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یعموم یهابازتاب یبرخ:  توسعه ینهاد اقتصاد  
 نویسنده: پراناب باردهان

 یجهانشاه امدح مترجم: 
 
 رد که است «توسعه ینهاد خرد اقتصاد» کتاب از اول فصل ۀترجم نوشته، نیا

 منتشر مقاالت از یامجموعه صورتبه MIT انتشارات یسو از 0202 سال
 طورهب مقاله نیا در ایفرنیکال دانشگاه ۀبازنشست استاد  باردهان پراناب. شد

 و یعیتوز یهاتعارض نقش نهادها، یعموم تیاهم با رابطه در عمده
 که کندیم استدالل او. کندیم بحث ینهاد( ر  ییتغ عدم) ر  ییتغ یندهایفرآ
 یهادهه در  ُخرد اقتصاد ینهاد اتیادب توسعه، ینهاد اقتصاد دیجد اتیادب

 هب توسعه ندیفرآ در مهم ینهادها ریسا از غفلت با و گرفته دهیناد را 02 و 02
 ینهادها کالن ریتاث ۀفتیش کننده، هماهنگ و یمشارکت ینهادها از غفلت ژهیو

 یاصل مشکل که است معتقد او. است شده تیمالک حقوق ۀکنندنیتضم
 یاسیس نیتضم مشکل به مربوط آنکه ازشیب ناکارآمد ینهادها یماندگار

 .است یعیتوز یهاتعارض به مربوط باشد، حاکمان

 بخش اول
 

گونه که باید، این روزها آن« اقتصاد نهادی»
یمبحثی پررونق در توسعه به حساب می را آید، ز

تمایز عمده میان اقتصاد کشورهای فقیر و ثروتمند 
های نحوی قابل استدالل ناشی از چهارچوببه

در  طور ضمنینهادی متفاوتی است که آشکارا یا به
رار ق فهم و تحلیل اقتصاد کشورها مورد استفاده

های قابل توجه دیگر که تفاوتگیرند، تا آنجامی

یخ نیز گاه  مانند اختالف در جغرافیا، فرهنگ و تار
یق تفاوت کنند. به دلیل های نهادی عمل میازطر

ای مبحث گسترده« اقتصاد نهادی توسعه»آنکه 
یرمجموعه ای از است، خود را دراین مقاله به ز

حالیکه این سازم، در مسائل نهادی محدود می
های این کتاب در محدوده را نسبت به سایر فصل

 تری ارائه خواهم کرد.قالب طیف گسترده

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس
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، بعد از یک گذار [یا مقاله]در این فصل
یت  یخ اندیشۀ اقتصادی با محور مختصر در تار
نهادها به ویژه در اقتصاد توسعه، عمدۀ تالش خود 

ز ا گشاییکنم : الف( گرهرا مصروف این موارد می
پیچیدگِی اهمیت نهادهای عمومی برای توسعه، با 
فراتر رفتن از تمرکز محدوِد ادبیات رایج اقتصاد 
نهادی در رابطه با تضمین حقوق مالکیت. ب( 

به  ر( نهادیتأمل در فرآیندهای تغییر )یا عدم تغیی
باید پرسش محوری اقتصاد  ویژه در مورد آنچه

ارآمد در طی چرا نهادهای ناکنهادی توسعه باشد: 
و تمرکز بر  مانند؟میهای طوالنی از زمان باقیدوره

یعی در این بستر. ج( درآخر، تأثیر تعارض های توز
کار را با ارجاع به معمای محوری در نهادهای 
حکمرانی و چند پیشنهاد برای تحقیقات آینده 
پایان خواهم داد. در سراسر مقاله تمرکز برروی 

یعینقِش تعارض گیری نهادها در شکل های توز
 خواهد بود.

اکثر مقاالت جدید در حوزۀ اقتصاد نهادی با 
ث ن  (9991)  1نور  2یا حداکثر با ویلیامسو

 ]چنین برداشتی[شوند، البته ( آغاز می9995)
بدون درنظر گرفتن سنت طوالنِی ادبیات نهادگرایی 
یخی آلمان در  است که مسیر را به سمت مکتب تار
ینی اقتصاد  اواخر قرن نوزدهم و نقش آفر

                                                             
1. North  

2. Williamson 

3. Veblen  

4. cross-country empirical literature  

5. Acemoglu 

6. Johnson 

7. Robinson 

8. professional memory  

9. attention span 

10. sharecropping  

11. general interlinked markets 

عنوان گفتمان اصلی دربارۀ اینکه مارکسیستی )به
واسطۀ فناوری شکل چگونه نهادهای اقتصادی به

( و نندکجمعی تغییر میگیرند و به وسیلۀ کنشمی
یکایی )مانند وبلن ( در اوایل قرن 3نهادگرایان امر

 سازد. در زمینۀ اقتصاد توسعه نیزبیستم رهنمون می
این روزها اکثر مباحث نهادی با نورث آغاز و 

 4شوریکسپس به سمت ادبیات تجربِی قیاس بیِن 
ین افراد در این حوزه منتقل می شود که ُپراستنادتر

و ن5آسم اغل نو رابی  6، جانسو ( 1119)  7نسو
ی هستند. حافظۀ در 9یا محدودۀ توجه  8تخصص

اقتصاد]به معنای دورۀ زمانِی پیشتازِی افراد در 
موضوعی خاص[ همواره نسبتًا کوتاه است، اما در 

یکه این مورد بسیار قابل مالحظه است، به طور
قطعًا نورث حداقل تا دودهه در تحلیل اقتصادِی 

در حال  در کشورهایبه ترتیبات نهادی معتبر نسبت
توسعه پیشرو بود. این مباحث با تألیفاتی در رابطه 

ه شروع و با بسط تحلیل نهادها در   10با مزارع
های روستایی، نیروی موضوعاتی از قبیل زمین

کار، اعتبار، بیمه و برخی بازارهای پیوستۀ 
یا اوایل  9991دنبال شد. تا پایان دهۀ  11عمومی
باب نهادهای  دو مجموعه مقاله در 9991

یۀ اقتصادی نهادهای »روستایی با عناوین  نظر
ویرایش شده توسط باردهان «)بر زمینمبتنی
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)ویرایش « روستایی اقتصاد سازمان»( و 9999
ف یومن و 2، 1شده توسط ها استیگلیتز 3بر

آوردهای برخی از دست. ( منتشر شد9993
ادبیات غنی در حوزۀ نهادهای روستایی در 

توسعه که دو دهۀ قبل بدست لکشورهای درحا
 و گسترشگردآوری  ، بواسطۀ این مقاالتآمده بود

. همچنین مجموعۀ دیگری از مقاالت، ه شدندداد
ش )ویرای« اقتصاد نهادی جدید و توسعه»با عنوان 

( کارکردهای 9999  5و نوجنت 4شده توسط نبیل
عۀ مبادله برای مسائل توس مختلفی از تحلیل هزینۀ

تایی را )با استفاده از مطالعات شهری و روس
 به ]حالاین  اب [ .6موردی در تونس( گردآوری کرد
یانسختی ردی از این ادبیات را می  هایتوان در جر

 کرد. توسعه پیدامتأخر اقتصاد نهادی 
رد. توان برشمبرای چنین اتفاقی  دو دلیل را می

اول آنکه جایزۀ نوبل نورث در ارتباط با اقتصاد 
منظور تالش برای فهم این مسئله که چرا نهادی به

یخی توسعهبرخی از کشورها به اند و یافتهطور تار
برخی دیگر نیستند، توجهات را از تحلیل ُخرِد 

رگ معطوف کرد و ادبیات قدیم به نهادهای کالن بز 
سپس این دیدگاه به دلیل سهولت دربارگذاری 

از آن قابل المللی که در دهۀ پیشهای بینداده

                                                             
1. Hoff  

2. Braverman  

3. Stiglitz  

4. Nabli 

5. Nugent 

با موضوع توسعۀ جهانی توسط  9999. چهارمین مجموعه از مقاالت در حوزۀ نهادها و توسعه برای سمپوزیومی در سپتامبر 6

I.Adelman  وE.Thorbecke .ویرایش شد 
7. Bell 

8. Shaban 

9. Matoussi 
10. Morooka 

دسترسی شده بودند، به سرعت توسط حجم 
کشوری تقویت شد. های بیِن انبوهی از رگرسیون

دومین دلیل، گرایِش مسلط جدید در اقتصاد 
د رو میتوسعه است که به سمت تجربی شدن پیش

)آنچنان که در تمام علم اقتصاد اینگونه است( در 
یادی رویکرد نظری حالی که ادبیات قدیم تا حد ز

حال اشاره به این نکته ارزشمند داشت. درعین
نحو معناداری است که ادبیات خرد قدیم نیز به

یکه در این رویکرد تالشتجربی بود، به های طور
یادی برای کّمی کردن تأثیر نهادها ی ا ز

 .انتخاب نهادی صورت گرفت ]مقداری[تعیین
ری وداری زمین بر بهرهعنوان مثال، تأثیر اجارهبه

های رقابتِی مزارعه با وسیلۀ آزمون مدلمزارع به
دقت در های خرْد مقیاِس مربوط به هند، بهداده

( 9994) 8( و شابان9911) 7مقاالتی توسط ِبل
الحات تخمین زده شد. دگرگونی در شکل و اصط

های مربوط به قراردادها و میزان اجاره با داده
خانوارهای تونسی به صورت تجربی توسط 

ی های (، با داده9999و نوجنت )  9ماتوس
ای و ایالتِی های مزروعی، منطقهخانوارها، زمین

های (، با داده9994ها توسط باردهان )هندی
ادهکده و   10ای در جاوۀ غربی توسط ماروک
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ی های های زمین( و با داده9999)  1هایام
ا ( و 9999)  2برای فیلیپین توسط اوتسوک

ت ( مورد آزمون قرار 9994)  3روماس
های های دیگری از چنین تالشگرفتند.]نمونه

یر مشاهده کرد[: تجربی را می توان در موارد ز
 کارِ به نیرویتحلیِل تغییرات نهادهای متعلق

