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 پيشگفتار
كارگيري صحيح اين موارد در به منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و به

- پژوهشمركز در  "سادهاقتصاد به زبان "هاي اقتصادي، ايده تهيه و ارائه بروشورهايي با عنوان تحليل
باشد. ايده مي اين خروجي ينچهل و سوم  رو،پيشنسخه اتاق ايران طرح گرديد و به اجرا درآمد.  هاي
هاي بعدي، در انتها يك فرم ارزيابي تهيه و تنظيم گرديده است كه خواهشمنديم منظور بهبود نسخهبه

 research-center@iccim.irفرم مذكور را تكميل و از طريق دبير كميسيون خود يا آدرس ايميل 
  را از نظرات ارزشمند خود آگاه سازيد. هاي اتاق ايرانپژوهش مركز

 چيست؟ رانت
پردامنه اي واژهشود. محسوب مي ترين واژگان در ادبيات اقتصادي كشوراز جمله پركاربرد »1رانت«

اقتصاد «هايي مانند و حتي معادل» اقتصاد رانتي«مانند  اصطالحاتيگرفتن مفاهيم مختلف، بر كه با در
، »جوييرانت«پركاربرد ديگري مانند  هايصورتبيند. اين واژه همچنين را برابر خود مي» دولتي

توان اين واژه و تركيبات آن را در مباحث و به نوعي مي داشتهنيز » ويژه خواري«و » خواريرانت«
   .روزانه اقتصاد ايران، مورد بازشناسي قرار داد

رغم موارد متعدد استفاده از رانت در ادبيات روزمره، تعريف اين واژه به آساني ممكن نيست. در علي
براي  رقابتي بازار يطشرا فقدان يا عدولكه با  است مازاد درآمدنوعي  رانتاصطالح اقتصادي، 
انحصار ناشي از نوآوري يا  مثالً ،هرجا محدوديتي براي رقابت ايجاد شود شود.عوامل ايجاد مي

د كه كنبرندسازي يا انحصار مصنوعي ناشي از منع ورود، نوعي درآمد مازاد براي افراد ذينفع ايجاد مي
پرداخته شده » درآمد اضافي«آن » رانت«تر، به تعبير فنيگويند. در ادبيات اقتصادي به آن رانت مي

و تماماً برآمده از تالش  حاصل فعاليت در يك بازار رقابتيمالك منابع يا صاحب تخصص است كه به 
  باشد. ن يا تخصص فرد

  نوعي امتياز است. امتيازي كه محصول شرايط غيررقابتي است.  رانت توان گفتميبنابراين 

                                                            
1. Rent 
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 رانت انواع
 تواند ايجاد شود.(توسط دولت) مي در هر دو بازار آزاد و بازار محدود شده عنوان امتيازها،ها به رانت

اي دارند. باتوجه به اين تنوع گسترده، براي درك ها تنوع بسيار گستردهبنابراين از نظر اقتصادي، رانت
  رد.توان به دو دسته بازاري و غيربازاري تقسيم كرا مي آنهاها، بهتر ابعاد رانت

  
  هاي بازاريرانت. 1

تواند حاصل بر اين اساس رانت بازاري مي توانند در بازارهاي آزاد هم حضور داشته باشند،ها ميرانت
اگر رانت را عواملي مانند كميابي، وجود صرفه مقياس، برخورداري از فناوري انحصاري و ... باشد. 

شود تعريف كنيم، در بت كامل ايجاد ميمعادل درآمدهاي مازادي كه در نتيجه خروج از شرايط رقا
شوند مولد اينجا همه عواملي كه موجب شرايط شبه رقابتي، انحصار ناقص و حتي انحصار كامل مي

در اين است  ،هاي غيربازاريِ مولد شرايط انحصاريهاي بازاري از رانترانت هستند. وجه تمايز رانت
كه در اينجا ورود و خروج به بازار از سوي عوامل خارج از بازار (مانند مقررات گذاري دولت) محدود 

در اينجا، عواملي مانند فناوري، مقياس توليد، كميابي و ... موجب خروج از شرايط رقابتي نشده است. 
در ادامه به اهم اين نوع  شته باشدشده و نوعي درآمد مازاد براي برخي از عوامل بازار به همراه دا

  گردد: ها اشاره ميرانت
  
در اينجا منظور از مازاد اقتصادي كالسيك، همه  :(رانت ريكاردويي) كالسيك اقتصادي مازاد -

و درواقع بسته به نحوه توزيع حقوق مالكيت، براي عوامل درآمدهاي مازادي است كه درنتيجه كميابي 
ديويد ريكاردو،  توان نوعي رانت ريكاردويي دانست.مازاد را مي شود. اينايجاد مياقتصادي 

هاي اقتصاددان كالسيك، اولين بار مفهوم رانت را براي اشاره به درآمد مازادي كه صاحبان زمين
خيز هاي كمتر حاصلحاصلخيز در نتيجه رشد جمعيت، افزايش تقاضا و به زيركشت رفتن زمين

روند هاي كمتر حاصلخيز زماني به زيركشت مييل وي، زمينكنند بكار برد. در تحلكسب مي
ها براي صاحبان آن كه به دليل رشد تقاضا، قيمت محصوالت آنقدر باال رود كه كشت اين زمين
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خيزتر، بدون آنكه زحمتي هاي حاصلشود تا صاحبان زمينسودآور باشد، اين مسئله موجب مي
مند شوند. در اينجا، باالرفتن قيمت محصول است بهرهكشيده باشند، از درآمد مازادي كه حاصل 

شود. كميابي رانت بدون مداخله دولت و براساس تفاوت هزينه توليدكنندگان عايد آنها مي
  .1دهدهاي بسيار حاصلخيز، رقابتي بودن توليد را تحت تاثير قرار ميزمين

  

هاي توليد باشد. بطور مثال در ناپذيريتقسيمتواند حاصل اين رانت مي: 2(طبيعي) انحصار رانت -
ها در نتيجه دستيابي به مقياس بهينه بازارهايي كه توليد با صرفه مقياس همراه است، كاهش هزينه

تواند موجب مزيت قيمتي براي شركت شده و موجب خروج رقبا از بازار و ايجاد شرايط انحصاري مي
ها به موقعيت انحصاري هاي مقياس، برخي شركتل وجود صرفهبدلي و سود مازاد براي اين بنگاه شود.

ها و نهادهاي صنفي را كه ها شايد كارتلآورند. در كنار اينيافته و درآمد مازاد به دست ميدست
برخوردار از موقعيت انحصاري هستند را هم بتوان در اين قالب گنجاند. در اينجا ورود به بازار ممنوع 

 اند. شود بلكه عوامل درون بازار، شرايط انحصاري را ايجاد كردهت دولت كنترل نمينبوده يا با مقررا

  

تواند از طريق شومپيتر، اقتصاددان اتريشي، مشاهده كرد كه فرايند رقابت مي :3رانت شومپيتري -
آوري به حذف و بيرون رفتن برخي از رقبا و ايجاد شرايط شبه انحصاري شود كه همراه پيشرفت فن

تواند مانع كارآيي ها از نظر اقتصادي ميسودهاي اضافي براي برندگان است. درحالي كه اين رانتبا 

                                                            
 شهرها، گسترش با گرفت، كار به كالن شهرهاي ترمرغوب هايزمين درباره وضوح به توانمي را ريكاردو تحليل اين . ١

 حق( درآمد يا ثروت و شده ارزشمندتر مدام مالكانش، تالش از صرفنظر تجاري، مراكز يا شهر مركز به نزديك هايزمين
 بازار صرفاً اگر حتي و است كمياب امري شهري مرغوب زمين ديگر، تعبير به. سازدمي خود صاحبان عايد را مازادي) اجاره
  .آمد خواهد وجود به ترمرغوب زمين صاحبان براي رانت بپردازد، آن عرضه به آزاد

2 . Monopoly rents 
3. Schumpeterian Rents 
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تلقي شود اما از نظر شومپيتر، آنها پاداش خالقيت و نوآوري بوده و رانتي است كه مشوق فعاالن 
استراتژي در كنار نوآوري، شرايط انحصاري ناشي از مديريت يا  اقتصادي براي نوآوري خواهد بود.

