملكردها و ندانقالبي نيســت، داشــتند
 اندهدکرجوامع اقتباس ساير  جوامعي که قواعد رسمي خود را از، اينعالوه بر  .بودند خواه
ــي اياالت متحده ا مانند) ــورهاي آمريكاي التين از قانون اســاس ــي کش قتباس قانون اســاس

صل شور ا سبت به ک سمي ) يآمريكا( ن شده از آنهاکه قواعد ر ست اقتباس   يهايژگي( وا
 يهايژگيو نيز هنجارهاي غيررســـمي و زيرا، عملكردي بســـيار متفاوتي خواهند داشـــت

اقتصادهاي  اقتصادي و سياسي رسمي از انتقال قواعد، نتيجه متفاوت است. در هاناجرايي آ
 شــرط کافي براي عملكرد، اروپاي شــرقي اقتصــادهاي جهان ســوم وبازاري غربي موفق به 

ضعيف اقتصادي  عملكرد سازي داروي شفابخش و عالجخصوصي يست.وب اقتصادي نخ
 (. 23 :2000، نورث) «نيست

: 90رشــد اقتصــادي دردهه »گزارش بانك جهاني با عنوان ، راســتا با اين بحث هم
سال « يادگرفتن از يك دهه اصالح صراحت به اين  2005که در  شد به  شر  سالهمنت شاره  م ا

ــتکند که نتايج مورد نظر از اجراي مي ــياس ــد و درکل اين هاس ــل نش ــنگتني حاص ي واش
ست شتبا هاسيا ست ا سخه واحد براي همه بوده ا ست: از آنجا که يك ن ص»ه بوده ا لي پيام ا

اين گزارش اين اســـت که هيچ مجموعه جهاني يكســـاني از قواعد وجود ندارد که رشـــد 
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. رشــد پايدار بســتگي به عوامل مهمي دارد که الزم اســت در کنداقتصــادي پايدار را ايجاد 
کارآمدي در ، طول زمان به آن دســـت يافت ازجمله انباشـــت ســـرمايه فيزيكي و انســـاني

به روز شــدن تكنولوژي و تقســيم منافع رشــد. هرکدام از اين موارد در هر ، ابعتخصــيص من
يي نياز داريم که به اين مواردتوجه کند و هاســياســتزماني بســيار مهم اســت. بنابراين به 

ـــوند ـــتيابي به اين موارد بايد خلق ش آن  در نتيجه متييرهايي که بايد به، نهادهايي براي دس
ه ريخي متفاوت خواهد بود. بنابراين الزم است کتا اوليه و ميراث توجه شود بسته به شرايط

کنار بگذاريم و  ،کننده هستندرا که گمراه« بهترين عمل» جو براي وبندي و جستما فرمول
ي هاياســتســ. انتخاب کنيمبر تحليل عميق اقتصــاد به منظور شــناســايي موانع رشــد تمرکز 

 (.xiii، 2005، بانك جهاني  ) «لحاظ شودها يهمشخص و اصالح نهادي بايد در اين توص

سعه با رويكرد نئوکالسـيكي  شترک وجه تمايز اين رويكرد نهادي به تو اين نقاط م
ست. بي ست و ک فرآيند شك اين موارد باعث درک و تبيين بهترنيز ه شده ا سعه  مك تو
ائل توسعه بهتر مسي کرده است. در واقع همين درک و تبيين گذارسياست فرآيند شاياني به

 اين به يجهان بانك مانند نئوکالسـيكي رويكرد پيشـگام هاينيز سـبب شـده اسـت سـازمان
 توجهيبي جهان نقاط از بسياري در توسعه هايبرنامه شكست دليل کهکردند  اذعان مساله
 (.2005، جهاني بانك) است بوده نهادها به
 

 بنگاه() رویکرد خرد -4
ـــاره همان ـــون در هنگام دريافت جايزه نوبل خود اش گروهي از  کند،ميطور که ويليامس

ـــائل گوناگوني از جمله کنند مينهادگرايان که به بحث بنگاه توجه  در مباحث خود به مس
ادغام عمودي توليدات و مبادالت درون بنگاه توجه ، سپاري اجزاي توليداتساخت يا برون

  (.2010، ويليامسون) کنندمي
ـــال  کوزمقاله  بادر واقع اقتصـــاد نهادي جديد  آغاز  1937به نام ماهيت بنگاه در س

ــد ــل توجه کوز ش ــاله به بحث بنگاه و 22. آن مقاله حاص ــادي  تاثير س آن بر عملكرد اقتص
ـــت ـــال .اس ـــخنرانيش هنگام دريافت جايزه نوبلوي در اين زمينه س گويد: مي ها بعد در س
ـــت که کارکرد آن ايجاد هماهنگي بود. اگر  عامل توليد ديگري يعني» مديريت وجود داش

ــتم قيمت ــيس  «کند چرا اين عامل الزم بوده؟مي ي الزم را فراهمهاگذاري تمام هماهنگيس
 .(1992، 715، کوز)
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 تا تبه اقتصاد نئوکالسيك در تالش اس با نگاهي انتقادي کوز در مقاله ماهيت بنگاه
سد: مي در اين بارهکند و اصالح نظريه کالسيك حرکت در جهت  هدف اين مقاله پر »نوي
ست که به نظرکردن خالء شد کهمي اي ا صادي بين اين فر  با شكاف در تئوري اقت  آيد 

يابند و اين فر  مي براي بعضي اهداف ساخته شده( منابع توسط مكانيزم قيمت تخصيص)
 کنندهه کارآفرين هماهنگب شده( اين تخصيص متكيبراي برخي اهداف ديگر ساخته ) که
 (.389، 1937، کوز) «است

مباحث کوز بعدها توســط ويليامســون و بســياري از انديشــمندان نهادي ديگر دنبال 
. البته نيمکميتري از اين رويكرد ارائه شد. در ادامه با بررسي آراي ويليامسون تصوير دقيق

سـطح  بررسـي را از ،كي و نهادي به بنگاه الزم اسـتبراي درک تفاوت رويكرد نئوکالسـي
سون در کردديگري آغاز  صاد نهادگرايي جديد:». ويليام ستاوردهاي گذشته و نگاهي اقت  د
س نموداري براساتعريفي از نهادها و تيييرات آنها  ،که مقاله بسيار پرارجاعي است« به فرارو

 عملكر بنگاه نيز بسيار مهم است.کند که براي درک ميارائه  (1)نمودار  چهارسطحي
ـــت اما  پرداختن به تمامي مباحث در مورد نمودار فوق خارج از بحث اين مقاله اس

در سطح چهارم قرار دارد همانطور که در نمودار نيز ذکر شده است ويليامسون معتقد است 
وي ز ســـابع توليد بنگاه و تعديل قيمت اختصـــاص دارد. تا که مباحث نئوکالســـيكي مانند

وي ميان تمام سطوح ارتباط قائل است. معني اين بحث آن است که عملكرد بنگاه به  ،ديگر
ــيكي که بنگاه را ذره ــت بر خالف رويكرد نئوکالس ــته اس ارغ از اي و فمحيط اطراف وابس

 گيرد. محيط در نظر مي
وجه به ت، و رويكرد خرد براي درک بهتر انديشه ويليامسون، فارغ از بحث مهم فوق

ــــاد و رويكردي کــه از نظر وي اين علم بــايــد در پيش گيرد  تعريف وي از علم اقتص
ستم به عنوان يك علم انتخاب  ،وي معتقد است .راهگشاست سر قرن بي سرا علم اقتصاد در 

ـــت و از قول ليونل رابينز ـــترش يافته اس علم انتخاب نيز در دو جهت  کند کهمي نقل 1گس
کننده و نظريه بنگاه است تكامل يافته است و اقتصاداناني موازي که عبارت از نظريه مصرف

رکز وآن منابع تم کنند برتيييرات قيمت نسبي ودر دسترس بودنمي که روي اين پروژه کار
  .(2002، 172، ويليامسون ) اندکردهاقتصاد بدل  2را به پارادايم غالب

                                                                                                                   
1- Lionel Robbins 

2- Dominant Paradigm 
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 : نهادها و تييير نهادي(1)نمودار 
    

 سطح اول

 محصورشده سنتي:ارزشهاي 

نهادهاي غير رسمي،رسومات 

 ،سنتها، هنجارها ،مذهب

 تا هزار سال 100از 
اغلب غيرمحاسباتي و اتفاقي 

 خود به خودي

    

    

 سطح دوم
 محيط نهادي: قواعد رسمي بازي

 به ويژه حقوق مالكيت
 تا يكصد سال 10از 

 شفاف سازي و تحقق

مرحله  محيط نهادي به عنوان

 اقتصادي کردناول از 
    

    

 سومسطح 

 مديريت و تدبير امور: اعمال

انجام بازي،به ويژه قراردادها 

 ()سازگارسازي ساختارهاي اعمال

 از يك تا ده سال

شفاف سازي و تحقق 

اعمال مديريت :مرتبه ساختار

 دوم از اقتصادي کردن
    

    

سطح 

 چهارم

 محيط نهادي: قواعد رسمي بازي

 حقوق مالكيتبه ويژه 
 درجريان

سازي و تحقق شرايط شفاف

مرتبه سوم از اقتصادي  نهايي

 کردن

    

 
ه ي پيچيدهااما علم انتخاب تنها رويكرد براي مطالعه پديده»دهد مي ويليامسون ادامه
توان آن را هميشه سودمندترين ابزار دانست روش مهم ديگري چيزي نمي اقتصادي نيست و
، قوانين بازي هرچه باشــند کند...مي به آن اشــاره 1به عنوان علم قرارداداســت که بوکانان 

ست که من به عنوان  کند ومي در اجراي بازي ايفا ديدگاه قرارداد نقش مفيدي اين چيزي ا
شاره شامل تالشمي نظم خصوصي به آن ا شرکتهاي طرفکنم که  مبادله  کننده درهاي 

ـــاختارهايها وايجاد براي تنظيم انگيزه  هاتدبير امور که بهترين نحو نيازهاي مبادالتي آن س
 .(2002، 172، ويليامسون) «کندمي هماهنگ را

