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 چکیده

آید. در این الگوي محور، یک نیاز اساسی براي کشورهاي در حال توسعه به شمار میتحقق اقتصاد دانش
وري، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. ترین عامل در بهبود بهرهنقش دانش به عنوان اصلی ،اقتصادي
ات اقتصادي جهان بر اساس الگوي اقتصاد اصلی این مقاله آن است که در شرایطی که مناسب مسالهبنابراین 

شکل وري، ممحور است، الگوي اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهاي نفتی، بدون توجه به تولید و بهرهدانش
باشد. با توجه به ضرورت اقتصادي کشور براي حرکت از  اقتصاد متکی بر درآمدهاي گشاي اقتصاد ایران نمی

قق وري و تحبهره ودرآمدهاي نفتی  کردنحوه هزینه ارتباط بین این مقاله محور،نفتی به سمت اقتصاد دانش
 نماید. محور را بررسی میاقتصاد دانش

ترین عامل وري بود اما هرگز مهمدر عصر همۀ الگوهاي تولید پیشین، دانش یکی از عوامل تولید و بهره
به  ده ووري تبدیل شو بهبود بهره ترین عامل تولیدمهمتولید نبود ولی در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش به 

 و اهمیت کلیدي تأثیروري در عصر اقتصاد دانش محور از لحاظ شدت عبارت دیگر، نقش دانش در ارتقاء بهره
ر ساختار درآمدهاي رانتی ب تأثیرآن، بسیار افزایش یافته است. بنابراین شایسته است که دانش و عوامل مؤثر بر 

 بررسی شود. ،شی خلق دانش و نوع و راستاي دانش تولید شده در جامعهانگیز
محور پرداخته و موانعی را که هاي اقتصاد دانشبررسی ویژگی تحلیلی به تعریف و -این تحقیق با روش توصیفی

دهد. کند، مورد بررسی قرار میمحور ایجاد میساختار هزینه کردن درآمدهاي نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش
دهی و راستاي یافتۀ این مقاله عبارت است از:  نحوه هزینه کردن درآمدهاي رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش

مانعت از راند و با موري به پیش میدانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره
 شود.محور در ایران میدانش هاي مولد، مانع از تحقق اقتصادخلق دانش

 وري، رانتمحور، بهرهقتصاد دانشدانش، نوآوري، ا واژگان کلیدي:

 JEL :D83, O31, O32, D24, D72طبقه بندي
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 مقدمه .1

نامند. در محور میایم که آن را اقتصاد دانشوارد دورة جدیدي از اقتصاد شده ،طی چند دهه اخیر

افزوده دارد.  وري و ایجاد ارزشعصر اقتصاد دانش بنیان، دانش و نوآوري نقش بسیار مهمی در بهره

ترین عامل تولید و منبع مهمی براي رشد در این الگوي جدید تولید، دانش و نوآوري به عنوان مهم

وري به صورت محور، بازده تولید و بهرهوري شناخته شده است. از آنجا که در اقتصاد دانشبهره

دانش، به سمت تحقق ها و شود، بنابراین اقتصادهاي جهانی در پی کسب مهارتتصاعدي زیاد می

 محور در حرکت هستند.  اقتصاد دانش

وري را گسترش هاي معطوف به بهبود بهرههاي مولد، بستر افزایش نوآوريانباشت دانش و مهارت

که درآمدهاي نفتی با ایجاد ساختارهاي نهادي ویژة خود چگونه  مسالهبررسی این  ،دهد. از این رومی

گذارد، داراي اهمیت فراوان است و به می تأثیرمحور اقتصاد دانش و تحقق بر انباشت دانش مولد

 گیرد. همین دلیل در این پژوهش مورد بررسی قرار می

وري و رانت پرداخته شده است. محور، نوآوري، بهرهابتدا به تعاریف دانش، اقتصاد دانش ،در این مقاله

محور ارائه شده است. در ادامه، موانعی که نحوه هاي اقتصاد دانشسپس با توجه به اهمیت موضوع، ویژگی

 کند، بررسی شده است. محور ایجاد میدرآمدهاي نفتی بر سر راه تحقق اقتصاد دانش کردن نهیهز

لۀ اصلی تحقیق به آن پرداخته شده است، عبارتند هایی که در این تحقیق بر اساس مساپرسش

آثار منفی درآمدهاي نفتی  -2گذارند؟ می تأثیروري هایی بر بهرهدرآمدهاي نفتی از چه کانال -1از: 

 محور چیست؟بر تحقق اقتصاد دانش

 

 تعریف مفاهیم .2

 دانش .1-2

دانش را موضوعی زودگذر، مبهم و «) Rooney et al., 2003: 1(ران رونی و همکادر تعریف دانش، 

توان گیري مستقیم نیست و به راحتی نمیدانش قابل مشاهده و اندازه ،با این تعریف». داننددشوار می

ها که از مصرف اي از اطالعات و مهارتدانش عبارت است از ذخیره انباشته شده«آن را تعریف کرد. 

). دانش در خود مردم 1Jones, 1999-Burton(» شوداطالعات توسط گیرندة اطالعات حاصل می

هایی که فرد وجود دارد. در واقع تبدیل اطالعات به دانش بر عهده خود بشر است و بر اساس مهارت

دانش «گردد. در تعریفی دیگر، بیان شده که دارد و از طریق پردازش ذهنی، اطالعات حاصل می

هاي کارشناسی نظام یافته است که نگرش د واطالعات موجو شامل جریانی از تجربیات، ارزشها،

                                                                                                                   
 )(Trewin, 2002: 1. به نقل از 1
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دهد. دانش در ذهن گیري از تجربیات و اطالعات جدید به دست میچارچوبی براي ارزشیابی  و بهره

 هايبلکه در رویه نه تنها در مدرك و ذخایر دانش، سازمانرود. دانش در فرد به وجود آمده و به کار می

» یابدمیشود. دانش عاملی است که جریان میو هنجارها مجسم ی، اعمال سازمانهاي فرایندکاري، 

 . )25-29: 1379، 1داونپورت و پروساك(

تن بلکه آموخ شود،آگاهی از امور خالصه نمیدانش، تنها در «کنند: همچنین میلر و موریس بیان می     

با توجه به ). 112: 1383، 2(میلر و موریس »گیردروش چگونگی انجام مؤثر آن امور را نیز در بر می

شود. فرد با اطالعات در دست و تلفیق حاصل می تعاریف گفته شده، دانش از طریق یادگیري و مهارت

 تواند دانش خلق کند. می آن با تجربه

 

 انواع دانش .1-1-2

. 4و دانش ضمنی 3دو دسته تقسیم شده است: دانش آشکار منظر قابلیت انتقال و مبادله، دانش به از

است که قابل  دانش آشکار دانشی است که به صورت مکتوب بیان شود. اما دانش ضمنی، دانشی

 5براي نخستین بار توسط مایکل پوالنی نوشتن نیست یا هنوز نوشته نشده است. واژه دانش ضمنی

دانشی است که به صورت آگاهی جامع در ذهن «مطرح شد. دانش ضمنی از نظر وي،  1976در سال 

انسان قرار گرفته است. به عبارت دیگر، دانش ضمنی مربوط به تفسیر شخصی فرد از مفهومی و جسم 

دانش را به چهار نوع خاص  انواع مختلف 6الندوال ).Polanyi, 1966 :28» (است که ارائه شده است

 بندي کرده است که عبارتند از:دسته

 ). Lundvall et all, 2008: 683( 10، دانش چه کسی9، دانش چگونگی8، دانش چرایی7دانش چه چیزي

هاي موجود در یا واقعیت: این دانش، به دانش در مورد حقایق و واقعیت الف) دانش چه چیزي

  استجهان اطراف ما اشاره دارد. مفهوم این نوع دانش، به مفهوم اطالعات نزدیک 

), 1996: 12, Lundvall et all, 2008: 68311OECD دانشجو در ایران در ). براي مثال چه تعداد

 حال تحصیل هستند.

                                                                                                                   
1. Davenport, Thomas. H & Laurence, prusak 
2. Miller, William L & Morris, Longdon 
3. Explicit Knowledge 
4. Tacit Knoledge  
5. Polanyi, M. 
6   . Lundvall, Bengt-Åke 
7. know-what  
8. know-why  
9. know-how 
10. know-who 
11. Organization for Economic Cooperation and Development 
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ب) دانش چرایی: این نوع دانش بیانگر اصول و قوانین موجود در طبیعت، در فکر انسان و در جامعه است. 

ت فناوري، ، زیسها و محصوالت مبتنی بر علومی مانند الکترونیک، برق، شیمیبراي توسعه فناورانه در زمینه

دسترسی به این نوع دانش، موجب پیشرفت  از دانش چرایی ضروري است وخورداري بر هوا و فضا و غیره.