  شود.خوب نيز نوعي رانت شومپيتري محسوب مي

  
عملكرد شركت در بازارها نيازمند داشتن استراتژي مناسب در مواجهه  :١نظارت و مديريت رانت -

وري عوامل و نيز بكارگيري بهترين روش با رقبا و نفوذ در بازارها و همچنين كنترل و پايش بهره
توليد است، مسائلي كه در حيطه مديريت و براساس نظارت بر عملكرد داخل بنگاه و داشتن استراتژي 

توانند براي خود موقعيت ها ميها است. باتوجه به تفاوت كيفيت مديريت، شركتنگاهمناسب در خارج ب
را » درآمد مازاد«شبه رقابتي يا حتي انحصاري ايجاد كرده و به درآمد مازاد دست پيدا كنند، همه اين 

 توان نوعي رانت مديريت و نظارت دانست.مي

  هاي غيربازاريرانت. 2 
هايي شود يا بودجه، مقرراتي كه گذاشته ميگردداتخاذ ميتوسط دولت  كههايي مشيخطتصميمات يا  

هايي براي همراه با توزيع رانت يابدها اختصاص ميها يا حمايت از برخي فعاليتكه به برخي طرح
گيري براي اتخاذ اين تصميمات يا اختصاص از آنجا كه كل فرايند تصميمفعاالن اقتصادي است، 

شود، همه اين فرايند گيري دولت ايجاد ميي غيررقابتي و از درون سازوكارهاي تصميممنابع، به صورت
ها تنوع بسيار زيادي دارند كه در ادامه كند. اين رانتبه صورت توزيع رانت براي ذينفعان جلوه مي

  اند:معرفي شده

تواند بسيار كارامد هاي غيربازاري، اين رانت ميبرخالف تحليل اوليه از رانت: 2طبيعي منبع رانت -
ها و ...)، رقابت ميان فعاالن ها، ماهيگيري در درياچهباشد. درواقع در مورد منابع مشاع (مانند جنگل

                                                            
1 . Management and Monitoring Rents 
2 Natural resource rents 



5 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

5 
 

اتمام آنها تواند بر قابليت تجديدپذيري اين منابع تاثير گذاشته و به اقتصادي براي برداشت از منابع مي
منجر شود. در اينجا دولت با محدود كردن برداشت و گذاشتن سقف برداشت، از طريق كاهش عرضه 
و افزايش قيمت، براي كساني كه توان دستيابي به اين حق برداشت و سهيم شدن در منبع را پيدا 

اما نتيجه نهايي اين كند، كنند، نوعي درآمد مازاد (نسبت به شرايطي كه رقابت آزاد بود) ايجاد ميمي
  . كار تداوم حيات منبع بوده و از اين نظر، ايجاد اين رانت، اقدامي كاراست

  
 صورت بنيادين تحقيقات روي بر كه هاييگذاريسرمايه :زيرساخت /توسعه و تحقيق رانت -

 بر) گاز برق، آب، نقل، و حمل( هازيرساخت روي بر دولت نيعمرا هايگذاريسرمايه يا گرفته
 در ويژه به داخلي توليدكنندگان براي را هاييرانت و داشته تاثير اقتصادي فعاالن توليد هايهزينه
 براي بازار گسترش و ايجاد به دولت اقدام اين تحليلي نظر از .كندمي ايجاد المللي بين رقباي مقابل
 اين رانتي وجه دارد، تاثير آنها درآمد افزايش بر غيرمستقيم صورت به و شده منجر اقتصادي فعاالن
 هازيرساخت روي بر هادولت كه هاييحوزه فعاالن. هاستپروژه انجام در نهفته هايانتخاب ها،فعاليت

 ساير فعاالن به نسبت مازاد درآمد نوعي كنند،مي گذاريسرمايه هاحوزه آن در توسعه و تحقيق يا
 .آورندمي بدست هاحوزه

 

 گوناگون انواع به دولتي هايمشيخط و تصميمات: )انباشت(١انتقالي هايپرداخت رانت -
 واگذاري، غيررقابتي شرايط به باتوجه و شده منجر خصوصي بخش به عمومي منابع انتقال به تواندمي

 خواهد منجر فعاالن اين سرمايه انباشت به كلي حالت در كه كند ايجاد هافعاليت اين براي رانت نوعي
 فعاالن، برخي به فعاليت مجوز اعطاي صورت به توانمي را انباشت رانت اين گوناگون اشكال. شد

                                                            
1Rents based on transfers 
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 خصوصي بخش به دولتي كارخانجات واگذاري صنعتي، واحدهاي تاسيس براي ارزان زمين واگذاري
 .كرد مشاهده...  و) سازيخصوصي(

 

 تعريف نيز 3محور عملكرد هايپاداش يا 2مشروط رانت را رانت نوع اين :١فراگيري رانت -
 وابسته اوليه مواد به آنكه از بيشتر كشاورزي، يا معدني فعاليت برخالف صنعتي فعاليت .اندكرده
 طرف از و 4اقتباس به نياز يكسو از نيز يادگيري و آوريفن. است آوريفن و يادگيري تابع باشد،
دانش (تكنولوژي) توليد، مهارت كار با ( يادگيري نيازمند صنعتي توليد. دارد 5انطباق به نياز ديگر

 براي دولت شرايطي چنين در. است برزمان امري كه باشدمي...)  و بازار در نفوذ شيوهتجهيزات، 
 هاشركت به ،كند محدود را رقابت كه موقتي مقررات ايجاد با فناورانه، بلوغ به دستيابي و يادگيري
 دروني فرصت و كرده كسب بيشتري درآمدهاي ،)تعرفه ديوار( حمايت پناه در دهدمي فرصت
 قدرت افزايش و فناوري ارتقاء روي بر گذاريسرمايه براي الزم سرمايه تهيه و فناوري كردن
يا اعطاي يارانه سود  6خارجي مشابه محصوالت واردات بر گذاريتعرفه. دهدمي را بازار در رقابت

هاي خاص (تسهيل اعتبارات به سمت فعاليت(پرداخت تسهيالت با نرخ ترجيحي) يا هدايت 
 .هاي اين نوع رانت استترين صورتها به اعتبارات بانكي) از جمله مهمدسترسي برخي فعاليت

بر و البته داراي آغاز و پايان است، موفقيت اين رانت باتوجه به ماهيت يادگيري كه امري زمان
 روط به تحقق اهداف است.در گرو پرداخت مقطعي (در يك محدوده زماني) و مش

   

                                                            
1. Rents for learning 
2 . Conditional Rent 
3 . Performance- Indexed Rewards 
4 . Adopting 
5 . Adapting 

  هم معروف است.» هاقانون مشابه«. اين موضوع به  6
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 اقتصاد در ها رانت انواع ):1( جدول
  مثال  رانت نوع

  بازاري رانت

 اقتصادي مازاد
  )مالكيت حقوق از ناشي انحصارات( كميابي از حاصل مازاد كالسيك

  صنعت در مقياس صرفه داراي بنگاه كمتر متوسط هزينه  )طبيعي( انحصار
   برتر، فناوري داراي محصول توليد از لحاص انحصار شومپيتري
   مديريتي عوامل از حاصل مازاد درآمد  نظارت و مديريت

 رانت
  غيربازاري

 انتقالي هايپرداخت
 صنعتي واحدهاي گذارانسرمايه به قيمت ارزان زمين واگذاري   )انباشت(

/  توسعه و تحقيق
  زيرساخت

 ساخت زيرساختي، هايپروژه در دولت گذاريسرمايه
 با هاشهرك در زيرساختي خدمات ارائه و صنعتي هايشهرك
 روي بر كننده گذاريسرمايه موسسات به كمك ارائه تخفيف،
 بنيادين تحقيقات

 و ترجيحي تسهيالت اعطاي ،خودرو واردات بر گذاري تعرفه  فراگيري
... 