                                                                                                                   
1- Science of Contract  
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کند و آن را به دو مي بندي خود را درباه علم اقتصاد ارائهدر نهايت ويليامسون تقسيم 
سته عمده علم انتخاب سيم قراردادارتدکس( و علم ) د  نيز قراردادعلم  ،به نظر وي کند.مي تق
شود که نظم خصوصي مي ( و نظم خصوصي تقسيم1اقتصاد قانوني) به دو شاخه نظم عمومي

ــاخه ديگر تقســيم باز ــاخه بيشــتر روي تنظيم انگيز شــود.مي به دو زير ش طراحي ) هاهاولين ش
ـــاخه دوم به ، نظريه کارگزار، مكانيزم ـــمي( تمرکز دارد و ش دبير تادبيات حقوق مالكيت رس
 (.172- 173 :2000، ويليامسون) ها اشاره داردشرکت به ويژه با توجه به نظريه 2امور

ــي بحث اقتصــاد هزينه مبادله را جزئي از وي ــوص ــوص مي 3نظم خص داند در خص
 نه تنها مبادله را به عنوان واحد، اقتصاد هزينه مبادله »شود که مي اقتصاد هزينه مبادله يادآور

ـــي ـــاس کند و داند که نظم را القا ميامور را ابزاري مي بلكه تدبير، کندتلقي ميتحليل  اس
 .(43 :2005، ويليامسون) «.تحقق يابد 4منافع متقابلنيل به و  کم شودشود تضادها مي موجب
دهد که اقتصاد هزينه مبادله به جاي اقتصاد مرسوم که بر مبادالت ويليامسون توضيح مي 

ــم قيمت متمرکز  ــاده بازار و مكانيس ــت و س ــت بر مبادالت ميان چند نفر محدود متمرکز اس اس
ــار پيگري ــوم که اين مباحث را در قالب بحث انحص ــاد مرس کند بر تصــريح مي برخالف اقتص

 (43 :همان) کندمبادالت و از روش اثربخشي هزينه در تدبير امور استفاده مي
نيت محدود و عقالويليامسون در تبيين هسته پژوهشي اقتصاد مبادله با اشاره به فر  

ر اما اقتصاد هزينه مبادله يك گام فرات »شود:قبول آن از سوي اقتصاد هزينه مبادله يادآور مي
ـــاني را کوتهنهد و مي خود را از اين بينش متداول مبتني بر عقالنيت محدود که عوامل انس

، عوامل انســانيشــود که بيني فر  ميدر مقابل کوته ســازد.مســتثني مي، کندبين تلقي مي
و اصالحات  کنندرا کشف مي د و خطرات احتمالي قراردادندار را نگري آيندهظرفيت پيش

سط مي شاره مي .(46 :همان) «دندهقراردادي را ب صاد هزينه مبادله وي همچنين ا کند که اقت
شان را ميهاعمل افراد به وعده شرايطي ميي صت طلبي را مربوط به  ر ه دداند کپذيرد و فر

سبب مي شمگيري وجود دارد که  شخص همكاري را نقض کندآن منافع پنهاني چ  و شود 
ساس بر ستراتژيك بايد در قراردادها لحاظ کيد ميتا اين ا  :همان) شودکند که مالحظات ا

                                                                                                                   
1- Constitutional Economics   

2- Governance  

3- Private Ordering 

4- Mutual Gain 
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ـــون به دليل همين عقالنيت محدود و  .(46 در واقع پديد آمدن هزينه مبادله به نظر ويليامس
 داند. فرصت طلبي احتمالي ناشي از آن مي

ـــون بحث انواع تطبيق را پيگيري مي، با توجه به بحث هزينه مبادله  ند که کويليامس
شاره به دونوع متفاوت تطبيق ممهم ست. وي با ا سد:يترين هدف از مبادله ا  طبيقي کهت» نوي
به  کنندههاي مشـارکتاسـت که در آن گروه 1تطبيقي مسـتقل، کندبه آن اشـاره مي يكها

 دهندواکنش نشـــان مي، شـــوندهدايت ميي نســـبي هاهاي بازار که با تييير قيمتفرصـــت
 درونامور در  هاســت که از طريق ادار 2تطبيق همكارانه، مورد نظر برنارد که تطبيقدرحالي

 شود. بنگاه حاصل مي
هاي تطبيقي از هر دو نوع ظرفيت، که يك سيستم اقتصادي با عملكرد باالييازآنجا
به ) ســلســله مراتب مورد نياز اســت بازار و توأمان درک و فهم و پذيرش، دهدرا نشــان مي
اي ها(. بنگاه بربازارها يا ســـلســـله مراتب ميانهاي اقتصـــادي تطبيقي نظام 3گانگيجاي دو

صورتچنين اهدافي ب سازه) شودبع توليد معرفي نميتا يك ه  ست( که  اي تكنولوژيكي ا
ساختار تدبير امور سازه) بلكه به عنوان يك  صيف ميکه  ست( تو سازماني ا . بازار ودشاي 
سيار دقيق، برخالف ديدگاه انتخاب، شود. ديدگاه قراردادنيز به صورت مشابه تعريف مي ب

 (47 :همان) «تر است. 
ـــيكي و    با رويكرد نئوکالس فاوت اين رويكرد  به خوبي ت باحثي فوق  قت در م د

ستهمچنين رويكرد کالن را آشكار مي سون مانند کوز در تالش ا  ات سازد. در واقع ويليام
ـــياه فراتر رود و علت پديد آمدن بنگاه به عنوان يك جعبه س به بنگاه  ـــتن  ا و هاز نگريس

. پرداختن به آراي ويليامسون خارج از موضوع بحث کندکاوي ها را وامكانيسم دروني آن
 اين مقاله است و ذکر مطالب فوق براي نشان دادن خطوط کلي رويكرد خرد بود.

 

 نکاتی درباره دو رویکرد نهادی -5
 کنند،ميرويكردي که به ســاختارهاي کالن توجه ، از ميان دو رويكرد کلي اقتصــاد نهادي

ي توسعه دارد. در واقع در ادبيات توسعه در حال حاضر گذارسياست اثر بيشتري در مباحث

                                                                                                                   
1- Autonomous Adaptations 

2- Cooperative Adaptation   

3- Dichotomy 



 215 های آن برای ايران     رويكرد نهادی به توسعه و داللت

 

 

 

 

 

سياري از توصي وکارکسب مباحثي مانند حكمراني خوب و بهبود محيط شاه بيت ب هاي هبه 
 سياستي بدل شده است. 

ده رشد تضمين کنن، و حكمراني خوب وکارکسب براساس اين ادبيات بهبود فضاي
توسعه  يگذارسياست باعث کم توجهي به ماهيت بنگاه در همسالاقتصادي خواهد بود. اين 

ست که اريي  ضروري ا شاره به اين نكته  شتر به بنگاه ا ست. براي درک لزوم توجه بي شده ا
بار مورد  2000روارد به چاپ رسيد و بيش از هااي که توسط دانشگاهدر مطالعه1دي جيوس

در  1970هايي که در ســال ســوم بنگاهنشــان داد که بيش از يك  ،اســتناد قرار گرفته اســت
 (. 1997، جيوس) از بين رفته بودند 1983قرار داشتند در سال  5002ليست فرچون 
 4«هاروارد بيزنس رويو»اي که در نشــريه در مقاله 3اســكات آنتوني 2016در ســال 

شاره کرد که پيش شر کرد به چند پژوهش و مقاله ا سالبيني ميمنت تعداد تي هاي آکنند در 
هاي بزرگ برشكسته خواهند شد يا برتري خود را از دست خواهند داد. اين زيادي از بنگاه

شرکت ست که همگي اين  شاخصدر حالي ا شورهايي قرار دارند که  سيار ها در ک هاي ب
 و حكمراني خوب دارند. وکارکسب خوبي در محيط

 ري نيز در مطالعات خودرســد الزم اســت نهادگرايان به نكته ديگدر واقع به نظر مي
شرکت کنندتوجه  شكست  سخ ها را رقم ميو آن اينكه چه عاملي موفقيت يا  زند؟ براي پا

ان توسعه بايد مسائلي را بررسي کنند که نهادگراياني که بر بحث گذارسياست به اين سوال
 باشد. نمي يشك اين ميزان از توجه نيز کافاما بي ،کنندبنگاه متمرکز هستند به آن توجه مي

ــال ــت که در خالل س ــتهواقعيت آن اس ــاير رش ــيلي از جمله هاي اخير س هاي تحص
اند و براي درک بهتر توجه خاصــي کرده مســالههاي مختلف رشــته مديريت به اين گرايش
سالهاين  شته م سترومبايد به تحقيقات بين ر سخنان الينور ا برنده -اي توجه کرد و بار ديگر 

در مرزهاي  معموال، قابل توجه در علم هتوسع»را به خاطر آورد:  -2009ل جايزه نوبل در سا
ســـؤاالت قديمي را به ، علمي هدهد که محققان دو يا چند رشـــتها و زماني روي ميرشـــته
 (.240 :2007، استروم) «دهنداي جديد مورد توجه قرار شيوه
 

                                                                                                                   
1- Arie de Geus  

 کند.شرکت موفق در جهان را هر ساله معرفي مي 500گزارشي که  - 2

3- Scott Anthony 

4- Harvard Business Review 
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 روی پیشهاچالش -6
ـــك رويكرد نهادي باعث تحولي عمده بي ـــعه و همچنين فرآيند در درک و تبيينش  توس

 درتق اهميت، نهادي ي توسعه شده است. اشاره به ضرورت توجه به ساختارگذارسياست
لزوم توجه به ساختار دروني بنگاه و ، کنش به دادن شكل در هاسازمان اهميت و غيررسمي
شتهکيد بر مطالعات بينتا همچنين شمندان نهادگرا ازر سوي اندي س اي از  ت جمله مواردي ا

ست. با اين حال اين رويكرد بر فرآيند که کمك فراواني به درک و تبيين اي توسعه کرده ا
 پردازيم.پيشرفت بيشتر با چند چالش روبروست که در ادامه به بررسي آنها مي

ست. وبلنچالش نخست عبارت از ارايه نظريه سجم درباره کنش ا يانکه از بن اي من
 ســجممن تئوري فاقد که جهت آن از را کالســيك هادي قديم بود اقتصــادگذاران اقتصــاد ن

و يا داگالس نورث  (1898، 376، وبلن) دانست نمي تكاملي علمي است انسان رفتار درباره
 اي هزمين درباره کاوش از رشـته اين اما اسـت انتخاب علم اقتصـاد» نويسـد:در اين زمينه مي

ـــت کرده غفلت ،افتدمي اتفاق آن در انتخاب که  آلترناتيوها از ايمجموعه ميان در ما. اس
ـــان که کنيممي انتخاب ـــاخته خودش ـــتند ذهني هايس  کار ذهن چگونه اينكه بنابراين .هس
 (. 11 :2005، نورث) «است مطالعه اين اساس نمايدمي درک را پيرامون و محيط کندمي

صاد به نظر مي سير اقت صاد نهادي اکنون در م سد اقت سيك درر رکت حال ح نئوکال
هاي آماري بر بســياري از مقاالت ســبب شــده اســت از توجه به ماهيت اســت و غلبه تحليل
ـــود. در واقع پس از تالشکنش و ارايه نظريه ـــوي اي در مورد آن غفلت ش هايي که از س

( درباره توجه به علوم شناختي صورت گرفت و نهادگرايان اندکي نيز 2005 و1994) نورث
ك توجه شبار ديگر مورد غفلت واقع است. بي مسالهرسد اين را دنبال کردند به نظر ميآن 

شرفت سيار مفيد خواهد به پي شناختي براي غلبه بر اين چالش ب صورت گرفته در علوم  هاي 
 بود.