این دانش، براي توسعۀ «نظر الندوال  از ).OECD,1996: 12( شوددر فناوري و تقلیل خطاها می سریع

 ).Lundvall et all, 2008: 683( »یابدمحور اهمیت میفناوري در صنایع دانش

ها توانایی انجام بعضی چیزها) و قابلیت( هاجموعه مهارتج) دانش چگونگی: این نوع دانش به م

شود. ممکن است به مهارت و توانایی انجام بعضی چیزها به بهترین حالت ممکن) اطالق می(

هاي خرید مواد اولیه و نیز در سطح کالن در رابطه با تولید، فرصت سازمانهاي کارکنان و قابلیت

هاي فروش کاالهاي تولید شده مربوط شود. دانش چگونگی به وسیله بنگاه در سطح فرد و فرصت

شود حفظ می هاآنعمل و تجربه توسعه یافته و در  فرایندیستم اقتصادي در سطح کالن، در یک س

)12:OECD,1996(. داند که ممکن است توانایی در انجام کارها می«ندوال، این دانش را همچنین ال

هاي اقتصادي یک نقش هاي صنعتگران و کارگران مرتبط باشد. اما در واقع در همۀ فعالیتبه مهارت

 ).Lundvall et all, 2008: 683(»کند که شامل علم و مدیریت استرا ایفا می

داند ه کسی چه چیزي را میطالعات موجود در مورد چاین نوع دانش به ا«د) دانش چه کسی: 

شود. این نوع دانش به توانایی اجتماعی تواند انجام دهد، اطالق میچه کسی چه چیزي را می و

همکاري و بر قراري ارتباط با انواع مختلف افراد و کارشناسان و ترکیب اطالعات جهت کسب دانش 

 ).OECD, 1996: 12» (شودمیاز آنها مربوط 

شان غالب است. در از میان انواع دانش شناختی، دانش چیستی و چرایی، وجه آشکار بودن«

پردازان یه). نظرOECD,1996:12(» شانکسی، وجه ضمنی بودنمقابل، دانش چگونگی و دانش چه

ت دانش ضمنی اهمی« ،1نظر استیگلیتز از اند.نموده تأکیدیی بر نقش کلیدي دانش ضمنی دانااقتصاد 

 »تواند مزیت رقابتی براي آن شرکت باشداي دارد و دانش حک شده در کارکنان یک شرکت، میویژه

)Stiglitz, 1999: 4دانش را به کوه یخ شناور در آب تشبیه کرده است. آن « ). همچنین استیگلیتز

را دانش نوك یخ) را دانش آشکار و قسمتی که در زیر آب قرار دارد ( قسمتی که از آب بیرون است

ترین حجم دانش را دانش کند که بیشمی این تشبیه نیز بیان ).:Stiglitz, 1999 5( »داندضمنی می

ر ولی تقطعۀ کوچک دهد. دانش صریح در این تشبیه مانند قله کوه یخ است کهضمنی تشکیل می

ورت شود، یا به صتواند به صورت اعداد و کلمات بیان می دانش صریح دهد.آشکار دانش را تشکیل می

 ها بین افراد منتقل شود.فرمول و یا داده

 

                                                                                                                   
1. Stiglitz , E.Jozeph 
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 محوراقتصاد دانش .2-2

همکاري و توسعه اقتصادي مطرح گردید. از نظر این  سازمانمحور، اولین بار توسط واژه اقتصاد دانش

تنی بتولید، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات م محور اقتصادي است که برصاد دانشاقت«، سازمان

صنعت)  خدمات، کشاورزي و (ها محور، همۀ بخش). در اقتصاد دانش,OECD 7 :1996( »است

رشد  ،وري و در نتیجهافزایش بهره ترین نقش را در خلق ارزش افزوده،هستند. دانش، اصلی بر دانش

در علم «هاي خود باید از دانش استفاده کند. کند و هر صنعتی بنا بر نیازها و ویژگیاقتصادي ایفا می

شوند. در نتیجه، توان اقتصاد مرسوم، نیروي کار، سرمایه و زمین، عوامل تولید اصلی محسوب می

 نیروي کار ارزان، سرمایهاز مزایایی چون  آنهارقابتی اقتصادهاي مختلف وابسته به میزان برخورداري 

 اداقتص ،»اقتصاد جدید«محور یا همان باشد. در اقتصاد دانشهاي وسیع و حاصلخیز میفراوان و زمین

به عنوان عامل کلیدي تولید مواجه است. بنابراین رقابت اقتصادي به این بستگی دارد که » دانش«با 

لق، کسب و اشاعه دهند و به صورت موفقیت آمیزي را خ» دانش«توانند ها و جوامع میآیا افراد، بنگاه

  ).Stiglitz, 1999: 2( »آن را به کار برند یا خیر؟

برداري اقتصادي که در آن تولید و بهره«کنند: تعریف می گونهنیامحور را اقتصاد دانش واوریک کوتز و     

 ،محور اهمیت داردکند. آنچه در اقتصاد داناییبازي می نقش غالب و مسلط را در ایجاد ثروت ،از دانش

برداري مؤثر از همه انواع دانش در رفتارهاي اقتصادي است و دانش صرفاً شامل اطالعات یا استفاده و بهره

 ). Coates & Wawrick, 1999: 12» (ها نیست بلکه در برگیرنده دانش ضمنی نیز هستایده

لید، تو ،داند که درآنبنیان را اقتصادي میهمکاري اقتصادي و توسعه اروپا، اقتصاد دانش سازمان     

توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرك اصلی رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال در تمامی صنایع 

وري نابه تعدادي از صنایع با فوت تنها بنیان براي رشد و تولید ثراست. طبق این تعریف، اقتصاد دانش

ع، بنیان، تولید، توزیع، و کاربرد دانش در تمامی صنایباال متکی نیست، به عبارت دیگر در اقتصاد دانش

 ). 86: 1384، معمارنژاد»(عامل محرکۀ رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال است

 

 نوآوري .3-2

هاي جدیدي براي انجام کارهاي همواره به دنبال یافتن راهنوآوري عمري به درازاي عمر بشر دارد؛ زیرا بشر 

ترین عوامل یکی از عناصر پیشرفت جامعه و یکی از مهم ،خود بوده است. در عصر اقتصاد دانایی محور

 هچ، جدید است، سازماناي که براي کاربرد هر ایده« باشد. لئونگ نوآوري را،توسعه اقتصادي، نوآوري می

هاي مدیریتی و بازاریابی که در نظام چه،ها یا خدمات اعمال شود و فرایندر محصوالت، این ایدة جدید د

). بنابراین نوآوري Leung, 2004: 2تعریف کرده است (» دهداز طریق آنها فعالیت خود را انجام می سازمان
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و  یسازمانیا نوآوري هاي جدید تولید، نوآوري در محصول، بازار ور از دانش یا روشحالتی از استفادة بهره

 باشد. مدیریتی می

نامد. برداري تجاري از دانش جدید را نوآوري میهمکاري اقتصادي اروپا هر نوع بهره سازمان     

 اقتصادي اضافی ارزش آن طریق از که خالقی فرایند«همکاري اقتصادي و توسعه، نوآوري را،  سازمان

 دمات،خ به دانش تبدیل واسطه به اقتصادي، اضافی ارزش کند.می گردد، تعریفمی استخراج دانش از

نوآوري اغلب نتیجۀ پیوند دانش در . «)OECD, 1997( »شودمی حاصل جدید محصوالت و هافرایند

و درون  یسازمانها و صنایع مختلف است. بنابراین ترتیباتی که باعث ارتقاء همکاري بین فعالیت

اي باشد. این امر گویاي آن است که اقتصاد تواند متضمن منافع قابل مالحظهشود، میی میسازمان

ارتباط بین تحقیق و ( ها، محققان و تکنسینهاسازمان بنیان باید در جهت ایجاد تعامل بین دانش

 »هاي جدیدي شودهاي جدید) تالش کند تا منجر به یافتهسازي فناوريتوسعه و تولید یا تجاري

 ). 90: 1384معمارنژاد، (

 

  1رانت .4-2

تري دارد. بر آورده است اما در اصطالح دانش اقتصاد، معناي دقیقت در مفهوم عامیانه همان سود بادران

 هاي طبیعی یارانت، مازاد یا سود غیرتولیدي است که به دنبال ایجاد کمیابی«اساس یک تعریف، 

بیش از مقداري است که براي به کارگیري یک عامل  ،غیرتولیديشود. این سود ساختگی فراهم می

اي که اگر این مقدار مازاد نیز از عامل تولید گرفته شود، ممکن است هنوز تولیدي الزم است، به گونه

ه مستلزم تولید اقتصادي، ک فرایندانگیزه فعالیت و تولید وجود داشته باشد. این سود غیر تولیدي خارج از 

مدیریت،  فرایندآید؛ یعنی در نتیجه بهبود ه گذاشتن سرمایه و کوشش فردي است، به دست میبه مخاطر

 ). 96: 1382خضري، ( »ی حاصل نشده استسازمان کارآییوري و خالقیت و نوآوري، افزایش بهره

، تتوان درآمدي دانست که بر خالف سود و مزد که نتیجه تعامالت، تالش و فعالیت اسرانت را می     

داند که به درآمدهاي مازادي می«اصطالح رانت را  2آید. کروگربدون تالش در جهت تولید، به دست می

 »شوندهاي وارداتی) فراهم میاز طریق محدودیت(هاي ساختگی به وسیله دولت دنبال ایجاد کمیابی

)Kroger, 1974: 64 ،صاحب  ،نهاد ي است که طی آن یک فرد یافرایندرانت «). به تعبیري دیگر

یاسی، ها به امتیازات سبهره بوده و با تصاحب این فرصتشود که سایرین از آن بیها و امتیازاتی میفرصت

 ).36: 1383همدمی، (» یابدهاي مالی در جامعه دست میاجتماعی و سرمایه

                                                                                                                   
1. Rent 
2. Kroger 
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گوید: کاتوزیان در تعریف رانت و ارائۀ یک شاخص کّمی براي تشخیص درآمدهاي رانتی می

شوند. این دولت درآمدهاي نفتی، به عنوان منبع عظیم و مستقل مالی، مستقیماً عاید دولت می«

حتی مجبور نیست که براي تحصیل درآمد به ابزار تولید داخلی متکی باشد. به محض اینکه این 

تولید ملی را تشکیل دهد،  درصد 10تا حدي که حداقل  ،یابددرآمدها به سطح باالیی افزایش می

شود دولت از نیروهاي تولیدي و طبقات اجتماعی کشور استقالل اقتصادي و سیاسی در موجب می

مقیاس بسیار زیاد پیدا کند. بنابراین، کل سیستم اقتصادي، سیاسی و اجتماعی همراه با اجزاي 

 .(Katouzian, 1998: 245) »شوداي دولت وابسته میگوناگونش، به حجم و استراتژي هزینه

شدهتعاریف  ،شودکه دیده می همچنان شی از این  ذکر ستند. بخ از رانت، با یکدیگر هماهنگ نی

ناشــی از این اســت که در دنیاي واقعی تنها یک نوع رانت وجود ندارد  ،ناهماهنگی در تعریف رانت

 و دگردمی بلکه انواع متعددي از رانت وجود دارند. به همین دلیل در اینجا ابتدا به انواع رانت اشــاره

 عبارتند از: شود. انواع رانتمی ارائه رانت مفهوم از بنديجمع یک سپس

برداري از منابع طبیعی و مانند آن مثل درآمد ناشی از فروش درآمد ناشی از فروش یا بهره الف)

 ي دیگربهاگرانیا درآمد ناشی از فروش الماس و برخی فلزات  فارسجیخلنفت و گاز در کشورهاي 

انت را ر آثار البته هر درآمد ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت الزاماًدر کشور آفریقاي جنوبی. 