  )112. ص, 1386, خان(از كار  برگرفته: منبع

 رانت؛ خوب يا بد؟
اگر بازارها كارآمد باشند، درآمدهاي مازاد نبايد وجود داشته باشند. البته اين از منظر تحليل اقتصادي،  

تصوير از كارآمدي بازارها تصويري ايستا است. در قالب تصوير پويا، اگر اين درآمدهاي مازاد، پاداش 
دهد كه براي تصاحب اين ر طول زمان به بقيه رقبا انگيزه مينوآوري، ابداع يا بهبود مديريت باشد، د

. دست يابند پاداش خالقيتبه عنوان رانت تا به  درآمدهاي مازاد، بيشترين خالقيت را بكار برده 
برداري از منابع مشترك جلوگيري كند. در بهره »1فاجعه منابع مشاع«تواند از بروز همچنين رانت مي

هاي غيربازاري، يعني . اما در مورد رانتنيستندهاي بازاري لزوماً بد ويژه رانته ب رانت بنابراين

                                                            
1 . The Drama of the Commons 
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توان گفت؟ از نظر منتقدان، توزيع رانت از سوي شود چه ميهايي كه توسط دولت توزيع ميرانت
  دولت با مخاطرات فراواني روبروست.

 رانت توزيع مخاطرات
هاي دولتي است. اين خط گذاريها و خط مشيگيريترين مبناي توزيع رانت در اقتصاد، تصميممهم
گذاري بر تحقيقات بنيادين هاي تهيه زيرساخت يا سرمايهها به ويژه در جاهايي كه از سياستمشي

ها را به دنبال تواند توزيع گسترده رانتشود، ميهاي حمايتگرانه متمركز ميفراتر رفته و بر سياست
كه در ادامه به  مخاطرات خود را دارد ،گيري فعاالنه از توزيع رانتبهره به تعبير ديگر، داشته باشد.

  ترين موارد پرداخته خواهد شد.مهم
  

تواند از طريق ايجاد انحرافات مياعطاي رانت : )بازار(سازوكار  هاقيمت مكانيسم در اختالل) الف
ها و كاهش رشد شود. در هاي بازاريِ تخصيص منابع، مانع كاركرد درست قيمتگسترده در مكانيسم

با برهم زدن تخصيص  ريزي شده)ريزي شده يا غيربرنامهتوزيع رانت (به صورت برنامهاين چارچوب، 
پذيري اقتصاد در قدرت انعطاف د مقامات،بازاري منابع و وابسته كردن تخصيص منابع به صالحدي

ها را كاهش داده و با ايجاد اعوجاجات قيمتي، معضالت سطح كالن (مانند تورم، بيكاري، برابر شوك
ها و كسر بودجه) و مشكالت سطح خرد (واحدهاي توليدي با زير ظرفيت) را كسري تراز پرداخت
به توزيع رانت اين است كه بسياري معتقدند كه  اطره اصليدر مجموع مخ زند.ايجاد كرده يا دامن 

تواند مانع آن شده و تشديد مشكالت را به جاي تحريك و تشديد رشد اقتصادي و تحول صنعتي مي
  دنبال داشته باشد.

  : 1جوييرانت يك) تحرب
تواند ساختار ها، گسترده شدن توزيع رانت در اقتصاد ميعالوه بر مخاطرات رانت براي سازوكار قيمت

اقتصادي كه همراه با توزيع رانت باشد، صرفنظر از انگيزشي عوامل اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. 

                                                            
1 . Rent-Seeking 
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، اين پيامد مخرب يگربخشي د كاهش كارايي و ايجاد درآمد مازاد براي بخشي از افراد جامعه به هزينه
هاي كسب رانت، بجاي گذاري فعاالن اقتصادي بر راهسرمايهموجب دارد كه بعضاً  به دنبالرا نيز 

هاي رانت، به معني جستجوي كسب فرصت» جوييرانت««شود. ميهاي ارتقاء كيفيت محصوالت راه
هاي از منابع انجاميده و هزينهتواند به اتالف هاي بازار است. رانتجويي ميبجاي جستجوي فرصت

  دست رفته زيادي براي جامعه در بر داشته باشد.
مداران در مداران را نيز تحت تاثير قرار داده و سياستهاي سياستتواند انگيزهجويي ميهمچنين رانت

جويان براي كسب حمايت آنها در انتخابات، منابع اقتصادي را بجاي جستجوي تامين منافع رانت
هاي حامي ساخته و سطح بسيار بااليي از ناكارايي در اقتصاد را به دنبال توسعه اقتصادي صرف گروه

را بجاي عبور از مسير بازار و تكيه بر خالقيت  اقتصاد جويان،به كانون منازعه رانتدولت  بياورند. تبديل
نهايت، تداوم توسعه نيافتگي جويي و انحصار و زدوبند و عدم شفافيت و در وري، به مسير رانتو بهره
  كشاند. مي
  

 رانت توزيع مزاياي
جويي موجب شده است كه گروهي از كارشناسان، احتمال تحقق پيامدهاي تحول آفرين مخاطره رانت

شده كنوني كه با كمتر ويژه در اقتصاد جهاني هاز نظر آنها بتوزيع رانت را دور از دسترس ارزيابي كنند، 
 نغمه رانت توزيع شده، تضعيف ملي اقتصادهاي بر هادولت مديريت سياسي، مرزهايشدن نقش 

  .گرددمي منتهي رقابت هايضرورت با متناقض هايسياست اتخاذ به كه است ناكوكي
 نشان تاريخي شواهد جهاني، اقتصاد كنوني فضاي در آن توزيع و رانت كه منفي معاني رغمعلي اما
 براي حداقلو توزيع رانت ( گريحمايتبر  تكيه بدون ايفناورانه تحول و توسعه هيچ كه دهدمي
 رانت توزيع از رها يا نيازبي ايتوسعه هيچ درواقع و نداده رخ) كشورها صنعتي توسعه اوليه هايدوره
  . است نبوده
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اقتصادي است كه در آن رانتي وجود نداشته باشد، اما واقعيت اقتصادها نشان  ،آلاقتصاد رقابتي و ايده
هاي بازاري لزوماً مخاطره ها از جمله رانتهمچنين رانتدهد كه اقتصاد بدون رانت ممكن نيست. مي

  . آميز نيست.
توزيع اين نوع رانت آثار پويا و بلندمدت  برخي گروهي از اقتصاددانان، هاي غيربازارياما درمورد رانت

 هاي بازاري دانسته و بر همين اساسرا (در صورت بكارگيري درست) مشابه آثار بلندمدت برخي رانت
 2در برابر رانت كاهنده ارزش 1يا ارزش افزا »رانت مولد«اي براي رانت شده و از قائل به كاركرد توسعه

روه به شواهد موفقيت كشورهاي شرق . اين گ)250(همان، ص  اندنيز صحبت كرده (رانت نامولد)
هايي كه به اشكال ها و رانتدهد كه دولت از طريق حمايتمطالعات آنها نشان مي آسيا اشاره دارند.