شد کم توجهي به ) چالش ديگري همانطور که در بخش رويكرد خرد شاره  بنگاه( ا
ائل توســعه اســت. در واقع عمده مباحث درباره ارتباط نهادها و ها در تحليل مســنقش بنگاه

يشرفت ها و علل پتوسعه بر ساختارهاي کالن متمرکز است در حالي که روابط داخلي بنگاه
 يا انحالل آنها نيز بايد در تحليل مسايل توسعه مورد توجه قرار گيرد.
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 و نهادیرشد و توسعه اقتصادی: نگاهی به رویکرد نئوکالسیکی  -7
سمت شاره هاي قبلي به برخي تفاوتدر ق صاد نئوکالسيك ا صاد نهادي جديد و اقت هاي اقت

شــد. در ادامه براي مشــخص شــدن بهتر اثرات تبييني و ســياســتي توجه به نهادها به بررســي 
ه دهيم توجه به نهادها چپردازيم و نشان ميرشد اقتصادي بر اساس رويكرد نهادي مي مساله
صيه شيوه اثراتي بر ستي دارد. اما پيش از ادامه بحث توجه به يك نكتهتحليل و تو سيا  هاي 

هاي گوناگوني را شـامل ي مسـتمر و همه جانبه اسـت و شـاخصفرآيند مهم اسـت. توسـعه
 شود. مي

شاخص سي تمامي اين  سيكي در اين مقاله برر ها و تفاوت رويكرد نهادي و نئوکال
  .کنيمميرشد اقتصادي تمرکز  مسالهدر اين مقاله ما بر  ،بنابراين نيست.ممكن 

و مي کندمي( در مورد علت توجه به رشـــد به نكته جالبي اشـــاره 2007) رودريك
رشـــد يك اکســـير نيســـت و بدون شـــك مواردي وجود دارند که ســـالمت و » نويســـد:
با  ته اســت.رشــد پايدار در طول بيش از يك دهه بهبود نيافبا وجود هاي اجتماعي شــاخص

ـــد نميتا اين حال با توجه به تجارب  جهت تواند جوامع را درريخي هيچ چيز بهتر از رش
ري ترين وضعيت قرار دارند( ياشامل کساني که در پايين) بهبود شاخص زندگي اعضايش

 (. 2، 2007، رودريك) «رساند
ستا سائل رفاهي و عدالت ني شد به معني ناديده گرفتن م  يو و تکيد رودريك بر ر
سي به دولت رفاه از دهحملهبا وجود »شوديادآور مي سيا نه در آمريكا ، به بعد 1980 ههاي 

 ،رودريك) «هاي رفاهي صــورت نگرفته اســتو نه در اروپا کاهش شــديدي در اين برنامه
(. حتي در آثار متاخر بانك جهاني و اتحاديه اروپا نيز بر لزوم کاهش نابرابري 160، 2007

ر تشــود. در اين مقاله تمرکز بر رشــد اقتصــادي به منظور آســانکيد ميتا پايدار براي رشــد
 شدن مقايسه رويكرد نهادي و نئوکالسيكي است.

ــم مي ــورها به چش ــميت نيز مباحثي در مورد علل ثروت کش هرچند در آثار ادام اس
مرحله  وارد 1950اما بحث در مورد رشد اقتصادي در رويكرد نئوکالسيكي در دهه  ،خورد

 جديدي شد. 
ـــولو در دهه  ـــاس  50س مدل خود را مطرح نمود و درآن با تحليل رفتار توليد بر اس

 متييرهايي مانند ســرمايه فيزيكي و نيروي کار موتور رشــد اقتصــاد را رشــد فناوري دانســت
از جمله اينكه همگرايي رشــد درآمد  شــد(. اما مدل وي با انتقاداتي مواجه 1956، ســولو)
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اتفاق نيفتاد و عامل رشــد  ،کشــورهايي با شــرايط مشــابه که از نتايج مدل وي بودســرانه 
ــد تكنولوژي مي ــده بود و در نتيجه اقتصــادي را نيز رش دانســت که در مدل برونزا فر  ش
ها انديشمندان ديگري هم بودند که تفاوت درسطح توصيه سياستي نداشت. البته در آن سال

اوت دادند و عامل آن را نيز تفانباشت عوامل فيزيكي نسبت ميدرآمد سرانه را به تفاوت در 
 دانستندوري کل عوامل ميترجيحات و يا ديگر عوامل برونزا مانند بهره، در ميزان پس انداز

قادر نبودند تفاوت  هامدل (. با اين حال اين2005، 385، رابينســون، جانســون، عجم اوغلو)
ا و بســياري از متييرهاي آنها برونز کنندبي تشــريح ميان رشــد اقتصــادي کشــورها را به خو

هه  ـــكالت در اواخر د حل اين مش ند. براي  له  1980بود ـــمندان من جم نديش گروهي از ا
ــرمايه ، ( بحث ايده1992) 2وايل، رومر، ( و منكيو1986) رومر، (1988) 1لوکاس دانش و س
 زادرون ي رشدهامدل که بهيي را ارائه کردند هامدل را وارد مباحث رشد کردند و 3انساني

 معروف گشت. 
ـــد: لوکاس در اين باره مي ـــرمايه »نويس ـــرمايه در مدل وجود دارد. س دو نوع از س

ي مرســوم اهمدل فيزيكي که انباشــتي اســت و در}تابع{ توليد تحت عنوان تكنولوژي در
يكي را زشــود و ســرمايه انســاني که توليد را يا نيروي کار و ســرمايه فيکالســيكي وارد مي

سطح معيني از تالش نرخ رشد  کند وتقويت مي قانون انباشت آن به اين صورت است که 
 (. با وارد37: 1988 ،لوکاس) «کندثابتي از ذخيره را فارغ از سطح کنوني دسترسي توليد مي

دهندگي آن بيشــتر شــد و علت تفاوت درآمد ســرانه شــدن ســرمايه انســاني به مدل توضــيح
 پذيرتر کرد با اين حال همچنان اشكاالتي در اين ميان وجود داشت. هکشورها را توجي
ـــدهامدل هر چند به هامدل در واقع اين اما همچنان  ،معروف بودند زادرون ي رش
داشت که مي ( بيان1990) مدل رشد رومر ،ها وجود داشت. به عنوان مثالمشكالتي در آن
شور مرفه شتري را يك ک ست اگر منابع بي صاص دهدتر ا آن را  اما چرايي ،به نوآوري اخت
، جانسون، عجم اوغلو ) ها به تدريج به سوي نهادها جلب شدنگاهبنابراين، داد. توضيح نمي
 (. 3386: 2005، رابينسون
 

                                                                                                                   
1- Robert E. Lucas, Jr. 

2- Mankiw, Romer, Weil  

3- Human Capital  
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 رویکردهای نوین نهادی به رشد و توسعه اقتصادی -8
شاهده مي ين کاملي ست که تبيهاي نئوکالسيكي در نهايت قادر نيشود تبيينهمانطور که م

توجه  دليل اصلي مساله. اين کننداز علل تفاوت رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف ارائه 
اما بررســي  پردازيم.ها ميهاي اخير بوده اســت که در ادامه به آنبه رويكرد نهادي در ســال

ــد اقتصــادي در اين مقاله ممكن  تمامي بنابراين در ادامه به  نيســت،آثار نهادي در مورد رش
، 2010) اوغلو و رابينســون( و عجم2012، 2009) بررســي اجمالي آراي نورث و همكاران

 هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است.پردازيم که در سال( مي2012
سين زيادي در 2012، 2009) تبيين نورث و همكارانش صادي با تح شد اقت ( از علل ر

 2004 تا 1950ها با بررسي رشد اقتصادي کشورهاي مختلف از آن 1.شد روهمجامع علمي روب
فقير  ،ها بسيارکندتر استبه اين دليل که رشد آن که کشورهاي فقير کردندبه اين نكته اشاره 

اند و هاي بيشــتري رشــد درآمد منفي را تجربه کردهنيســتند بلكه علت آن اســت که در ســال
ــال ــدت کاهش در خالل اين س ــتها ش ــتر بوده اس (. به 2009b ،57، نورث و همكاران) بيش

ــت که اعتقاد آن ــل نوعي خاص از نهادها اس ــعه حاص ــت که توس ها علت اين تفاوت آن اس
 درصد کشورهاي جهان وجود دارد و اين نوع خاص از نهادها 25تا  15درحال حاضر تنها در 

 (. 10: 2008، ن نورث و همكارا) اي فراتر از يك يا چند نهاد خاص استمساله
ند. کننورث و همكارانش براي تبيين تفاوت نهادي کشورها به ساختار نظم اشاره مي