ربوط به ترتیبات کشاورزی )شامل نهادهای م
های ( باداده9993کار( توسط باردهان )تساوی
ای و خانوارهای هندی. بررسِی تأثیر تضمین منطقه

رمالکیت برروی سرمایه و   4گذاری توسط فد
های بخش کشاورزی در ( با داده9991) 5آنچن

ر روی ب تایلند. تحلیِل تأثیر حقوق طبیعی زمین
-وتوری بخش کشاورزی توسط میگبهره

های ( با داده9999)  8و ِپِلیس  7، هازل6آدهوال
خانوارهای کشاورز در کشورهای جنوب صحرای 
یقا. برآورِد تأثیر تغییر در قوانین مربوط به  افر

 9تروری توسط کار دسترسی به اعتبار بر روی بهره
های بخش کشاورزی در (  با داده9999)

نیکاراگوئه. تحلیل نقش ترتیبات اعتباری در 
یسک توسط آدریتراکاش ( با 9991) 10گذاری ر

                                                             
1. Hayami 
2. Otsuka 

3. Roumasset 

4. Feder 

5. Onchan 

6. Migot-Adholla 

7. Hazell 

8. Place 

9. Carter 

10. Udry 

11. Lin  

12. The identifying strategy  

13. Unobserved heterogeneity 

 (، فصل اول.5005. در این رابطه بنگرید به باردهان )94
15. Pande  

یۀ شمالی. بررسی تأثیر داده های خانوارها درنیجر
وری و اصالح حقوق جمعی بر روی بهروه

طور تجربی توسط کارتر تخصیص منابع به
های مزارع برای کشاورزی ( باداده9994)

نپرویی های ( باداده9991)  11ها و توسط لی
 د دیگری از این دست.ها و موار استانی برای چینی

ها(  های تجربی )نه همۀ آنبرخی از این تالش
یِن ما را پیرامون توجه به راهبرد  دقت نظِر امروز

ی در تخمین اقتصاد سنجی نداشتند،   12شناسای
د. کردن ارائهپیشرفت قابل توجهی را حال بااین

یادی از ادبیات تجربی جدید با  بعالوه بخش ز
پایۀ رویکرد کالن درحوزۀ نها دها که بر

نیز معیوب  های بین کشوری بنا شدهرگرسیون
یادی به علت ناهمگنِی مشاهده  است )تا حد ز

ه ، استفاده از متغیرهای ابزاری لزومًا 13نشد
ها و قابلیت قیاس ناهنجار، کیفیت پایین داده

یبین ی14کشور و آدری   15(. همانطورکه پاند
 دهند، راهبردمیشان نشان( در بررسی1115)

گشایی از کشوری در گرهتجربی قیاس بین
تحت را  و نتیجه مجراهای نهادی خاصی که پیامد
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دی و نیز در بیان تأثیر تغییرات نها دهندتأثیر قرار می
 بر آن پیامد ناتوان است.

 
 بخش دوم

متعاقب پیشتازی نورث، ادبیات جدید میزان 
اهمیِت تضمیِن حقوق مالکیت را در ترغیب 

یرا این سرمایه گذاری و نوآوری نشان داده است، ز
 دهد تا بهگذار و نوآور اجازه میتضمین به سرمایه

حال درعین  1یابند.هایشان دستماحاصل تالش
یادی از این ادبیات  باوری عمومی در بخش ز

براینکه اگر بتوان قانوِن حفاظت از وجود دارد مبنی
 ار مراقبترا حاکمیت بخشید، باز  2حقوق مالکیت

دار خواهد شد. مانده را عهدهاز عمدۀ مسائل باقی
شیفتگی این ادبیات نسبت به نهاد تضمین حقوق 
مالکیت )اغلب با نادیده گرفتن مسائل نهادی مهم 
دیگر( به شدت فهم ما را از فرآیند توسعه محدود 

گردم، اما کند. به زودی به این موضوع بازمیمی
در بارۀ [تا به چند نکته  ابتدا به من اجازه دهید

های اشاره کنم. نکتۀ اول، گروه ]حقوق مالکیت
توانند به اقسام متفاوتی از اجتماعی مختلف می

عنوان مثال، حقوق مالکیت حساس باشند، به
اقشار ضعیف ممکن است به ثبت اراضی یا رهایی 

های محلی یا های معمول توسط اوباشاز تعرض
ه تری بدهند، در حالیکشبازرسان دولتی اهمیت بی

گذاران ثروتمند ممکن است به مقررات سرمایه
ان شبانکی یا محافظت از حقوق سهامدران شرکت

                                                             

 . تضمین حقوق مالکیت در تسهیل دسترسی به اعتبار و درنتیجه تولید و تجارت نیز نقش دارد. 9
های داخلی در ترجیحاً، خود این قوانین از نوع قوانین انگوالساکسونی هستند که قرار است از سهامداران اقلیت در برابر سوءاستفاده. 5

 بخش شرکتی محافظت کنند.

ری تهای داخلی توجه بیشدربرابر سوءاستفاده
حاکیمیت »داشته باشند، و در این شرایط، یک 

دادن چنین ثبات، برای پوششعام و بی« قانوِن 
قص و ناکارآمد است. از حد ناهایی، بیشتفاوت

( 1115طور کلی، همانطور که پاندی و آدری )به
ه های ارائه شدبا یک مثال از غنا نشان دادند، انگیزه

توسط یک بستر نهادی معین غالبًا بسته به وضعیت 
 کنند.سیاسی و اقتصادی افراد تغییرمی

یخ، تضمین  نکتۀ دوم، اغلب در طول تار
لکیت از دیگران حقوق مالکیت به معنای سلب ما

عنوان نمونه، حق دیوارچینی تلقی شده است. به
)حصارکشی( در انگلستان منجر به سلب حقوق 

ان برای بسیاری از روستایی از زمین سنتِی استفاده
متحده، امنیت در ایاالت99فقیر شد؛ در قرن 

تضمین شد که حقوق حقوق مالکیت در حالی 
ن که تفاده از زمیها در اساشتراکی منسوب به قبیله

یکاییبه های بومی طور سنتی توسط امر
واسطۀ این تضمین لغو شد؛ شد، بهبرداری میبهره

یقا برنامهدر سال های ثبت اسناد های اخیر در افر
شان اراضی، گاه بانوان را از حقوق سنتِی کشاورزی

یکای جنوبی، برخالف   محروم کرده است. در امر
یکبخش یادی از امر ای شمالی، حق های ز

مالکیت زمین اغلب به افرادی اعطا شد که به 
لحاظ سیاسی بانفوذ بودند اما لزومًا کشاورزان 

شدند، لذا این امر منجر به خوبی محسوب نمی
 ،دوقطبی شدن فضا و مناقشه با روستاییاِن فقیر شد

 .یک حاصل نشدهیچ برابری وکه کارایی نحویبه
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قراردادها ناقص هستند، طورکلی زمانی که به
تالش برای اجرایی کردن حقوق مالکیت شخصی 

تواند سازوکارهای همکارِی پیشین میان می
گاِن از منابع )مانند سازوکارهای کننداستفاده

مالکیتِی سابقًا متداول و ضعیف( را تضعیف کند. 
مشخصۀ محوری حقوق مالکیت خصوصی، 

است، و این هویژه، قابل معامله بودن آن طوربه
 تواندها( میویژه با خارجیقابل معامله بودن )به

اعتمادپذیری یک رابطۀ بلندمدت میان 
طور . به1کنندگاِن از منابع را تضعیف کنداستفاده

های مقوم بازار در رابطه با تضمین مشابه، ویژگی
یک بازار )مانند اعتبار( می ه توانند منجر بحقوق در

یب قراردادهای ضمن ی در مبادالِت مرتبط تخر
د اند)ماننشوند، مبادالتی که بازارها در آن ضعیف

ن ی  2بیمه(: چنانکه کرانتو ( با 9999)  3و سوام
ارائۀ مثالی نشان دادند که چگونه معرفی رسمی 
یتانیا از دادگاه اجرای قراردادها در بازارهای  بر

در قرن « دکان بمبی»اعتبارِی کشاورزی شهر
ران، منجر به کاهش انگیزۀ نوزدهم در بهبهۀ بح

هزینۀ دهندگان برای پرداخت کمکوام
گذاری کشاورزان شد و موجب گشت سرمایه

کشاورزان در شرایط نامناسب و با بازارهای صوری 
یادی وجود نداشتند به طرز  بیمه که تا حد ز

 پذیری رها شوند.آسیب
نکتۀ سوم، رشد پرسرعت سه دهۀ اخیِر 

ویژه چین و اندونزی، کشورهای آسیای شرقی به

                                                             

 . Seabright (1993). برای شرحی دقیق از این مبحث نگاه کنید به  9

2. Kranton 

3. Swamy 

4. Constraining role  

5. Enabling institutions  

بیش از حاکمیت رسمی قانون و امنیت 
شدۀ حقوق مالکیت )که اغلب در این تضمین

کشورها به نسبت ضعیف هستند(، مرهون 
بود دوراندیشی  اما[ هرچند ظالم و فاسد]حاکمان 

که در فرآهم کردن فضای قراردادی پایدار و قابل 
 یوکارهای خصوصمنظور رونق کسببینی بهپیش

وکار آسیای موفق عمل کردند. در فضای کسب
های تجار چینی مثال میان خانوادهعنوانشرقی )به

های در جنوب شرقی آسیا( مبادالت بین بخش
بر وسیلۀ قراردادهای مبتنیتر بهخصوصی، بیش

نامی کنترل و خوش هایروابط ضمنی و انگیزه
که نقش حقوق مالکیت نحویند بهشدنظارت می

د در شکه توسط دادگاه به اجرا گذاشته میشخصی 
 حال]باید. درعینتر بودکنترل این مبادالت کم