پذيري خود داد، اين توليدكنندگان را در جهت تقويت رقابتكنندگان قرار ميگوناگون در اختيار توليد
هاي شرق آسيا كه طي آن توليدكنندگان عتباري دولتهاي اكرد. به طور مثال، سياستهدايت مي

پيشرو، به منابع مالي كم بهره دسترسي داشته و دولت از طريق كنترل عملكرد صادراتي اين 
هاي مشهور توليدكنندگان، نحوه استفاده آنها از اين منابع در توليد را زيرنظر داشت، به يكي از مثال

  در اين زمينه بدل شده است.
نقش  »تحقيق و توسعهرانت «و » رانت فراگيري«، »رانت انباشت«دهد كه توسعه نشان ميتجربه 

ها را از يكديگر تفكيك كرد. توان رانتمهمي در فرايند توسعه داشته و از منظر پيامدهاي بلندمدت مي
در  با اشاره به همين شواهد تجربي ممكن شده است.» رانت نامولد«در مقابل » رانت مولد«بحث از 

تواند اما مي ،مدت استاين تحليل اگرچه توزيع رانت منجر به دور شدن از شرايط رقابتي در كوتاه
تواند ميگيري رشد اقتصادي و تحول صنعتي پيامدهاي مثبتي براي بلندمدت در برداشته باشد. شتاب

  صحبت كرد. » رانت مولد« توان ازميپيامد بلندمدت توزيع رانت بوده و از اين منظر، 
  
  

                                                            
1 . Value-enhancing rents 
2 . Value-Reducing Rents 
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 سياست صنعتي و توزيع رانت
هاي صنعتي يا سازمان صنعتي يك سياست صنعتي به معناي هدايت تخصيصي منابع بين بخش

هاي صنعتي سياست .گرددارتقاء توليد اتخاذ مي رشد اقتصادي وبخش خاص است كه به منظور بهبود 
  هايي براي بخش خصوصي نهفته است. ها، رانتهاي متنوعي دارند، در همه اين سياستروش

  توسعه نفع به چندبعدي چيني زمينه
تاثيراتي كه برخي گذارد. هاي صنعتي بر جاي مياي بر پويشهاي صنعتي تأثيرات پيچيدهسياست

اين زمينه چيني با توزيع . اندياد كرده» به نفع توسعه چيني چند بعديزمينه« عنوان محققان از آن با
كند دولت تالش ميهاي پيشرو در هم آميخته است. به طور مثال هايي در قالب حمايت از بخشرانت

هايي مانند كاهش حق بيمه كارفرما، معافيت مالياتي، جوايز صادراتي براي تا از طريق اعطاي مشوق
هايي داند يا از طريق وضع مجازاتها را موجب ارتقاء توان توليدي كشور ميهايي كه رونق آنفعاليت

هاي ها را موجب رونق فعاليتهايي كه آنمانند افزايش ماليات، وضع ماليات يا عوارض، بر فعاليت
هاي ذارد و فعاليتداند، بر وضعيت و سودآوري كسب و كارهاي گوناگون در كشور تاثير گاقتصادي نمي

  پيشران را تقويت كند.
 ،شودكه در ادامه به آن پرداخته مي كه گفته شد با مخاطرات فراواني روبرو استها همچناناين سياست

ها ها براي جلوگيري از بروز اين مخاطرات وجود دارد؟ آيا همه دولتاما آيا راهي بجز حذف كلي رانت
  ستند؟به يكسان در معرض اين مخاطرات ه

  جوييرانت كاهش و رانت توزيع مخاطرات با مواجهه
اما آنها  ،اندها بهره گرفتهاي خود از اعطاي رانتهاي توسعهآسيا اگرچه در برنامهكشورهاي شرق 
  اند. اين شروط به طور خالصه عبارتند از:ها را با چند شرط مهم تلفيق كردهتوزيع اين رانت

رسد كه كيفيت دولت و اراده سياستمداران ارشد، نقشي مهم نظر ميبه  :گراتوسعه دولت وجود -
ها دارد. تنها دولتي كه سياستمداران ارشد آن از اراده كافي براي كنترل نحوه د ر توزيع نحوه رانت

تواند توسعه صنعتي را مي ،توزيع رانت در جهت بهبود رشد اقتصادي و تحول صنعتي برخوردار باشند
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اي با بخش خصوصي داشته اين دولت بايد بتواند با حفظ استقالل خود، همكاري پيوستهبه پيش ببرد. 
ها هاي خود را از طريق كسب نظرات و دانش بخش خصوصي درباره اين سياستو كيفيت سياست

 افزايش بخشد.

كشورهاي شرق آسيا از ساختار سازماني مناسب در جهت اجراي  :گذاريسياست بخشي تمركز -
هاي دولتي در د حمايتگيري در موراند. تصميمهاي توزيع رانت برخوردار بودهميز سياستموفقيت آ

هاي مختلف سازي بخشدر چارچوب يك نهاد فرابخشي كه وظيفه و توان هماهنگ اين كشورها
صورت گرفته است. اين مسئله به جلوگيري از توزيع نامناسب  ،ها را داشتهدولت در جهت سياست

 كاهش انحراف آنها از اهداف اعالم شده كمك كرده است. ها يارانت

گيري ها در اقتصاد، جهترسد يك شرط ديگر مولد بودن توزيع رانتبه نظر مي :محوري توليد -
هاي مولد و اي توزيع شود كه به ارتقاء فعاليتها بايد بگونهتوليد محور در دولت است. اينكه رانت

ها بايد به كسب و كارهايي ها نيز رانتا منجر شود. در ميان اين فعاليتهبيشترين پاداش به اين فعاليت
 كه بيشترين تاثير را بر اقتصاد دارند (صنايع خوش آتيه) محدود شود.

ها موجب ايجاد رقابت بين فعاالن اقتصادي براي كسب اين توزيع رانت :جوييرانت از جلوگيري -
ها و اتالف گسترده منابع در اقتصاد گردد. بر اين ها شده و ممكن است موجب ريخت و پاشرانت

جويي استفاده شده است، به طور هاي گوناگوني براي كاهش شدت رانتاساس، در شرق آسيا از روش
يعني واحدهاي توليدي بسيار » هاچائبول«هاي دولت به كردن رانتمثال در كره جنوبي با محدود

  ها جلوگيري به عمل آيد.ي رانتزايبزرگ، تالش شده است تا از اختالل

ها در فرايند توسعه صنعتي با مخاطرات گيري از رانتر مجموع موارد باال، شرايطي را كه طي آن بهرهد
  دهد.كمتر و دستاوردهاي بيشتري همراه خواهد بود نشان مي
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 تجربه كشورهاي شرق آسيا در توزيع رانت (مولد)

  تجربه كره جنوبي در توزيع رانت
هاي كره جنوبي از جمله كشورهايي است كه رشد خيره كننده و تحول عظيم قدرت توليدي را در سال