شود. بلکه از منظر کمی، باید  محسوب شود که دولت مربوطه رانتیگذارد و موجب نمیبه جا نمی

نین ساختار نهادي این درآمد، همچنان که گفته شد، حداقل ده درصد درآمد ملی کشور باشد. همچ

و کیفیت نهادهاي هر کشور تعیین کنندة نوع هزینه کردن این گونه درآمدها و بروز آثار مثبت یا 

 ).230: 1387مهرآرا و همکاران، باشد (منفی می

ي از یک موقعیت اجتماعی خاص که موجب کسب درآمدهاي سرشار بدون مشارکت برخوردار ب)

مانند درآمد حاصل از حج براي کشور عربستان سعودي و درآمد حاصل از کمک  ؛تولید شود فراینددر 

 المللی یهود براي فلسطین اشغالی.آژانس بین

هر یک از شرایط بازار رقابت کامل  کسته شدن شرایط بازار رقابت کامل.درآمد حاصل از ش پ)

 ند و بپرداز وکارکسببه  کنند که کارگزاران اقتصادي در شرایط یکسان و رقابت عادالنهکمک می

گردد. به ی براي برخی از کارگزاران میررقابتیغهاي ویژه و موجب ارائۀ فرصت آنهانقض هر یک از 

رانت ناشی از انحصار)، رانت بازار (توان به رانت ناشی از عدم آزادي ورود و خروج به عنوان مثال می

 اي بودن اشاره نمود.اشی از غیر ذرهعدم شفافیت) و رانت ناطالعات (ناشی از عدم تقارن 

 توان گفت رانت درآمدي است که داراي چند ویژگی زیر باشد:بر اساس آنچه گفته شد، می     

 یک درآمد سرشار باشد و در مورد کشورها، حداقل ده درصد از درآمد ملی را تشکیل دهد. الف)

 درآمد رانتی باید ناشی از کار مولد و تولیدي نباشد.ب) 
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هاي تولیدي کشور ارتباط بخش اقتصادي که منشأ کسب درآمد رانتی است، با سایر بخشپ) 

هاي ی با بخشتوجهقابلمتکی به تکنولوژي داخلی نباشد و ارتباط  مثالًمعناداري نداشته باشد و 

 پیشین و پسین در همان اقتصاد نداشته باشد.

ران وري در ایفروش منابع طبیعی بر بهره رانت ناشی از تأثیردر این تحقیق هدف، تنها بررسی 

 است. بنابراین منظور از رانت در این مقاله تنها درآمدهاي ناشی از فروش منابع نفت و گاز است.

 
  وريبهره .5-2

باشد. که به معناي قدرت و قابلیت تولید می است )Productivity( یسیانگلوري معادل واژه کلمه بهره

 معرفی شد )Quesnayتوسط شخصی به نام کوزنی ( 1766وري در سال بهرهنخستین بار واژه 

کرد  فیتعر وري را قدرت و توانایی تولید کردنبهره» لیتر« 1883). در سال 12: 1387پیکارجو، (

وري را رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته بهره 1900در اوایل دهه ). «4: 1380ابطحی و کاظمی، (

وري، رابطه بهره«1). از نظر اداره آمار ملی انگلستان544: 1388شاکري، (» ید تعریف کردندشده در تول

هبود آن ب ،گذارد و به عنوان یک مفهوم عملیاتیرا تولید به نمایش می فرایندها در ها و ستانده بین داده

 ).ONS, 2007: 1( »کندپذیري اقتصاد کمک میبه افزایش استاندارد زندگی و رقابت

وري  برابر با خارج بهره«کند: وري را چنین تعریف میهمکاري اقتصادي و توسعه، بهره سازمان     

وري نیروي کار، نسبت خروجی قسمت خروجی بر یکی از عوامل تولید است. به عنوان مثال، بهره

 ).OECD, 2012» (تولید به ازاي هر ساعت کارگر مشغول به کار است

 یک ،وري در درجه اولبهره. «باشدها میمفهوم کلی به معناي نسبت ستانده به دادهوري در بهره     

بهبود بخشد.  ،دیدگاه فکري است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است

تواند کارها و وظایفش را هر روزه بهتر از روز پیش وري مبتنی بر این عقیده است که انسان میبهره

 هایی در راه انطباقوري مستلزم آن است که به طور پیوسته تالشام رساند. عالوه بر آن، بهرهبه انج

هایی براي به کارگیري هاي اقتصادي با شرایطی که در حال تغییر است و همچنین تالشفعالیت

 2). همچنین پروکوپنکو6: 1380کاظمی،  ابطحی و(» هاي جدید، انجام گیردها و روشنظریه

را میزان مؤثر بودن منابع مورد استفاده  کارآییداند. و اثر بخشی می کارآییوري را حاصل جمع هبهر«

انجام کار (یابی به اهداف انجام درست کار) و اثربخشی را میزان دست( براي تولید محصول مفید

معیار سنجش وري توان گفت بهرهطور خالصه می ). به23 :1379پروکوپنکو، » (کنددرست) تعریف می

                                                                                                                   
1. Office for National Statistics 
2. Joseph Prokopenko  
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ترین کارکردهاي آن عبارت است از افزایش و در سطح ملی مهم هاي اقتصادياست براي عملکرد فعالیت

 باشد. افزایش پایداري نظام ملی می خرهقاء توان رقابت اقتصاد ملی و باالرفاه، ارت

 
 حقوق مالکیت .6-2

حقوق افراد براي «کیت را تعاریف مختلفی از حقوق مالکیت، ارائه شده است. نورث حقوق مال

تصرف  آنهامندي از منافع کاالها و خدماتی که مندي از منافع کار تحت تملک خود یا بهرهبهره

 . )56: 1377کند (نورث، ، تعریف می»اندکرده

 ،اي است که در قالب آنمالکیت حیطه«کند: نیز حقوق مالکیت را این چنین تعریف می 1دسوتو     

). 72: 1386(دسوتو، » دهیمها ارتباط میترکیب کرده و به سایر دارایی شناسایی، بررسی وها را دارایی

مالکیت رسمی چیزي بیش از یک نظام براي دادن عنوان مالکیت، ثبت « :کندوي به طور کلی بیان می

ان هد که اذهدها را به طریقی نشان میباشد؛ یک ابزار تفکر است که داراییها میبرداري داراییو نقشه

فقط ). بنابراین مالکیت رسمی 278(همان: » کار کند آنهامردم بتواند براي تولید ارزش اضافی روي 

ایی هایی از دارکند افکارشان را به آن جنبهبلکه به افراد کمک می محدود به مالک بودن صرف نیست؛

 تمرکز کنند. شان که قابلیت انباشت سرمایه و تولید ارزش اضافی دارند، و منابع

حقوق مالکیت ابزار یک جامعه «کند: نیز بیان می 2در رابطه با اهمیت حقوق مالکیت، دمستز     

تواند کند تا منطقاً انتظاراتی را که میگیرد که به فرد کمک میاست و اهمیتش را از این حقیقت می

در ارتباطش با دیگران داشته باشد، شکل دهد. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه 

 . )).716 :1967(دمستز، » شودبیان می

از سوي مالک در ملک و مال خود حق استعمال و تصرفات به هر صورت «لنگرودي مالکیت را      

 .)3152: 1381، تعریف کرده است (لنگرودي، »جز مواردي که در قانون استثناء شده باشدب

نگ فرهعوامل متعددي قرار دارد که شامل آداب، سنن و  تأثیرحقوق مالکیت تحت «الزم به ذکر است 

 ).Cole, 2001: 10(» باشدامکان اجرایی شدن آن می ،در حقوق مالکیت مهم است آنچهاست. 

شود. هاي مبادله در جامعه میتضمین حقوق مالکیت موجب کاهش نااطمینانی و کاهش هزینه

ی، اجرا و هنجارهاي رفتاري و در یک سازمانهاي کسب این حقوق، تابعی از قواعد حقوقی، شکل«

کند افراد ). ساختار مالکیت هر جامعه تعیین می64: 1377(نورث، » تابع چارچوب نهادي است ،کالم

گیري هایشان بهره ببرند. پس مالکیت از آن جهت اهمیت دارد که موجب شکلچگونه از دارایی

                                                                                                                   
1. Hernando ,De Soto 
2. Harold, Demsetz 
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ساختار موجود حقوق مالکیت، رفتار اقتصادي انسان «چراکه  گردد؛ملکردهاي اقتصادي متفاوت میع

 ).99: 1379(نورث، » کندا هدایت میر

 

 له تحقیق. مسا3

در ایران بسیار ناچیز و در برخی  وريرغم افزایش درآمدهاي نفتی، بهبود بهرههاي اخیر علیدر دهه

) معیارهایی را براي نشان دادن نقش درآمدهاي نفتی در اقتصاد 1( جدولموارد منفی بوده است. 

شود طی دو دهۀ مشاهده می که همچنانکشد. به تصویر می 1390تا  1367هاي ایران طی سال

به طوري که در  ؛سهم درآمدهاي نفتی در کل صادرات و بودجه دولت قابل توجه است ،مورد بررسی

شده است. سهم  نیتأمدرصد از منابع ارزي از طریق صادرات نفت  87ساله مورد بررسی بالغ بر  24

درصد بوده است.  57زان وابستگی بودجه به نفت نیز به طور متوسط درآمدهاي نفتی در بودجه یا می

درصد در  2/28 تا 1367درصد در سال  9/4بخش نفت از کل ارزش افزوده نیز از  افزوده ارزشسهم 

 است.  ریمتغ 84سال 

رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت تغییر پیدا کرده است و  1384الزم به ذکر است که از سال      

استناد به درآمدهاي نفتی ملحوظ در بودجه براي محاسبه سهم نفت در بودجه ما را دچار اشتباه 

الحساب سهم دولت از ، سود علی1384کند. به عنوان مثال به موجب قانون متمم بودجه سال می

قوانین بودجه  11شود. متعاقب آن، در تبصره بندي میرکت ملی نفت ایران ذیل سایر درآمدها طبقهش

نیز این شیوه تداوم یافت. به عبارت دیگر بخشی از عایدات حاصل از صدور نفت  86و  85هاي سال

فت ن التفاوت به شرکت ملیشود. پرداخت مابهخام به شکل صوري جزء درآمدهاي نفتی محسوب نمی

در سقف ماده  86و  85هاي ایران، شرکت ملی گاز و توانیر از محل حساب ذخیره ارزي نیز در سال

واحده لحاظ نشده است. بنابراین استناد به آمارهاي درآمدهاي نفتی موجود در قوانین بودجه براي 

 محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت گویا نیست. 