متوجه بود که[ همزمان با گسترش مقیاس 
بر های اقتصادی، نظام حکمرانِی مبتنیفعالیت

 رود.تر شدن میروابط رو به ضعیف
نکتۀ چهارم، نهادها در نگاه متعارف عمدتًا 

ه که دولت یا نحوی، بهدارند  4نقش محدودکنند
های دیگر  را نسبت به مداخله در حقوق مجموعه

حال موارد کنند. بااینمالکیتی ما محدود می
یادی از نهادهای توانمندساز وجود دارند که تا  5ز

کنند: نهاد اجتماع یا حدی نقش متفاوتی ایفا می
تواند بسیاری از مردم عادی را قادر نهاد دولت می

تنهایی توانایی اجرای به انجام اموری کند که به
های های اجتماعی، سازمانها را ندارند. شبکهآن
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اجتماعی، شبکۀ خدمات توسعۀ دولتی و مراکز 
)نوعی نظام نوآوری ملی که تحقیقاتی محلی 

کند( و جذب فناوری و آموزش را تسهیل می
دست تنها تعداد معدودی مثال از مواردی ازاین

قابلیت توانمندسازی نهادها هستند. این تمایز بین 
نقش محدودکننده و قابلیت توانمندسازی در 
نهادها مشابه تمایزی است که فیلسوفان بین آزادی 

تر شوند، بحِث عمیققائل میمثبت و آزادی منفی 
( 9999) 1در این رابطه در مقالۀ مشهور آیزایا برلین

تازگی ای از این ادبیات بهموجود است. در شاخه
ت که   2مفهوم سومی از آزادی معرفی شده اس

کیدش بر روی ضرورِت نهادهای دموکراتیکی  تأ
 کنند. سازگاراست که مشارکت مدنی را ترویج می

)هرچند که این سازگاری همواره با  با این ادبیات
گاهی از ادبیات مذکور نیست( اقتصاددانان  آ
بسیاری وجود دارند که بر اهمیت نهادهای 

کید می کنند )نقطۀ مقابِل فهم صرفًا مشارکتی تأ
ویژه مشارکت در محدودکننده از نهادها(، به

یت منابع محیط یست محلی )مانند منابع مدیر ز
ها(، مشارکت یالت، جنگلمربوط به آبیاری، ش

یت بنگاه و مشارکت در حفظ  کارگرها در مدیر
های قومِی مربوط به تجارت و اعتبار راه دور شبکه

 سیستم مسئولیت»کنید در عنوان نمونه تأمل)به
یف«همگانی (، 9991)  3؛ بحث شده توسط گر

های چندجانبۀ اعتبار در در رابطه با حفظ سازوکار

                                                             
1. Isaiah Berlin 

 .Skinner (2002) . بنگرید به 5
3. Greif  

4. Coordination failures 

5. Path-dependent ways 

6. Non-cooperative interactions  

7. Control rights  

یای نبازرگانِی اواخر قرو وسطی پیرامون در
 مدیترانه(.

نکتۀ پنجم، چنین سیاقی از نهادهای 
کنندۀ متنوع در عملکرد یک جامعه، هماهنگ

یخی منجر به تفاوت بزرگی در توسعه به طور تار
شده است. عمومًا اقتصادها در مراحل اولیۀ 

 هایتوسعه مورد هجوم انواع مختلفی از شکست
ی سازوکارهای گیرند، و قرار می  4هماهنگ

کنندۀ جایگزین یعنی دولت، بازار و هماهنگ
توانند در غلبه بر این های اجتماعی، میسازمان

های متفاوتی را  ایفا کنند که در ها نقششکست
مواردی در تکمیل و گاهی نیز در تعارض با یکدیگر 

شوند و حتی اگر حقوق مالکیت شخصی واقع می
ها، اهمیت طور کامل تضمین شود، این نقشبه

خود را خواهند داشت. ضمن آنکه در مراحل 
ها در بسترهای بسیار مختلف توسعه، این نقش

کنند. تغییرمی  5های وابسته به مسیرخاص و راه
ادعای تفوق جهانی یک سازوکاِر هماهنگی بر 

فایده و لوحانه، بیدیگر سازوکارها ساده
یخی است.  غیرتار

ت بازارها برای همسازکردن تعامال
ها و پاداش دادن ، اصالح ناکارآمدی6غیرهمکارانه

های پرارزش، سازوکارهای به عملکرد
که کنندۀ بسیارخوبی هستند. اما هنگامیهماهنگ

یانگیزه همسو نیستند   7ها و حقوق کنترل
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مثال به علت اختالف در مالکیت اولیۀ عنوان)به
کند( های قراردادی را محدود میدارایی که فرصت

های راهبردی  مهمی در تصمیمات کملو م
گذارِی بلندمدت وجود دارد، بازارها سرمایه

نحوی مؤثر مسئلۀ هماهنگی را حل توانند بهنمی
کرده و درنتیجه دچار شکست در هماهنگی 

شوند. پیامدهای ناشی از نقص در بازارهای می
وجود این ای و در مواردی عدماعتباری و بیمه

فقیر بسیار شدید است،  بازارها، برای قشر
شدت پتانسیل جامعه برای که بهطوریبه

گذاری مولد، نوآوری و توسعۀ منابع سرمایه
دهد. در شرایطی که تعامالت انسانی را کاهش می

 تواند برایناکارآمد هستند، دولت می غیرهمکارانه
 نقشکنند، نحوی همکارانه تعامل میافرادی که به

اما مقامات دولتی ممکن است . را ایفا کندراهبر 
، برای ایفای چنین نقشی اطالعات و انگیزه

داشته باشند؛ ممکن است ناتوان یا یک را هیچ
فاسد باشند، و سازوکارهای پاسخگویی سیاسی 

در  اند.نیز اغلب برای اصالح آنان بسیار ضعیف
 های فراگیری )شکست بازار وبستر چنین شکست

ود شکته اشاره میشکست دولت( اغلب به این ن
که یک سازمان اجتماعی محلی، اگر دارای 
عضویت پایدار باشد و سازوکارهای انتقال 
اطالعات شخصی و سازوکارهای اجرای 

خوبی هنجارهای اجتماعی میان اعضای آن به
یافته باشند،  گاه این پتانسیل را دارد که بسط 

هماهنگِی کارآتری نسبت به دولت یا بازار ایجاد 
های اجتماعی نیز حال سازماند. اما درعینکن

که توسط منافع الیت )یا منافع حزبی( هنگامی
طلبی، واسطۀ جداییمصادره شوند و یا به

از ثروت و منابع طبیعِی جوامع محلی  شاندست
شوند ، دچار شکست در هماهنگی میکوتاه شود

یسک و هزینه های ناشی و ممکن است توأمان با ر
 چک مواجه شوند.از مقیاس کو 

بنابراین هر سه نوع سازوکار هماهنگی ]یعنی 
های اجتماعی[ نقاط قوت و دولت، بازار و سازمان

ضعف خودشان را دارند و گاه متقاباًل در تعارض 
دولت در »که کنند، آنگونهبا یکدیگر عمل می

رکن اصلی منازعات سنتی میان « مقابل بازار
رفداری از های چپ و راست است. در طگرایش

های اجتماعی، بسیاری اشاره دارند که سازمان
چگونه فرآیندهای بازاری و نیز بوروکراتیک به 
یت  یت جوامع سنتی مانند مدیر تداوم و بقای مدیر

یست و مواردی نظیر آنمنابع محیط  که برمبنایز
های پیوسته شکل نظارت همساِن افراد در گروه

را تضعیف  اندازی کرده و آناند، دستیافته
حال در نظر داشتن این مسئله مهم کنند. درعینمی

است که لزومًا ارتباط این سازوکارها همواره در 
تقابل با یکدیگر نیست، این سه نوع سازوکار 

یادی مکملتوانند در موقعیتمی های های ز
یادی وجود ]دراین رابطه[نهادی باشند.  شواهد ز

دارد از مشارکت میان بخش خصوصی و 
یسک یا عنوانعمومی)به مثال در صنایع توأم با ر

های تجاری یا تحقیقات مشترک در بنگاه
ها و داروها( یا مواردی از محصوالت، واکسن

های اجتماعی از فرآیندهای استفادۀ سازمان
ها و NGOبازاری )مثل مشارکت میان 

جاری در بنگالدش برای بهبود وکارهای تکسب
های ارتباطِی از راه دور در نواحی دسترسی

های هایی از ارتباط سازمانروستایی( و نمونه
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های دولتی )مشابه آنچه در هند اجتماعی با بخش
یت مشترک جنگل مان ها میان دپارتدر رابطه با مدیر

های محلی رخ داد، یا جنگلداری دولت و انجمن
ین سازمان شدهشناختهکه  SEWAمورد  تر

خوداشتغالی بانوان در هند است. این سازمان از 
یق شرکت  هایای دولتی که از مزیتهای بیمهطر

ازار های بای از مزیتطور فزایندهتر دولت یا بهبزرگ
یسک استفاده میدر به اشتراک کنند، گذاری ر

یسک سالمتی های مربوط بهاقدام به پوشش ر
د ای در هنکه بخش بیمهطوریبهکند اعضایش می

یبًا غیرملی شده است(. اگر افق مباحث را به  تقر
ت کنندۀ مالکیموضوعاتی فراتر از نهادهای تضمین

خصوصی در برابر تعرضات، گسترش دهیم و تنوع 
ترتیبات نهادِی مختلف را برای  فائق آمدن بر انواع 

یم آنگاه اقتصاد نهادی مشکالت توسعه ای بپذیر
 تر خواهد بود.ار غنیبسی

 
 بخش سوم

نشدۀ اقتصاد یکی از مسائِل همچنان حل
توسعه این است که چرا نهادی در بسترهای درحال

نهادهای ناکارآمد اغلب برای مدتی طوالنی باقی 
مانند؟ چرا سیر تکاملی ]یا تطوری[ جامعه می

ی طورکلکند؟ بهتر را انتخاب نمینهادهای مناسب
طور[ نهادها قواعد معینی وجود دارد در تکامل ]یا ت