دهد كه تجربه كرده است. شواهد تاريخي نشان مي 1960-1990پس از جنگ جهاني دوم، به ويژه 
 ترينمهم هاي گوناگون از رانت مولد در فرايند توسعه صنعتي خود بهره برده است. اين كشور به شكل

  توان در قالب موارد زير دسته بندي كرد:ها را ميرانت

هايي مجوز واردات (براي دولت كره جنوبي، تنها به شركت :صادرات ازاي در وارداتي سهميه -
ها بتوانند بخشي از محصوالت توليدي خود كرد كه اين شركتورود تجهيزات و مواد خام) اعطاء مي

ها از حمايت سودآور اي بود كه اين شركتاي دولت به گونههاي تعرفههمچنين سياست را صادر كنند.
 يا كمتر سودآور توانستلزوم برخورداري از اهداف صادراتي (كه ميهاي داخلي، در كنار در فروش
اي برخوردار بودند. درواقع رانت برخورداري شبه انحصاري (با محدوديت ورود رقب باشد) آورحتي زيان 

ها بتوانند عملكرد صادراتي شد كه اين شركتها داده ميخارجي) در بازار داخلي، درحالي به اين شركت
ها در بازار خارجي، مناسبي از خود نشان دهند. اين حمايت بخصوص با جبران برخي از زيان شركت

مقياس (و كاهش هاي ها به سمت توليد با حداكثر ظرفيت و بهره گيري از صرفهبراي اينكه شركت
 هاي توليد) گام بردارند موثر بود.هزينه

تر از نرخ (نرخ بهره پايين با نرخ ترجيهي اعطاي وام: پيشرو هايشركت به تسهيالت عطايا -
ها در ابتداي دوره ، رانت ديگري بود كه دولت اين كشور با ملي سازي بانكهاي تجاري)بهره وام

هايي ها بيشتر به شركتها اعطا كرد. اين وامبانكي به اين شركت) و كنترل منابع 1960ژنرال پارك (
 شد. اين مسئله كه با نرختوانستند عملكرد صادراتي مناسبي از خود نشان دهند، اعطا ميكه مي
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هاي پايين همراه بود برخي محققان را بر آن داشته است كه ادعا كنند دولت كره جنوبي با كنترل بهره
گرفت و پول دريافت شده گذاران ماليات ور ضمني از سپردههاي بانكي، به طامچگونگي تخصيص و

 هاي مورد لطف و توجه خود به جريان انداخت. گذاري به طرف بخشرا براي سرمايه

توسعه صنايع  كه دولت كره جنوبي در صدد  1970در دهه  :صنعتي مستقيم گذاريسرمايه-
بري بسيار باالي ه اقتصاد اين كشور) برآمد، به دليل سرمايهاي (براي تنوع بخشي بسنگين و واسطه

گذاري بخش خصوصي به حضور در اين حوزه، برخي صنايع سنگين با سرمايه تاين صنايع و عدم رغب
ها كه از مستقيم خود دولت انجام شد و به نوعي دولت با تشكيل اين صنايع، براي ساير شركت

» صرفه شبكه«كردند نوعي هاي اين صنايع براي توليد محصوالت نهايي خود استفاده ميفرآورده
ها كاهش داد. اين اي را براي آنهاي نهايي تهيه مواد خام و واسطهي كه هزينهايجاد كرد. به اين معن

هاي توليد اين توان رانتي دانست كه منابع ملي كشور، در قالب كاهش هزينهمنابع را از اين نظر مي
يدا به صورتي غيررقابتي به اين منافع دسترسي پكنندگان، بيشتر نصيب آنها شده و آنها دسته از توليد

 كردند.

دولت كره جنوبي از طريق كنترل قيمت محصوالت كشاورزي، به نوعي  :غذا قيمت نترلك -
توليدي در اين كشور سودآور باشد.  دستمزدها در بخش شهري را كنترل كرده و موجب شد تا فعاليت
فقيت گردد. البته دولت به دليل مواين مسئله نيز نوع ديگري از رانت براي بخش مولد محسوب مي

هاي نسبتاً برابر و قابل قبول زمين كه كفاف قبلي در اصالحات ارضي و برخورداري زارعان از قطعه
 داد، به اين مهم دست پيدا كرد.مخارج آنها در شرايط پايين بودن قيمت محصوالت كشاورزي را مي

هاي رساختگذاري بسيار عظيمي بر زيدولت كره جنوبي سرمايه :هازيرساخت در گذاريسرمايه -
و درحالي كه توليد به دليل تحوالت جهاني (قيمت نفت)  1970كشور انجام داد و حتي در انتهاي دهه 

ها را دنبال كرد. اين هاي خارجي، گسترش زيرساختبا ركود مواجه شده بود، از طريق اخذ وام
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ولد اين اقتصاد داشته اي توسعه داده شدند كه بيشترين تاثير مثبت را بر بخش مها به گونهزيرساخت
 باشند.

 

  در توزيع رانت  تجربه چين
اي كنندهاقتصاد چين در چند دهه گذشته باالترين نرخ رشد متوسط را در جهان داشته و عملكرد خيره

هاي اقتصادي را در گذار از كشوري فقير به كشوري در حال توسعه و تبديل شدن به يكي از ابرقدرت
  است.آينده جهان تجربه كرده 

ها براي تحول اقتصادي بهره اقتصاد چين نيز در طول اين فرايند رشد سريع خود، از انواعي از رانت
  توان به صورت زير دسته بندي كرد:ها را ميگرفته است. اين رانت

كي از هاي توليدي، يتامين مالي فعاليت :توليد تحول پيشران هايشركت به اعتبار اعطاي -
اي) كه هاي توسعه صنعتي در كشورهاي درحال توسعه است اما معموالً هزينه وام (يا نرخ بهرهگلوگاه

هاي گيرد، مانع ترغيب فعاالن اين بخش براي تامين مالي پروژهبراي اين تامين مالي صورت مي
هاي مولد يكي و هدايت اعتبارات به سمت بخشسياست اعتباري نوين خود است. بر همين اساس 

  .گرددمحسوب مياز جمله چين هاي اصلي موفقيت اقتصادهاي شرق آسيا از ستون
طراحي  اعتبارات و متمركز تخصيصدولت چين نيز مانند كره جنوبي با كنترل منابع بانكي و 

 هايطرح جهت در را بانكي ها، خلق اعتباراتسازوكارهايي براي جلوگيري از سودجويي بانك
هاي توليدي قرار هاي ارزان در اختيار شركتهايي كه در قالب وام. درواقع رانتداد سوق ايتوسعه
 ،شدهاي قيمتي محسوب ميرانت انباشت بود، رانتي كه اگرچه انحراف از مكانيسم يگرفت نوعمي

  اشته است.اما نقشي مهم در تشويق توسعه و تحول صنعتي اين اقتصادها د

دولت چين براي غلبه بر مشكل بازار داخلي محدود و مقابله با توليد  :صادراتي هايمشوق -
هاي هايي براي صادرات كرده است و با اعطاي معافيتهاي خود اقدام به ارائه مشوقزيرظرفيت بنگاه

محصوالت صادراتي و ساير هاي وارداتي (براي واردات مواد خام و واسطه) ، معافيت از تعرفهمالياتي
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ها اعطا كرده است كه در هايي را به فعاالن اين حوزهها در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، رانتمشوق
 جهش توليد اقتصاد چين نقش داشته است.