هاي دولت از حساب ذخیره ارزي نیز در بودجه کل برداشت 1384ل این در حالی است که از سا     

ها ی از این درآمدتوجهقابلدهد که بخش کشور درج نشده است. بررسی درآمدهاي مالیاتی نیز نشان می

درصد از درآمدهاي مالیاتی، به ارز  33نیز به ارز حاصل از صادرات نفت بستگی دارد. به عنوان مثال 

درصد از درآمدهاي مالیاتی، مالیات بر  33 ،به عنوان مثال دیگر و. نفت وابستگی داردحاصل از صادرات 

درصد منابع ارزي براي واردات نیز از  80) و بیش از 1387:10یادگاري و عزیزخانی،( استواردات 

ها نیز به صورت غیرمستقیم به اتیمال ) درصد33/0×8/0( 25شود. بنابراین می نیتأمصادرات نفت 

به این نکته نیز باید توجه نمود که عایدات نفتی با  ،درآمدهاي نفتی وابسته است. عالوه بر موارد فوق

گیرند: مقدار نفت خام، قیمت هر واحد و نرخ ارزي که براي سه فرض ضمنی مورد محاسبه قرار می
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حت ق نرخ ارز هم تشود. بنابراین سهم نفت در بودجه از طریتبدیل دالرهاي نفتی به ریال استفاده می

 دهد. ) حداقل سهم نفت در بودجه را نشان می1( جدولگیرد. بنابراین آمارهاي موجود در قرار می تأثیر

وري کل عوامل تولید، نیروي کار و سرمایه طی هاي بهره) شاخص1( جدولسه ستون آخر 

وري شاخص بهره ،شودمشاهده می که همچنانگذارد. را به نمایش می 1367-1389هاي سال

 گذارند.بهبود ناچیزي را به نمایش می ،هاي مورد بررسی(سرمایه، نیروي کار و کل) طی سال

پیوست) حاکی از رابطه معکوس بین سهم صادرات نفت و گاز  1جدول ( انسیکوارنتایج تحلیل 

شد شاخص وري نیروي کار است. روري کل عوامل تولید و شاخص بهرهاز کل صادرات و شاخص بهره

هم با سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات و هم با سهم  ،) نیزTFP( عواملوري کل بهره

ر تکه پیش  داراي همبستگی منفی است. همچنان ،افزوده بخش نفت از تولید ناخالص داخلیارزش

به دلیل عدم شفافیت آمارهاي مالی دولت، سهم نفت در بودجه گویاي جایگاه واقعی  ،بیان شد

وري با سهم نفت در بودجه نیز هاي بهرهارتباط شاخص ،درآمدهاي نفتی نیست. به همین دلیل

 منطبق با واقعیات نخواهد بود.
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وري و معیارهاي نقش نفت در اقتصاد ایران طی هاي بهرهمقایسه شاخص .1 جدول

 1367-90هاي سال

 سال 

شاخص 

وري بهره

 کل

شاخص 

وري بهره

 نیروي کار

شاخص 

وري بهره

 سرمایه   

سهم 

صادرات 

نفت و گاز از 

 کل صادرات

سهم درآمدهاي 

نفت و گاز در 

 بودجه

افزوده بخش سهم ارزش

نفت و گاز در تولید 

 ناخالص داخلی

 تولیدي خام نفت ارزش

 ثابت ریال میلیارد(کشور 

76( 

2/8665 

2/14323 

08/26361 

3/21681 

2/26808 

3/70739 

7/75293 

3/67083 

0/66226 

9/56381 

2/30407 

9/50537 

6/58115 

6/65471 

9/81469 

0/83890 

1/82451 

4/95595 

4/86648 

9/68556 

 

 

 

 

مرکزي جمهوري اســالمی ایران:  بانک بانک اطالعات ســري زمانی اقتصــادي ن بر اســاسمحققا محاســبهمأخذ:  

.WWW.CBI.ir  وري آسیاییبهره سازمانو:  /tokyo.org-apowww. ،14/8/1392دسترسی  خیتار. 
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اعم از ارز حاصل از صادرات ( کشورارزش نفت خام مصرف شده در  کهیدرحال 1ول با توجه به جد

 800هاي مورد بررسی با رشد طی سال ،اند)شدهنفت خام و مصرف داخلی که هر دو در اقتصاد مصرف 

با فرض اینکه تنها خروجی اقتصاد، تولید ناخالص ( يورهاي بهرهشاخص درصدي مواجه بوده است اما

ها از جمله: رفاه، وري با لحاظ سایر خروجیبهره داراي رشد ناچیز است. میانگین شاخص ،داخلی باشد)

 به طوري وفور درآمدهاي نفتی به شدت کاهش داشته؛هاي طی سال توسعه انسانی و سرمایه اجتماعی

). 1391:148اللهی، فتح( استکاهش یافته  1385واحد در سال  52به  1352واحد در سال  100که از 

 100نیز از  -دهددرآمدهاي نفتی در اقتصاد را نشان می کارآییکه میزان  -وري درآمدهاي نفتیبهره

 ). 159همان، ( استکاهش یافته  1385واحد در سال  30 به 1352واحد در سال 

ي هايورفنابهبودهایی که در  رغم یعل چرا شود کهی به این صورت مطرح میسؤال بنابراین

وري درآمدهاي نفتی افزایش نیافته ، بهرههاي مورد بررسی اتفاق افتادهاطالعات و ارتباطات طی سال

وري اي بین درآمدهاي نفتی و نحوه ورود آن به اقتصاد، با میزان بهرهچه رابطه ،است؟ به عبارت دیگر

اد محور و اقتصهاي اقتصاد دانشوجود دارد؟ به منظور پاسخگویی به پرسش پژوهش، در ابتدا ویژگی

ردد و نشان گمحور تبیین میشود. سپس رابطۀ نهادي بین اقتصاد رانتی و اقتصاد دانشرانتی بیان می

وري در عصر شود که نحوه هزینه کردن درآمدهاي نفتی در اقتصاد ایران با الزامات رشد بهرهیم داده

 محور سازگاري ندارد.اقتصاد دانش

 

 محورهاي اقتصاد دانشویژگی .4

به تناسب موضوع تحقیق، به برخی  نجایاهاي خاصی برخوردار است. در از ویژگی محوردانشاقتصاد 

تولید ثروت در  و ترین عوامل خلق ارزش افزودهدانش و نوآوري مهم شود.ها اشاره میاز این ویژگی

اصلی پیشرفت فنی و منبع مهمی در جهت  دیکل ،است. همچنین نوآوري محوردانشعصر اقتصاد 

دي، محرك اصلی رشد، ایجاد ثروت و شود. دانش در این الگوي اقتصاوري محسوب میارتقاء بهره

باشد. در این اقتصاد استفاده از دانش، بیشتر از عوامل سنتی مانند نیروي اشتغال در تمامی صنایع می

 کند.ارزش افزوده تولید می ،کار و سرمایه

هاي غیرقانونی مانند سرقت، نیازمند هاي انجام شده در جامعه، حتی فعالیتهر یک از فعالیت

اصی از دانش و مهارت است. بنابراین تنها یک نوع دانش در جامعه وجود ندارد. از منظر نوع خ

شود. دو گروه دانش مولد و دانش غیر مولد تقسیم می به آفرینی در تولید و رشد اقتصادي، دانشنقش

ا مافی هاي سازگار با، دانشمولد ریغهاي جنرال موتورز و براي دانش نورث براي دانش مولد، فعالیت

هاي مولد است. تمایل افراد جامعه محور بر دانشاقتصاد دانش تأکید. )1377نورث، ( زندرا مثال می
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به سازوکارهاي انگیزشی برآمده از نهادهاي جامعه بستگی  مولد ریغهاي مولد یا به سمت کسب دانش

 کند.هدایت می لدمو ریغهاي دارد. ساختار اقتصاد رانتی، افراد را بیشتر به سمت کسب دانش

درصد تولید ناخالص داخلی اکثر  50بیش از «توان گفت ، میهاوزه بر اساس نتایج بررسیامر     

 »شودمحور حاصل میهاي دانشهمکاري و توسعه اقتصادي اروپا، از فعالیت سازمانکشورهاي عضو 

(OECD, 1996: 9).  و نقش  قرارگرفتهعامل تولید در کنار سایر عوامل  ترینمهمدانش به عنوان

ظرفیت  ،دانش و اطالعات گرایش به فراوانی دارند. آنچه کمیاب است«کلیدي را در تولید دارد. 