ست نظم محدودتا ها در طولبه اعتقاد آن شته ا شر دو نوع نظم وجود دا يا حكومت ) ريخ ب
 که از اساس با يكديگر متفاوت هستند.34و نظم با دسترسي آزاد 2طبيعي(
خشــونت  نظم محدود حاصــل توافق اعضــا قدرتمند يك جامعه جهت از بين بردن 
ست شكيل. ا ضا باهم ائتالفي را ت سيم رانت ميان مي اين اع ساس اين ائتالف نيز تق دهند و ا

ست. تداوم ستگي به تداوم توزيع رانت دارد اعضا ا ، ينگستو، واليس، نورث) ائتالف نيز ب

                                                                                                                   
گاه هاروارد دانش هدر کنار استقبال نهادگرايان از کار اخير نورث و همكارانش تمجيد نيل فرگوسن استاد بلند آواز -1

 لندن تحت عنوان: اقتصادي هبنگريد به سخنراني وي در مدرس از اين اثر نيز بسيار شايان توجه است. براي اطالعات بيشتر

Niall Ferguson (2012), The Rule of Law and its Enemies 
2- Limited-access Order (or Natural State) 

3- Open-access Orders 

)يا حكومت طبيعي( و نظم عام همانطور که نورث و همكارانش اشــار مي کنند تنها  اصــطالحاتي مانند نظم محدود -4

  گذاري هستند و هيچ بار مفهومي خاصي ندارند. يك نام
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2009b: 60-59ـــتند که  ،(. به عبارت ديگر در دولت طبيعي تنها نخبگان ائتالف غالب هس
ند مذهب مان عاليت در يك عملكرد حياتي  يد، ف نابع، تول يا اجراي ، تجارت، م تحصـــيل 

ـــوند. در واقع همين موقعيتمي کنند يا از آن بهرمندمي عدالت را کنترل مزايا و رانت، ش
سبب ست که  شان ا سته به رژيم باقي بمانند و انگيزه ها در ائتالف غالب شود آنمي هاي واب

سك خشونت ،کافي براي حمايت و حفظ ائتالف را نيز دارند شكست ائتالف ري بي  ،زيرا 
ـــت دادن رانتها ـــيوه اداره جامعه60 :همان) را به همراه دارد نظمي واز دس هرچند  (. اين ش

ـــونت را از بين ها ترين آنرث مهمبه همراه داردکه به نظر نواما مضـــراتي نيز  ،بردمي خش
 (.61 :همان) مختل شدن رشد بلند مدت است

ستم  سي ست  ست. نخ سي ا سا صر ا سه عن سي آزاد مبتني بر  ستر در مقابل نظم با د
اي از کند. دوم مجموعهمي ســـياســـي که يكپارچگي کنترل ارتش ونيروهاي پليس را خلق

مشروعيت استفاده از خشونت را کند و مي است که سيستم سياسي را مقيد هانهادها وانگيزه
ســيســتم اقتصــادي دســترســي باز که با نهادهاي ســياســي درهم  در نهايتکند و مي محدود

صادي بازدارد و ستكاري منافع اقت سي را ازد سيا ستم  سي ست براي اينكه  ضمين ت آميخته ا
ستفاده  که اگر کنند سوء ا سياسي ازکنترلش برارتش  ش را از دست منصب کند،يك گروه 
(. اين شــيوه متفاوت اداره جامعه رقابتي ســخت را در ميان افراد جامع 61 :همان) اهد دادخو
ــت آورد برتري و رانت پديدهبراي ب اما در اينجا رانت حاصــل محدود کردن  ،آوردمي دس

 .(61-63 :همان) بلكه حاصل نوآوري و خالقيت است ،دسترسي نيست
سبب  ساختار نهادي نظم عام  که اين نظم داراي کارآمدي تطبيق شودمي در واقع 
رو است بسيار هباشد. به اين معنا که در برابر شوکهاي فراواني که هر نظامي با آن روب 1پذير
اين  ،پذيرتر است. علت اين امر نيز آن است که به دليل دسترسي بازپذيرتر و انعطافتطبيق

ـــايل غاها اي از ايدهجوامع محدوده کنند. در واقع در اين مي مض توليدرا در مواجه با مس
صباني انگيزه قوي براي  صاحب من سي نيز  سيا ضاي  ست در ف ساس آن ا نظام که رقابت ا

دانند مي هادارند زيرا آن کند،به شـــيوه اي که مشـــكالت را حل  هاســـياســـتتطبيق دادن 
 .شكست در حل مشكالت باعث از دست رفتن قدرت سياسي خواهد شد

بداع راه همچنين ـــي انگيزه قوي براي ا ياس ـــ فان س خال حل حلم هاي خالق براي 
شند. در  شته با شكالت ندا صبان راه حلي براي ان م صاحب من شكالت دارند به ويژه اگر  م

                                                                                                                   
1- Adaptive Efficiency  
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 فضاي رقابتي مخالفان ارائه راه حل براي مشكالت را وسيله اي براي به دست گرفتن قدرت
 (.63 :همان) دانندمي

شوند شتر نظم با دسترسي آزاد و ساختاري دموکراتيك يادآور ميها در توضيح بيآن
ــترســي با نظمکه  ــامل مجموع دس ــاله اي از نهادهاســت وگســترده هآزاد ش تنها برگزاري  مس

ــت. به نظر آن ــور نيس ــخگويي به انتخابات در يك کش ها اگر هدف نظام دموکراتيك را پاس
سي در نظر  سيا ساد  شهروندان و کاهش ف ستيابي به آن نيازمند چي، بگيريمعاليق  زي براي د

ــياســي رســمي دموکراتيك  ــتيم. درواقع دموکراســي نيازمند نهادهاي س بيش از انتخابات هس
جود آورند وهاي سياسي و اقتصادي پويايي را بهسازمان اينكه تمام افراد جامعه بتوانند، است

به نخبگان ائتال ها مختص  ند و اين امر تن ـــرکت کن باشـــد. همچنين يا در آن ش لب ن غا ف 
 آورندکه دســترســي آزاد به اطالعات را فراهم مي دموکراســي نيازمند مطبوعات آزاد اســت

 اضافه، توسعه»نويسند:(. نورث و همكارانش بر اين اساس ميb2009: 56، و همكاران نورث)
شتر يا  هسرمايکردن  سي پيوندزدنبي بازارها و  ،حقوق مالكيت، نهادهاي درست مانند دموکرا

 (a 2009: 263، و همكاران نورث) «نيستبرابري حقوقي 
در مجموع به اعتقاد نورث و همكارانش اين دو شــيوه متفاوت کاهش خشــونت که 

متفاوت اداره جامعه انجاميده است اثرات متفاوتي نيز داشته است. يكي از  عمال به دو شيوه
فاوت در رشــــد و عملكرد مهم قاد نورث و ترين اين اثرات ت به اعت اقتصــــادي اســــت. 

ها آن .دهدرشد اقتصادي پايدار و توسعه تنها در نظم با دسترسي آزاد روي مي ،همكارانش
 ،علم اقتصاد مدرن دگاهيبرخالف ددهد چارچوب نظري ما نشان مي نويسند:در اين باره مي
ميت لي در حاکتدريجي افزايش آموزش و ســرمايه و بهبود حداق فرآيند توســعه اقتصــادي

شرايط به سبب بهبود  ست  ست. گرچه هر يك از اين موارد ممكن ا سطقانون ني رکت ح هوا
ا زماني که در يك نظم ب تا اما اين تيييرات تدريجي، در جهت گذار به دموکراســي شــوند

توسعه  ندفرآي دسترسي محدود}نظام غير دموکراتيك{ باشد به توسعه منتهي نخواهد شد.
سي آزاد}نظم دموکراتيك{ در عو  حرکت ا ستر سي محدود به نظم با د ستر ز نظم با د

 (.72 :2006، وينگاست، واليس، نورث) است.
ــد اقتصــادي اســت اما نكاتي را نيز درباره  هرچند تمرکز نورث و همكارانش بر رش

سهيالت گوناگون ازفقر و نابرابري يادآور مي سي باز ت ستر مله کمك ج شوند. در نظم با د
 بيعيهاي طآورند. اما در دولتکاهش فقر و بيمه بيكاري را براي تمام افراد فراهم ميبراي 
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ند و از آن کننظم با دسترسي محدود( سياستمداران اين تسهيالت را تنها به حاميان ارائه مي)
ـــتفاده  ـــب حمايت و راي اس ـــيله کس ـــند: ها درنهايت مي. آنکنندميبه عنوان وس نويس

ـــخصـــي را به طور مقبول ارائه و ي نميي طبيعهاحاکميت» توانند خدمات عمومي غير ش
ـــان براي اطمينان از انتقال  بنابراين، تحويل دهند فقرا انگيزه خواهند داشـــت که از راي ايش

ستفاده کنند. بنابراين ستعد  هااين حاکميت وجوه نقدي ا شتر م ي هااقدام در جهت جذببي
سط رهبران فرقه ستي تو سترده ثروت را تعقيب مياي که جپوپولي نند و کودتا کابه جايي گ

ستند. اين آسيب، ايبه منظور جلوگيري از چنين جابه جايي گسترده پذيري دوطرفه براي ه
ستي وجه ضد پوپولي شدن ناگهاني و مانورهاي نظامي  ستي  ستا پوپولي ست ريك دموکرا ي ا

 .(2009b: 66، و همكاران نورث) «ي طبيعي قابل مشاهده استهاکه اغلب در حاکميت
ــورها پرداخته همچنين ــعيت کش ــي وض ــاس اين الگو به بررس  ندامحققاني که بر اس

شتري بر تا سالهکيد بي اي در {( در مقاله1395}2012) يو ،. به عنوان مثالاندکردهنابرابري  م
شونت سايه خ ميکيد فراواني تا بر اهميت کاهش نابرابري 1مورد کره جنوبي در کتاب در 

سوال را مطرح مي سعهکند. وي اين  گرا در کره جنوبي پديد آمد اما کند که چرا دولت تو
ــورها من ــاير کش ــمالي پديد نيامد؟ چرا دولت کره جنوبي در زمان رهيدر س  جمله کره ش

 گرا بدل شد؟ ( غارتگر بود ولي در زمان پارک به توسعه60-1948)
ــيهيو  ــمن رد فرض ــنت کنض ــتعمار ژاپن هاي ديگر مانند س ــي و اثرات اس ــيوس فوس

ـــلي اين  ـــالهاصـــالحات ارضـــي را علت اص داند. به اعتقاد وي دولت رهي در پي مي مس
اما  ،اصــالحات ارضــي در کره شــمالي و خطر امنيتي آن مجبور به اصــالحات ارضــي شــد

طبقه  ،اصــالحات ارضــي فراگير»نويســد: انگيز بود. وي ميحاصــل اين امر اجباري شــگفت
دار را محو کرد و يك توزيع برابر استثنايي در زمينه درآمد و ثروت را موجب زميننخبگان 

شان ساخت و به گسترش  شد. اين اصالحات همچنين اکثر مردم را قادر به آموزش فرزندان
نوبه خود با فراهم آوردن مجموعه بزرگي از مردم سريع آموزش کمك کرد. اين شرايط به

قا يده براي ر باالتر ادارت دولتيکامال آموزش د حذف زمين بت در آزمون  با  داران و 
توانستند براي منافع اقتصادي خود بروکراسي را به فساد آلوده کنند يا آن را قدرتمند که مي

                                                                                                                   
ــده اســت و حاوي کاربرد الگوي آنها براي بررســي کشــورهاي  -1 اين کتاب توســط نورث و همكارانش ويرايش ش

 مختلف است.
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ستهوگيري يك ببه شكل در اختيار گيرند شاي ، يو) «اندساالر ياري رسروکراسي منسجم و 
2012{1395}: 450-448 .) 