پذيري مهم چين براي حفظ رقابت هاييكي از سياست :كشاورزي محصوالت قيمت كنترل -
اين كنترل غيرمستقيم دستمزدها (از طريق كنترل هزينه خوراك) بوده است.  ،هاي توليديشركت
) همچنان الزام كشاورزان به فروش مقدار 1970از دوره تغيير استراتژي توسعه (انتهاي دهه كشور 

، اما به كشاورزان اجازه داده است تا با كشت يمت معين به دولت را حفظ كردهمعين محصول با ق
سهميه، آن را در بازارهاي آزاد بفروشند. درواقع دولت با ايجاد بازار دوگانه (و حفظ  محصول بيشتر از

اختالل قيمتي)، رانت حاصل از محصوالت كشاورزي ارزان را بخش صنعت منتقل كرده است تا در 
هاي قالب توليد صنعتي مورد استفاده قرار گيرد. چين همچنين با حفظ اين دستوركار دوگانه براي سال

  متمادي، مانع از تحميل فشار حاصل از صنعتي شدن به كشاورزان شد.

اقتصاد چين در چند دهه گذشته شامل رشد خيره كننده ايجاد  :هازيرساخت در گذاريسرمايه -
چين در يك دهه اخير با ميزان مصرف سيمان  سيمان مقايسه ميزان مصرف ها بوده است.زيرساخت

دهد. برپايه يك مقايسه، درحالي در آمريكا، عمل ساخت و سازهاي عمراني در چين را به ما نشان مي
ميليارد تن بود، اما مصرف چين  4,5حدود  2000 -1901هاي كه كل مصرف سيمان آمريكا در سال

بوده كه عمق و گسترده رونق چين و رونق كسب  ميليارد تن 6,5معادل  2013-2011هاي در سال
 .دهدو كارهاي توليد و صنعتي را نشان مي

سازي ممكن است روشي خصوصي :سازي خصوصي سپس و دولتي مستقيم گذاريسرمايه -
از طريق فرايند واگذاري،  سازيها در اقتصاد مورد توجه قرار گيرد، اما خصوصيبراي رفع رانت

ها همراه با را نصيب برخي فعاالن اقتصادي كند، درحالي كه اعطاي اين رانت هاي بسيار كالنيرانت
دولت چين در مرحله انقالب  شروطي براي كسب اهداف رشد و ارتقاء تحول صنعتي نباشد.

اي را بر روي بخش صنعتي انجام داده هاي گستردهگذاري)، سرمايه1978-1949سوسياليستي خود (
 هاي دولتي همراه بود.بخش صنعتي تماماً با فعاليت شركت بود كه در نتيجه آن رشد
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داري در اين كشور بود، دولت اين كشور ر دوره درهاي باز اقتصاد چين كه با گسترش بخش سرمايهد
در اين مرحله  ها اقدام كرد.وري آنايش بهرههاي دولتي و تالش براي افزسازي بنگاهبه خصوصي

از رويكردي گام به گام و با تنظيم ميزان رانت اعطا شده به بخش  نيز دولت اين كشور با پيروي
اي را به خوبي دنبال كرد. در مرحله اول هاي اين بخش، اهداف توسعهخصوصي با ظرفيت

 بر چين دولت تالشانجام گرفت  1990و اوايل دهه  1980در انتهاي دهه  بيشتر كهسازي خصوصي
 حفظ را هابزرگ«. اين سياست با شعار بود كوچك هاينگاهب سازيخصوصي و رگهاي بزحفظ بنگاه

دليل اصلي اين كار، فقدان توان سرمايه الزم و به ويژه توان  .شد دنبال »كن رها را هاكوچك و كن
مديريتي كافي براي مديريت واحدهاي بزرگ صنعتي در بخش خصوصي در اين دوره عنوان شد. 
 درواقع دولت چين تالش كرد تا رانت انباشتي كه در قالب خصوصي سازي نصيب فعاالن اقتصادي

د تا مانع بروز ركود و تعطيلي (به دليل سوء مديريت) در هاي آنها متناسب باششود، با ظرفيتمي
در مرحله دوم نيز، پس از گسترش بخش خصوصي و دستيابي به بلوغ  واحدهاي خصوصي شده گردد.

هاي بزرگ تجاري (در سازي و ايجاد گروهها با محوريت تيمنسبي، واگذاري بخش ديگري از شركت
مورد توجه اقتصاد چين قرار گرفت. همچنين روند خصوصي پذير شدن در بازار جهاني) جهت رقابت

هاي هاي چين دولتهاي مختلف چين بسيار متفاوت است و هنوز در بسياري بخشسازي در استان
  اند.هاي خود را حفظ كردهمحلي شركت
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 آسيا شرق كشورهاي توسعه فرايند در شده توزيع هايرانت انواع ):2( جدول
  اقدامات  كشور

  جنوبي كره
  )توسعه اوليه(مراحل  صنايع برخي ايجاد /يراهبرد يعصنا يساز يمل -
  ارزان مالي منابع به راهبردي صنايع دسترسي تضمين -
  داخلي صنايع پسين پيوندهاي ايجاد از حمايت -
  جهاني بازارهاي به توليدكنندگان دسترسي تسهيل -

  چين
  )سو اين به 1978(دوره 

  ارزان يبه منابع مال يراهبرد يعصنا يدسترس ينتضم -
  و اعطاي معافيت يجهان يبه بازارها يدكنندگانتول يدسترس يلتسه -
 بهرانت  صورت به كشاورزي مازاد از بخشي انتقال و توليد هايهزينهكنترل -

  صنعت بخش
  توليدي واحدهاي گام به گامسازي خصوصي -

  تايوان
  يگسترده با بخش خصوص يمساع يكتشر -
  كوچك صنايع سازيشبكه  -
  يراهبرد يهابه حضور در بخش يبخش خصوص يبترغ -

  يراهبرد يهادر بخش يگذار يهبه سرما يبخش خصوص يبترغ -  ژاپن
  يراهبرد يعبه صنا يدهبه وام يبخش مال يبترغ -

  )1396, مقيسه ;1395, عطار ;1384, جهاني بانك ;1386, خان(از كار  برگرفته: منبع

 تجربه توزيع رانت در اقتصاد ايران
هاي (مخارج دولت، شركتابع نفتي و حجم بزرگ مخارج دولتي اقتصاد ايران، به دليل برخورداري از من

واقع سهم  با توزيع رانت مواجه است. در اقتصادي است كه به صورت گستردهها)، دولتي و شهرداري
نيز نام نهند. » دولت رانتير«موجب شده است تا دولت ايران را بخش عمومي نفت در درآمد باالي 

 -گيري الگوهاي حاميرانتير بودن دولت، رانتجويي گسترده را نيز به دنبال داشته و بعضاً به شكل
درهنگام  پروري نيروهاي سياسيگيري و تخصيص منابع و حاميدر ساختارهاي تصميم 1پيرو

هاي بسيار متنوعي سازوكارهاي توزيع رانت در اقتصاد ايران، صورتگذاري انجاميده است. سياست

                                                            
1 . Patron-client networks 
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در ادامه به چند  اي را ميان فعاالن اقتصادي به دنبال داشته است.داشته و رانتجويي بسيار گسترده
  شودنمونه آن اشاره مي

 
   هاي نامولدتوزيع رانت  تجربه

كه برخالف شرق آسيا، توزيع رانت در اقتصاد ايران، با پيامدهاي تحريك رشد اقتصادي رسد به نظر مي
ها و نحوه توزيع رانت در اقتصاد ايران و نيز تحول صنعتي همراه نبوده است. در ادامه به برخي سياست