کشورهاي آسیاي شرقی با وجود کمیابی منابع، با «). OECD,1996:11  (» استفاده از آنها است

دست یابند.  گیرياند به رشد چشمبر توانستهدانش تولید کاالهاي گیري از دانش و نوآوري و با تکیه بربهره

با توجه به کمیابی منابع طبیعی و رشد پایدار جمعیت، دانش و فناوري جدید، تنها ابزارهایی هستند که 

تانسیل دانش به عنوان یک پ«. )Bormotov, 2010: 13( »توان توسط آنها بر کمیابی منابع غلبه کردمی

 ). Ibid: 15» (شودکمیاب در نظر گرفته میحتی کامالً غیر نامحدود و

هاي طوري که به دنبال استفاده از دانش، دانش ، بهبدان افزوده شده ،دانش را هرچه بیشتر به کار بریم     

یک ویژگی دانش این است که دانش از طریق تسهیم و « کند کهشود. رونی بیان میخلق می دیجد

کنند، دانش خود را هاي خود را در گفتگوها با هم تبادل میکه افراد ایدهکند. همچنانمبادله رشد می

 ). Rooney et al., 2003» (کننددهند و به احتمال زیاد دانش جدیدي را خلق مینیز افزایش می

ور، محانشددر اقتصاد « ها متکی است نه بر منابع فیزیکی.بر نوآوري و خلق ایده محوردانشاقتصاد 

نایع با مانند ص بر،مبتنی بر دانش و دانشهاي فعالیت سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی از رشته

بیش از عوامل  ،دانش شود.حاصل میمحور فناوري برتر و متوسط و خدمات مالی و تجاري دانش

افزاري و فناوري، هاي نرمشود و ارزش بسیاري از شرکتکار و سرمایه موجب تولید می سنتی نظیر

هاي غیر ملموس آنها یعنی دانش و سرمایه نتیجۀبلکه  باشد،نمی هاي فیزیکی آنانییناشی از دارا

 .)OECD, 1996: 9( »مجوزها و امتیازات علمی آنهاست

یکی از قوانین علم اقتصاد، قانون نزولی بودن بازدهی نهایی عوامل تولید است؛ بدین معنی که با 

تولید و با فرض ثبات سایر عوامل، با بازده نزولی مواجه  فرایندر از یک عامل تولیدي در استفاده بیشت

ما با بازدهی نهایی صعودي عامل دانش مواجه هستیم. مؤمنی  محوردانشخواهیم شد. اما در اقتصاد 

ن شود ذکر کرد، ایآنچه در نهایت اختصار، دربارة انقالب دانایی می«بیان داشته است که  بارهنیا در

ها است که در اثر انقالب دانایی، با شرایطی روبرو هستیم که دانایی وارد تابع تولید شده و بازدهی

که: نمانند ای). 1390(مؤمنی،» شودشوند که این امر منشأ یک سلسله تحوالت مهم میصعودي می

بازخوردي دانش، بازده نهایی استفاده از آن نزولی  فراینددر جریان تولید و استفاده از دانش، به علت 

و مبادله دانش در جریان تولید،  استفاده رایزنخواهد شد، بلکه بازده نهایی صعودي نیز خواهد داشت. 
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تولید، منجر به  فرایندز دانش در ، استفاده ابنابراین .آوردهاي جدید را به وجود میامکان خلق ایده

 وري خواهد شد. افزایش سطح بهره

 تواند با کسب دانش و مهارتگیرد. انسان میبنابراین در اینجا سرمایه انسانی مورد توجه قرار می     

ترین عامل تولید است، توسعه یافته در این اقتصاد، دانش که مهم«به نوآوري و خلق ایده دست یابد. 

تر شده و نیاز به هاي تولید کوتاهگیرد. همچنین چرخههاي نوینی مورد استفاده قرار میو به روش

تولیدکننده ایده، بیان شد  که طور). همان 43: 1378(بانک جهانی، » رسدنوآوري و ابتکار به اوج می

 هاي رشدمدل«ي توسعه یافته است. انسان هانیازمند  محوردانشانسان است. بنابراین تحقق اقتصاد 

هاي رشد باید شامل همۀ عوامل درونزاي مدل اند. امانئوکالسیک از عوامل تولید کار و سرمایه تشکیل شده

 هاي رشد عالوه بر نیروي کار و سرمایه،مؤثر بر رشد باشند و نباید عوامل دیگر رشد را نادیده بگیرند. مدل

ي توسعه یافته انسان ها ).Bormotov, 2010: 8» (باید شامل عواملی مانندسرمایۀ انسانی و دانش باشند

توانند به تولید دانش بپردازند. هاي خود میها و توانمنديبا مهارت با نگرش و فرهنگ درست و

 وري را ارتقاء دهند.همچنین با تولید دانش و نوآوري سطح بهره

، وريترین عامل خلق ارزش افزوده و بهبود بهرهمحور، مهمبنابرآنچه گفته شد، در اقتصاد دانش

وري اقتصاد رانتی بر این منشأ اصلی بهبود بهره تأثیرهاي مولد است. اکنون باید خلق دانش و نوآوري

 محور  مورد بررسی قرار گیرد.در اقتصاد دانش

 

 هاي درآمدهاي رانتیویژگی .5

ند که هستزیر توان نتیجه گرفت که درآمدهاي رانتی داراي چند ویژگی بر اساس آنچه گفته شد، می

 خاصی بر ساختار اقتصادي به جاي بگذارند: اتتأثیر آنهاشود موجب می

درآمدهاي رانتی حداقل ده درصد از درآمد ملی را تشکیل دهد، با اتکا به حجم و اندازه  اگر الف)

 توانند در اقتصاد موج ایجاد نمایند و به ساختار اقتصادي شکل دهند.خود می

مالکیت و در نتیجه توزیع درآمدهاي رانتی در اختیار دولت  معموالًدر کشورهاي در حال توسعه  ب)

گیرد. در نتیجه از آنجا که دولت یک نهاد سیاسی است و اغلب بر اساس معیارهاي سیاسی قرار می

 .گیرد و نه بر اساس منطق اقتصاديهاي سیاسی صورت میگیرد، توزیع رانت بر اساس منطقتصمیم می

ها از درآمدهاي مردم تولید و تالش مردم نیستند و برخالف مالیات درآمدهاي رانتی ناشی از پ)

مردم انگیزة کمتري براي حساسیت در مورد چگونگی هزینه کردن آن  ،بنابراین و انداخذ نشده

ي براي ریگمیتصمها آزادي عمل بیشتري در مورد دهند. در نتیجه دولتدرآمدها از خود نشان می

 درآمدها دارند. ونهگنیاچگونگی هزینه کردن 
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دهد که قلمرو حق ها اجازه میشان، به مردم و دولتدرآمدهاي رانتی حداقل در دوران رونق ت)

 هاي بسیار شیرینی برايانتخاب سبد مصرفی خود را از لحاظ ارزش اقتصادي گسترش دهند و فرصت

دهد. در نتیجه مردم و دولت براي ها و مردم قرار میدر اختیار دولت ،اندخود تولید نکرده آنچهمصرف 

در فشار جدي نیستند که بخواهند به  هاي خودهاي خارجی و تأمین نیازمنديتعدیل تراز پرداخت

کنند. در  را تأمین د و با اصالح آن، نیازهااندازة کافی به بهبود کّمی و کیفی تولید ملی خود فکر کنن

 گیرد.ي لوکس تبدیل شده و به مقدار زیادي مورد غفلت قرار میامسالهوري به لید و بهرهتو ،نتیجه

توانند به نوعی از درآمدهاي ي دولتی، مناطق مختلف کشور و همۀ مؤسساتی که میها سازمان ث)

کنند که توزیع درآمدهاي رانتی بر اساس برخوردار شوند، همگی گمان می رانتی استفاده نمایند و

ریزي اقتصادي گیرد و نه بر اساس منطق برنامهها صورت میزنیهاي سیاسی و ارتباطات و چانهمنطق

در بزرگ و ضروري جلوه دادن نیازها و  تمام توان خود را آنهاهمۀ  ،سنجیده و اندیشیده شده. در نتیجه

ۀ تدوین و تصویب الیح فراینددهند و هر سال در مصارف خود براي کسب سهم بیشتري از رانت نشان می

ه به یک فرهنگ و مسابق فراینداین  ،بودجه به دنبال سهم خواهی بیشتر از کیک رانت هستند. به مرور

 .وري ملی مورد اولویت قرار گیردکه الزامات تولید و بهرهشود؛ بدون اینبراي رانت خواري تبدیل می

شور از درآمدهاي رانتی نیازمند ي کراقتصادیغمندي کارگزاران اقتصادي و میزان بهره ج)

هاي خاصی است. بخش خصوصی نیازمند مهارت برقراري ارتباط با ها و مهارتبرخورداري از دانش

در این رابطه است. بنابراین باید  جذابي دولتی توزیع رانت و انعقاد قراردادهاي سودمند و سازمان ها

هاي خالف قانون مانند دادن بتواند رضایت مدیران دولتی را جلب نماید. اگر این کار را از طریق روش

هاي لگیرد. اگر هم از کانارشوه، انجام دهد، انگیزة قوي براي گسترش فساد اداري در کشور شکل می

هاي الزم براي نشان دادن هماهنگی، همدلی یازمند مهارتقانونی اهداف خود را دنبال کند، حداقل ن

ها مذکور نیازمند دانش فرایندي سیاسی دولت است. هر دو هايریگجهتو حمایت خود از اهداف و 

یک مولد نیستند بلکه هر یک به نوعی چها هیها و مهارتباشد. که این دانشهاي خاص میو مهارت

  باشند.وري میضد تولید و بهره

ي بر خلق دانش و نوآوري در جامعه نهاد هاي گفته شده داراي برخی آثار و روابط عّلیویژگی

 دهند. اینقرار می تأثیروري را تحت و بهبود بهره محوردانشتحقق اقتصاد  ،هستند و از این طریق

هستند که  محوردانشگذاري درآمدهاي نفتی بر عدم تحقق اقتصاد تأثیرآثار نهادي، همان مجراهاي 

 گیرند.در ادامه مورد بررسی قرار می
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 محور گذاري درآمدهاي نفتی بر عدم تحقق اقتصاد دانشتأثیرمجراهاي  .6

وب چارچ تأثیرشود، بلکه تحت درآمدهاي نفتی به طور مستقیم وارد ساختار اقتصادي کشور نمی

یابد. بر این اساس، نهادها نقش کلیدي را در نوع و نحوه توزیع نهادي جامعه به درون اقتصاد راه می

و مجموعه نهادها در جهت  کنند. اگر چارچوب نهادي کاراو هزینه کردن درآمدهاي نفتی بازي می

ن بت شده و در غیر ایهاي مولد و توسعه پایدار باشد، درآمدهاي نفتی تبدیل به موهتشویق فعالیت

رانت نفت در کشورهایی که داراي چارچوب «صورت، منابع نفتی تبدیل به مصیبت خواهد شد. 