که عاملین اجتماعی مکررًا با نوع مشابهی نحویبه
از مسائل اجتماعی مواجه شده و رفتارشان را ]در 

دهند، اما در این فرآینِد این مواجهه[ تطبیق می
تکاملی ]یا تطوری[ سازوکارهای الزم برای 

                                                             

 Bowles (2004) . مثال نگاه کنید بهعنوان. به 9
2. Productivity-enhancing institution  

 ادبیات حداکثرسازی رفاه اجتماعی وجود ندارد.
یۀ بازِی تکاملی  جدید در حوزۀ کاربردهای نظر

در  کهدرحالی کند ق میتصدی1برای تغییر نهادی
 یمتفاوت منجر به مزیت «کارایی» فرآیند تکرار،

 « موفقیت»و « کارایی» داِد همزمانرخ ،شودمی
ویژه به دو علت؛ الف( ، بهخواهد بودبسیار بعید 

سایر نهادها تعامالت مثبت و منفِی یک نهاد با 
کننده و محدودکننده که شامل تعامالت تکمیل)

 اینکهب( در پاراگراف قبل توضیح داده شد( و 
 هوابسته ب ،به نهادهای خاص پیامدهاایبندِی پ

 .استتوسط دیگران  تبعیت
ای را پیرامون پیش از ادامۀ بحث باید مسئله

نهادهای کارآمد یا ناکارآمد که محل سؤال برخی 
یم اقتصاددانا ن است، روشن کنیم. ما قصد دار

یح  دربارۀ عدم لزوم ارجاع به کارایی پارتویی صر
اد سوی نهباشیم، لذا در اغلب موارد به حرکتی به

یمقوم بهره منظور ایجاد تغییری در مسیر به  2ور
اری و پافش پارتو صحیح، توجه خواهیم کرد. معیار

مرتبط  ثازاندازه برای اکثر مباحآرا، بیشاو بر اتفاق
با تغییر نهادی غیرقابل انعطاف )و به لحاظ سیاسی 

هرترتیب زمانی که برای ناپذیر( است. بهتحقق
های جبرانی از برندگان به بازندگان، بر تمهید انتقال

پِی کارایی پارتویی اساس سازگاری انگیزه ها، در
گذاری برندگان و که ارزشهستیم، در شرایطی 

خصوصی محسوب  بازندگان جزو اطالعات
تواند بسیار دشوار شود، تغییر نهادها میمی
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، حتی اگر هیچ 1باشد)فراتر از مسئلۀ اطالعات(
 زنی وجود نداشته باشد.اصطکاکی در فرآیند چانه

 عنواندر ادبیات جدیِد اقتصاد نهادی آنچه به
مانع اصلی برای تحقق بخشیدن به منافع بالقوۀ 

گیرد، ه قرار میحاصل از تغییر نهادی موردتوج
نا ویژه در این معمسئلۀ تضمین سیاسی است ) به

سختی متعهد به عدم که افراِد در دایرۀ قدرت به
شوند(. نگاهی به چند استفاده از قدرتشان می

یخ نشان می ، نورثدهد که صدسال اخیر در تار
و بسیاری از افراد دیگر بر روی سازوکار  2وینگست

اند ضمین معتبر تمرکز کردهای از یک تسیاسی ویژه
یادی از تفاوت میان رونِق اروپای  که قسمت ز

یکای شمالی و رکوِد بخش های بزرگی غربی و امر
از جهان در همین دوره را باعث شد. این سازوکار 
ضرورتًا شامل خودالزامِی حاکمان در قلمرو سابق 
برای تعهد به کنار گذاشتن رفتار یغماگرانه و 

حقوق مالکیت شخصی و اجازه  درنتیجه تضمین
وکارهای خصوصی و دادن به شکوفا شدن کسب

شد)مانند واگذاری امتیازات بازارهای سرمایه می
سلطنتی، افزایش قدرت پارلمان و مواردی نظیر آن 

در انگلستان(. نسخۀ استاندارد  9999در سال 
برای تجویز در این ادبیات شامل یک دولت مقتدر 

اندازۀ کافی مقتدر برای لتی بهاما محدود است. دو 
تضمین حقوق مالکیت، اجرای قوانین قراردادی و 

ی تخطحال متعهد به عدمبرقراری ثبات اما درعین
 ها.و مصادرۀ خواسته

در عین انکار نکردِن نقش بسیار مهِم چنین 
یخ غرب، سازوکارهای خودالزام آوری در تار

                                                             

 Mailath and Postlewaite (1990) .. برای شرح این موضوع در مورد کنش جمعی در طرحی عمومی، نگاه کنید به  9

 . North and Weingast (1989). بنگرید به  5

ر د توان استدالل کرد که این شرایطمعتقدم می
یرا اند و نه الزم. کافی نیستنفرآیند توسعه نه کافی د ز

های دیگری در فرآیند توسعه وجود دارد محدودیت
شناختی، های فناورانه، جمعیت)مانند محدودیت

یست ها با کاهش محیطی و فرهنگی( که همۀ آنز
خودخواستۀ اختیارات حاکمان حل نخواهند شد. 

یرا تعدادی روای ز غیر آمیت موفقیتالزم نیستند، ز
گویند)مانند ژاپن پس از احیای غربی چنین می

، چین 9991، کره و تایوان پس ازمیجیمجدد 
های دیگر(؛ در اکثر و نمونه 9991ساحلی پس از 

های این موارد زمانی که حاکمان سیاست
کردند)و حتی گاهی به این ای اتخاذ میمعقوالنه

اختیارات کردند( نامی نیز کسب میخاطر خوش
 خود را کاهش نداده بودند.

چیست؟ در پاسخ به « مقتدر»منظور از دولت 
یفی  این سؤال الزم است از دور)تسلسل( در تعار

یقی شامل جنبهکه به در  هایی از عملکرد دولتطر
توان توسعه هستند، اجتناب کرد. در عوض می

یک حاکم ) یا یک گروه حاکم( را « قدرت»
عنوان توانایِی انجام یک تضمین معتبر) این به

 -برحسب برخی وجوه ساختار اداری توانایی
گیرِی از پیش سیاسِی متقدم و قواعد تصمیم

نحوی سنجش است اما بهشده قابلاعالم
یف و او را یک رهبر در مدل خام دستانه( تعر

استاکلبرگ تصور کرد، مدلی که حاکم، تابع هدف 
 العمل پیرو حداکثرخود را با توجه به تابع عکس

ها و سودهای ند هزینهکند و در این فرآیمی
هایش را مطابق تابع اقتصادی حاصل از فعالیت
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توان کند. در مقابل میالعمل، درونی میعکس
، یک پیرو در مدل «ضعیف»ادعا کرد که دولِت 

 تواند متعهد به انجام یکاستاکلبرگ است، که نمی
سیاست خاص باشد و صرفًا به اقدامات مستقل از 

های مانند گروهسوی فعالین بخش خصوصی 
دهد. بنابراین در دارای منافع ویژه واکنش نشان می

توان گفت، دولِت مقایسه با یک دولِت مقتدر می
یاد )منحرف  ضعیف مداخالت نامطلوب بسیار ز

( و گرهای البیسازی برای گروهکردن فرآیند رانت
با همین منطق مداخالت مطلوب بسیار کمی 

هماهنگی(،  هایخواهد داشت )مانند شکست
یرا این دولت آثار سیاست هایش را محاسبه یا ز

کند. بنابراین تفاوت بین یک دولت درونی نمی
های شرق آسیا( و مقتدر)مانند بسیاری از دولت

های یک دولت ضعیف )مانند بسیاری از دولت
یقایی و جنوب آسیا( نه در گسترۀ مداخالت  افر

ه است. ب ها بلکه در کیفیت آن مداخالت نهفتهآن
ر از فرات« مقتدر»این معنا که آثار مفید یک دولت 

های نورث و وینگست دربارۀ یک دولت آلایده
 است.« مقتدر اما محدود»

آسیای شرقی اغلب نقش بسیار  دولت
 مثابه یکتری را ایفا کرده است، کنش بهفعال

کننده برای تأمین مالی کاتالیست و هماهنگ
ای از ایفای ی نمونهبلندمدت در توسعۀ صنعت

چنین نقشی است. این دولت گاه با استفاده از 
ها و تخصیص اعتبار) البته در ورود منظِم بنگاه
چندان مالیم تهدید به های نهمواردی به روش

                                                             
1. Aoki  

2. Murdock 

3. Okuno Fujiwara 

4. Private coordination 

پس کرد( در پیشرفت و گیری اعتبارات میباز
گذاری صنعتی، تعهد در قبال هدفمند کردن سرمایه

یسک های ، ایجاد بانکهاها و ضمانت وامر
ای و سایر نهادهای مالی، تشویق به عمومِی توسعه

های نوظهور بازارهای مالی، و تذکر توسعۀ بخش
های موجود برای ارتقای تکنولوژی و به بنگاه

هایی که در هماهنگی با حرکت به سمت بخش
ای راهبردی اندازی کلی از اهداف توسعهچشم

یف اما قاگونهبودند، به طعانه در بازار سرمایه ای ظر
، 1آوکیکرد. در این فرآیند همانطورکه مداخله می

کید کرده 3اوکونوفوجیواراو  2مورداک اند دولت تأ
جای آنکه جانشینی برای بازار باشد در مقام به

تقویت آن برآمده است؛ این دولت هماهنگی 
واسطۀ فراهم کردن انواع متنوعی را به 4خصوصی

های ]یا امتیازهای[ مشروط به همکاری از رانت
یک کرده است. در مراحل اولیۀ صنعتی ی ساز تحر

خصوصی و سایر زمانی که تأمین مالی بخش
نهادهای مرتبط در حال گسترش بودند و مسئلۀ 

شد، صورت خودکار تمهید نمیهماهنگی به
هایی را  در راستای ارائۀ تدولت آسیای شرقی فرص

 ها مشروطها خلق کرد. البته این رانتبرخی رانت
ها، انداز به نوع پیامد و نحوۀ عملکرد در تجهیز پس