  شود:اشاره مي
هاي هاي گذشته، اقتصاد ايران شاهد دو دسته سياستدر سال :نامشخص تجاري هايسياست
اي ها و موانع گمركي در قالب كاهش طبقات تعرفهاول كاهش تعرفه بوده است. سياست متضاد تجاري

هاي تعرفهوضع و نيز گسترش مناطق آزاد،. درحالي كه سياست دوم ممنوعيت واردات و صادرات و نيز 
هاي قبلي و فعلي) بوده است. در هيچ يك از اين دو سياست به نظر ريمدر دوره تحبويژه گمركي (

گيري مشخصي به نفع صنايع خاص را مد نظر داشته و تالش كرده باشد تا با رسد دولت جهتنمي
هاي ها را دنبال كند. سياست كاهش معافيتنوعي ايجاد رانت مشروط، رشد و ارتقاء صنعتي اين فعاليت

زاد و ويژه موجب شده است تا اين مناطق به نوعي گريزگاه براي دورزدن موانع و تجاري در مناطق آ
اي هيچ بازه زماني مشخصي پيش ديوار تجاري كشور بدل شوند، در حالي كه كاهش طبقات تعرفه

 .گذاردوري باقي نميهاي مشخص براي ارتقاء بهرهروي فعاليت

گذاري بر تعرفه مواردي مانند از توليدات داخلي هم،گذاري و حمايت در مورد سياست دوم يعني تعرفه
رعايت شروط آن (بازه زماني محدود، كاهنده و مشروط به تحقق برخي اهداف)  بدون 1واردات خودرو

صرفاً با ايجاد شرايط انحصاري و قيمت باالتر براي خودروهاي داخلي، به انتقال بخشي از مازاد رفاه 

                                                            
شود، به دليل آنكه موجب باالرفتن قيمت اين خودروها و هدف حمايت از توليد داخلي انجام ميكه با ها اين تعرفه.  ١

شود، شرايط افزايش فروش خودروهاي داخلي (يا حتي افزايش قيمت آنها بدليل انتقال تقاضاي خودرو به اين خودروها) مي
   كنند كه همراه با درآمدهاي اضافي براي آنهاست.خودروسازان داخلي ايجاد ميشبه انحصاري براي 
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داخلي انجاميده و بويژه در قريب به دو دهه اخير، با تحول توان توليد كننده به توليدكنندگان مصرف
  .اين صنعت همراه نبوده است

هاي اعتباري نيز در دو دهه اخير، دولت در حوزه سياست :نامشخص اعتباري هايسياست
سازي نرخ سود بانكي و از سوي هاي متناقضي را در پيش گرفته كه از يكسو به سمت يكسانسياست

هاي عامل ها و بانكيگر به سمت پرداخت تسهيالت با نرخ ترجيحي (يارانه سود) از طريق صندوقد
  بوده است.

 مكانيسم اصالح و) نرخي چند سود نرخ( ترجيحي سود نرخ حذف براي تالشدر مورد سياست اول،  
 سود نرخ شدن يكسان و ايتوسعه بانكداري حذف به منجر توسعه، سوم برنامه در پول بازار تنظيم
 تا شد داده اجازه هاوزارتخانه به زمان همان در در قالب سياست دوم، كه است درحالي اين .شد بانكي

 اساس، اين بر درواقع. كنند پرداخت »سود يارانه« خود نظر از داراولويت هايطرح به ،داخلي منابع از
 برنامه سازمان از رانت، اين پرداخت نحوه بر مركزي كنترل اما .شد احيا ديگر نوعي به اعتباري رانت
 غيرمتمركز اتخاذها، وجود انواع و اقسام صندوق. شد منتقل هاوزارتخانه به است ايتوسعه سازماني كه

هايي مانند اعطاي هاي گوناگون و صرف مبالغ متعدد و طرحدر وزارتخانهحمايتي  هايسياست
(كه با تسهيالت ترجيحي همراه بود) در جهت حمايت از توليد  1هاي زودبازدهتسهيالت به بنگاه

ها، اتالف گسترده منابع و نيز توزيع رانت غيرمولد بسيار زيادي صنعتي بدون هماهنگي ميان دستگاه
  را در اقتصاد كشور به دنبال داشته است.

(كه در قانون برنامه و  معدن و صنعت بانك مانند سابق اعتباري نهادهاي مدت، اين طي در همچنين
 صنعتي مالي تامين جهت در نهادهايي ساير و نهاد اصلي تامين مالي صنعتي است) 1351بودجه سال 

 درحالي اند،داده ادامه خود حيات به همچنان ،تشكيل شده بودند سود نرخ شدن يكسان از پيش دوره از
 از اعتبارات اعطاي نحوه بر ايبرنامه نظارت و بوده نامشخص صنعتي مالي تامين در آنها جايگاه كه

   .گيردنمي صورت ها تقريباًنهاد اينسوي 

                                                            
  .بود كوچك صنايع از دولت حمايت بر قرار شد، اجرا 1385 سال در كه طرح اين در.  1



21 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

21 
 

 فراخور به يا بودجه ذيل بعضاً و برنامه بدون كه ارزي ذخيره صندوق از برداشت نيز اخير هايسال در
 ،هاي ترجيحي همراه استو با نرخ گيردمي صورت) 1398 بهار سيل مانند( كشور در گوناگون اتفاقات

  .دهد.در اقتصاد ايران را نشان مي رانتاعطاي نامشروط و بي برنامه حجم عظيم 
هاي مقطعي در مخارج نوسان درآمد نفتي در اقتصاد ايران به معني گشايش: جوييرانت كنترل عدم

هاي رونق كه صرفنظر از عملكرد اقتصاد ايران، منابع بسيار اين مسئله به ويژه در دوره .دولت است
، تشديد رانتجويي دهدهاي گوناگون قرار ميگيران در جهت اختصاص به طرحزيادي در اختيار تصميم
رسي توان عطش دستجويي را ميهاي اين رانتترين كانالمهم .داشته استو تبعات آن را به دنبال 

به منابع بانكي، كشمكش بر سر تصاحب واحدهاي توليدي دولتيِ مشمول واگذاري و تالش براي 
  انحراف تخصيص منابع بودجه به سمت اهداف خصوصي و گروهي دانست.

سازوكارهاي رشد نقدينگي كه در اقتصاد تورمي ايران به معني ايجاد  :بانكي منابع رانتي توزيع
بيانگر آن است كه هر  ،كنندكه به منابع و اعتبارات دسترسي پيدا مي قدرت خريد براي كساني است

اي در قالب اعتبار و قدرت خريد (رانت انباشت) در اختيار برخي از فعاالن هاي بسيار گستردهساله رانت
» درآمدهاي اضافي«اقتصادي كه باتوجه به روابط خود به منابع بانكي دسترسي دارند قرار گرفته و 

 منابع به دسترسي عطشاي را در قالب جويي گستردهنها را به همراه دارد. اين مسئله رانتبراي آ
  .است داشته دنبال به بانكي

 فرايند در آنچه رسدمي نظر به :سازيخصوصي اسم به دولت هايدارايي واگذاري
 است بوده) مديريتي اهداف تغيير بجاي( دولت اموال واگذاري است داده رخ ايران در سازيخصوصي