ساختاري با کیفیت مناسب هستند، بدل به موهبت و در کشورهایی که داراي چارچوب  -نهادي

)؛ 230: 1387مهرآرا و همکاران، ( شودساختاري با کیفیت پایین هستند، بدل به مصیبت می -نهادي

اد وري و عدم تحقق اقتصگذاري درآمدهاي نفتی بر عدم بهبود بهرهتأثیربنابراین منطق استنتاجی 

 محور به این شرح است: دانش

 

 هاي غیر مولددهی به راستاي کسب دانش به سمت دانشجهت .1-6

است که در زمینه  انجام هر فعالیتی مستلزم یادگیري دانش و مهارت در آن زمینه است. دزدي موفق

مافیا در مقایسه با « کند:د. همان طور که نورث بیان میدزدي، مهارت و دانش الزم را کسب کن

ه پا افتادهاي متفاوتی را بسط خواهند داد، و یا به عنوان یک مثال پیشمدیران جنرال موتورز مهارت

شه با مهارت و دانش الزم براي در تاریخ اقتصادي، مهارت و دانش مورد نیاز ماجراجویان تجارت پی

هر  ،). در نتیجه123: 1377نورث، (» موفقیت بنگاه مدرن صادرکننده منسوجات بسیار متفاوت است

 طلبد. فعالیتی دانش مختص خود را می

 غیر( مولدثمربخش) و دانش غیر ( مولددانش  ،توان دانش را به دو نوعمی ،با توجه به این مطالب     

م کرد. اینکه ما به سمت کسب دانش مولد برویم یا دانش غیر مولد، به ساختار و ثمربخش) تقسی

 هایی را در اختیار افراد قراردارد. چارچوب نهادي، فرصتبستگی  ،چارچوب نهادي که در آن هستیم

اي آمیختهنهادها همواره «شود یا به دانش غیر مولد. ها یا به دانش مولد منتج میدهد که این فرصتمی

شوند و چیزهایی که آن را کاهش وري تولید میبودند و هستند از چیزهایی که موجب افزایش بهره

گیر و هاي رانتی به دلیل وجود منبع چشم). ساختار هزینه کردن درآمد28: 1377(نورث، » دهندمی

ست. در نتیجه در هاي معطوف به توزیع مجدد درآمدهاي رانتی امشوق فعالیت شتریب ارزشمند رانت،

گذاري در دانشی که تولید را هاي تولیدي و سرمایهانگیزه کافی براي فعالیت ،این ساختار اقتصادي

براي اینکه ببینیم چه نوع تقاضایی براي انواع «گیرد. وري شود، شکل نمیافزایش دهد و باعث رشد بهره

 ).127: همان(» کنیمهاي نهادي را بررسی دانش و مهارت وجود دارد، باید زمینه
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اگر زمینه نهادي، کسب درآمدهاي رانتی را گسترش دهد، افراد جامعه به دنبال کسب دانش در       

شوند. در اقتصادهاي رانتی، بخش قابل توجهی از درآمد ملی، ناشی از کار و تولید این زمینه ترغیب می

انگیزة زیادي براي نظارت و حساسیت در  نیست. بنابراین، مردم نیز برخالف درآمدهاي مالیاتی دولت،

شود که به صالحدید مورد چگونگی هزینه کردن آن ندارند. در نتیجه این امکان براي دولت فراهم می

 ). 24-27: 1384خضري، ( کندهاي جدي، این درآمدها را هزینه خود و بدون نظارت

بیش از هر عمل تولیدي، به کند تا حجم چشمگیر این درآمدها نیز بخش خصوصی را ترغیب می

و راستاي نهادي  چارچوب دنبال کسب سهم هر چه بیشتر از منبع رانت باشند. به عبارت دیگر،

هاي اقتصادي مبدل و سودآورترین فرصت نیترجذاباقتصادهاي رانتی، توزیع مجدد را به یکی از 

وري که گامی در راستاي بهبود اقتصادي بهره شیافزا هاي کارگزاران اقتصادي ازانگیزه و سازدمی

در این اقتصادها تقاضاي کسب دانش و مهارت به  ،کند. بنابرایني منحرف میبر رانتاست، به سمت 

تن جویانه که به دنبال یافهاي رانتیعنی فعالیت شود؛افیایی و غیر مولد متمرکز میهاي مسمت دانش

وند. در رغیر مولد) می( ییایماف. پس به دنبال کسب دانش سهم بیشتري از درآمدهاي نفتی هستند

 رتشیپزیرا همچنان که  طلبد؛نوع دانش را می نیا واقع ساختار و چارچوب نهادي کسب این درآمدها،

 کند. نهادي راستاي کسب دانش و مهارت را تعیین می چارچوب نیز گفته شد،

استاي کسب دانش جامعه به سمت یادگیري بر اساس آنچه گفته شد، در اقتصادهاي رانتی، ر

ن در عصر اقتصاد دانش بنیا ژهیوبوري نماید. در نتیجه، بهبود بهرهي میریگجهتهاي غیر مولد، دانش

 .گرددترین عامل تولید آن است، بسیار دور از دسترس میکه دستیابی و کاربرد دانش مولد مهم
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 ها در هر اقتصاد با درآمدهاي رانتیارتباط نوع فعالیت .2نمودار 

 
 

مقاالت  تعداد ،شده در کشور تألیفبه منظور بررسی میزان تولیدي بودن دانش تولیدي و مقاالت 

شود، طی ) دیده می2کنیم. همچنان که در جدول (می سهیمقا را با نرخ افزایش تولید ناخالص داخلی

مقاله  21038به  1464شده توسط ایرانیان از  تألیف، تعداد مقاالت علمی 2011تا  2000سالهاي 

در حالی که در همین دورة زمانی، تولید ناخالص  برابر افزایش یافته است؛ 15، یعنی تقریباً  رسیده،

برابر  5معادل حدود است (میلیارد دالر آمریکا افزایش یافته  514میلیارد دالر به  101داخلی ایران از 

ابع میزان دانش تولید شده در دهد که تولید ناخالص داخلی در ایران، تافزایش). این امر نشان می

د باشد و قادر به بهبوباشد. به عبارت دیگر، دانش تولید شده در کشور، دانش مولد نمیکشور نمی

 باشد.جدي تولید ناخالص کشور نمی

برابر شدن تعداد  7/3دهندة آمارهاي مشابه آمارهاي مورد بحث در دورة زمانی گفته شده نشان

دهندة وجود یک رابطۀ شدن تولید ناخالص داخلی ترکیه است که نشان مقاالت و حدود سه برابر

 .عملکرد اقتصادي تابع راستاي کسب دانش است

 .است اقتصادي -دهی اجتماعیراستاي کسب دانش تابع نظام پاداش

گیري ساختار انگیزشی اقتصادي رانتی مانع از جهت -دهی اجتماعینظام پاداش

 است. بخش اقتصاد دانش محورو تحققهاي مولد ريها و نوآوجامعه به سوي دانش

تحقق اقتصاد دانش محور  ،هاي مفیددر اقتصادهاي رانتی، به دلیل عدم تقاضا براي دانش

 .با مشکل اساسی و ساختاري مواجه است

 .هاي اقتصادي مستلزم دانش ویژه انجام آن فعالیت استانجام تمام فعالیت
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دار بین خلق دانش و تولید ناخالص داخلی در کشور ترکیه است. آمارهاي مورد نظر در جهان معنی

در دنیا  ،به عبارت دیگر. درصد است 16 درصد و رشد مقاالت 117نیز به ترتیب رشد تولید ناخالص 

درصد رشد یافته  7شده، تولید ناخالص داخلی،  تألیفرشد در تعداد مقاالت به ازاء هر یک درصد 

 تألیفمقاالت  ،به عبارت دیگردرصد، و  3/0صد اما براي ایران تنها در 1است. رقم مشابه براي ترکیه 

  وري در ایران نبوده است.شده در ایران حاوي دانش مولد نیست و قادر به بهبود وضع تولید و بهره

 

 شده ایران با ترکیه و جهان تألیفمقایسه تولید ناخالص داخلی و تعداد مقاالت  .2 جدول

 سال
 مقاالت میلیارد دالر آمریکا)( یداخلتولید ناخالص 

 ترکیه جهان
سهم از 
 جهان

 ایران
سهم از 
 جهان

 ایران جهان
سهم از 
 جهان

 ترکیه
سهم از 
 جهان

























رشد نرخ
ساله  12

 (درصد)



Source: Islamic World Science Citation Center, 2013 & World Bank, 2013. 

 

 حق مالکیت ژهیوبعدم ثبات و ناامن سازي حقوق اقتصادي و  .2-6

مدت آن جامعه  راستاي کسب دانش عامل تعیین کننده توسعه بلند«همچنان که نورث گفته است: 

که سهم درآمدهاي نفتی، در بودجه قابل توجه است، ). در جوامعی 128: 1377نورث، (» خواهد بود

کند. شکل راستاي کسب دانش را تعیین می ،نحوه هزینه کردن این درآمدها و چارچوب نهادي آن

هزینه کردن درآمدهاي نفتی اگر به صورت درآمدهاي رانتی و توزیع مجدد این نوع درآمدها باشد، 

  راستاي کسب دانش نیز به آن سو خواهد بود.