ساير يو البته  شاره به  شاز جنبش کندميعوامل در موفقيت کره نيز ا جويي و هاي دان
شور. يو يادآور مي تا مردمي ضي افراطي در کره نقش آمريكا در آن ک صالحات ار شود ا

صادي  شد اقت ساير عوامل به ر ضي در فيليپين به دليل عدم وجود  صالحات ار شمالي و يا ا
کمونيستي از سوي کره شمالي به اصالحات تهديد »در مورد کره جنوبي کمكي نكرد، اما 

ي و فساد جويارضي کمك کرد و رقابت شديد با آن کشور به کنترل اشكال افراطي رانت
ــاند (. در مجموع در قالب مدل نورث و همكارانش فقر و نابرابري از 487 :همان) «ياري رس

 شوند.عوامل تهديد کننده نظم و کارايي دموکراسي محسوب مي
آيد اين اســـت که داللت مدل نورث و به مطالب فوق ســـوالي که پيش ميبا توجه 

ـــترســـي آزاد}نظم  ـــعه چيســـت؟ با توجه به اهميت نظم با دس همكارانش براي نيل به توس
آنها درخصوص نحوه گذار از نظم با دسترسي محدود به ، دموکراتيك{ براي نيل به توسعه

نها گذار از نظم شوند. به نظر آادآور مينظم با دسترسي آزاد}نظم دموکراتيك{ نكاتي را ي
ا ر اول حاکميت ترتيباتي نهادي هطبيعي به نظم با دســترســي آزاد دو مرحله دارد. در مرحل

دهد در بين خودشان روابط غيرشخصي داشته باشند. دهد که به نخبگان اجازه ميتوسعه مي
ست که شخصي نيز آن ا سبت فاميليتوانند فافراد مي منظور از روابط غير سي  ،ارغ از ن سيا

فتد. اد مانند آنچه در بازارهاي کنوني اتفاق مي،با افراد ديگر کاال يا خدمات مبادله کنن ...و
شرط براي برون رفت مي هنورث و همكارانش اين مرحله را مرحل سه  ستند  نامند و معتقد ه

ـــت که عبارتند از بكارگيري حاکميت قانون براي  -1 :پديد آمدن اين مرحله مورد نياز اس
سازمان -2 ،نخبگان ههم شه پاينده درفضاي عمومي وخصوصيخلق   -3 ،هاي نخبگان همي

سبب پديد آمدن فرصت سي يكپارچه بر ارتش. اين تيييرات  سيا هاي جديدي براي کنترل 
سوداين روابط غيرشخصي را به تا دهدها انگيزه ميشود و به آننخبگان مي  منظور کسب 

 بيشتر گسترش دهند. 
ـــل گذار  ـــده حاص ـــت که هممطرح ش کنند که افراد اين حق را پيدا مي هاين اس

گان حقي که پيش از اين تنها به نخب، اقتصادي و اجتماعي تشكيل دهند، هاي سياسيسازمان
ت آمد. با از بين رفتن اين منبع رانائتالف غالب اختصاص داشت و منبع رانت به حساب مي

ـــد و منطق رقابت جايگزين آن ميالب نيز از هم ميائتالف غ ـــودپاش  ،واليس، نورث) ش
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تمام جوامع  شـــوند که الزاماها بالفاصـــله يادآور مي(. البته آن2009b ،64-63، وينگســـت
ـــت نظم طبيعيگذار را تجربه نمي باقي بماند. مدت تا کنند و ممكن اس ـــوري  ها در کش
 که نظم با دسترسي آزاد نيازمند نهادسازي است.  کرددرنهايت بايد توجه 

طور ذاتي دموکراسي را توليد شوند: نهاد انتخابات بهنورث و همكارانش يادآور مي
کند. انتخابات نيازمند نهادها و سازمانهايي و همچنين باورها و هنجارهايي است که قبل نمي

 قدرت ســـياســـي را توليد کنند از آنها نظم با دســـترســـي آزاد و رقابت دموکراتيك براي
 (.a 2009: 15، وينگاست، واليس، نورث)

صادي توسط عجميكي ديگر از تبيين وغلو اهاي نهادي قابل توجه در زمينه رشد اقت
 و رابينسون ارائه شده است. 

به بررسي « رشد مدرن هدرآمدي بر نظري»( در کتاب خود با عنوان 2009) عجم اوغلو
سرانه مي صادي و درآمد  شد اقت ضيه در مورد علت تفاوت در ر پردازد که عبارت از چهار فر

ـــانس ـــت و در نهايت نتيجه مي، جيرافيا، 1ش ـــواهد تجربي »گيرد که نهادها و فرهنگ اس ش
ــانسکنندهقانع ــادي بيش از ش ــيه وجود دارد که تفاوت در نهادهاي اقتص  ،اي به نفع اين فرض

 (. 123 :2009، عجم اوغلو) «عامل تفاوت در درآمد سرانه هستند، جيرافيا يا فرهنگ
ـــون ـــي2012) عجم اوغلو و رابينس کنند و آن ديگر را مطرح و رد مي ه( يك فرض

ـــت. به اين معنا که 2جهل هفرضـــي ـــت اس ـــياس ـــتمداران به دليل جهلگذارس ـــياس ، ان و س
ياســــت ـــ خاب ميهاس به ي غلطي را انت ند.  ينظر آنکن ـــ فله ها اين فرض حا لب در م  غا
ستي جهاني و مبنايي براي ارائه توصيهگذارسياست ستي ا سيا ست  اما واقعيت اين ،هاي  ا
ضي اين که ست هفر سند: ها ميآن .غلط ا صلي در برابر به»نوي ستکارگيري مانع ا يي اهسيا

مداران جهل سياست، کننددهند و رشد اقتصادي را تشويق ميکه شكست بازار را کاهش مي
هايي اسـت که نهادهاي سـياسـي و اقتصـادي پيش روي ها و محدوديتبلكه انگيزه، نيسـت

 (. 67: 2012، عجم اوغلو و رابينسون) «دهندآنها قرار مي
ـــرمايه ـــاني و تكنولوژي و همچنين ، گذاري در منابع فيزيكينهادها نه تنها بر س انس

ـــازمان ـــوناغلو و رابينعجم) گذارندمي تاثير درآمد نيزهاي توليد بلكه بر نحوه توزيع س ، س
2005 :7.) 

                                                                                                                   
1- Luck 

2- Ignorance Hypothesis 
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( معتقد هستند دو نوع متفاوت از نهادهاي اقتصادي و 2012) عجم اوغلو و رابينسون
سع شد و تو سي وجود دارند که اثرات متفاوتي را نيز بر ر شورها دارند. به هسيا ها ظر آننک

شارکتي و اين دو نوع از نهادها عبارت از نهادهاي  سي م سيا شارکتي و نهادهاي  صادي م اقت
کش هســـتند که البته ميان کش و نهادهاي ســـياســـي بهرههمچنين نهادهاي اقتصـــادي بهره

صادي نيز ارتباط وجود دارد. آن سي و اقت سيا سند: ها در تعريف اين نهادها مينهادهاي  نوي
ــارکتي ــادي مش ــتند که  1نهادهاي اقتص ــارکت طيف و»نهادهايي هس ــيعي از افراد در مش س

ــادي رافعاليت ــمارنديمجاز م هاي اقتص ــو ش ــتفاده از دکننيم قيو تش  که امكان بهترين اس
ستعدادها و مهارت شان را فراهم ميا شان را آورد و افراد را قادر ميهاي سازند که آرزوهاي

 . کننددنبال 
صي يت خصومالك هآورندتوان مشارکتي دانست که فراهمنهادهاي اقتصاديي را مي

ستم قضايي بي، ايمن اهم اي را فرخدمات عمومي هستند و اين موارد زمينه هطرف و ارائسي
. همچنين اين نهادها بايد کنندمبادله و قرارداد منعقد  ،توانندآورند که در آن افراد ميمي

سب امكان ورود شيل وکارک شان جديد را فراهم آورند و اجازه دهند افراد  هاي مورد نظر
 (. 74-75 :2012، عجم اوغلو و رابينسون) «را انتخاب کنند

ر مييادآو، نهادهاي مشــارکتي هعجم اوغلو و رابينســون در توضــيح بيشــتر در زمين
ه شوند که در آن افراد با توجه بساز پديد آمدن بازار مشارکتي ميشوند که اين نهادها زمينه

توانند آن را هاي خوبي دارند ميادي که ايدهپردازند. افراستعدادهايشان به انتخاب شيل مي
شاره مي سون به اين نكته نيز ا سب کنند. البته عجم اوغلو و رابين سود ک نند که کعملياتي و 

شته باشد و به گروه خاصي  زيرا در  ،نباشد منحصراين حقوق بايد براي تمام افراد وجود دا
ســت. همچنين وجود دولتي که نظم را توان مشــارکتي دانصــورت ديگر آن بازار را نمياين
مقابل نهادهاي اقتصـــادي  هو خدمات عمومي را ارائه کند نيز ضـــروري اســـت. نقط برقرار