های صادراتی و سازی ابداعات، رقابتتجاری
دست بودند. دولت مذکور توسعۀ مواردی ازاین
های وسیلۀ تأثیرگذاری بر انگیزهنهادی را به

ا هکه کارگزاران بخش خصوصی با آنای راهبردی
یق تغییر در سودهای نسبِی مواجه می شدند، از طر
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فرآیند همکاری در مقایسه با تعادل رقابتی تسهیل 
های کرد)باید اشاره داشت که چنین واگذاریمی

مشروطی وابسته به نظامی هستند که دارای حق 
ثبت اختراع باشد که در آن اعطای رانت انحصاری 

به موفقیت و اثربخشِی نوآوری است(.  مشروط
 شد و هموارهالبته دولت در مواردی دچار اشتباه می

یافت های کنندگان رانتدر انتخاب برندگان]یا در
 ها اجازۀ تجربهمشروط[ موفق نبود، اما این فرصت

وخطا را برای جستجوی مسیرهای جدید و آزمون
به کرد. معیارهای مربوط ها ارائه میبه بنگاه

عملکردهای از پیش مقید که در آسیای شرقی 
آوردهای شدند، اغلب شامل دستاستفاده می

المللی، صادراتی بود که در دنیای رقابت بین
هایشان حفظ و به ای را روی پنجههای یارانهبنگاه

 رد.کهوشیاری در کیفیت و هزینه ترغیبشان می
البته نباید مشکالت اجرایِی چنین 

یت  هایهماهنگی کالن و مسائل مربوط به مدیر
که این کم گرفت، درحالیُخرد سرمایه را دست

های تواند برای بسیاری از دولتمسائل می
یکای التین یا جنوب آسیا نسبت به  یقایی، امر افر

شان در پردازش های نهادی و تواناییظرفیت
ازاندازه پیچیده باشد. بعالوه، این اطالعات بیش
ن دولت در اجرای چنین واگذاری مسئله که  تضمی

مشروطی تا چه اندازه معتبر است و اینکه عماًل 
یسِک مربوط به لغو این  یت ر ضمانت او در مدیر

هنگام مناسب نبودن عملکرد به چه واگذاری به
میزان اعتبار دارد، مشکل دیگری است. چنین 

                                                             
1. Moral hazard  

شوندگان کنندگان مقررات( و  تنظیمها )تنظیممتحده نشان داد، رابطۀ راحت میان رگالتوریمالی اخیر در ایاالت. همانطورکه بحران 5 

 در بخش مالی ناآشنا نیست.

یکای التین و جنوب دولت یقا، امر هایی در افر
های شرق آسیا به با دولت آسیا اغلب در قیاس

کار هستند و این قبیل انگار و اهمالنسبت سهل
های مشروط بسیار زود به سمت واگذاری

های قیدوشرط یا امتیازهایی برای گروههای بییارانه
اند. تجربۀ بحران مالی شدهنفع تبدیلخاِص ذی

ها( آسیای شرقی )ضعف بخش مالی چینی
 ]اول[ردهنده است؛ ]نسبت به دو موضوع[  هشدا

ِی  ازاندازه ارتباط بیش  1مشکالت خطر اخالق
وکارهای های عمومی و کسببین بانک  2راحت

های دولتی گذاریطور مثال سرمایهخصوصی )به
ای که سیستم فشارهای سیاسی ]دوم[ها( و چینی

های منظور اجرای طرحمالی موردحمایت دولت به
جه است، لذا  باید ها مواناچار با آننجات مالی به

 باره هشیار بود.دراین
 

 بخش چهارم
در بخش پیشین این دیدگاه گسترده را که علت 
ماندگاری نهادهای ناکارآمد، ناتوانی دولت در 

یخ تعهد به عدم مداخله است، نقد کردیم. تار
ه دهد که مانع اصلی )البتنیافتگی نشان میتوسعه

تغییرات نهادِی نه به معنای تنها مانع( بر سر راه  
های نافع میان بسیاری از کشورهای فقیر در تعارض

یعی و عدم تقارن در چانه زنی و تجهیز قدرت توز
های اجتماعی نهفته است. اقتصاددانان میان گروه

ها( سابقًا به این نهادی قدیم )شامل مارکسیست
مسئله توجه داشتند که چگونه یک نظم نهادی 
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برخی طبقات و معین که در خدمت منافع 
پا های قدرتمند است، بهگروه عنوان یک مانِع دیر

)یا غول و زنجیر، واژۀ محبوب مارکس( برای 
طور که کند. همانپیشرفت اقتصادی عمل می

( نشان دادند، 9991) 1نایت( و 9999)باردهان 
اقتصاددانان نهادگرای جدید گاه مواردی همچون 
سرسختِی منافع واگذارشده، ویرانگرِی مسئلۀ 
کنش جمعی در وقوع تغییرات نهادی و 

های اجتماعی مختلف های متفاوت گروهظرفیت
کم گرفتند. مسئلۀ در تجهیز و هماهنگی را دست

حتی  ،تواند بسیار جدی تلقی شودکنش جمعی می
 هازمانی که تغییر نهادی درنهایت برای همۀ گروه

بهینۀ پارتو باشد. دو ِقسم از مسئلۀ کنش جمعی 
در « سواری مجانی»وجود دارد، مسئلۀ مشهور 

های وقوع تغییر و گذاری هزینهرابطه با اشتراک
گذاری پیرامون اشتراک« زنیچانه»مسئلۀ 

ر دو سودهای بالقوۀ ناشی از وقوع تغییر که ه
هاِی توانند منجر به شکست در هماهنگیمی

یک نهاد به ضروری شوند. مواردی وجود دارد که 
 های متقاباًل پایدار از مجازاتاسبب وجود شبکه

، زمانی ماندمی ماندگار های[ اجتماعیواکنش ]یا
واسطۀ ترس از آنکه در صورت که هر فرد به

دار نامی و شهرتش خدشهنافرمانی، خوش
ن که ممککند، درحالیشود، اقدام به تبعیت میمی

است هیچ فردی شخصًا تمایلی به وجود چنین 

                                                             
1. Knight  

2. Self-fulfilling prophecy  

3. Olson 

4. Rodrik 

5. Fernandez 

6. Dixit 

7. Londregan 

نهادی نداشته باشد. اعضای بالقوۀ یک ائتالف 
هایی ممکن است طلب در چنین موقعیتجدایی

 داشته باشند و شکستهایی برای ترس از زمینه
تواند یک کشیدن نظام میشکست در به چالش

 باشد. 2شوندهمحقق پیشگویی خود
که درنتیجۀ یک تغییر نهادِی مقوم هنگامی

وری، افرادی )برندگان( کسب منفعت کنند و بهره
یان شوند، که در  جمع دیگری)بازندگان( دچار ز

تواند چنین است، مشکل میاغلب موارد این
های کنش جمعِی چنین تغییری حادتر باشد. هزینه
این وضعیت  ازحد باال باشد.ممکن است بیش

نطور خاص در مثال به ( وجود 9995) 3اولسو
یان های دارد؛ زمانی که بازندگاِن بالقوه دارای ز

ان که منافع برندگشفاف و متمرکز هستند، درحالی
یکطور که بالقوه، پراکنده یا آن  5فرناندزو  4رودر

گویند حتی نه برای گروه برندگان بلکه ( می9991)
م هستند. بعالوه، برای فردی معین، نامعلو 

ت نو   6دیکسی ( بر این مشکل 9995) 7الندرگا
کید کرده توانند اند که برندگان بالقوه نمیاساسی تأ

تضمین معتبری برای جبران وضعیت پیشین 
آل دولت بازندگان ارائه کنند. در حالت ایده

یان بازندگان، اوراق قرضه می تواند برای جبران ز
پرداخت از بلندمدت منتشر کرده و به عنوان باز

. اما در بسیاری از کشورهای برندگان مالیات بگیرد
های جدی در توانایی توسعه محدودیتدرحال
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دولت برای اخذ مالیات و اعتبار او در کنترل تورم 
وجود دارد و  بازار اوراق قرضه نیز بسیار نحیف و 

ای کوچک است. گذشته از این، بازندگان از مسئله
ها نهاد موجود را ترک ازآنکه آنبیم دارند، پس

ممکن است در صورت عدم اهتمام به  بگویند
شان را برای مذاکره و شده، تواناییهای دادهوعده
با حاکمیت آتی از دست بدهند  وگوگفت

ج)» حق »از نظم نهادی جاری به « 1خرو
ها در ساختار جدید در آینده صدمه آن« 2اعتراض

زند( و لذا اکنون در برابر تغییر مقاومت می
 کنند.می

منافع »وسیلۀ توان بها میبست ر این بن
نش زنِی در قالب مدل سادۀ چانه« واگذارشده

بندی کرد، مدلی که در آن خالقیت نهادی صورت
نی را گسترش دهد)به معنای زتواند مرز چانهمی

کردن پتانسیِل منتفع شدن برای همۀ فراهم
ها(، اما در این فرآیند ممکن است، پیامِد طرف

تر افزایش یابد ضعیفعدم توافق برای طرف 
ه های بهتر نسبت ب)اغلب به سبب وجود انتخاب

که تغییرات « اعتراض»و « خروج»هر دو گزینۀ  
توانند در پی داشته باشند(، و در تعادل نهادی می

ر تازاین قویزنی جدید برای طرفی که پیشچانه
یان کردن پایان دهد  بود، محتمل است به روند ز

اتفاقی تا چه اندازه محتمل )البته اینکه چنین 
زنی و است، به ماهیت این جابجایی در مرز چانه

میزان تغییر در پیامدهای حاصل از عدم توافق 
 نرابینسوو  اوغلوآسمطور که بستگی دارد(. همان

                                                             
1. exit  

2. voice 

3. Engerman 

4. Sokolof 

کید کرده اند، اگر در خالل با ارائۀ مثالی تأ
منظور تضمین حقوق فرآیندهای تغییر نهادی به