 1394 زمستانـ چهارم فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره  

 

163 

سازد که نیازهاي وارداتی خویش را با اتکا به درآمدهاي درآمدهاي رانتی نفتی کشور را قادر می

کشور از  ،کند. در نتیجه نیتأمی و درآمدهاي حاصل از آن نفت ریغرانتی و بدون نیاز به صادرات 

 شود.نیاز میوري بیرقابت براي صادرات و بهبود تکنولوژي و افزایش بهره

 گرا منبع محصوالت را ایران صنعتی تولیدات از درصد 50 حاکی از آن است که حدودها بررسی

. ددار ساده فناوري با صنایع به اختصاص نیز صنعتی محصوالت از درصد 20 حدود. دهندمی تشکیل

 دهدمی تشکیل را ایران صنعتی تولیدات درصد 70 حدود ساده و گرا منبع صنایع مجموع بنابراین

 30 از کمتر اندکی نیز متوسط فناوري با محصوالت. است ایران صنعتی فناوري پایین سطح بیانگر که

 اییشیمی و پتروشیمی صنایع شامل بیشتر که شودمی شامل را ایران صنعتی تولیدات از درصد

 محصوالت کل از درصد 5/2 تا 9/1 بین ناچیزي بسیار سهم نیز باال فناوري با صنایع بخش. باشدمی

: 1385جهانگرد، ( است الکترونیکی محصوالت آن عمدة بخش که شودمی شامل را ایران صنعتی

 از بیش( رشتیب تولید، در شده برده کار به فناوري سطح منظر از ایران اقتصاد ساختار . بنابراین)218

 لیدتو سهم و است پایین سطح تکنولوژي داراي و گرا منبع کاالهاي تولید بر مبتنی) درصد 70

 . است ناچیز بسیار باال سطح تکنولوژي با کاالهاي

درصد از  90بررسی سبد صادراتی ایران به کشورهاي اروپایی حاکی از آن است که بیش از  

باشد و تنها هفت درصد از صادرات شامل کاالهاي تولید شده اولیه می مواد صادرات ایران به اروپا،

سهم مربوط به آهن و فوالد و مواد شیمیایی است  نیترشیب ،باشد. در بین کاالهاي تولید شده هممی

 نهاآشود و سهم تجهیزات مخابراتی که تولید از تکنولوژي متوسط استفاده می آنهاتولید  فرایندکه در 

 ).3 جدول( باشدمبتنی بر استفاده از تکنولوژي پیشرفته است، صفر می
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 سبد صادراتی ایران به کشورهاي عضو اتحادیه اروپا .3 جدول

 2010 2008 2006 شرح

 8/92 9/92 9/93 مواد اولیه -1

 7/2 4/2 6/2 محصوالت کشاورزي

 1/90 5/90 4/91 سوخت و مواد معدنی

 1/7 9/6 8/5 تولیدات -2

 6/0 1/1 8/2 آهن و فوالد

 2/5 4/4 1/1 مواد شیمیایی

 1/0 1/0 2/0 ساخته مینکاالهاي 

 0 0 0 تجهیزات مخابراتی

 1/0 2/0 1/0 ونقلحملتجهیزات 

 3/0 4/0 2/0 آالتدیگر ماشین

 5/0 5/0 1/0 پارچه

 0 0 0 پوشاك

 1/0 2/0 3/0 تولیدات دیگر

 1/0 1/0 1/0 سایر کاالها -3

 4/2/2013دسترسی  خیتار ،http://ec.europa.eu/trade: مأخذ
 

ر به عنوان مثال، دتکنولوژي در عرصه تولید است.  توجهقابلعدم بهبود  دهندهنشانشواهد فوق 

درصد از صادررات ایران به اروپا را مواد خام تشکیل  93حدود  ،حالی که در دورة آماري مورد نظر

 دهد، صادرات کاالهاي داراي تکنولوژي باال مانند تجهیزات مخابراتی، صفر درصد است.می

ن که ای اگیري دانش مولد به دور مانده،کشور ما با درآمدهاي نفتی و باز توزیع این درآمدها از فر

نوع «نیافتگی شده است. تداوم توسعه ،وري و بنابراینراستاي کسب دانش سبب تداوم کاهش بهره

ت هایی اسگیرند، نشانگر پاداش یا به عبارتی محركمیفرا سازماندانش، مهارت و علمی که اعضاي 

  ).123:1377(نورث، »اندهاي نهادي حک شدهکه در محدودیت

دهی در نوع کسب دانش حائز اهمیت و قابل تأمل است. اگر در کسب دانش اینجا نظام پاداش در

اي براي صرف وقت و تالش جهت هاي تولیدي، پاداشی وجود نداشته باشد، افراد انگیزهبراي فعالیت

عمل سرقت را در نظر بگیریم؛ در ضمن آن، بدون اینکه به  ،کسب آن نخواهند داشت. براي مثال
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رقت س فرصت ايشود. حال اگر در جامعهمنتقل می سارقولید چیزي اضافه شود، ثروتی از مالک به ت

این گذاري کند. بنابرشوند توان و نیروي خود را در این کار سرمایهشد، افراد تشویق میوجود داشته با

وري است. و ضد بهرهکنند که غیر مولد کسب می را هاي مورد نیاز در این راستاافراد دانش و مهارت

با توجه به نظام پاداش دهی اجتماعی  آنهاکند که فرصتی را ایجاد می ،درآمدهاي رانتی نیز براي افراد

شوند، هایی که جزئی از چارچوب نهادي میانگیزش«به کسب دانش در این زمینه ترغیب شوند. 

» نندکپاداش در بردارند، ایفا می هایی کهها و دانشدر شکل گرفتن انواع مهارت کنندهنقش تعیین

 ).128: 1377 نورث،(

دهد، در واقع ساختار انگیزشی قرار می تأثیرساختار رانتی، ساختار انگیزشی در هر جامعه را تحت 

وري هاي خود را صرف تولید و بهرهکند که اعضاي آن، دانش، یادگیري و تالشدر هر جامعه تعیین می

 صرف یادگیري دانش، در جهت یافتن ای کنندتنظیم  محوردانشقق اقتصاد و در نتیجه در راستاي تح

نوع یادگیري تابعی از پاداش مورد انتظار انواع متفاوت دانش است. مسیري «جویی. هاي رانتفرصت

 »اردداي وابسته است که از پاداش وجود کند به استنباط ذهنیاقتصادي دنبال می سازمانکه بنگاه یا 

هاي ذهنی افراد که وابسته به توان در استنباط). پس راستاي کسب دانش را می130: 1377نورث، (

ي ارابطه ،آیدمی دست بهجستجو کرد. انسان وقتی بین کار و آنچه با کار  ،دهی استنظام پاداش

 شود که بهشود. درآمدهاي رانتی منجر به پیدایش نهادهایی میاز سعی و تالش ناامید می ،نبیند

 دهند. هاي محدودکننده تولید، پاداش میفعالیت

د تا شوننهادها لزوماً و حتی غالباً ایجاد نمی«نیستند.  کارا لزوماًکه همۀ نهادها  داشت ادباید به ی

ر شوند تا داز نظر اجتماعی کارآمد باشند؛ بلکه بیشتر این نهادها یا حداقل قواعد رسمی، ایجاد می

 در). 95: 1385(نورث،  »زنی دارندقواعد جدید، قدرت چانهبراي ایجاد خدمت آنهایی باشند که 

هایی گذاري در دانش و مهارت، افراد را بیشتر به سرمایهسازمان هاي با درآمدهاي رانتی، کشورها

باشد. مقامات و متصدیان اقتصادي با استفاده از  آنهاآوري کنند که در جهت افزایش سودتشویق می

جویی هاي رانتفرصت دربردارندهکنند که نین و چارچوب نهادي را در جهتی هدایت میموقعیت، قوا

توانند قوانین و مقررات را به نفع خود تغییر دهند. می ،زنی که دارندباشد، با استفاده از قدرت چانه

شود. نظام حقوق اقتصادي از جمله حق مالکیت می ژهیوباین امر موجب عدم ثبات حقوق اقتصادي و 

 خوشدستوقتی که ثبات نداشته باشد و همیشه  ،گذاردحقوق مالکیت که بر انگیزش افراد اثر می

باشد. لذا هیچ توجیه اقتصادي وري میهزینه مبادله و کاهش بهره شیافزا ،تغییر باشد، نتیجه آن

 اهد ماند. هاي مولد اقتصادي باقی نخوبراي فعالیت

دهد و ساختار حقوق مالکیت نیز قرار می تأثیردرآمدهاي رانتی، ساختار حقوق مالکیت را تحت 

کند و بر ساختار انگیزشی و جهت تالش او مؤثر است. بنابراین در رفتار اقتصادي انسان را هدایت می
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 توفیق یا شکست در یک کهافراد رفتاري متفاوت خواهند داشت. وقتی ،این چارچوب و با این قوانین

 اي برايگیزهدیگر ان ،فعالیت تولیدي به رابطه بستگی داشته باشد و حقوق مالکیت افراد متزلزل باشد

 :کندنیز بیان می 1که کوز طور هماننخواهد داشت.  وجود هاي تولیديدانش در جهت فعالیت کسب

کار است و هرچه هزینه مبادله  وري سیستم اقتصادي وابسته به تخصصی شدن امور و تقسیمبهره«

 ).Coase, 1998: 73(» کمتر باشد امکان مبادله و تخصصی شدن امور بیشتر است

 ،توان نتیجه گرفت اگر حقوق مالکیت شفاف و به صورت دقیق اجرا شودمی ،ز آنچه گفته شدا

انگیزه براي فراگیري دانش در مسیر تولید وجود دارد اما در جایی که حقوق مالکیت خوب تعریف 

یر مولد در مسیر دانش غ هازهیانگدر اقتصاد رانتی)، ( باشدپذیر نشده باشد و تغییر آن به راحتی امکان

هایی تشویق هارتگذاري در انواع دانش و م، جامعه را به سرمایهسازمان ها«شود. دهی میسامان

د گذاري بر رشکند که به طور غیرمستقم، قابلیت سودآوري آنها را افزایش دهد. این نوع سرمایهمی

نورث، (» خواهد گذارد تأثیراند، کننده رشد اقتصاديبلند مدت دانش و مهارت، که عوامل اصلی تعیین

اقتصادي به کار  نخواهد رفت  ه و رشد). درآمدهاي نفتی و مخارج دولتی در جهت توسع130: 1377

 هاي مناسب براي توسعه کسب نخواهد شد. دانش و مهارت و

کند و تقاضا براي دانش منجر به نوع خاصی از دانش را تقاضا می ،بنابراین هر مجموعه نهادي

شود. در اینجا درآمدهاي رانتی منجر به توزیع و تقاضا براي افزایش ذخیرة دانش و توزیع آن می

شود و نوع تقاضا نیز در همین راستا و براي کسب بیشتر دانش غیر مولد رة دانش مافیایی میذخی

کننده اصلی نوآوري و ایده است، ساختار خواهد بود. در جایی که سرمایه انسانی محرك و تولید

 جاي کشور بهنیروي مولد  ،کند. در نتیجهها را از کار، به رابطه مبدل میدرآمدهاي رانتی فعالیت