اســت که عبارت از نهادهايي اســت که  2کشمشــارکتي عبارت از نهادهاي اقتصــادي بهره
 «اندبراي اســـتخراج درآمد و ثروت از بخشـــي از جامعه به نفع بخش ديگر طراحي شـــده»
 (. 76 :همان)

کشور  كي ياسيس يکه بتوان گفت نهادها نيشرط ا از نگاه عجم اوغلو و رابينسون

                                                                                                                   
1- Inclusive Economic Institutions 

2- Extractive Economic Institutions  
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شارکت ستند يم شونت را اختيار دارد و همچنين وجود ، ه ست که انحصار خ وجود دولتي ا
ـــي که ـــياس قدرت را در اختيار يك فرد يا گروه خاص قرار  انحصـــار نوعي از نهادهاي س

شرط مهم خواهند بود نخست آنكه بايد انحصار در خشونت  دهند. در اين مياننمي هر دو 
نظارتي بر اعمال افراد وجود ندارد و  در عمل زيرا در نبود اين انحصــار، وجود داشــته باشــد

مانند حالتي که در سومالي وجود دارد و همچنين ، شودخشونت و هرج و مرج حكمفرما مي
 هيد که نمونآداشته باشد واال استبداد پديد مي بايد تكثر در قدرت سياسي و اقتصادي وجود

ست هآن کر سون به ارتباط ميان نهادهاي 80 :همان) شمالي ا (. در نهايت عجم اوغلو و رابين
شاره مي صادي ا سي و اقت سند:کنند و در اين زمينه ميسيا افزايي قوي ميان نهادهاي هم نوي

کش قدرت را در دســت گروهي اقتصــادي و ســياســي وجود دارد. نهادهاي ســياســي بهره
هاي اندکي بر اعمال قدرت توسط اين افراد کنند و محدوديتاندک از نخبگان متمرکز مي

سط اين نخبگان بهقائل مي صادي تو سپس نهادهاي اقت ساختارمند ميگونهشوند.  وند شاي 
ش کهره. بنابراين نهادهاي اقتصـــادي بکنندکه منابع را از دســـت ســـاير افراد جامعه خارج 

ش ککش دارند. در واقع بقاي نهادهاي اقتصادي بهرهدست در دست نهادهاي سياسي بهره
 کش وابسته است. طور ذاتي به نهادهاي سياسي بهرهبه

شارکتي با گسترش دادن دامن سياسي م شه، قدرت هنهادهاي  کردن  کنمتمايل به ري
عي را بر سر موان، گيرنداز افراد مي نهادهاي اقتصاديي هستند که مالكيت منابع را از بسياري

به اين منظور که تنها گروه اندکي  شــوندمي کنند و مانع کارکرد بازارهاراه ورود وضــع مي
 (.81 :2012، نسونيعجم اوغلو و راب) مند شوندبهره

که تنها در يك ســـاختار نهادي مشـــارکتي امكان کنند ميها به اين نكته اشـــاره آن
ستاجراي  ستي هاسيا صادي در ستقالل بانك مرکزي در  اقت وجود دارد. وي به بحث ا

ـــاره  ـــيرالئون کند ميامريكاي التين اش که تنها در روي کاغذ باقي ماند و همچنين در س
ـــرد از دفترش به بيرون  ـــتقالل بانك مرکزي پاي فش هنگامي که رئيس بانك مرکزي بر اس

 (.447-448 :2012، نسونياوغلو و رابعجم) پرتاب شد و درگذشت!
دستيابي  راهكار ،شودبا توجه به اهميت نهادهاي مشارکتي سوالي که بالفاصله مطرح مي

ند از ااوغلو و رابيســنون در کتب و مقاالت گوناگوني که منتشــر کردهبه اين نهادها اســت. عجم
سالهزواياي مختلف به اين  سته م پذير نيست. ها در اين مقاله امكاناند که بررسي تمامي آننگري

 به مجموعه عوامل« هاي اقتصادي ديكتاتوري و دموکراسيريشه»ها در کتاب آن ،به عنوان مثال
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کنند. از جمله آنها و طبقه متوسط اشاره ميبحران تا موثر به گذار به دموکراسي از جامعه مدني
کند. در واقع هر قدر ثبات ميکنند که نابرابري زياد دموکراســي را بياشــاره مي مســالهها به اين 

ر نظشود. بهها براي کودتا بيشتر ميآن هانگيز، بيشتر اموال و منافع نخبگان ضبط و بازتوزيع شود
تبيين خوبي براي اين موضوع است که چرا تحكيم دموکراسي  مساله عجم اوغلو و رابينسون اين

ــت ــيار باالس ــكل، در آمريكاي التين که در آن نابرابري بس ــتتر از امش عجم ) روپاي غربي اس
سون ستند(. آن36 :2006، اوغلو و رابين ماهيت درآمد نخبگان نيز بر نگرش آنها  ها حتي معتقد ه

سي سبت به دموکرا شان ميزمين دارد. تاثير ن سي تمايل ن زيرا اخذ  ،دهندداران کمتر به دموکرا
ـــت هتر از ســـرمايماليات از زمين راحت ـــاني اس بايد در يك نظام ها پس آن، فيزيكي و انس

  .دموکراتيك ماليات بيشتري بپردازند
ـــد و اين به داري در يك نظام دموکراتيك از هم ميهمچنين نهادهايي مانند برده پاش

 ارندفيزيكي و انساني تمرکز د هداران است. در سوي مقابل نخبگاني که روي سرمايضرر زمين
ها يه دارند. آنقهر هبيشتري براي استفاده از قو داران تمايلکه زميندر حالي از تنش بيزار هستند

معتقد هســتند با توجه به مســائل فوق احتمال گذار به دموکراســي در جوامع صــنعتي که در آن 
بيشتر از جوامعي ، اندگذاري کردهفيزيكي و انساني سرمايه هبيشتر بر روي سرماي، نخبگان حاکم

ست که در آن زمين ستايي ا  داران بهواقع زمين اند. درگذاري کردهسرمايه داران روي زمينرو
مي که سرکوب شكستپس هنگامي، مند هستندسرکوب بيش از امتياز دادن و مصالحه عالقه

که در جوامع صـــنعتي نخبگان به امتياز دادن و مصـــالحه دهد. درحاليانقالب روي مي، خورد
را زي ،کندييد ميتا را مســاله هم اينريخي تا دهد. شــواهدپس گذار روي مي، مند هســتندعالقه

ــيهاکثر انقالب اگوئه بوليوي و نيكار، ويتنام، مكزيك، چين، ها در جوامع کشــاورزي مانند روس
 (.32 :همان) روي داده است

ــاره  ــون در مقاله ديگري به طور اجمالي به برخي نكات مهم اش عجم اوغلو و رابينس
به چند  دياب داريبه رشد پا يابيدست براي ياصالح نهاد هزمينمعتقد هستند در ها آن نند.کمي

 ياســيســ يبدون توجه به اثر نهادها ياقتصــاد ينهادها ريينخســت آنكه تي ؛دکرنكته توجه 
ـــتند بهخواهد بود. آن جهينتيها بکننده از آنمحافظت ايکننده جاديا منظور ها معتقد هس

صالح نهادها صاد يا سائل ديبا ياقت سيس ينهادهامانند  يبه م س عيتوز، يا سيقدرت  و  يا
 ياسيس ينهادها رييتي هدربار يما درک اندک دوم اينكه. ميتوجه کن ياسيس ينهادها تيماه
 اياندک  يرشــد اقتصــاد جاديا يها براآن رييتي گاهي دارند و ليها به ثبات تماآن .ميدار
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ست. به نظر آن يحت ضر ا سب در نهادها رييتي هها الزمم صاد يمنا ست که تعادل  نيا ياقت ا
 يرسمريو غ يرسم ياسيدر قدرت س رييبه تي نيز منوط امر نيکند و ا رييدر جامعه تي ياسيس

، کندرا مشــكل مي فرآيند نيآنچه ا و ســتين يکاف ياســيســ يرســم ينهادها ريياســت و تي
ستگ س يواب س يريبه م ست که تعادل  سيا سونيعجم اوغلو و راب) دارد يا  :{2010}1393، ن
13-11.) 

 

 مقایسه رویکرد نئوکالسیکی و نهادی درباره رشد اقتصادی -8
شد تحوالت درهمان شاره  سيكي در نهايت باعث توجه به هامدل طور که ا شد نئوکال ي ر

نقش نهادها در رشــد اقتصــادي شــد. در واقع در حالي که رويكرد نئوکالســيكي قادر نبود 
ضيح دهد توجه به نهادها  شورهاي مختلف را تو صادي ک شد اقت صلي تفاوت ميان ر علت ا

 امكان پذير شود. مسالهباعث شد تبيين اين 
به آن توجه نمود آن اســت که رويكرد نهادي به رشــد با  اي که بايدبا اين حال نكته

اضافه کردن يك يا چند متييير نهادي مانند حقوق مالكيت و حاکميت قانون متفاوت است. 
ــيكي را رد  ــراحت اين نحوه نگرش نئوکالس رخي که با ب کنندمينورث و همكارانش به ص

ـــتاصـــالحات نهادي جزئي مي ـــادي پايدار دس ـــد اقتص کيد نورث و تا يافت.توان به رش
يان مي همكارانش که ما نشـــان مي »دارند: ب علم  دگاهيبرخالف ددهد چارچوب نظري 
صاد مدرن صادي، اقت سعه اقت سرمايه و بهبود حداقلي  فرآيند تو تدريجي افزايش آموزش و 

ست. سي محدود به  فرآيند ..در حاکميت قانون ني ستر سعه در عو  حرکت از نظم با د تو
( و يا 72 :2006، وينگاست، واليس، نورث) «ترسي آزاد}نظم دموکراتيك{استنظم با دس
ـــعه» کيد:تا اين ـــافه، توس ـــرمايکردن  اض ـــتر يا  هس ـــت مانند  پيوندزدنبيش نهادهاي درس

سي ستبازارها و برابري حقوقي ، حقوق مالكيت، دموکرا  :a 2009، و همكاران نورث) «ني
بنيادي ميان نگرش نهادي و نئوکالسيكي به رشد و که تفاوت دهد به خوبي نشان مي، (263