قانون و تأمین سایر ساختارهای به  مالکیت، اجرای
لحاظ اقتصادی نافع، مجالی برای تضعیف یا 

 ساز فعلی یکآسیب رسیدن به تشکیالت رانت
غم ر دیکتاتور وجود داشته باشد، ممکن است به

ییر بردن چنین تغاش، پیشترشدن گاو شیردهفربه
یسک  نهادی برای آن دیکتاتور عقالنی نباشد. او ر

انداز مبهِم موجود را برای چشمبرهم زدن نظم 
یک پذیرد. تر نمیشدن در کیکی بزرگشر

یهرابینسون و  اوغلوآسم که  دهندای را بسط مینظر
های جامعه بخواهند در آن ممکن است طبقۀ الیت

های جدید و کارآمد بشوند، مانع از معرفی فناوری
یرا این امر قدرت سیاسی آن ها را در آینده کاهش ز

یخ قرن نوزدهم ارائه داد؛ آنخواهد  ها مثالی از تار
دهند، زمانی که نظام سیاسی در روسیه و می

یش مجارستان، تحت تسلط حکومت -اتر
پادشاهی و طبقۀ اشرافی بود که از جایگزینِی 
قدرتشان ترس داشتند و درنتیجه مانع از استقرار 

ل سازی را تسهینهادهایی شدند که فرآیند صنعتی
ًا چنین تهدیدات مربوط به جایگزینِی کرد. قطعمی

های عمیق در وسیلۀ نابرابریقدرت اغلب به
 شوند.جامعه تشدید می

ن فو   3انگرم منظور ( به1111)  4سوکولو
یکای شمالی  شرح مسیرهای متفاوت توسعه در امر
و جنوبی پس از دوران اولیۀ استعمار، شواهد 

امع بسیاری را ارائه دادند از اینکه چگونه در جو 
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های باال، نهادها به شکلی تکامل مبتالبه نابرابری
یافتند که منحصر به دسترسی طبقۀ الیت به قدرت 

های پیشرفت اقتصادی شدند. سیاسی و فرصت
شرایط اولیۀ نابرابر که نتایج تأخیری طوالنی 

یق تأثیراتش بر سیاست های داشت، از طر
یع زمین های عمومی و سایر منابع عمومی)در توز

های عمومی در آموزش پایه گذاریطبیعی، سرمایه
یرساخت های دیگر، حق رأی، قانون حق ثبت و ز

اختراع، قوانین بانکی و شرکتی و مواردی 
دست( به سمت دائمی کردن نهادها و ازاین

هایی گرایش پیداکرد که توسعه را تضعیف سیاست
یناِن می کردند. حتی در کشورهایی که برخی کارآفر

شی در ایجاد شرایطی نظیر تضمین حقوق الیگار 
مالکیت برای کارایِی اقتصادی خودشان موفق 

که قدرت در سیطرۀ الیگارشی هستند، مادامی
ینان جدید  است،  معمواًل موانع ورود برای کارآفر

ها و برند، و این موانع برای عملکرد آنرا باال می
های جدید فناورانه رو بعضًا برای پیشرفتازاین

کنند. برای تحلیلی نظری نسبت یجاد چالش میا
به این نوع از اعوجاج پویا در جوامع الیگارشی 
حتی زمانی که حقوق مالکیت برای تولیدکنندگان 
اولیه تضمین شده باشد، نگاهی کنید به 

 (.1119)اوغلوآسم
یخی حقوق مربوط به زمین در  تکامل تار

ای کالسیک از کشورهای در حال توسعه نمونه
ماندگاری نهادهای ناکارآمدی است که نتیجۀ 

یعی به حساب میطرفۀ تعارضیک د. آینهای توز
 دهدشواهد تجربی در اکثر این کشورها نشان می

                                                             
1. Binswanger 

2. Deininger 

های ناشی از مقیاس در تولید که صرفه
جز برخی محصوالت زراعی(  بسیار کشاورزی)به

که مزارع خانوادگِی طوریناچیز است به
ین واحد تولید هستند. مقیاس غالبًا کوچک کاراتر

پیچ یخ سخت و پر وخم اصالحات ارضی اما تار
در بسیاری از کشورها حاکی از آن است که موانع 
متعددی بر سر راه بازتخصیصی کارآمدتر از حقوق 

واسطۀ منافع ها بهوجود دارد که برای نسل زمین
رغم کاراتر مقرره کنار گذاشته شده بودند. علی

وچک، چرا مالکین بزرگ بودن مزارع ک
صورت داوطلبانه به کشاورزان هایشان را بهزمین

فروشند دهند و یا نمیخانوادگی کوچک اجاره نمی
آمده از این باز تخصیص کارا دستتا از مازاد به

هایی از اجارۀ زمین در استفاده کنند؟ البته نمونه
این میان وجود دارد، اما مشکل نظارت، ناامنی در 

داری و ترس مالکان از این بابت که مستأجر اجاره
ها خواهد گرفت، منافع حق تصرف زمین را از آن

کارایی و تعداد قراردادهای اجاره را کاهش داده 
طور خاصی ضعیف است. بازار فروش زمین به

است )و فروش در بسیاری از کشورهای فقیر مسیر 
گرفته است، از کشاورزان کوچک عکس را در پیش

گان(. دهندست به سمت مالکان و وامتنگد
اندازهای پایین خانوارها و بازارهای باوجود پس

شدت ناقص، کشاورزان کوچکی که اعتباری به
ن تری برای کارایی دارند اغلب در تأمیپتانسیل بیش

قیمت بازارِی فزایندۀ زمین ناتوان هستند. 
این مسئله را در مورد فدر  و  2دینینگر، 1بینسوانگر

 هایانواع مزیتکه ارجح ) ایوثیقهعنوان زمین به
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برای نیز بازی را های سفتهمالیاتی و فرصت
 .کنندتبیین می آورد(ثروتمندان به ارمغان می

قیمتی باالتر از ارزش جاری ای که اغلب وثیقه
یان درآمدی کشاورزی دارد  مربوط به جر

حتی برای کشاورزان کوچِک  که این قیمتنحویبه
نحوی نامتعارف های رهنی را بهورتر که فروشبهره

)نظر به اینکه زمین رهن نیز باال است کنندارائه می
 گردش منظور افزایش سرمایه دراند بهتو شده نمی

یدار استفاده شود( تحت این شرایط و . برای خر
اگر تأمین مالی عمومی )و وضعیت بازار اوراق 

امل طور کقرضه( چنین باشد که مالکان نتوانند به
یع مجدد زمین داوطلبانه  یا معتبر جبران شوند، توز

 نخواهد بود.
یک دلیل برای مقاومت مالکان زمین در برابر 

ساز )ترازکنندۀ( اصالحات ارضی، اثرات یکسان
یرا قدرت سیاسی و  چنین اصالحاتی است. ز

شان در کنترل و اجتماعی مالکان و حتی توانایی
با زمین را کاهش  تسلط بر مبادالت غیرمرتبط

های بزرگ زمین ممکن است به دهد. هلدینگمی
طرزی ناهنجار به صاحبانشان موقعیت خاص 

که طوریاجتماعی یا قدرت سیاسی بدهند )به
هکتار زمین  911وضعیت یا نفوذ سیاسی صاحب 

 51از وضعیت و نفوذ سیاسی حاصل از ترکیب 
یدار جدید که هرکدام صاحب  هکتار  1خر

تر است(. بنابراین رانت سیاسی یا د بیشانزمین
اجتماعِی مالکیت زمین برای مالکین بزرگ 

یداران کوچک وسیلۀ قیمتبه های پیشنهادی خر
متعدد جبران نخواهد شد. تحت چنین شرایطی 
فروش حاصل نخواهد شد و انباشت زمین 

 ماند.ناکارآمد باقی می

وجه مهمی از رانت سیاسی که در محاسبات 
مربوط به مازاد حاصل از یک تغییر نهادِی  معموِل 

ه ها بشود، تمایل همۀطرفمعین، نادیده گرفته می
برد یا باخت نسبی در مقابل برد یا باخت مطلق 

 مثابه رقابتی که طرِف است. در یک بازِی قدرت، به
کند، افزایش مازاد برنده همۀ منافع را از آن خود می

غییر نهادی که ها در راستای یک تبرای همۀ طرف
موردپذیرش قرار گرفتِن آن حائز اهمیت است، 

طور مطلق تواند بهکافی نیست. یک طرف می
کسب منفعت کند اما نسبت به طرف دیگر بازندۀ 
نسبی باشد، لذا ممکن است در برابر تغییر 
مقاومت کند. اگر در یک چهارچوب تکراری هردو 

ن ی رسیدکرِد منابع براطرف مجبور به ادامۀ هزینه
ود زنی خبه)یا حفظ( قدرت یا بهبود موقعیت چانه

در آینده باشند، و اگر سود نهایی حاصل از 
ها تابعی کرد این منابع برای یکی از طرفهزینه

دیگر انبیکرد طرف دیگر باشد )بهافزایشی از هزینه
های دو طرف برای رسیدن به قدرت، تالش
فهمیدن های استراتژیک هستند(، آنگاه مکمل

اینکه چرا سود نسبی حاصل از یک تغییر نهادی 
کننده در مقبولیت آن است، ساده عاملی تعیین

 خواهد بود.
مشکالت  ]گفته در رابطه بامسائل پیش[
جمعی در سازماندهی تغییر نهادی از یک کنش

تعادل سطح پایین به سطح تعادلِی باالتر که 
ای غامض است، اکنون به طور ویژهشان بهشرح

یعی در هر دو ادبیات وسیلۀ تعارض های توز
آرامی در حال شناخته شدن اقتصاد خرد و کالن به

قی ر های اقتصاد کالن از آسیای شهستند. در قیاس
یکای التین در ربع آخر قرن  ام به این نکته 11و امر
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یع ثروت نسبتًا اشاره شده است: هنگامی که توز
می از بخش اعظ مانندگرایانه است، مساوات