 ي منتهی به منابعکارهاي نوآوري و خالقیت به چگونگی دسترسی و سازوکارهااندیشیدن دربارة راه

وهاي یرن ،تواند به منبع رانت دسترسی پیدا نماید. در این میاند و اینکه چگونه میاندیشرانتی می

رصه را بر ع ،ریاگو پو اتکا به منابع نفتی و گذاشتن مقررات دست  موفق با دستیابی به این شبکه

تواند از محور، سرمایۀ انسانی مینمایند. اما در اقتصاد دانشدیگر بازیگران اقتصادي تنگ می

 برداري کند و با استفاده از این دانش، به خلق ایده و نوآوري بپردازد.هاي جهانی دانش بهرهسرریز

با توجه به اینکه ابداع و نوآوري گذاري در تحقیق و توسعه است. ابداع و نوآوري مستلزم سرمایه

ی) در نفت( یرانتکنندگان اقتصاد که از درآمدهاي بنابراین عامالن و تنظیم ،بر استبر و زمانهزینه

ثباتی سیاسی مانع از با ایجاد قوانین و بی ،کنندهاي خود استفاده میي گروهسودهمجهت اهداف و 

مستلزم تضمین حقوق  ،وآوري و تولید کاالهاي جدیدن. همچنین شوندگذاري در تحقیق میسرمایه

هاي خود مطمئن نباشند که دیگر باشد و تا زمانی که افراد از تضمین فکر و ایدهمالکیت افراد می

                                                                                                                   
1. Coase, Ronald H 
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گذاري اي براي سرمایهیابند، انگیزهتوانند به دستاوردهاي آنان دستها بدون پرداخت نمیافراد و بنگاه

صاد ي اقتصاد رانتی بر عدم تحقق اقتاثرگذار ،ند داشت. بنابراین مسیر دیگردر تحقیق و توسعه نخواه

با  ۀ تغییرات سریع قوانین مرتبطلیوس بهی در حقوق مالکیت نانیاطم نادانش بنیان از طریق ایجاد 

محور در کشورهاي داراي اقتصاد رانتی با اقتصاد دانش تحقق حقوق اقتصادي است و از این کانال نیز

 اساسی مواجه خواهد شد. مشکل 

حاکی از  هاي مجلس شوراي اسالمیمرکز پژوهش وکارکسبهاي ارزیابی محیط بررسی گزارش

 هااهبنگوري افزاري مورد نیاز براي بهبود بهرههاي نرمن اقتصادي، زیرساختآن است که از نگاه فعاال

تلفن) داراي اهمیت بیشتري  برق و مثل آب،( یکیزیفهاي (از قبیل حقوق مالکیت) از زیرساخت

ه ب -به عنوان یک نهاد قانونی براي خرج کردن درآمدهاي نفتی -هاي سنواتیهستند. اما در بودجه

به طوري که در گزارش شاخص حقوق  ؛)5: 1392شهبازي غیاثی، ( استاین موضوع کم توجهی شده 

است و میانگین شاخص در  107رتبه ایران  ،کشور مورد بررسی 130بین  در 2012مالکیت سال 

 ).4 جدول( استایران حتی از میانگین قاره آفریقا هم کمتر 

 

 2012شاخص کیفیت حقوق مالکیت ایران در سال  .4 جدول
 میانگین امتیاز آفریقا 1رتبه در منطقه منا رتبه جهانی امتیاز عنوان

 4,53 4 107 4,3 کل

 4,26 3 105 3,5 محیط قانونی و سیاسی

 5,17 3 101 5,5 حقوق مالکیت فیزیکی

 4,16 4 107 3,8 حقوق مالکیت فکري

http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ranking,   :20/2/1392تاریخ دسترسی  

 

ي عملکرد اقتصادي جوامع و ریگشکلها نقش بسیار مهمی در ساختار انگیزشی افراد و بنگاه

از اهمیت فراوانی برخوردار است. ساختار انگیزشی  ،بنابراین کند ووري ایفا میتخریب بهرهیا بهبود 

هاي حقوق مالکیت گوناگون، ساختار ها خود تابع حقوق مالکیت است. انواع مختلف نظامافراد و بنگاه

 ،تیجهدر ن .)Coase, 1960( دهندانگیزشی و در نتیجه، عملکرد اقتصادي متفاوتی را تشکیل می

وامع ور افراد و جو بهره ناامنی حقوق مالکیت مانع از تحقق ساختار انگیزشی و عملکرد اقتصادي مولد

  زندال دهد از او گرفته شود، نمیکس دست به تولید کاالیی که احتمشود؛ زیرا هیچمی

ي اه سازمانپس در شرایط ناامنی حقوق مالکیت اقتصادي، روند بسط و توسعۀ  .)41: 1359(اشرف، 

ي اه سازمانشود و اقتصاد به سمت بسط و توسعۀ می فیتضعور سیاسی و اقتصادي مولد و بهره

                                                                                                                   
1. Middle East and North Africa 
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د. در گردهاي غیر مولد میرود. این امر منجر به بسط گرایشجویی پیش میسیاسی و اقتصادي رانت

 یابد.وري کاهش میهاي مبادله افزایش و بهرهنتیجه، هزینه

 

 وريناامنی در حقوق مالکیت و بهرهرابطۀ  .1نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنديجمع .7

ترین متغیرهاي اقتصادي است که بر سایر متغیرهاي اقتصادي مانند وري یکی از کلیديبهره ·

ر آن باید عوامل مؤثر ب ،بنابراین دارد و کنندهنییتعفراوان و  تأثیرتولید، اشتغال، تورم و درآمد ملی 

گیري بر اساس الگوي میالدي، مناسبات اقتصادي جهان در حال شکل 1990شناسایی شود. از دهۀ 

 وري و تولید، دانش و نوآوري است.ترین عامل بهرهمهم ،محور است. در این الگواقتصاد دانش

شوند وري و تولید میبهرههاي مولد که موجب افزایش نرخ دانش و نوآوري به دو گروه دانش ·

شود. بنابراین راستاي کسب دانش در ندارند، تقسیم می را هاي غیر مولد که چنین ویژگیو دانش

 نماید.وري ایفا میهجامعه، نقشی اساسی در بهر

 -دهی اجتماعیراستاي کسب دانش در هر جامعه، تابع برخی عوامل مانند نظام پاداش ·

اقتصادي نیز خود متأثر از منابع کسب درآمد  -دهی اجتماعیظام پاداشاقتصادي آن جامعه است. ن

هاي مولد است و اقتصاد محور که نیازمند تولید و خلق دانشآن جامعه است. از این رو، اقتصاد دانش

یابند و از این طریق، درآمدهاي رانتی که حاوي منابع درآمدي خاصی است، با یکدیگر ارتباط می

 گذارند.می تأثیرمحور اقتصاد دانش رانتی بر تحقق

ی دهد. دانش ضمنضمنی تشکیل می حجم و بخش کلیدي و اصلی دانش را دانش نیترشیب ·

 ود.شتولید خلق می فرایندو در » یادگیري در حین انجام دادن«هنوز مکتوب نشده است و از طریق 

ناامنی در  

حقوق 

 مالکیت

امتناع 

تحقق 

ساختار 

انگیزشی 

 تولیدي

امتناع توسعه 

و بسط نهادها 

سازمان هاي  و

 ورمولد و بهره

توسعه و بسط 

 نهادها و

 يان هاسازم

 جورانت

افزایش 

هاي هزینه

مبادله و 

کاهش 

 وريبهره
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کاستن نیاز جامعه از درآمدهاي رانتی با فراهم نمودن فرصت مصرف بدون تولید داخلی و  ·

نماید. در نتیجه، المللی مصون میدرآمدهاي صادراتی، نظام تولیدي کشور را از شالق رقابت بین

اقتصادي،  -دهی اجتماعییابد. بنابراین نظام پاداشوابستگی جامعه به تولید داخلی کاهش می

سبب انحراف در راستاي خلق  د،فراین یابد. اینهاي مولد نمیضرورتی براي پاداش دادن به خلق دانش

هاي غیر مولد و از تولید دانش مولد به دانش سازمان هاهاي افراد و انگیزه ،دانش شده و در نتیجه

 گردد.رانت جویانه در جهت کسب سهم هر چه بیشتري از کیک رانت منحرف می

طریق کاهش در مجموع درآمدهاي رانتی با ایجاد انحراف در راستاي کسب و خلق دانش، از  ·

محور، مانع ایجاد نموده و آن هاي مفید و مولد، براي تحقق اقتصاد دانشسطح تولید و انباشت دانش

باید آثار منفی درآمدهاي رانتی بر  ،محورنمایند. بنابراین براي تحقق اقتصاد دانشرا تضعیف می

 راستاي کسب دانش، شناسایی و اصالح گردد.
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 خذآو م منابع

 هاي بازرگانی، چ. سوم. وري؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش) بهره1380( ابطحی، حسین، کاظمی، بابک
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 تأمین اجتماعی، چاپ دوم.

وري در اقتصاد؛ بانک و اقتصاد، ) مروري اجمالی بر ادبیات و حرکت بهره1378پیکارجو، کامبیز (

 .11-16 :5شماره 

؛ تهران: کتابخانۀ گنج و 4ج -) مبسوط در ترمینولوژي حقوق1381جعفري لنگرودي، محمد جعفر (

 دانش.
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 .93-111: 28شماره 
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 ریزي کشور.ایران؛ سازمان مدیریت و برنامه
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هایی براي بهبود کل کشور: توصیه 1392بررسی الیحه بودجه سال ) 1392( یموسشهبازي غیاثی، 
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آشنایی با رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت در ) 1391( فروشهنر، حامد و میثم پیلهصاحب

 هاي مجلس شوراي اسالمی.؛ مرکز پژوهش1384-1389هاي سال

ها و راهکارها؛ ) اقتصاد دانش بنیان: الزامات، نماگرها، موقعیت ایران، چالش1384( معمار نژاد، عباس

 .83-108: 1فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 
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) مصیبت منابع یا نهادها؟: 1387(شمی، حمید و زمان زاده نصرآبادي، حمید مهرآرا، محسن؛ ابری
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