 توسعه وجود دارد.
 لهمســـاکيد بر اين تا اوغلو و رابينســـونمباحث نورث و همكارانش و همچنين عجم

اســت که اصــالح ســاختار نهادي و حرکت در جهت نظمي مشــارکتي و دموکراتيك بنيان 
شد کاهش ست. از ديگر الزامات اين ر صادي پايدار ا شد اقت ست ر ديدي به ته تا نابرابري ا

براين اســاس اصــالحات جزئي مانند اصــالحات در حقوق  براي نظم مشــارکتي بدل نشــود.
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ست ست. همان ،مالكيت و حاکميت قانون هرچند مفيد ا صادي پايدار ني شد اقت ضامن ر اما 
يي هاسـياسـتدهد حتي امكان اجراي طور که عجم اوغلو و رابينسـون به درسـتي نشـان مي

ساختار نهادي بهره ستقالل بانك مرکزي در يك جامعه داراي  کش وجود ندارد. در مانند ا
ار نهادي بلكه ساخت ،واقع مشكل توسعه کشورهاي در حال توسعه جهل سياستمداران نيست

ه دهد که به ضرر عامه مردم و بيي را ميهاسياستاست که به سياستمداران اجازه پيگيري 
 ها است.نفع آن
 

 هایی برای ایرانداللت -9
گاهي و ـــ عه دانش جام ياري از افراد  ـــ ته شــــد هنوز بس مه گف قد که در بخش م مانطور   ه

ان در ايران تصــوير دقيقي از رويكرد نهادي به توســعه ندارد. فارغ از معرفي گذارســياســت
رويكرد نهادي که در بخش اول مقاله به ان پرداختيم در اين مقاله مباحث مطرح شده داراي 

شــود. اما پيش از بحث در باشــد که در ادامه به آنها اشــاره ميهايي براي ايران نيز ميلتدال
تري از تصــوير روشــن تا شــوداين باره نخســت به برخي آمار در خصــوص ايران اشــاره مي

 وضعيت کنوني ارائه شود.
 

 1960-2014رشد اقتصادی ای ان -(2)نمودار 
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  1372-92هایو زمین در خالل سال نسبت افزایش  ورم، دستمزد، اجاره، مسکن -(3)نمودار 

 
 1395منبع: شاک ی، 

 
 2012درصد ث و مند و فقی  کشورهای منتخب در سال  10ض یب جینی و  فاوت میان مص ف  -(4نمودار)

 
 2 :2014های اقتصادی و  وسعه، همکاریمنبع: سازمان 

 
رشــد اقتصــادي ايران رشــد  ،نمايان اســت( 4( و)3(، )2)همانطور که در نمودارهاي 

شان مي ست که مطالعات نورث و همكارانش ن دهد پايداري پايداري نبوده و اين در حالي ا
رشد شرط دستيابي به سطوح باالي درآمد سرانه است. بر اساس مباحث مطرح شده توسط 

 حل دستيابي به رشد اقتصاديتنها راه، وغلو و رابينسونانورث و همكارانش و همچنين عجم
ساختاري دموکراتيك است. و اي آماري در مورد کشورهاي هبررسي توسعه پايدار ايجاد 

شان مي سب از اين منابع بهدهد که براي بهرهداراي منابع طبيعي ن ستيابي برداري منا منظور د
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از نظم دموکراتيك الزم است که ايران در  وجود حداقلي، پايدار هبه رشد اقتصادي و توسع
  1حال حاضر فاقد آن است.

 دهد الزامات نظم دموکراتيكاز جنبه توصــيفي نيز توجه به برخي شــواهد نشــان مي
شمندان  ست که اندي سي در ايران امري ا سيا ضعف نهادهاي مدني و  در ايران وجود ندارد. 

ـــيريه، (1380) مختلفي ازجمله کاتوزيان ـــريع القلم، (1384 ) بش ـــاره 1386) س ( به آن اش
هاي مختلف اعم از انتخابات توان در انتخاباتهاي بارز اين امر را مييكي از نمونه اند.کرده

ست تا تري دارندشوراها که حالت اجتماعي شاهده انتخابات ريا  که در آن کردجمهوري م
کانديداها نماينده حزب و کنند و اکثر عمال احزاب و جوامع مدني نقش مهمي ايفاء نمي
و توان به عنوان نمونه به سخنان يك عضنهاد مدني مشخصي نيستند. از جنبه قضايي نيز مي

ضايي و حقوقي مجلسک سيون ق شاره  مي ض» دارد:که بيان مي کردا سفانه امروزه هر قا ي متا
سراها هر روز بين  ستري در داد سي مي 30 تا 25دادگ ها اين کند و در دادگاهپرونده را برر

 درحالي اين دارد فاصله جهاني نرم از برابر 10 تا مهم اين که رسدمي پرونده 10 تا 5 عدد به
ـــت ـــيدگي نرم که اس ـــورهايي هايدادگاه در هاپرونده رس يلياردي مانند م جمعيت با کش
  2«.در دو روز يك پرونده است، هندوستان

ــت  (3)و نمودار ( 1ري نيز همانطور که در جدول )از جنبه نابرابدر نهايت  نمايان اس
اديه بلكه از متوســط اتح ،نابرابري در ايران نه تنها از کشــورهاي اســكانديناوي باالتر اســت

و حتي ضــريب جيني اندکي باالتر از نابرابري در آمريكا اســت. امري  اســتاروپا نيز باالتر 
شد  شاره  سبه گفته نورث و همكارانش زمينهکه همانطور که ا ستي ا ت ساز اقدامات پوپولي

 3شوند.که مانعي در مسير رشد پايدار محسوب مي
 

 
 

                                                                                                                   
(، منابع طبيعي، نهادها، رشــد 1391جعفر، نيكونســبتي، علي) تر اين موضــوع بنگريد به عبادي،براي بررســي دقيق -1

 119، شماره ريزي و بودجهبرنامه هفصلناماقتصادي، 

 1393مهر  20خبرگزاري مجلس،  -2

، محمود، سليمتو، جعفر، عبادي براي اطالعات بيشتر در مورد وضعيت ايران در زمينه نظم دموکراتيك بنگريد به: - 3

 انتشارات دانشگاه تهران، هاي آن براي ايرانتوسعه و دموکراسي و داللت، (1395)، علي، نيكونسبتي
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 درصد ث و مند و فقی  ای ان 10ض یب جینی و  فاوت میان مص ف  -(1)جدول 
 1386-1392های در خالل سال

 سال 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

 ضريب جيني 4045/0 3859/0 3939/0 3813/0 3750/0 3834/0 3944/0
 نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول 2/15 5/13 1/14 1/13 2/12 9/12 6/13

 منبع:بانک م کزی

 
شور در زمينه فعاليتدرنهايت مي شي ک ساختار انگيز شتوان به  صادي ا اره هاي اقت

ست نه (2)که همانطور که در نمودار  کرد شاهده ا ست بلكه قابل م شوق توليد مولد ني تنها م
ــت. نمودار  ــان مي (2)عليه آن اس ــرمايهنش ــكن با توجه به دهد که س گذاري در زمين و مس
در نحوه  مســالههاي ديگر اســت. اين ها بســيار ســودآورتر از فعاليتروند افزايش قيمت آن

هاي فعاليتها را به ســـوي ن اقتصـــادي نيز به خوبي اثر گذاشـــته اســـت و آنعملكرد فعاال
ــرمايه ــغيرمولدي مانند س ــاختمان س ــت که در نمودارهاي گذاري در زمين و س وق داده اس

 قابل مشاهده است.زير
 

 1357-1393های میزان  شکیل س مایه در صنعت و ساختمان در خالل سال -(4)نمودار 
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 درصد() های مختلف در موجودی خالص س مایه در کشورهای منتخبسهم بخش -(5ر )نمودا

 
 

 تا دهد در تمامي کشـــورها از آمريكا و کره جنوبينشـــان مي( 6( و )5)نمودارهاي 
ســهم ماشــين آالت از خالص ســرمايه کشــورها 2012 تا 2002ترکيه و ژاپن در ســالهاي 

افزايش و ســهم بخش مســكن و ســاختمان کاهش يافته اســت. اين امر نشــان از حرکت اين 
ــت که در آن ابزارهاي توليد اهميت  ــنعتي اس ــوي اقتصــاد دانش بنيان و ص ــورها به س کش

ــتري مي ــته ميبيش ــاختمان کاس ــيابد و از اهميت مســكن و س ــود. اما ايران مس ال يري کامش
 گذاري در بخش مسكوني ودهه گذشته کشور سرمايهمتفاوت را طي کرده است و در يك

ــاختمان ــت. اين) س ــكن( افزايش يافته اس ــت حالي در بدون مس ــكون بخش در که اس  يمس
نتيجه اين امر  .دارد وجود کشور در زيادي تقاضاي فاقد مسكوني واحدهاي حاضر درحال

صنعت سالبيش از پيش از توليد  ي هاالشچهاي آتي با ي و دانش بنيان دور شده است و در 
بيشتري در زمينه رشد اقتصادي مواجه خواهد شد. در نهايت همانطور که اشاره شد بخشي 

گاه حث بن هادي بر ب يات رويكرد ن هااز ادب يد ميتا ها و روابط داخلي آن ـــک ند. بررس ي ک
وضـعيت مناسـبي ندارند که در جدول زير دهد که آنها ها در ايران نشـان ميوضـعيت بنگاه
 نمايان است.
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 ( درصد1394) وضع صنایع کشور -(2)جدول 

 اشتغال  عداد 
 41 91 کارکن( 49 ا ) صنایع کوچک

 12 5 نف  کارکن( 99  ا 50) صنایع متوسط
 47 4 نف ( 100باالی )   صنایع بزرگ

 31 :1395، معدن و  جارت، وزارت صنعتمنبع: 

 
در حدود  100تر از هاي کوچكنمايان است بنگاه( 7( و )4)همانطور که در نمودار 

ست که آن 53 شور را در اختيار دارند اين در حالي ا شتيال ک صد ا صد از  11ها تنها در در
، 1395، معدن و تجارت، وزارت صـنعت) اندارزش توليدات صـنعتي کشـور را ايجاد کرده