یق اصالحات ارضی و )به یآسیای شرق ویژه از طر
گسترش وسیع آموزش و خدمات اساسی 

های کارگرفتن حمایت اکثر گروهسالمت(، به
و منزوی کردن احزاب سیاسی افراطی اجتماعی)

مدت ساختن تلفات جنبش کارگری( در کوتاه
سازی در های اقتصاد کالن و هماهنگبحران

ها تثبیت و پیشرفت و رشد نهادها و سیاست
یک تر است.تاحدی ساده برای این  رودر

های های اقتصادی شوکاش که هزینهفرضیه
یعِی رهوسیلۀ تعارضخارجی به اشده های توز

 وری استفاده از منابعتشدید و منجر به کاهش بهره
های قیاس بین شوند به دادهدر یک جامعه می
 کند.کشوری استناد می

تر از سطح جمعی یا کالن، نهادهای پایین
یادی)یا ساختارهای دولتی محلی  مستقل محلی ز
منتخب که مسئول تحویل کاالهای عمومی محلی 

خدمات، سالمت  هستند مانند جاده، توسعۀ
های اجتماعی عمومی و بهسازی، یا سازمان

یست یت منابع ز یطی محروستایی که مسئول مدیر
ای شهری که های محلهمحلی هستند و یا انجمن

 هایوجنایت یا ترویج فعالیتمسئول رصد جرم
فرهنگی اجتماعی هستند( وجود دارند که ممکن 

یعی دچار واسطۀ تعارضاست به های توز
های نهادی شوند. در مناطقی که شکست
های اقتصادی و اجتماعی باال است، نابرابری

های محلی بر ساختارهای مشکل تسلط الیت

                                                             
1. Baland 

2. Platteau 

تواند شدید باشد و دولتی منتخب محلی می
طور تر جمعیت بههای فقیر و ضعیفبخش

ها الیت هایها و شرارتدردناکی در معرض مروت
 یج فرعی و سودمندبنابراین یکی از نتا رها شوند.

های معمول اصالحات ارضی که در تحلیل
کید کافی بر آن نشده، این است که  اقتصادی تأ

ی وسیلۀ تغییر در ساختار سیاسچنین اصالحاتی به
محرومین حق اعتراض محلی در روستا به 

نهادهای  ها را به مشارکت درد و آندهتری میبیش
یگر، د. در موارد دکنمستقل محلی ترغیب می

رنگ باشد، ها کمممکن است مسئلۀ سلطۀ الیت
یجِی ها در اما خروج آن  ازبین رفتن تدر

های سیاسی از تدارک کاالهای عمومی حمایت
محلی کاماًل مهم است. برای مثال، زمانی که 
ثروتمندان فرزندان خود را به مدارس عمومی 

فرستند و از خدمات سالمت محلی محلی نمی
د، ساختار تدارکات عمومی اغلب کنناستفاده نمی

یزد، بهفرومی که که این وضعیت هم در طوریر
کشورهای فقیر و هم در کشورهای ثروتمند 

 وضعیتی آشناست.
مشکالت مشابه حاصل از نابرابری در 

 هایتواند برای سازمانتوسعه میکشورهای درحال
اجتماعی غیردولتی محلی که اغلب غیررسمی 

ش شد. ارتباط بین نابرابری و کنزا باهستند، آسیب
ای درحال تحقیق در علم اقتصاد جمعی عرصه

یک و  است. برای  بررسی مختصر ادبیات تئور
دتوان به باره میتجربی دراین وو   1باالن  2پالتئ

( رجوع کرد. اجازه دهید در اینجا 1119)
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کنیم، تا زمانی که اثر نابرابری طورکلی اشارهبه
های متعددی وجود ضعیتعمومًا مبهم است، و 

ها ممکن است سودهای خالص دارد که در آن
ند یافته باشای شکلگونههماهنگی برای هر فرد به

که در شرایطی با نابرابری معین، برخی افراد در 
های کنش جمعی مشارکت نداشته باشند و هزینه

نتیجۀ حاصله در قیاس با وضعیتی با نابرابری 
ر طور که دشد. بعالوه همانتر، ناکارآمدتر بابزرگ

تواند منجر به باال ذکر کردیم، نابرابری می
یع سودهای های چانهجدال زنی حاصل از توز

های کنش جمعی شود. ضمن آنکه هزینه
مذاکرات و اجراییات برای برخی ترتیبات مشارکتی 
ممکن است با نابرابری افزایش پیدا کند. در چنین 

ارهای نهادی ها و ساختهایی فرصتوضعیت
جمعی برای حل مسئلۀ مشارکتی ممکن است 

های شدت میان حوزهتوسط جوامعی که به
ه ، نادیده گرفتاندتمایز قائلاقتصادی و اجتماعی 

 شوند.
در این بخش من فرآیندهای مختلفی را 

یق آن ها نابرابری اولیه در برشمردم که از طر
تواند منجر به ماندگاری کشورهای فقیر می

نهادهای ناکارآمد شود. این فرضیه که نابرابری 
ای گیری نهادهشدید با احتمال باالیی باعث شکل

نوبۀ خود منجر به درآمد پایین بد و سپس به
توانست آزمون شود اما این کار در شود، میمی

عمل بسیار غامض است. بعالوه نابرابری در 
زاست، و هرگونه آزمونی شدت درونسطح کالن به

 1بانرجیوسیلۀ همان مشکالتی که در این زمینه به

                                                             
1.Banerjee 

2.Duflo  

وو  ( در مورد رگرسیون قیاس 1113) 2دافل
کشوری در رابطه با نابرابری و رشد نشان دادند، بین

های ها در دادهدید. یکی از امکانآسیب خواهد 
مقطعی استفاده از تراکم جمعیت در برخی از 

یخی بهدوره عنوان ابزاری برای های متأخر تار
طور که بینی نابرابری باال است. همانپیش
های مبتنی بر مشاهده است، در رگرسیونقابل

( گزارش 1115)باردهانقیاس بین کشوری که 
یخی از کرد، حقوق سیاسی ضعیف  در یک بازۀ تار

میالدی با تراکم باالی جمعیت رابطه 9511سال 
که احتمااًل حقوق سیاسی ضعیف طوریدارد، به

حاکی از آن است که در مناطق دارای فراوانی 
نیروی کار نسبت به زمین و سایر منابع، کارگران و 
روستاییان قدرت سیاسی ضعیفی دارند، و برابری 

ابری شود. اما نابر رقرار میسختی بقدرت سیاسی به
سیاسی و نابرابری اقتصادی ممکن است وابستگی 
نزدیکی باهم نداشته باشند. البته در صورت ثبات 

و  انگرمنطور که سایر شرایط، همان
یکای شمالی با 1111)سوکولوف ( در مقایسۀ امر

یکای التین استدالل بخش های گرمسیری امر
که کمیابی اند، محتمل است در مناطقی کرده

 ترینیروی کار وجود دارد، نیروی کار ارزش بیش
داشته و لذا نابرابری کمتری نیز موجود باشد. اما 

های دیگر اغلب کاماًل متفاوت هستند. نمونه
فراوانی زمین و کمیابی نیروی کار خالف آنچه در 
یخی اتفاق  یکای شمالی به دالیل مختلف تار امر

یقایی کرد. همچنین با این ها نافتاد کمکی به افر
یقا،  یکای التین و افر منطق در قیاس با امر
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آسیا)جایی که تراکم جمعیت باالتری دارد( باید 
اقتصاد نابرابرتری داشته باشد، نه برابرتر، 

دهندۀ نابرابری کمتر که واقعیت نشاندرصورتی
است. این پدیده ممکن است مربوط به رسومات 

برخالف اروپای  بری باشد. چین و هندنحوۀ ارث
یکای التین، به یکای شمالی و امر ور طغربی، امر

یخی حق  ]رسمی تحت عنوان[تار
 (بریدر ارث ارشدیت)اولویت نخستین فرزند

تفکیک و  ]بررسومی مبنی[حال عینندارند، در
تقسیم برابر زمین)میان پسرها( دارند، بنابراین یک 

د. ر گرایش درونی در آسیا به سمت برابری وجود دا
بعالوه عوامل دیگر هم دخیل هستند. متغیر 
یخی تراکم جمعیت احتمااًل یک ابزار ضعیف  تار

 برای نابرابری اقتصادی است.
 

 بخش پنجم
 گردد،از دیگر عواملی که به موارد فوق بازمی

ر های وابسته به مسیماهیت رقابت سیاسی و قالب
های سیاسی است. و بسترهای خاِص ائتالف

( مثال جالبی  از این 1115)رابینسونو  نوجنت
 ای با رویکردموضوع را در قالب تحلیلی مقایسه

یخی ها با ثابت اند. آننهادی ارائه داده-تار
و « استعماری»زمینۀ داشتن هر دو پیشنگه

در مثالشان، دو مستعمرۀ « فناوری محصول»
یکا و کلمبیا وسابق اسپانیا را )از یک از  سو کاستار

السالوادور و گواتماال( که هر دو  سوی دیگر
ز کنند، امحصول اصلی مشابهی)قهوه( تولید می

ویژه در مورد حیث مسیرهای متفاوت نهادها)به
های کوچک( حفاظت از حقوق صاحبان مالکیت

کنند. فروپاشی قیاس می ]اقتصادی[و رشد 

ها اغلب به غلبه بر موانع توسعۀ سیاسی الیت
یکا، کند. برانهادی کمک می ی مثال در کاستار

آوردن های شهرهای مختلف برای بدستالیت
یک حمایت های مردمی به رقابت با یکدیگر تحر

وسیلۀ ارائۀ حقوق مالکیت شدند که این کار را به
دادند. از طرف پاها انجام میخصوصی به خرده

های ملی در دیگر در السالوادور و گواتماال الیت
هادی متحد ماندند، و مخالفت با چنین تغییر ن

جای آن به سمت سلب مالکیت کردن از به
های بزرگ و نظامی کردن جوامع کشاورزی زمین

تر شدن چنین رفتند. اقتصاد نهادی با بیش
یخی تر خواهد بود. ای غنیمقایسه-مطالعات تار