 اين توليدي توان از بيشتر توليدي، واحدهاي فيزيكي تجهيزات و ابنيه و هازمين ارزش آن، طي كه
 از حاصل رانت كسب و اموال اين تصاحب دنبال به آنها و گرفته قرار خريداران توجه مورد واحدها
 رانتجويي به شد، خواهد آن صاحبان نصيب اموال اين تصاحب با كه رانتي حجم .اندبوده آنها فروش
 هپكو تپه، هفت نيشكر مانند واحدهايي سرنوشت و واگذاري فرايند و زده دامن حوزه اين در گسترده
  .دهدمي نشان را جوييرانت اين تبعات از هايينمونه تنها ،... و تبريز سازي ماشين اراك،
هاي دولتي) دولت (بودجه عمومي و شركتدست آخر اينكه بودجه  :بودجه در گسترده جوييرانت

گردش مالي بسيار گسترده موجود در اين بودجه، همراه  .بخش مسلط را در اقتصاد ايران برعهده دارد
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جويان است كه دسترسي به منابع عظيم بودجه دولت (كه هر ساله با اضافه با اين پيام براي رانت
هاي گسترده خواهد بود. بي انضباطي تصاحب رانت برداشت از مقدار مصوب هم همراه است) به معني

ريزي مبتني بر عملكرد و نيز فقدان ارتباط برنامه و بودجه، در كنار مالي دولتي، فقدان بودجه
ريزي انبساطي (مبنا قرار گرفتن سال گذشته براي اختصاص بودجه سال رويكردهاي سنتي بودجه

هاي داراي اولويت اجرا و سازوكارهاي و پروژه هاجاري) و وابستگي سازوكارهاي انتخاب طرح
 بودجه در گسترده رانتجوييو صالحديد مقامات دولتي  تخصيص منابع به آنها به مسيرهاي سياسي

  را در قالب تالش براي انحراف تخصيص مصارف بودجه به سمت اهداف خود در پي دارد. 
 

  مولد هايتوزيع رانتتجربه 
هايي از توزيع رانت مولد نيز بوده ريزي براي توسعه، شاهد دورهدهه برنامه 7اما اقتصاد ايران در طول 

  در كشور اشاره شده است.توزيع رانت مولد انواع ترين مهمدر ادامه به است. 
 بانك ترينمهم عنوان به بانك اين :1340 دهه در معدني و صنعتي بانك اعتباري هايسياست

 تاسيس مانند هاييطرح مالي تامين و صنايع توسعه در مهمي بسيار نقش انقالب از پيش ايتوسعه
 .است داشته خودروايران
 جهت در ،1340 دهه در ايدرو سازمان ايجاد ):ايدرو( صنايع نوسازي و گسترش سازمان ايجاد
 استقرار و است گرفته صورت ايواسطه و ايسرمايه صنايع زمينه در گذاريسرمايه در دولت حضور

 رانت نقش است، گرفته صورت دولتي منابع محل از كه تبريز و اراك سازيماشين مانند واحدهايي
 .است داشته پي در توليدي واحدهاي براي را شبكه هايصرفه از حاصل
 كرده اجرا ايران توسعه تاريخ دهه هفت طول در دولت كه عمراني هايبرنامه :هازيرساخت ايجاد
 برق و آب مانند زيرساختي تسهيالت به دسترسي يا نقل و حمل هايهزينه كاهش طريق از نيز است

  . است داشته دنبال به را صنايع از برخي توسعه گاز، و
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 بندي جمع
از منظر اقتصادي هرگونه پرداخت بيشتر از شرايط رقابتي به عوامل توليد، نوعي اعطاي رانت به آنها 

ا در اقتصاد بسيار متنوع  بوده و هرجايي كه هدهد كه رانتشود. گزارش حاضر نشان ميميمحسوب 
  توان سراغ گرفت.ها را ميشرايط رقابتي بر اقتصاد حاكم نباشد، اين رانت
كه نوعي شرايط غيررقابتي بر آن حاكم است همواره اين سازوكارهاي دولتي تخصيص منابع نيز به دليل

توانند تخصيص منابع را به هم بزنند يكي از ها ميها است. از آنجايي كه رانترانتهمراه با توزيع 
ها از طريق كاهش مداخله دولت عنوان شده است، اما كارشناسان ديگري كه بر راهكارها محو رانت
تبعات ناپذيري حذف همه آنها تاكيد دارند، با اشاره به آثار و ها در اقتصاد و امكانحضور گسترده رانت
ها از منظر تاثيرات ها (تاثير بر رشد اقتصادي و ارتقاء توان توليد)، بين انواع رانتبلندمدت توزيع رانت

هايي كه بتواند رشد اقتصادي بلندمدت را تسريع شوند. از نظر آنها رانتبلندمدت آن تمايز قائل مي
شوند كه اگرچه منافع محسوب ميهايي مولد تحول توان صنعتي را به دنبال بياورد، رانتكرده و 

گردد، اما در قالب بهبود سطح اي خاص (در اينجا توليدكنندگان صنعتي) ميمستقيم آن نصيب عده
  رفاه و جايگاه كشور در تقسيم كار جهاني، منافع آن در بلندمدت نصيب همگان خواهد شد.

دهد تصادهاي شرق آسيا نشان ميها در اقتصاد ايران نسبت به اقبررسي و مقايسه نحوه توزيع رانت
است. درحالي كه توزيع  هاي جدي با اين اقتصادها داشتهها در اقتصاد ايران تفاوتكه توزيع رانت

رانت در اقتصادهاي شرق آسيا، ابزارهايي مشخص براي تقويت و تسريع توسعه صنعتي بوده و عموماً 
ه بلوغ صنعتي براي رقابت در بازار جهاني در جهت تقويت توليدكنندگان و كمك به دستيابي آنها ب

ها بيشتر تابع الگوهاي حامي پروري و مورد استفاده قرار گرفته است، در اقتصاد ايران، توزيع رانت
  نفع بوده است. هاي ذيتقويت گروه

گيري متمركز و هماهنگ و همچنين درحالي كه در اقتصادهاي شرق آسيا، سازوكارهاي تصميم
نظارت نسبتاً دقيقي بر تحقق اهداف توزيع رانت صورت گرفته و از ابزارهاي مختلف براي محدودكردن 

يش گذاري بر افزاگذاري فعاالن اقتصادي براي كسب رانت (بجاي سرمايهجويي و سرمايهدامنه رانت
شد، عدم تمركز، عدم هماهنگي و عدم نظارت مشخص در پذيري در بازارها) استفاده ميقدرت رقابت
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سازوكارهاي تخصيص رانت در اقتصاد ايران موجب شده است تا حتي در مواردي كه دولت با اهداف 
به تعبير  اي دست به توزيع رانت زده است، در عمل دستاورد قابل قبولي از آن به دست نيايد.توسعه

تغيير رويه در ، توزيع آن اي بودن، عدم برنامهسازوكار توزيع رانت عدم تمركز ديگر مواردي مانند
هاي مختلف و باقي گذاشتن نهادهاي مختلفي كه همگي با وظايف توزيع رانت سروكار دارند اما سال

ها در اقتصاد ايران تهاي شكل كنوني توزيع رانترين ضعفو ... بزرگ با يكديگر هماهنگ نيستند
  گردد.محسوب مي

گيري دولتي وجود دارند، آنچه اهميت دارد نه ها در هر تصميمرسد كه رانتدر مجموع به نظر مي
حذف همه موارد رانت از اقتصاد (كه نه امري ممكن و نه لزوماً مطلوب است)، بلكه بازآرايي سازوكار 

 در خدمت حامي پروري) به سازوكاري است كه رانت در توزيع رانت از روندهاي آشفته فعلي (و بعضاً
  خدمت توسعه صنعتي باشد.
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