کار و بهره (.31 هدر رفتن نيروي  ـــخن  پايين آن در بنگاهمعني اين س هاي کوچك وري 
 تاثير حتها تکشور است. نكته حائز اهميت آن است که بر اساس مباحث ويليامسون بنگاه

شور نيز  ستساختار نهادي ک سطح بنگاه ا سي علت اين امر بايد از  ساس براي برر . بر اين ا
 .کردجو واختار نهادي کشور جستفراتر رفت و مشكالت را در س

ـــان مي ـــواهد فوق به خوبي نش دهد الزامات يك نظم دموکراتيك براي هر چند ش
سعه در کشور وجود ندارد اما راه شد پايدار و تو ستيابي به ر  حل ديگري نيز براي حصولد

ـــاخت ري ابه اين نتايج به غير از ايجاد اين الزامات وجود ندارد. بنابراين حرکت در جهت س
ـــتور کار قرار گيرد. دموکراتيك مهم ـــت که بايد در ايران در دس ترين اصـــالح نهادي اس

ــالح نرخ ارز به عنوان مهم ــخن گفتن از اص ــالح نهادي در ايران نه تنها بنابراين س ترين اص
صالحات نيز محل  ست بلكه امكان انجام و پايداري ا شان از عدم توجه به تعريف نهادها ا ن

 بحث است. 
ـــاختاري دموکراتيكکرد ته بايد به اين نكته توجه الب  ـــتيابي به س ي فرآيند ،که دس

ــت و همانطور که نورث و همكارانش ــت نيازمند کيد ميتا تدريجي اس کند در مرحله نخس
سازي بايد امكان رقابت عادال ست. اين نهاد سازي ا شار جامعه در بخشنهاد نه براي تمام اق

امري که نورث و همكارانش از آن با ، ا پديد آورداجتماعي و ســياســي ر، هاي اقتصــادي
سي آزاد ياد مي ستر ساختار نهادي و حرکت عنوان نظم با د صالح  کنند. الزمه اين امر نيز ا
ـــتقل، مطبوعات آزاد، در جهت بهبود حقوق مالكيت ـــائيه مس تقويت احزاب و ، قوه قض

 کاهش نابرابري است.
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 گیرینتیجه -9
ـــعه همواره مورد توجه  همانطور که در اين مقاله ـــان داديم هرچند نقش نهادها در توس نش

اما رويكرد نهادي با تالش انديشمنداني مانند وبلن و ميچل  ،انديشمندان مختلف بوده است
شمندان که به نام رويكرد نهادي قديم از آن ياد مي ود شپديد آمد. اگرچه رويكرد اين اندي

ـــت ـــتم رو به افول گذاش اما به تدريج رويكردي جديد پديد آمد که به  ،در اوايل قرن بيس
  رويكرد نهادي جديد معروف است.

دهد که رويكرد نهادي به توسعه کليت واحدي اي ما در اين مقاله نشان ميهبررسي
معه کند و کالن که ساختار نهادي جاکيد ميتا نيست و حداقل دو رويكرد خرد که بر بنگاه

 دهد در اين ميان وجود دارد که مكمل يكديگر هستند. را مورد بررسي قرار مي
ــيك تفاوت ــاد نئوکالس ــاد نهادي جديد و اقتص ر اي دهاي عمدههمچنين ميان اقتص

روش مطالعه و مســائل مورد بررســي وجود دارد. به عنوان مثال انديشــمندان نهادي ، فرو 
عه هاي مطالند و روشکنکيد ميتا جديد بر عقالنيت محدود و اطالعات ناقص و نامتقارن

 د.کننتري را بررسي ميدهند و موضوعات گستردهبيشتري را مورد استفاده قرار مي
باعث تحولي عمده در درک و تبيينبي ـــعه و فرآيند شـــك رويكرد نهادي   توس
 اهميت ،نهادي ي توسعه شده است. اشاره به ضرورت توجه به ساختارگذارسياست همچنين
ساختار دروني ، کنش به دادن شكل در هاسازمان تاهمي و غيررسمي قدرت لزوم توجه به 

 اي از سوي انديشمندان نهادگرا از جمله موارديرشتهکيد بر مطالعات بينتا بنگاه و همچنين
ــت که کمك فراواني به درک و تبيين توســعه کرده اســت. با اين حال رويكرد  فرآيند اس

ـــجم درمورد ي گوناگوني نيز روبرو هاچالشنهادي با  ـــت عدم وجود يك نظريه منس اس
شناختي، کنش ا در هتوجهي به بحث بنگاه در تحليلکم، کم توجهي به دستاوردهاي علوم 

 روي رويكرد نهادي به توسعه است.ي پيشهاچالشزمينه توسعه از جمله 
ـــي همچنين ـــد هبررس ـــيكي به رش ـــه رويكرد نهادي و نئوکالس اي ما درباره مقايس

ـــتري از رويكرد مي اقتصــــادي نشــــان قدرت تبيين بيش هادي داراي  که رويكرد ن هد  د
ي هامدل رتحوالت د شود. در واقعهاي متفاوتي نيز منجر مينئوکالسيكي است و به توصيه

شد. با اين حال  صادي  شد اقت شد نئوکالسيكي در نهايت باعث توجه به نقش نهادها در ر ر
ا ه رويكرد نهادي به رشد با اضافه کردن يك يآن است ک کرداي که بايد به آن توجه نكته

 چند متييير نهادي مانند حقوق مالكيت و حاکميت قانون متفاوت است.
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 لهمســـاکيد بر اين تا اوغلو و رابينســـونمباحث نورث و همكارانش و همچنين عجم
اســت که اصــالح ســاختار نهادي و حرکت در جهت نظمي مشــارکتي و دموکراتيك بنيان 

ضائيه قوه ق، مطبوعات آزاد، ي پايدار است. نظمي که الزمه آن کاهش نابرابريرشد اقتصاد
ـــاس ـــتقل و جامعه مدني و احزاب قدرتمند اســـت. بر اين اس اصـــالحات جزئي مانند  ،مس

اصالحات در حقوق مالكيت و حاکميت قانون هرچند مفيد است اما ضامن رشد اقتصادي 
 پايدار نيست. 

 ييهاســياســتدهد حتي امكان اجراي درســتي نشــان ميعجم اوغلو و رابينســون به 
ــارکتي  ــياســي و اقتصــادي مش ــتقالل بانك مرکزي در يك جامعه فاقد نهادهاي س مانند اس

 اصلي ايجاد ساختاري دموکراتيك و مشارکتي است.  مسالهامكان پذير نيست و 
يدار الزوم ايجاد ساختاري دموکراتيك و مشارکتي براي دستيابي به رشد اقتصادي پ
رين تدر مورد ايران نيز صـادق اسـت. بنابراين سـخن گفتن از اصـالح نرخ ارز به عنوان مهم

ستي انجام  ست بلكه در شان از عدم توجه به تعريف نهادها ا صالح نهادي در ايران نه تنها ن ا
ي اي آماري و توصيفهبررسي شدن آن و پايداري اين گونه اصالحات نيز محل بحث است.

حداقلي از نظم دموکراتيك که الزمه رشــد اقتصــادي پايدار ، دهدمقاله نشــان ميما در اين 
 است در حال حاضر در ايران وجود ندارد. 

شور در زمينه فعاليتهمچنين  شي ک ساختار انگيز شد  شان داده  اي ههمانطور که ن
صادي نه سرمايهاقت ست و  ست بلكه بر عليه آن ا شوق توليد مولد ني مين و در ز گذاريتنها م

سودآورتر از فعاليت سيار  سكن با توجه به روند افزايش قيمت آنها ب سم ت. در هاي ديگر ا
ســال در خالل ژاپن و ترکيه تا جنوبي کره و آمريكا واقع در بســياري از کشــورهاي دنيا از

ــهم2012 تا 2002 هاي ــين س ــرمايه خالص از آالتماش ــورها س ــهم و افزايش کش  بخش س
 قتصادا سوي به کشورها اين حرکت از نشان امر اين. است يافته کاهش ساختمان و مسكن
ــنعتي و بنيان دانش ــت ص ــتري اهميت توليد ابزارهاي آن در که اس  اهميت زا و يابدمي بيش
سكن سته ساختمان و م سيري ايران اما. شودمي کا ست کرده طي را متفاوت کامال م  در و ا
ــته دههيك  ــرمايه کشــور گذش ــاختمان و مســكوني بخش در گذاريس  (مســكن بدون) س
 واحدهاي حاضــر درحال مســكوني بخش در که اســت حالي در اين. اســت يافته افزايش
 وليدت از پيش از بيش امر اين نتيجه. دارد وجود کشــور در زيادي تقاضــاي فاقد مســكوني
 رشد زمينه در بيشتري يهاچالش با آتي هايسال در و است شده دور بنيان دانش و صنعتي
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صادي شد  .شد خواهد مواجه اقت شاره  سعه ايران همانطور که ا شكالت ديگر تو از جمله م
 هاي توليدي است. ناپايداري رشد اقتصادي و نابرابري زياد و مشكالت بنگاه
ساس مطالعات اخير با وجود تمام مشكالت فوق در ايران که به آن شد بر ا شاره  ها ا

ت توان بر اين مشــكالك و مشــارکتي اســت که مينهادي تنها درقالب ســاختاري دموکراتي
نابراين حرکت در جهت ســـاختاري دموکراتيك از طريق اصـــالح نهادي و کردغلبه  . ب

احزاب  تقويت، يه مستقليقوه قضا، مطبوعات آزاد، حرکت در جهت بهبود حقوق مالكيت
 ترين اصالح نهادي است که بايد در ايران در دستور کار قرار گيرد. مهم

نهايت بايد به خاطر داشت در اين ميان کاهش نابرابري نيز امري است که بايد به  در
صلي موفقيت اقتصادي  شد يكي از داليل ا آن توجه ويژه نمود و همانطور که توضيح داده 

ست. اين کاهش نابرابري در آغاز برنامه، کره جنوبي شور بوده ا صالحي آن ک سهاي ا  الهم
ستي در به ويژه در ايران که به د ستعد اقدامات پوپولي ضعف نهادهاي مدني و احزاب م ليل 

 ها است اهميت بسيار زيادي دارد.انتخابات
. 
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