روستا در  99های تر از دادهدر یک تحلیل آماری
و  باردهانبنگال غربی معاصر، 

های ( متوجه شدند که رقابت1119)رجیموخا
وجودآوردن اصالحات ارضی و سیاسی در به

یع ایدئولوژی برنامه های حامی فقرا مؤثرتر از بازتوز
 های محلی است.حزب حاکم در دولت

ه تواند بحال رقابت سیاسی بعضًا میدرعین
پوپولیسم رقابتی منجر شود. در اینجا معمای ذاتی 

سو به آید. از یکش مینهادهای حکمرانی پی
 منظور مصونیتکنندۀ معتبر بهنهادهای تضمین

سیستم از فشارهای پوپولیستِی طرفداران متعصب 
های جناحی نفع خاص یا سیاستهای ذیو گروه

های طورخاص پروژهبه ]چنانچه[نیاز است.
گذاری بلندمدت یا تصمیمات مربوط به سرمایه

 مدتای طوالنیهای اقتصادی که در دورهسیاست
هایی شوند، بدون چنین تضمینمنتج به نتیجه می

شروع نخواهند شد. حتی خارج از عرصۀ اقتصاد، 
 ای ازحاکمیت قانون نیازمند نظامی است تا درجه
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تضمین را نشان دهد، به این معناکه کارمندان 
دولت، قضات و پلیس مرهون سیاستمداران حاکم 

ر ن معمول است که بنباشند. در ادبیات اقتصاد کال
کید می اما  شود،بستر استقالل بانک مرکزی تأ

تر است.)باید اضافه کرد که مشکل وسیع
های مشهوری برای استقالل الزامی جایگزین

مثال عنوانهای مرکزی وجود دارد، بهبانک
چندان مستقل در ژاپن بعد از های مرکزِی نهبانک

 .رل تورم(جنگ، چین و هند در زمینۀ پیشنهاد کنت
یاد اغلب از سوی دیگر مصون سازی بسیار ز

به معنای پاسخگویی بسیار کم است. این امر منجر 
ود که شای میبه حکمرانی مستبدانه و آمرانه

یابد. سوق می]منابع[سوی سوءاستفاده و اتالفبه
حتی زمانی که حاکمیت خیرخواه است، 

مقیاس که توسط یک ای بزرگهای توسعهپروژه
صورت به[شده یت تجددخواه و مصونال

شوند، از باال تمهید می ]مراتب دستوریسلسله
مسائل مربوط به اغلب به لحاظ تکنولوژی و 

یستمحیط نامناسب، نسبت به نیازها و عالیق  ز
جامعه محلی بسیار متفاوت یا غیر حساس و نیز در 
جاری کردن اطالعات، ابتکارات و نبوغ محلی 

ها غالبًا اقشار فقیر مردم ناموفق هستند. این پروژه
لی کنند، و عنوان هدف فرآیند توسعه تلقی میرا به

عنوان مجاری سخاوت و بخشش به درنهایت به
شان ها و پیمانکاران و حامیان سیاسیسطهوا

طور کنند و نیز زندگی انگلی را بهخدمت می
نند. در کگسترده در دولت میان ذینفعان تشویق می

ها بسیاری از توسعه که در آنکشورهای درحال
رسمی قرار دارد و در اقتصاد در بخش گستردۀ غیر

روستاهای دورافتاده و شهرهای کوچک پراکنده 

ه است، سازوکارهای پاسخگویی در سطح شد
 جامعۀ محلی بسیار مهم هستند.

درمقابل  ]یا مصونیت[معمای تضمین 
ین  پاسخگویی تا حدی در سطح محلی به بهتر

ی هاشکل حل شده است. اگر تضمین برای پروژه
بلندمدت ضروری باشد، شاید ترغیب مردم محلی 

مدت به خاطر پوشی از منافع کوتاهبه چشم
های محلی که باید در بلند منافعشان را تأمین ژهپرو

های روستایی، تر باشد)مانند جادهکنند، ساده
های آب مدارس، سالمت و بهسازی، پروژه

در  تریآشامیدنی(. در این حالت شفافیت بیش
سودها وجود دارد، احتمااًل اعتماد  و نظارت 

صورت های کوچک مردم بههمسان در میان گروه
تر است، و کنش جمعی چهره بیش چهره به

تر در مقابل فشارهای پوپولیستی تواند راحتمی
ها ممکن مقاومت کند. در مقابل، افراد و گروه

های ای برآمده از پروژهاست در رشد قطره
یت مرکزی ابهام بزرگ مقیاس ناشی از مدیر
ی هاتری داشته باشند و ممکن است یارانهبیش

دت را ترجیح دهند. اگر مجاری و سودهای کوتاه
فرآیند دموکراتیک محلی کارکند، پاسخگویی در 

یمسطح محلی نیز مستقیم های تر است. تحر
انتخاباتی در سطح محلی مؤثرتر از سطح مرکزی 

پذیری به دلیل چندبعدی است که در آن مسئولیت
در   شود. بعالوهبودن مسائل انتخاباتی کمرنگ می
بیشتری دارند،  مورد مسائلی که سهم محلی

 تری وجود دارد .های محلی بیشمراقبت
تمرکززدایی حکمرانی به مفهوم واگذاری 

های محلی در بسیاری از قدرت به حاکمیت
 توجهی له و علیهکشورها رایج است. ادبیات قابل
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ها را تمرکززدایی وجود دارد، که برخی از آن
ویژه، ( بررسی کرده است. به1111)باردهان
واسطۀ محلی به ]یا تسلط[ه مشکل تسخیر اغلب ب

های الیت محلی یا منافع حزبی اشاره تبانی گروه
اندازه این مشکل حاد شده است. اینکه تا چه

است، دوباره، به سطوح اولیۀ نابرابری) هم 
سویه بودن اقتصادی و هم اجتماعی( ، میزان  یک

ذات رقابت سیاسی در سطح محلی و به بستر 
 هایهای وابسته به مسیر ائتالفخاص و قالب

 سیاسی وابسته است.
این مقاله را با نشان دادن اینکه چگونه ادبیات 
جدید اقتصاد نهادی توسعه، ادبیات نهادی اقتصاد 

نادیده گرفته و چگونه  91و  11های خرد  را در دهه
با غفلت از سایر نهادهای مهم در فرآیند توسعه 

ارکتی و ویژه غفلت از نهادهای مشبه
کننده، شیفتۀ تأثیر کالن نهادهای هماهنگ

کنندۀ حقوق مالکیت شده است، آغاز تضمین
کردیم. سپس نشان دادیم که مشکل اصلی 
ماندگاری نهادهای ناکارآمد بیش از آنکه مربوط به 
مشکل تضمین سیاسی حاکمان مبنی بر فقدان 
توانایی در ملزم کردن خودشان به عدم مصادرۀ 

یعی باشد، مربوط به تعارض هاخواسته های توز
 است.

با توضیحی پیرامون یک ] مقاله را[اجازه دهید 
داللت از مسئلۀ اصلی ماندگاری نهادی برای 
یم.  کارهای آینده در اقتصاد نهادی به پایان ببر

یخ به وضوح استفاده از ماندگاری چیزی در تار
کند، و تر میراهبرد شناخت تجربی را ساده

نیز شده است. اما این امر دو مسئله را در  چنیناین

                                                             
1. Przeworski 

 گذارد.مطالعۀ اقتصاد نهادی پیش روی ما باز می
مسئلۀ اول معیوب بودن روش ابزاری کردن 

وسیلۀ ارجاع به برخی نهادهای جدید به
یخی است که بهواقعیت ی اطور گستردههای تار

اتخاذ شده است، این روش به دلیل تغییر نهادها در 
روش معیوبی است. یک ابزار برای  طول زمان

نهادهای اولیه لزومًا ابزار درستی برای نهادهای 
( 1114) 1طور که پرزورسکیجاری نیست. همان

اوغلو، جانسون و در مورد استفادۀ  آسم
ومیر مهاجران مرگ»( از 1119رابینسون)
عنوان یک ابزار برای نهادهای حقوق به« استعماری

رده است، اگر نهادهای مالکیت امروزی بیان ک
تری در کشورهای ثروتمندتر خوب با احتمال بیش

مانند، پس امروزه کیفیت نهادی هنوز با باقی می
 زاست.توجه به درآمد درون

از تری نیهای نظری بیشمسئلۀ دوم، ما به مدل
یم که بتوانند به نانۀ بیزمان صورت واقعطور همدار

ماندگاری نهادی را با امکان تغییر نهادی تحت 
ها و شرایط مختلف با توجه به درک هزینه

های مقاومت در برابر تغییر در بخشی از فایده
 ،های مسئول)در پاسخ به تغییرات فناوریالیت

یست بینسازماندهی سیاسی و محیط  المللی(ز
پیش ببرند. گسترش انقالب سبز در هند شرقی یکی 
از این موارد است. در ابتدا، زمانی که فناوری 
جدید در دسترس قرار گرفت، بسیاری از 
اقتصاددانان به پیوند الیگارشی میان مالکان زمین 

عنوان یک مانع نهادی اساسی دهندگان بهو وام
پا اشاره کردند. اما در طول زمان در برخی د یر

که نرخ طوریها این پیوند ضعیف شد بهبخش
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بازگشت سرمایه در فناوری جدید با بستۀ برنامه 
یرساخت  عمومی و خصوصی در رابطه با ز
آبیاری، اعتبار، اطالعات، اصالحات ارضی و 

های اجتماعی بهبود پیدا کرد. پرسش از آموزش
یر نهادی متناسب با این پرسش ماندگاری و تغی

یقا به کندی است که چرا انقالب سبز تاکنون در افر
طورکلی استمرار و تغییر در به پیش رفته است؟

ست ای انهادی، فرآیند دیالکتیک پیچیده یستز 
از آن تری تحلیل مطلوب تا الزم استکه 

 . باشیمداشته
  
 

 


